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s. 1. 
2 Januari 1935. BESLUIT, houdende het 

verleenen van medewerking door het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie bij het inzamelen van gelden 
voor doeleinden van algemeen belang. 

Bijlage Hand. ~de Kamer 1988/1984, n°. 
498, 1- 8; 1984/1985, n°. 88, 1-8. 

Hand. idem 1984/1985, blz. 115. 
Hand. 1ste Kamer 1984/1985, blz. 96. 

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

Binnenlandsche Zaken van den 29sten Decem
ber 1934, n°. 4, Hoofdbestuur der Posterijen, 
•relegrafie en Telefonie, strekkende om den 
dienst der Posterijen medewerking te doen 
verleenen bij het inzamelen van gelden voor 
doeleinden van algemeen belang; 

Gelet op artikel 23bis der Postwet (Staats
blad 1919, n°. 543), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 4 Februari 1932 (Staatsblad n°. 
32); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

Eenig artikel. 
Indien ten behoeve van nationale instellin

g-en, welke een doel van algemeen belang na
streven met den Directeur-Generaal der Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie, onder goed
keuring van Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken, een regeling wordt getroffen, 
krachtens welke voor dat doel gelden worden 
ingezameld met behulp van postzegels, welke 
op poststukken worden gehecht of daarbij wor
den gevoegd, wordt het geldswaardig bedrag 
dezer zegels, na aftrek van het voor die stuk
ken verschuldigde port, of port en recht, en 
van de aan de afrekening verbonden onkosten 
door den Directeur-Generaal der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie aan deze instellingen 
uitgekeerd. 

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

's-Gravenhage, den 2den J anuari 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. de W i 1 de. 

( Uitgeg. 15 Januari 1935.) 

s. 2. 
3 Januari 1935. BESLUIT tot wijziging van 

het bijzonder reglement van politie voor 
het kanaal van Amste,·da,n naar de Mer
wede, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 8 October 1913 (Staatsblad n° . 383) 
en gewijzigd bij Koninklijk bes! uit van 30 
October 1925 (Staatsblad n°. 430) . 

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

Waterstaat van 8 December 1934, La. L., Af
deel ing Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rij kskana
len; 

Den Raad van State gehoord (advies van 18 
December 1934, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 December 1934, n°. 
424, Afdeel ing Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat het laatste lid van art ikel 8 

· van het bijwnder reglement van politie voor 
het kanaal van Amste,·da,n naar de Merwede, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 8 Octo
ber 1913 (Staatsblad n°. 383) en gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 30 October 1925 
(Staatsblad n°. 430) zal worden gelezen als 
volgt: 

"De afstand tusschen twee opeenvolgende 
vaartu igen in een sleeptrein mag niet meer 
bedragen dan 2/3 van de lengte van het ach
terste van de beide vaartuigen, met dien ver
stande, dat deze afstand niet minder behoeft 
te zijn dan 25 m." 

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

's-Gravenhage, den 3den Januari 1935. 
WILHELMINA. 

D, Minüte,· van Waterstaat, Ka I f f . 
(Uitgeg. 15 Jan. 1935.) 

s. 3. 

3 Januari 1935. BESLUIT tot nadere w1Jz1-
ging van het Algemeen Reglement Dienst. 

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

Waterstaat van 8 December 1934, La. E. , Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
18 December 1934, n° . 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 December 1934, n°. 
495, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Algemeen Reglement Dienst, vastge

steld bij Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 
(Staatsbla,d, n°. 277), gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 20 October 1933 (Staatsbla,d, n°. 
527) t;e wijzigen als volgt: 

I. Aan het derde lid van artikel 80 wor
d en toegevoegd de woorden: ,, , voor zoover 
dit door den Minister is voorgeschreven." 

II. In artikel 118 wordt tusschen " 78" en 
,,81" ingelascht: ,,80". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbla,d, en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 3den J anuari 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, Ka I f f . 
(Uitgeg. 15 Januari 1935. ) 

s. 4. 

4 Januari 1935 . BESLUIT tot nadere wijzi
g ing van het Koninklijk besluit van 15 
December 1930 (Staatsbla,d, N°. 473), hou
dende aanwijzing van de Kliniek " Ocken
burgh" te 's-Gravenhage, als eene inrich
ting, die niet als gesticht voor krankzin
nigen wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen wor
den verpleegd. 

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

Binnenlandsche Zaken van 31 December 1934, 
N°. 11509, Afdeeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884, (Staats
bla,d, N°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsbla,d, 0

• 275) ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen: 
Eenig artikel. 

Het tweede lid van artikel 2 van Ons besluit 
van 15 December 1930 (Staatsblad N°. 473) 
wordt gelezen als volgt: 

"Voor het tijdvak eindigende 31 December 
193g kan Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken toestaan, dat in plaats van 21 mannen, 
21 vrouwen verpleegd worden". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 4den Januari 1935 . 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Binnenlandsche Zaken, 
J . 'A. de W i I de. 

(Uitgeg. 15 Jan . 1935.) 

s. 5. 

8 Januari 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het " Tariefbesluit V.O.V." (Koninklijk 
besluit van 17 April 1923, Staatsblad n°. 
146, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 28 Februari 1930, Staatsblad 
n°. 56) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Gelet op artikel 10, der Ouderdomswet 
1919 ; 

Op de voordracht van Onzen Minist;er van 
Sociale Zaken van 5 November 1934, n°. 
2696, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Den R aad van Stat;e gehoord (advies van 
den 18 December 1934, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
ioemden Minister van 2 Januari 1935, n°. 

3255 , Afdeel ing Arbeidersverzekering; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te wijzigen het "Tariefbesluit V.O.V." (Ons 
besluit van 17 April 1923, Staatsblad n°. 146, 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 28 
Februari 1930, Staatsblad n°. 56) en te be 
palen als volgt: 

Art. I. De eerste twee volzinnen van arti
kel 46 van het Tariefbesluit V.O.V. wo~den 
vervangen door de volgende: 

" De ingangsdatum der rente, voortvl.oeie'nde 
uit een verzekering als bedoeld in het vorig 
artikel, kan, met inachtneming van het in dat 
artikel bepaakie, op een anderen leeftijd wor
den gesteld dan aanvankelijk was bepaald. 
Bij de behandeling van een aanvraag tot ver
vroeging van den ingangsdatum op een leef
tijd, welke minder dan vijf jaar verwijderd is 
van den leeftijd op het tijdstip der aanvraag, 
wordt echter door den Raad van Arbeid als 
voorwaarde voor de inwilliging gesteld, da t. 
ten genoege van het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank, zoo noodig op grond van een in te 
stellen geneeskundig onderzoek, is aangetoon d. 
dat geen bezwaren tegen de vervroeging zul • 
1 en rijzen." 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der af
kondiging van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministe1· van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Januari 193~. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. SI o tem a k e r d e B ruïne. 

(Uitgeg . 22 Januari 1936.) 

s. 6 . 

9 Janua1·i 1935. BESLUIT tot nadere wijzi 
ging van het tarief, bedoeld in artikel 14, 
vierde lid, van het Octrooi-reglement 
(Staatsblad n°. 1083 van 1921), laatste 
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
1 Augustus 1932 (Staatsblad n°. 42·2). 

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

Economische Zaken van 8 December 1934, n°. 
50526 J.A. , Afdeeling Handel en Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 December 1934 n°. 31); . , , 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Economische Zaken van 5 Januari 
1935, n° . 937 J .A. , Afdeeling Handel en 
Nijverheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 7, eerste lid, van het 

ta1·ief hedoeld in artikel 14, vierde lid van het 
Octrooi-reglement (Staatsblad n°. 1083 van 
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1921), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk be- ' 
sluit · 'van 1 Augustus 1932 (Staatsblad n°. 
422), worden de bedragen f 12, f 15 en f 27 
onderscheidenlijk vervangen door f 10.80, 

den Inspècteur, het gebruik van een kleinere 
schaal toestaan. 

Art. IV. § 6 (Geldelijke steun v~n Genieen
tewe&'e) wordt gewijzjgd als · ;volgt: . 

f 13.50 en f 24.30. 
· 2. Dit besluit treedt in werking met in

gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 9den Januari 1935. 

s. 7. 

WILHELMINA. 
De ilfiniste1· van Economische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 23 Januari 1935.) 

9 Janua,·i 1935. BESLUIT tot aanvulling en 
wijziging van het Woningbesluit. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken, van Justitie en van Financiën 
,·an 26 September 1934, n°. M 15944/P.W .B. 
Afdeeling Volksgezondheid, van 10 October 
1934, l e Afdeeling C, n°. 892; en van 16 
October 1934, n°. 226, Gen. Thes. ; 

Gezien de Woningwet, zoomede de over
gangsbepalingen der wet van 14 Juni 1934 
(Staatsblad n°. 316); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 20 November 1934, n°. 36); 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Sociale Zaken, van Justitie en 
van Financiën van 4 December 1934, n°. 
10786/P.W.B., afd. Volksgezondheid, van 28 
December 1934, le afdeel ing C, n°. 805, en 
van 5 Januari 193_5, afd. Generale Thesaurie , 
n°. 101; 

H ebben goedgevonden en verstaan te bP-
palen: . 

1n· het Woningbesluit worden de volgende 
wijzigingen gebracht: 

Art. I. De aanhef wordt gewijzigd als volgt: 
a. In de alinea, ,,Gezien enz." wordt in

stede van "52, eerste lid, en 57, eerste lid, 
der Woningwet," gelezen: 52, eerste en derde 
lid, 55a en 57, eerste lid, der Woningwet, zoo
mede de overgangsbepalingen van de wet 
van 14 "Juni 1934 (Staatsblad n°. 316) ; 

b. In de alinéa "Overwegende ...... enz." 
wordt instede van: ,,moeten worden vastge
steld", gelezen: kunnen of moeten worden 
vastgesteld. 

Voorts wordt de overweging aangevuld met: 
,,voorschriften, als bedoeld in artikel 55a der 
Woningwet; voorschriften betreffende bestem
ming en beheer van batige saldi". 

Art. II. In art. 6, lid 1, sub b, c en g; in 
a1·t. 6, lid 2, sub b en c en in art. 7, lid 2, 
wordt "Arbeid, Handel en Nijverheid" ver
vangen door Sociale Zaken. 

Art. III. In artikel 12, lid 2, worden de 
woorden: ,, in hoofdzaak" vervangen door: 
rnornamelijk. 

In artikel 15, lid 2, onder c, wordt tusschen 
de woorden "aangegeven" en "Indien" inge
voegd: Gedeputeerde Staten kunnen, gehoord 

Art . . 19." Voorwaarde a wordt gelezen als 
volgt :' 'dat dé rente en aflossing van het voor
schot moeten worden voldaan in ten hoogste 
viif en zeventig jaren, in jaartermijnen of hij 
wijze ·van annuïteiten, die voor zekere perio
den kunnen worden vastgesteld. 

Art. 20 . De punt aan het ~lot vervalt An 

wordt vervangen door: overeenkomstig de 
voorschriften, vervat in de artikelen 29 , 29a 
en 29b. 

Art. 21 wordt artikel 22. 
Art. 22 wordt artikel 21; instede van "Ar

beid, Handel en Nijverheid" wo)'.dt gelezen: 
Sociale Zaken. 

Art. 22 (oud 21) wordt gewijzigd als volgt: 
Bijdrag-en uit de gemeentekas, als bedoeld 

in artikel 52 der Woning-wet, worden slechts 
verleend onder voorwaarde: 

1 °. dat zij worden terugbetaald overeen
komstig hetgeen te dien aanzien is bepaald 
in art. 25, lid 8 en lid 9; 

2°. dat, indien het voorschot, of het onaf
geloste gedeelte daarvan, wordt opgevorderd 
krachtens artikel 19, letter b, de bijdragen, 
tot welker betaling de gemeente zich nog in 
de toekomst had verbonden, niet meer zullen 
zijn verschuldigd. 

Na artikel 22 worden ingevoegd: 
Art. 22a. De aankoop en overdracht van 

gronden, bedoeld in art. 53, lid 1, der Wo
ningwet mogen in hoofdzaak slechts geschie
den ten behoeve van den bouw van arbeiders
woningen, en tegen zóódanigen prijs dat ver
huring van de te verkrijgen woningen tegen 
passende huur mogelijk zij. 

Art. 22b. 1. Aankoop en overdracht van 
gebouwen, als bedoeld in art. 53, lid 1, der 
Woningwet vinden slechts plaats, teneinde de 
beschikking te verkrijgen over arbeiderswo
ningen, en tegen zóódanigen prijs, dat een 
verhuring dier woningen tegen passende huur 
mogelijk zij. 

2. Onze Minister van Sociale Zaken kan 
met betrekking tot de bepaling van het be
grip arbeiderswoningen in dit artikel en in 
artikel 22a genoemd, een huurgrens vast
stell en. 

Art. 22c. Met betrekking tot het beheer der 
goederen in artikel 55a. onder 2°. der Wo
ningwet bedoeld, ten tijde aldaar vermeld, 
gelden de volgende bepalingen : 

1 °. de woninghuren moeten als regel over
eenstemmen met in het verkeer geldende 

1 
huren van gelijksoortige en gelijkwaardige 
woningen; 

2°. Burgemeester en Wethouders der be
trokken gemeente zien toe op de huurzetting, 
welke de goedkeuring vereischt van den 
Directeur-Generaal van de Volksgezondheid, 
die, ingeval van blijvend gemis aan overeen
stemming het punt in geschil aan Onzen Mi
nister van Sociale Zaken ter eindbeslissing 
voorlegt, en overigens de algemeene richt
lijnen volgt welke Onze Ministers van Sociale 
Zaken en van Financiën trekken; 

3°. de bestemming van woningen mag niet 
worden veranderd zonder de goedkeuring van 
den Di1·ecteur-Generaal van de Volksgezond-
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heid, die, ingeval van geschil , handelt als 
onder 2°. bepaald. 

Art. 22d. 1. Het in artikel 22c bepaalde 
vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien 
,,an het beheer van woningen door de ge
meente, bedoeld in artikel 55a, onder 3°. , 
der Woningwet. 

2. H et bestuur der gemeente zendt jaar
lijks vóór 1 April , nopens dat beheer een 
Balans en Verlies- en Winstrekening toe aan 
den Directeur-Generaal van de Volksgezond
heid. 

3. Ingeval omtrent de woningen geen af
zonderlijke administratie mocht bestaan, tre
den voor de Balans en Verlies- en Winstreke
ning in de plaats een exploitatie-overzicht 
alsmede zoodanige gegevens, dat uit een en 
ander een kostprijshuur kan worden bepaald. 

Art. V. § 7 (Geldelijke steun van Rijks
wege) wordt gewijzigd als volgt : 

Art. 23, 1 id 2: ,,Arbeid, H andel en Nijver-
heid" wordt vervangen door Sociale Zaken. 

Art. 24, lid 1 : voor " Arbeid, Handel en 
ijverheid" wordt gelezen: Sociale Zaken. 
Lid 2: ,,gelijke annuïte iten" wordt vervan-

gen door: jaartermijnen of annuïteiten, die 
voor zekere perioden kunnen worden vastge
steld. 

Voorts wordt het woord "annuïte iten" aan 
het slot gelezen: jaren. 

Lid 6. Het slot, luidende: ,, in het belang 
van de volkshuisvesting wenschelijk wordt ge
acht", wordt vervangen door: voorgeschreven 
in de artikelen 29, 29a en 29b. 

Art. 25 , lid 1, tweede volzin: ,,Arbeid, H an
del en Nijverheid" wordt vervangen door : 
Sociale Zaken. 

Lid 2, eerste volzin: tusschen " öijdr·agen" 
en "worden" wordt ingevoegd: worden ·a lleen 
verleend onder voorwaarde van terugbetaling 
en tweede volzin: ,,Arbeid, Handel en Nij
verheid" wordt vervangen door: Sociale 
Zaken. 

Lid 3 en 4: Voor " Arbeid, H andel en Nij
verheid" wordt gelezen: Sociale Zaken. 

Voorts worden aan artikel 25 twee nieuwe 
leden toegevoegd, luidende: 

8. De bijdragen worden terugbetaald, in
dien de exploitatie een batig saldo laat. Ar
tikel 29 , punt c, vindt ten deze overeenkom
stige toepassing. Onze Minister van Sociale 
Zaken beslist omtrent de groott,, van het batig 
saldo. 

9. De terugbetaling, in het vorige lid ge
noemd, geschiedt zoolang ter zake van die 
exploitatie nog annuïteiten of jaartermijnen 
verschuld igd zijn bij de gelegenheid van de 
voldoening dier annuïteiten of jaartermijnen. 
Indien het voorschot reeds is afgelost, vindt 
de terugbetaling plaats op een door den Mi
nister van Sociale Zaken te bepalen verrekP-
ningsdag. Terugbetaalde bijdragen komen aan 
het Rijk en de gemeente ten goede in de ver 
houding, waarin deze zijn overeengekomeu 
bij te dragen in het exploitatietekort. 

Art. 26, lid 2 : ,,Arbeid, Handel en Nijver
heid" wordt vervangen door: Sociale Zaken. 

Art. 27 lid 1: Instede van : ,,gelijke an
nuïteiten"' wordt gelezen: jaartermijnen of 
annuïteiten, die voor zekere perioden kunnen 
worden vastgesteld. 

Lid 2: ,.Arbeid, Handel en Nijverhe id" 

wordt vervangen door: Sociale Zaken. 
Art. 29 wordt vervangen door de volgende 

artikelen: 
Art. 29 . Met betrekking tot batige saldi , 

als bedoeld in de Overgangsbepalingen der 
wet van 14 Juni 1934 (Staatsblad n° . 316 ) 
gelden de volgende regelen: 

a. Een batig saldo, verkregen met de ex
ploitatie van eenig bepaald complex, wordt 
in de eerste plaats aangewend tot terugbeta
ling van bijdragen, sedert het in werking 
treden van de Woningwet krachtens die wet 
ten behoeve van dat complex uitgekeerd. 

H et vorenstaande vindt overeenkomstige toe
passing bij met medewerking van het Rijk tot 
stand gekomen fusie van de exploitatie van 
meerdere complexen ; 

b. Batige saldi , voortspruitende uit de ex
ploitatie van complexen, voor welke nimmer 
bijdragen zijn uitgekeerd, dan wel voor welke 
uitgekeerde bijdragen reeds zijn terugbetaald, 
worden aangewend tot dekking van tekorten 
van andere complexen, welke bij dezelfde ge
meente, vereeniging, vennootschap of stichting 
in exploitatie zijn ; 
· c. H et onder a en b bepaalde vindt, inge
val van exploitatie door een vereeniging, ven
nootschap of stichting, slechts toepassing voor 
een bedrag ter grootte van 80 % der batige 
saldi. De in het bezit dier lichamen blij 
vende 20 % worden door hen beheerd en aan
gewend in het belang van de verbetering van 
de volkshuisvesting. Voor iedere aanwending 
is de goedkeuring vereischt van Burgemeester 
en Wethouders der gemeente; het bepaalde 
in artikel 29a, tweede lid, vindt ten deze over
eenkomstige toepassing; 

d. Batige saldi, welke er zijn nadat het 
hiervoren onder a, b en c bepaalèie toepassing 
heeft gevonden , worden gestort in een gemeen
schappelijk fonds, dat door het bestuur der 
betrokken gemeente wordt beheerd met inacht
neming van de voorschriften, vervat in de 
a rtikelen 29a en 29b . 

Art. 29a. 1. De geldmiddelen van het ge
meenschappelijk fonds kunnen worden aange
wend: 

1 °. tot dekking van tekorten op de ex
ploitatie van woningen van andere in de 
gemeente werkende, krachtens de Woningwet 
toegelaten vereenigingen, vennootschappen of 
stichtingen dan die welke tot het gemeen
sch appelijk fonds bijdroegen; 

2° . tot dekking van tekorten op de exploi
tatie van door de gemeente ingevolge de Wo
n ingwet gebouwde woningen ; 

3°. tot huurverlaging van de onder 1° . en 
2°. vermelde woningen, indien de huren te 
hoog zijn; 

4°. tot verbetering van de volkshuisvesting 
in de gemeente door verbetering van bestaan
de woningen, nieuwbouw, e. d. 

2. Voor iedere aanwending, als in het eer
ste lid omschreven, behoudens die onder 3°. 
vermeld, ten aanzien waarvan art. 22c, onder 
2°., overeenkomstige toepassing vindt, is de 
goedkeuring vereischt van den D irecteur
Generaal van de Vol ksgezondheid, die ten 
deze overl eg pleegt met den Thesaurier-Gene
raal van het Departement van Financiën en, 
ingeval van gemis aan overeenstemming, de 
zaak voorlegt aan Onzen Minister van Sociale 
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Zaken, die in overleg met Onzen Minister van 
Financiën beslist. 

3. Jaarlijks, vóór 1 Mei, doet het bestuur 
der gemeente omtrent het gemeenschappelijk 
fonds een verslag toekomen aan den Direc
teur-Generaal van de Volksgezondheid, die 
aan de hand van die verslagen aan Onze Mi
nisters van Sociale Zaken en van Financiën 
een algemeen verslag uitbrengt nopens de in 
het land gevormde fondsen. 

Art. 29b. 1. De batige saldi, welke be
staan bij het in werking treden van de wet 
rnn 14 Juni 1934 (Staatsblad n°. 316), wor
den reeds dadelijk in het gemeenschappelijk 
fonds gestort. Het bepaalde in artikel 29, 
onder c, is ten deze van toepassing. 

2. Met betrekking tot de bedragen, in het 
·voorgaande lid bedoeld, vinden de voorschrif
ten van artikel 29, onder a en b, overeen
komstige toepassing, ·vóór en aleer zij worden 
aangewend tot de doeleinden, in art. 29a om
schreven. 

Art. 29c. Onze Ministers van Sociale Zaken 
en van Financiën kunnen ter zake van het in 
de artikelen 29, 29a en 29b bepaalde nadere 
voorschriften gevet .. 

Slotbepaling. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

Yan een door Ons te bepalen dag. 
Onze Ministers van Sociale Zaken, van Ju

stitie en van F inanciën zijn belas~ met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad ,•geplaatst en in afschrift aan den R aad 
Yan Stàte gezonden zal •worden. 

's-Gravenhage, den 9den Januari 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. SI o tem a k e r d e B r u ï n e. 

De llfinister van Justitie, V a n S c h a i k. 

s. 8. 

De llfinister van Financiën, 0 u cl . 
(Uitgeg. 22 Januari 1935.) 

9 Janua,·i 1935. BESLUIT tot w1Jz1gmg en 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
3 Augnstus 1922 (Staatsblad n°. 479) , tot 
regeling van de toekenning van wachtgeld 
aan Burgerlijke Rijksambtenaren , zooals 
dat laatstelijk is gewijzigd en aangevuld 
bij Koninklijk besluit van 28 December 
1933 (Staatsblad n°. 748). 

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

Binnenlandsche Zaken van 13 Augustus 1934, 
n°. 1335, Afdeeling P ens ioenen en Wacht
gelden; 

Gelet op artikel 125, eerste lid , van de 
Ambtenarenwet 1929 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons be
si nit van den 3den Augustus 1922 (Staatsblad 
11°. 479), houdende regeling van de toekenning 
rnn wachtgeld aan Burgerlijke Rijktambtena
ren, zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd 
en aangevuld bij Ons besluit van 28 Decem
ber 1933 (Staatsblad n°. 748), nader te wijzi
gen en aan te vullen ; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 28 
December 1934, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 7 Januari 
1935, n°. 1335 II, Afdeeling Pen ioenen en 
Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Januari 1935 te bepalen 

a ls volgt: 
Art. 1. In Ons aangehaald besluit worden 

de volgende wijzigingen en aanvullingen aan
gebracht: 

a. In het derde lid van artikel 1 en in het 
eerste lid van artikel 5 wordt voor het jaartal 
,,1928" gelezen: 1934. 

b. In den aanhef van de laatste zinsnede 
van het eerste I id van artikel 3 wordt in 
plaats van "het derde lid" gelezen: den eer
sten volzin van het derde lid. 

c. Het tweede lid van artikel 3 wordt ge
lezen als volgt: 

Behoudens het bepaalde in het verdere van 
dit besluit wordt aan een burgerlijk rijksamb
tenaar, als bedoeld in artikel 2, onder b, het 
genot van wachtgeld toegekend gedurende 3 
maanden, vermeerderd: 

a. indien hij ten tijde van het ontslag kost
winner is van een gezin, met drie maanden 
voor elk jaar door hem volbrachten diensttijd, 
ten bedrage van gedurende de eerste drie 
maanden de laatstelijk genoten wedde, ge
durende de volgende drie maanden 85, ge
durende de daaraan volgende 5 jaren 70, en 
vervolgens 60 ten honderd van die wedde; 

b. in de over ige gevallen, met anderhalve 
maand voor elk jaar door hem volbrachten 
diensttijd, ten bedrage . van onderscheidenlijk 
de laatstelijk genoten wedde en 75, 60 en 50 
ten honderd daarvan gedurende de onder a 
van dit lid bedoelde termijnen; 

een en ander met inachtneming van het be
paalde bij de laatste zinsnede van het vorig 
lid. 

c. Aan het derde lid van artikel 3 wordt 
de volgende volzin toegevoegd: Het hier be
paalde is niet van toepassing ten aanzien van 
hem, die in het genot is gesteld van ver
vroegd ouderdomspensioen, als bedoeld in a1·
tikel 48, eerste lid, onder b, der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240), en ten aanzien 
van de ambtenares, die ten tijde van het ont
slag gehuwd en niet de kostwinner van een 
gezin is. 

d. In het vijfde lid van artikel 3 vervallen 
de woorden "met dien verstande echter, da t 
het derde Jid van dit artikel buiten toepassing 
hlijft. 

e. De puntkomma aan het slot van de be
paling onder b van het eerste lid van artikel 
6 wordt vervangen door een komma. Aan die 
bepaling wordt de volgende zinsnede toege
voegd: en dat nimmer méér wordt afgetrok
ken dan bij toepassing van het bepaalde 
onder a. 

f. In het tweede lid van artikel 8 wordt 
na het woord " wachtgeld" ingevoegd: zoodra 
het gelijk is aan of minder bedraagt dan dat 
pensioen en anders. 

g. Aan artikel 12 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: Het verzoek om het ad
vies der Commissie in te winnen wordt gedaan 
binnen 30 dagen na den datum van verzen
ding der betrokken beslissing. 
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Overga"gsbepalingen. 

2. De wachtgelden; die , op 1 Januari 1935 
loopende zij n, worden herzien met inachtne
ming van de wijziging, die ingevolge dit . be
sluit in het tweede lid van artikel 3 van Ons 
besluit van 3 Augustus 1922 (Staatsblad n° . 
479), wordt aangebracht, echter met dien ver
stande-, dat die · herziening geen verhooging 
van: het wachtgeld ten gevolge heeft anders 
dan door toepassing van het bepaalde bij de 
laatste zinsnede van dat lid en dat de in dat 
lid onder , a en ,b bedoelde termijn van vijf 
jaren, gedurende welken het wachtgeld onder
scheidenlijk 70 en 60 ten honderd van de 
laatstelijk genoten wedde bedraagt, voor deze 
wachtgelden in elk geval niet e-erder aanvangt 
dan onderscheidenlijk 1 Januari 1935 en 1 
April 1935. 

3. Voor beslissingen, die vóór 1 Januari 
1935 genomen zijn, vangt de termijn, bedoeld 
in het derde lid van artikel 12 van Ons be
sluit van 3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 
479), zooals dat ingevolge dit besluit zal lui
den, eerst op het tijdstip van inwerkingtre
ding van dit besluit aan. 

4. Het bepaalde bij artikel 1, onder /, ,van 
dit besluit is van den dag van de inwerking
treding van die bepaling af mede van toe
passing ten aanzien van hen, die vóór dien 
dag op wachtgeld 21ijn gesteld. 

Slotbei/aling. 

5. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den twe-eden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, .waarin het is ge. 
plaatst. 

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

's-Gi·avJnhage, 'den 9den Januari 1935. 

'wrLHELMINA. 

De Minister va,i BinMnlandsche Zaken, , 
J. A. de W i I de. 

(Uitgeg : 12 Januai'i 1935.) 

s. 9. 
. I · 

9 Januari 1935. BESLUIT, tot vernietiging 
van ee'n besluit van Burgemeeste1· en Wèt
houders der gemeente Zaltbo1nmtil ' dd. 15' 
November 1934, n°. 1811, waarbij aan de 
tijdelijke wink~lier~_vere

1
eniging ter gele

genheid va.n St. Nicofaas 1934 aldaar toe
stemmj,:ig is verlee_nd tot het aan leggen en 
houden van een · lot,erij'. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeenscha,ppelijke . voordracht van 

Onzen Minister van Justit ie en Onzen Minister 
van Binnenlandsche .Zaken van den 7 Decem
ber• 1934, 2de Afdeeling A, n°. 862 en van den 
11 December 1934, Afdeel ing Binnenlandsch 
Bestuur, n°. 29372, tot vernietiging van een 
besluit van Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Zaltbomm el dd. 15 November 1934, 
n°. 1811, waarbij aan de tijdelijke winkeliers
vereen iging ter gelegenheid van St. Nicolaas 
1934 aldaar toestemming is verleend tot het 
aanleggen en houden van een loterij; 

. Geziei;i Ons besluit van den 29 Novembe 1· 
1934, n°. 69 , waarbij voormeld besluit ·van 
;Burgemeester en 'Yethoudei-s J-\avg,;inde het 
onderzoek ,naar de vraag of het in strijd met 
de wet . wu zijn , geschorst . is tot i Janua ,·i 
1935 ; . . · l 

Overwegende, dat de bovenbedoelde i<;>terij . 
blijkens het aangehaalre besluii; vaq ~urge
meester en Wethouders is aangeLegd ,.,.tell bate 
van die vereeniging" , te weten de t ijdelijke 
\Vinkeliersvereeniging ter gelegenheid v;m St. 
Nicolaas 1934 te Zaltbomm,el, , zond'er dat 
blijkt van de aanwezigheid eener· uitsluit!lnde 
str1Jkking tot een liefd,adig doel of bevprdering 
van wetenschap, kunst of een ander a1gemeen 
belang, gel ijk vereischt door , .a.~tikel , 3 der 
Loterijwet 1905; 1 

Overwegende, voorts, dat, bljjkens de inge
wonnen ambtsberichten, de 50,000 ,. uitgegeven 
loten door het bestuur der vereeniging tegen 
50 ,centen per 100 stuks verkrijgbaar zijn ge
steld voor de te Zaltbommel gevestigde win
keliers, welke hunnerzijds de loten bij den 
ver.koop van winkelwaren gratis aan het . pu
bliek verstrekken en pr.ijzen beschikbaar ste l
len, terwijl van de door de vereeniging ont
vangen gelden 23/25 deel is bestemd ter be
strijding van onkosten en ' 2/25 deel voor af
dracht aan het plaatselijk Crisiscomité; 

Overwegende, dat deze verloting, valt cmder 
het begrip loterij a ls in de Loterijwet 1905 
b_edoeld ; . , . 

Ove,wegende, dat de onderwerpelijke loterij 
alzoo strekt ter bevordering van den omzet en 
de financieele belangen dei- Zaltbommelsche 
winkeliers, en dus ten bate van het particulier 
belang; 

Overwegende, dat aan de boven omschreven 
strekking niet afdoet het ,feit, .dat een klein 
gedeelte der te verwachten opbrengst aan een 
liefdadige instelling · is· toegeZ!c'gd; 

Overwegende derhalve , dat het besluit va11 
Burgemeester en Wethoude1-s der gemeente 
Zaltbommel ·dd. 15 Noverliber 1934, n°. 1811, 
is in strijd met artikel 3 der Loterijwet 1905 ; 

Gelet op de artikelen 185 en 186 der ge
meentewet; 

Den R aad van ·state gehoord (advies van 
28 December 1934, n°. 23); · ' 

Gelet op het nader 1·apporl va~ Oiµe voor
noemde Ministers vap 3 Januari 1935 2de 
A,fd. A, n°. 857 en van 4 Jan,uari' 1935, Áfdee
lïng Binnenlandsch B estuur, n° . . 241; · 

Hebben goedgevonden en vèrstaan: 
voormeld besluit van Burgemeester en W et

houders der gemeente .Zaltbom:Ynel te vernie
tigen wegens strijd met de wet. 

Onze :Ministers van J nstitie en van Binnen
landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage; den 9den Janua ri 193q. 
WILHELMINA: 

Dr Minister van JU11titie, V a n S c h a i k. 
De Mi11iste1· van B innenlÛ.ndsche Zaken 

J. A. d e W i I de. ' 
(Uitgeg: 15 Jan. 1935.) 
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s. 10. 

10 Januari 1935. WET tot wijziging van de 
artikelen 38, 56 en 97 der Lager-onder

·wijswet 1920. 

Bijl. Handel. 2de Kanner 1933/1934, n°. 
436, 1- 4; 1934/1935, n°. 51, 1- 6. 

Handel. idern 1934/1935, blz . 314-340. 
Bijl. Handel. lste Karner 1934/1935, blz. 

1- 4. 
Handel . idern 1934/1935, blz . 122-132. 
W ij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Lager-onderwijswet 
1920 te wijzigen in dier voege, dat bepaald 
wordt, dat eene onderwijzeres eener openbare 
lagere school, die in het huwelijk treedt, op 
dien grond wordt ontslagen en in verband 
hiermede de artikelen 38, 56 en 97 te wijzi
gen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I . Artikel 38, vierde lid, der Lager

onderwijswet 1920 wordt gelezen als volgt: 
4. De gemeenteraad kan bepalen, dat een 

onderwijzer of eene onderwijzeres, die den 
pensioengerechtigden leeftijd heeft bereikt, op 
dien grond zal worden ontslagen. Zoodanig 
ontslag geschiedt alsdan door burgemeester en 
wethouders met ingang' van den eersten dag 
der maand, volgende op die, waarin de ge
stelde leeftijd is bereikt. De gemeenteraad 
kan een zoodanig ontslag op voordracht van 
burgemeester en wethouders telkens voor een 
jaar opschorten. 

Tusschen het vierde en het vijfde !_id wordt 
een n ieuw, vijfde, lid ingevoegd, luidende: 

5. Eene onderwijzeres, die in het huwelijk 
treedt, wordt op dien grond ontslagen. Zoo
danig ontslag geschiEidt alsdan door burge
meester en wethouders met ingang van den 
dag van het huwelijk. 

Het vijfde lid wordt zesde lid. 
Art. II. Aàn . artikel 56 der Lager-onder

wijswet 1920 wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende: · 

6. Op de vergoeding volgens het eerste of 
tweede l id wordt eveneens in mindering ge
bracht de jaarwedde of _ wedde van de ge
huw'de vrouw, voor zoover niet in het genot 
van y;achtgeld, di~ benoemd \YOrdt tot ·onder: 
wijzeres, tenzij Onze .Minister wegens gewich
tige redenen beslist, dat die vermindering 
niet zal plaats vinden. 

Art. III. Aan artikel 97, der Lager-onder
wijswet 1920 wordt een nieuw lid toegevoegd, 
lu idende: · · · 

·4. Op de vergoeding volgens het eerste lid 
wordt eve_neens in mindering gebracht de jaar-
wedde of wedde van: · 

a. .de gehuwde vrouw, voor zoover niet in 
het genot van wachtgeld, die benoemd wordt 
tot onderwijzeres, tenzij Onze Minister wegens 
gewichtige redenen beslist, dat die verminde
ring niet zal plaats vÎnden; · 

b. de onderwijzeres, die in het huwelij k 
treedt en aan wie niet met ingang van den 
dag van het huwelijk ontslag is verleend. 

Art. IV. 1. ' Deze wet treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer afkondiging. 

2. Het bij deze wet ingevoegde vijfde lid 

van artikel 38 der Lager-onderwijswet 1920 is 
ook •van toepassing op de onderwijzeres, ·die 
op of na 16 Juni 1934 in het huwel ij k . is 
getreden, met dien verstande, dat het haar 
door burgemeester en wethouders te verleenen 
ontslag ingaat met den eersten dag der maand, 
volgende op die, waarin deze wet in werking 
treedt. · 

3. Het bij deze wet ingevoegde vierde lid , 
onder b, van artikel 97 der Lager-onderwijs
wet 1920 is ook van toepassing ten aanzien 
van de jaarwedde of wedde van de onderwij
zeres, die op of na 16 Juni 1934 in het huwe
lijk is getreden en aan wie niet ontslag is 
verleend met ingang van den eersten dag der 
maand, volgende op die, waarin deze wet in 
werking treedt. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den l0den Ja

nuari 1935. 

s. 11. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Onderwijs, 
Kunsten en Wet enschappen, 

Marchant. 
(Uitgeg . 18 Januari 1935.) 

10 Januari 1935. BESLUIT tot intrekking· 
van het Koninklijk besluit van 26 Juni 
1929 (Staatsblad n°. 372), houdende vrij 
stelling van wegenbelasting voor in Dene
·marken wonende of gevestigde houders van 
motorrijtuigen. 

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

Financiën· van 12 December 1934, n°. 208, 
afdeeling Directe Belastingen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 December 1934, n°. 28); · . 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Miriister van 7 Januar i 1935 n° 
158 , afdeeling Directe Belastingen ; ' · 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Ons" besluit van 26 Juni 1929 (Staatsblad 
n°. 372) houdende· vrijstelling van wegenbe
làsti_ng voor · in Denernarken wonend~ of ge
vestigde houders van motorrij tuigen, wordt in
getrokken. 

Onze voornoemde Minister ïs belast met ;de 
uitvoering 'van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift ' zal wö1·den gezonden a'an den Raad 
van Staté. · · 

's-Gravenhage, den l0den Januari 1935. 

s. 12. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, ' b u d. 

(_Uitgeg. 25 Jan . 1935 .) 

11 Janûari 1935. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad van IJss el 
monde dd. 28 Juni 1934, waarbij bouw
vergunningen zijn verleend aan .7. Kooy-
nian ·aldaar . r, 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op de Woningwet en op artikel 185 

van de Gemeentewet; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 2 November 1934, n°. 9708 M.P.B.R., 



1935 11 JANUARI (S. 12-13) 10 

Afdeeling Volksgezondheid, en van 12 Novem
ber 1934, n°. 25796, afd. Binnenlandsch Be
-stuur, betreffende het besluit van den raad 
van TJsselrnonde dd. 28 Juni 1934, waarbij 
aan J . Kooyman, a ldaar, vergunning is ver-
1 eend voor twee bouwplannen; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, tweede 
lid, juncto artikel 9, eerste lid , onder b,. van 
-de Woning-wet bouwvergunning moet worden 
geweigerd indien niet wordt voldaan aan de 
bouwverordening voor de betrokken gemeente, 
voor zoover daarvan geen vrijstelling is ver
leend; 

dat volgens de onderwerpelijke aanvragen 
van ·Kooyman woningen zouden worden ge
bouwd, met den voorkant gericht naar een 
·weg, maar voor het meerendeel (22 van de 
32) op grond, die door een sloot van den weg 
is gescheiden, welke sloot na den bouw zou 
blijven bestaan, om te dienen onder meer voor 
-den afvoer van vuil, enz. uit de huizen; 

dat de aanvragen mitsdien in strijd zijn met 
artikel 26 van de bouwverordening van IJssel
rnonde, volgens hetwelk geen gebouw mag 
worden opger icht anders dan aan een weg, 
van welken eisch vrijstelling in dit geval niet 
is gevraagd, dus ook niet verleend; 

dat nu wel de vergunningen zijn verleend 
onder voorwaarde, dat "àe open ruimte tus
schen de rooilijn en de wegverharding over de 
volle lengte en breedte verhard wordt met 
straatklinkers" - waarmee aan de strekking 
van bedoeld voorschrift wu zijn voldaan, om
dat immers eerst de sloot zou moeten worden 
gedempt; maar dat, daargelaten of die voor
waa1·de te eeniger tijd practisch uitvoerbaar 
zou zijn en, zoo ja, of en wanneer zij zou wor
den vervuld , het stellen van voorwaarden geen 
bouwplannen kan dekken, di e, zoo als zij zijn 
ingediend, in strijd zijn met de voorschriften, 
waaraan zij, volgens de wet, uitsluitend moe
ten worden getoetst voor de beslissing omtrent 
vergunning; 

dat rneds wegens den vermelden strijd met 
de verordening bouwvergunning moest zijn 
geweigerd, en niet behoeft te worden nage
gaan in hoever ook in ander opzicht niet word t 
vol claan aan de voorschriften; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
4 December 1934, n° . 32; 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters van Sociale Zaken en van Binnenlanclsche 
Zaken van 14 December 1934, n° . 11146 
M.P.B.R., afdeeling Volksgewndheid, en van 
7 ·Januari 1935, n°. 29861, afdeeling Binnen
] andsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van 

LJsselrnonde dd. 28 Juni l934 te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden gepl aatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den llden J anuari 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. Slot e maker de B ruïne. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i I cl e. 

(Uitgeg. 29 Jan. 1935. ) 

s. 13. 

11 Jamiari 1935. BESLUIT tot vernietiging 
wegens st<ijd IT)et het alge11)een belang van 
het besluit van den raad der gemeente 
Wijdenes, van 9 Mei 1934, om de school
grens tusschen de scholen te Wijdenes en 
Ooste,·leek te bepalen bij perceel D. ~9. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
29 October 1934, N°. 7695II, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, en van Onzen Minister 
-van Binnenlandsche Zaken, van 26 November 
1934, N°. 25423, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, tot vernietiging wegens strijd met het 
algemeen belang van het besluit van den raad 
der gemeente W ijdenes, van 9 Mei 1934, om 
de schoolgrens tusschen de scholen te Wijde
nes en Oosterl eek te bepalen bij perceel D. 29 , 
waarin is gevest igd de bakkerij van den heer 
J. Buij; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Wijdenes dit besluit heeft genomen op de 
volgende gronden : 

Gelet op zijn besluit van 29 October 1931 , 
waarbij de grens tusschen de scholen te Wij
denes en O01,,terleek werd bepaald op de lijn , 
loopende ten Zuiden en ten Noorden van het 
bruggetje in den Molenweg over het water de 
z.g. M eeweg, bij het marktter re in van Tuin
dersbelang ; 

Overwegende, dat de• grens opni,euw bepaald 
dient te worden, daar de school te Wijdenes 
door achteruitgang van leerlingenaantal zeer 
waarschijnlijk over dit jaar niet gemiddeld 
het cijfer zal kunnen halen tot behoud van de 
derde leerkracht· 

Overwegende ~oo rts, dat het al zoo in het 
belang van het onderwijs aan de school-Wijde
nes noodig is, dat eenige leerlingen, binnen de 
schoolgrens Ooste?'leek wonende, worden over
geplaatst naar de school te Wijdenes; 

Overwegende, dat op 1 Januari 1934 de 
openbare lagere school in het dorp Wijdenes 
75 leerlingen had en de openbare lagere 
school in het dorp Oosterleek 50 leerlingen ; 

dat blijkens het raadsbesluit de kans be
staat, dat het aantal leerlingen van de school 
te W ijdenes zal terugloopen tot beneden het 
gemiddeld getal 76, waarbij door het Rijk de 
jaarwedde voor een leerkracht minder (voor 
twee in plaats van voor drie) wordt vergoed, 
terwijl eenige vermindering van het aantal 
leerlingen van de school te Oosterl eek geen 
gevaar oplevert, dat dit zal dalen tot beneden 
het gem iddeld getal 35, waarbij door het Rijk 
de jaarwedde voor slechts één leerkracht, in 
plaats van gelijk thans, de jaarwedden voor 
twee leerkrachten worden vergoed; 

dat derhalve de raad der gemeente W ijdenes 
door een verlegging van de schoolgrens wil 
voorkomen, dat het aantal leerkrachten wier 
jaarwedden door het Rijk worden vergoed, aan 
de school te Wijdenes vermindert; 

dat aldus door het kunstmatig opvoeren van 
het getal lee rlingen aan deze school getracht 
wordt het gemiddeld grensgetal 76 te bereiken 
of te overschrijden ; 

dat op deze wijze in strijd met het algemeen 
belang een bezuiniging, welke anders voor het 
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Hijk waarschijnlijk zou intreden, onmogelijk 
wordt gemaakt; 

Overwegende, dat bovenvermeld besluit van 
den raad der gemeente Wijdenes, van 9 Mei 
1934, bij Ons besluit van 6 Juni 1934 (Staats -
1, /arl N°. 303) tot 1 Mei 1935 is geschorst ; 

Gelet op artikel 185 der Gemeentewet en op 
artikel 28, eerste lid, der Lager-onderwijswet 
1920, zooals het wordt gelezen volgens artikel 
XIII dei· wet van 30 December 1932 (Staats
blad N°. 689); 

Den Raad van State gehoord, adv ies van 
18 December 1934, N°. 34; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 December 1934, N°. 
97601, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, 
en 7 Januari 1935, N°. 30987, Afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bovenvermeld besluit van den raad de r 

gemeente Wijdenes, van 9 Mei 1934, te ve r
nietigen wegens strijd met het algemeen be
lang. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
,·an dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en in afschrift aan den Raad 
va11 State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den llden Januari 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
l( unster. en Wetenschappen, 

Marchant. 
Dr Jlfinisler van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. de W i I de. 
(Uitgeg. 22 Jan. 1935.} 

s. 14 . 

15 Janum·i 1935. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 2, vijfde lid, artikel 3, vijfde 
lid , en artikel 9 der wet van 7 December 
1934 Staatsblad n° . 642, tot bescherming 
van leerlingen tegen de gevolgen van be
smettelijke ziekten van personeel van in
richtingen van onderwijs. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van 
Sociale Zaken van 14 December 1934, n°. 
9597 IV, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen 
en van 20 December 1934, n°. 541 F, afdee
ling Volksgezondheid; 

Overwegende, dat door Ons voorschriften 
moeten worden gegeven tot uitvoering van 
artikel 2, vijfde lid, artikel 3, vijfde. lid, en 
artikel 9 der wet van 7 December 1934, Staats
blad n °. 642, tot bescherming van leer] ingen 
tegen de gevolgen van besmettelijke ziekten 
Yan personeel van inrichtingen van onderwijs; 

Den Raad van State gehoord (advies van 29 
December 1934, n°. 27); 

Gezien het nader rapport va11 Onze voor
noemde Ministers van 4 Januari 1935, n° . 
9852 II, afdeeling Lager Onderwijs , en van 
9 Januari 1935, n°. 4 F, Afdeeling Volksge
zondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. In dit bes] uit wordt verstaan onder: 

,, de wet'' de wet van 7 December 1934, Staats
blad 11° . 642, tot bescherming van leerlingen 

tegen de gevolgen van besmettelijke ziekten 
van personeel van inrichtingen van onderwijs; 

,,Onze Minister" Onze Minister van Onder
wijs, Kuns1;en en Wetenschappen; 

,.Inspecteur" de inspecteur, bedoeld in arti
kel 2, vierde lid, der wet; 

,,Consul tatiebureau" een Districts-Consul
tatiobureau voor de Tuberculosebestrijding, dat 
Rij kssubsid ie ontvangt; 

,,verklaring" de verklaring, bedoeld in arti
kel 2, eerste lid, der wet; 

,,voorwaardelijke verklaring" de voorwaar
delijke verklaring, bedoeld in artikel 3, tweede 
i;d, der wet: 

,,onderzoek" het voor de afgifte van de ver
kláring noodige onderzoek. 

2. Het onderzoek zal. ongeacht andere 
methoden, tevens röntgenologisch moeten ge
schieden, behoudens in die gevallen, waarin de 
aanwezigheid van besmettingsgevaar opleve
rende tuberculose van de ademhalingsorganen 
reeds uit andere onderzoekingsmethoden geble
ken is. In den regel zal het röntgenologisch 
gedeelte van het onderzoek geschieden door 
m iddel van doorlichting. Alleen wanneer de 
arts, die het onderzoek verricht, zulks noo<l
zakelijk oordeelt , kan de doorlichting worden 
aangevuld of vervangen àoor het nemen vnn 
een röntgenfoto. 

3. 1. Het onderzoek en de afgifte van de 
verklaring, welke wordt ingericht volgens het 
door Onzen Minster vast te stellen model , ge
schieden door een arts, verbonden aan het 
Consultatiebureau, in den regel dat, binnen 
welks werkkring de woonplaats van den te 
onderzoeken persoon gelegen is. 

2. In afwij king van het bepaalde in het 
eerste lid kan in bijzondere omstandigheden 
Onze Minister goedkeuren, dat het onderzoek 
geschiedt op een andere plaats dan in de loka
liteiten van het Consultatiebureau of door een 
anderen, door den Inspecteur, in wiens ambts
gebied de woonplaats van den te onderzoeken 
persoon gelegen is, aan te wijzen Consultatie
bureau-arts. 

3. De te onderzoeken persoon heeft de be
voegdhe id, het onderzoek te doen bijwonen 
door een arts naar eigen verkiezing. 

4. 1. Hij, die zich aan een onderzoek 
wenscht te onderwerpen, geeft h iervan kennis 
aan den I nspecteur, in wiens ambtsgebied 
zijn woonplaats is gelegen. Wanne3r een ge
neeskundige, ingevolge artikel 3, eerste lid , 
of artikel 12, eerste lid, der wet, een onder
zoek heeft gevorderd, doet hij hiervan onve1·
wijld mededeeling aan den Inspecteur. Deze 
neemt, evenals in het geval, dat hij zelf een 
onderzoek heeft gevorderd, maatregelen, dat 
het onderzoek zoo spoedig mogelijk zal kunnen 
geschieden. 

2. De oproep voor het onderzoek geschiedt 
namens den Inspecteur door den Consultatie
bureau-arts volgens regelen iu overleg met den 
Inspecteur vastgesteld en door dezen goedge
keurd. 

3. Wanneer de opgeroepene niet aan den 
oproep gevolg geeft, kan de Consultatiebureau
arts hem nog éénmaal een oproep zenden ; 
deze oproep geschiedt dan per aangeteekenden 
brief. 

4. Indien de opgeroepene, zonder opgaaf 
van geldige redenen, ter bcoordeeling van den 
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Consultatiebureau-arts, ten tweeden male niet 
aan den oproep gehoor geeft, doet de Con
sultatiebureau-arts hiervan mededeeling aan 
den Inspecteur ; deze geeft hiervan kennis aan 
den Minister, die ·beslist, of artikel 7, eerste 
lid, der wet van toepassing ·ïs. 

5. Behoudens het bepaalde in artikel 8, 
eerste lid, der wet mag hij , ten aanzien va·n 
wien bij een onderzoek blijkt, dat de ver
eischte verklaring hem niet kan worden ge
geven, zich niet eerder dan één jaar na dit 
onderwek aan een nieuw onderzoek onderwer
pen, tenzij op advies van den behandelenden 
arts en met schriftelijke toestemming van den 
Inspecteur. 

6. 1. Van alle gevallen, waarin op grond 
van het onderwek een voorwaardelijke ver
klaring is uitgereikt of de verklaring niet kan 
worden gegeven, wordt door den arts, die het 
onderwek heeft verricht, onverwijld kennis ge
geven aan den Inspecteur in een opgave, 
welke wordt ingericM volgens door Onzen 
Minister vast te stellen modellen. De Inspec
teur doet van deze opgaven mededeeling aan 
Onzen Minister en aan den Geneeskundig 
Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, die 
èen kaartregister inricht en bijhoudt van alle 
a ldus te zijner kennis gebrachte gevallen. 

2. De voorwaardelijke verklaring wordt in
gericht volgens het door Onzen Minister vast 
te steil en model. 

7. Indien hij , aan wien een voorwaardelijke 
verklaring is uitgereikt, zich zonder toestem
ming van den· voor het periodiek onderzoek in 
de ve'rklaring aangewezen arts n iet op den 
bepaalden tijd voor een volgend onderzoek 
aanmeldt, of indien de uitslag van het volgend 
onderzoek de intrekking van de verklaring 

• noodig maakt, doet de arts, die voor het perio
diek onderzoek is aangewezen, hiervan onver
wij1d mededeeling aan den Inspecteur; deze 
stel t hiervan Onzen Minister, den Geneeskun
dig· Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
en het hoofd van de inrichting van onderwijs, 
waaraan de betrokkene is verbonden, in ken
nis, en vordert, voor zoover dit niet reeds • bij 
de vordering tot onderzoek is geschied, afgifte 
van de vroegere verklaring. 

8. · Een geneeskundige, als bedoeld in arti
kel 2 vierde lid, der wet, die bij de vordering 
tot o:iderzoek ingevolge artikel 3, eerste lid, 
der wet tevens afgifte van de vroegere verkla
ring heeft gevorderd, zendt · deze verklaring 
tegelij k met de kennisgeving van de vordering 
aan den Inspecteur. 

9. De Consultatiebureau-artsen houden aan
teekening van alle door hen ingevolge de wet 
ondeFzochte personen, volgens een door den 
Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volks
gezondheid vastgestelde meth~de. De Ho<;>_fd
inspecteur en de Inspecteurs z1Jn te allen t1Jde 
bevoegd inzage te nemen van deze aanteeke
ningen. 

10. 1. Hij, die aan een , inrichting van on
derwijs in vasten d ienst wordt verbonden, is 
verplicht de verklaring vóór of bij de indienst
treding over te leggen aan het hoofd van de 
inrichting van onderwijs, waaraan hij wordt 
verbonden. Personeel, dat in tijdelijken dienst 
wordt werkzaam gesteld, is verplicht de ver
klaring aan het hoofd over t e leggen binnen 
den in artikel 2, tweede lid , der wet gestelden 

termijn of den ingevolge artikel 4, tweede lid, 
der wet verlengden termijn. 

2. Hij, die zich ingevolge artikel 3, eerste 
lid, der wet aan een onderwek heeft moeten 
onderwerpen en een verklaring of een voor
waardelijke verklaring heeft verkregen , is ver
plicht deze verklaring aan het hoofd van de 
inrichting van ,mderwijs, waaraan hij is ver
bonden, over te leggen binnen den in artikel 
4, eerste li d, der wet gestelden termijn, of den 
ingevolge artikel 4, tweede lid, der wet ver
lengden termijn. 

3. Hij, die op het tijdstip van het inwe1-
kingtreden van de wet aan een inrichting van 
onderwijs is verbonden, en die een verkl aring 
of een voorwaardelijke verklaring heeft ver
kregen , is verplicht deze verklaring binnen 2 
dagen na ontvangst over te leggen aan het 
hoofd der inrichting van onderwijs, waaraan 
hij is verbonden. 

4. De voorgaande leden van dit artikel zijn 
niet van toepassing op het hoofd van de in
richting van onderwijs zelf. 

ll. 1. Binnen 2 X 24 uren na ontvangst 
van de verklaring of voorwaardelijke verkla
ring stelt het hoofd der inrichting van onder
wijs den belanghebbende weder in het bezit 
van deze verklaring, nadat hiervan door of 
vanwege het hoofd een gedateerd afschrift is 
gemaakt, da t vóór de teruggave van de ver
klaring zoowel door het hoofd a ls door den 
belanghebbende wordt gewaarmerkt. 

2. Het hoofd overtuigt zich ervan, dat van 
de hem overgelegde verklaringen de geldig
heidsduur, overeenkomstig artikel 2, eerste en 
tweede lid, en artikel 12, derde lid, der wet, 
niet is verstreken en dat de verklaringen ook 
overigens geldig zijn. · 

12. 1. Het hoofd der inrichting van onder
wijs houdt de verklaring of voorwaardelijke 
verklaring, welke hem zelf betreft, en de af
schriften der verklaringen van het overige 
personeel der inrichting van onderwijs onder 
zijn berusting gedurende den tijd, waarin de 
betrokkenen aan die inrichting zijn verbonden, 
tenzij tusschentijds, ingevolge het bepaalde in 
artikel 3, eerste lid, der wet, de afgifte van 
de verklaring is gevorderd; in dit geval zendt 
hij, voor wover de vordering tot · afgifte niet 
hem zelf betreft, het betreffende afschrift bin
nen 2 dagen, nadat de vordering te zijner ken
nis kwam, aan den Inspecteur. 

2. Binnen 3 dagen na de beëindiging van 
het dienstverband van een lid van het perso
nèel zendt het hoofd der inrichting van onder
wijs het betreffende afschrift aan den Inspec
teur. 

13. 1. Het hoofd der inrichting van onder
wijs is verplicht aan de Inspecteurs en genees
kundigen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, der 
wet, alsmede aan den betrokken inspecteur of 
Schoolopziener van den tak van onderwijs , 
waartoe de inrichting behoort, te allen tijde 
in het gebouw der inrichting inzage te ver
leenen van de verklaring of voorwaardelijke 
verklaring, welke hem zelf betreft, en van de 
afschriften der verklaringen, welke het overige 
aan de inrichting verbonden personeel betref
fen. 

2. Het overige aan de inrichting van onder
wijs verbonden personeel is verplicht aan de 
in het eerste lid bedoelde personen te a ll en 
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tijde inzage te verleenen van de oorspronke
lijke verklaringen. 

14. 1. Verklaringen, welke niet zijn inge
richt volgens de door Onzen Minister vastge
stelde modellen, zijn niet geldig. 

2. Indien een verklaring of voorwaardelijke 
verklaring in het ongereede is geraakt, kan 
een door den Inspecteur gewaarmerkt dupli
caat ervoor in de plaats treden. 

15. 1. Aan een lid van het personeel van 
een inrichting van onderwijs, dat ingevolge het 
bepaalde in artikel 3 of artikel 12, eerste of 
derde lid, der wet zich heeft onderworpen aan 
een onderzoek, worden ten laste van het Rijk 
de kosten, welke hij te dien einde heeft ge
maakt, vergoed, met dien verstande, dat deze 
vergoeding niet meer bedraagt dan het bedrag 
van de reiskosten van de woonplaats naar het 
Consultatiebureau . heen en terug. Op denzelf
den voet worden de kosten vergoed aan hem, 
die op wachtgeld is gesteld, en die zich heeft 
onderworpen aan een onderwek ter verkrij
g ing van een verklaring. 

2. Voor reizen per spoortrein wordt vergoed 
de verschuldigde en betaalde vracht van den 
persoon voor een plaats in een rijtuig derde 
klasse; voor reizen per stoomboot, stoomtram 
of ander openbaar middel van vervoer, niet 
vallende onder het voorafgaande, de vracht 
voor een plaats der tweede klasse, tenzij er 
slechts één klasse is. 

3. Reizen naar het Consultatiebureau, op 
geen verderen afstand dan drie kilometer ge
legen buiten de woonplaats, geven geen aan
spraak op vergoeding. Indien het Consultatie
bureau gelegen is in de woonplaats van den 
belanghebbende, worden geen kosten vergoed. 

4. Wegens verblijfkosten heeft geen vergoe
ding plaats, tenzij hiervoor in bijzondere om
standigheden, ter beoordeeling van Onzen 
Minister, aanleiding bestaat. De hoogere kos
ten, welke voortvloeien uit het onderzoek op 
een andere plaats dan in de lokaliteiten van 
het Consultatiebureau of door een anderen 
Consultatiebureau-arts, a ls in het tweede lid 
van artikel 3 bedoeld, zoowel als de kosten 
van het eventueel bijwonen van het onderzoek 
door een arts naar eigen verkiezing komen 
voor rekening van den belanghebbende. 

5. Onder "woonplaats" wordt in dit artikel 
en de artikelen 3 en 4 verstaan de plaats, 
waarin de inrichting van onderwijs, waaraan 
de belar.ghebbende is verbonden, is gelegen, 
of de plaats, waar hij metterwoon is gevestigd, 
ingeval hij aan geen of aan meer dan één in
richting van onderwijs is ve1·bonden, die niet 
in dezelfde plaats zijn gelegen. 

6. De uitbetaling van de vergoeding aan 
den belanghebbende wordt door Onzen Minis
ter geregeld. 

16. 1. H et in artikel 6 der wet bedoeld ver
lof tot herstel wordt aan hem, die aan een 
inrichting van onderwijs · in vasten dienst ver
bonden is, of die aan een inrichting van onder
wijs in tijdelijken dienst voor één jaar of lan
ger werkzaam is gesteld, onder goedkeuring 
van Onzen Minister voor niet la nger dan twee 
achtereenvolgende jaren verleend met behoud 
van de volle bezoldiging. 

2. Zoodanig verlof kan, onder nadere goed
keuring van Onzen Minister, worden verlengd, 
mits het met inbegrip van het in het eerste !id 

, bedoeld verlof voor niet langer dan drie ach
tereenvolgende jaren wordt verleend. 

3. Onze Minister verleent deze goedkeuring 
of nadere goedkeuring op door hem in het be
lang van het herstel te stellen voorwaarden, 
op advies van den Inspecteur. 

4. Voor het personeel van inrichtingen van 
onderwijs, welke slechts een gedeelte van het 
jaar zijn geopend, wordt voor de toepassing 
van het eerste en tweede lid in plaats van 
,, jaren" gelezen: jaarlijksche tijdvakken, ge
durende welke onderwijs wordt gegeven. 

17. Onverminderd het bepaalde in het vorig 
artikel behoudt hij, die ingevolge de wet niet 
tot een inrichting van onderwijs mag worden 
toegelaten, tot aan het tijdstip, waarop zijn 
dienstverband eindigt of zijn ontslag ingaat, 
maar gedurende niet langeren tijd dan zes 
maanden de volle bezoldiging en gedurende 
den rest(lerenden tijd 2/3 gedeelten van de 
bewldiging. 

18. 1. Op de bewldiging gedurende den 
tijd, waarin de betrokkene ingevolge de wet 
niet tot een inrichting van onderwijs mag wor
den toegelaten, wordt de uitkeering, welke hij 
krachtens een wettelijke verzekering ontvangt, 
in mindering gebracht. 

2. Tenzij Onze Minister in bijzondere geval
len anders bes! ist, vervalt de aanspraak op 
bezoldiging met ingang van den dag, waarop 
de betrokkene: 

a. weigert te voldoen aan een vordering als 
bedoeld in artikel 3, eerste lid, der wet, of 
weigert zich te onderwerpen aan een onder
zoek ter verkrij ging van de ingevolge artikel 
2, tweede lid, der wet vereischte verklaring; 

b. niet voldoet aan de door den Consultatie
bureau-arts, die hem laatstelijk heeft onder
zocht, in het belang van het herstel gestelde 
voorwaarden; 

c. zich schuldig maakt aan gedragingen, 
waardoor zijn herstel wordt belemmerd. 

19 . 1. De op grond van a rtikel 6, derde li d. 
der wet toegekende uitkeering vervalt, zoodra 
en voor zoover door den betrokkene na zij 11 

ontslag alsnog pensioen, op grond van de be
palingen van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n °. 240), wordt genoten. 

2. Hij , aan wien een uitkeering, als in het 
eerste lid bedoeld, is toegekend, is verplicht 
zich ten aanzien van zijn lichamelijke geschikt
heid om arbeid te verrichten te onderwerpen 
aan een controle op de wijze, als door het be
voegd gezag te bepalen, en, desverlangd, bij 
den P ensioenraad een hernieuwd onderzoek 
naar zijn lichamelijke of geestelijke gesteld
heid aan te vragen, hetwelk tot toekenning 
van een pensioen op grond van de P ensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) zou kunnen leiden. 

3. Bij niet nakomen van de verplichting, 
in het vorig lid bedoeld, vervalt de aanspraak 
op uitkeering. 

20. 1. Als kosten, bedoeld in artikel 9 der 
wet onder 2°, komen in aanmerking : 

a. ten aanzien van gemeentelijke inrichtin
gen van onderwijs de kosten wegens bezoldi
ging en vervanging van personeel, voor ~oover 
deze te boven gaan de kosten, welke wuden 
voortvloeien uit de voor het personeel van de 
gemeente geldende verlofsregeling, met dien 
verstande, dat ten aanzien van de inrichtingen 
van onderwijs, waarvoor Rijkssubsidie wprdt 



1935 15 JANUARI (S. 14) 14 

genoten, a lleen in aanmerking komen de kos
ten, welke niet onder de regeling van het sub
sidie zij n begrepen; 

b. ten aanzien van bijrondere inrichtingen 
van onderwijs, waarvoor Rijkssubs idie wordt 
genoten, de kosten wegens bezoldig ing en ver
vanging van personeel , welke niet onder de 
regeling van het subsidie zijn begrepen, en 
voor zoover de kosten wegens bezoldiging te 
hoven gaan het bedrag der bezoldiging, waar
op de betrokkene krachtens zijn akte van aan
steil ing recht heeft; 

c. ten aanzien van de overige inrichtingen 
van onderwijs, waarvoor geen Rijkssub idie 
wordt genoten, de kosten wegens bezoldig ing 
en vervanging van personeel , voor zoover de 
kosten wegens bezoldigii;1g te boven gaan het 
bedrag der bezoldiging, waarop de betrokkene 
krachtens zijn akte van aanstelling recht heeft, 
en mits de kosten van vervanging zijn beperkt 
tot een minimum, waarmede in verband met 
de geldende salarisregelingen of den plaat
selijken loonstandaard zou kunnen worden vol
staan. 

2. De kosten worden slechts vergoed over 
het tijdvak, waarin het gemeentebestuur of het 
school bestuur krachtens de wet aanspraak kan 
maken op de vergoeding, en indien en voor 
zoover het bestuur de bepalingen van de wet 
behoorlijk heeft nageleefd en de kosten wer
kelijk ingevolge toepassing van de wet zijn 
gemaakt. 

3. Onder " Rijkssubsidie" wordt in dit en in 
het volgend artikel mede verstaan: Rijksver
goeding. 

21. 1. Ten aanzien van de inrichtingen van 
onderwijs, waarvoor Rijkssubsidie wordt geno
ten, hebben de aanvraag, de vaststell ing en de 
uitbetaling van de vergoeding van de in het 
vorig artikel bedoelde kosten en het verleenen 
van voorschot op deze vergoeding plaats zoo
veel mogelijk overeenkomstig de met betrek
king tot het Rijkssubsidie voor die inrichtingen 
rnn onderwijs geldende bepalingen en voor
~chr iften. 

2. Ten aanzien van de inrichtingen van 
onderwijs, waarvoor geen Rijkssubsidie wordt 

·enoten, worden de arti kei en 22 tot en met 
2. in acht genomen. 

:.. ~. 1. Zoodra een gemeentebestuur of een 
sc .. :i-. lbestuur meent, dat aanspraak op ver
goeding van de in a rtikel 20 bedoelde kosten 
is ontstaan, zendt het een raming dezer kosten 
over het loopend dienstjaa r aan Onzen Minis
ter, met overlegging van een formulier , dat is 
inger icht volgens een door Onzen Min ister 
vast te stell en model. 

2. Onze Minister toetst de raming aan het 
bepaalde in artikel 20, stelt het bedrag der 
vergoed ing al of niet gewijzigd voorloopig vast 
t> n doet hiervan mededeeling aan het bestuur. 

23. 1. Het gemeentebestuur of het school
l>cstuur kan tegelijk met het inzenden van de 
in het vorig artikel bedoelde raming aan 
Onzen Minister verzoeken een voorschot op de 
vergoeding te verleenen. 

2. Bij het verzoek verbindt het schoolbe
stuur zich tot terugbetal ing van hetgeen even
tueel bij voorschot te veel mocht worden ont
vangen. 

24 . 1. Onze Minister beslist, of het in het 
vcrig artikel bedoeld verzoek kan worden in-

gewilligd, stelt het voorschot over het loopend 
dienstjaar vast, en doet hiervan mededeeling 
aan de Al gemeene Rekenkamer en aan het 
bestuur. 

2. Het voorschot wordt vóór het einde van 
-dike maand te lkens voor een twaalfde deel van 
het bedrag, berekend over één jaar, betaalbaar 
gesteld, of bij inrichtingen van onderwijs. 
welke slechts een gedeelte van het jaar zijn 
geopend, naar evenredigheid van het getal 
maanden, waar in de inrichting per jaar is ge
opend. 

3. Onze Minister is bevoegd om zonder op
gaaf van redenen het voorschot niet te ver
leenen of de uitbetaling van een reeds ver
leend voorschot te doen ophouden. 

25. Jaarlijks in de maand J anuari zendt 
het gemeentebestuur of het schoolbestuur, dat 
in het afgeloopen dienstjaar aanspraak heeft 
gemaakt op vergoeding van de in artikel 20 
bedoelde kosten, en meent, dat deze aanspraak 
ook in het loopend dienstjaar bestaat, een ra
ming der kosten over d it jaar aan Onzen Mi
nister. De artikelen 22 tot en met 24 zijn 
hierbij van toepassing. 

26. 1. Jaarlijks in de maand Januari zend t 
het gemeentebestuur of het school bestuur, da t 
aanspraak maakt op vergoeding van de in 
artikel 20 bedoelde kosten in het afgeloopen 
dienstjaar, aan Onzen Minister een daartoe 
strekkende opgave, vergezeld van de beschei
den tot staving van de gedane uitgaven. Deze 
aanvrage is ingericht volgens een door Onzen 
Minister vast te stellen model. 

2. Onze M inister toetst deze opgave aan het 
bepaalde in artikel 20, stel t het bedrag van de 
vergoeding vast en doet van deze bes,lissing 
m·ededeeling aan de Algerneene Rekenkamer 
en aan het bestuur. 

3. B innen dertig vrije dagen na de dagtee
kening van deze mededeeling kan het bestum 
van de beslissing bij Ons in beroep komen. 
Wij stell en het bedrag van de vergoeding 
vast, den Raa d van State gehoord. Van Onze 
besl issing wordt mededeeling gedaan aan de 
Algemeene R ekenkamer. 

27. 1. adat de termijn van dertig vrije 
dagen, in het vorig artikel bedoeld, is ver
streken, zonder dat tegen de bes! issing van 
Onzen Minister beroep is ingeste ld , of nadat 
Wij in beroep hebben beslist, wordt het bedrag 
van de vergoeding betaalbaar gesteld , met 
inachtneming van het bepaalde in het vol 
gend lid. 

2. H et versch il tusschen het bedrag van de 
vergoeding e n dat van he t in voorschot ge
notene, beide een zelfde dienstjaar betreffende, 
wordt hetzij aan het gemeentebestuur of het 
schoolbestuur uitbetaald, hetzij door het be
stuur in 's Rijks kas terug gestort, naar gelang 
dit verschil ten voordeele van het bestuur of 
van het Rijk is. 

28. 1. Artikel 2bis van Ons besluit van 
29 Januari 1924, Staatsblad n° . 23, tot uit
voering van artikel 30, vierde lid, der Lager
onderwijswet 1920, en artikel 31 van Ons be
sluit van 31 Mei 1926, Staatsblad n°. 159, t-0t 
uitvoering van artikel 16 en van artikel 28, 
vierde lid , der Nijverheidsonderwijswet, zooals 
deze besluiten sindsdien zijn gewijzigd, ver
vallen, met dien verstande, dat deze artikelen 
worden geacht van toepass ing te blijven op 
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degenen, aan wie bij het inwerkingtreden van 
dit besluit krachtens die artikelen verlof tot 
herstel is verleend. 

2. Aan artikel 2 van Ons besluit van 29 
Januari 1924, Staatsblad n°. 23. zooals dit 
besluit sindsdien is gewijzigd, wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende als volgt: 

5. Dit artikel is niet van toepass ing in 
gevallen, waarin hij Ons beslui t va11 15 Janu 
ari 1935, Staatsblad n°. 14, is voorzien. 

3. Aan artikel 30 van Ons bes! uit van 31 
Mei 1926, Staatsblad n°. 159, zooals dit be
sluit si ndsdien is gewijzigd, wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende als volgt: 

4. Dit artikel is niet van toepassing in 
gevall en, waarin bij Ons besluit van 15 J a m1-
ari 1935, Staatsblad n° 14, is voorzien. 

29. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden · dag na de dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Sociale Zaken zijn be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkame,·. 

' s-Gravenhage, den 15den Januari 1935. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marchant. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J . R. S I o te ma k e r d e B r u ï n e. 
( Uitgeg. 25 J an . 1935.) 

s. 15. 

16 J anuari 1935. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 125, eerste 
lid, onder e van de Ambtenarenwet 1929, 
tot regeling van de toekenning van wacht
geld aan de vaste arbeiders bij het Staats
boschbeheer. 

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

Economische Zaken van 16 October 1934, n° . 
168 Kabinet, afdeeling Comptabi li teit ; 

Gelet op artikel 125, eerste I id, van de 
Ambtenarenwet 1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 December 1934, n°. 39); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Za ken van 12 J a
nuari 1935, n°. 270 Kabinet, afdeeling Comp
tab iliteit; 

Hebben goedgevonäen en verstaan: 

te bepalen, dat de bepalingen van Ons be
s! uit van 3 Augustus 1922, Staatsblad n•. 
479, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
28 December 1933, Staatsblad n°. 748, zooals 
die thans luiden of zullen gaan luiden, van 
overeenkomstige toepassing zijn op de vaste 
arbeiders bij het Staatsboschbeheer. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
bel ast met de uitvoering van dit besluit, het
we lk in het Staatsblad zal worden geplaatst 1 

en waarvan afschrift zal worden gezonden . 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den Januari 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r rt h e. 

{Uitgeg. 1 F eb1·uari 1935.) 

s. 16. 

16 Januari 1935. BESLUIT tot w1J z1grng· 
van het Koninklijk besl uit van 23 Augus
tus 1933 (Staatsblad n°. 456), gewijzigcT 
bij het Koninklijk besluit van 4 October 
1934 (Staatsblad n°. 524). (Subsidieering
van kweekscholen.) 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 November 1934, n°. 87863, afdeeling Lagei
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat Wij Ons bij artikel 214bi.~ 
der gewijzigde Lager-onderwijswet 1920 heb
ben voorbehouden, met inachtnem ing van de 
beginselen, neergelegd in de artikelen 210 
tot en met 214 dier wet, in de algemeene 
maatregelen van bestuur betreffende de on
derwijzersopleiding de wijzigingen aan te
brengen, welke door het dienstbelang gevor
derd worden ; 

dat wijziging van Ons besluit van 23 Augus
tus 1933 (Staatsblad n°. 456) wenschelijk is; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 December 1934, n°. 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 J anuari 1935, 11°. 
1226, afdeeling Lager Onderwijs; 

He ben goedgevonden en verstaan: 
Het tweede lid van artikel 8 van Ons be

sluit van 23 Augustus 1933 (Staatsblad n° _ 
4-56) wordt gelezen a ls volgt : 

Bij de vaststelling van de bijdrage zal on
derscheidenlijk voor de afdeelingen A .en B 
in rekening worden gebracht een bedrag we
gens schoolgelden, welke gelijk zijn aan diE~ 
volgens de regeling voor de Rijkskweekscho
len, voor zoover zij niet door het bestuur, onder 
goedkeuring van Onzen Minister, oninvorder
baar zijn verklaard. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is be last met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wo,·
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan dan Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den J anuari 1935. 

s. 17. 

WILHELMINA. 
De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marchant. 
(Uitgeg. 25 Januari 1935. ) 

16 Januari 1935. BESLUIT tot opheffing 
van een in- en uitkl ar ingskantoor. 

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

Financiën van 12 Januari 1935, n°. 69, ln
voerrech ten ; 

Gezien de artike len 6 en 55 der Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n °. 
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38), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 
Juli 1934 (Staatsblad n °. 403); 

Herzien het Koninklijk beslui t van 10 De
cember 1822 (Staatsblad n°. 50), zooals dat 
uader is gewijzigd en aangevuld; 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. De aanwijzing bij artikel 1, § 1 , 
sub 1, van het Koninklijk besluit van 10 De
cember 1822 (Staatsblad n°. 50) van Veere 
a ls kantoor van in- en uitklaring aan de zee
zijde vervalt. 

2. Dit beslui t trnedt in werking met ing·ang 
van 15 Februari 1935 . 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit beslui t, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 16den Januari 1935. 

s. 18. 

WILHELMINA. 
De M inister van Financiën, 0 ud . 

(Uitgeg . 29 Jan. 1935 .) 

18 Januari 1935. BESLUIT tot toepassing 
van de artikelen 2 en 7 van de Tarwewet 
1931 en de artikelen 9, 13 en 27 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933. 

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

Economische Zaken van 8 Januari 1935, n°. 
S2, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gezien de artikelen 2 en 7 van de Tarwewet 
1931 en de artikelen 9, 13 en 27 van de Land
bouw-Crisiswet 1933 ; 

Gelet op het Crisis-Organisatiebesluit 1933; 
Gehoord den Raad van State (advies van 

den 15den Januari 1935, n°. 39) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van den 16den Januari 
1935, n °. 504, Afdeeling Landbom,--Crisis
Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en verstaat voorts onder: 

1°. ,,Tarwemeel of tarwebloem A": tarwe
meel of tarwebloem xoldoende aan de eischen 
<loo,· Onzen Minister te stellen; 

2°. ,,Tarwemeel of tarwebloem B " : a ll e 
tarwemeel of tarwebloem, niet vallende onder 
,, tarwemeel of tarwebloem A". 
. 2. Dit beslu it geldt voor het tijdvak aan
rnngende met ingang van den dag van zijn in 
-werking treden e n e indigende mêt · ingang van 
den eersten September 1935. 

3 . . Het verwerken vat, tarwe tot tarwemeel 
of tarwebloem A is slechts toegestaan aan hem, 
die als georganiseerde is aangesloten bij de 
Vereeniging voor Inheemsche Tarweafnemers. 

4. H et verwerken van tarwe tot tarwemeel 
of tarwebloem B en van rogge tot roggemeel 
-of roggebloem is slechts toegestaan aan hem, 
die als georganiseerde is aangesloten bij de 
stichting Nederlandsche Meelcentrale. 

5. Het verwerken van meel of bloem, ge
heel of gedeeltel ijk afkomstig van tarwe of 
rogge, ·is slechts toegestaan aan hem, die als 
georganiseerde is aangesloten bij de stichting 
Nederlandsche Meelcentrale. 

6. Met het opsporen van de· overtredingen 

van de Tarwe,yet 1931 zijn, .behalve de , amb
tena ren aangewezen in artikel 7 van die wet . 
bel ast de Controleurs Tarwewet 1931 en de 
Controleurs Landbouw-Crisiswet 1933. 

7. Dit besluit kan worden aangehaald ondei· 
den titel: ,,Crisis-Graanbesluit -1935" . 

8. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijne afkon
diging. 

Onze Minister van Economiscb,e Zaken is 
belast met de uitvoering van dit öesluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den Januari 19~5. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 25 Jan . 1935. ) 

s. 19. 

18 Janum·i 1935. BESLUIT tot nadere wij 
ziging van het besluit van den 4den Juni 
Juni 1932 tot vaststelling van de grenzen 
tusschen kust- en binnenvisscherij en tus
schen de wateren, waarin kustvisscherij 
wordt uitgeoefend. 

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

Economische Zaken van 8 December 1934, 11°. 
7197 , Afdeel i ng Visscherijen ; 

Gelet op art. 1, derde lid, der Visscherij 
wet (Staatsblad 1931, 11°. 410) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 8 
Januari 1935, 11°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 J anuari 1935 , n° . 
485, Afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het bepaalde in art. 1 letter B, 2°. 

ouder c van Ons besluit van den 4den Juni 
1932 (Staatsblad 11°. 235), zooals dit is gewij
zigd bij Ons besluit van den 24sten Juli 1933 
(Staatsblad 11° . 371) wordt gelezen als volgt: 

C. voor het Spui : de lijn gaande over de 
aanlegplaatsen van het pontveer Nieuw-Beijer
land- H e kelingen . 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat ip het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 18den Januari 1935. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. . 

( Uitgeg. 25. Januari 1935. ) 

s. 20. 

18 Januari 1935. BESLUIT tot toepassing 
van artikel 11 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 op rund-, kalfs- , schapen- en paardc
vleesch en op levende schapen en slacht
paarden. 

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

tocnmaligen met de Zaken van den L andbou w 
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belasten Minister en van Onzen· Minister van 
Financiën van den 1'0 Januari· 1934, N°. 
15062, -Directie van den Landbouw, Afdeeling 
II, en van den 16 J anuari 1934, N°. 151 , Af
deeling Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien artikel 11 van de Landbouw-Cris is
wet 1933; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933, 
(advies van den 30 December 1933, N°. 151); 
Gehoord den Raad van State (advies vaH den 
6 Maart 1934, 0

• 38}; 
Gelet op het nader rapport van Onzen met 

de Zaken van den Landbouw belasten Minister 
en van Onzen Minister van Financiën van den 
12 Januari 1935, N°. 354, Afdeel ing L and
bouw-Cris is-Aangelegenheden en van den 17 
Januari 1935 N°. 113, Afdeeling Invoerrech
ten: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Onverminderd het krachtens de Cri

s is-Invoerwet 1931, Staatsblad N°. 535, gewij 
zigd bij de wet van 17 November 1933, Staats
blad N°. 596, bepaalde in zake versch, ge
koeld, bevroren, gezouten, gerookt en/of ge
droogd en/of ·op andere wijze bewerkt of ge
conserveerd rund-, kalfs-, schapen- en paarde
vleesch en levende schapen en slachtpaarden, 
is de invoer · daarvan slechts toegestaan tegen 
betaling van een door Onzen met de Zaken 
van den Landbouw belasten M inister, telkens 
voor een door hem te bepalen tijdvak, vast te 
stellen bedrag per door hem daarbij te noemen 
eenheid. 

2. Dit besluit, hetwelk geldt voor het tijd
vak, aanvangende 16 Januari 1935 en eindi
gende 15 Januari 1936, treedtïn werking met 
ingang van den tweeden dag na dien van zijne 
afkondiging en kan worden aangehaald onder 
den titel: ,,Cr isis-Vleeschbesluit 1935 I". 

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

's-Gravenhage, den 18den Januari 1935. 
WILHELMINA. 

De· •Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

s. 21. 

De Ministe,· van Financiën, 0 ud. 
( Uitgeg. 25 Jan. 1935 . ) 

19 .Januai·i 1935. BESLUIT, houdende be
schikking op de beroepen van de Naam
looze Vennootschap Woning-Maatschappij 
en J. van der Roest, beiden te A,nste,·dam, 
tegen goedkeuring, door Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Holland, van rooilijnen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de Naamlooze Vennootschap Woning Maat
schappij en J. van der Roest; beiden te Am: 
sterda,n, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Statën van Nooi·d-Holland van 17 Januari 
1934, n°. 187, tot goedkeuring van rooilijnen;· 

Den Ràad van State, Afdeeling voör de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
26 September 1934, n°. 513, 30 October 1934, 
11°. 51"3/154, en 5 December 1934, '11°. 513/174; 

L. & s. 1935. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 15 Januari 1935, n°. 
10/M/P .B.R., Afdeel ing Volksgezondheid; 

Overwegende: dat de gemeenteraad van A m
ste,·dam in zijne vergadering van 12 December 
1933 heeft vastgesteld eene verordening tot 
vaststelling van achtergevelroo ilijnen voor de 
bebouwing in een aantal bbuwblokken en ge
deelten van bouwblokken, begrensd door den 
Amsteldijk, de Lutmastraat, de Van-Woustraat 
en de Ceintuurbaan; 

dat volgens het eenige artikel dezer vernr
dening in de bouwblokken en gedeel ten van 
bouwblokken, begrensd als daarbij is aange
geven, de achtergevelrooilijnen, onder intrek
king van de verordening, vastgesteld bij raads
besluit van 17 November 1909, n° . 1034, ge
legen zijn ter plaatse, als op de bij de veror
dening behoorende teekening, gemerkt I , met 
roode lijnen en met roode cij fers en letters is 
aangegeven; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
bij besluit van 17 Januari 1934, n°. 187, aan 
dit besluit hunne goedkeuring hebben gehecht; 
dat van het bes! uit van Gedeputeerde Staten 
de NBamlooze Vennootschap Woning-Maat
schappij en J. van der Roest bij Ons in beroep 
zijn gekomen; 

dat de Naamlooze V ennootschap Woning
Maatschappij aanvoert, dat zij eigenares is van 
de perceel en te Amsterdam, Diamantstraat 2 
tot en met 24, 1 tot en met 15 , Lutmastraat 
215 tot en met 269, Robijnstraat 1 tot en met 
11, Tolstraat 136 tot en met 142, 144 tot en 
met 152, en Kadaster Sectie V, · nummers 
5438 en 1315, op welke perceelen het genoem
de rooilijnenbesl uit van toepassing is; dat haars 
inziens het raadsbesluit in strijd is met artikel 
2 der Woningwet; dat dit artikel de strekking 
heeft grondeigenaren te beschermen tegen wil
lekeurige handelingen van gemeentebesturen 
met betrekking tot roo ilijnen; dat volgens ar
tike l 2 door den gemeenteraad algemeene ach
tergevelrooi lijnen moeten worden vastgesteld ; 
dat dergelijke algemeene rooilijnen bestaan 
volgens de artikelen 80-100 der Bouwveror
dening der· gemeente A ,nsterdam ; dat voor 
een groot aantal bouwblokken binnen de ge
meente A msterda,n reeds bijzondere achter
gevel roo ilij nen zij n vastgesteld op gelijke wijze 
als bij het voornoemde raadsbesluit is geschied 
door het volgen van de bestaande bebouwing. 
terwijl zij, appellante, heeft vernomen, dat het 
gemeentebestuur het voornemen heeft derge
lijke regelingen te treffen voor de geheèle be
bouwing binnen de gemeente; dat op deze 
wijze het algemeene karakter van de rooilijn
voorschriften geheel verloren gaat en het col
lege van burgemeester en wethouders volledige 
zeggingskracht over de wijze van ' bebouwing 
van particuliere gronden krijgt; dat volgens 
artikel 95 der Bouwverordening 'namelijk door 
btirgemeester en wethouders vrijstell in_g kau 
worden verleend van het verbod tot overschrij
d ing van de acntergevel rooilijnen, doch door 
een in 1933 vastgestelde verordening het bij 
artikel 9 der Woningwet mogelijk' gemaakte 
beroep op den gemeenteraad tegen weigering 
van eene vrijstell ing door burgemeester en 
wethouders· in de gemeente A1nste1·dam niet is 
toegelaten; dat bij de vastste11ing van de ach
tergevel rooilijnen volgens het genoemde besluit 

2 
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van den gemeenteraad met de belangen van 
haar, appellante, in het geheel geen reken ing 
is gehouden en aan haar hiervoor geen scha
deloosstelling is verleend of in uitzicht is ge
steld ; dat zij in haar bezwaarschrift aan bur
gemeester en wethouders de volgende schade
factoren heeft vermeld: a. eventueele vervan
ging van bestaande eengezinswoningen door 
woningen met bovenwoningen wordt gedeel
telijk belemmerd en gedeeltelijk onmogelijk 
gemaakt; b. de bebouwing van enkele open 
te rreingedeel ten bij hoekperceelen is geheel of 
gedeeltel ijk onmogelijk gemaakt; dat zij door 
het besluit van den gemeenteraad sterk be
perkt is in de uitoefening van hare eigendoms
rechten, hetgeen niet werd gevorderd voor het 
dienen van al gemeene of bijzondere openbare 
belangen; dat, indien het gemeentebestuur 
niettemin gerechtigd zou zijn tot het vaststel 
len van achtergevelrooilijnen op de wijze als is 
geschied, zij aanspraak meent te hebben op 
vergoeding van door haar h ierdoor te lijden 
schade; dat, daar eene wettelijke regeling voor 
vergoeding van schade ten gevolge van eene 
rechtmatige overheidsdaad ontbreekt en in de 
gemeente A. rnsterdarn geen schadevergoedings
verorden ing bestaat, het gemeentebestuur van 
A rnsterdarn en Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland hare bezwaren tegen het vast
stel !en van bijzondere achtergevelrooilijnen 
voor hare perceelen in het bijzonder zouden 
hebben moeten toetsen aan het veroorzaken 
van schade en bij gebleken direct ontstane of 
toekomstige schade daarvoor eene vergoeding 
zouden hebben moeten vaststellen ; dat het ge
meentebestuur vóór het vaststellen der achter
gevelrooilijnen met haar overleg zou hebben 
kunnen plegen naar aanleiding van h aar be
zwaarschrift, ten e inde te geraken tot eene 
zoorlanige vaststelling van rooilijnen, waarbij 
de schade voor haar wu zijn beperkt of ver
meden; dat van een onderzoek naar gebleken 
schade of overleg tot beperking of voorkoming 
van schade haar niets is gebleken; 

dat J. van der Roest aanvoert, dat in de ge
noemde verordening mede zijn betrokken de 
perceel en Rustenburgerstraat nummers 6 en 
8 ; dat door di t besluit eene bebouwing over
blijft van circa 8 m diepte; dat hij van mee
ning is, dat de oprichting van twee perceelen 
binnen de .vastgestelde rooilijn, met eene 
diepte van circa 8 m niet mogelijk is, a lthans 
niet rendabel is te maken; dat mitsdien de 
waarde van zijne perceelen (grondoppervlak) 
ernstig wordt aangetast; dat, a l moge de Com
missie van Bijstand in het beheer der Publieke 
Werken van meening zijn, dat de oprichting 
van twee perceelen binnen de vastgestelde 
rooilijn wel mogelijk is, hij van meening is , 
dat voor eene rendabele bebouwing en met de 
eischen, die door de bouwverordening worden 
gesteld, eene diepte van ten minste 10 à 11 m 
noodzakelijk is; dat uit eene bijgevoegde 
situatie blijkt, dat bij vaststelling van deze 
diepte-afmeting van circa 10 à 11 m geen 
schade wordt toegebracht aan behoor! ij ke toe
treding van licht en lucht aan de belendende 
perceel en; 

Overwegende: dat de vraag of en , zoo ja, 
ten aanzien van welke wegen of deelen van 
wegen aanleiding bestaat voor toepassing van 
artikel 2, tweede lid, van de Woningwet, er 

een is van beleid , waarvan, volgens die wet, 
de bepaling is overgelaten aan het bestuur der 
betrokken gemeente, behoudens goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten op de vaststelling, 
wijziging of opheffing, van rooilijnen; dat he 
gemeentebestuur bij de bepaling van dat be
leid, ten opzichte van bepaalde wegen of dee
len van wegen, uitteraard onder meer, doch 
in de eerste plaats, rekening houdt met de 
vraag of de bouwverordening ook ten aanzien 
van die wegen voldoende voorziet in de be
langen, waarvoor rooilijnen dienen, met name 
ook in bel angen van huisvesting ; 

dat tegen toepassing van genoemde wetsbe
paling in geen geval a priori bezwaar kan 
worden ontleend aan de belangen van e igena
ren, voor welker bescherming die toepassing 
immers juist méér waarborgen biedt dan vol 
gens de wet zijn verbonden aan algerneene 
voorschriften ter bepaling van rooilijnen (ar
tikel 2, eerste lid) ; 

dat bij de vaststelling, bij afzonderlijk be
slui t van den raad, van achtergevelrooilijnen 
voor bestaande bouwblokken onder meer be
hoort te worden gelet op de belangen van huis
vesting in elk van de huizen in ieder blok, 
met dien verstande, dat de mogelijkheid, dat 
een of meer blokken in zijn (hun) geheel door 
nieuwe bebouwing wuden worden vervangen, 
als regel geen factor kan zijn bij de beslissing, 
althans niet zoolang zoodanige vervanging niet 
met voldoende zekerheid is te verwachten; 

dat de achtergevelroo ilijnen, die voor voren
bedoelde bouwblokken van de Naarnlooze Ven
nootschap Woning Maatschappij zouden voort
vloe ien uit het toepassel ijke voorschrift (arti 
kel 83) van de bouwverordening van Arnster
darn, toelaten, dat een of meer huizen in die 
blokken zoodanig worden uitgebreid in de 
diepte, dat de toetreding van licht en lucht tot 
belendende, c.q. tusschengelegen perceelen , 
di e voor bewoning zijn bestemd, 'ernstig wu 
worden geschaad; dat de achtergevel rooilijnen, 
di e de gemeenteraad bij afzonderlijk bes! ui t 
voor die blokken heeft vastgesteld, mede zoo
danige, perceelsgewijze, uitbreiding in de 
diepte beletten; en dat geen voldoende zeker
heid bestaat, dat die blokken eerlang geheel 
of voor een groot deel door nieuwe bebouwing 
zouden worden vervangen; 

dat de achtergevelrooilijn , die ingevolge de 
bouwverordening van Arnsterdarn geldt voor 
vorenbedoelde perceelen van J. van der Roest. 
verandering toe! aat van den bestaanden toe
stand ter plaatse, ook in dier voege, dat het 
perceel Rustenburgerstraat 8 geheel of gedeel 
telijk zou worden vervangen door nieuwe, 
meer dan 8 meter diepe, woonhuizen, terwijl 
de daarachtergelegen bebouwing tot haai· te
genwoordige hoogte (4-5 meter) geh andhaafd 
zou bl ij ven, waardoor de toetreding van licht 
en lucht tot de nieuwe won ingen wu worden 
belemmerd; en dat de na der vastgestelde rooi 
lijn mede de strekking heeft zoodanige veran
dering - die anders te verwachten wu zijn -
te voorkomen; 

dat de rooilijnen, waartegen de appellanten 
bezwaar maken, derhalve noodig zijn te achten 
in verband met belangen van huisvesting; 

dat die lijnen niet in den weg staan aan ver
nieuwing of verandering, welke noodig of 
wenschel ijk zou zijn voor behoud, of behoorlijk 
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gebl'Uik, van bestaande huizen; dat mitsdien 
niet kan worden gesproken van schade, als ge
volg van de rooilijnen, welke zou behooren te 
worden vergoed; 

dat onder deze omstandigheden vorenbedoel
de, door den raad van A msterda,n bij afwn

. derlijk besluit vastgestelde, rooilijnen terecht 
door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Za ken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat met zijn, 
in hoofde dezes vermelde voordracht in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gewnden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

's-Gravenhage, den 19den Januari 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Social e Zaken, 
J . R. SI o tem aker de B ru ïn e. 

(Uitgeg. 1 Febr. 1935.) 

N°. 10 M/P.B.R. 

Afdeeling 
Volksgewndheid. 

's-Gravenhage, 15 J anuari 1935. 

Aan de Koningin. 

Eerbiedig wordt Uwer Majesteit hierbij aan
geboden het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, dd. 
26 September 1934, over de beroepen van de 
N:.amlöoze Vennootschap Woning Maatschap
pij en J. van der Roest, beiden te Amsterdam, 
tegen goedkeuring, door Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland, van rooilijnen. 

Het bij dit adv ies gevoegde ontwerp-besluit 
1 uidt als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de Naamlooze Vennootschap Woning Maat
schappij en J. van der Roest, beiden te Am
sterdam, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van N 001·d,. H olland van 1 7 Januari 
1934, n°. 187, tot goedkeuring van rooilijnen; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
26 September 1934, n°. 513; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 

Overwegende: dat de gemeenteraad van 
A.,nsteràn,m in zijne vergadering van 12 De
cember 1933 heeft vastgesteld eene verorde
ning tot vasts teil ing van achtergevel rooilijnen 
voor de bebouwing in een aantal bouwblok
ken en gedeelten van bouwblokken, begrensd 
door den Amsteldijk, de Lutmastraat, de Van
Woustraat en de Ceintuurbaan; 

dat volgens het eenige arti kei dezer verorde
ni ng in de bouwblokken en gedeelten van 
bouwblokken, begrensd als daa rbij is aange
geven, de achtergevelrooilijnen, onder intrek
king van de verordening, vastgesteld bij 
rnadsbesluit van 17 November 1909, n°. 1034, 
gelegen zijn ter plaatse, a ls op de bij de 
verordening behoorende teekening, gemerkt I, 
met roode lijnen en met roode cij fers en let
ters is aangegeven ; 

dat Gedeputeerde Staten va!I NoordrHol
land bij besluit van 17 Januari 1934, n°. 187 , 
aan dit beslui t hunne goedkeuring hebben ge
hecht; 

dat van het bes] uit van Gedeputeerde Sta- -
ten de Naamlooze V ennootschap Woning
Maatschappij en J. van der Roest bij Ons in 
beroep zijn gekomen; 

dat de Naamlooze Vennootsch ap Woning 
Maatschappij aanvoert, dat zij eigenares is 
van de perceelen te Amsterdam, Diamantstraat 
2 tot en met 24, 1 tot en met 15, Lutmastraat 
215 tot en met 269, Robijnstraat 1 tot en met 
11, Tol straat 136 tot en met 142, 144 tot en 
met 152, en Kadaster Sectie V, nummer 
5438 en 1315, op welke perceelen het genoem
de rooilijnenbesluit van toepassing is; dat 
haars inziens het raadsbesluit in strijd is met 
artikel 2 der Woningwet; dat di t artikel de 
strekking heeft gron<le igenaren te beschermen 
tegen willekeurige handelingen van gemeente
besturen met betrekking tot rooilijnen; dat 
volgens artikel 2 door den gemeenteraad a l
gemeene achtergevelrooilijnen moeten worden 
vastgesteld; dat dergelijke a lgemeene rooi
lijnen bestaan volgens de artikelen 80-100 
der Bouwverordening der gemeente A mster
dam; dat voor een groot aantal bouwblokken 
binnen de gemeente Amsterdam reeds bijwn
dere ach tergevelrooil ijnen zijn vastgesteld op 
gelijke wijze als bij het voornoemde raadsbe
sluit is geschied door het volgen van de be
staande bebouwing, terwijl zij, appellante, 
heeft vernomen, dat het gemeentebestuur het 
voornemen heeft dergelijke regelingen te tref
fen voor de geheele bebouwing binnen de ge
meente; dat op deze wijze het a l gemeene ka
rakter van de rooilijnvoorschriften geheel ver
loren gaat en het coll ege van burgemeester 
en wethouders volledige zeggingskracht over 
de wijze van bebouwing van particuliere gron
den krij gt; dat volgens artikel 95 der Bouw
verordening namelijk door burgemeester en 
wethouders vrijste)] ing kan worden verleend 
van het verbod tot overschrijding van de 
achte rgevelrooilijnen, doch door een in 1933 
vastgestelde verordening het bij artikel 9 der 
Woningwet mogelijk gemaakte beroep op den 
gemeenteraad tegen weigering van eene vrij
stelling door burgemeester en wethouders in 
de gemeente Amsterdam niet is toegelaten; 
dat bij de vaststelling van de achtergevelrooi 
lijnen volgens het genoemde besluit van den 
gemeenteraad met de belangen van haar, ap
pellante, in het geheel geen rekening is ge
houden en aan haar hiervoor geen schadeloos
stelling is verleend of in uitzicht is gestel d ; 
dat zij in haar bezwaarschrift aan burgemees
ter en wethouders de volgende sch adefactoren 
heeft vermeld: a. eventueele vervanging van 
bestaande eengezinswoningen door woningen 
met bovenwoningen wordt gedeeltelijk belem
merd en gedeeltelijk onmogelijk gemaakt ; 
b . de bebouwing van enkele open terreingedeel 
ten bij hoekperceelen is geheel of gedeeltelij k 
onmogelijk gemaakt; dat zij door het besluit 
van den gemeenteraad sterk beperkt is in de 
uitoefening van hare eigendomsrechten, het
geen niet werd gevorderd voor het dienen van 
algemeene of bijzondere openbare belangen ; 
dat, indien het gemeentebestuur niettemin 
gerechtigd zou zijn tot het vaststell en van 
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achtergevelroo ilijnen op de wijze ars is ge
schied, zij aanspraak meent te hebben op ver
goeding van door haar hierdoor te lijden 
schade; dat, daar eene wettelijke regel ing 
voor vergoedîng van schade ten gevo lge van 
eene rechtmatige overheidsdaad ontbreekt en 
in de gemeente A 'msterdarn geen schadever
goedi ngsverordening bestaat, het gemeente
hestum van Amsterdam en Gedeputeerde Sta
ten ,;,u\ Nootil-Holland hare bezwaren tegen 
het vaststell en van bijzonde re achtergevelroo_i
lij nen voor h are perceelen in het bijzonder zou
den hebben moeten toetsen aan het veroorza
ken van schade en bij gebleken d irect ontstane 
of toekomstige schade daarvoor eene vergoe
ding zouden hebben moeten vaststell en; dat 
het gemeentebestuur vóór het vaststell en der 
achtergevelrooilijnen met haar overleg zou 
hebben kunnen plegen naar aanleid ing van 
haar be,~waarschrift, ten einde te ger a ken 
tot eene zoodanige vaststelling van rooilijnen, 
waarbij de schade voor haar zou zijn beperkt 
of vermeden ; dat van een onderzoek naa r 
gebl eken schade of overleg tot beperking of 
voorkoming van schade haar niets is geble ken; 

dat J. van der Roest aanvoert, dat in de 
genoemde verordening mede zijn betrokken de 
perceelen Rustenburgerstraat nummers 6 en 
8 · dat door dit besluit eene bebouwing over
blijft van circa 8 m diepte ; dat hij van mee
ning is, dat de oprichting van twee perceelen 
binnen de vastgestelde rooi lijn, met eene diepte 
yan circa 8 m niet mogelijk is, althans niet 
rendabel is te maken; dat mitsdien de waarde 
van zijne peroeelen (grondoppervlak ernstig 
wordt aangetast; dat, al moge de Commissie 
van Bijstand in het beheer der Publieke W er
ken van meening zijn, dat de oprichting van 
twee perceelen binnen de vastgestelde rooilijn 
wel mogelijk is, hij van meening is, dat voo ,· 
eene rendabele bebouwing en m et de e ischen , 
die door de bouwverordening worden gesteld , 
eene diepte van ten minste 10 à 11 m nood
zake lijk is; dat uit eene bijgevoegde s ituatie 
bl ijkt, dat bij vaststelling van deze diepte
a fmeting van c irca 10 à 11 m geen schade 
wordt toegebracht aan behoorlijke toetreding 
van li cht en lucht aan de belendende pe rcee
l en · 

o've rwegende : dat krachtens a rtike l 2, l e 
lid, onder b, der \Voningwet een ach tergevel
rooi lij n de lijn is, die bij het bouwen, het ge
heel ve rnieuwen of veranderen. of het uitbrei
den van woningen, behoudens afwijkingen, 
toegelaten krachtens de gemeentelijke voor
sch riften, aan de van den weg afgekeerde zijde 
niet mag worden overschreden ; 

dat naar de strekking van de wet zoodanige 
achte1·gevelrooilijn dient ·om een ongewenschte 
bebouwing te keeren, en omtrent norma le be
bouwing een vasten regel te geven; 

dat zulks hier niet is geschied; 
dat toch blijkens de stukken in het voor

liggende geval de onderwerpel ijke rooilijnen 
bij vernieuwing van de bebouwing niet als zoo
danig zullen gelden, doch dienen om iedere 
normale verbouwing voorloopig te beletten, 
om dan telkens bij gelegenheid, dat door den 
eigenaar een nieuwe bebouwing is ontworpen, 
welke naar de meening van het gemeentebe
stuur aannemelijk is, tot wijzig ing ,·an de 
achtergevelrooilijn over te gaan; 

dat weliswaar het tweede lid van artikel 2 
der Woningwet mogelij khe id opent bm bij af
zonderlijk besluit bijzonder e voorschriften vast 
te stellen ter bepa li ng van een achtergevel
rooilijn , maa,· dat hie raan toch niet de · be
voegdheid kan worden ontleend, om de·ze 
rooilijn aldus te trekken, dat practisch nieuw
bouw wordt verboden , om dan weder in i·ede t· 
gegeven geval na te gaan of di spensati e zal 
zijn toe te staan; 

dat door deze wijze van doe n in strij d m et 
de bedoeling van de \Voni ngwet aan de Techts
zekerheid geweld wordt aangegaan en de 
e igenaren worden over geleverd aan het goed
dunken van het gemeentebestuur ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien ten ·on
rechte aan het raadsbesluit hu nne goedkeuring 
hebben verleend; 

Gezien de \Voningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging va n het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noo,·d-Holland 
van 17 J anuar i 1934, n°. 187, aan het beslui t 
van den raad der gem eente Amsterdam van 12 
December 1933, tot vaststell ing van eene ver
ordening tot vaststell ing van achtergevel_rooi
lijnen voor de bebouwing in een aantal• bouw
blokken en gedeelten van bouwblokken, ; be
grensd door den Amsteldijk , de Lutmastraat, 
de Van-Vl'oustraat en de Ceintuurbaan, de 
goedkeuring te onthouden . 

Onze Minister van Sociale Za ke n is belast 
met de uitvoering van dit besluit. 

D e M inister van Sociale Zaken. 

Tegen di t ontwerp-beslui t heb ik overwe
gend bezwaar, reeds omdat het geen uitslt,i t
sel geeft nopens de vraag of de goedgekeurde 
rooi lijnen de rechten van eigenarnn onnoodig. 
of meer dan noodig zo u zijn , beperken, en , 
zoo zij dat niet doen , waarom a l dan niet ge
noegen behoort te worden genomen met het 
ontbreken van een regeling ter vergoeding 
van schade - waarove r althans een der ap
pellanten zich imme rs beklaagt . Op grnnd 
van onderzoek en beantwoording van die 
vraag m een ik, dat Gede puteerde Staten te
recht tot goedkeur ing bes loten. 

Overleg met de Afdee ling voor de Geschil 
len van Bestuur heeft ni et tot overnenstem
ming geleid ; wel heeft die afdeeling enkele 
wijzi g ingen gebracht in haar rech tsoverweging, 
m aar zij bl ij ft bij haa r voo rstel , het beslui t 
van Gedeputeerde Staten te vernietigen. Mij n 
zienswijze is ontwikkeld in het ontwerp-besluit , 
dat ik Uwer Majeste it hi erbij eerbiedi g ter 
bekrachtiging aanb ied. 

D e Minister· ·van Socîale Zake?t , 
J. R. S I o te m a k e 1" d e B r u ï n e. 

s. 22. 

19 Janua1·i 1935. BESLUIT tot nader~ bepa
ling van. het aantal geneeskundige,;i in de 
gestichten voor krankzinnigen te Zutphen 
en te W a,·nsveld. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voord racht van Onze n Minister van 

B innenlandsche Zaken van 16 J anuari 1935 , 
n°. 314, Afdeel ing Armwezen ; . 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats-
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blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij d',' ·• W~ 
rnn 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
t;e ,bepalen·: ; 

Eerrig arti kei. 
Artike] ·'4· van het Koninklijk besluit van 7 

Mei . 1888 "(Staatsblad n°. 83) en artikel 10 
van Ons pesluit van 26 Januar i 1932 (Staats
blad n o<. 17) worden gelezen als volgt: 

,,De geneeskundige behandeling der geza
menlijke verpleegden in de gestichten te· Zut
phen en · te Warnsveld wordt, te rekenen van 
1 November 1934 af en voorloopig tot 1 No
vember 1937, opgedragen aan den eersten ge
neeskundige en ten minste vier geneeskundi
gen, · die buiten de gestichten geen praktij k 
mogen uitoefenen .'' 

Onze ' Minister van Binnenlandsche Za.ken is 
bela:st •met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het · Staatsblà4 za.l worden geplaatst. 

's-Gravenhage , den 19den Januar i 1935. 
' WILHELMINA. 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i 1 d e. 

( Uitgeg. 5 Februari 1935.) 

s. 23. 

19 Janua,-i 1935. BESLUIT tot onthouding 
va,n de goedkeuring aan het bes! uit der 
Staten van Noordholland dd . 29 Novem
ber 1934, N° . VII. 

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

Binnenl andsche Zaken van 3 J anuari 1935 , 
N°. 20792, afdeeling Ambtenarenzaken, tot 
onthoud ing van de ·goedkeuting aan een be
sluit der Staten van Noordholland dd. 29 No
vember 1934 , N °. VII, _strekkende tot ver
laging van de bezoldiging van de leden van 
Gedeputeerde Staten dier provincie door mid
del van heff ing, met ingang van 1 J anua.ri 
1935, van een pensioenpremie ad 10 pct. hun
ner jaarwedde

1 
zulks onder gelijktijdige in

trekking van ae besluiten der Staten van 21 
December 1932, N°. IVb, en · 13 December 
1933; N° . IIIb, tot toepassing van een t ij de
lijke korting op hunne bezold iging; 

Overwegende, dat bovengenoemd besluit der 
Staten dd. 29 November 1934 N °. VII ten 
doel heeft, de tijdelijke korting ad 10 pct. op 
de jáarwedde van de leden van Gedeputeerde 
Staten om te zetten in een blijvende verla
g ing; 

dat dit doel op de ·in genoemd besluit aan
gegeven wijze, cl. i. door middel ·van heffing 
van een pensioenpremie, echter niet volkomen 
zal worden bereikt, aangezien hierbij de grond
slag der wedde intact blijft; 

dat echter in verband met het voortduren 
van de ongunstige economischo toestanden de 
bezoldigingen niet slechts dienen te worden 
verminderd, maar bovendien in den grond,slag 
dienen te worden aangetast; 

Overwegende, dat m itsdien het besluit van 
de Staten van N oordholland dd. 29 November 
1934 N " . VII ongewenscht is te achten, zoo
dat daaraan Onze goedkeuring niet kan wor
den verleend; 

Gelet op de artikelen 62 juncto 99 der Pro
vincia le wet en op al'tikel 24 van de wet op 
den Raad van State; 

Den Raad van State gehoord (advie_ van 
15 Januari 1935 , N °. 30) ; 

Gel-et op het nader rapport van· Onzen voor
noemden Mrniste1• van •19 J anu ar i 1935, N°. 
21076,' afdeèl ing Ambtenarenzaken ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: •, 
Aan het· besluit van de Staten der provincie 

Noordholland dd. 29 Nove mber 1934 N °. VII 
Onze goedkeuring te onthopden. 

Onze Minister van Binnen] andsche Zaken is 
belast met de uitvoering van di t besluit, het
welk in het Staát$bl.ad za l worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den :Raad van State. · 
· 's-Gravenhage, den 19den Januari 1935. 

WILHELMINA. 
De M inister van B innenlandsche Zaken, 

J. A. d e· W i I d e. . 
(Uitgeg. 29 J anua,·i 1935.) 

21 J anuari 1935. - BESLUIT tot wijziging van 
de · bijlage C van het Koninklijk besluit 
van 5 Juli 1915 (Staatsblad 11°. 306) . zoo
als deze bijlage is vervangen bij Konink
lijk besluit van 3 J anuar i 1934, (Staats
blad 11°. 5), houdende vaststelling van de 
beschrijving van d_e uniform van de 
Vernenig ing " H et Neclerlandsche Roode 
K ruis" . 

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

Defensie van 15 Januari 1935, VIde Afd. , n°. 
99; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen: . , 
A. In de Bijlage C, behoOl·ende tot het 

Koninkl ijk besluit van 5 Juli 1915 (Staatslflad 
n°. 306) , zooals deze bijl age is vervangen bij 
Koninklijk besluit va.n 3 Januari 1934 (Staats, 
blad n° . 5) , worden de vol gende wijzigingen 
en aanvullingen aangebracht: 

In het gestelde onder : 
,,2. Veldjas. 
a.. H elpers" 
den 4en en 5en regel van boven te lezen: 

"met split ; van voren gesloten met één rij 
van 7 g roote Roode Kruis-knoopen van ver
guld metaal te plaatsen midden op de borst; 
de jàs ongeveer"; 

in den 12den regel van boven inplaats Yan 
,,groote" te 1ezen: ·,, kl eine". 

B . De bij dit besluit gewijzigde veldjas, 
zooals di t kleedingstuk in de Bijl age C van 
het Koninklijk beslui t van 5 Juli 1915 
(Staatsblad 306) , vervangen bij Koninklijk be
sluit van 3 Januari 1934 (Staatsblad 11° . 5), 
was vastgesteld, mag ongewijzigd tot een na
der door Onzen Minister van Defensie aan te 
geven tijdstip worden afgedragen. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waai-van 
afschrift zal worden gezonden aan Onze M i
nisters van Koloniën, van Binnenl anclsche 
Zaken, aan den Chef V'an Ons Mili ta ire Huis, 
alsmede aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 21sten Januari 1935. 
W ILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N , D e c ker s. 
(Uitgeg. l Februari 1935 .) 
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22 Januari 1935. BESLUIT, strekkende tot 
aanvulling van het besluit van den 27sten 
November 1933 (Staatsblad n°. 630), hou
dende vaststelling van nieuwe bepalingen 
betreffende de zeebrieven en scheepspassen 
in N ederlandsch-lndië. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat aanvulling noodig is van het Zeebrieven
en Scheepspassenbesl uit 1934 en dat dez-e aan
vulling van spoedeischenden aard is, zoodat de 
gelegenheid ontbreekt daaromtrent vooraf den 
Volksraad te hooren; 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onzen Minister van Staat, Minister van Ko
loniën en van Onze Ministers van Buitenland
sche Zaken, van Financiën en van Defensie 
van 6 December 1934, 5e Afdeeling, n°. 10; 
van den 7en December 1934, Afdeel ing Con
sulaire- en Handelszaken, n°. 40422; van 8 
December 1934, Afdeeling Invoerrechten, n°. 
121 en van 19 December 1934, IIe Afd. A, 
n°. 33; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Januari 1935, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 10 Januari 1935, 5e 
Afdeeling, n°. 1 ; van 12 Januar i 1935 Af
deeling Consulaire- en Handel szaken,' n°. 
1498; van 15 J anuari 1935, Afdeeling In
voerrechten, n°. 131 en van 18 Januari 1935 
IIe Afd. A, n° . 1 ; ' 

Nog gelet op de artikelen 44 ,en 70 der In
dische Staatsregeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In het vierde lid van artikel 6 van 

Ons besluit van 27 November 1933 (Necle1·
landsch Staatsbl-ad n°. 630, Indisch Staatsblad 
1934, n°. 78) worden tusschen de woorden 
,,Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië" en "eene schr iftelijke vergunning" in
gevoegd de woorden "of de daartoe bij regee
ringsverordening aangewezen gezaghebben
den". 

2. Dit besluit treedt in werking gelijktijdig 
met het Zeebrieven- en Scheepspassenbesluit 
1934. 

Onze Ministers van Koloniën, van Buiten
landsche Zaken, van Financiën en van Defen
sie zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsbl(JJd zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 22sten J anuari 1935. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat , 
Minister van Kol oniën, 

H . Co I ij n . 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

De Graeff. 
De Ministe.· van Financiën, 0 u d. 

D e Minister van Defensie, L. N. De c k ·ers. 
(Uitgeg. 29 J anua,·i 1935 .) 

23 Januari 1935. BESLUIT tot nadere wij 
ziging van het Koninklijk besluit van den 
19den October 1929 (Staatsblad n° . 463) , 
houdende nadere herziening van de be
zoldigingen en de samenstelling van het 
personeel van de Directie der Pensioen
fondsen voor de Koloniale landsdienaren 
en Locale Ambtenaren. 

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

Staat, Minister van Koloniën van 7 Januari 
1935, Afdeeling Kabinet, n° . 15 ; 

Gelet op artikel 2, lid 2 der wet van 25 
Juli 1918 (Staatsblad n°. 480) tot oprichting 
van pensioenfondsen voor Europeesche en In
landsche burgerlijke en militaire 'landsdiena
ren in Nederl=dsch-lndië, op artikel 1 en 2 
onder b der wet van 31 Mei 1929 (Staatsblad 
n°. 296) , houdende voorbehoud van regeling 
bij -de wet of bij algemeenen maatregel van 
bestuur van eenige onderwerpen, deel uitma
kende van de regelingen betreffende de pen
sioenen en gagementen, zoomede de uitkee
ringen aan weduwen en weezen van burger
lijke en militaire landsdienaren, locale ambte
naren en leerkTach ten bij het bijzonder .onder
wijs in N ede1·lamdsch-lndië en hunne nabe
staanden, op artikel 6, lid 1 van Ons besluit 
van 16 October 1918 (Sl'aatsblad n°. 566) tot 
vaststelling van de regelen voor het beheer 
enz. betreffende ·die pensioenfondsen; 

en op Onze besluiten van 19 October 1929 
(Staai:sblad n° . 463) en van 4 April 1934 
(Staatsblad n°. 136); 

Nog gelet op de wet van 28 December 1934 
(Staatsblad n°. 703) , houdende ' voorzieningen 
betreffende de wijze van financieren van "de 
uitgaven voor de pensioenen der Europeesche 
en Inlandsche burgerlijke en militaire lands
dienaren in N ederlandsch-lndië en voor de 
uitkeeringen aan weduwen en weezen dier 
landsdienaren; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 15den J anuari 1935, n° . 42) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 19 Januari 1935 , 
Afdeeling Kabinet, n°. 5; 

Overwegende, dat het, mede in verband met 
de wet van 28 December 1934 (Staatsblad n°. 
703) , houdende voorzieningen betreffende de 
wijze van financieren van de uitgaven voor de 
pensioenen der Europeesche en Inlandsche bur
gerlijke en militaire landsdienaren in Neder
landsch•l ndië en voor de uitkeeringen aan 
weduwen en weezen dier landsdienaren, wen
schelijk is nader te wijzigen Ons besluit van 
den 19den October 1929 (Staatsblad n°. 463) 
tot nadere herziening van de bezoldigingen en 
de samenstelling van het personeel van de 
Directie der Pensioenfondsen voor de Kolo
niale landsdienaren en Locale ambtena,~en; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Te rekenen van 1 Januari 1935 te bepalen: 
Art. 1. Ons besluit van den 19den October 

1929 (Staatsblad n°. 463) , zooals dit is ge
wijzigd bij Ons besluit van den 4den April 
1934 (Staatsb lad n°. 136) wordt nader gewij
zigd als volgt: 

I. In de laatste zinsnede van artikel 1 
wordt de naam " De Pensioenfondsen voor de 



23 25 JANUARI (S. 26-29) 1935 

Koloniale Landsdienaren en Locale Ambte
naren" veranderd in: ,,De Indische Pensioen
fo ndsen"· 

II. H~t eerste I id van a rt ikel 2 wordt als 
rnlgt gelezen: 

" 1. Het personeel in vasten d ienst van de 
,,directie bestaat uit: 

.. een directeur, 

.,een tweeden directeur, 
,,twee hoofdambtenaren, 
,, ten hoogste zes ambtenaren eerste ki asse , 
" ten · hoogste twaalf ambtenaren tweede 

,, klasse, 
"ten hoogste vier en twintig ambtena ren 

,, derde klasse, 
,,de noodige schrijvers of klerken , 
,, bedienden, 
,,een en ander volgens de jaarlijksche fonds

,, begrootingen"; 
III. In de eerste zinsnede van arti kei 7 

worden de woorden " P ensioenfondsen voor de 
Koloniale L andsdienaren en Local e Ambtena
ren" vervangen door de woorden " Indische 
Pensioenfondsen". 

2. 1. De directeuren en het verder perso
neel van de directie van de P ens ioenfondsen 
voor de Kolonial e L andsdienaren en Locale 
Ambtenaren worden op de hun reeds toegeken
de bezoldigingen en met behoud van hunne 
reeds verkregen aanspraken op verhooging 
dier bezoldigingen geacht te zijn benoemd bij 
de l>dische Pensioenfondsen. 

2. Overal, waar in a lgemeene maatregelen 
van bestuur, Konirllfüjke l1ê lui ten en andere 
wettelijke voorschriften de naam "Pensioen
fondsen voor de Koloni ale Landsdienaren en 
Local e Ambtenaren" voorkomt, wordt daar
voor gelezen : ,,Indische P ens ioenfondsen". 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gaug van den tweeden dag na dien van de 
dagteekening van het Staatsblad waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van K oloniën is belast met de 
u itvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den R aad van 
State. 

's-Grnvenhage, den 23sten Januari 1935 . 

s. 'lfl . 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat , 
Minister van K oloniën, 

H. Colijn. 
( Uitgeg. 5 F eb,·uari 1935.) 

25 Januari 1935. BESLUIT tot schorsing van 
een ,besluit van Burgemeesler en Wethou
ders van Culernborg d.d. 31 December 

• ·•1934, waarbij een bouwvergunning is ver
leend aan G. J. de Kok, aldaar. 

Geschorst tot 1 Aug-u.,tus 1935. 

s. 28. 

25 J anuari 1935. BESLUIT, houdende bepa
ling van den dag, met ingang waarvan 
de wet van 14 Juni 1934 (Staatsblad n°. 
316). tot wijziging van de Woningwet en 
het Koninklijk besluit van 9 Januari 1935 
(Staatsblad n°. 7) , tot aanvulling en wij
ziging van het Woningbesluit, in werking
treden. 

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

Sociale Zaken van 22 Januari 1935, n°. 458 
M1/P.W.B. , afdeeling Volksgezondheid; 

Gezien de wet van 14 Juni 19l!4 (Staatsblad 
n° . 316) tot wijziging van de Woningwet, en 
Ons besluit van 9 Januari 1935 (Staats blad 
n°. 7), tot wijziging van het Woningbesluit ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat vorenbedoelde wet van 14 

Juni 1934 en het bedoelde besluit van 9 Ja
nuari 1935 in werking treden met ingang van 
den tweeden dag na de dagteekening van het 
Staatsblad, waarin dit besluit zal zijn ge 
plaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onze Mi
nisters van Justitie en van Financiën en aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten Januari 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 

(Uitgeg. 1 Februari 1935 \ 

s. 29. 

25 ./anuwri 1935. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van de voorwaarden van de opne
ming en verpleging v,an kra nkzinnigen in 
de Rijkskrankzinnigengestichten te Wn e11-
sel en Grave. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister va11 

Binnenl andsche Zaken van 23 November 1934 , 
n°. 10274, Afdeeling Armwezen en van Onzen 
Minister van Justitie van 24 Novem ber 1934, 
l e Afd. C, n°. 893; 

Gelet op a rti kel 10 der wet van 27 April 
1884 (Staatsblad n°. 96), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 
275); 

Den Raad van State gehoord (advies van 11 
December 1934, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 10 J a nuari 1935 , n°. 
11429, Afdeeling Armwezen en van 22 Januar i 
1935, le Afdeeling C, n°. 894; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 

Eenig artikel. 
Met ingang van 1 .Januari 1935 wordt ,ir

tikel 4 der voorwaarden voor de opnemipg en 
verpleging van krankzinnigen in de Rijksge

'stichten te W oensel en Gmve, laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 2 October 1934 
(Staatsblad n°. 522), gelezen als volgt: 

Geschiedt de verpleging in het gesticht zelf. 
zoo bedraagt het verpleeggeld f 1 .90 per dag. 
Geschiedt de verpleging in eene woning, be
doeld in artikel 35a der wet, zoo bedraagt het 
verpleeggeld f 1.50 per dag. Bij verpleging 
gedurende een geheel jaar bedraagt het ver
pleeggeld / 680 indien de verpleging geschiedt 
in het gesticht zei f en / 525 indien de ve,·
pl eging geschiedt in eene woning als boven
bedoeld. 

Indien de verpleging een geheel jam· heeft 
geduurd, doch gedeeltelijk in het gesticht zelf 
en gedeeltelijk in eene woning hee ft plaats 
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gevonden, wordt het verpleeggeld zoo.wel _voor 
de verpleging in het gesticht zelf als voor de 
verpleging in eene woning, berekend naar de 
hiervoren _genoemde -jaarbeclragen o,nclerschei
cleolijk van / 680 en / 525. 

Wani;teer in geval len , waarin . de verpleging 
niet e.en geheel jaar heeft geduurd, berekening 
van ,het verpleeggeld naar het dagtarief le idt 
tot een totaal-bedrag, dat h ooger is clan h et 
verpleegge_lcl voor een geheel jaar, wordt het 
l aatstè , in rekening gebracht. 

Het verpleeggeld voor de verpleging in het 
gesticht zelf wordt met f 10 per dag verhoogd 
voor d ie patiënten op wier overplaatsing door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken bij 
het Bestuur, dat voor de voldoening van het 
verpleegf,"el cl aansprakelijk is, tevergoofs is 
aangedrongen. De verhooging gaat in met 
den dag- door Onzen voornoemden Minister in 
elk geval afzonderlijk te bepalen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad -,,al worden geplaatst en 
waarvan 11fschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 25sten J anuar i 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenJ.anlUJche Zaken, 
J. A . d e W i I de. 

De Minister van J ustitie, V an Scha i k. 
{ Uitgeg. 8 Februari 1935.) 

s. 30. 

26 Janua,·i 1935. BESLUIT, houdende •wijzi
g ing van het Reglement rechtstoestand 
militairen zeemacht, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 22 Augustus 1931 
{Staatsblad n°. 377) en laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 12 Juli 
1934 {Staatsblad n°. 365). 

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

Defensie van 17 December 1934, IIIde Afd. 
A , n°. 2; 

Gezien artikel 12 van de Militaire Ambte
narenwet 1931; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 J anuari 1935, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Defensie van 18 Januari 1935 , 
IIIde Afd. A, n° . 129; 

Hebben goedgevo11den en verstaan: 
Art. I. In Ons beslui t van 22 Augustus 

i931 (Staatsblad n°. 377) tot vaststelling van 
voorschriften betreffende den rechtstoestand• 
voor het militair personeel der zeemacht wor
den de volgende wijzigingen gebracht: 

I . Aan het artikel 2 wordt toegevoegd: 
4. De bepalingen van dit besluit, met uit

zondering van die voorkomende in de hoofd
stukken II en IV en in artikel 91, zijn mede 
van toepassing Op hen , die zijn aangesteld in 
militairen openba1·en dienst om bij de land
macht hier te lande werkzaam te zijn, gedu
rende den t ijd, dat zij bij _ de zeemacht zijn 
gedetàchoorcl. · 

II. In den aanhef van artikel 3 wordt tus
schen de woorden "wordt" en ,,verstaan" in
gevoegd ,, , met inachtneming van het be
paalde in ~rtikel 2, vierde lid,". 

III. Te rekenen van 1 J anuar i 19 35 ye r-
val t 'a1·tikel 10. . ,. , 

IV. Met ingang van 1 Januari 1936 ver
v,al t het l e lid van artikel 30 zoomede de aan
wijzing "2" voor het 2e lid van voormeld 
artikel. · 

V. Artikel 97 wordt vervangen door: _ 
1. Administratief beroep kan worden inge

steld ter zake dat besluiten, handeli ngen of 
weigeringen {om te besluiten of te ha ndelen), 
ten aanz ien van een militair door eene 111ili
taûre. autoriteit genomen, verricht of uitge
sproken en waardoor die militair rechtstreeks 
in zijn belang wordt getroffen, fei telijk of 
rechtens met de toepasselijke algemeen ,·et
bindende voorschriften strijden of dat bij het 
nemen, verrichten of uitspreken daarvan de 
militaire autoriteit van h'1re bevoegdheid ken
nelijk een ander gebruik heeft gemaakt dan 
tot de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid 
is gegeven. 

2. Dit beroep wordt, naar door Ons te stel
len regelen, waar noodig, gehoord eene com
missie van onderzoek en adv ies, behandeld 
door den militairen meerdere onder wiens 
bevel de in het eerste lid bedoelde autor iteit 
is gesteld. of, bij gebreke van zoodanig-en 
meerdere, door de autoriteit door Onzen Mi
nister aan te wijzen. Van de genomen beslis
s ing is beroep op eene hoogere a utori teit niet 
toegestaan. , 

3. Niet ontvankelijk is het beroep, i zoo
verre het gericht is tegen a lgemeen verbin
dende voorschriften. 

4 . Het in het eerste lid bepaal de geldt niet 
met betrekking tot: 

a. beslissingen ingevolge de bij of krach
tens de Wet op de Krijgstucht gegeven rege
len· 
. b'. besluiten als bedoeld in artikel 3, tweede 
lid, sub b van de Ambtenarenwet .1929. 

A rt. II . Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien yan· de 
dagteekening vao het Staats.blad, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

' s-Grnvenhage, den 26sten J anuari 1935 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Def ensie, L. N. D eck er s. 
{Uitgeg. 5 Febr-uari 1935.) 

s. 31. 

28 Januari 1935. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van een besluit van den 
raad van Valkenburg (L.) tot wij ziging 
van een verordening op de herbergen enz. 
{Staatsblad 1934, n°. 560). 

V ed cngd tot 1 Juli 1935. 

s. 32. 

28 Januari 1935. BESLUIT ter bekendma
king van den tekst der Ziektewet, zooals 
die wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet 
van 29 December 1934 {Staatsblad n°. 
.724). 
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Wij WILHELMl A, onz. ; 
Op de voordFacht van Onzen Minister van 

Social'e Zaken van 24 Januari 1935, afdeeling 
Arbeidersverzekering, n°. 233 ; _ 

Gelet op artikel C I van de wet van den 
29 December 1934 (Staatsblad n°. 724) ; •'. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst der Ziektewet, zooals die laatste

lijk is gewijzigd bij de wet van den 29 De
cember 1934 (Staatsblad n°. 724), in een door
loopend genummerde reeks van hoofdstukken 
en artikelen, met doorloopende !ettering van 
onderdeelen van artikelen en met nummering 
van de leden der artikelen, samengevat en 
met wijziging dienovereenkomstig van de aan
haling van artike len of gedéelten van artiké
len, a lgemeen bekend te maken door bijvoe
ging van dien tekst in zijn geheel bij d it be
sluit. 

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

's-Gravenhage, den 28 ten J anuari 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Sociale Z aken, 
' J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n fi. 

· (Uitgeg. 15 Febr-uari 1935.) 

'l'EKS'r DER ZIEK'fEWET ZOOALS DIE 
WET LAATSTELIJK IS GEWIJZI GD 
BIJ DE WET VAN 29 DECEMBE R 1934 

(STAATSBLAD 11 °. 724). 

EERSTE AFDEELING. 

Algemeene bepalingen. 
Art. L 
Bepaling van arbeider. 

Art. 1. L Onder arbeider wordt verstaan 
de arbeide,: in dienst van een onderneming, 
uitgezonderd dejl;ene: ' 

a. die niet, biJ wijze van beroep, tegen loon 
a rbe id verricht, wanneer hij alleen in buiten
gewone gevallen tegen loon arbeid van korten 
duur verricht; 

b. wiens loon uitsluitend bestaat in onder
richt· 

c. 'wiens overeengekomen vast loon in geld , 
verdiend in loondienst van een of meer on
dernemingen, meer bedraagt dan 3000 gulden 
per jaar ; daarbij wordt het over gedeelten 
van een jaar overeengekomen vast loon in 
geld tqt jaarloon herleid. Indien de overeen
komst . is gesloten voor een of meer weken, 
wordt een jaar berekend op 50 weken; 

d. d ie deel uitmaakt van de bemanning 
van een schip, dat de zee bevaart en buiten 
het gezicht der Nederlandsche kust pleegt te 
gaan, of ingevolge de wet van 14 Juni 1930, 
Staatsblad n°, 240, schepeling is en krach
tens artikel 415 dier wet aanspraak heeft op 
uitkeering, indien hij ziek is; 

e. die ter vervul! ing van zijn mil itaireli 
dienstplicht in werkelijken dienst is. 

2. L Degene, die in aangenomen werk per
soonlijk arbeid, die verband houdt met het 
in de onderneming uitgeoefende bedrijf, ver
richt in de onderneming van een werkgever 
en ten aanzien van wien door het bestuur der 
Rijksve,-zekeringsbank niet is bes] ist, dat hij -in 

den zin der Ongevallenwet 1'9·21 of de,· Land
en Tuir1bouwongevall-enwet ·• 1922 in een 0 11 -
derneming een ive'rzeket'itigsplicht!ig bedrij f ui t
oefent, wordt voor de· t.oepassing van deze wet 
geaèht dezen arbéid te verrichten in dienst 
van' di en · werkgever : ' Hetgeen voor de ver
richting van dien· arbeid ,\"or.dt genoten, worrlt 
a ls· loon in den zin der wet beschouwd. 

2. Indi en de• in' hët eerste ltd blldoelde ' p r
soon zich bij het verri-chten van den arbeirl 
laat bijstaan door• andeTe pe1-sonen, worden 
ook deze andere personen voor de · t.oepassing 
van deze wet beschouwd hun arbeid te ver
richten in dienst van den in het eerste lid 
bedoelden werkgever. Hetgeen voo,· den geza
menlijk verrï-chten arbëid wordt genoten , 
wordt, voo'rzoover niet blijkt van een andel'e 
verdeeling , geacht ,door ieder dergenên, die 
den arbeid hebben verricht. voor een gelij k 
deel te zijn genoten. -' · . 

3. Degene, die krachtens @vereenkomst met 
een derde tegen genot van zeker loon of pro
visie J·egelmatig zijn bemiddel ing verlee'nl tot 
het tot stand I komen van overeen komsten tn -
schen daartoe door hem ,te bezoeken personen 
en dien de,,de, wordt voor de toepassing van 
deze wet geacht dien arbeid te verrichten in 
loondienst •van dien derde, mifu hij· de vor n
bedoelde bém i·ddeling uitsluitend ,;odr de on
derneming van dien derde verleent en mits 
het verleenen dier bemiddel ing niet een voor 
hem bijkomstige werkzaamheid is. 

4. L Degenen in bij algen'leenen maatregel 
van bestuur aangewezen bedrijven, die in den 
regel voor een ' werkgever of voor ten hoogste 
tw'ee werli:gevers buiten de werkplaats van den 
werkgever persoonlijk arbeid verrichten, di e 
verband houdt met het il:t de onderneming uit
geoefende bèdrij f, en die zich daarbij in den 
regel niet laten bijstaan door meer dan twee 
andere personen, worden ' voor de toepassing 
van deze wet geacht dien arbe id te verrichten 
in dienst van dien werkgever, onderscheiden
lijk van die werkgevers . 

2. Ook degenen, die den vorenbedoelden 
bijstand verleenen, worden geacht hun arbeid 
te verrichten in dienst van den in het eerste 
lid bedoelden werkgever, 011derscheidenlijk de 
in het eerste lid bedoelde werkgevers . 

3. Hetgeen voor de verrichting van den in 
de beide voorgaande leden bedoelden arbeid 
wordt genoten, wordt a ls loon be chouwcL 
H etgeen voor den gezamenlijk verrichten ar
beid wordt genoten, wordt, ,voorzoover niet 
blijkt van een andere verdeeling, geac~t dooi· 
ieder dergenen die den arbeid hebben ver
richt, voor een gel ijk deel te zijn genoten. 

5. Voor de toepassing van deze wet wordt 
hij , die bij wijze van werkverschaffing te werk 
is gesteld en daarvoor een geldelijke uitkee
ring geniet, geacht den hem opgedrngen a r
beid krachtens arbeidsovereenkomsL te ve1·
r ichten in dienst ,,an dengene, die het werk 
verschaft. 

6. 1. Onder loon verstaat deze wet elke 
uitkeering, welke de verzekerde als vergoe
ding voor zijn arbeid of gedurende slaking 
van den arbe id van zij n werkgever ontvangt. 
Als loon volgens deze wet gelden tevens fooien 
of andere ontvangsten van derden, welke ver
band houden met ten behoeve van den werk
gever verrichten arbeid. 
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2. Niet in geld vastgesteld loon wordt be
rekend naar het bedrag der geldswaarde. 
Hierbij wordt onderricht niet medegerekend. 

3. Onder dagloon verstaat deze wet het 
loon , dat in de dertien kalender- of loon
weken, voorafgaande aan de ongeschiktheid 
tot werken, of in het geval,. voorzien in ar
tikel 37, vierde lid, voorafgaande aan den 
eersten dag, waarover ziekengeld op g rond 
van die wettelijke bepaling zal worden uitge
keerd, gemiddeld per dag is verdiend door ge
lijksoortige arbeiders in hetzelfde of in een 
gelijksoortig bedrijf, in dezelfde of naburige 
gf!meenten . 

4. Ten aanzien van verzekerden, die ge
woonlijk en naar den aard van hun beroep 
slechts een gedeelte van den normalen arbeids
dag of een gedeelte van een kalenderweek in 
eenzelfde onderneming werkzaam zijn, worden 
als gelijksoortig uitsluitend die arbeiders be
schouwd , met wie zulks eveneens het geval is. 
Bij de berekening van het dagloon van deze 
ve1·zekerden geldt een week voor zes dagen. 

5. Bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
kan voor bepaal de groepen van verzekerden 
worden afgeweken van het in het derde Jid be
paalde. 

6. De Raad van Arbeid kan bij een door 
Onzen Minister het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank gehJord, goedgekeurd beslui_~ U:n 
aanzien van een bepaalde groep van b1J z1Jn 
ziekenkas verzekerde arbeiders afwijken van 
het bepaalde in het derde en het v ierde lid en 
in den algemeenen maátregél var! bestuur, be
doeld in het vijfde lid . Gelijke . bevoegdheid 
tot afwijking komt toe aan de e1·kende be
drijfsvereeniging ten aanzien van alle of van 
een of meer bepi>alde groepen van bij haar 
verzekerde arbeiders; die afwijking behoeft 
de goedkeuring van Onzen Minister, het Col
lege van Toezicht, bedoeld in artikel 120, ge
hoord. 

A1·t. 7. 
Bepaling van werkgever. 

7. 1. Onder werkgever wordt verstaan 
ieder natuurlijk of rechtspersoon, die een of 
meer arbe iders bij een onderneming in dienst 
heeft. 

2. Als werkgever wordt beschouwd: 
a. van den arbeider, die in dienst is van 

een rechtspersoon, niet bedoeld onder b: het 
hoofd of de bestuurder der onderneming; 

b. van den verzeker.de, die in dienst is van 
een pt bliekrechtelijk lichaam: de persoon, die 
de onmiddellijke leiding heeft van den tak 
van dienst, waaraan de verzekerde is verbon
den; ten aanzien van arbeiders in dienst van 
het Rijk kan bij algemeenen maatregel van 
bestuur een andere regeling gemaakt worden; 

c. van den arbeider die in dienst is van 
een buitenslands gevestigde onderneming: bij 
die ter plaatse, waar de werkzaamheden hier· 
te l ande worden verricht, met de leiding daar
van belast is . 

3. Indien bij één onderneming of, in het 
een buitenslands gevestigcie onderneming ; hij 
één tak van dienst twee of meer personen als 
werkgever zijn te beschouwen, is ieder hun

·ner voor de nakom ing der verplichtingen, bij 
of krachtens deze wet den werkgever opge
legd, aansprakelijk, en is ieder hunner be-

voegd tot het uitoefenen der rechten, bij of 
krachtens deze wet den werkgever toeg_ekend. 

Art. 8. 
Bepaling van "Onze Minister" . 

8. Onder "Onze Minister" wordt verstaan: 
Onze lVIinister, met de uitvoering van deze wet 
belast. 

Art . 9. 
Verplichting van werkgever 

ten aanzien van naleving 
der wet door arbeider. 
9. Hij, die anderen in zijn dienst heeft, is 

verplicht om dezen, overeenkomstig regels bij 
algemeenen maatregel van bestuur te stellen, 
en behoudens de bij dien algemeenen maat
regel te bepalen uitzonderingen, gelegenheid 
te geven tot het uitoefenen van de hun bij of 
krachtens deze wet toegekende bevoegdheden 
en tot het nakomen van de hun bij of krach
tens deze wet opgelegde verp lichtingen. 

Art. 10. 
Berekening van termijnen. 

10. Indien de laatste dag van een bij of 
ingevolge deze wet vastgestelden termijn valt 
op Zondag, den Nieuwjaarsdag, den tweeden 
Paaschdag, Hemelvaartsdag, den tweeden 
Pinksterdag of op een Kerstdag, wordt de ter
mijn verlengd tot en met den eersten daarop 
volgenden dag, of indien die dag een Zondag, 
een Kerstdag of de Nieuwjaarsdag zoude zijn, 
tot en met den daarop volgende werkdag. 
Deze bepaling is niet van toepàssirl'g ' op den 
termijn van uitkeering van geldelijke . schade
loosstelling, noch op dien van beroep overeen
komstig artikel 106 of overeenkomstig de 
vierde afdeel ing. 

Art. ll. 
Berekening van bedragen. 

ll. Een overeenkomstig deze wet vast te 
stellen bedrag wordt naar boven afgerond tot 
een vee lvoud van een cent. Voor zoover be
treft het ziekengeld wordt de afronding toege
past op het per dag verschuldigde bedrag. 

Art. 12. 
Opgaven en inlichtingen van 

werkgever enz. 
12. 1. De werkgever is verplicht de opga

ven te doen die ter verzekering van een be
hoorlijke uitvoering van deze wet bij a lge
meenen maatregel van bestuur zijn bepaald. 

2. Bovendien zijn de werkgever en degene, 
die werkgever is geweest, alsmede de in zijn 
dienst zijnde of geweest zijnde personen ver
plicht aan het bestuur der Rijksverzekerings
bank en aan den Raad van Arbeid - daar
onder begrepen de voorzitter van den Raad 
en de aan den R aad ondergeschikte en schrif
telijk door den Raad daartoe gemachtigde 
ambtenaren - de verlangde inlichtingen, ook 
schriftelijk, binnen den door het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank, ouderscheidenlijk den 
Raad van Arbeid, gestelden termijn te geven 
cmtrent zaken en feiten de naleving van deze 
wet betreffende. 

3. Gelijke verplichting, als in het voorgaan
de lid omschreven, bestaat wanneer een in
lichting wordt gevraagd door het bestuur 
eener erkende bedrijfsvereeniging of door een 
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daartoe schriftelijk door zoodanig bestuur ge
machtigden ambtenaar ten aanzien van bij 
deze bedrijfsvereeniging aangesloten of aange
sloten geweest zijnde werkgevers en van de bij 
hen in dienst zijnde of geweest zijnde per
sonen. 

4. De werkgever kan zijn bezwaren tegen 
het geven van een inlich ting, ingevolge de 
beide voorgaande leden gevraagd door an
deren dan het bestuur der Rijksverzekerings
bank, binnen tweemaal 24 uren nadat zij ge
vraagd is, inbrengen bij den voorzitter van 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank. Deze 
beslist of de inlichting al dan niet moet wor
den gegeven, in het eerste geval binnen wel
ken termij n, en deelt zijn beslissing onverwijld 
mede aan dengene die de inlichting vraagt en 
aan dengene van wie n de inlichting ge
vraagd is. 

Art. 13. 
Afschrift van beslissingen . 

13. 1. De Raad van Arbeid, erkende be
drijfsvereeniging, afdee l ingskas of plaatselijke 
kas, is verplicht aanteeke ning te houden van 
cle behandeling van zake n. 

2. Iedere bes! issing wordt den gene, di e 
daarvan ingevolge deze wet in beroep ka n 
komen , door dengene, die de beslissing nam , 
desverlangd op schrift, en met redenen om
k leed, gegeven. Deze kennisgeving vermeldt de 
dagteekening van de bes! issing, naam en adres 
rnn het college, waa rbij beroep kan worden 
ingesteld , en den termijn van beroep . 

Art. 14. 
Aanwijzing van aansprakelij k 

persoon. 
14. 1. D e we rkgeve r is be voegd een pe r

soon in zijn dienst, die belast is met leiding 
of opzicht of uitsluitend met adm inistratieve 
werkzaamheden of een door Onzen Minister 
overeenkomstig door Ons te geven regelen 
erkend admin istratiekantoor, aan te wijzen 
voor de nakoming der bij of krachtens deze 
wet aan den werkgever opgelegde verplich
tingen. Bij de aanwijzing kan uitzondering 
worden gemaakt voor de nakoming van ver
plichtingen van geldelijken aard. De aanwij
zing kan betrekking hebben op alle arbeiders, 
in dienst van den we rkgever, of op een be
paald gedeelte. 

2. Door aanwij zing overeenkomstig dit ar
tikel wordt de aangewezene, voor zooveel be
t reft de nakoming der hiervoren bedoelde ver
plichtingen, al s werkgever beschouwd. 

3. H et formulier der aanwijzing, welke 
door den aangewezene mede wordt ondertee
kend , wordt door Ons vastgesteld. 

4. De aanwijzing kan door het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank, met ingang van 
den door dezen te bepalen, aan werkgever en 
aangewezene mede te cleelen dag, worden ver
va llen ver ki aard. 

Art. 15. 
Aansprakelijkheid van werk

gever naar burgerlijk recht. 
15. De werkgeve r naar burgerlijk recht is 

ten all en t ijde mede aansprake lijk voor de 
betaling van premie of van interest ingevolge 
artikel 36, verschuldi gd ter zake van de wet
telijke verzekering van arbeiders in zijn dienst. 

Art. 16. 
Woonplaats van buitenlandschen 

werkgever. 

16. 1. De werkgever, die binnen het Ko
ninkrijk geen woonplaats heeft, en niet over
eenkomstig artikel 14 een of mee,· personen 
heeft aangewezen voor de nakoming der bij 
of krachtens deze wet hem ten aanzien van 
alle arbeiders in zijn di enst opgelegde ver
plichtingen, is verpl icht een woonplaats bin
nen het Koninkrijk te kiezen. 

2. Bij gebreke van zoodanige aanwij zing en 
keuze, wordt hij geacht voor de toepass ing 
dezer wet woonplaats te hebben ten huize van 
dengene, die de onmiddellijke leiding der 
werkzaamheden hier te lande heeft. 

17. 1. D e we ,-kgever is verplicht zorg te 
dragen dat in zijn onderneming op een plaats, 
die vrij toegankelijk is voor a l zijn arbeiders , 
een kaart wordt en blijft opgehangen op zoo
danige wijze dat van hetgeen daarop vermeld 
staat gemakkelijk kan worden keru,is genomen 
en aangevende naam en adres van het uit
voeringsorgaan waarbij hij is aangesloten, als
mede, indi en door den werkgever premie van 
het loon wordt afgehouden, het percentage 
daarvan. Op deze kaart wordt mede melding 
gemaakt van de verplichting tot ziekmelding, 
bedoeld bij artikel 47. 

2. H et model van de in het eerste I id be
doelde kaart wordt vastgesteld door Onzen 
Minister. 

Art. 18. 
Gemoedsbezwaren. 

18. 1. De werkgever, die gemoedsbezwaren 
heeft tegen de in deze wet geregel de verzeke
ring, kan met inachtneming van bij algemee
nen maatregel van bestuur te stellen regelen 
en voorwaarden worden vrijgestel cl van de bij 
dien maatregel aan te wijzen verplichtingen, 
welke cle-,e wet hem oplegt. 

2. In de maand J anuari van elk kalender
jaar doet de Raad van Arbeid aan den In
specteur der directe belastingen, binnen wiens 
ambtisgebied de werkgever woont, wien over
eenkomstig het bepaalde in het eerste lid vrij
stelling is gegeven van de verplichting tot 
premiebetaling ingevolge deze wet, toekomen 
een staat, vermeldende naam en woonplaats 
van di en · werkgever en van het bedrag, dat 
door dien werkgever in het afgeloopen jaar 
als zijn aandeel in de premie had moeten 
zijn betaald, indien hem niet de vorenbedoelde 
vrijstell ing was verleend. aar aanleiding van 
dien staat verhoogt de Inspecteur den aan
slag van den werkgever in de Rijksinkomsten
belasting over het loopencle dienstjaar met 
bedoeld bedrag. 

3. Indien op het t ijdstip, waarop de Inspec
teur den staat ontvangt, de aanslag in de 
Rijksinkomstenbelasting reeds ten kohiere is 
gebracht, wordt de verhooging van den be
lastingplichtige nagevorderd. Hetzelfde vindt 
plaats indi en op voormeld tijdstip besloten 
was geen aanslag op te leggen of de opgelegde 
aanslag was vernietigd. Navordering heeft 
plaats door het ten kohiere brengen van een 
naderen aanslag wegens de verhooging. 

19. 1. De in het vorig artikel bedoelde 
verhooging van den aanslag in de Rijksinkom
stenbe lasting wordt ingevorderd overeenkom-
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stig de bepalingen geldende voor de invorde-
1·i ng van de Rijksinkomstenbelasting en als 
Rijksinkomstenbelasting verantwoOTd. 

3. Voor de toepassing van de bepalingen 
der wet op de Rijksinkom tenbelasting en 
voor de heffing van opcenten wordt de vel'
hooging evenwel niet als een aanslag of een 
d el van een aanslag beschouwd . 

20. De arbeider, die gemoedsbezwaren heeft 
tegen de in deze wet geregel de verzekering, 
kan met inachtneming van bij algemeenen 
maatregel van bestuur te stellen regelen en 
voorwaarden van de bij deze wet hem opge
legde verplichtingen worden vrijgesteld. 

21. 1. De vrijstelling, bedoeld in artikel 
18, onderscheidenlijk in artikel 20. wordt door 
den Raad van Arbeid ingetrokken: 

a. op verzoek van hem. wien de vrijstelling 
is verleend; 

b. indien naar het oordeel van den Raad 
van Arbeid de gemoedsbezwaren, op grond 
waarvan de vrij ste1ling is verleend, niet lan
ger kunnen worden geacht te bestaan. 

2. De in het eerste lid bedoelde vrijstellin
gen kunnen worden ingetrokken: 

a.' indi en op den werkgever, onderscheiden
] ijk den arbeider, krachtens deze wet of krach
t.ens tot uitvoering · van deze wêt genomen be
luiten rustende verplichtingen niet rloor hem 

worden nageleefd; 
b . ingeval een aan den werkgever of aan 

den arbeider verleende vrij tel I ing ingevolge 
de Inva l iditeitswet, wordt ingetrokken. 

3. De intrekking op grond van een der 
vorige leden geschiedt met be,·el om binnen 
drie dagen het bewijs van vrijstelling terug 
te geven. De R aad van Arbeid kan daarbij 
bepàlen, dat een verzoek om vrijstelling ge
daan binnen twee jaar na de dagteeken ing 
der int rekking, enkel op dien grond n iet-ont
va nkelijk zal worden verklaard. 

4. Indien de vrijstelling wordt ingetrokken, 
kan · geen aanspraak op ziekengeld worden ont
leend aan ongeschiktheid tot werken wegens 
ziekte, wanneer die ongesch ikthe id is ontstaan 
b innen vier weken na den dag der intrekking. 
· 22. 1. D e premie, verschuld igd ·voor een 

verzekerde in dienst van een werkgever, aan 
wien overeenkomstig het bepaalde in artikel 
18 vrijstelling is gegeven van de verplichting 
tot premiebetaling, wordt voor zij h aandeel 
door den verzekerde zelf betaald. 

2. Ingeval de verzekerde zijn aandeel in 
de premie niet heeft betaald, is de R aad van 
Arbeid bevoegd de u itkeering van ziekengeld 
te weigeren, dan wel op het z iekengeld in te 
houde n het bedrag van de nog verschuld igde 
prem ie. 

TWE~DE AJ<'DEELI ' G. 

Van 1le ,·erzekerlng van ultkeerlng van 
ziekengeld. 

Art. 23. 
Voorwerp der verzekering. 

23. 1. Degene die krachtens de bepalingen 
dezer afdeel i ng verzekerd is, heeft b ij onge
chikthei d tot het ,errichten van zijn arbeid 

wegens ziekte recht op een uitkeering, over
eenkom ~tig h et hieronder bepaalde. 

2. E chter bestaat behoudens het bepaalde 
bij a rtikel 41 geen rech t op' uitkeer ing we
gens: 

· a. een ziekte, die een gevolg is van een 
ongeval , den •a rbeider overkomen in ve~band 
met zijn dienstbetrekk ing, indien i:Te ·ar6e ider 
krach tens een wettel ij ke regeling tegen ge lde
lijke gevolgen van zoodanig ongeval is ver, 
zekercl · 

b. e~;., ziekte, die het gevolg is van een 
lichamel ijk letsel , dat krachtens een regeli ng. 
als hiervoren onder a bedoeld , gelijkgesteld 
is met lichamelijk letsel, gevolg van een on-
geval; . 

c. een beroep ziekte, die krachtens een re
gel ihg, als hiervoren onder a, bedoeld , gel ij k
gesteld wordt met een ongeval, den arbeider 
overkomen in verband met ' zijn dien tbetrek
king. 

3. M et ziekte worden zwangerschap en be
valling van een gehuwde vrouw gel ijkgesteld . 
Een vrouw, wier huwelijk door het overlijden 
van haar echtgenoot ontbonden is, wordt ge
durende een tijdvak van driehonderd dage!) 
volgende op die ontbinding met een gehuwde 
vrom'v gelijkgesteld. Onder "gehuwde vrouw" , 
en onder "vrouw" wordt · voor de toepass.i ng 
van dit artikel verstaan een n iet van tafel en 
bed gescheiden vrouw . 

HOOFDSTUK I . 

Var, de verzekerden. 
.Art. 24. 
Wie verzekerd wordt. 

24 . 1. Alle arbeiders in den zin dezer wet 
zijn verzekerd, met uitzondering van hen, di e 
in dienst zijn van een onderneming, waa ,·):,ij de 
voorwaarden van uitkeering bij ziekte pu
b] iekrechtel ijk zijn geregeld , indien door Ons 
is verklaard, dat de uitzondering in het be
lang der arbeiders is. 

2. Ten aanz ien van personen, die in dienst
betrekking zij n bij ondernemers van een spoor
wegd ienst, en voor wie een rege ling betref
fende uitkeering bij ziekte is vervat in een 
hun dienstvoorwaarden betreffend reglement, 
zullen in stede van de be palingen deze r wet 
geleien de bepalingen van dat reglement, mits 
l aatstbedoelde bepalingen zijn vastgesteld het
zij door de bestuurders van den spoorwegd ienst 
in overeenstemm ing met den m et de uitvoe
ring der Spoorwegwet belasten Minister, het
zij door dezen krachtens bij a lgemeenen maat
regel van bestuur verleende of bij concessie 
tot aanleg van den spoorweg en u itoefening 
van den dienst voorbehouden bevoegdheid. 

25. 1. B ehoudens het bepaalde in het 
tweede lid van dit a1·tike l , zijn eveneens vel·
zekerd zij di e in dienst zijn van een publiek
rech telijk li chaam en d ie, indien zij in dienst 
van een onderneming waren, op g1·ond van 
artikel 1 al s arbe iders zouden worden be
schouwd. 

2. De in het eerste lid bedoelde personen 
zijn niet verzekerd: 

1 °. indien zij zij n ambtenaar in den zin 
van artikel 1 der Ambtenarenwet 1929; 

2°. indien te hunnen aanzien een regeling 
bij ziekte is getroffen die door Ons is vastge
steld of goedgekeurd. 

De in di t lid geregelde uitzonde ring op de 
verzeker ing heeft u itslui tend betrekking op de 
dienstverhouding ter zake waarva n de bet rok
kene ambtenaar is in den zin van het onder 
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1 °. bepaal de, of waaraan de regeling bij ziek
te, a l bedoeld onder 2°., is verbonden. 

Art. 26. 
Ver~ek~rin!l va11 personeel 

niet rn dienst van een onder
neming. 
26. 1. In de g vallen bij algemeenor\ m aat

regel van bestuur genoemd, zijn eveneens ver
zekerd in loonclien t zijnde personen die niet 
in dienst zijn van een 011clerneming en di e 
indien zij wel in di enst van een onderneming 
waren, op g 1·ond van artikel 1 als arbeiders 
zouden worden beschouwd. 

2. De aanwijzing krachtens het voorgaande 
1 id kan zich niet uitstrekken tot personen uit
slu itend of in hoofdzaak belast met het ver
richten in de huishoud ing van privat.e per
sonen van hui elijke of persoonlijke diensten. 

3. Als werkgever wordt in de gevallen 
waarvan dit artikel sprnekt, degene beschouwd 
in wiens dienst de werkzaamheden worden 
verricht; geldt het een rechtspersoon da n 
,rn1·dt als werkgever beschouwd degene die 
met de l e iding van de werkzaamheden be
last is. 

27. In de gevall en , waarvan de artikelen 
25 en 26 spreken , worden voor de toepass ing 
van de artikelen 2, 7, 17, 34, 65 , 66 , 115, 
123, 136 en 137 de werkzaamheden geach t te 
" ·orclen verri cht in een onderneming. 

Art. 2. 
Verzekering van losse arbeiders. 

28. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stuur kunnen voor de verzekering van perso
nen, die voor ten hoogste een ige dagen door 
denzelfden werkgever in dienst worden geno
men voor werkzaamheden waarvoor personen 
in den rege l slechts voor eenige dagen in 
dienst genomen worden , voorschriften worden 
vastgesteld .?mtrent de bepaling van het dag
loon, de w1Jze van premiebetaling en de zie
kengelduitkee ring, waarbij kan worden afge
weken van het daarnmtrent in deze wet be
paalde. 

2. D e personen, bedoeld in het voorgaand 
lid , en hun werkgevers zijn verplicht de voor
schriften na te leven welke bij den in dat lid 
bedoelden a lgemeenen maatregel van bestuur 
worden gegeven te n behoeve van de richt ige 
uitvoering van de verzekering dier personen. 

Art. 29. 
Yerzekering bij verblijf buitenslands. 

· 29. De verzekering va n hem, di e hier te 
lande zijn woonplaats heeft, eindigt niet door 
verblijf buitenslands gedurende korter clan 
twee maanden, tenzij hij krachtens de wet van 
het land waar hij verblij ft, tegen geldelijke 
gevolgen van ziekte is verzekerd. Voor de 
toepass ing van dit artikel wordt degene, die 
in dienst van een hier te lande gevestigde on
derneming zijn werkelijk verblijf heeft aan 
boord van een vaartuig, geacht zijn woon
plaats hier te lande te hebben, ook gedurende 
het zich ophouden van dat vaartuig in het 
buitenl and. 

Art. 30. 
Voortduren der verzekering 

tijdens de uitkeering. 
30. 1. Gedurende den tijd waarover ander 

dan krachtens artikel 55 ziekengeld wmdt 
Uitgekeerd of waarover een tijdelijke u itkee
rrng krachtens een der Ongeval I en wetten 
wordt u1tg~_keerd, duurt de verzekering voort 
onafhankeltJk van de voortduring der dienst
betrekking. · 

2. H et in het v~rig lid bepaalde ,ge ldt 
eveneens voor den t1Jd , gedu1·ende we l ken . de 
verzekerde ,veg·ens ziekte ongesGhikt is tot 
werken en waarover in ve rb a11d met het be
p_aa lde in het tweede I id van a rt ike l 37' geen 
ziekengeld wordt uitgekeerd. 
.. 3. D e verzekeri ng duurt ,·ç,ort over den 

t!Jd g~durcnde wel ken de verzekerde tijdens 
ZIJ? d1~_nst~~trekking der overeengekomen ar
beid tlJdeltJk niet heeft kunnen rnrrichten 
tengevolge van weer.~invloeden, gebrek aan 
materialen en clergehJke om tand igheden. 

Art. 3l. 
Vrijstelling van de verzekering. 

31. 1. Op zij n verzoek wordt .door den 
Raad van Arbeid , onderscheidenlijk het be
stuur de!· erke1;_de bedrijfsvereeni g ing, van de 
verzekermg vriJgestel cl : , 

a. _die bij den aanvang der verzeke1·i 11g on
geschikt tot we rken of zwanger is; 

b. die den leeftijd van 70 jaa1· heeft be-
reikt . · 

2. De in het vorig _lid ~edoelde vrij stelling 
wordt ai_in dengene _die btJ den aanvang der 
ver,..ekermg ongesch1 kt tot werken is. voor 
niet l~nger dan drie maanden, en aan degene, 
die b1J den aam·ang der verzekering zwanger 
1s, voor met langer dan voor den duur der 
zwangerschap gegeven. 

3. Degene __ die lijdt aan een sleepende ziek
te, . welke, ZIJ het met tusschenpoozen, onge
sch I kthe1d tot werken te ngevolge heeft, of die 
dermate geestelijk of lichamelijk geb rek kig 
1s, dat de normal e kans op het verk1·ijgen van 
arbe id voor hem gering is, ka n aa11 den Raad 
va n Arbeid, onderscheidenlijk het bestuur der 
e rkende bedrijfsvereoni g ing, verzoeken va n de 
verzekering te worden vrijgesteld voorzoovee l 
onisesch_iktheid tot het verr ichten van zij n a r
beid Uit vorenbedoelde sleepende ziekte of 
geestelijk of I ichamelijk gebrek voortvloeien
de betreft. H et besluit waarbij bedoelde vrij
s~ll ing wordt verleend, behoeft de goedkeu
ring van het bestuur de ,· Rijksverzekeri11gs
bank. Al hetgeen verder het verleenen de,· 
vrijstelling betreft wordt bij algemeenen maat
regel van bestuur geregeld. 

4. De Raad van Arbe id. onde rscheidenlijk 
het be_stuur der erk~ncle bedrijfsvereeniging, 
reikt ingeval de vnJstel I ing van kracht is. 
aan den aanvrager een bewijs uit vermeldende 
z1Jn naam, voornamen, geboortedatum en 
-pi aats, a lsmede de sleepende ziekte of het 
lichame,lijk of_ geestelijk gebrek. Het model 
van dit be w1Js wordt door Onze n Ministel' 
vastgesteld. 

5. De Raad van Arbeid, onderscheidenlijk 
het bestuur der erkende bedrijf vereeniging, 
kan de krachtens het derde I id ve deende vrij . 
stelling te allen t ijde in trekken, wa nneer is 
gebleken dat de rndenen waarom vrijstelling 
werd verl eend , niet of niet l a nge r aan,vez!g 
geacht kunnen worden. Van deze intrekking 
wordt onverwijld mededee ling gedaan aan het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank. 
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Art . 32. 
Geneeskund ig onderzoek. 

32. 1. D e verzekerde die aanspraak maakt 
op ziekengeld of door wien in verband met 
het bepaalde in artikel 41 zoodanige aan
spraak eventueel zal kunnen worden gemaakt 
is, al naar gelang in zij n verzekering voor
zien is op een der in het eerste lid, onder let
ters a en b van artikel 33 bedoe lde wij zen, 
verplicht zich te onderwerpen aan een genees
kundig onderzoek door een door den Raad 
van Arbe id, onderscheidenlij k het bestuur der 
e r kende bedrijfsvereeniging, aangewezen ge
nees kund ige, zich op last van d ien genees
kundige tot het ondergaan van zoodanig on
derzoe k te laten opnemen in de hem aange
wezen in r ichting, en in het a lgemeen de voor
sch riften van dien geneeskundige, welke strek
ken om een geneeskundig onderzoek mogel ij k 
te maken , op te volgen. Gelijke verplichting 
bestaat zoo dikwijls een geneeskund ig onder
zoek noodig wordt geoordeeld gedurende de 
ongeschiktheid tot werken op grond waarvan 
ziekengeld wordt gevraagd. 

2. De Raad van Arbeid, onderscheidenl ij k 
het bestuur van de erkende bedrijfsvereeni 
g ing, is bevoegd met het oog op de toepass ing 
van het bepaalde in artikel 53, eerste l id, 
onder a en b een geneeskundig onderzoek te 
gelasten bij den aanvang der verzekering. 

3. De verzekerde, bedoeld in het eerste l id, 
die bEYLwaar heeft tegen opneming in de hem 
aangewezen inrichting, kan zijn bezwaren in
brengen bij den voorzitter van het bestuur de r 
R ij ksverzekeringsbank. Deze beslist zoo spoe
d ig mogelij k. 

4. De aan het geneeskundig onderzoek ver
bonden kosten komen ten I aste van de be
t rokken ziekenkas of bedrij fsvereenig ing. Door 
Onzen Minister kunnen di enaangaande regelen 
worden gesteld . 

Art. 33. 
Uitvoeringsorganen. 

33. 1. I n de uitvoering de r verze ke r ing 
volgens deze wet wordt voorzien door: 

11,. de ziekenkassen van de Raden van A1·
beid; 

b. erkende bedrijfsvereenig ingen , bedoeld 
bij art ike l 89. 

2. Voorzoover een arbeide,· in den zin dezer 
wet in dienst is van een werkgever, die het 
r isico van de verzekering der in zij n d ienst 
zijnde arbeiders niet door een erkende bedrij fs
vcreeniging laat dragen, is hij verzekerd bij 
de ziekenkas van den Raad van Arbeid , bij 
wien de in artikel 34 bedoelde aangifte moet 
geschieden. 

HOOFD TUK II. 

Van de aangi ft e, van de opgave van het loon 
en de vaststelling van de pre,nie voor c"le 

verzeke·rden b-ij de ziekenkassen d er 
R a&n van A1·beid. 

34. 1. De werkgever en degene, die werk
gever geweest is, is verplicht ten aanzien van 
alle in zij n d ienst zij nde of geweest zijnde per
sonen voorzoover deze personen bij de zieken
kas v~n den R aad van Arbeid zij n verzekerd, 
aangifte te doen omtrent de bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur vas~ te stell en pu nten. 

De aangifte heeft betrekking op het door On
zen Minister aangegeven t ij dvak, dat voor 
verschil lende groepen van werkgevers ver
schill end kan worden vastgesteld en moet ge
schieden binnen een door Onzen Minister te 
stellen termij n, aanvangende na afloop van 
het t ij dvak, waarover de aang ifte moet ge
sch ieden. 

2. De in het vorig I id bedoelde aangifte 
gesch iedt bij den Raad van Arbeid b innen 
wiens gebied de zetel van de onderneming 
van den werkgever is gevestigd. 

3. In de gevallen waarop arti kel 26 van 
toepassing is, geschiedt de aangifte bij den 
Raad van Arbeid bin nen wiens gebied de 
werkgever woont. 

4. I s de onderneming n iet hier te lande 
gevestigd, dan gesch iedt de aang ifte door den
gene die krachten het bepaalde in arti kel 7, 
tweede lid , onder c, als werkgever wordt be
schouwd bij den Raad van Arbe id binnen 
wiens gebied het bedrijf in den regel wordt 
u itgeoefend en ingeval het bedrijf in den regel 
b innen het gebied van meer dan een R aad van 
Arbe id wordt uitgeoefend, bij den R a ad van 
Arbe id te Amsterdam . 

35. De Raad van Arbe id tel t na a fl oop 
van den in artikel 34, eerste lid, bedoelden 
termij n de prem ie vast door den werkgever 
verschuldigd over het in het eerste I id van 
artikel 34 bedoelde tij dvak. De Raad van A r 
beid deelt het aldus vastgestelde bedrag schrif
telij k aan den werkgever mede, vergezeld va.n 
de bereken ing waarop het steunt e n met mede
deel ing van den termij n waarb innen het vast
gestelde bedrag moet worden betaald. 

36 . Indien tengevolge va n onju iste of ve r
zuimde aangifte geen verschu ldigde premie is 
vastgesteld of de verschuld igde premie op een 
te laag bedrag is vastgestel d, stelt de R aad 
van Arbeid het alsnog verschuldigde vast ver
meerderd met interest tegen vij f procent 
's jaars, van den. dag af dat het verschuldigde 
betaald had moeten zijn . 

HOOFD STUK III. 

Van het ziekengeld 
Art. 37. 
Door de wet geëischt ziekengeld. 

37. 1. Het ziekengeld bedraagt 80 honderd
sten van het dagloon van den verzekerde. Voor 
de vaststelli ng van het zie kengeld komt het 
dagloon hetwel k meer da n acht gu lden be
draagt voor dat meerde re niet in aanmerking. 

2. Het wordt uitgekeerd over iederen dag. 
uitgezonderd Zondagen, dat de ongeschiktheid 
tot werken duurt, te beginnen met den derden 
dag na dien waarop zij aanv ing, gedurende 
ten hoogste zes en twintig weken. Als dag 
waarop de ongeschiktheid tot werken is aan
gevangen, ge ldt de eerste dag waarop wegens 
ziekte n iet is gewerkt of het werk t ij dens den 
werktij d is gestaakt. D e Raad van Arbe id kan 
bij een door Onzen Minister, h et bestuur der 
R ijksverzekeringsbank gehoord, goedgekelll'd 
besluit ten aanz ien van de bij zij n ziekenkas 
verzekerde arbe iders of ten aanzien van een 
bepaalde groep dier verzekerde arbeiders af

wij ken van de berekening van de dagen, bedoeld 
in dit l id, waarover geen. zie kengeld wordt 
u itgekeerd . Gel ij ke bevoegdheid tot afwijking 
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komt roe aan de erkende bedrijfsvereeniging 
ten aanzien van al le of van een of meer be
paalde groepen van bij haar verzekerde ar
beiders; die a fwijking behoeft de goedkeuring 
van Onzen Minister, het College van Toezicht, 
bedoeld in artikel 120, gehoord. 

3. Behoudens het bepaalde in artikel 40, 
eerste lid, geeft elk geval van ongeschiktheid 
tot werken wegens ziekte al dan niet voortge
komen uit dezelfde ziekte-oorzaak als waaruit 
een vroeger ziektegeval is voortgekomen, ter
zake waarvan uitkeering van ziekengeld is ge
schied, aanspraak op uitkeering van zieken
geld gedurende ten hoogste zes en twintig 
weken . Een geval van herhaalde ongeschikt
heid tot werken wegens ziekte, voortgekomen 
uit dezelfde ziekte-oorzaak als waaruit een 
vroeger ziektegeval is voortgekomen, ter zake 
waarvan uitkeering van ziekengeld is gesch ied, 
wordt echter beschouwd als te zijn een voort
zetting van het vroegere ziektegeval en daar
mede één geheel uit te maken, indien de her
haalde ongeschiktheid tot werken intreedt bin
nen vier weken na beëindiging der u itkeering 
van ziekengeld ter zake van het vroeger ziek
tegeval wegens herstel. 

4. Bij zwangerschap van een gehuwde ver
zekerde wordt afgescheiden van de vraag of 
ongeschiktheid tot werken bestaat, indien zij 
overlegt een verklar ing van een geneeskun
dige of van een vroedvrouw inhoudende dat 
haar zwangerschap is gevorderd tot de in de 
verklaring aangegeven week en dat derhalve 
haar .bevalling waarschijnlijk is binnen een 
tijdsverloop van veertig weken; verminderd 
met het getal der in de verklaring aangegeven 
weken, ziekengeld uitgekeerd ter hoogte van 
het dagloon van de verzekerde te rekenen van 
den eersten dag der laatste zes weken van 
bovenbedoeld tijdsverloop. 

5. Bij bevalling van een gehuwde verze
kerde wordt ziekengeld uitgekeerd ter hoogte 
van het dagloon van de verzekerde zoolang de 
ongesch iktheid tot werken uit die oorzaak 
duurt, en gedurende ten hoogste zes en twintig 
weken doch in elk geval gedurende ten min
ste zes weken na den dag der bevalling. 

6. H et bepaalde in artikel 39 blijft ten 
aanzien van de ongeschiktheid, bedoeld in de 
twee voorgaande leden , buiten toepassing. 

7. Aan de gehuwde verzekerde wordt vol
gens bij algemeenen maatregel van bestuur te 
stell en regelen en voorwaarden in geval van 
bevalling verloskundige hulp verleend voor 
l'ekening van den gene te wiens 1 aste het zie
kengeld komt. Een vróuw, wier huwelijk door 
het overlijden van haar echtgenoot is ontbon
den wordt gedurende een tijdvak van drie
honderd dagen, volgende op die ontbinding, 
met een gehuwde vrouw gelijkgesteld. Onder 
"gehuwde vrouw" en onder "vrouw" word t 
voor de toepassing van dit artikel verstaan 
een niet van tafel en bed gescheiden vrouw. 

Art. 38. 
Door de wet toegelaten ziekengeld. 

38. l. Door Ons kan, met inachtnem ing 
van het volgend lid, voor het geb ied van een 
bepaalden Raad van Arbeid ten aanzien van 
de bij de ziekenkas van dien Raad van Ar
beid verzekerden worden vastgesteld , dat het 
bedrag van het ziekengeld zal worden ver-

hoogd tot uiterlijk 90 honderdsten van het 
dagloon van den verzeke rde en dat de uitkee
ri ng zal pi aats hebben: 

a. van den eersten of tweeden dag ,m di en, 
waarop de ongeschiktheid tot werken aanv ing; 

b. gedurende ten hoogste twee en vijftig 
weken· 

c. o~er Zondagen. 
2. Over zeven achtereenvolgende dagen 

mag nooit meer dan zes maal het dagloon 
van den verzekerde worden uitgekeerd. 

Art. 39. 
Gedeeltelijke uitkeering. 

39. Ingeval het op aanw1iz111g va11 een ge
neeskundige, die voor de controle van verze
kerden is aangewezen door den Raad van 
Arbeid , onderscheidenlijk het bestuur der er
kende bedrijfsvereeniging, welke het risi co 
de r verzekering draagt, in het belang van den 
zieken arbeider moet worden geacht, dat deze 
een gedeelte van zijn arbeid verricht, zal, in
dien de verzekerde in de gelegenheid word t 
gesteld tot het verrichten van dien arbe id 
tegen ten minste de helft van zijn loon, het 
ziekengeld voor den duur van het desbetref
fend tijdvak gesteld worden op het bedrag, 
waarmede zijn dagloon het door h em ontvan
gen deel van zijn loon overtreft. Weigert de
verzekerde bedoelden arbeid te verrichten , 
dan kan het ziekengeld voor den duur van het 
desbetreffend tijdvak op de helft gesteld wor
den van hetgeen het overeenkomstig de vorige
artikelen van dit hoofdstuk zou bedragen . 

Art. 40. 
Herhaalde ongeschiktheid tot 

werken. 
40. 1 . Den verzekerde, die in een tijdva k 

van 12 maanden wegens ongeschiktheid tot 
werken, uit eenzelfde ziekte-oorzaak voortko
mende, over 156 uitkeeringsdagen, al dan nie t 
onafgebroken, ziekengeld heeft genoten, wordt 
in de op dat tijdvak onmiddellijk volgende 
periode van 12 maanden - indi en en voor· 
zooverre de herh aa lde ongesch iktheid tot wer
ken uit dezelfde ziekte-oorzaak voorkomt -
over niet meer dan 78 uitkeeringsdagen zie
kengeld uitgekeerd. H etzelfde geldt voor iedere
volgende periode van 12 maanden, zoolang i11 
de voorgaande, wegens ongeschiktheid tot 
werken. uit bedoelde ziekte-oorzaak voortko
mende, ziekengeld is uitgekeerd. Het aantal 
van 78 uitkeeringsdagen wordt eventueel me~ 
zooveel dagen vermeerderd, a ls het getal da
gen, waaro'1er in de onmiddellijk voorafgaan
de periode van 12 maanden wegens onge
schikthe id tot werken , uit dezelfde ziekte
oorzaak voortkomende, ziekengeld werd geno
ten, beneden de 78 is gebleven. 

2. Het tijdva k van 12 maanden in den 
aanhef van het eerste lid bedoeld, wordt ge
rekend aan te vangen met den eersten dag, 
waarover ziekengeld wegens ongeschiktheid 
tot werken, uit de in dat I id bedoelde ziekte
oorzaak voortkomende, door den verzekerde 
werd genoten. 

41. 1. De verzekerde, aan wien in een van 
de gevallen, bedoeld in artikel 23, lid 2, door 
dengene, die ingevolge de wettelij ke verzeke
ring tegen geldelijke gevolgen van ongevallen 
tot toe kenning van ge ldelijke schade loosstel 
ling verplicht is, mededeeling is gedaan of 
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volgens bij algemeenen maatregel van be
stuur te ste llen regelen geacht wordt te zijn 
gedaan, dat hem geen of gèen verdere schade
loosstelli ng toekomt, heeH, indien hij wegens 
ziekte ongesch ikt wás tot het verrichten van 

"Zij n a r be id, recht op ziekengeld overeen kom
stig regelen, bij a lgemeenen maatrngel van 
be:;tuu r te stell en. 

2. Indien na de toekenning van ziekengeld 
in een geval, a ls in het vorig l id bedoeld , 
blij kt, dat recht op geldel ij ke schadeloosstel
ling krachtens de wettel ijke verzekering tegen 
geldelij ke gevolgen van ongevallen bestaat, 
wordt het genoten ziekengeld geacht te zijn 
genoten als geldelijke schadeloosstelling krach
tens de ongevallenverzekering. Hij, die het 
ziekengeld uitkeerde, heeft in bij algemeenen 
maatregel van bestuur te noemen gevallen en 
naar de daarbij te stellen regelen recht op 
teruggaaf van het wettelijk ziekengeld. 

3. Is in de in de vorige al inea bedoelde 
gevallen door het orgaan der ziekteverzeke
ring prem ie betaald ingevolge artikel 193 der 
Inval id iteitswet, dan wordt het bedrag der 
betaalde prem ie door het Inval iditeitsfonds 
aan genoem d orgaan terugbetaald . 

42. 1. I nd ien na de toekenn ing van zie
kengeld bl ijkt, dat recht op geldE:) ij ke schade
loosstelling krachtens de wettehJke verzeke
ring tegen geldel ijke gevolgen van ongevallen 
bestaat, terwijl artikel 41 niet van toepassing 
is. wordt het uitgekeerde ziekengeld over de 
tijdrnkken en tot de bedragen, bij algemee
nen maatregel van bestuur te bepalen, door 
dengene, die tot toekenning van de genoemde 
schadeloo steil ing verplicht is, aan hem, d ie 
het ziekengeld uitkeerde, teruggegeven. Het 
uitgekeerde ziekengeld wordt geacht door den 
verzekerde te zijn genoten als geldelijke scha
deloosstelli ng krachtens de wettelij ke verzeke
r ing tegen geldelij ke gevolgen van ongevall en. 

2. I ngeval blijkt, dat ten onrechte gelde-
1 ijke schadeloosstell ing krach tens de wettelij ke 
verzeker ing tegen geldelijke gevolgen van on
gevall en werd verleend aan een ve rzekerde, 
d ie wegens ziekte ongesch ikt was tot het ver-
1·ich ten van zij n arbeid, wordt de uitge keerde 
schadeloosstell ing over de tijdvakken en tot 
<le bedragen, bij a lgemeenen maatregel van 
hestuu,· te bepalen door dengene, die het 
ris ico der ziekteverz~kering droeg op het tij d
. tip van aanvang der ziekte, aan hem, die de 
chadeloo steil ing uitkeerde, teruggegeven. De 

uitgekeerde geldel ij ke schadeloosstell ing wordt 
geacht door den verzekerde te zijn genoten 
a Is ziekengeld. 

43. V errekening va.n admin istratie- en con
trolekosten v indt in de geva ll en, bedoe ld in 
de be ide vo r ige artikelen , ni et pl aats evenm in 
a ls van kosten van geneesku ndige behande
ling. 

44 . 1 . Wanneer door een verzekerde te r 
zake van ongeschiktheid tot werken u it de
zelfde oorzaak over hetze] fde t ijdvak zoowel 
u it keer ing krachtens de Ziektewet a ls krach
tens de wette lij ke verzekering tegen geldelijke 
gevo lgen van ongevall e n is genoten , kan de 
ren onrech te genoten uit keeri ng door het be
,·oegde orgaan van den verzekerde worden te
rnggevorderd of k rachtens een besl issing, waar
,·an mededee l ing wordt gedaan aan den ver
zeke ,·de, worden ven ekend met hem toekomen-

de uitkeering, een en ander in af wij ki 11g van 
het bepaalde bij artikel 59. li d 2, en a r t ike l 
60 der Z iektewet, a r t iÎ<el 72, l id 4, artike l 75, 
lid 2, en artikel 82,' li d 3, der Ongevallenwet 
1921 en artikel 72, lid 2, en artike l 91, li d 3, 
der Land- en T u inbouwongeval len wet 1922. 

2 . Heeft de verzekerde bezw aar tegen de 
in het vorig l id bedoelde besli ssi ng, dan is hij 
bevoegd binnen een m aand na de dagteeke
ning van de mededeeli ng daarvan in beroep te 
komen bij den Centralen R aad van Beroep. 

3. Hij, die ·een beroep instel t na den hier
voo ,· bepaalden termijn wordt niet op grond 
daarvan niet-ontvankelij k verklaard , indien 
hij ten genoegen van den rechter in beroep 
aantoont, dat hij het beroep heeft ingesteld 
binnen een maand na den dag, waarop hij van 
de bes! issing, waartegen beroep wordt in ge
steld , redelijkerwijs heeft kunnen kennis dra
gen . 

4. Het instellen van beroep heeft geen 
rnhorsende werking ten aanzien van de oor
spronkel ij ke besl iss ing. 

Art. 45. 
Loon en ziekengeld. Dubbele 

verzekering. 
45. 1 . De verzekerde d ie gedurende de on

geschiktheid tot werken wegens ziekte 
a. loon ontvangt of 
b. terzake van een andere verzekering dan 

krachtens deze of een andere wet recht heeft 
op eenige geldelij ke vergoedi ng of uitkeering 
bij ziekte of 

c. terzake van een wettelij ke ongevallenver
zekering recht heeft op een tij del ij ke uitkee
ring of voorloopige ren te wegens algeheele of 
gedeelte] ij ke invalid ite it, 

is verpl icht h iervan vóór de uitkeering van 
ziekengeld op door Onzen Minister bepaalde 
wij ze mededeel ing te doen . Onder loon wo rd t 
voo r de personen , vallende onde r de be-pa l ing 
van artikel 28 of a rt ikel 55, begrepen een 
ui t keering van of vanwege eenig r echts per
soon ontvangen wegens het derve n van loon. 

2. Onverm inderd het bepaalde in de be ide 
vo lgende leden ontvangt de verzekerde, voo r
zoover hij loon ontvangt of w odan ige vergoe
di ngen, uitkeer ingen of renten gen iet, aan 
ziekengeld niet meer dan het bedrag waa,·
mede zijn dagloon waarnaar het ziekengeld 
wordt berekend overtreft het gezamenlij k be
drag van het door hem ontvangen loon, di e 
vergoed ingen, uitkeer ingen of rente. 

3. Dengene, d ie krachtens een wettel ij ke on
gevallenverzekering een t ijde lij ke u itkee ring 
o f voo rloopige rente wegens a lgehee le inval i
di te it geniet, kom t wegens zie kte gedu rende 
d ien t ij d geen ziekengeld toe. 

4. Voor de toepass ing van het bepaalde 
in het eerste lid, onder b, en he t tweede li d, 
komen ve rgoed inge n va n kosten van zieken
hu isbehandel ing ni et in aanmerking. 

Art. 46. 
Oproeping van verzekerden. 

46 . 1. De Raad van Arbeid en de voorzit
ter van den Raad van Arbeid zijn bevoegd 
he n die aanspraak m aken op ziekengeld , a ls
mede hen di e verzoeken van de ver.tekerino- te 
wor'den vrijgesteld overeenkomstig artikel 31, 
op te roepen en te onde rvragen op pi aats, dag 
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en uur. door den Raad of den ,·oorz itter te be
palen. 

2. Gelijke bevoegdhe id komt toe aan het 
bestuur der erkende bedrij fsvereenigi ng, bij 
welke degene, d ie aanspraak m aakt op zie
kengeld , verzekerd is. 

3. D en opge roepene worden reiskosten e n 
tijdve rl ies vergoed in de geva llen e n volgens 
regels, bij a lgemeenen m aatrege l va n bestuur 
vast te stell en . 

47. De verzekerde is in · geval van onge
schikthe id tot het verrich ten van zij n a rbeid 
verplicht te zo rgen dat daarvan zoo spoedig 
moge lij k, in e lk geval binnen 24 uur o f bin
nen een wodanigen ka rte re n te rm ij n a ls door 
het orgaan met de uitvoeriug be last in zij n 
reglement is bepaald , na het intreden der 
ongesch i kthe id mededeeli ng (,,z iekmeldi ng") 
wordt gedaan aan voren bedoeld orgaan dan 
wel, indien dat orgaan den werkgever heeft 
verplich t oot het aangeven van ziektegevall en , 
aan den werkgever. 

Art. 48. 
Geneeskundige controle. 

48. Bij algemeenen m aatrege l va n bestuu r 
k un nert voorschriften gegeven wo rden omtrent 
de door de n R aad van Arbei d, ondersche iden
l ij k de erkende bed rij fsvereen ig ing, uit te 
oefenen controle op de verzeke rden ged urend 
de ongeschiktheid tot we r ken. 

Art. 49. 
Opneming in ziekenhuis. 

49. l. Ove r de dagen waarnp een verze
kerde a nders dan krachtens eenige door hem 
ges loten overeenkomst is opgenomen in een 
inrich t ing voor zie ken of in een, gesticht, of 
waarop de werkgever, bij wien h ij inwoo nt, 
zonder de ko ten te verha len , ingevol ge a r ti
ke l 1638ij Burge rlijk Wetboe k voo r zijn ver
pleging e n genees kund ige beha ndeli ng zo rg 
draagt wordt hem , ind ien hij naa r het oor
deel v~n het orgaan d a t het ri sico der ve r
zeke ring draagt, geen kostwinner is, een derde 
van het zie kengeld ui tge keerd, waa rop hij 
anders rech t zou hebben gehad . Aan dengene 
voor wiens re kening hij is opgenomen, of aan 
den we rkgever, die, zonder de ko ten te ver
ha len, voo r zijn verpleging en geneeskund ige 
beha ndeling zorg draagt, worden de kosten 
h ier van te re kenen van den dag a f, vol gende 
o p dien , w aarop het verzoek tot di e ve rgoeding 
is o ntva ngen, tot een bedrag van twee-derden 
van het ziekenge ld vergoed . Ind ien de ge
v raagde vergoeding minder da n twee-derden 
van het zie kengeld bedraagt, of indi en geen 
vergoeding wordt gevraagd , wordt het niet 
aan de rde n te betalen zie kenge ld aan den 
ve rzekerde uitgekeerd . 

2. Aan een verzeke rde , di e ve rkeert in een 
de r geva ll en in dit artikel bedoe ld, wordt over 
den tijd, ged ure nde wel ken h ij is o pgenomen, 
niet ·meer ziekengeld ui tge kee rd dan zij n in 
geld vastgesteld loon bed raagt. 

Art. 50. 
Vervallen van de aanspraak 

op ziekengeld. 
50. 1. D en ve rzekerde komt geen zie ke n

geld roe, indi en h ij noch is ingesch reven bij 
een overeenkomsti g de Zie ke nfo ndswe t ooege-

L. & s. 19 35. 

laten zie ken fonds, noch aantoont, dat h ij ge
nee kundige hul p ka n krijgen. 

2. Al s geneesku ndige hul p wordt n iet be
schouwd die, welke de n ve rzekerde wo rdt ge
w aa rborg d door een niet ove reen komstig de 
Zieke nfondswet ooegelaten zie ke nfo nds . 

3. H et feit, dat een ve rzeke rde noch is in
gernh reve n bij een toegelaten zie kenfonds, 
noch aantoont, d a t hij geneeskundi ge hul p 
kan krij gen , le idt niet tot we ige ring van zie
kengeld, wa nneer hij aannemelij k maa kt, dat 
het hem onmogelijk was zich te doen inschrij
ven of zich geneesku ndi g hul p in geva l van 
ziekte te verzekeren . 

51. De n verzeke rde komt geen ziekengeld 
roe : 

a. indien de zie kte is ve roorzaakt door zij n 
opzet; 

b. over den t ijd ged urende we lken h ij is 
opgenomen in een gevangenis, Rij k werkin
rich ti ng, t uch tschool o f Rijksopvo~dingsge
st ich t, of is ooevert rouwd aan een vereenigiug, 
stichting of ii:istelling van weldadi gheid , a ls 
bedoeld in artikel 12 der wet va n 12 Februa ri 
1901 (Staatsbla.d n°. 64) , 1 aatstel ij k gewijzigd 
bij de wet van 7 Juni 1924 (S taatsblad n°. 
275 ). 

52. 1. D en verzekerde, aan w ien een vrij 
te lli ng is verl eend a l bedoeld in het derde 

1 id van a rti kel 31, komt geen ziekengeld toe 
bij ongeschikthe id tot het verrichten van zij n 
arbei d wegens zie kte uit de in dat l id be
d e lde sleepende zie kte of geestelij k of l icha
melij k gebrek voortvloe iende. 

2. E veneens komt de n verzekerde, aan wien 
een vrijstell ing is verleend a ls bedoeld in ar
t ikel 20, geen zie kengeld roe. 

Art . 53. 
Gevallen waarin ui tkcering kan 

worden geweigerd. 
53. 1. De R aad van Arbe id is bevoegd de 

u it kee r ing van zieke ngeld e n e vent ueel het 
vor leenen va n ve rl os kund ige hu lp gehee l of 
ten deele te weigeren: 

a. indien de ongeschikthe id tot werken be
stond op he~ tijdstip dat de verzeker ing een 
aanvang nam ; 

b. bij zwangerschap ontstaan vóór, o f be
va lling b innen zes maanden nà den dag, waa r
o p de verzekering een aanvang nam of de tot 
aa ng ifte verplichte verze ke rde aang ifte deed ; 

c. indien de ongeschikt heid oot we rken we
gen zie kte in ve rba nd staat met oeni ge a ls 
misdrijf strafbaar gestelde gedraging va n den 
verze kerde, of ind ien hij een bekend onzede lij k 
gedrag leidt, indien de ziekte is veroo rza a kt 
door zij n onzedelijkhe id ; 

d. ind ien de verze ke rde n iet binnen rede
lijke n termij n geneeskundige hulp inroept en 
niet zich gedurende he t gehee le ve rloop der 
zie kte onder beha ndeli ng blij ft ste ll en, of in
d ien hij de voorschriften van den beha ndelen
den geneeskundige niet opvol gt ; 

e. indien de verzeke rde gedurende de on
geschikthe id tot we rken zich sch uld ig maa kt 
aan gedragingen, waardoor zijn genezing 
wordt belemmerd of, bij opneming in een in
r icht ing voor zieken of een gesticht, zich daar 
onbehoorlijk gedraagt ; 

/ . ind ien de ve rzekerde zo nder deug delij ken · 
g rond nalaat gevolg te geve n aan een ver-

3 
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zoek, ingevolge deze wet gedaan door den 
Raad van Arbeid of den voorzitter van d ien 
R aad, om te verschijnen of inlichtingen te 
verstre kken, of indien het geneeskundi g onder
zoek door een door den Raad van Arbeid aan
gewezen geneeskundige, door toedoen van den 
ve rzekerde niet kan p laats hebben ; 

g. indi en de verzekerde het voorschrift, ge
geven in artikel 47, niet opgevolgd heeft of 
indien hij zich n iet houdt aan de controle
voorschriften, wel ke door den Raad van Ar
beid zijn vastgesteld. In het eerstgenoemde ge
val m ag ziekengeld gewe igerd worden over de 
dagen, voorafgaande aan den derden dag na 
dien van de ontvangst der ziekmelding; 

h. ind ien de verzekerde den leeft ijd van 70 
jaar heeft bere ikt en niet kan worden aange
toond , dat hij gedurende het laatste halfjaar, 
aan de ongeschiktheid tot werken voorafgaan
de, op ten minste zestig dagen arbeid in dienst
betrekki ng heeft verr icht. 

2. Indie n de verzekerde misbruik van dra nk 
pleegt te maken, is de Raad van Arbeid be
voegd, in plaats van ziekengeld een a ndere 
uitkeering te doen, in waarde overeenkomende 
met het bedrag van het ziekengeld , of wel het 
ziekengeld op a ndere wij ze te doen aanwenden 
ten behoeve van den verzekerde. of van de per
sonen wier kostw inner hij is. 

3. Gelijke bevoegdheid, als in de be ide 
voorgaande leden omschreven, komt toe aan 
het bestuur der erkende bedrij fsvereen ig ing, 
welke het ri sico der verzekering draagt, en 
der ingevolge het bepaalde bij artikel 92 ge
vormde a fdeel i ngskas der bedrijfsvereeniging, 
waarbij aan de controlevoorschriften, vastge
steld door het bestuur der bedrijfsvereeniging, 
gelijke kracht wordt toegekend a ls aan de 
controlevoorschriften, genoemd in het eerste 
lid , onder g. 

Art. 54. 
Verzoeken om staking of ver

mindering der uitkeering. 
54. l. Ingeval degene, in wie ns di enst de 

verzekerde werkzaam is of laatstelijk geweest 
is, een ve rzoek doet tot ve1mindering van- of 
tot staking van de uitkeering van ziekengeld , 
wordt door den R aad zoo spoedig mogelijk op 
zoodan ig verzoek beslist. 

2. Ge lijke verplichtin(l: bestaat voor het be
stuur der erkende bedr1jfsvereeniging, welke 
het r isico der verzekering draagt. 

Art. 55. 
Aanspraak op ziekengeld na 

einde d er verzekering . 

55 . l. D egene di e 
a. hetl~ij gedurende twee maanden onafge

broken op alle werkdagen verplicht verzekerd 
is geweest of 

b. hetzij in de n Joop van de twee maan
den , voorafgaande aan het e inde zij ner ver
plichte verzekering, op ten minste zestien 
d agen arbe id in loond ienst heeft verrich t, 

heeft, indie11 hij in het onder a bedoelde 
geva l binnen een maand na het einde van die 
twee maanden en in het onder b bedoelde ge
val binnen acht d agen na het e inde van zij n 
verplichte verzekering ongeschikt tot werken 
wordt terwijl hij werkloos is, tegenover de 

ziekenkas van den R aad van Arbeid , onder
sche idenlijk de erkende bedrijfsvereeniging, 
waarbij zij n l aatste werkgever was aangeslo
ten, aanspra(t k op ziekengeld a lsof hij ve r
zeke rd was gebleven. 

2. Voor de toepassing van het in het vo ri g 
lid onder a bepaalde wordt de daar genoemde 
termijn van twee maanden geacht niet te zij n 
onderbroken, indien de arbe ider gedurende 
niet meer dan zes werkdagen niet verplicht 
verzekerd is geweest. 

3. Voor de vaststelling van het bedrag van 
het ziekengeld wordt de ongeschiktheid tot 
werken geacht te zijn ingetreden in de kal en
de rweek waarin de verplichte verzeker ing is 
geëindi gd . 

4. Voor de toepass ing van het eerste I id 
gelden ach tereenvolgende verzekeringen bij 
verschillende uitvoeringsorganen, a ls bedoeld 
in artikel 33, als één verzekering. 

5. D e in h et eerste lid bedoelde aanspraak 
kom t niet toe aan denge ne, die zich buitens
l a nds bevindt, of zich ter vervulling van zijn 
m il itaire n di e nstplicht in werkelij ken d ienst 
bevindt. 

6. D e in h et eerste lid bedoelde aanspraa k 
komt mede toe, voor zoover het betreft de 
toepass ing van het v ierde en het vijfde I id 
van artikel 37, aan de gehuwde vrouw, w iel' 
beva l] ing waarschij nlijk is, ondersche idenlijk 
w ie ,· bevalling plaats vindt binnen een t ijds
verloop van t ien weken na het ei nde van h aai· 
verplichte verzekering. Onder gehuwde vrouw 
wordt voor de toepassing van dit lid verstaan 
de vrouw, di e bij het einde van haar verplich 
te verzekering gehuwd was. 

7. V oor de toepassing van dit artikel is 
ongeschikt tot werken degene, die ongeschikt 
is tot het verrichten van den a rbeid , waar
mede hij rn zijn onderhoud placht te voorz ien. 

Art. 56. 
Tijdstip en wijze van uitkeering. 

56. l. H et ziekengeld word t uiterlijk in de 
kal enderweek, vol gende op di e waarover het 
is verschuldi gd, uitgekeerd. 

2. De wijze, waarop de uitkeering geschiedt, 
wordt voorzoover de uitkeer ing geschiedt ui t 
de ziekenkas van den R aad van Arbeid door 
den Raad van Arbe id , behoudens goedkeuring 
va n het bestuur der Rijksve rzeker ingsbank , 
geregeld. 

3. Van het ziekengeld mag alleen worden 
afgehouden hetgeen door den verzekerde we
gens premie verschuldigd is. 

4. Ten aanz ien van de uitkeer ing van zie
kengeld aan de gehuwde vro uw vindt a rti kel 
1637/ van het Burgerlijk Wetboek overeen
komstige. toepassing. 

57. Over de dagen waarop een verzekerde, 
di e kostwinner is, anders dan krachtens eenige 
door hem gesloten overeenkomst is opgenomen 
in een inrich ting voor zieken of in een ge
sticht, of waarop de werkgever, bij wien hij 
inwoont, zonder de kosten te verhalen, inge
volge a rtikel 1638ij Burgerlijk W etboek voo1· 
zijn verpleg ing zorg draagt, is het orgaan, 
hetwelk het ri sico zijner verzeker ing draagt, 
bevoegd het ziekengeld geheel of ten deele ui t 
te beta len aan de personen, w ier l.ostwinne1.· 
hij is. 
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Art. 58. 
Wijziging in bepalingen betreffende 

ziekengeld. 
58. Wijziging van bepalingen betreffende 

het ziekengeld heeft geen invloed op de op 
het oogenblik van inwerkingtreding dier wij 
ziging loopende uitkeeringen tenz ij de uit
keeringen worden verhoogd' uitslui tend op 
grond dat de p r emiën te hoog zijn gebleken. 

Art. 59. 
Uitvoerbaarheid van besluiten, 

welker vernietiging is gevraagd. 
59. 1. Artikel 37, tweede lid , der wet op 

de Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid, Staatsblad 1933, n°. 598, is niet van 
toep assing op een besluit van den R aad van 
Arbeid betreffende uitkeering van ziekengeld. 

2. Indien een besluit tot u itkeering van 
ziekengel d wegens strijd met de wet, een a l
gemeenen maatregel van bestuur of het al ge
meen belang wordt vernietigd, is het krach 
tens dat besluit ui tgekeerde ziekengeld n iet 
vatbaar voor terugvordering. 

Art. 60. 
Aanspraken van derden ten opzichte 

van het ziekengeld. 
60. 1. Beslag op het den verzekerde toe

komende ziekengeld is alleen geldi g, indien 
het beslag dient tot verhaal van onde1·houd, 
waartoe de verzekerde volgens de wet is ge
houden. H etzelfde geldt ten aanzien van over
dracht, inpandgeving of elke a ndere hande-
1 ing, waardoor de verzekerde eenig rech t op 
het h em toekomende ziekengeld aan een derde 
toe kent. 

2. Volm acht tot invordering van het zi e
kengeld, onder welken vorm of welke bena
ming ook door den verzekerde verleend is 
steeds herroepelijk. ' 

3. Elk beding, strijdig met eenige bepaling 
van di t artikel , is nietig. 

Art. 61. 
Aansprakelijkheid van het Rijk. 

61. Het Rijk is tegenover de verzekerden, 
d ie recht h ebben op ziekengeld, zonder eenig 
voorbehoud voor de u itkeering daarvan aan
sprakelijk. 

Art. 62. 
Invloed der verzekering op het 

burgerlijk recht. 
62. 1. Indien een verzekerde, in verba nd 

met de ongesch iktheid tot werken waarvoor hij 
ziekengeld ontvangt, tegen den werkgever naar 
burgerlijk recht een rechtsvordering tot schade
vergoeding heeft, zal de rechter bij de vast-
stelling dezer sch adevergoeding het bedrag 
van het ziekengeld dat den verzekerde is uit-
gekeerd, of nog toekomt, in minde ring bren
gen. 

2. Indien ter zake van h et feit, waarop de 
rechtsvordering tot schadevergoeding steunt, 
het hoofd of de bestuurder der onderneming 
hier te lande of in het buitenland bij onher-
1·oepelijk geworden vonnis van den strafrech ter 
is veroordeeld, h ebben degenen , te wier laste 
het bedrag komt, dat door den verzekerde, 
zijn erfgenamen of zijn rech tverkrijgenden 
krachtens deze wet wordt genoten, voor dat 
bedrag een rechtsvordering tegen den veroor
deelde. 

3. Indien_ ter zake van het feit, waarop de 
rechtsvordermg tot schadevergoeding steunt, 
het hoofd of de bestuurder der onderneming 
door den N eder_l_andschen strafrechter bij een 
rnet-onherroepehJk geworden verstekvonnis is 
veroordeeld, hebben degenen, te wier l aste het 
bedrag komt, d~~ door den ~.erzekerde, zijn 
erfgenamen of ZIJn rechtverkr1Jgenden krach
tens deze wet wordt genoten, eveneens voor 
dat bedrag een rechtsvordering tegen den ver
oordeel d_e. Deze rechtsvordering zal kunnen 
w_orden ingesteld zes maanden na de d agteeke
n.!ng van het verstekvonnis, tenzij vóór dien 
t1Jd het hoofd of de bestuurder tegen dat von
nis verzet h eeft aangeteekend. 

4. ~ ehoudens h etgeen in de voorgaande 
leden 1s bepaald ten aanzien van de aanspra
kelijkheid van den werkgever van den ver
zekerde, is degene, die gehouden is tot ver
goeding van de sch a de door den verzekerde 
tengevolge van ongeschiktheid tot werken al s 
bedoeld in artikel 23 geleden, voor het bed rag 
der schadevergoeding krachtens deze wet uit
betaald a a nsprakelijk jegen s dengene te wiens 
laste dat bedrag komt. Bij de vaststelling van 
de sch adevergoed ing welke de verzekerde van 
den in den vorigen volzin bedoelden persoon 
vordert, wordt door den rechter rekening ge
houden met hetgeen door hem krachtens deze 
wet wordt genoten. 

HOOFDSTUK IV. 

Van de pre1niën voo1· de 'IJerzekerden bij de 
ziekenkas van den Raai.l van Arbeid. 

Art. 63. 
Vaststelling en openbaarmaking. 

63. 1. Door Ons worden voor het gebied 
van iederen R aad van Arbeid de prem iën 
vastgesteld. Zij worden ten minste eenm aal in 
de v ijf jaren herzien. 

2. D e Raad van Arbeid maakt de vastge
stel de premiën openbaar. 

Art. 64. 
Regeling v~or de vaststelling 

der premie. 
64. 1. De premiën worden voor a ll e bij de 

ziekenkas van eenzelfden Raa d van Arbe id 
verzekerden op gelij ken voet geregeld. 

2. Evenwel worden hoogere premiën vast-
gesteld voor verzekerden werkzaam in bedrij
ven, onderdeelen van bedrijven , takken van 
publieken dienst of ondercleel en daarvan , 
waarvan uit statistische gegevens gebleken 
is dat zij meer dan normaal gevaar voor ziekte 
opleveren. H etzelfde geldt voor verzekerden, 
verplicht verzekerd ingevol ge artikel 26, die 
werkzaamheden ve rrichten waarvan uit statis
t ische gegevens is gebleken dat zij meer dan 
no1maa l gevaar voor ziekte opleveren. 

3. Mede kunnen hoogere premiën worden 
vastgesteld vo01· degenen , die bij wij ze van 
werkverschaffing zijn te werk gestel cl of voor 
groepe n van hen. 
Art. 65. 
Premieverlaging in verband 

met het gevaar der onder
neming. 
65. Voor verzeker den werkzaam in een on

derneming waarin bedrijven worden uitgeoe
fend, als bedoeld in het tweede lid van ar
t ikel 64 , wordt ambtshalve of op verzoek van 
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den werkgever door den Raad van Arbeid 
van die verhooging geheel of gedeeltelijk vrij
stelling verleend, wanneer wordt aangetoond 
dat die onderneming tengevolge van haar m
richting of door de wijze, waarop de werk
zaamheden in die onderneming worden ver
richt, minder gevaar voor ziekte oplevert dan 
andere soortgelijke ondernemingen. 

Art. 66. 
Premieverhooging in verband met 

het gevaar der onderneming. 
66. Voor verzekerden werkzaam in een on

derneming welke tengevolge van haar inrich
t ing of van de wijze, waarop de werkzaam
heden in die onderneming worden verricht, 
bijzondere gevaren voor de gezondheid ople
vert, wordt door den Raad van Arbeid de 
premie verhoogd, doch met niet meer dan de 
helft. De verhooging is geheel door den werk
gever verschuldigd. 

67. 1. Indien de vastgestelde premiën, be
schouwd over een tijdvak van twee opeenvol
gende boekjaren, onvoldoende zijn gebleken 
ter bestrijding van de ten laste van de zieken
kas komende uitgaven, daaronder begrepen 
de verplichte afzondering als reserve en als 
terugbetaling wegens ontvangen voorschotten, 
zal het bestuur der Rijksverzekeringsbank, 
tenzij het bedrag der reserve ook nadat het 
te kort over deze twee jaren is aangevuld, 
alsnog hooger is dan het maximum, aange-
0even in artikel 73, een evenredige verhoo
iing der premiën of een evenredige veri~jl"ing 
der uitkeeri ngen, voor zoover deze het b1J ar
tikel 37 bepaalde te boven gaan, of beide, aan 
Ons voorgedragen. 

2. Onze beslissing, bij een met redenen 
omkleed besluit te nemen, wordt aan het be
stuur der Rijksverzekeringsbank en aan den 
Raad van Arbeid gezonden. 

3. Geschiedt geen voordracht, als in het 
eerste lid bedoeld, niettegenstaande de voor
waarden van dat lid aanwezig zijn, dan wordt 
Ons besluit tot verhooging der premiën of tot 
verlaging der uitkeeringen, zonder voorafge
gane voordracht genomen. Het tweede lid is 
alsdan van toepassing. 

4. Een besluit a ls in dit artikel bedoeld, 
treedt niet in werking voordat het op door 
Ons bij het besluit te bepalen wijze is open
baar gemaakt. Tot dat tijdstip blijven de 
vroeger vastgestelde premiën van kracht. 

68. De premiën worden vastgesteld in hon
derdsten van het loon, dat in het tijdperk, 
waarover de betaling loopt, door de verzeker
den is verdiend. Bij de berekening van het 
loon komt het loon, dat bij denzelfden werk
gever voor denzelfder verzekerde meer heeft 
bedragen dan het bedrag, hetwelk verkregen 
wordt door vermenigvuldiging van acht gul
den met het aantal dagen, waarop de ver
zekerde in de betalingsperiode bij den werk
gever heeft gewerkt, voor dat meerdere niet 
in aanmerking. Voor de premieberekening 
worden dagen waarop niet gearbeid is maai· 
waarover de arbeider van zijn werkgever loon 
heeft ontvangen, als arbéidsdagen 'be~chouwd . 

Art. 69. 
Opbrengen der premie. 

69. 1. Van de premie is de helft door den 
werkgever en de helft .door den verzekerde 

verschuldigd, behoudens dat de premie geheel 
door den werkgever is verschuldigd ten aan
zien van een verzekerde, wiens loon geheel 
bestaat in verstrekkingen in natura, met of 
zonder huisvesting en onderricht. 

2. In bijzondere gevallen is evenwel Onze 
Minister bevoegd op verzoek van een werk
gever dezen toe te staan op het loon van den 
arbeider een grooter aandeel in de premie in 
te houden dan ingevolge het eerste lid van 
dit artikel geoorloofd is. Bij de vorenbedoelde 
vergunning wordt het aandeel in de premie , 
dat op het loon van den arbe ider mag worden 
ingehouden, aangegeven. 

3. Bij toepassing van artikel 64, tweede 
lid is de verzekerde de helft van de gewone 
pr~mie en de werkgever het overige verschul
digd. 

4. De premie wordt door den werkgever 
betaald op de wijze , door den Raad van Ar
beid aangewezen. 

5. De werkgever mag van het loon van 
den verzekerde afhouden het door dezen ver
schuldigde deel der premie over den tijd, waar
over dat loon betaald wordt. Voor zooverre 
de verschuldigde premie na de loonuitbetaling 
met terugwerkende kracht wordt verhoogd, 
mag de afhouding geschieden bij de onmid
dellijk op de openbaarmaking der verhoogmg 
volgende loonuitbetaling. Het afgehouden be
drag wordt geacht door den werkgever te w01·
den gevorderd krachtens nummer 3°. van ar
tikel 1638r van het Burgerlijk Wetboek. Mag 
bij de eerste loonuitbetaling niet het volle 
bedrag worden afgehouden, dan mag de af
houding ook bij de onmiddellijk daarop vol
gende loonuitbetaling of loonuitbetalingen 
geschieden, met dien verstande, dat de afhou
ding zoo spoedig mogelijk moet afloopen. 

70. Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 11 wordt het door den werkgever ver
schuldigde deel der premie naar boven- en 
het door den arbeider verschuldigde deel naar 
beneden afgerond t-0t een veelvoud van een 
cent. 

Art. 71. 
Betalingstermijnen. 

71. 1. De Raad van Arbeid stelt de ter
mijnen vast, binnen welke de premiën betaald 
1noeten worden . 

2. Deze termijnen kunnen voor verschillen
de bedrijven verschillend worden vastgesteld. 

HOOFDSTUK V. 

Van d e z·iekenkassen der Raden van Ar·beid. 

Art. 72. 
Ontvangsten en uitgaven. 

72 . 1. In de ziekenkas worden gestort alle 
ontvangsten, die de Raad van Arbeid inge. 
volge deze wet geniet. 

2. Ten laste van de ziekenkas komen alle 
uitgaven, door dén R aad vah Arbeid ter uit
voering van deze of de Wet op de Rijksver
zekeringsbank en de Raden van Arbeid, 
Staatsblad 1933, n°. 598 , te doen, di<i niet in
gevolge tie wet ten laste van anderen komen. 
Art. 73. · 
Reserve. 

73. 1. Door den Raad van Arbeid wordt 
een reserve gevormd. 
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2. Hieruit zullen alleen de uitgaven wor
den bestreden , waarvoor de ontvangsten der 
ziekenkas tijdelijk ontoereikende zijn. Als re
serve moeL jaarlijks afgezonderd worden 5 
percent van het gezamenlijk bedrag der pre
miën, dat in het afgeloopen kalenderjaar is 
ontvangen, totdat de helft van het bedrag be
reikt is, dat in de laatst verloopen drie ka
lenderjaren jaarlijks gemiddeld is uitgegeven 
aan uitkeeringen en kosten van beheer. Ech
ter mag, met goedkeuring van het bestuur der 

. Rijksverzekeringsbank, jaarlijks een hooger 
percentage als reserve afgezonderd worden en 
de reserve tot een hooger be<lrag worden op
gevoerd. 

Art. 74. 
Belegging en bewaring gelden. 

74. De beschikbare gelden van de zieken
kas worden belegd; de wijze van belegging 
behoeft de goedkeuring van het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank. H et bestuur der Rijks
verzekeringsbank geeft voorschriften omtrent 
de wijze van bewaring van de gelden en waar
den van de ziekenkas. 

Art. 75. 
Boekhouding. 

75. 1. Het boekjaar der ziekenkas eindigt 
op 31 D ecember. 

2. Door Ons kunnen voorschriften worden 
gegeven omtrent de wijze van boekhouding. 

Artt. 76, 77 en 78. 
Invordering bij dwangbevel. 

76. De voorzitter van den Raad van Arbeid 
is bevoegd bij dwangbevel, medebrengende het 
recht om de goederen der schuldenaars zonder 
vonnis aan te tasten, de te betalen · premiën 
en den ingevolge het bepaalde bij artikel 36 
verschuldigde interest in te vorderen. 

77 . 1. Het dwangbevel wordt uitvoerbaar 
verklaard door den voorzitter der rechtbank 
van het arrondissement, waar de Raad van 
Arbeid is gevestigd . 

2. De beteekening en tenuitvoerlegging ge
schieden op de bij het Wetboek van Burger
lijke R echtsvorder ing ten aanzien van von
nissen en authentieke akten voorgeschreven 
wijze door de ambtenaren der directe belastin
gen, behoudens dat, met afwijking van de ar
tikelen 440, derde lid, en 450, tweede lid, 
van dat Wetboek, bij inbeslagneming van roe
rende goederen, de daarmede belaste ambte
naar zich desverkiezende niet door getuigen 
of door slechts één getuige behoeft te doen 
bijstaan, en die ambtenaar bevoegd is om den 
persoon tegen wien het beslag is gedaan, ook 
zonder diens bewilliging tot bewaarder aan te 
stellen. 

3. Na de beteekening kan uitsluitend wor
den betaald ten kantore dier belastingen, 
waaraan de ambtenaar, houder van het dwang
bevel, verbonden is, of, bij inbeslagneming, in 
handen van dien ambtenaar. 

4. De kosten van vervolging worden be
rekend volgens de bepalingen betrekkelijk de 
kosten van v,ervolging in zake van directe be
lastingen. Het recht van invordering bij 
dwangbevel strekt zich uit tot deze kosten. 

78. De toerekening en afschrijving van de 
betalingen der schuldenaren gesch ieden in de 
volgende orde: 

1°. op de kosten van vervolging, zoo die 
verschuld igd zijn; 

2°. op de interesten tot den dag der be
taling, indien interesten verschuldi gd zijn; 

3°. op de te betalen premiën, bedoeld bij 
artikel 76. 

HOOFDSTUK VI. 

Van de vrijwilliye verzekering bij de zieken
kassen van de Raden van Arbeid en bij de 

e?'kende bewrijfsvereenigingen. 

79 . 1. D e Raden van Arbeid en de be
drijfsvereenigingen zijn overeenkomstig het bij 
of krachtens dit hoofdstuk bepaalde verplicht 
de personen, van wier verplichte verzekering 
zij I aatstel ijk het r isico droegen, na beëindi
ging van hun verplichte verzeker ing op hun 
verzoek toe te laten tot het sluiten van een 
vrijwillige verzekering. Deze verplichting be
staat evenwel alleen wanneer deze personen 
als zelfstandige een bedrij f of een beroep uit
oefenen of zullen gaan uitoefenen, of wan
neer ten aanzien van deze personen op grond 
van gebleken omstandigheden redelij kerwijze 
valt aan te nemen, dat het hun bedoeling is 
om bij geboden gelegenheid opnieuw in loon
dienst te treden. 

2. De Raden van Arbeid en de erkende 
bedrijfsvereenigingen zijn echter bevoegd de 
in het vorig lid bedoelde _ personen, d ie den 
leeftijd van 65 jaar bereikt hebben, van de 
in het eerste I id bedoelde verzeker ing uit te 
slui ten. 

3. De Raden van Arbeid eh de erkende 
bedrijfsvereenigingen zijn bevoegd ook andere 
personen tot de vrijwillige verzekering toe te 
laten. 

80. 1. Bij de ziekenkas van den Raad van 
Arbeid, waarbinnen zijn woonplaats gelegen 
is, mag zich verzekeren hij , die, terwijl hij zijn 
woonplaats hier te lande had, in het buiten
land tegen geldelijk gevolgen van ziekte ver
plicht verzekerd was. Teneinde zich op grond 
van deze bepaling te mogen verzekeren, is 
echter vereischt: 

a. dat degeen, die zich wenscht te verzeke
ren, zijn werkelijk verbl ijf heeft in Neder
land ; 

b. dat de verzekering in het buitenland 
heeft opgehouden, omdat de verzekerde niet 
langer werkzaamheden in het buitenland ver
richtte· 

c. d~t degeen, die zich wenscht te verzeke
ren, overlegt een verklaring van de instelling, 
waarbij hij in het buitenland verzekerd was, 
waaruit blijkt naar welk loon hij verzekerd 
was en wanneer en waarom zijn verzeker~ng 
eindigde. 

2. Aan de verzekering wordt ten grondslag 
gelegd het loon, waarnaar de in het voor
gaand lid bedoelde persoon blijkens de ver
klaring van de buitenl andsche instelling ver
zekerd was, tenzij de betrokkene verzoekt naar 
een lager loon te worden verzekerd. De bepa
lingen van artikel 79, eerste lid, tweeden vol
zin, en tweede lid, zijn van toepassing. 

81. 1. Degene, wiens verplichte verzeke
ring is geëindigd en die zich vrijwillig wil ver
zekeren, moet zich daartoe bij den bevoegden 
Raad van Arbeid of de erkende bedrijfsver
eeniging aanmelden binnen een maand na het 
einde der dienstbetrekking. 
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2. Heeft de persoon, die zich vrijwill ig 
wenscht te verzekeren, na het einde der dienst
betrekking ziekengeld genoten krachtens de 
verplichte verzekering, dan is de termijn van 
aanmelding voor de vrijwillige verzekering, 
bedoel cl in het eerste I id, acht dagen na zijn 
herstel. 

3. Degene, die zich krachtens het bepaal de 
bij het voorgaand artikel vrijwilli g mag ver
zekeren, moet zich daartoe aanmelden binnen 
acht dagen na het einde der verzeker ing in 
het buitenland. 

4. De vrijwillige verzekering neemt een 
aanvang op het oogenblik, dat de eerste pre
mie is betaald, hetwelk uiterlijk moet gesch ie
den binnen acht dagen na den laatsten dag, 
waarop aanmelding tot de verzekering had 
kunnen geschieden. 

82. 1. De Raden van Arbeid en de erkende 
bedrijfsvereenigingen stel len ten aanzien van 
de vrijwillige verzekering regelen vast om
trent het uit te keeren ziekengeld, het dag
loon, waarnaar het ziekengeld en de verschul
digde premie worden berekend, en het per
centage van het dagloon, dat aan premie ver
schuldigd is. Deze regelen behoeven de goed
keuring van Onzen Minister. 

2. De in het eerste I id bedoelde regelen 
kunnen onde1 cheiden al naar gelang het be
treft: 

a. personen, wier verplichte verzekering 
naar rndelijkerwijze valt aan te nemen slecht 
tijdelijk is geëindigd; 

b. personen, die na het einde hunner ver
pi ichte verzekering een bedrijf of een beroep 
zijn of zullen gaan uitoefenen; 

c. personen, bedoeld in het derde lid van 
artikel 79. 

3. Voor personen al bedoeld in het vorig 
lid, onder a, mag het uit te keeren ziekengeld 
niet worden gesteld op een lager bedrag dan 
de hel ft van het dagloon en mag het percen
tage van het dagloon, aangevende de verschul
digde premie, niet hooger worden gesteld dan 
het percentage van het loon, dat voor die per
sonen a ls premie verschuldigd zou zijn, indien 
zij verplicht verzekerd waren. In bijzondere 
gevallen kan evenwel Onze Minister toestaan, 
dat de premie op een hooger bedrag wordt 
gesteld. 

4. Voor personen, bedoeld in het tweede 
1 id letter b mag het percentage van het dag
loo'n, aang~vende de verschuldigde premie, 
niet honger worden gesteld dan een en een 
half maal het percentage van het loon, dat 
voor die personen als premie verschuldigd zou 
zijn, indien zij verplicht verzekerd waren. 

83. De premie wordt betaald door of na
mens den vrijwillig verze kerde. 

84. 1. De vrijwillig verzekerde heeft recht 
op uitkeering, indie n hij wegens ziekte onge
sch ikt is tot het verrichten van hem passenden 
arbe id. Behoudens het bepaalde in het tweede 
lid blijft het bepaalde in a rtikel 23, derde lid , 
buiten toepassing. 

2. Een vrouw, die bij het e inde van haar 
verplichte verzekering gehuwd en zwanger 
was, heeft ter zake van die zwangerschap en 
de daarop volgende bevalling aanspraak op 
de uitkeering en de behandeling, voo,•zien bij 
artikel 37, lid 4, 5 en 7. 

85. D e Raden van Arbeid en de erkende 

bedrijfsvereenigingen zijn bevoegd te bepalen, 
dat aan vrijwillig verzekerden geen zieken
geld wordt uitgekeerd: 

a. bij sleepende ziekte; 
b. zoolang zij anders dan tot herstel van 

gezondheid bu itenslands verblij ven, en 
c. behoudens het bepaalde in het tweede lid 

van artikel 84, indien de ziekte kennelijk 
reeds bestond op het tijdstip, waarop de ver
zekerde zich voor de vrijwillige verzekering 
aanmeldde. 

86. D e artikelen 10, 13, 32, 46, 47, 50, 51 , 
53, eerste lid, onder c tot en met g, en tweede 
en derde lid, 56, 57, 58, 60, 61, 62 en 141 
dezer wet vinden, voorzoover daarvan niet in 
dit hoofdstuk is afgeweken, ove reenkomstige 
toepassing. 

87. 1. D e vrijwilli ge verzekering eindigt 
van rechtswege zoodra de verzekerde verplicht 
verzekerd wordt, a lsmede bij niet betaling der 
premie over drie achtereenvolgende betalings
termijnen. 

2. De Raden van A,,beid bepalen onder 
goedkeuring van Onzen Minister de gevallen , 
waarin de verzekering, behalve in die in het 
eerste lid genoemd, eindigt. 

3. De e rkende bedrijfsvereenigingen rege
len in haar statuten of reglementen de geval
len waarin de verzekering, behalve in die in 
het' eerste I id genoemd, eindigt. 

88. Al hetgeen verder de vrijwillige ver
zekering betreft, wordt door de R aden van 
Arbeid, onder goedkeuring van het bestm_11· 
der Rijksverzekeringsbank, onderscheidenliJk 
door de erkende bedrijfsvereenigingen, ondel' 
goedkeuring van Onzen Minister, geregeld. 

HOOFDSTUK VII. 

Van de bijzondere zieken geldregelingen . 

§ 1. Van de erkende bedrijfsvereeniging. 

Art. 89. 
Vereischten voor erkenning. 

89. 1. Als bedrijfsvereeniging wordt door 
Onzen Minister op haar verzoek erkend een 
vereeniging, opgericht door een of meer, naar 
het oordeel van Onzen Minister algemeen er
kende, centrale organisaties of daarbij aan
gesloten vereenigingen van werkgevers en een 
of meer naar het oordeel van Onzen Minister 
algeme~n erkende , vakcentralen of daarbij 
aangesloten vereenigingen van arbeiders, in
dien zij voldoet aan de volgende vereischten: 

1 °. da t zij zich ten doel stelt de uitvoering 
der bij deze wet geregelde verzekering; 

2° . dat de regelen in haar statuten of 
reglement omtrent de uitkeering van zieken
geld even gunstig zijn als die van deze wet en 
dat bij die regelen niet wordt afgeweken van 
het bepaalde in artikel 37, vierde, vijfde, zesde 
en zevende I id ; bij de toepassing van het on
der deze letter bepaalde blijft a l'tikel 38 bui
ten toepass ing; 

3°. dat haar statuten of reglement de bepa
ling inhouden, dat alle arbeiders, in dienst 
van een werkgever, die tot de bedrijfsvereeni
g ing toetreedt, voor risico van de bedrijfs
vereeniging verzekerd zijn; 

4°. dat haar statuten voldoen aan de in 
deze wet gestel de eischen : 

5°. dat ten tijde der erkenning door de 
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werkg-evers, wier arbeiders voor risico der be
drijfsvereeniging zullen zijn verzekerd, ten 
minste een loonbedrag, over een jaar be
rekend, van twee en een half mill ioen gulden 
wordt uitbetaald ; 

6° . dat zij niet beoogt winst te maken. 
2. Een naar het oordeel van Onzen Minis

Ler algemeen erkende organisatie van publiek
rechtelij ke lichamen wordt voor de toepassing 
van het eerste lid gelijkgesteld met een naar 
het oordeel van Onzen Minister algemeen er
kende centrale organisatie van werkgevers. 

Art. 90. 
Samenstelling bestuur. 

90. De statuten der bedrijfsvereeniging moe
ten zoodanige bepalingen inhouden, dat het 
aantal bestuursleden, aangewezen door de ver
eeniging of vereenigingen van arbeiders, welke 
lid is of zijn der vereeniging, ten minste even 
groot is a ls het aantal bestuursleden, aange
wezen door de vereeniging of vereen iging'en 
van werkgevers, welke lid is of zijn van de 
vereeniging, en dat de vertegenwoordigers van 
bedoelde arbeidersvereenigingen ter algemeene 
vergadering ten minste evenveel stemmen uit
brengen als de leden-werkgevers en/of de ver
tegenwoordigers der vereeniging of vereeni
g ingen van werkgevers, welke lid is of zijn der 
vereeniging. 

Art. 91. 
Statuten bedrijfsvereeniging. 

Wat zij moeten inhouden. 
91 . 1. De statuten der bedrijfsvereeniging 

moeten, onverminderd het elders in deze wet 
dienaangaande bepaalde, inhouden de aan
duiding van de gemeente, waar de zetel der 
-vereeniging is, en bepalingen omt.-ent: 

1 °. de vereischten voor het lidmaatschap 
en het oogenblik waarop het lidmaatschap 
aanvangt en eindi gt; 

2°. de samenstel] ing en de bevoegdheden 
-van de bestuursorganen, de bestuursvergade
r ingen en het nemen van een besluit in die 
vergaderingen, het tijdstip, waarop de verkie
zing van de leden van het bestuur en van 
hunne plaatsvervangers zal plaats hebben; 

3° . de vertegenwoordiging ·der vereeniging 
in en buiten rechten; 

4°. de wijze van bijeenroepen van de al
gemeene vergadering en de gevallen, waarin 
het bestuur verplicht is een algemeene verga
dering bijeen te roepen; 

5°. de wijze van behandeling der voorstel
len op de algemeene vergadering en de wijze, 
waarop in die vergadering een besluit kan 
w~rden genomen ; 

6°. het stemrecht, a lsmede de uitvoering 
daarvan; 

7°. de wijze van uitoefening van het stem
recht door de leden; 

8° . de wijze van opbrengen der middelen 
tot dekking der uitgaven; 

9° . den aanvang en het einde van het boek
jaar; 

10°. de ontbinding der vereeniging. 
2. In die bedrijven, waarin een bedrijfsver

eeniging bestaat en tevens een bedrijfsraad, 
bedoeld bij de Bedrijfsradenwet, is ingesteld, 
kan bij of krachtens de statuten der bedrijfs
vereeniging worden bepaald, dat het bestuur 

der bedrijfsvereeniging door den bedrijfsraad 
wordt gevormd. 

3. De statuten moeten ten minste éémnaal 
per boekjaar den leden de gelegenheid geven 
om met inachtneming van een opzeggingster
mijn van ten hoogste drie maanden uit de be
drijfsvereeniging te treden. 

Art. 92. 
Afdeelingskassen. 

92. 1. De statuten der bedrijfsvereeniging 
kunnen bepalen dat onverminderd het bepaal
de in artikel 89, eerste lid, onder 3° ., het 
bestuur der bedrijfsvereeniging bevoegd is 
om voor de verzekering van de arbeiders of 
van een of meer, naar de plaats van den door 
de betrokkenen verrichten arbeid onderschei
den , groepen van arbeiders in dienst van een 
bepaalde onderneming een afdeelingskas te 
vormen. Indien in verschillende ondernemingen 
één bedrijf wordt of bedrijven worden uitge
oefend voor risico van éénzelfde vermogen 
kan het bestuur der bedrijfsvereeniging die 
ondernemingen voor de toepassing van het be
paal de in den vorigen volzin gezamenlijk be
schouwen a ls één onderneming. 

2. Tot vonning van de in het eerste lid 
bedoelde afdeelingskas mag slechts worden 
overgegaan indien: 

a. de betrokken onderneming een daartoe 
strekkend verzoek doet; 

b. de meerderheid van de arbeiders, die 
den leeftijd van achttien jaar hebben bereikt 
en ten minste één jaar onafgebroken in dienst 
der onderneming werkzaam zijn, zich bij stem
ming vóór de vorming der afdeel ingskas heb
ben verklaard. 

3. De stemming, bedoeld in het vorig lid 
onder b, moet schriftel ijk geschieden; zij is 
gehe im. Het bestuur der bedrijfsvereeniging 
is, met inachtneming van het vorenstaande, 
bevoegd dienaangaande regelen te stell en. 

Art. 93. 
Doel van de afdeelingskas. 

93. 1. De afdeelingskas heeft ten doel om 
met inachtneming van dienaangaande in de 
statuten of het reglement der bedrijfsvereeni
ging gestelde regelen de onderneming geza
menlijk met de in haren dienst zijnde en bij 
de afdeelingskas verzekerde arbeiders zelf het 
risico te doen dragen der bij deze wet ge
regelde verzekering van die arbeiders. 

2. De afdeelingskas bezit geen rechtsper
soonlijkheid; zij maakt een onderdeel uit van 
de bedrij fsvereeniging. 
Art. 94. 
Reglement der afdeelingskas. 

94. Voor de afdeelingskas wordt door het 
bestuur der afdeelingskas onder goedkeuring 
van het bestuur der bedrijfsvereeniging een 
reglement vastgesteld, hetwelk niet in strijd 
mag zijn met deze wet en met de statuten en 
reglementen der bedrijfsvereeniging. 

95. 1. Indien de statuten der bedrijfsver
eeniging een bepaling inhouden als in artikel 
92, eerste lid, bedoeld, moeten zij tevens voor
sch riften geven omtrent de samenstelling van 
het bestuur der afdeelingskas . 

2. Het bestuur der afdeelingskas wordt 
voor ten minste de helft gekozen uit en door 
de arbeiders die bij de afdeelingskas verze-
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kerd en meerderjarig zijn, met dien verstande 
dat: 

a. in het reglement der afdeelingskas aan 
arbeiders die nog geen jaar onafgebroken in 
dieru;t der onderneming werkzaam zij n het 
rncht om een vertegenwoordiger te k iezen 
kan worden onthouden; 

b. in het reglement der afdeel ingskas aan 
arbeiders die nog geen twee jaren onafgebro
ken in dienst der onderneming werkzaam zijn 
het recht om tot vertegenwoordiger te worden 
gekozen kan worden onthouden. 

3. In het reglement, bedoeld in artikel 94, 
worden voorschriften gegeven omtrent het stel
len van candidaten voor de verkiezing van 
leden van het bestuur der afdeelingskas. De 
betrokken vereeniging öf vereenigingen van 
arbeiders hebben in èlk geval het recht om 
voor alle te bezetten arbeidersplaatsen candi
daten te stellen. In het reglement bedoeld in 
artikel 94 worden voorschriften gegeven om
trent het tijdig in de gelegenheid stellen 
van de voren bedoel de arbeidersvereeniging of 
-vereenigingen om van vorenbedoeld recht ge
bruik te maken, alsmede omtrent het tijd ig 
vóór de stemming bekend maken aan de kies
gerechtigde arbeiders van de namen der ge
stelde candidaten. 

4. De bedrijfsvereeniging is bevoegd voor
schriften omtrent de verkiezing van het be
stuur der afdeelingskas· te geven. 

Art. 96. 
Bevoegdheid afdeelingskas. 

96. 1. Aan het bestuur der afdeelingskas 
is opgedragen: 

a. het toekennen van het ziekengeld, met 
d ien verstande, dat de bedrijfsvereeniging 
aansprakelijk blijft voor de uitbetaling van 
het ziekengeld; 

b. de controle op de verzekerden op het al 
dan n iet bestaan van ongeschiktheid tot wer
ken, onder regelen door de bedrijfsve1·een iging 
te stellen; 

c. de inning en het beheer der premiën . 
2. Het bestuur der bedrij fsvereeniging stelt 

de premiën al of niet op voorstel van het be
stuur der afdeelingskas vast en bepaal t welk 
deel daarvan aan de bedrijfsvereeniging zal 
worden afgedragen ter dekking van adm i
n istratiekosten, voor het fonds, bedoeld in 
artikel 125, eerste lid, de reserve, bedoeld 
in artikel 114 en andere kosten. 

Art. 97. 
Opheffing van de afdeelingskas . 

97. 1. Het bestuur der bedrijfsvereeniging 
is bevoegd een eenmaal gevormde afdeel ings
kas op te heffen : 

a. op een daartoe strekkend verzoek van 
den betrokken werkgever of van de meerder
heid van de arbeiders, bedoel d in artikel 92, 
tweede lid, onder b; 

b. ingeval het bestuur der afdeelingskas 
de opdracht, bedoeld in artikel 96, eerste 
lid, niet tijdig of niet naar behooren uitvoe rt. 

2. De opheffing van de afdeelingskas ge
schiedt bij een met redenen omkleed besluit. 
Van dit besluit staat geen beroep open. 

3. Voorzoover en voorzoolang het bestuur 
der afdeel ingskas de opdracht, bedoeld in ar
tikel 96, eerste lid, niet tijdig of niet naar 

behooren uitvoert, en het bestuur der bedrij fs
vereenigi ng niet tot opheffing vàn de afdee-
1 ingskas besluit, behoort de uitvoering van 
die opdracht tot de taak van het bestuur der 
bedrijfsvereeniging. 

4. In. de statuten of het reglement der be
drij fsvereeniging worden regelen gegeven om
trent de verrekening na opheffing van de af
deelingskas van eenig batig slot van de reke
ning tusschen bedrijfsvereenig ing en afdee
lingskas met de betrokken onderneming en de 
ten tijde van de opheffing in dienst van die 
onderneming zijnde arbeiders. 

Art. 98. 
Beslissing geschillen. 

98. 1. Alle geschi ll en tusschen het bestunr 
eener afdeelingskas en een verzekerde worden 
beslist en wel : 

a.. die, welke behooren tot de geschillen in
zake de aanspraken van den verzekerde op 
ziekengelduitkeering of de in artikel 37, ze
vende lid, bedoelde behandel ing door het be
stuur der bedrijfsvereeniging, behoudens be
roep al s omschreven in artikel 106; 

b. die, welke niet behooren tot de hier
boven onder a genoemde geschillen, door het 
bestuur der bedrijfsvereeniging bij uitsluiting 
en in hoogste instantie. 

2. Volgens regelen door de bedrijfsvereeni
ging te stellen hebben de besturen van de 
vereenigingen van werkgevers en arbeiders 
recht van beroep bij de bedrij fsvereeniging 
van de bes! issingen van het bestuur der af
deel ingskas. 

Art. 99. 
Zekerheidstelling. 

99 . De bedrijfsvereenig ing is verpl icht voor 
de nakoming harer uit deze wet ten aanzien 
van de verzekerden voortvloeiende verplich
t ingen zekerheid te stellen overeenkomstig bij 
algemeenen maatregel van bestuur te stellen 
regelen. Bij d ien a lgemeenen maatregel kan 
worden bepaald, dat onder aan te geven voor
waarden geene zekerheid behoeft te worden ge
steld of met het stellen van eene lagere, door 
Onzen Minister te bepalen, zekerhe id kan wor
den volstaan. 

Art. 100. 
Statuten bedrijfsvereeniging. 

Wat zij mogen bepalen. 
100. 1. De bedrijfsvereeniging is bevoegd 

in haar statuten of in haar reglement te bepa
len, dat: 

a. aan de bij haar verzekerde arbeiders 
hoogere uitkeeringen zullen worden gedaan 
dan deze wet vaststelt, of over langeren duur 
dan deze wet bepaalt of behalve het bij deze 
wet bepaalde ziekengeld, andere uitkeeringen 
zullen worden gedaan; 

b. personen, d ie geen arbeiders zij n in den 
zin dezer wet, zich vrijwillig bij de vereeni
ging kunnen verzekeren tegen geldelijke ge
vol gen van ziekte; 

c. het bestuur bevoegd is de administratie 
onder zijn verantwoordelijkheid te doen voe
ren door een door het bestuur aan te wijzen 
natuurlij ke of rechtspersoon, m its die niet be
oogt winst te maken met de u itoefening van 
het bedrij f van administrateur of verzekeraar, 
noch middellijk of onmiddell ij k u it eenig der-



41 28 J ANU AR.I (S. 32) 1935 

gelijk bedrijf voordeel pleegt te trekken. 
2. Op uitkeeringen, voortvloeiende uit het 

bepaalde in het eerste lid onder a en b, zijn 
de voorschriften dezer wet niet van toepassing. 

Art. 101, 
Verplichte opneming alle werkgevers 

als leden. 
101. 1. De bedrijfsvereeniging is verplicht 

alle werkgevers, die tot de bedrijfsvereeniging 
a ls lid wenschen toe te treden en aan de bij 
de statuten bepaalde vereischten voor het lid
maatschap voldoen, als zoodanig toe te laten, 
behoudens het bepaalde in het derde lid van 
dit artikel. De bedrijfsvereeniging mag niet 
op grond van het ziektegevaar uit hoofde van 
de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van 
arbeiders den werkgever bemoeilijken in de 
toetreding, noch hem op grond daarvan uit
sluiten of afwijz_en. 

2. In de. statuten . mogen geen bepalingen 
worden opgenomen, strijdig met het bepaalçle 
in het eerste lid. 

3. Een algemeene maatregel van bestuur 
kan uitzonderingsgevallen . noemen, ,vaarin de 
toelating van een werkgever als lid kan wor
den geweigerd of het lidmaatschap aan een 
reeds toegetreden werkgever kan worden op
gezegd. 

Art. 102. 
Rechtspersoonlijkheid. 

102. Voor zoover de bedr:ijfsveree111ging 
geen rechtspersoonlijkheid bezit verkrijgt zij 
die door het feit harer erkenning. 
Art. 103. 
Reglement ziekteverzekering. 

103. Een . bed!'ijfsvereeniging is verplicht 
een reglement voor de ziekteverzekering samen 
te stellen, dat evenals een latere wijziging 
daarvan aan de goedkeuring van Onzen Mi
nister is onderworpen. 

Art. 104. 
Verplichting aanleggen ledenregister. 

104. 1. De bedrijfsvereeniging is verplicht 
een ledenregister, dat naar het kaartenstelsel 
mag worden ingericht, aan te le_ggen en ge
regel_d bij te houden, in welk register ten 
aanzien van elk der leden-werkgevers wordt 
aangeteekend : 

a. de naam en de woonplaats; 
b. de gemeente of gemeenten binnen welke 

de onderneming van den werkgever gevestigd 
IS ; 

c. het loon, dat de werkgever per jaar ge
acht wordt uit te betalen; 

d. de dag, waarop zijn lidmaatschap is in
gegaan. 

2. Het bestuur der bedrijfsvereeniging zendt 
ieder, die in het in het eerste lid bedoelde 
ledenregister is opgenomen, een uittreksel, 
voor zooveel hem betreft, uit dat register. 

3. Wanneer het lidmaatschap van een lid 
is geëindigd, wordt hij terstond door het be
stuur der bedrijfsvereeniging van het leden
register afgevoerd. 

Art. 105. 
Overgang lidmaatschap. 

105. 1. Het lidmaatschap van een bedrijfs
vereeniging gaat voor een lid-werkgever dier 
vereeniging van rechtswege over op al de-

genen, natuurlijke of rechtspersonen die I ater 
met of in pi aats van den werkgevei'. optreden 
in de onderneming van den oorspronkelijken 
werkgever, die als lid der bedrijfsvereenigino
was toegelaten. Indien de werkgever schri[. 
telijk aan het bestuur der bedrijfsvereeniging 
het verlangen daartoe te kennen geeft blijft 
de bepaling der vorige zinsnede buit~n toe
passi?g tE: rekenen van den dag, waarop de 
kenmsgevrng_ door het bestuur der bedrijfs
vereeniging is ontvangen. Eveneens blij ft die 
bepaling -buiten toepassing, indien het be
stuur der bedrijfsvereeniging schriftelijk aan 
den Raad van Arbeid te kennen geeft, dat de 
statuten der vereeniging zich daartegen ver
zettei:i, te_ rekenen ·van den dag, waarop de 
kenmsgevrng door den · Raad van Arbeid ont
vangen is. 

2. De in het vorig lid bedoelde kennisge
ving moet door den werkgever respectievel ijk 
het bestuur der bedrijfsvereeniging worclen 
ingezonden binnen 2 maanden, nadat de op
volging is ingegaan. 

3. Bij algemeenen m aatregel van· bestuur 
worden de noodige voorschriften gegeven om
trent den overgang van een werko-ever lid 
eener_ bedrijfsvereeniging, naar den Raad van 
Arbeid of naar eene andere bedrijfsvereeni
ging. 

Art. 106. ' 
Onafhankelijk orgaan. 

106. 1. Ieder, die van meening is, dat zijn 
aanspraken op ziekengeld of op de in artikel 
37, zevende lid, bedoelde behandeling niet of 
slechts ten deele door het bestuur dier be
drijfsvereeniging zijn erkend, heeft het recht 
overeenkomstig het bij of krachtens dit artikel 
bepaalde in beroep te komen. 

2. Indien degene voor wiens rekening de 
verzekerde die naar het oordeel van de be
drijfsvereeniging welke het risico der verze
kering draagt geen kostwinner is, opgenomen 
is in een inricht(n'g voor zieken of in een ge
sticht, .of de in artikel 49, eerste lid, bedoelde 
werkgever vermeent dat zijn aanspraken als 
omschreven in artikel 49, eerste lid, niet of 
slechts ten deele door het bestuur der bedrij fs
vereemgrng zijn erkend, heeft hij het recht 
overeenkç,mstig het bij of krachtens dit artikel 
bepaalde in beroep te komen. De verzekerde 
is van rechtswege partij in het twistgeding. 

3. Over de beslissingen van het bestuur der 
bedrijfsvereeniging waartegen ingevol ge het 
bepaalde in/ de vorige leden van dit artikel 
beroep openstaat, wordt bij ui tslu it ing geoor
deeld door een scheidsgerecht. 

4. H et scheidsgerecht wordt door de be
drijfsvereeniging ingesteld met dien Yerstan
de, dat, zoolang de bedrijfsvereeniging lid is 
van een rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eeniging en zij aan die vereeniging heeft op
gedragen om in hare behoefte aan instelling 
van een scheidsgerecht te voorzien, het door 
die vereeniging ingestelde scheidsgerecht \YOrdt 
beschouwd als het door de bedrijfsvereeniging 
ingestelde scheidsgerecht. 

5. Al hetgeen betreft het instellen van be
roep bij, de behandeling daarvan door en de 
samenstelling van dat scheidsgerecht wordt 
geregeld in een reglement, dat, evenals latere 
wijziging daarvan , aan de goedkeuring van 
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Onzen M inister is onderworpen. In het geval, 
voorzi en aan het slot van het vorige lid , is 
dit reglement het reglement, vastgesteld door 
de aldaar bedoelde vereeniging. In het regle
ment moet de termijn van beroep op tenmin
s te veertien dagen zijn bepaald. 

6. Van een uitspraak van het in het vorige 
lid bedoeld scheidsgerecht staat hooger beroep 
open op den Centralen Raad van Beroep voor 
de partij, die bij die uitspraak geheel of ge
deeltelijk in het ongelijk is gesteld, behoudens 
YOorzoover bij die uitspraak is beslist omtrent 
het al dan niet bestaan of voortbestaan van de 
ongeschiktheid tot werken. 

7. De bepalingen van de Beroepswet en van 
de ter uitvoering van die wet genomen be
sfuiten zijn, met inachtneming van de wijzi
g ingen, welke de aard van het onderwerp vor
d ert, van toepassing ten aanz ien van het hoo
ger beroep. 

Art. 107. 
Gronden voor weigering van 

erkenning. 
107. l. De erkenning wordt a lleen gewe i

gerd wegens niet-voldoen ing aan de gestelde 
vereischten. 

2. Besluiten, waarbij erkenning wordt ge
weigerd, zijn met redenen omkleed. 

3. De aanvrage om erkenning geschiedt in 
den door Onzen Minister vast te stellen vorm, 
met overlegging van de door Onzen Minister 
te bepalen stukken . 

Art. 108. 
Intrekking der erkenning. 

108. 1. De erkenning wordt door Onzen 
Minister ingetrokken : 

n. op verzoek van de bedrij fsvereeniging; 
b. wanneer de bedrijfsvereeniging niet meer 

voldoet aan de voor erkenning gestelde ve r
eischten; 

c. wanneer de bedrijfsvereeniging niet vol 
doet aan de verplichting tot uitkeering van 
ziekengeld of aan de verplichting, bedoeld bij 
artikel 99, alsmede wanneer haar middelen 
n iet toereikend zijn tot dekking harer gel de
l ijke verplichtingen ingevolge deze wet en zij 
n iet bereid of niet in staat is de maatregelen 
te treffen, welke naar het oordeel van Onzen 
M inister noodig zijn om binnen redelijken tijd 
voldoende dekking te verzekeren; 

d. wanneer naar het oordeel van het Col
lege van Toezicht, bedoeld in artikel 120, de 
gebrekkige wijze waarop de bedrijfsvereeni
g ing haar administratie voert het gevaar doet 
voorzien dat met betrekking tot de bedrij fs
vereeniging zich een der gevallen, geregeld 
onder letter c, zal verwezenlijken. 

2. De erkenning kan door Onzen Minister 
worden ingetrokken wegens handelingen of 
verzuimen in strijd met eenig wettelijk voor
schrift. 

3. De besluiten tot intrekking zijn met rede
nen omkleed . 

Art. 109. 
Vervallen van de erkenning. 

109. Wanneer de bedrijfsvereeni ging in 
staat van faillissement is verklaard, vervalt de 
erkenning van de bedrijfsvereenig ing op den 
dag, waarop de faillietverklaring is uitge
sproken. 

110. Van de erkenning en de intrekking 
der erkenning wordt door Onzen Minister 
mededeeling gedaan in de N ederlandsche 
Staatsco"rant, onder opgave van den dag, 
waarop de erkenning, onderscheidenlij,k de in
trekking der erkenning ingaat. 

Art. lll. 
Overgaan aansprakelijkheid bij 

intrekking erkenning. 
111. 1. Verplichtingen ter zake van onge

schiktheid tot werken, ontstaan vóór den dag 
van intrekking der erkenning of van het ver
vallen der erkenning der bedrijfsvereenig ing, 
zoomede verplichtingen, voortvloeiende uit 
artikel 55, welke op de bedrijfsvereenig ing 
zouden hebben gerust, indien hare erkenning 
niet was ingetrokken of vervallen, gaat van 
rechtswege over op den Raad van Arbeid, 
tenzij het College van Toezicht, als bedoeld 
in artikel 120, goedkeurt, dat de in 1 iquidatie 
zijnde bedrijfsvereeniging zelve de nog te 
haren laste zijnde verplichtingen afwikkelt. 
H et College van Toezicht kan van de in liqui 
datie zijnde bedrijfsvereeniging waarbo1·gen 
vragen voor de nakoming van deze verplich
tingen en aan haar voorwaarden stellen om
trent de wijze, waarop de liquidatie zal ge
schi eden. 

2. De uitgaven, welke een gevolg zijn van 
de toepassing van het eerste I id , worden door 
het Rijk aan den Raad van Arbeid vergoed. 

3. Indien door de bedrijfsvereeniging ze
kerheid is gesteld, wordt uit die zeke1'heicl 
door het Rijk a llereerst de vergoeding be
taald, in het vorige lid bedoeld en worden 
vervolgens door het Rijk de overige vorderin
gen van de Raden van Arbeid op de bedrijfs
vereeniging voldaan . 

Art. ll2. 
Faillissement bedrijfsverceniging. 

112. 1. In geval van faillissement der be
drijfsvereeniging bl ij ft de zekerheid, gesteld 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 99, 
bu iten het faillissement. 

2. Vorderingen der Raden van Arbeid bl ij
ven daarbuiten, zoolang de verrekening. be
doeld in artikel 111 , derde lid, n iet heeft 
plaats gehad. 

Art. ll3. 
Inrichting boekhouding. 

113. Door Onzen Minister kunnen voor
schriften worden gegeven betreffende de wijze 
van boekhouding der erkende bedrij fsvereen i
ging. 

Art. ll4. 
Reserve. 

114. l. De erkende bedrijfsvereeni g ing is 
verplicht een reserve te vormen. Deze reserve 
wordt gestort in een afzonderlij k te admini
streeren fonds . Als reserve moet jaarlijks af
gezonderd worden ten minste vijf percent van 
het gezame.nlijk bedrag, dat over het afgeloo
pen boekjaar in rekening is gebracht aan uit
keeringen aan arbeiders, in dienst van werk
gevers, aangesloten bij de bedrijfsvereeniging, 
en aan kosten van beheer, totdat ten minste de 
helft van het bedrag bereikt is, dat over de 
laatstverloopen drie boekjaren jaarlijks ge
middeld is uitgegeven aan uitkeeringen en 

/ 
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kosten van beheel'. Door Onzen Minister WOl'
den voorschriften gegeven omtrent de be
legging van de middelen van het reservefonds. 

2. De bedrijfsvereeniging is bevoegd, ge
hoord het College van Toezicht, om indien in 
rnrbanà met een buitengewone omstandigheid 
van algemeenen aard de door de leden als 
voorschot op den definitieven omslag opge
brachte middelen der bedrijfsvereeniging on
toereikend zijn of dreigen te worden voor de 
uitbetaling der verschillende ziekengelden, 
tijdelijk voor de verkrijging der noodige kas
middelen te beschikken over het geheel of een 
gedeelte van het reservefonds. 

3. Indien het College van Toezicht heeft 
-verklaard, dat er een buitengewone omstan
digheid van algemeenen aard is, welke laat 
-voorzien, dat de lasten der ziekengel duitkee
ringen niet onbelangrijk hooger zullen worden 
dan deze lasten in vorige jaren gemiddeld 
hebben bedragen, is de bedrijfsvereeniging 
bevoegd om, in geval de lasten der verzeke
ring over het boekjaar niet kunnen worden 
gedekt door het percentage van het loon, dat 
gemiddeld over de twee laatste boekjaren, 
waarin zich geen buitengewone omstandighe
.<len hebben voorgedaan, door de bedrij fsver
eeniging is geheven, de reserve geheel of ge
deeltelijk te bezigen voor de dekking der 
lasten. 

4. Indien het College van Toezicht op ver
zoek van de bedrijfsvereeniging heeft ver
ldaard, dat er een buitengewone omstandig
heid is als in het vorige lid bedoeld, welke 
uitsluitend de bedrijfsvereeniging betreft of 
een harer afdeelingskassen, is de bedrijfsver
eeniging bevoegd de reserve geheel of gedeel
telijk te bezigen voo1· de dekking van de las
ten. 

5. De bedrijfsvereeniging is bevoegd uit de 
1·eserve, bedoeld in het eerste lid, uitkeeringen 
te doen ten behoeve van verzekerden, die een 
abnormaal hoog risico opleveren. 

6. Indien de bedrijfsvereeniging gebruik 
maakt van de in het derde, vierde of vijfde 
lid bedoelde bevoegdheid, geeft zij daarvan zoo 
spoedig mogelijk kennis aan het College van 
Toezicht. Na ontvangst van zoodanige kennis
geving stelt het College van Toezicht vast bin
nen welken termijn het krachtens het derde 
en vierde lid aan het reservefonds onttrok
kene daaraan weder moet worden toegevoegd, 
met dien verstande, dat de wettelijke bijdrage 
aan het reservefonds over een boekjaar ten 
hoogste tot het dubbele van die bijdrage kan 
worden verhoogd. 

7. De bedrijfsvereeniging is bevoegd in 
haar statuten regelen op te nemen betreffende 
terugbetaling aan een onderneming van een 
gedeelte der reserve , bedoeld in het eerste lid , 
indien de onderneming het lidrnaatschap van 
de bedrijfsvereeniging beëindigt. 

Art. 115. 
Begin en einde der aansprakelijkheid. 

115. 1. Het risico van de verzekering der 
arbeiders in dienst van een werkgever, die lid 
is van een erkende bed1·ijfsvereeniging, wordt 
door de bedrijfsvereeniging gedragen te reke
nen van den eersten dag der kalendermaand 
volgende op die , waarin de bedrijfsvereeniging 
aan den Raad van Arbeid, binnen wiens ge-

bied de onderneming van dien werkgever ge
vestigd is , mededeel ing heeft gedaan van de 
toetreding van den werkgever onder opgave 
van naam en woonplaats. 

2. Het in het vorig lid bedoelde risico 
wordt door de erkende bedrijfsvereeniging ge
dragen tot den eersten dag der kalender
maand volgende op die, waarin de bedrijfs
vereeniging aan den Raad van Arbeid, bin
nen wiens gebied de onderneming van den 
werkgever gevestigd is, mededeeling heeft ge
daan van het einde van de aansluiting van 
den werkgever. 

3. Door Onzen Minister worden nadere 
voorschriften gegeven omtrent het doen der i11 
de beide voorgaande leden bedoelde opgaven 
en mededeelingen. 

116. 1. Bij overgang van risico blijven 
ziekengelduitkeeringen terzake van ongeschikt
heid tot werken, ontstaan vóór den dag van 
overgang, voor rekening van het orgaan het
welk het risico droeg op den dag waarop de 
ongeschiktheid tot werken is ontstaan. 

2. Hetzelfde geldt ten aanzien van zieken
gelduitkeeringen ter zake van ongeschiktheid 
tot werken, ontstaan na den dag van over
gang, ingeval die ziekengelduitkeeringen 
krachtens het bepaalde bij artikel 55 voor 
rekening van het orgaan, hetwelk de werk
gever verlaat, zouden zijn gekomen, indien 
vorenbedoelde overgang niet had plaats ge
vonden. 

Art. 117. 
Premie. 

117. 1. Van de premie, vastgesteld door 
de erkende bedrijfsvereeniging, is de helft 
door den verzekerde verschuldigd, behoudens 
echter, dat het aandeel van den verzekerde 
ten hoogste bedraagt de premie, welke door 
hem verschuldigd zou zijn, indien hij bij de 
ziekenkas van den Raad van Arbeid ware 
verzekerd. 

2. De werkgever mag van het loon van den 
verzekerde afhouden het door dezen verschul
digde deel der premie over den tijd waarover 
dat loon betaald wordt. In bijzondere gevallen 
is evenwel Onze Minister bevoegd den werk
gever toe te staan op het loon van den arbei
der een grooter aandeel in de premie in te 
houden dan ingevolge het eerste lid van dit 
artikel geoorloofd is. Bij de vorenbedoelde 
vergunning wordt het aandeel in de premie 
dat op het loon van den arbeider mag worden 
ingehouden, aangegeven. 

3. Indien de premie bij vooruitbetaling 
wordt gevorderd mag bij de definitieve vast
stelling van de kosten niets van een eventueel 
door den werkgever bij te betalen bedrag of 
bijbetaald bedrag op den arbeider worden ver
haald. 

Art. 118. 
Gemeenschappelijke regelingen. 

118. 1. Bedrijfsvereenigingen kunnen ten 
aanzien van zaken betreffende de uitvoering 
van deze wet een gemeenschappelijke regeling 
treffen, welke binnen 14 dagen na haar tot
standkoming ter kennis gebracht wordt van 
het College, bedoeld in artikel 120. 

2. Meent dit College, dat de regeling in 
strijd is met de wet of met het algemeen be-
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lang, zoo geeft het hiervan kennis aan Onzen 
Minister. 

3. De regeling kan door Ons worden ver
nietigd op grond van strij d met de wet of 
met h et algemeen belang. 

4 . Een of meer Raden van Arbeid kunnen 
met een of meer bedrijfsvereenigingen ten 
aanz ien van zaken, betreffende de uitvoering 
van deze wet. een gemeenschappelijke regeling 
treffen. V an de beëindiging eener regeling, 
als bedoeld in het eerste I id, wordt kennis ge
geven aan het College van Toezicht, bedoel cl 
in artikel 120. 

5. Op een regeling, als bedoeld in het 
vierde lid , zijn van toepassing de bepalingen 
van het tweede, derde, vierde en vijfde I id 
van arti kel 41 der Wet op de Rijksverzeke
ringsbank en de Raden van Arbeid , Staatsblad 
1933, n°. 598. 

§ 2. Van de verplichte inlichtingen. 

Art. 119. 
Verplichte inlichtingen. 

119. 1. D e erkende bedrijfsvereenigingen, 
de in artikel 92 bedoelde afdeelingskassen en 
de Raden van Arbeid geven elkander weder
keerig de verzochte verzekeringsinlichtingen 
met betrekking tot verplicht verzekerden. 

2. De Raad van Arbeid geeft met inacht
neming van de ter zake door Onzen Minister 
gegeven voorschriften aan de erkende bedrijfs
vereeniging op verzoek kosteloos de gelegen
heid om inzage en afschrift te nemen van de 
loonlijsten of andere stukken ter vervanging 
van loonlijsten, welke de .werkgever aange
sloten bij de erkende bedrijfsvereeniging krach
tens eenige bepaling eene,· wettelijke ongeval
lenverzekering verplicht is aan te houden. 

Art. 120. 
Toezicht. 

§ 3. Van het toezicht. 

120. 1. Het toezicht op de uitvoering door 
de erkende bedrijfsvereenigingen wordt opge
dragen aan een bijzonder daartoe ingesteld 
college, welks samenstelling, bevoegdheid en 
werkkring bij algemeenen maatregel van be
stuur worden geregeld. 

2. D e kosten voortvloeiende uit het toe
zicht op de erkende bedrijfsvereenigingen, ko
men voor de jaren 1933, 1934, 1935 en 1936 
te haren 1 aste. 

121. H et bestuur van de erkende bedrijfs
vereen.i g ing, het bestuur van een afdeel ings
kas, alsmede een natuurlijk persoon en het 
bestuur van een rechtspersoon, belast met ad
ministratie ingevolge artikel 100, lid 1, onder 

. c, zij n verplicht aan het College, bedoeld in 
a rtikel 120, desverlangd schriftelijk, de in-
] ichti ngen te verschaffen welke het ten be
hoeve van de uitoefening van het hem op
gedragen toezicht behoeft, voorts dat College 
gelegenheid te geven tot het instellen van een 
onderzoek, dat het ten behoeve van dat toe
zicht nood ig acht en zoo dikwij ls het College 
het vordert het inzage te geven in de boeken 
en bescheiden de uitvoering der verzekering 
betreffende. 

§ 4. Van de verslagen en statistische 
opgaven. 

Art. 122. 
Verslagen en statistische opgaven. 

122. Het bestuur der erkende bedrijfsver
eeniging is verplicht binnen een jaar na het 
einde van het boekjaar een verslag samen te 
stellen omtrent den toestand der vereeniging 
en aan het college, bedoeld in artikel 120, toe 
te zenden. Door Onzen Minister worden voor
schri ften gegeven omtrent de inrichting van 
dit verslag en de daarin te verwerken stat is
tische gegevens. 

A.rt. 123. 
Instelling. 

HOOFDSTUK VIII. 

Van ,l.e -plaats el ij ke kassen. 

123. 1. De Raad van Arbeid is bevoegd een 
plaatselijke kas op te richten voor alle on
dernemingen, niet aangesloten bij een erkende 
bedrijfsvereeniging, waarvan de zetel is ge
ve tigd in een bepaald deel van zijn gebied. 
Verzekerden, in dienst dier ondernem ingen 
werkzaam, ontvangen alsdan hun ziekengeld 
door tusschenkomst van de plaatselijke kas, 
De R aad van Arbeid geeft onder goedkeuring 
van het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
voorschriften omtrent het bestuur van de plaat
selijke kas en bepaalt eveneens onder goed
keuring van het bestuur der Rijksverzeker ings
bank welke werkzaamheden en bevoegdheden 
overigen aan het bestuur der plaatselijke kas 
worden opgedragen. 

2. Voor de plaatsel ij ke kas behoeft geen 
zekerheid te worden gesteld. Van de premiën. 
betaald door of voor de verzekerden, in h et 
eerste lid bedoeld, wordt door den Raad van 
Arbeid een gel ijk gedeelte gereserveerd als 
van de premiën der overige verze kerden in 
het gebied van den Raad. De R aad van At
beid kan aan het bestuur der plaatsel ijke kas 
een voo,· chot verleenen, terug te betalen in 
door hem te bepalen termijnen . 

3. Bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
kunnen met betrekking tot de plaatselijke kas 
voorschriften worden gegeven. 

Art. 124. 
Verhoogin~ van ûekengeld of premie 

vo?_r de mgeschrevenen bij een plaat
selyke kas. 
124 . 1. Door den R aad van A rbeid kun

nen op voorstel van het bestuur van de plaat
selijke kas ten aanz ien van het ziekengeld, toe 
te kennen aan verzekerden, bedoeld in het 
vorig artikel, met inachtneming van artikel 
38, gunstiger bepalingen vastgesteld worden 
clan gelden ten aanzien van de overige bij zijn 
ziekenkas verzekerden. 

2. Indien ten gevolge van nalatigheid door 
het bestuur van de p laatselijke kas te veel zie
kengeld wordt uitgekeerd aan de verzekerden, 
die het ziekengel cl ontvangen door tusschen
komst dier kas, kan de Raad van Arbeid. 
onder goedkeuring van het bestuur der Rijks
verzeker ingsbank, een verhooging van de 
premiën dier verzekerden vaststellen met in
gang van den bij zijn besluit bepaalden dag. 
Het bestuur der Rijksverzekeringsbank deelt 
zij n besli ssing op het verzoek om goedkeuring 
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onverwijld rechtstreeks mede aan het bestuur 
van de pi aatselij ke kas. 

3. Van het besluit van het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank staat voor het bestuur 
van de plaatselijke kas beroep op Ons open, 
binnen denzelfden termijn, voor het beroep 
Yan den Raad van Arbeid bepaald. Onze be
si issing, binnen een maand nadat het beroep 
is ingesteld, bij een met redenen omkleed be
s! uit te nemen, wordt aan het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank, den Raad van Arbeid 
en het bestuur van de plaatselijke kas mede
gedeeld. 

DERDE AFDEELING. 

Yan de voorziening tegen ziekte. 

Art. 125. 
v'uorziening tegen ziekte. 

125. 1. Er wordt een fonds gevormd, waar
van de gelden bestemd zijn tot het nemen of 
bevorderen van maatregelen, welke strekken 
om ziekte van ingevolge deze wet verzekerde 
personen te voorkomen of welke de genees
kundige behandeling ten goede komen. 

2. De Raden van Arbeid en de erkende 
bedrijfsvereenigingen zijn verplicht jaarlijks 
in het fonds, bedoeld in het eerste lid, een 
door Ons. vast te stellen geldelijke bijdrage te 
storten, welke bijdrage ten hoogste bedraagt 
een vierde per duizend van het loon, dat in 
het afgeloopen kalenderjaar voor de premie
betaling in rekening is gebracht. Daarbij is 
het bepaalde in den tweeden volzin van arti
kel 68 van toepassing. De vaststelling van het 
verschuldigde bedrag geschiedt door het be
stuur der Rijksverzekeringsbank en het Col 
lege, bedoeld in a rtikel 120, in gemeenschap
pelijk overleg. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur worden regelen gegeven omtrent de 
vaststelling en de betaling van het verschul
digde. 

3. "Het beheer van het fonds en de beste
ding der gelden van het fonds worden bij al
gemeenen maatregel van bestuur geregeld , 
met dien verstande, dat de Raden van Arbeid 
en de bedrijfsvereenigingen in het bestuur 
van het fonds vertegenwoordigd moeten zijn. 

Art. 126. 
Bijdrage voor ziektebehandeling 

verzekerden. 
126. 1. Bovendien zijn de Raden van Ar

be id en de erkende bedrijfsvereenigingen ve r
plicht jaarlijks in het fonds, · bedoeld in het 
vorig artikel , een geldelijke bijdrage te stor
ten, welke bijdrage bedraagt 4 per duizend 
van het loon, dat in het afgeloopen kalender
jaar voor de premiebetaling in rekening is 
gebracht. Daarbij is het bepaalde in den 
tweeden volzin van artikel 68 van toepassing. 
Dit bedrag wordt geheven van de werkgevers 
met verplicht verzekerde arbeiders. 

2. De ingevolge het vorig lid te heffen bij
drage wordt voor de invordering als premie 
beschouwd. Al hetgeen de beta ling van deze 
bijdrage betreft wordt voor zooveel noodig bij 
algemeenen maatregel van bestuur geregeld. 

3. De bijdrage, in het eerste lid bedoeld, 
wordt volgens nader door Ons te steil en rege
l en aangewend ten behoeve van de krachtens 
deze wet verzekerden, die hetzij zijn inge-

schreven bij een overkomstig de Ziekenfonds
wet toegelaten ziekenfonds, hetzij aannemelijk 
maken, dat het hun onmogelijk was zich bij 
een zoodanig fonds te doen inschrijven. 

VIERDE AFDEELING . 

Van het beroep teg·en besllsslng·en van een 
Raa<l van Arbeid. 

Art. 127. 
In welke gevallen en voor wie 

beroep openstaat. 
127. 1. Beroep staat open: 
a. van de vaststelling der premiën inge

volge de artikelen 35 en 36 en van de weige
ring om ingevolge artikel 65 geheele of ge
deeltelijke vrijstelling van de verhoogde pre
mie te verleenen, voor den werkgever ; 

b. van de bepaling van het ziekengeld, van 
de weigering om ziekengeld uit te keeren , 
van de bes! issing betreffende de in artikel 37, 
zevende lid, bedoelde behandeling en van de 
beslissing betreffende staking of vermindering 
der u itkeering, voor den verzekerde en zijn 
werkgever, a lsmede voor dengene voor wiens 
rekening de verzekerde, die naar het oordee l 
van den Raad van Arbeid geen kostwinner is, 
is opgenomen in een inrichting voor zieken 
of in een gesticht; in geval van beroep van 
laatstbedoelden persoon is de verzekerde partij 
van rechtswege in het twistgeding. 

2. Voor het voeren van twistgedingen en 
het berusten in een tegen een Raad van Ar
beid ingestelde vordering, als bedoeld in dit 
artikel, behoeft de Raad geen goedkeuring. 

3. Is naar aanleid ing van het bepaalde in 
het eerste lid onder b door den werkgever of 
door dengene , voor wiens rekening de ve rze
kerde is opgenomen in een inrichting voor 
zieken of in een gesticht, beroep iugesteld , 
dan is bovendien degene , op wiens aanspra
ken de beslissing van den Raad van Arbeid 
betrekking heeft, van rechtswege partij in het 
twistgeding. 

Art. 128. 
Termijn. Schorsende werking. 

128. 1. De te rmijn van beroep is een 
maand. Deze termijn vangt aan te loopen den 
dag na dien waamp de beslissing, waartegen 
beroep wordt ingesteld, is genomen. 

?- Degene die een beroep instelt na den 
hiervoor bepaalden termijn wordt niet op 
grond ~aarvan niet-ontvankelijk verklaard, in
dien QIJ ten genoegen van den rechter in be
roep aantoont, dat hij het beroep heeft inge
steld binnen een maand na den dag, waarop 
hij van de beslissing, waartegen beroep wordt 
ingesteld, redelijkerwijs heeft kunnen kennis 
dragen. 

3. H et instellen van be roep heeft geen 
schorsende werking ten aanzien van de oor
spronkelijke beslissing. 

Art. 129. 
Aanwijzing van rechter in beroep. 

129. 1. Over de beslissingen, waarvan be
roep openstaat ingevolge artikel 127 lid · 1 
a en b, wordt bij uitsluiting geoorde~ld doo;. 
de raden van beroep, ingesteld bij artikel 1 
der Beroepswet, volgens het bij di e wet be
paalde. 



1935 28 JANUARI (S. 32) 46 

2. De bepalingen van de Beroepswet en van 
de te,· uitvoering dier wet genomen besluiten 
zij n van toepassing, met inachtneming van die 
wijzigingen, die de aard van het ondenverp 
vordert. 

3. Het beroep tegen eene beslissing, waar
van ingevolge artikel 127, 1 id 1, a en b, be
roep openstaat, wordt ingesteld bij den Raad 
van Beroep, binnen wiens ressort hij , die het 
beroep instelt, zijn woonplaats heeft of , heeft 
hij zijn woonplaats n iet binnen het Rijk, bij 
den Raad van Beroep, tot wiens ressort de 
gemeente behoort, waar de R aad van Arbeid, 
tegen wiens beslissing het beroep is gericht is 
gevestig d . ' 

4. Wordt door twee of meer personen bij 
verschillende Raden van Beroep tegen dezelf
de beslissing beroep ingesteld, dan geeft de 
Raad van Arbeid daarvan kennis aan de Ra
den van Beroep, bij welke beroep is ingesteld. 
De beroepen, welke binnen den voorgeschre
ven termijn zijn ingesteld, worden geacht te 
zijn ingesteld bij den Raad van Beroep, bij 
welken het eerst een klaagschrift is ontvangen 
of, is bij verschillende Raden van B eroep op 
denzelfclen dag een klaagschrift ontvangen, bij 
den Raad van Beroep, die het eerst is ge
noemd in artikel 1 van Ons besluit van 11 
Juni 1917, Staatsblad n°. 460, zooals dat be
sluit nader is gewijzigd. 

5. Van een uitspraak van een Raad van 
Beroep staat beroep open op den Oentralen 
Raad van Beroep voor de partij, die bij die 
uitspraak geheel of gedeeltelijk in het onge
lijk is gesteld , behoudens voor zoover bij die 
11itspraak is bes! ist omtrent het al clan niet 
bestaan of voortbestaan van de ongeschiktheid 
tot werken. 

VIJFDE AFDEELING . 

Straf-, overgangs- en slotbepallng·en. 

Art. 130. 

HOOFDSTUK I. 

Strafb epalingen . 

Overtreding van bepalingen 
betreffende inlichtingen, aan
gifte. kennisgeving van in
schrijving en dubbele ver
sekering. 
130. 1. Hij die niet vo ldoet aan een der 

verplich t ingen omschreven in artikel 12, lid 
1, 2 en 3, of aan een der ver pi ichtingen, op
gelegd krachtens artikel 28, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste een maand of 
geldboete van ten hoogste f 100. 

2. Met dezelfde straf wordt gestraft het 
niet voldoen aan een der verplichtingen, om
schreven in de artikelen 9, 17, 34, 45, lid 1. 

131. Met hechtenis van ten hoogste een 
maand of geldboete van ten hoogste f 100 
wordt gestraft hij , die zich ziek meldt met 
het oogmerk om wedenechtelijk ziekengeld 
te ontvangen: 

a. over een tijdvak waarover door hem vrij
steil ing van de verzekering is verkregen; 

b. verzwijgende, dat door hem een aan
vraag om vrijstelling van de verzekering werd 
ingediend, terwijl op die aanvraag nog niet is 
beslist. 

Art. 132. 
Overtreding van bepaling be

treffende loonsinhouding voor 
premie. 

132. Hij die door hem krachtens deze wet 
betaalde of verschuldigde premie afhoudt van 
het loon van- of op eenige a ndere wijze ver
haalt op een verzeker-de of gewezen verzeker
de, zonder dat dit bij of krachtens deze wet 
is toegestaan, wordt gestraft m et hechtenis 
van ten hoogste een maand of geldboete van 
ten hoogste f 100. 

133. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren wordt gestraft hij , die in een bij 
artikel 12 van hem gevorderde opgave of in-
1 ichting, of de werkgever die in de bij artikel 
34, lid 1, van hem gevorderde aangifte, op
zettelijk een valsche opgave doet, alsmede de 
verzekerde die de bij artikel 45, lid 1, van 
hem gevorderde mededeeling opzettelijk ver
zwijgt. 

134 . 1. Met gevangenisstraf van ten hoog
ste twee jaren wordt gestraft hij , die zich ziek 
meldt bij meer dan één uitvoeringsorgaan, als 
bedoeld in artikel 33, daaronder begrepen 
een plaatselijke kas, a ls bedoeld in artikel 
123, en een a fcleelingskas, als bedoeld in ar
tikel 92, met het oogmerk om meer zieken
geld te verkrijgen dan hem in totaal krach
tens de bepalingen dezer wet toekomt. 

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren wordt gestraft hij , die zich ter 
zake van deze] fde ziekte wendt zoowel tot een 
of meer uitvoeringsorganen, als bedoeld in 
a rtikel 33, daaronder begrepen een plaatse
lijke kas, als bedoeld in artikel 123, en een 
afcleelingskas, als bedoeld in artikel 92, a ls 
tot een orgaan, belast met de uitvoering eener 
ver pi ichte ongevallenverze ke ring, met het oog
merk om meer geldelijke uitkeering te ver
krijgen, dan hem in totaal krachtens de be
palingen dezer wet en der betreffende Onge
vallenwet toekomt. 

135. Ingeval het strafbaar feit is gepleegd 
door een rechtspersoo n, is strafbaar het hoofd 
of de bestuurder van dien rechtspersoon; in
geval het strafbaar feit is gepleegd door een 
publiekrechte lijk lichaam , is strafbaar de per
soon, die de onmiddellijke leiding heeft van 
den betrokken dienst. 

Art. 136. 
Opsporing. 

i36 . 1. Met het opsporen van de in dit 
hoofdstuk strafbaar gestelde feiten zijn, be
halve de bij artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
de ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie, 
a lsmede de leden van het bestuur der Rijks
verzekeringsbank en de voorzitters van de 
Raden van Arbeid, en de daartoe door den 
R aad van Arbeid aangewezen, aan hem on
dergeschikte ambtenaren of beambten, die in 
de vergadering van den R aad van Arbeid in 
handen van den voorzitter de belofte hebben 
afgelegd, bedoeld bij artikel 71 van de wet 
op de Rijksverzekeringsbank en de R aden van 
Arbeid, Staatsblad 1933, n°. 598. Het derde 
1 id van -dat artikel is van toepassing. 

2. Voor zooveel betreft het niet voldoen 
aan de verpl ichting, omschreven in artikel 34. 
Jid 1, wordt het door hem op te maken proces-
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rnrbaa I den bekeurde beteekend op de wijze, 
rnorgeschreven bij de artikelen 586 en 587 
rnn het Wetboek van Strafvordering. 

3. Zij hebben toegang tot alle pi aatsen 
waar een onderneming wordt gedreven. 

4. De beambten der marechaussee, niet zijn
de hulp-officieren van J ustit ie, de vel cl- en 
boschwachters en de andere ambtenaren van 
Rij ks- en gemeentepoli t ie beneden den rang 
van inspectem· der R ijksveldwacht en van com
missaris van politie, behoeven, voor zoover 
hun de toegang niet uit anderen hoofde open
staat, een schriftelijken bijzonderen last van 
den burgemeester of van den kantonrechter. 

5. Wordt ,1an de in het eerste lid bedoelde 
personen de toegang geweigerd, dan verschaf
fen zij zich dien desnoods met inroeping van 
den sterken arm. 

6. I n p laatsen wel ke tevens won ingen of 
alleen door een woning toegankelijk zijn, tre
den zij tegen den w il van den bewoner niet 
binnen dan op vertoon van een sch ri ftelijken 
bijzonderen last van den bu rgemeester of van 
den kantonrechter. Va n di t binnentreden 
wordt door hen p roces-verbaal opgemaakt en 
d it b innen tweemaal 24 uren aan dengene, 
in wiens woning is binnengetreden, in af
schrift medegedeeld. 

7. Dit artikel is niet van toepassing op de 
inrichtingen bedoeld bij artikel 24 der Hin
derwet (wet van 2 Juni 1875, Staatsblad n°. 
95, laatstelij k gewijzigd bij de wet van 1 Juli 
1909, Staatsblad, n°. 246). Ten aanzien van 
deze inrichtingen zijn uitsluitend met de in 
het eerste lid bedoelde taak belast de door 
Onzen Minister van Oorlog op grond van ar
tikel 24, l id 2, dier wet aangewezen ambte
naren en officieren . 

Art. 137. 
Geheimhouding door opsporings

a m btenarcn. 
137. 1. Het is den in a r t ikel 136 bedoel

den personen verboden om hetgeen in plaatsen, 
waar zij krachtens dat artikel binnentreden, 
omtrent de daar gedreven onderneming te 
hunner kennis is gekomen, verder bekend te 
maken dan vo01- de uitoefening van hun ambt 
gevorderd wordt. 

2. Hij , aan wiens schuld schending van de 
bij d it artikel opgelegde geheimhouding te 
wijten is, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van 
ten hoogste f 300. 

3. Geen vervolging heeft plaats dan op 
klachte van het hoofd of den bestuurder van 
de ondernemi ng. 

Art. 138. 
Herhaling van strafbaar feit . 

138. B ij overtreding van een der artikelen 
130, 131 of 132 kan hechten is van ten hoogste 
twee maanden of geldboete van ten hoogste 
f 200 worden opgelegd, indien tij dens het 
plegen van het feit nog geen twee jarnn zijn 
verloopen sedert een veroordeel ing van den 
schuldige wegens gelijk feit onherroepelijk is 
geworden. 

Art. 139. 
1fisdrijf of overtreding. 

139 . De bij deze wet strafbaar gestelde fei
ten worden beschouwd a ls m isd rij ven, uitge-

zonderd die bedoeld bij artikel 130, 131 en 
1.32, welke als overtredingen wo1·den be
chouwd. 

140. B ij algemeene maatregel van bestuur 
kunnen voorschriften gegeven worden in ge
val van geschi l tusschen verschil lende uitvoe
ringsorganen over de vraag wie tot het doen 
van u itkeering van ziekengeld of tot de in 
artikel 37, zevende l id , bedoelde u itkeeri ng 
gehouden is. D aarbij kan verplichte a rbitrnge 
voorgesch ,·even worden. 

HOOFDSTUK II. 

Overgangs- en slotbepalingen. 
Art. 141. 
Verjaringen. 

141. 1. Toegekend ziekengeld dat niet is 
ingevorderd binnen drie maanden na den eer
sten dag der betaalbaarstelling, wordt niet. 
meer uitbetaald. 

2. Premiën wel ke langer dan twee jaren 
verschuldigd zij n, worden niet meer vastge
steld . 

3. P remiën welke niet zij n ingevorderd 
binnen vijf j aren na de vaststelli ng wo rden 
niet meer ingevorderd. 

4. De rech tsvordering tot terugbeta li ng van 
onverschuldi gd betaalde prnmie verjaart door 
verloop van twee jaar na de betal ing. 

5._ De rechtsvordering wegens ziekengeld 
veqaart door verloop van drie maanden. 

Art. 142. 
Jaarverslag. 

142. 1. Het bestuur der Rij ksverze ke r ings
bank doet jaarlijks aan Onzen M inister toe
komen een verslag van den stand der ziekte
verzeker ing . 

2. De inrichting van dat verslag en van 
de daar bij over te leggen statistische gegevens, 
alsmede het t ij dstip waarop zij worden inge
zonden , worden door Onzen Minister vastge
steld. 

143. 1. Een besluit, a ls bedoe ld in artikel 
38, eerste l id, wordt door Ons niet genomen 
dan op voordracht van den Raad van Ar
beid, wiens gebied het geldt. 

2. A lvorens een besluit te nemen als be
doeld in artikel 63 of in artikel 67, w~rdt door 
Ons, zooveel mogelij k, het gevoelen van den 
betrokken Raad van Arbeid gevraagd. Bij Ons 
besluit, dat a lsdan met redenen moet zij n om
kleed , kan van dat gevoelen worden afge
weken. 

Art. 144. 
Regeling bij algemeenen maat

regel van bestuur. 
144 . Hetgeen beh alve het in de artikelen 

46 , 101, 123, derde I id, 125, derde I id, en 
126, tweede lid, bepaalde nog ter voorberei
ding van het in werking treden van deze wet 
o f tot hare uitvoering noodig is, wordt bij al
gemeenen maatregel van bestuur geregeld. 

145. B ij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen voor bepaalde groepen van personen 
bijzondere bepalingen worden gemaakt ten 
aanzien van de verzekering, de prem ieheffing
en de ziekengelduitkeering. In die bedrij ven , 
waarvoor een bedr ij fsraad, bedoeld bij de B e
drij fsradenwet, is ingesteld , kun nen Onzen 
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)linistel' daal'omtrent voorstellen door den 
hedrij fsraad worden gedaan. 

Art. 146. 
O,,ergangsbepaling. Bestaande 

overeenkomsten. 
146. 1. Overeenkomsten, met een verzeke-

1·ingsmaatschappij gesloten vóór het tijdstip, 
waarop artikel 24 in werking treed_t,_ en al 
dan niet uitsluitend betreffende het r1s1co van 
ge ldel ijke gevolgen van ziekt,e van één of meer 
arbeiders vervallen met 111gang van voren
becloeld tijdstip, voor zoover het ziekterisico 
betreft met alle rechtsgevolgen, gegrond op 
feiten 'welke na het oogenblik van het ver
va lle~ plaats grepen. 

2. Ingeval verzekerd wa_s. zoowel tegen 
ziekterisico a ls tegen ander rlSICO,. v_erval t ook 
de verzekering tegen dat ander risico, 111d1en 
partijen niet vóór het in het voorgaand lid 
bedoelde tijdstip overeenkomen betreffende de 
instandhouding van die verzekering._ 

3. Van hetgeen door den verzekerlllgne~e1· 
aa 11 de verzekeringsmaatschappij voor den t1Jd, 
ovel' welken de verzekering ten gevolge van 
het vervallen daarvan haar kracht verliest, 
was vooruitbetaald wegens de vervallen ver
zeker ing of wegens het gedeelte der_ verzeke-
1·ing, dat vervalt, wordt den verz.~ker~ngn~me1· 
door de verzekeringsmaatschapplJ dne vierde 
terugbetaald. Van hetgeen voor den h1ervoren 
bedoelclen t ijd door den verzekenngnem~r 
,·óór het vervallen van de verzekerlllg vooru it
betaald had moeten zijn, wordt door he'? een 
viercle aan de verzekeringsmaatschappij be
taald. Hetgeen overigens de ve~ekeringnemer 
voor den hiervoren bedoelden t1Jd nog aan de 
verzekeringsmaatschappij zou hebben moeten 
betalen is niet verschuldigd. . 

147. 'Ten aanzien van de verzekerden, wier 
verzekering is ingegaan op den dag, waa~·op 
artikel 24, lid 1 en artikel 25, 111 werk111g 
treédt, is: . . . 

a. niet van toepass lllg het bepaal~e lil a1-
tikel 53 eerste lid onder b, indien z1J tot den 
aanvang der ongeschj_ktheid tot werken onaf-
gebroken verzekerd z1Jn geweest; . . 

b. van toepassing het bepaalde lil a rtikel 
55 hoewel hun verzekering is geëind igd b111-
ne~ twee maanden na den hiervoor bedoelden 
dag, indien zij tot aan het e inde ~unner ver
zekHing onafgebroken verzekerd z1Jn geweest. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 J a
nuari 1935 (Staatsblad n°. 32). 

Mij bekend, 
D e Minister van Sociale Z aken, 

J. R. SI o tem aker d e B 1; u ï n e. 

s. 33. 

29 Januari 1935. BESLUIT tot nadere wij
ziging van de Regelen voor het beheer 
enz. betreffende de Pensioenfondsen voor 
de Indische landsdienaren. 

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

Staat, Minister van Koloniën van 11 J anuari 
1935, 2de Afdeeling, n°. 22; 

G let op de wet van 31 Mei 1929 (Neider
landsch Staatsblad n°. 296, Indisch Staats
'1/ail n°. 323); 

Nog gelet op de wet van 28 December 1934 
(Staatsblad n°. 703), houdende voorzieningen 
betreffende de wijze van fin ancieren van de 
uitgaven voor de pensioenen der Europeesche 
en Inlandsche burgerlijke landsdienaren in 
Nederlandsch-Zndië en voor de uitkeering aan 
weduwen en weezen dier landsdienaren, als
mede op Ons bes luit van 16 October 1918 
(N cderlandsch Staatsblad 1918, n°. 566, In
disch Sta,atsblad 1919, n°. 199, Gou·vernements
blad van Suriname 1920, 11°. SOA, Publicatie
blad van Curaçao 1919, n°. 95) tot vaststelling 
van de Regelen voor het beheer enz. betref
fende de pensioenfondsen voor de Indische 
Landsdienaren, zooals dit besluit· laatst,elijk is 
aangevuld en gewijzigd bij Ons besluit v.an 28 
October 1926 (Nederlandsch Staatsblad 1926, 
n°. 368, I ndisch Staatsblad 1927, n°. 72); 

Den Raad van State gehoord (adv.ies van 
22 Januari 1935, n°. 22); . 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Januari 1935, 2de 
Afdeeling, 11°. 17 ; 

Overwegende, dat het in ve1·band met voor
melde wet van 28 D ecember 1934 (Staatsblad 
n°. 703) noodig is de voornoemde Regelen 
voor het beheer enz. betre(fende de pensioen
fondsen voor de Indische landsdienaren nader 
te wijzigen; 

Overwegende voorts, dat zich hier een geval 
voordoet van spoedeischenden aard, als voor
zien in den aanhef van artikel 70 der Indische 
Staatsregeling, waarin de Volksraad .niet kar. 
worden gehoord; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 2 van voornoemde "Re

gelen" vervallen: 
a. onder 1 ° . de woorden: ,, , allen voor 

"zoover zij met ingang van den lsten Januari 
1917 of later voor het eerst inkomsten heb

'.'.ben genoten als Eurnpeesch ~urgerlijk amb
tenaar of in een niet--ambtehJke betrekklllg, 

:: waaraan een zoodanig pensioen is verbon
,,den". 

b. onder 2°. de woorden: ,, , allen voor 
"zoover zij met ingang van den l sten J anuari 

1917 of later voor het eerst inkomsten hebben 
'.'.genoten in een Inlandsch burgerlijk ambt, of 
"eene niet-ambtelijke betrekking, waaraan een 
,,zoodanig pens ioen is verbonden". 

c. onder 3°. de woorden: ,, , voor zoover 
"zij met ingang van den lsten J anuari 1917 

of later voor het eerst inkomsten hebben ge
::noten als officier". 

d. onder 4°. en 5°. de woorden: ,, , voor 
,,zoover zij met ingang van den lsten Januari. 

1917 of la ter voor het eerst traktement of 
::soldij hebben genoten". . .· 

2. Di t besluit wordt geacht ,n wet'klllg te 
zijn getreden met ingang van 1 Januari 1935. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden gepl aatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-G ra venh age, den 29sten Januari 1935. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Staat , 
M inister van Koloniën, 

H. Co I ij n . 
( Uitgeg. 5 F eb?'uari 1935. ) 
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s. 34. 

31 Januari 1935. BESLIDT, betreffende de 
stichting "Vogelenzang" in de gemeenten 
B enneb,·oek, Bloemendaal en Hill egom. 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 J anuari 1935 , 
n°. 968, Afdeeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Stam,s
blad n°. 96) , laatste] ijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in Ons besluit van 26 J a

nuari 1927 (Staatsblad n°. 17A), zooals dat 
luidt ingevolge Onze besluite" van 20 April 
1932 (Staatsblad n° . 169) en van 26 April 
1934 (Staatsblad n°. 221) nader de volgende 
wijzigingen worden· gebracht: · 

Art. I. Het eerste lid van artikel 2 wordt 
gelezen als volgt: ' 

Van de Stichting worden de beide observatie
paviljoenen en het paviljoen Zonneheuvel ge
zamenlijk onder de voorwaarden, vermeld in 
de artikelen 10 tot en met 13 aangewezen als 
eene inrichting, die niet als gesticht voor 
krankzinnigen wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen worden 
verpl eegd. 

Art. II. Het eerste lid van artikel 5 wordt 
gelezen als volgt: · 

In de inrichting bedoeld in artikel 2 mogen 
niet meer dan 55 m annen en 75 vrouwen ver
pleegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblail, zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, de·n 31sten Januari 1935. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 8 Februari 1935.) 

s. 35. 

4 Februari 1935. BESLUIT, betreffende het 
sanatorium "Port Natal" te Assen. 

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

Binnenlandsche Zaken van 31 J anuari 1935, 
n°. 973, afdeel ing Armwezen; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Het sanatorium ,;Port Natal" te 

Assen, gelegen aan den Beiler Straatweg, tot 
stand gebracht overeenkomstig de door het 
bestuur overgelegde teekeningen en daarbij 
gegeven beschrijving, wordt onder de voor
waarden, vermeld in de volgende artikelen, 
aangewezen als eene inrichting, die niet als 
gesticht voor krankzinnigen wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krankzin-
nigen worden verpleegd. , 

Wij behouden Ons voor deze voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of 
te wijzigen. 

L . & S. 1935. 

2. In de inrichtingen mogen niet meer dan 
40 mannen en 40 vrouwen verpleegd worden. 

3. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken worden op het 
terre in van de inrichting geen opstallen opge
richt, tenzij overeenkomstig de teekeningen en 
beschrijving, bedoeld in artikel 1, en wordt 
niet aan derden de beschikking over eenig 
deel van dit terrein gegeven. 

4. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken worden in de ge
bouwen, de rioleering en verdere inrichtingen 
op het terre in van de inrichting, zoomede in 
de omheining van de tuinen geen verande
ringen aangebracht, welke ten gevolge zouden 
hebben, dat de imichting niet meer geheel 
overeenstemt met de teekeningen en beschrij
ving, bedoeld in artikel 1. 

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

6. V an elke opneming, ontslag of overlijden 
van een verpleegde wordt binnen twee weken 
eene schriftel ijke kennisgeving gezonden aan 
den inspecteur, die door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken is belast met het toe
zicht op het sanatorium "Port Natal". 

7. De voorz iening in den geneeskundigen 
dienst geschiedt ten genoegen van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken. 

8. 1. Tot de inrichting wordt te all en tijde 
vrije toegang verleend aan den inspecteur, be
last met het toezicht op het sanatorium 
,,Port Natal". 

2. Het bestuur, de geneeskundigen, verbon
den aan de inrichting, benevens het overige 
aldaar werkzame personeel , geven den in
specteur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, m aken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie
denis, zoomede van den toestand van de ver
pleegden in lichamelijk, geestelijk en maat
schappelijk opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteeke
ni ngen moet voorts nu en dan blijken of voort
zetting van de verpleging in de inrichtin!l" nog 
noodzakelijk of wenschelijk is. Zij worden na 
het ontslag of overlijden van den verpleegde 
zorgvuldig bewaard gedurende een door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken te be
palen termijn. Van deze aanteekeningen wordt 
aan den inspecteur op zijn verl angen inzage 
gegeven . . 

4. Het is verboden de verpleegden te be
lemmeren zich schriftelijk te wenden tot de 
hoofden der Departementen van algemeen be
stuur, tot den inspecteur en tot den Officier 
van Justit ie. 

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

ouders of van den voogd, ingeval de ver
pleegde staat onder ouderlijke macht of voog
dij; 

b. op schriftelij ke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zijn, van den 

4 
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eersten geneeskundige, dat zijne verpleging in 
de inr ichting niet langer noodzakelijk of 
wenschelij k is; 

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

schriften, welke door Onzen Minister van 
Binnen landsche Zaken ten aanzien van het 
bepaalde in dit artikel mochten worden ge
geven. 

9. Het bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieel e 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 3, 4, 
7 en 8, zoomede eene copie van de teekeningen 
en beschrij ving, bedoeld in ar~ikel 1, aanwezig 
zijn in de inrichting, en daar den inspecteur 
te a llen tijde op verlangen ter inzage worden 
voorgelegd. 

Onze M inister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 4den Februari 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlandsche Za ken, 
J . A. d e W i I d e. 

(Uitg eg. 12 Februari 1935.) 

s. 36 . 

4 Februa1-i 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 25 Apr il 1913 
(Staatsblad n°. 139) betreffende het 
Staatsm ijnbedrij f in Limburg en den Mijn
raad. 

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

W aterstaat van 31 December 1934, La. GGG. , 
Afd. Vervoer- en Mijnwezen; 

Den R aad van State gehoord (advies van 22 
Januari 1935, n° . 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
ni ster van Staat, Minister van Waterstaat a. i. 
van 30 J anuari 1935, n°. 493, Afdeeling Ver
voer- en Mijnwezen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons be
slui t van 25 April 1913 (Staatsblad n°. 139) 
aan te vullen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Achter het vijfde lid van artikel 5 van Ons 

beslui t van 25 April 1913 (Staatsblad n°. 139) 
wordt een nieuw lid 5a ingevoegd luidende: 

" De bepalingen van den zevenden t itel A 
van het derde boek van het Burgerlijk Wet
boek zijn op de in dit artikel bedoelde arbeids
overeenkomsten alleen van toepassing, voor 
zoover dit in de regelen, bedoeld in het vierde 
lid , of in het arbe idsreglement, bedoeld in het 
vijfde lid , is bepaald." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de u itvoering van dit beslui t, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 4den Februari 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe,• van Staat, 
:Minister van W aterstaat a. i., 

H. Co 1 ij n. 
( Uitgeg. 12 F ebruari 1935.) 

s. 37. 

4 Feb,-uari 1935. BESLU IT tot nadere wij 
ziging van het K oninklijk beslu it van 24 
Maart 1932 (Staatsblail n°. 125, Gouver
nementsblad n°. 44), gewijzigd bij Ko
ninklijk bes lu it van 26 J anuari 1934 
(Staatsblad n° . 22, Gouverne,nentsblad 
n°. 26), houdende vaststel] ing van eene 
tijdel ijke korting op de verlofbezoldi g ingen 
van Surinaamsche landsd ienaren. 

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

Staat, Minister van Koloni ën van 12 J anuari 
1935, 7de Afdeeling, n°. 2; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Januari 1935, n°. 23) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 J anuari 1935 , 7de 
Afdeeling, n°. 21; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

In artikel 1 van Ons besluit van 24 Maart 
1932 (Staatsblad n° . 125, Goitvernementsblad 
n°. 44), gewijzigd bij Ons beslu it van 26 Ja
nua ri 1934 (Staatsb lad n°. 22 , Gouverne,nents
blail n°. 26), wordt in plaats van " 1 Maart 
1935" gelezen: ,.1 J anuari 1936". 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit bes! u it, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
a fschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, 

s. 38. 

den 4den Februari 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Kol oniën, 

H . Co I ij n. 
( Uitgeg. 12 F ebruwri 1935.) 

6 Februari 1935. BESLUIT tot aanw1Jzmg 
overeenkomstig artikel 133, vijfde lid, de r 
honger-onderwijswet, van in N ederlandsch
Jndië verworven getu igschri ften. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetensch appen van 2 
Februari 1935, n°. 389, afdeeling Honger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 133, vijfde lid, der hooger
onderwijswet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
de in 1935 afgegeven getuigschr iften van de 

afdeeling gymnasium en van de afdeeling hoo
gere burgerschool met vijfjarigen cursus B van 
het Christelijk lyceum te Bandoeng, staande 
onder het bestuur van de Vereeniging "Het 
Christelijk Lyceum" te Bandoeng, van de af
deel ing gymnas ium en van de afdeeling hoo
gere burgerschool met vijfjarigen cursus B van 
het Bataviaasch lyceum, uitgaande van de 
Carpentier Altingstichting te Batavia, van de 
afdeel ing B van de Roomsch-Katholieke Alge
meene Middelbare school der Bellarminus
stichting te Batavia en van de afdeeling B 
van de Sal emba Algemeene Middelbare School 
te Batavia worden gelij kgesteld met het ge
tuigschrift, bedoeld in a rtike l 11 der hooger
onderwijswet, met dien verstande, dat de be-
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zitters van die getuigschriften, met uitwnde
ring van het getuigschrift van de afdeeling 
gymnasium van het Christelijk lyceum te 
Bandoeng en van de afdeeling gymnasium van 
het Bativiaasch lyceum, slechts worden toege
laten tot de examens in de faculte iten der 
geneeskunde, der wis- en natuurkunde en der 
veeartsenij kunde, zoomede tot de examens in 
de vereenigde facu lteiten der rechtsgeleerd
heid en der letteren en wijsbegeerte en in de 
vereen igde faculteiten der wis- en natuurkunde 
en der letteren en wijsbegeerte. 

Onze M inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst. 

's-Gravenhage, den 6den F ebruari 1935. 

s. 39. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Onderwijs, 
Kunst en en W etenschappen, 

Marchant. 
( Uitgeg . 19 Febr. 1935. ) 

6 Februari 1935. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toepasselijkverklaring op Nederlandsc h
l ndië van het op 31 Mei 1932 te Londen 
tusschen N ede1·land en Groot-B1·itannië ge
sloten verdrag houdende bepalingen tot 
het vergemakkel ijken van het voeren van 
rechtsgedingen in burgerlijke en handels
zaken (Staatsblad 1933, n°. 364). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 6 April 1933 (Staats

blad n° . 137) tot goedkeuring van het op 31 
Mei 1932 te Londen tusschen Nede1·land en 
Groot-B ritannië gesloten verdrag houdende 
bepalingen tot het vergemakkelij ken van het 
voeren van rechtsged ingen in burgerl ijke en 
handelszaken; 

Gezien Ons Besluit van 12 Juli 1933 (Staats
blad n°. 364), bepalende de bekendmaking 
van bovengenoemd verdrag in het Stootsblad; 

Overwegende, dat krachtens genoemde wet 
en overeenkomstig arti kel 14 (a) van het ver
drag van wege Ons op 21 December 1934 aan 
de Britsche Regeering is medegedeeld , dat 
meergenoemd verdrag toepasselijk zal zijn op 
N ederlandsch- l ndië; 

Overwegende mede, <lat voor genoemd ge
biedsdeel het verdrag in werking zal treden 
op 21 Maart 1935; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 31sten Ja
nuari 1935, Directie van het Protocol, n° . 
3854; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de toepasselijkverklaring op N ede,·landsch

l ndië van bovengenoemd verdrag te doen be
kend maken door de plaats ing van dit Besluit 
in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, bel ast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 6den F ebruar i 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Buitenlandsche Z aken, 
d e Graeff. 

(Uitgeg. 15 Februari 1935.) 

s. 40. 

7 Februari 1935. WET tot rege ling van den 
invoer van veekoeken. 

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

dat door Ons bij besluit van 27 Juli 1934, N° . 
9, (Ne,de,·landsche Staatscourant' van 31 Juli 
1934, N° . 145), ingevolge artikel 2 der 
,,Cri sisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van veekoe
ken wederom aan een tijdel ij ke beperking is 
onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrij ft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorzien ing van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Za ken; 

3. ,,veekoeken", veekoeken (lijn-, grond
noten- , soya-, cocos-, raap-, katoenzaad, sesan1-, 
palmpit- en alle andere veekoeken) al dan 
niet gebroken schroot, schilfers, vlokken, kor
re ls of in eenigen anderen vorm, en meel van 
die producten, al dan niet met andere voeder
stoffen gemengd, a ll es voor veevoeder. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den aanvangende 1 Augustus 1934 en eindi
gende 31 Juli 1935, of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van: 

a. lijnkoeken; 
b. grondnoten koeken; 
c. soyakoeken; 
d. cocoskoeken; 
e. alle andere veekoeken, 
telkens voor zoo ver deze meer bedraagt dan 

60 ten honderd van de hoeveelhe id, welke ge
midde ld per 12 maanden in h et tijdvak van 
1 Juli 1931 tot en met 30 Juni 1933 van d ie 
goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vor ig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besl uit, a ls in het vorig I id be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge-
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stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscoi,rant be
kend gemaakt. 

4. l. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid is verboden. 

5. l. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft me.t ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000 terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
afl evert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha! ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. . 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepalmg 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
l en 5 .6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet 
van 17 November 1933 (Staatsblad N°. 596), 
van overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den F e

bruari 1935. 
WILHELM! A. 

De Minister van Econo1nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uit geg. 12 April 1935.) 

s. 41. 

7 Februari 1935. WET, houdende nieuwe re
geling van de surséance van betaling, de 
gelegenheid tot akkoord openende. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1933/1934, n°. 424, 
1-4; 1934/1935, n°. 49, 1-3. 

Hand. id. 1934/1935, blz. 420-421. 
Bijl. Hand. l • Kam;er 1934/1935, n°. 49, 

blz. 1-3. 
Hand. id. 1934/1935, blz. 139-142. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te wet en: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de surséance van betaling 
opnieuw te regelen, bijzonderlijk om de gelegen
heid t e openen, dat na het indienen van een 
verzoekschrift tot het verkrijgen van surséance 
een akkoord tot stand komt ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. L De tweede titel van de Faillisse

mentswet wordt vervangen door een nieuwen 
tweeden titel, luidende als volgt : 

,,Van surséance van betallng. 

EERSTE AFDEELING. 

Van de verleening van surséance van bet,aling en 
hare gevolgen. 

Art. 213. De schuldenaar die voorziet, dat 
hij met betalen van zijne opeischbare schulden 
niet zal kunnen voortgaan, kan surséance van 
betaling aanvragen. 

Art. 214. H ij zal zich daartoe, onderovm·
legging van een door behoorlijke bescheiden 
gestaafden staat, als bedoeld in artikel 96, bij 
verzoekschrift, door hem zelf en zijn procureur 
onderteekend, wenden tot de rechtbank, aan
gewezen in artikel 2 of artikel 3. 

Bij het verzoekschrift kan een ontwerp van 
akkoord worden gevoegd. . 

Art. 215. H et verzoekschrift met bijbehoo
r ende stukken wordt t er griffie van de recht- · 
bank neergelegd, t er kostelooze inzage van een 
ieder. 

De rechtbank zal dadelijk de gevraagde 
surséance voorloopig verleenen en een of meer 
bewindvoerders benoemen, ten einde met den 
schuldenaar het beheer over diens zaken te 
voeren. Bovendien beveelt zij, dat de bekende 
schuldeischers, benevens de schuldenaar, tegen 
een door haar op korten termijn bepaalden 
dag, door den griffier bij brieven worden op
geroepen, t en einde, .alvorens beslist wordt 
omtrent het definitief verleenen van de ge
vraagde surséance, op het verzoekschrift te 
worden gehoord. Behalve de dag worden uur en 
plaatP der bijeenkomst daarbij vermeld, als
mede of een ontwerp van akkoord bij het ver
zoekschrift is gevoegd. 

Art. 216. De griffier doet van de indiening 
van het verzoek, van de voorloopige verleening 
van surséance, van de namen en woonplaatsen 
der benoemde bewindvoerders en van den over
eenkomstig het tweede lid van het voorgaande 
artikel bepaalden dag onmiddellijk aankondi
ging in de N ederlandsche Staatscourant en in 
een of meer door de rechtbank aan te wijzen 
nieuwsbladen. Indien bij h et verzoekschrift 
een ontwerp van akkoord is gevoegd, wordt 
daarvan in de aankondiging melding gemaakt. 

Art. 217. De surséance wordt geacht te zijn 
ingegaan bij den aanvang van den dag, waarop 
zij voorloopig is verleend. 

Art. 218. Ten bepaalden dage hoort de 
rechtbank in raadkamer den schuldenaar, de 
bewindvoerders en de in persoon of bij schrif
t elijk gemachtigde opgekomen schuldeischers. 
I edere schuldeischer is bevoegd om, zelfs zonder 
opgeroepen t e zijn, op te komen . 

De rechtbank kan den schuldenaar definitief 
surséa.nce verleenen, tenzij zich daartecren ver
klaren hetzij houders van meer dan éé~ vierde 
van h~t bed:ag de~ te vergadering vertegen
woordrgde, m artikel 233 -bedoelde, schuld 
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vorderingen, hetzij meer dan één derde der 
houders van zoodanige vorderingen. 

Over de toelating tot de stemming beslist, 
bij verschil, de rechtbank. 

Surséance kan nimmer definitief worden ver
leend, indien er gegronde vrees bestaat, dat de 
schuldenaar zal trachten de schuldeischers tij
dens de surséance te benadeelen of het vooruit
zicht niet bestaat, dat hij na verloop · van tijd 
zijne schuldeischers zal kunnen bevredigen. 

De rechtbank, het verzoek afwijzende, kan 
bij dezelfde beschikking den schuldenaar in 
sta11,t van faillissement verklaren. Wordt het 
faillissement niet uitgesproken, dan blijft de 
voorloopig verleende surséance gehandhaafd 
tot de beschikking der rechtbank in kracht van 
gewijsde is gegaan . 

Indien eene aanvrage tot faillietverklaring 
en een verzoek tot surséance gelijktijdig aan
hangig zijn, komt eerst het laatste in behande
ling. 

De beschikking op het verzoek is met redenen 
omkleed en wordt uitgesproken ter openbare 
terechtzitting. 

Art. 219. Gedurende acht dagen na den dag 
der uitspraak heeft, in geval van afwijzing van 
het, verzoek, de schuldenaar, of, ingeval de 
surséance verleend is, iedere schuldeischer, die 
zich niet vóór het verleenen daarvan heeft 
verklaard, recht van hooger beroep. 

Het hooger beroep wordt ingesteld bij een 
verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het 
gerechtshof, dat van de zaak · kennis moet 
nomen. De voorzitter bepaalt teistond dag en 
uur voor de behandeling. -

Indien het hooger beroep door een schuld
f' ischer is ingesteld, geeft deze uiterlijk op den 
vierden dag volgende op dien, waarop hij zijn 
verzoek heeft gedaan, aan den procureur, die 
het verzoek tot surséance heeft ingediend, bij 
deurwaarders-exploot kennis van het hooger 
beroep en van den tijd voor de behandeling be
paald. Deze kennisgeving geldt voor oproeping 
van den schuldenaar. 

De griffier van het gerechtshof doet van het 
hooger beroep en van den tijd, voor de behande
ling bepaald, aankondiging in de nieuwsbladen, 
waarin het verzoek tot surséance volgens arti
kel 216 is aangekondigd. Tevens geeft hij van 
het ingestelde hooger beroep aan den griffier 
der rechtbank kennis, neemt van dezen de in 
artikel 214 bedoelde stukken over en legt die op 
zijne griffie voor een ieder ter kostelooze inzage. 

Art. 220. Bij de behandeling van het hooger 
beroep wordt het verzoek niet opnieuw in 
stemming gebracht, maar ieder schuldeische1· 
is bevoegd in persoon of bjj schriftelijk gemach
tigde aan de bestrijding of verdediging van de 
uitspraak, waartegen het beroep gericht is, 
deel te nemen. 

De behandeling heeft plaats in raadkamer ; 
het arrest wordt uitgesproken t er openbare 
terechtzitting. 

Art. 221. Van het arrest, door het gerechts
hof gewezen, kan, ingeval van afwjjzing van het 
verzoek, de schuldenaar, of, ingeval de surséance 
is verleend, iedere schuldeischer, die zich niet 
vóór het verleenen daarvan heeft verklaard, 
gedurende acht dagen na den dag der uitspraak 
in cassatie komen. 

Het beroep in cassatie wordt ingesteld bij een 
verzoekschrift, in te dienen ter griffie van den 

Hoogen Raad. De voorzitter bepaalt terstond 
dag en uur voor de behandeling. 

De griffier van den Hoogen Raad doet van 
het beroep in cassatie en van den tijèl, voor de 
behandeling bepaald, aankondiging in de nieuws
bladen, waarin het verzoek tot surséance vol
gens artikel 216 is aangekondigd. Tevens geeft 
hij van het ingestelde beroep kennis aan den 
griffier van het gerechtshof, neemt van dezen 
de in artikel 214 bedoelde stukken over en legt
die op zijne griffie voor een ieder ter kostelooze 
inzage. 

De bepalingen van het derde lid van artikel 
219 en van het tweede lid van artikel 220 vinden 
overeenkomstige toepassing. 

Art. 222. De beschikking, waarbij de sur
séance definitief wordt toegestaan, is bij voor
raad uitvoerbaar, niettegenstaande eenige daar
tegen gerichte voorziening. 

Zij wordt aangekondigd op de wijze, in 
artikel 216 voorgeschreven. 

Art. 223. Bij het definitief verleenen der 
surséance bepaalt de rechtbank haar duur ten 
hoogste op anderhalf jaar. 

Vóór het einde der surséance kan door den 
schuldenaar hare verlenging voor ten hoo!!ste 
anderhalf jaar worden gevraagd. Het verzoek 
wordt behandeld op dezelfde wijze als een ver
zoek tot verleeninlJ: van surséance. Zoolang 
bij afloop der surseance op een verzoek tot 
verlenging nog niet is beschikt, blijft de sur
séance gehandhaafd. 

Art. 224. Indien meer dan één bewindvoer
der is benoemd, wordt voor de geldigheid 
hunner l;i.andelingen toestemming der meerder
heid of bij staking van stemmen eene beslissing 
van den president der rechtbank vereischt. 
Het tweede lid van artikel 70 vindt overeen
komstige toepassing. 

De rechtbank kan te allen tijde een bewind
voerder, na hem gehoord of behoorlijk opgeroe
pen te hebben, ontslaan en door een ander 
vervangen of hem één of meer bewindvoerders 
toevoegen, een en ander op verzoek van hem 
zelven, van de andere bewindvoerders of van 
één of meer schuldeischers, dan wel ambtshalve. 

Art. 225. Bij het voorloopig verleenen der 
surséance kan de rechtbank zoodanige bepalin
gen maken, als zij ter beveiliging van de be
langen der schuldeischere noodig oordeelt . 

Zij kan dit ook gedurende de surséance doen 
op verzoek van de bewindvoerders of van één 
of meer schuldeischers, dan wel ambtshalve. 

Art. 226. Bij het voorloopi~ verleenen du 
surséance kan de rechtbank éen of meer des
kundigen benoemen teneinde binnen een door 
haar te bepalen termijn, die zoo noodig kan 
kan worden verlengd·, een ·onderzoek naar den 
staat van den boedel in te stellen en een be
redeneerd verslag van hunne bevinding uit te 
brengen. Het laatste lid van artikel 225 vindt 
overeenkomstige toepassing. 

Het verslag van de deskundigen bevat een 
met redenen omkleed oordeel over de betrouw
baarheid van de door den schuldenaar over
gelegde staat en bescheiden, en over de vraag 
of er vooruitzicht bestaat, dat de schuldenaar 
na verloop van tijd zijne schuldeischers zal 
kunnen bevredigen . Het verslag geeft zoo 
mogelijk de maatreî"elen aan, welke tot die 
bevrediging kunnen eiden . 

De deskundigen leggen hun verslag neder ter 
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griffie van de rechtbank, t er kostelooze inzage 
van een ieder. De nederlegging geschiedt 
kosteloos. 

Het laatste lid van artikel 224 vindt ten 
aanzien van de deskundigen overeenkomstige 
t epassing. 

Art. 227. De bewindvoerders brengen, tel
kens na verloop van drie maanden, een verslag 
uit over den toestand van den boedel. Met dit 
verslag wordt gehandeld, ge~jk in het derde 
lid van artikel 226 is voorgeschreven. 

De termijn, bedoeld in het vorige lid, kan 
door de rechtbank worden verlengd. 

Art. 228. Gedurende de surséance is de 
schuldenaar onbevoegd eenige daad van beheer 
of beschikking betreffende den boedel te ver
richten zonder medewerking, machtiging of 
bijstand van de bewindvoerders. Indien de 
schuldenaar in strijd daarmede gehandeld 
heeft, zijn de bewindvoerders bevoegd alles te 
doen, wat vereischt wordt, om den boedel te 
dier zake schadeloos te houden. 

Voor verbintenissen van den schuldenaar, 
zonder medewerking, machtiging of bijstand 
van de bewindvoerders na den aanvang der 
surséance ontstaan, is de boedel niet aansprake
lijk, dan voorzooverre deze tengevolge daarvan 
is gebaat. 

Art. 229. Indien de schuldenaar in eenige 
gemeenschap gehuwd is, worden onder den 
boedel de baten en lasten van die gemeenschap 
begrepen. 

De artikelen 61 en 62 vinden overeenkomstige 
toepassing. 

Art. 230. Gedurende de surséance kan de 
schuldenaar niet tot betaling zijner in artikel 
233 bedoelde schulden worden genoodzaakt en 
blijven alle tot verhaal van die schulden aan
gevangen executiën geschorst. 

De gelegde besla$en vervallen en de schulde
naar, die zich in giJzeling bevindt, wordt daar
uit ontslagen, zoodra de uitspraak, houdende 
definitieve verleening der surséance of homolo
gatie van het akkoord, in kracht van gewij sde 
is gegaan. beide tenzij de rechtbank op verzoek 
van de bewindvoerders reeds een vroeger 
tijdstip daarvoor heeft bepaald . De president 
der rechtbank beveelt voor zooveel noodig de 
doorhaling der vervallen beslagen op verzoek 
van de bewindvoerders. 

H et in de voorgaande leden bepaalde vindt 
eveneens toepassing ten aanzien van executiën 
en beslagen, aangevangen of gelegd ten behoeve 
van vorderingen, welke door pand of hypotheek 
zijn gedekt of op zekere bepaalde goederen 
bevoorrecht zijn, voorzoover die executiën en 
beslagen niet zijn aangevangen en gelegd op 
goederen, welke voor die vorderingen bijzonder
lijk zijn verbonden. 

Art. 231. De surséance stuit den loop niet 
van reeds aanhangige rechtsvorderingen , noch 
belet het aanleggen van nieuwe. 

Indien niettemin de r echtsgedingen bloot elijk 
betreffen de vorderingen van betaling eener 
schuld, door den schuldenaar erkend, en de 
aanlegger geen belang heeft om vonnis t e ver 
krijgen, teneinde rechten t egen derden t e doen 
gelden, kan de r echter, na van de erkenning 
der schuld akte te hebben verleend, het uit
spreken van het vonnis opschorten tot na heL 
einde der surséance. 

De schuldenaar kan, voor zoovee_l betreft 

rechtsvorderingen, welke rechten of verplich
tingen tot den boedel behoorende ten onder
werp hebben, noch eischende, noch verwerende 
in rechte optreden, zonder medewerking der 
bewindvoerders. 

Art. 232. De surséance werkt niet t en aan
zien: 

1°. van vorderingen, welke door pand of 
hypotheek op goed van den schuldenaar zijn 
gedekt of bevoorrecht zijn hetzij op zekere 
bepaalde goederen van den schuldenaar, hetzij 
op alle zijne roerende en onroerende goederen, 
voor zoover niet vallende onder 2°.; 

2°. van vorderingen wegens wettelijk ver
schuldigde kosten van onderhoud of van onder
houd en opvoeding ; de r echtbank zal t en aan
zien van vóór den aanvang der surséance ver
vallen t ermijnen van zoodanige vorderingen, 
welke niet bevoorrecht zijn, het bedrag vast
st ellen, waarvoor de surséance werkt. 

Voor zoover vorderingen , welke door pand 
of hypotheek ûjn gedekt of op zekere bepaalde 
goederen bevoorrecht zijn, op de verbonden 
zaak niet verhaald kunnen worden, werkt de 
surséance wel ten aanzien van deze vorderingen. 

Art. 233. De betaling van alle andere schul
den , bestaande vóór den aanvang der surséance, 
kan, zoolang de surséance duurt, niet anders 
plaats hebben dan aan alle schuldeischers ge
zamenlijk, in evenredigheid hunner vorderingen, 
behoudens overeenkomstige toepassing van het 
derde lid van artikel 176. 

Art. 234. Hij, die zoowel schuldenaar als 
schuldeischer van den boedel is, kan zich op 
schuldvergelijkin~ beroepen, indien zijne schuld
vordering en zvne schuldplichtigheid beide 
zijn ontstaan vóor den aanvang der surséance 
of voortvloeien uit handelingen, vóór den aan
vang der surséance verricht. 

De vorderingen op den schuldenaar worden 
zoo noodig berekend naar de regels, in de artike
len 261 en 262 gesteld. 

Art. 235. Niettemin kan degene, die eene 
schuld aan den boedel of eene vordering op den 
boedel vóór den aanvang der surséance van 
een derde heeft overgenomen, op schuldverge
lijking geen beroep doen, indien hij bij de over
neming niet te goeder trouw heeft gehandeld. 

Later overgenomen vorderingen of schulden 
kunnen nimmer in vergelijking worden ge
bracht. 

De artikelen 55 en 56 vinden overeenkomstige 
t oepassing. 

Art. 236. Indien eene wederkeerige over
eenkomst bij den aanvang der surséance zoowel 
door den schuldenaar als door zijne wederpartij 
in het geheel niet of slechts gedeeltelijk is na
gekomen, is deze laatst e bevoegd den schulde
naar en de bewindvoerders te sommeeren om 
binnen acht dagen te verklaren of z~i de over
eenkomst gestand willen doen . Indien dezen 
zich daartoe binnen dien tijd niet bereid ver
klaren, is de overeenkomst ontbonden en kan 
de wederpartij voor schadevergoeding opkomen 
op den voet, in artikel 233 bepaald ; verklaren 
de schuldenaar en de bewindvoerders zich 
daartoe wel hereid, dan kan de wederpartij vor
deren, dat zekerheid voor richtige nakoming 
der overeenkomst wordt gesteld. 

Deze bepalingen zijn niet toepasselijk op 
overeenkomsten, waarbij de verbintenis van 
den schuldenaar eene uitsluitend door dezen 
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persoonlijk te verrichten handeling inhoudt. 
Art. 237. Indien in het geval, bedoeld bij 

het vorige artikel, de levering van waren, die 
ter beurze op termijn worden verhandeld, be
dongen is tegen een vasts_esteld t!jds~ip ~f 
binnen een bepaalden term1Jn, en d1t tJJdstip 
invalt of die termijn verstrijkt na den aanvang 
der surséance, wordt de overeenkomst door de 
voorloopige verleening van surséance ontbonden 
en kan de wederpartij van den schuldenaar 
zonder meer voor schadevergoeding opkomen 
op den voet, in artikel 233 bepaald. Lijdt de 
boedel door de ontbinding schade dan is de 
wederpartij verplicht deze te vergoeden. 

Art. 238. Zoodra de surséance een aanvang 
heeft genomen, kan de schuldenaar, die huurder 
is, met inachtneming van het bij artikel 228 
bepaalde, de huur tusschentijds doen eindigen, 
mits de opzegging geschiede tegen een tijdstip, 
-;,vaarop dergelijke overeenkomsten naar plaatse
lijk gebruik eindigen . Bovendien moet bij de 
opzegging de daarvoor overeengekomen of 
gebruikelijke termijn in acht genomen worden, 
met dien vetstande echter, dat een termijn van 
drie maanden in elk geval voldoende zal zijn. 
Zijn de huurpenningen vooruit betaald, dan 
kan de huur niet eerder worden opgezegd dan 
tegen den dag, waarop de termijn, waarvoor 
vooruitbetaling heeft plaats gehad, eindigt. 

Van den aanvang der surséance af is de huur
prijs boedelschuld. 

Art. 239. Zoodra de surséance een aanvang 
heeft genomen, kan de schuldenaar, met in
achtneming van het bij art-ikel 228 bepaalde, 
aan arbeiders in zijn dienst, de dienstbetrekking 
opzeggen, met inachtneming van de overeen
gekomen of wettelijke termijnen, met dien ver
stande echter, dat in elk geval de dienstbetrek
king kan worden geëindigd door opzegging met 
een termijn van zes weken. 

Van den aanvang der surséance af is het loon 
boedelschuld. , 

Art. 240. Voldoening nadat de surséance 
voorloopig is verleend doch vóór de bekend
making daarvan, aan den schuldenaar gedaan , 
ter vervulling van verbintenissen jegens dezen 
vóórdien ontstaan, bevrijdt hem, die haar deed, 
tegenover den boedel, zoolang zijne bekendheid 
met de voorloopige verleening van de surséance 
niet bewezen wordt. 

Voldoening, als in het vorig lid bedoeld, nà 
de bekendmaking aan den schuldenaar gedaan, 
bevr(idt tegenover den boedel alleen dan, 
wanneer hij, die haar deed, bewijst, dat de voor
loopige verleening van de surséance te zijner 
woonplaats langs den weg der wettelijke aan
kondiging nog niet bekend kon zijn, behoudens 
h et recht' van bewindvoerders om aan te toonen, 
dat zij hem toch bekend was. 

In elk geval bevrijdt voldoening aan den 
schuldenaar hem, die haar deed, tegenover den 
boedel, voor zooverre hetgeen door hem voldaan 
werd ten bate van den boedel is gekomen. 

Art. 241. De surséance werkt niet ten voor
deele van de medeschuldenaren en borgen. 

Art. 242. Nadat de surséance is verleend, 
kan zij, op verzoek van de bewindvoerders, van 
één or' meer der schuldeischers of ook ambtshalve 
door de rechtbank worden ingetrokken : 

10. indien de schuldenaar zich, gedurende 
rlen loop der surséance, aan kwade trouw in 
het beheer van den boedel schuldig maakt ; 

2°. indien hij zijne schuldeischers tracht te 
benadeelen ; 

3°. indien hij handelt in strijd met artikel 
228, eerste lid ; 

4°. indien hij nalaat te doen, wat in de be
palingen, door de rechtbank bij het verleenen 
der surséance of later gesteld, aan hem is op
gelegd of wat naar het oordeel der bewindvoer
ders door hem in het belang des boedels moet 
worden gedaan : 

5°. indien, hangende de surséance, de staat 
des boedels zoodanig blijkt te zijn, dat hand
having der surséance niet langer wenschel:iik 
is of het vooruitzicht, dat de schuldenaar na 
verloop van tijd zijne schuldeischers zal kunnen 
bevrerugen, blijkt niet te bestaan. 

In de gevallen, vermeld onder 1°. en 5°., zijn 
de bewindvoerdet·s verplicht de intrekking te 
vragen. 

De verzoeker, de schuldenaar en de bewind
voerders worden gehoord of behoorlijk op
geroepen. De oproeping geschiedt door den 
griffier tegen een door de rechtbank te bepalen 
dag. De beschikking is met redenen omkleed. 

Indien op grond van dit artikel de surséance 
wordt ingetrokken, kan bij dezelfde beschikking 
de faillietverklaring van den s_chuldenaar 
worden uitgesproken. Wordt het faillissement 
niet uitgesproken, dan blijft de surséance ge
hanclhaafd tot de beschikking der rechtbank 
in kracht van gewijsde is gegaan. 

Art. 243. Gedurende acht dagen na den dag 
der beschikking heeft, in geval van intrekking 
der surséan.ce, de schuldenaar, en, ingeval de 
intrekking der surséance geweigerd is, hij, die 
het verzoek tot intrekking heeft gedaan, recht 
van hooger beroep tegen de beschikking der 
rechtbank. 

Het hooger beroep wordt ingesteld bij een 
verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het 
gerechtshof, dat van de zaak moet kennis nemen. 
De griffier van het gerechtshof geeft van die 
indiening terstond kennis aan dien van de 
rechtbank. 

De voorzitter van het gerechtshof terstond 
dag en uur voor de behandeling van het ver
zoekschrift. De griffier roept ten spoedigste 
hen, die het verzoek tot intrekking hebben ge
daan, den schuldenaar en de bewindvoerders 
bij brieven tegen den bepaalden dag op. 

De beschikking van het gerechtshof wordt 
door den griffier terstond medegedeeld aan dien 
van de rechtbank. 

Art. 244. Gedurende acht dagen na de be
schikking van het gerechtshof kan de daarbij 
in het ongelijk gestelde partij in cassatie komen. 

Het beroep in cassatie wordt ingesteld bij een 
verzoekschrift, in te dienen ter griffie van den 
Hoogen Raad. De griffier van den Hoogen Raad 
geeft van die indiening terstond kennis aan 
dien van de rechtbank. 

De voorzitter van den Hoogen Raad bepaalt 
terstond dag en uur voor de behandeling van 
het verzoekschrift. De griffier roept ten spoedig
ste de partijen bij brieven tegen den bepaalden 
dag op. De beschikking van den Hoogen Raad 
wordt door den griffier terstond medegedeeld 
aan dien van de rechtbank. 

Art. 245. Zoodra eene beschikking, waarbij 
de surséance is ingetrokken, in kracht van ge
wijsde is gegaan, wordt zij aangekondigd; gelijk 
is voorgeschreven in artikel 216. 
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Art. 246. Indien de rechtbank van oordeel 
is, dat de behandeling van het verzoek tot in
trekking van de surséance niet zal zijn beëindigd 
vóór den dag, waarop de schuldeischers krach
tens artikel 215, tweede lid, worden gehoord, 
gelast zij, dat de griffier den schuldeischers bij 
brieven zal mededeelen, dat dit verhoor op 
dien dag niet zal worden gehouden·. 

Zoo noodig bepaalt zij later clen dag waarop 
dit verhoor alsnog za l plaats vinden; de schuld
eischers worden door den griffier bij brieven 
opgeroepen. 

Art. 247. De schuldenaar is steeds bevoegd 
aan de rechtbank de intrekking van de sur
séance te verzoeken, op grond dat de toestand 
des boedels hem weder in staat stelt zijne be
talingen te hervatten. De bewindvoerders en, 
indien het eene definitief verleende surséance 
betreft, de schuldeischers worden gehoord of 
behoorlijk ongeroepen. 

Deze oproeping geschiedt bij brieven door 
den griffier tegen een door de rechtbank te be
palen dag. 

Art. 248. Gedurende eene surséance kan 
faillietverklaring niet rauwelijks worden ge
vorderd. 

Indien ingevolge eene der bepalingen van 
dezen titel eene faillietverklaring uitgesproken 
wordt, vindt artikel 14 overeenkomstige toe
passing ; wordt ingevolge die bepalingen een 
faillissement vernietigd, dan vinden de artikelen 
13 en 15 overeenkomstige toepassing. 

Art. 249. Indien de faillietverklaring wordt 
uitgesproken ingevolge een der bepalingen van 
dezen titel of wel binnen ééne maand na het 
einde der surséance, gelden de volgende regelen: 

1°. het tijdstip, waarop de termijnen, in 
de artikelen 43 en 45 vermeld, aanvangen, 
wordt berekend van den aanvang der surséance 
af; 

2°. de curator oefent de bevoegdheid uit, 
in het eerste lid van artikel 228 aan de bewind
voerders toegekend ; 

3°. handelingen, door den schuldenaar met 
medewerking, machtiging of bijstand van de 
bewindvoerders verricht, worden beschouwd 
als handelingen van den curator en boedel
schulden, gedurende de surséance ontstaan, 
zullen ook in het faillissement als boedelschul
den gelden; 

4°. de boedel is niet aansprakelijk voor ver
bintenissen van den schuldenaar, zonder mede
werking, machtiging of bijstand van de be
windvoerders gedurende de surséance ontstaan, 
dan voor zooverre deze ten gevolge daarvan 
gebaat is. 

I s opnieuw surséance verzocht, binnen eene 
maand na afloop van een vroeger verleende, 
dan geldt hetgeen in het eerste lid is bepaald 
mede voor het tijdvak der eerstvolgende sur
séance. 

Art. 250. H et loon van de deskundigen, be
noemd ingevolge de bepaling van artikel 226, 
en van de bewindvoerders wordt bepaald door 
de r echtbank en bij voorrang voldaan. 

Dit laatste is ook van toepassing op hunne 
verschotten en op die, door den griffier ten 
gevolge van de bepalingen van dezen titel ge
daan. · 

Art. 251. De bepalingen van internationaal 
recht van de artikelen 203-205 vinden bij 
surséance overeenkomstige toepassing 

TWEEDE AFDEELING. 

Van het akkoord. 

Art. 252. De schuldenaar is bevoegd bij of 
na het verzoek tot surséance aan hen, die vorde
ringen hebben, ten aanzien waarvan de sursé
ance werkt, een akkoord aan te bieden. 

Art. 253. Het ontwerp van akkoord wordt, 
indien het niet ingevolge artikel 215 ter griffie 
van de rechtbank berust, aldaar nedergelegd 
ter kostelooze inzage van een ieder. 

Een afschrift moet zoodra mogelijk aan de 
bewindvoerders en de deskundigen worden toe
gezonden. 

Art. 254. Het ontwerp van akkoord ver
valt, indien, voordat het vonnis van homologatie 
van het akkoord in kracht van gewijsde is ge
gaan, eene rechterlijke beslissing houdende 
beëindiging der surséance in kracht van ge
,1ijsd e gaat. 

Art. 255. Indien het ontwerp van akkoord 
tegelijk met het verzoekschrift tot verleening 
van surséance ter griffie is nedergelegd, kan de 
rechtbank, bewindvoerders gehoord, gelasten, 
dat de in artikel 218 bedoelde behandeling van 
het verzoek niet zal plaats hebben, in welk 
geval zij t evens zal vaststellen : 

1°. den dag, waarop uiterlijk de schuld
vorderingen, ten aanzien waarvan de surséance 
werkt, bij de bewindvoerders moeten worden 
ingediend; 

2°. dag en uur, waarop over het aangeboden 
akkoord in raadkamer zal worden geraadpleegd 
en beslist . 

Tusschen de dagen, onder 1°. en 2°. vermeld, 
moeten ten minste veertien dagen verloopen. 

Indien de rechtbank van deze bevoegdheid 
geen gebruik maakt of het ontwerp van akkoord 
niet t egelijk met het verzoekschrift tot het 
verleenen van surséance ter griffie is neder
gelegd, .zal de rechtbank, bewindvoerders ge
hoord, de dagen en ureri, in het eerste lid be
doeld, vaststellen zoodra de beschikking, waar
bij de surséance definitief is verleend, kracht 
van gewijsde heeft verkregen of, indien het 
ontwerp van akkoord eerst daarna ter griffie 
is nedergelegd, dadelijk na die nederlegging. 

Art. '256. De bewindvoerders doen dadelijk 
zoowel van de in het vorige artikel bedoelde 
beschikking als van de nederlegging ter griffie 
van het ontwerp van akkoord - t enzij deze 
reeds ingevolge artikel 216 is bekend gemaakt -
aankondiging in de N eder/,andsche Staatscourant 
en in de door de rechtbank ingevolge artikel 216 
aaniewezen nieuwsbladen. 

Zij geven tevens van een en ander bij brieven 
kennis aan alle bekende schuldeischers. Daarbij 
wordt op het bepaalde bij artikel 257, tweede 
lid, gewezen. 

De schuldeischers kunnen verschijnen in 
persoon of bij schriftelijk gemachtigde. De 
volmacht is vrij van zegel en van de formaliteit 
van registratie. 

De bewindvoerders kunnen vorderen, dat de 
schuldenaar hun een door hen te bepalen bedrag 
ter bestrijding van de kosten dezer aankondi
gingen en kennisgevingen vooraf ter hand stelt. 

Art. 257. De indiening der schuldvorderin
gen geschiedt bij de bewindvoerders door de 
overlegging eener rekening of andere schrifte
lijke verkl~ring, aangevende den aard en het 
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bedrag der vordering, vergezeld van de bewijs• 
stukken of een afschrift daarvan. 

Vorderingen, ten aanzien waarvan de sur
séance niet werkt, komen voor indiening niet 
in aanmerking. Heeft nochtans indiening plaats 
gehad, dan werkt de surséance ook ten aanzien 
van die vorderingen en gaat het voorrecht·, het 
pand of de hypotheek verloren. Een en ander 
geldt niet voor zoover de vordering vóór den 
aanvang der stemming wordt teruggenomen . 

De schuldei chers zijn bevoegd van de be
windvoerders een ontvangbewijs te vorderen. 

Art. 258. De bewindvoerders toetsen de in
gezonden rekeningen aan de aanteekeningen en 
opgaven van den schuldenaar, treden. als zij 
tegen de toelating eener vordering bezwaar 
hebben, met den schuldeischer in overleg, en 
zijn bevoegd van dezen overlegging van ont
brekende stukken alsook inzage zijner aanteeke
ningen en der oorspronkelijke bewijsstukken te 
vorderen. . 

Art. 259. De bewindvoerders brengen de bij 
hen ingediende vorderingen op eene lijst, ver
meldende de namen en woonplaatsen der schuld
eischers, het bedrag en de omschrijving der 
vorderingen, alsmede of en in hoever de be
voerders die vorderingen erkennen of betwisten. 

Art. 260. Eene rentedragende vordering 
wordt op de lijst gebracht met bijrekening der 
rente tot den aanvang der surséance. 

De artikelen 129, 133- 135 en 136, eerste en 
tweede lid, vinden overeenkomstige toepassing. 

Art. 261. Een vordering onder eene op
schortende voorwaarde kan op de lijst gebracht 
worden voor hare waarde bij den aanvang der 
surséance. 

Indien de bewindvoerders en de schuld
eischers het niet eens kunnen worden over deze 
waardebepaling, wordt zooda~e vorde1ing 
voor het volle bedrag voorwaardeliJk toegelaten. 

Art. 262. Eene vordering, waarvan het tijd
stip der opeischbaarheid onzeker is, of welke 
recht geeft op periodieke uitkeeringen, wordt 
op de lijst gebracht voor hare waarde bij den 
aanvang der surséance. 

Alle schuldvorderingen, vervallende binnen 
één jaar na den aanvang der surséance, worden 
behandeld, alsof zij op dat tijdstip opeischbaar 
waren. Alle later dan één jaar daarna verval
lende schuldvorderingen worden op de lijst 
gebracht voor de waarde, die zij hebben na 
verloop van een jaar na dat tijdstip. 

Bij de berekening wordt uitsluitend gelet op 
het tijdstip en de wijze van aflossing, het kans
genot, waar dit bestaat, en, indien de vordering 
rentedragend is, op den bedongen rentevoet. 

Art. 263. Van de in artikel 259 bedoelde lijst 
wordt een afschrift door de bewindvoerders ter 
griffie van de rechtbank nedergelegd, om aldaar 
gedurende de zeven dagen voorafgaande aan de 
ver~adering, in artikef 255 bedoeld, kosteloos 
ter mzage te liggen voor een ieder. 

De nederlegging geschiedt kosteloos. 
Art. 264. De rechtbank kan, op verzoek van 

de bewindvoerders of ambtshalve, de raad
pleging en stemming over het akkoord tot een 
lateren dag uitstellen. 

Artikel 256 vindt alsdan overeenkomstige 
toepassing. 

Art. 265. Ter vergadering brengen zoowel 
de bewindvoerders als de deskundigen, zoo die 
er zijn, schriftelijk verslag uit over het aan-

geboden akkoord. Artikel 144 vindt overeen . 
komstige toepassing. 

Vorderingen, na afloop van den in artikel 255, 
1°., genoemden termijn, doch uiterlijk twee 
dagen vóór den dag, waarop de vergadering zal 
worden gehouden, bij de bewindvoerders in
gediend , worden op daartoe ter vergadering 
gedaan verzoek op de lijst geplaatst, indien 
noch de bewindvoerders, noch een der aanwezige 
schuldeischers daartegen bezwaar maken. 

Vorderingen, daarna ingediend, worden niet 
op de lijst geplaatst. 

De bepalingen van de twee voorgaande leden 
zijn niet toepasselijk, indien de schuldeischer 
hniten het Rijk in Europa woont en daardoor 
verhinderd was zich eerder aan te melden. 

In geval van bezwaar, als in het tweede lid 
bedoeld, of van geschil over het al of niet aan
wezig zijn der verhindering, in het vierde lid 
bedoeld, beslist de rechtbank, na de vergadering 
t.e hebben geraadpleegd. 

Art. 266. De bewindvoerders zijn bevoegd 
ter vergadering op elke door hen gedane erken
ning of bet,wisting terug te komen. 

Zoowel de schuldenaar als ieder verschenen 
schu ldeischer kan eene door de bewindvoerders 
geheel of gedeeltelijk erkende vordering be
twisten. 

Betwistingen of erkenningen, op de verga
dering gedaan, worden op de lijst aangeteekend. 

Art 267. De rechtbank bepaalt of en tot 
welk bedrag de schuldeischers, wier vorderingen 
betwist zijn, tot de stemming zullen worden 
toegelaten. 

Art. 268. Tot het aannemen van het akkoord 
wordt vereischt de toestemming van twee derde 
der erkende en der toegelaten schuldeischers, 
welke drie vierde van het bedrag der erkende 
en der toegelaten schuldvorderingen vertegen
woordigen . 

De artikelen 146 en 147 vinden overeenkom
st ige t oepassing. 

Art. 269. Het proces-verbaal van het ver
handelde in raadkamer vermeldt den inhoud 
,an het akkoord, de namen der verschenen 
stemgerechtii::de schuldeischers, de door ieder 
hunner uitget>rachte stem. den uitslag der stem
min~ en al wat verder is voorgevallen. De door 
bewrndvoerders op/;"(emaakte lijst van schuld
eische.·s, zooals ZÎJ tijdens de raadpleging is 
aangevuld of gewijzigd, wordt, door den presi
dent en den griffier gewaarmerkt, aan het 
proces-verbaal gehecht. 

Gedurende acht dagen kan een ieder ter 
griffie kosteloos inzage van het proces-verbaal 
verkrijgen . 

Art 270. Zoo,, el de schuldeischers, die 
vóór gestemd hebben, als de schuldenaar kun
nen gedurende acht dagen na afloop der stem
ming aan het gerechtshof verbetering van het. 
proces-verbaal verzoeken, indien uit de stukken 
zelve blijkt, dat het akkoord door de rechtbank 
ten onrechte als ,erworpen is beschouwd. 

Indien het gerechtshof het proces-verbaal 
verbetert, bepaalt het bij zijne beschikking den 
dag, waarop de rechtbank de homologatie zal 
behandelen, welke dag gesteld wordt op niet 
vroeger dan acht en niet, later dan veertien 
dagen na de beschikking. Van deze he chikking 
geven de bewindvoerders schriftelijk kennis 
aan de schuldeischers. Deze beschikking brengt 
van rechtswege vernietiging mede van een 
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ingevolge artikel 277 uitgesproken faillissement. 
Art. 271. Indien het akkoord is aangenomen, 

kunnen zoowel de bewindvoerders als elke 
schuldeischer de gronden ui teenzetten, waarop 
zij de homologatie wenschen of haar bestrijden . 
Art ikel 152, t weede lid, vindt overeenkomstige 
toepassing. 

De r echtbank kan bepalen, dat de behande
ling der homologatie op een lateren, t erstond 
door haar vast t e st ellen, dag zal plaat s vinden. 

Art. 272. De rechtbank geeft zoo spoedig 
mogelijk hare met redenen omkleede beschik
king. 

Zij zal de homologatie weigeren : 
10. indien de baten des boedels met in

begrip van de zaken, waarop rech t van terug
houding wordt uitgeoefend, de som, bij het 
akkoord bedongen , aanmerkelijk t e boven gaat; 

20. indien de nakoming van het akoord niet 
voldoende is gewaarborgd ; 

3°. indien het akkoord door bedrog, door 
begunstiging van één of meer schuldeischers 
of met behulp van andere oneerlijke middelen 
is tot stand gekomen, onverschillig of de schul
denaar dan wel .,en ander daartoe heeft mede
gewerkt; 

4°. indien het loon en de verschotten van de 
deskundigen en de bewindvoerders niet in 
handen van de bewindvoerders zijn gestort of 
daarvoor zekerheid i@ gesteld. 

Zij kan ook op andere gronden en ook ambts
halve de homologatie weigeren . 

De r echtbank, de homologatie weigerende, 
kan bij dezelfde beschikking den schuldenaar 
in staat van faillissement verklaren. Wordt 
het faillissement niet uitgesproken, dan eindigt 
de snrséance zoodra de beschikkin~, waarbij 
de homologatie geweigerd is, in kracht van 
gewijsde is gegaan. 

De artikelen 154--156 en 160 vinden over
eenkomstige t oepassing. 

Art. 273. H et gehomolooeerde akkoord is 
verbindend voor alle schJdeischers te wier 
aanzien de surséance werkt. 

Art. 274. H et in kracht van gewijsde gegane 
vonnis v,i.n homologatie levert; in verband met 
het in artikel 269 bedoelde proces-verbaal, 
ten behoeve der door den schuldenaar niet 
betwiste vorderingen een voor tenuitvoerlegging 
vatbaren titel op t egen den schulddenaar en 
de tot het akkoord als borgen toegetreden per
sonen. 

Art. 275. Zoolang niet over het aangeboden 
akkoord uiteindelijk is beslist , eindigt de sur
séance niet door verloop van den termijn waar
voor zij is verleend . 

A rt. 276. De surséance neemt een einde 
zoodra de homologatie in kracht van gewijsde 
is gegaan . . 

Art. 277. De recht bank k,i.n , wanneer het 
akkoord niet wordt aangenomen , den schulde 
naar bij vonnis in staat van faillissement ver
klaren. Wordt het faillissement niet uitgespro
ken, dan eindgt de surséance zoodra de t ermij n, 
in artikel 270 bedoeld, ongebruikt veretrekeu 
is of het gerechtshof verbetering van het proceb
verbaal heeft geweigerd. 

Art. 278. Indien de r echtbank den schulde
naar in staat van faillissement heeft verklaard, 
heeft deze recht van hooger beroep t egen de 
faillietverklaring gedurende acht dagen na den 
dag, waarop de t ermijn van artikel 270 on-

gebruikt verstreken is of het gerechtshof de 
verbetering van het proces-verbaal geweigerd 
heeft . 

H et hooger beroep wordt ingesteld bij een 
verzoekschrift, in t e dienen t er griffie van het 
gerechtshof, dat van de zaak kennis moet 
nemen. De voorzitter bepaalt t erstond dag en 
unr van de behandeling. 

De griffier doet van het hooger beroep en 
van dag en uur, voor de behandeling bepaald, 
aankondiging in de nieuwsbladen, waarin het 
verzoek tot surséance volgens artikel 216 is 
aan~ekondigd . Elke schuldeischer is bevoegd 
bij cte behandelidg op t e komen. 

Art. 279. Tot het instellen van het beroep 
in cassatie is, indien het gerechtshof de failliet
verklaring handhaaft, rle schuldenaar en, indien 
het gerechtshof de failliet verklaring vernietigt, 
elke in hooger beroep opgekomen schuldeischer 
bevoegd. 

H et beroeJ? in cassatie wordt binnen den
zelfden termijn en op dezelfde wijze als het 
hooger beroep ingesteld en behandeld, met 
dien verstande, dat ·de aankondiging in de dag
bladen wordt vervangen door een exploot, 
binnen vier dagen na de aanteekening van het 
beroep uit te brengen aan de wederpartij. 

A rt. 280. Ten aanzien van de ontbinding 
va n het akkoord vinden de art ikelen 165 en 166 
overeenkomstige t oepassing. 

Bij het vonnis, waarbij de ontbinding van het 
akkoord wordt uitgesproken, wordt de schulde
naar t evens in staat van faillissement verklaard. 

Art. 281. In een faillissement, uitgesproken 
krachtens de artikelen 272, 277 of 280 kan een 
akkoord niet worden aangeboden. 

DERDE AFDEELING. 

S lotbepalingen . 

A rt. 282. T egen de beslissingen van den 
rechter, ingevolge de bepalingen van dezen 
titel gegeven , st aat geen hoogere voorziening 
open, behalve in de gevallen, waarin het tegen
deel is bepaald, en behoudens de mogelijkheid 
van cass,i.tie in het belang der wet. 

Art. 283. De verzoeken, t e doen ingevolge 
de art ikelen 219, 223, 225, 242, 243, 247, 270, 
272, laat ste lid , 278 en 280, eerste lid, moeten 
door een procureur zijn onderteekend , behalve 
wanneer een verzoek wordt gedaan door de 
bewindvoerders. 

Voor het instellen van beroep in cassat ie is 
steeds de medewerking noodig van een advocaat 
bij den Hoogen Raad." 

Art . II. In de Faillissementswet worden 
verder nog de volgende wijzigingen aangebrach t: 

a. Artikel 24 wordt gelezen : 
,,Voor verbintenissen van den schuldenaar , 

na de faillietverklaring ontstaan, is de boedel 
niet aansprakelijk dan voor zooverre deze t en 
gevolge daarvan is gebaat." 

b. I n artikel 52, eerste lid. wordt aan. 
gegaan" vervangen door "ontstaan". " 

c. Aan artikel 160 wordt t oegevoegd een 
nieuwe zin, luidende: 

" De rechten , welke zij op goederen van derden 
kunnen uitoefenen, blijven bestaan als ware 
geen akkoord tot stand gekomen." 

d. De Algemeene slotbepaling vervalt. 
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Art. III. In artikel 142 van het Wetboek 
van Koophandel, zooals dit gewijzigd is bij de 
wet van 25 Juli 1932 (St,aatsblad n°. 405) worden 
onder 2°. de woorden "waarop op zijn ver70ek 
-tot surséance van betaling bewindvoerders zijn 
benoemd" gewijzigd in "waarop eene hem ver
l eende surséance van betaling is ingegaan" . 

Art. IV. In het Wetboek van Strafrecht 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

a. Artikel 345, tweede lid, wordt gelezen : 
,,Gelijke straf wordt in hetzelfde geval toe

gepast op den schuldenaar of, indien deze eene 
,rennootschap, maatschappij, vereeniging of 
stichting is, op den bestuurder of commissaris, 
die zoodanige overeenkomst sluit." 

b. In artikel 442 vervalt tweemaal "ver
zocht of". 

Art. V. In artikel 11 der Wet op de Rech
terlijke Organisatie wordt onder 2°. gelezen: 

"wanneer zij in staat van faillissement zijn 
-verklaard, surséance van betaling hebben ver
kregen of wegens schulden zijn gegijzeld;" 

Art. VI .. In artikel 51, tweede lid, der Wet 
op het Notarisambt wordt na "verklaard" in
_gevoegd "is, surséance van betaling verkregen 
heeft". 

Art. VII. In artikel 10 van de wet van 22 
Mei 1845 (St,a,atsblad n°. 22), zooals deze laatste
lijk is gewijzigd, wordt "surséance van betaling" 
vervangen door "surséance van betaling voor 
zoover volgens de Faillissementswet de sur
séance ten aanzien van de verpligting tot be
taling niet werkt". 

Art . VIII. In de Wet op het Levens
verzekeringbedrijf 1922 (St,a,atsblad n°. 716) 
worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

a. In artikel 17 wordt onder 2°. gelezen : 
"voor zoover eene naamlooze vennootschap 

betreft, het bewijs, dat op de akte of een ont-
werp daarvan de bij het Wetboek van Koop
handel bedoelde ministerieele verklaring van 
geen bezwaar is verkregen en ten minste tien 
ten honderd op elk geplaatst aandeel is gestort;" . 

b. In artikel 30, derde lid, wordt "artikel 
144" vervangen door "de artikelen 586 en 
587" . 

c. Aan artikel 40 wordt toegevoegd een 
nieuw eerste lid , luidende : 

"Op levensverzekeringmaatschappijen is het 
gemeene recht inzake het verkrijgen van sur
séance van betaling niet van toepassing." 

d. Het tweede en het derde lid van artikel 56 
worden vervangen door het volgende : 

"De uitspraak heeft mede ten gevolge, dat 
de maatschappij slechts in staat van faillisse
ment kan worden verklaard door toepassing 
-van artikel 63. 

Het bij het eerste lid bepaalde geldt niet 
voor vorderingen, welke voortvloeien uit 
handelingen, met de maatschappij na de uit
spraak verricht, alsmede voor de vorderingen, 
ten aanzien waarvan het gemeene recht in
zake surséance van betaling wegens den aan de 
vorderingen verbonden voorrang of den aard 
der vorderingen niet werkt, en wel voor zoover 
zulks het geval is. 

De uitspraak werkt niet ten voordeele van 
de medeschuldenaren en borgen der maat
schappij." 

e. In artikel 51, eerste lid, wordt de laatste 
zin gelezen : 

"Bij dit ontslag worden de overeengekomen 

of wettelijke termijnen in acht genomen met 
dien verstande echter, dat een termijn van zes 
weken in elk geval voldoende is." 

f. In artikel 57, eerste lid, wordt "of op een 
tijdstip dat hij wist, dat een verzoek was in
gediend of ingediend zou worden" vervangen 
door "of niet te goeder trouw voor die uit
spraak". 

g. Artikel 58 wordt gelezen: 
,,Met betrekking tot wederkeerige overeen

komsten in het algemeen en huurovereenkom
sten alsmede arbeidsovereenkomsten in het 
bijzonder, waarbij de maatscha.ppij, ten aanzien 
waarvan eene verklaring als bedoeld bij artikel 
40 van kracht is, partij is, vindt het bepaalde 
bij de artikelen 236, 238 en 239 der Faillisse
mentswet overeenkomstige toepassing. 

Met betrekking tot de voldoening eener schuld 
aan de maatschappij, nadat de uitspraak, 
houdende eene verklaring als bedoeld bij artikel 
40 was gegeven, vindt artikel 240 der Faillis
sementswet overeenkomstige toepassing." 

h. In artikel 61, eerste lid, eersten zin, 
wordt na "als" ingevoegd "en voor zoover" . 

Art. IX. De Faillissementswet, gelijk deze 
luidt ingevolge de daarin bij deze wet aan
gebrachte wijzigingen, vindt mede toepassing op 
het vóór het tijdstip van de inwerkingtreding 
dezer wet uitgesproken faillissement en de 
vóór dat tijdstip verleende surséance van be 
taling, doch alleen voor het vervolg. Voor deze 
toepassing wordt de surséance geacht voor
loopig te zijn verleend bij de beschikking der 
rechtbank, houdende benoeming van een of 
meer bewindvoerders, ten einde voorloopig 
met den schuldenaar het beheer over diens 
zaken te voeren. 

Een verzoekschrift om surséance van beta
ling, vóór het tijdstip van de inwerkingtreding 
dezer wet ingediend, wordt behandeld over
eenkomstig de voorschriften der bij deze wet 
gewijzigde Faillissementswet. Zijn op dat tijd
stip reeds een of meer bewindvoerders benoemd, 
ten einde voorloopig met den schuldenaar het 
beheer over diens zaken te voeren, dan worden 
zij geacht overeenkomstig het niei:.:we artikel 
215 der Faillissementswet te zijn benoemd en 
wordt de surséance geacht bij de beschikking, 
houdende hunne benoeming, voorloopig te zijn 
verleend. Heeft op bedoeld tijdstip de oproeping 
van schuldeischers en schuldenaar, ten einde 
op het verzoekschrift te worden gehoord, reeds 
plaats gehad, dan geldt die oproeping als eene 
om te worden gehoord omtrent het definitief 
verleenen der surséance. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Februari 

1935. WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, van Scha ik. 

( Uitgeg. 12 Februari 1935.) 

s. 42 . 

7 F ebruari 1935. BESLUIT, betreffende de 
inrichting Huize St. Ursula te Nieuwveen. 

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

Binnenlandsche Zaken van 5 Februari 1935, 
n°. 1176, Afdeeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 {Staa,ts-
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blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: ' 
Art. 1. De inrichting Huize S int Ursula, te 

Nieuwveen, staande onder het bestuur van de 
St. J osephstichting te B ergen (N.-H.), tot 
stand gebracht overeenkomstig de door het 
bestuur overgelegde teekeningen en de daarbij 
gegeven beschrijving, wordt onder de voor
waarden, vermeld in de volgende artikelen, 
aangewezen als eene inrichting, die niet als 
een gesticht voor zwakzinnigen wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan twee 
zwakzinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor deze voorwaarden, 
wanneer dit noodig blij kt, · aan te vullen of 
te wijzigen. 

2. In de inrichting mogen niet meer dan 
54 zwakzinnigen, 48 mannelijke en 6 vrouwe
l ijke, verpleegd worden. 

Evenwel mogen gedurende het t ij dvak, ein
digende 31 December 1939 nog 13 mannelijke 
zwakzinnigen verpleegd worden. 

3. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken worden op het ter
rein van de inrichting geen opstallen opge
richt, tenzij overeenkomstig de teekeningen en 
beschrijving, bedoeld in artikel 1, en wordt 
niet aan derden de beschikking over eenig 
deel van di t terrein gegeven. 

4. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken worden in de ge
bouwen, de rioleering en verdere inrichtingen 
op het terrein van de inrich ting, zoomede in 
de omheining van de tu inen geen veranderin
gen aangebracht, welke ten gevolge zouden 
hebben, dat de inrichting niet meer geheel 
overeenstemt met de teekeningen en beschrij 
ving, bedoeld in artikel 1. 

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

6. V an elke opneming, ontslag of overlijden 
van een verpleegde wordt binnen twee weken 
eene schriftelijke kennisgeving gezonden aan 
den inspecteur, di e door Onzen Minister van 
Binnenl andsche Za ken is belast met het toe
zicht op Huize St. Ursula . 

7. De voorziening in den geneeskundigen 
dienst geschiedt ten genoegen van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken. 

8. 1. Tot de inrichting wordt te allen tijde 
vrije toegang verleend aan den inspecteur, 
belast met het toezicht op Huize St. Ursula. 

2. Het bestuur, de geneeskundigen, verbon
den aan de inrichting, benevens het overige 
aldaar werkzame personeel , geven den inspec
teur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. De geneeskundigen , verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien van 
de verpl eegden, aan hunne beh andeling toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie
denis, zoomeàe van den toestand van de ver
pleegden in lichamelijk, geestel ijk en maat
schappelijk opzicht, van de wijzigingen, wel ke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteeke
ningen moet voorts nu en dan blijken of voort-

zetting van de verpleging in de inrichting 
nog noodzakelij k of wenschelijk is. Zij worden 
na het ontslag of overlijden van den ver
p leegde zorgvuldig bewaard gedurende een 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Za
ken te bepalen termijn. Van deze aanteeke
ningen wordt aan den inspecteur op zijn ver
langen inzage gegeven. 

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

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

ouders of van den voogd, ingeval de verpleeg
de staat onder ouderl ijke macht of voogdij ; 

b. op schriftelijke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zijn, van den eer
sten geneeskundige, dat zijne verpleging in de 
inrichting niet langer noodzakelijk of wen
schel ijk is ; 

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

schriften, welke door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken ten aanzien van het 
bepaalde in di t artikel mochten worden ge
geven. 

9. Het bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 3, 4, 
7 en 8, zoomede eene copie van de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 1, aanwezig 
zijn in de inrichting, en daar den inspecteur 
te allen tijde op verlangen ter inzage worden 
voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 7den Februari 1935. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van B innenlandsche Zaken, 
J . A. de Wild e. 

( Uitgeg. 15 F ebrua,·i 1935.) 

s. 43. 

8 F ebruari 1935. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 26 Febru
ari 1934 (Staatsblad n°. 79), houdende 
vaststelling van een a lgemeenen maat
regel van bestuur a ls bedoeld in art. 17, 
lid 3, letter b, van de Visscherijwet. 

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

Economische Zaken van 31 December 1934, 
n °. 7307, afd. Visscherijen; 

Gelet op art. 17, lid 3, letter b, van de Vis
scherijwet (S taatsblad 1931, n°. 410); 

D en Raad van State gehoord (advies van 29 
J anuari 1935, n° . 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Februari 1935, n° . 
830, afd. Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 

Eenig artikel. 
Ons besluit van 26 Februari 1934 (Staa ts

blad n°. 79) wordt gewijzigd en aangevuld 
als volgt: 

1 °. in b van het eenig artikel wordt in 
plaats van: Rotte-meren gelezen : Bleiswijksche 
of R otte-meren; 
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2°. na de wateren, genoemd in g wordt 
toegevoegd: 

h. het Amstelmeerr en de daarmede in open 
verbinding staande wateren : het Balgzand
kanaal vanaf van Ewijcksluis tot aan de uit
wateringsluis aan het e inde van dit kanaal , 
benevens het zijkanaal van het Balgzand
kanaal naar het Noordhollandsch Kanaal tot 
.aan de Schutsluis het Waard- en Groetkanaal 
vanaf het Amstel meer tot het uiteinde nabij 
Aartswoud, en de van Ewijcksvaart vanaf van 
Ewijcksluis tot Kleinesluis. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Sta.atsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gewnden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Februari 19 35. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 19 Febr. 1935.) 

s. 44. 

9 Februari 1935. BESLUIT tot schorsing van 
het beslu it van den raad van B eek (L.) 
dd. 11 December 1934, waarbij een bouw
vergunning is verl eend aan de N.V. Lim
burgsche Bouwmaatschappij te Geleen. 

Geschorst tot 1 Augustus 1935. 

s. 45. 

11 Februari 1935. BESLUIT ter uitvoering 
van artikel 1, derde lid, der J achtwet 
1\)23. 

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

Economische Zaken van 7 Februari 1935, Di
rectie van den Landbouw, n°. 664, Afdee-
ling I; · 

Gezien artikel 1, derde lid, der Jachtwet 
1923 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De fazanten zullen worden gerekend 

te behooren tot het wild in het geheele Rijk, 
met uitzondering van de navolgende gebieden, 
te weten de gemeenten Castricum, Egmond
Binnen en Egmond aan Zee . 

2. Dit besluit wordt herzien vóór 1 Maart 
1936. , . , 

3. Door dit besluit vervalt Ons beslu it van 
5 Februari 1934 (Staatsblad n° . 39), ter uit
voering van artikel 1, derde lid, der J achtwet 
1923, met uitzonde_ring van artikel 3 van 
laatstgenoemd beslmt. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslui t, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den llden Februari 1935. 
WILHELMINA. 

De M înister van Economische Zaken, 
· S t é e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 22 F eb?-. 1935. ) 

s. 46. 

14 Februari 1935. WET tot vaststell ing vau 
het tweeile hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1935. 

Titel A. Gewone di enst . 
Titel B. Kapitaaldi enst . 

Geheele d ienst . 

s. 47 . 

f 1,896,193 
Nihil 

f 1,896,193 

14 Februari 1935. BESLUIT, houdende aan
wijzing van de gebouwen "Rehoboth" en 
"Eben-H aëzer" te Wagenborgen, staande 
onder het pestuur van de vereeniging " Tot 
Christelijke Liefdadigheid" aldaar, geza
menlijk als eene inrichting, die niet als 
krankzinnigengesticht wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. 

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

Binnenl andsche· Záken van 11 Februari 1935, 
Afdeeling Armwezen N °. 1467 ; 

Gelet op de wet van 27 Apr il 1884 (Staats
blad N °. 96), l aatstel ij k gewij zigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad N°. 275 ); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De gebouwen " Rehoboth" en " Eben

Haëzer" , te Wag enborgen, staande onder het 
bestuur van de vereeniging " Tot Christelijke 
Liefdadi gheid" , aldaar, worden onder de voor
waarden, vermeld in de volgende artikelen, 
gezamenlijk aangewezen a ls eene inrichting, 
die niet als krankzinnigengesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor, d ie voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te . vull en of 
te ,vijzigen. 

2. De voorziening in den geneeskundigen 
dienst geschiedt ten genoegen van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken. 

3. 1. Tot de inrichting wordt te allen t ijde 
vrije toegang verleend aan den inspecteur, 
door Onzen Minister van Binnenla ndsche Za
ken bel ast met het toezicht. 

2. Het bestuur, de aan de inrichting ver
bonden geneeskundigen, benevens het overige 
aldaar werkzame personeel , geven den inspec
teur de door hem verlangde inlicht ingen. 

3. ·H et is verboden de verpleegden te be
lemmeren zich schr iftelij k te wenden tot de 
hoofden der Departementen van Algemeen 
Bestuur, tot den inspecteur en tot den off icier 
van justitie. 

4. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek of op da t van een der 

ouders , ingeval de verpleegde staat onder 
oudedijke macht of voogdij ; 

b. op schriftelijke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zijn, van den eer
sten geneeskundige, dat zijne verpleging in de 
inrichting niet langer noodzakelijk of wen
schelijk is; 

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

schriften, wel ke door Onzen M inister van 
Binnenlandscbe Zaken ten aanzien van het 
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bepaalde in dit artikel mochten worden ge
geven . 

4. 1. H et bestuur draagt zorg, dat in de 
inrichting steeds aanwezig is een stel platte
grondteekeningen, waaru it de bestemm ing van 
alle vertrekken duidel ijk blij kt; deze teeke
ningen won.ten den inspecteur op ve rl a ngen 
ter inzage voorgelegd. 

2. Inza ke veranderingen, welke zouden moe
ten le iden tot wijzigingen in de teekeningen, 
bedoeld in het vorig lid, wordt vooraf het 
advies ingewonnen van den inspecteur. 

3. In elk voo r meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelijke 
zichtbare plaats aangegeven het aantal ver
pleegden, waarvoor het vertrek bestemd is. 

4. Door Onzen Minister van Binnenl andsche 
Zaken kunnen nadere voorschriften worden ge
geven ten aanz ien van het bepaalde in het 
le en 2e lid . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van di t besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden gepl aatst. 

's-Gravenhage, den 14den F ebruari 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van B innenland.se/ie Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 26 Februari 1935.) 

s. 48. 

14 Februari 1935. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 7 
Mei 1924 (Staatsblad n°. 232), houdende 
nadere bepalingen omtrent den in-, u it- en 
doorvoer van goederen per post. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Financiën en van Binnenlandsche Zaken van 
7 November 1934, n°. 164, afdeeling Invoer
rechten, en van 8 November 1934, n°. 10, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Gezien Ons besluit van 27 December 1934 
(Staatsblad n°. 670), onder meer bepalende 
de plaatsing in het Staatsblad van het op 20 
Maa rt 1934 te Caïro gesloten Algemeen Post
verdrag en de gelijktijdig aldaar gesloten 
overeenkomsten betreffende de brieven en 
doosjes met aangegeven waarde en de post -

, pakketten; 
Overwegende, dat het wenschel ijk is, Ons 

besluit van 7 Mei 1924 (Staatsblad n°. 232), 
houdende nadere bepalingen omtrent den in-, 
uit- en doorvoer van goederen per post, laat
stelijk gewijzigd bij dat van 18 Juli 1930 
(Staatsblad n°. 292) nader te herzien ; 

Gezien artikel 1 der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 61), a lsmede artikel 1 der wet 
van 28 December 1879 (Staatsblad n°. 250) 
en de wet van 7 December 1896 (Staatsblad 
n°. 212); 

Den Raad van State gehoord (advies van 20 
November 1934. n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 9 Janua1·i 1935 , n° . 83, 
a fdeeling Invoerrech ten, en van 11 F ebruari 
1935 , n°. 11 , Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegra fi e en Telefonie ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In Ons voormeld gewijzigd besluit 

van 7 Mei 1924 (Staatsblad n°. 232) worden 
nader de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. De praemisse wordt gelezen: 
Gezien ,Ons besluit van 27 December 1934, 

(Staatsblad n°. 670), onder meer bepalende 
de plaatsing in het Staatsblad van het op 20-
Maa rt 1934 te Caïro gesloten Algemeen Post
verdrag en de gel ijktijdig aldaar gesloten 
overeenkomsten betreffende de brieven en 
doos jes met aangegeven waarde en de post
pa kketten; 

B. In artikel 14, eerste lid, vervall en de 
woorden: ,,van met invoerrecht belast druk
werk en". 

Van het tweede Jid van dit artikel vervalt 
de laatste volzin. 

2. Di t be luit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van he t Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Ministers van Financiën en van Bin
nenl andsche Za ken zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den opgenomen en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 14den F ebrua ri 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, 0 u d. 
De M inister van B innenlandsche Zaken, 

J . A . de W i I d e . 
( Uitgeg. 26 Februari 1935. ) 

s. 49. 

14 Februari 1935. BESLUIT, bepalende de 
inwerkingtredi ng van de wet van 7 F e
bruari 1935 (Staatsblad n°. 41) , houdende 
nieuwe regeling van de surséance van 
betaling, de gelegenheid tot a kkoord 
openende. 

l nwerkingt,·eding 16 Maart 1935. 

s. 50. 

15 Februari 1935. WET tot vaststelling va n 
het achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het di enstjaa r 1935. 
Ti tel A. Gewone dienst. 

A. Departement f 1,329,310 
B. Mili taire uitgaven 81,444,416 
C. Niet-m ilitaire uit-

gaven . . . 
D. Overige uitgaven, 

tot het hoofdstuk 
behoorende . 

4,808,779 

130,000 
----- f 87,712,5 05 

Ti tel B. K apitaa ldienst. 287,000 

Geheele dienst f 87,999,5 05 

s. 51. 

15 Februari 1935. WET tot vaststelling van 
de begroot ing van uitgaven ten behoeve 
van de voltooiing van het vestingstelse l 
voor het dienstjaar 1935. 

Ti tel A. Gewone dienst . 
Tite l B . K apitaaldienst . 

Geheele dienst . 

f 14,825 
Nihil. 

f 14,825 
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s. 52 . 
15 Felrrua1·i 1935. WET tot va tstelling van 

de begrooting van het Staatsbedrijf der 
Artillel'ie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1935. 

s. 53. 

15 Februari 1935. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Koninklijk besluit van 29 
December 1921 ( taatsblad n°. 1452), wo
als dit laatstelijk is gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 19 Februari 1932 
(Staatsblad n°. 59), betreffende een nieu
we regeling ten aanzien van de toekenn ing 
van vacatiegeld. 

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

Staat, Voorzitter van den Raad van Ministers 
van 14 Januar i 1935, n°. 14, K abinet M.R.; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 29 Januari 1935, n°. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Februari 1935, n°. 
75, K abinet M .R.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen a ls volgt: 

Eenig artikel. 
Met ingang van 1 Maart 1935 wordt het 

tweede lid van artikel 1 van Ons besluit van 
29 December 1921 (Staatsblad n°. 1452), laat
st.elijk gewijzigd bij Ons besluit van 19 Fe
bruari 1932 (Staatsblad n°. 59), gelezen a ls 
volgt: 

"Het vacatiegeld zal in den regel niet meer 
da n f 5 bedragen." 

Onze Ministers, Hoofden der Departement.en 
van Algemeen Be tuur zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 15den F ebruari 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 

H. Colijn. 
( Uitgeg. 22 Febr. 1935.) 

s. 54. 

16 Februari 1935. WET tot vaststelling van 
het derde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1935 . 

T itel A. Gewone dienst . 
Titel B. Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 55 _ 

f 3,608,000 
Nihil 

f 3,608,000 

16 Februari 1935 . BESLUIT tot schors ing 
van het besluit van den Raad van Ame
land d .d. 28 Januari 1935, waarbij aan 
R. van der Velde te Sne ek een bouwver
gunning is verleend. 

Geschorst tot 1 September 1935. 

s. 56. 

16 Februari 1935. BESLUIT, houdende: 
A. intrekking van het Consu lair Regle

ment (Staatsblad n°. 243 van 1928), ge
wijzigd bij besluit van den 13den Septem
ber 19311 (Staatsblad n°. 504); 

B. vaststelling van een nieuw regle
ment op de inrichting van den consula iren 
dienst. 

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

Buitenlandsche Zaken van den 28 December 
1934, Afdeeling Consulaire- en Handelszaken, 
n° 42393 · 

D n Rdad van State gehoord (advies van 
den 15den Januari 1935, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemrle11 Minister van den 13den Februari 
1935, Afdeeling Consulaire- en Handelszaken, 
n°. 2303; 

Hebben goedgevopden en versLa~ n : 
a. in te trekken het consulair rE>;rlerne1,t. 

va tgesteld bij Ons besluit van den 2en Juli 
1928 (Staatsblad n°. 243), gewijzigd bij Ons 
besl uit van den 13en September 1934 (S taat.,
blad 11 <. 504) ; 

b. vast te stell en het volgende Reg] m<-nt 
op de inrichting van den consulairen ciien,;t. 

HOOFDSTUK I. 

Van de consulaire posten. 

Art. 1. De consulaire posten worden door 
Ons ingesteld of opgeheven. 

HOOFDSTUK II. 

Van de bezo/,,J,igde consulaire a11ibtenarcn. 

2. 1. De bezoldigde consulaire ambtena
ren hebben den rang en voeren den t itel van 
aspirant-vice-consul, vice-consul, consul of 
consul -generaal der Nederl anden. 

2. De bezoldigde consul aire ambtenaren 
worden door Ons benoemd, bevorderd, ter be
schi kking gesteld en ontslagen. 

Zij kunnen door Onzen Minister va,, Bui
ten I andsche Zaken worden geschorst. 

3. l. Tot aspirant-vice-consul kunnen al
leen benoemd worden zij, die als candidaat 
voor den consulairen dienst zijn aangewezen en 
met goed gevolg het examen voor den consu
la iren dienst, bedoeld in artikel 6 van dit 
Reglement, hebben afgelegd. 

2. Tot v ice-consul kunnen alleen l..,enoemd 
worden zij , die gedurende den termijn, ge
noemd in artikel 9 van dit reglement, a ls 
asp i rant-vice-arnsul hebben ged iend. 

3. Tot consul of consul-generaal worden, be
houdens uitzondering in het dienstbelang, 
slechts zij benoemd, die de rangen van aspi
rant-vice-consul en vice-consu l doorloopen heb
ben . 

4. 1. Telkens wanneer het belang van den 
dienst zulks eischt, wordt de aanwijzing als 
candidaat voor den consulairen dienst voor
be reid door een commissie, daartoe door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken aangewe
zen, be taande uit vijf leden, onder welke het 
hoofd der Afdeel i ng van het Departement van 
Bni tenlandsche Zaken, welke belast is met de 
behandeling der consulaire zaken. De commis-
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sie wordt bijgestaan door een ambtenaar van 
het Departement van Buitenlandsche Zaken 
als secretaris. 

2. Deze commissie plaatst binnen veertien 
dagen, nadat zij van Onzen Minister van Bui
tenlandsche Zaken eene opgaaf heeft ontvan
gen van het aantal candidaten, voor den con
sulairen dienst aan te wijzen, eene opl'oeping 
in de Nederlandsche Staatscourant', waarbij 
tevens het bovenbedoelde aantal wordt ver
meld, a lsmede plaats en datum van het exa
men. Deze oproeping wordt door de commiss ie 
herhaald zoovele malen al zij zulks gewenscht 
acht. 

3. Bij haar onderzoek naar de aanbevelens
waardigheid van de personen, die zich bij haar 
hebben aangemeld, let de commissie op hun 
Yerleden, hunne geschikthe id voor hunnen toe
komstigen werkkring en hunne algemeene ont
wikkeling. 

Zij onderwerpt hen aan een vergel ijkend 
examen, waarbij moet worden blijk gegeven: 

a. van vaard ighe id "om schriftelijk in goed 
ederlandsch eene zakelijke uiteenzetting of 

beschrijving te leveren, een stuk Nederlandsch 
behoorlijk te lezen en zich van het gelezene 
goed rekenschap te geven, alsmede om Fransch, 
Engelsch en Duitsch proza goed te vertalen 
in het Nederl andsch en zich van die vreemde 
talen praktisch mondeling en schriftelijk te 
kunnen bedienen; 

b. van eenige h andelskennis; eeni ge ken
n is van handelsrekenen, van boekhouden, van 
handelsaardrijkskunde, van handelsgeschiede
nis en van de Staatsinstellingen van Neder
land en van Nederlandsch-lndië, Suriname en 
CuraçM, alsmede van bekendheid met de 
g rondbeginselen der Staathuishoudkunde. 

4. De commissie kan het examen, al naar 
zij wenschelij k acht, schri ftelijk of mondeling 
dan wel op beide wijzen afnemen. 

5. De commiss ie is bevoegd om hen, wier 
schriftelijk werk onvoldoende is, niet tot het 
mondeling onderzoek toe te laten. 

6. Zij , die zich wenschen te onderwerpen 
aan het onderzoek, bedoeld in het derde lid 
van dit artikel, moeten mannelijk N ederlander 
zijn en in den loop van het jaar, waarin het 
onderzoek plaats vindt, den leeftijd van 21 
jaar bereikt hebben. Zij melden zich daa rtoe 
binnen den termijn, bij de oproeping vei·meld, 
bij den secretaris der commissie aan, met over
legging van een bewijs van ederlandersch ap, 
een uittreksel uit hunne geboorte-akte, een 
kort relaas van het onderwijs, door hen geno
ten, eene verklaring van goed maatschappelij k 
gedrag, hunne diploma's getuigschriften of 
e indrapporten, a lsmede het bewijs van eene 
werkzaamheid gedurende een igen tijd op een 
handelskantoor, het liefst eene export- dan wel 
importfirma, eene cargadoorszaak of eene niet 
te groote reederij. Indien er voor hen uitzicht 
bestaat om na hunne aanmelding nog diplo
ma's, getuigschriften of e indrapporten te ver
krij gen, deelen zij dit mede , en zoo spoedig 
mogelijk na de verwerving zenden zij die 
stukken aan den secretaris der commissie in. 
Tevens deelen zij mede, welke verplichtingen 
zij nog te vervullen hebben ten aanzien van 
den militairen dienst en leggen zij over eene 
verklaring omtrent hun gezondheidstoestand, 
af te geven door een geneeskundige, aan te 

wijzen door Onzen Minister voornoemd, waar
uit o. a. blijkt, of zij lichamelijk geschikt zijn 
voor het verblijf in het buitenland. 

7. Binnen twee maanden na afloop van het 
examen brengt de commiss ie aan Onzen Mi
n ister van Bu itenlandsche Zaken een verslag 
uit, waarin zij haar oordeel uitspreekt over de 
personen, die voor aanwijzing in aanmerking 
komen, met opgaaf der volgorde, waarin zij 
naar hare meening behooren te worden ge
plaatst. 

8. Na de ontvangst van dit rapport worden 
binnen eene maand door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken de candidaten voor den 
consulairen dienst aangewezen. 

5. 1. De candidaten voor den consulairen 
dienst moeten zich uiterlijk binnen twee jaa r 
na hunne aanwijzing schriftelijk bij Onzen 
Minister van Buitenlandsche Za ken aanmel
den, t.ot het afleggen van het examen voor 
den consulairen dienst, bedoeld in art. 6. 

2. W anneer zij zich in staat achten met 
goed gevolg het examen te doen, geven zij 
daarvan kennis aan Onzen Minister van Bui
.tenlandsche Zaken, di e alsdan bepaalt wan
neer het examen zal worden gehouden, met 
dien verstande, dat het examen wordt afgeno
men zoo mogelijk uiterlijk zes maanden nadat 
de aanm elding heeft plaats gehad. 

Bij deze kennisgeving leggen zij over eene 
verklaring omtrent hun gezondheidstoestand , 
a f te geven door een geneeskundige, aan te 
wijzen door Onzen Minister voornoemd, waar
uit o.a. blijkt, of zij lichamelijk geschikt zijn 
voor het verblijf in het buitenland. 

3. Terzake van hunne voorbereidende studie 
worden hun vanwege Onzen Minister van Bui 
tenlandsche Za ken de noodige aanwijzingen 
verstrekt. 

Vere isch t is voor hen het bezoek aan en 
bestudeer ing van ondernem ingen van voort
brenging hier te lande. 

4. De cand idaten voor den consul airen 
dienst zijn verplicht omtrent hunne studie en 
voorts omtrent hun gedrag aan Onzen Minis
ter van Bui tenlandsche Zaken alle inlichtin
gen te verstrekken, di e hij direct of indirect, 
mondeling of schriftelijk, van hen verlangt en 
a ll e desbetreffende wenken van den Minister 
voornoemd te volgen. 

5. Wegen aanhoudende ziekte en wegens 
plichtsverzuim en wangedrag van de candi
daten voor den consulairen di enst kan Onze 
genoemde Minister , te zijner beoordeel ing, 
hunne aanwijzing als zoodanig intrekken. 

6. H et candidaatschap vervalt voor hen, 
die zich voor het examen niet binnen den ter
mijn, omschreven in het eerste lid, hebben 
aangemeld. 

7. W anneer een candidaat voor den consu
lairen dienst voor de eerste maal niet slaagf 
bij het a fl eggen van het examen, kan hij het 
nog eenmaal herhalen b innen een termijn, in 
overleg met de commiss ie, te bepalen door 
Onzen Min ister van Buitenlandsche Zaken. 

8. Voor hen, di e zich na hunne aanwijzing 
aan de studie van rechts- of staatswetenschap 
aan een Universiteit wijden, of cursussen van 
hooger handelsonderw ijs, hetzij in N ederland , 
hotzij in het buitenland, volgen, of wel in h an
del of industri e pra kti sch werkzaam zijn, kan 
de termijn, genoemd in het eerste lid, door 
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Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken met 
ten hoogste één jaar worden verlengd. Gelijke 
verlenging kan op grond van wel bewezen ziekte 
of op grond van andere buitengewone om
standigheden - ter beoordeeling van Onzen 
genoemden Minister - door dezen worden toe
gestaan. 

6. Het examen voor den consulairen dienst 
omvat: 

I. De Nederlandsche, Fransche, Engelsche 
en Duitsche talen, waarin de candidaat zich 
schriftelijk en mondeling juist moet kunnen 
uitdrukken. Kennis van eenige andere vreem
de taal strekt tot aanbeveling. 

II. a. Het Nederlandsch burgerlijk recht 
en wel voornamelijk Boek I, II en III Burger
lijk Wetboek, en de Wet houdende Algemeene 
Bepalingen der Wetgeving van het Konink
rijk ; 

b. de voornaamste bepalingen van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering; 

c. het Nederlandsch handelsrecht, in het 
bijzonder het zeerecht; 

d. kennis in hoofdzaken van het Volken
recht · 

e. 'de strekking der voornaamste N eder
landsche verdragen op handelsgebied; 

/. de verplichtingen en bevoegdheden der 
Nederl and che consulaire ambtenaren, zooals 
die omschreven zijn in de "Handleiding voor 
den 1 ederlandschen consulairen ambtenaar", 
in de wetten, betreffende de bevoegdheid der 
consulaire ambtenaren tot het opmaken van 
burgerlijke akten en de consula ire rechts
macht, alsmede in de consulai re conventies; 

g . de voornaamste bepalingen van het e
derlandsch strafrecht en strafvordering. 

III. a. De groote handels- en verkeers
wegen; 

b. den tegenwoordigen toestand van handel 
en nijverheid, landbouw en scheepvaart, voor
namelijk met het oog op de Nederlandsche en 
Nederlandsoh-Oost- en West-Indische belan
gen; 

c. de h andelsgeschiedenis sedert de ontdek
king van Amerika; 

d. de wijze van voortbrenging der voor-
naamste ederlandsche en Kolonia le artike-
len· 

e.' de inrichting der Nederlandsche handels
en scheepvaartstatistiek. 

Aan hen, die aan eene ederlandsche Uni
versiteit of aan eene Nederlandsche Handels
hoogeschool met goed gevolg een doctoraal 
examen hebben afgelegd en daarbij in een of 
meer der hierboven genoemde vakken zijn ge
examineerd, wordt vrij stelling van het examen 
in dat vak of die vakken verleend, mits in de 
verklaring, betreffende den gunstigen uitsl ag 
van het doctoraal examen, zij aangeteekend, 
dat di t is afgenomen met het oog op de eischen 
van den consulairen dienst en, voor zoover het 
doctoraal examen de rechtswetenschap betrof, 
mits uit bedoelde verklaring blijke, dat bij 
het onderzoek in dat vak handels- en in het 
bijzonder zeerecht hoofdzaak zijn geweest. 

7. 1. H et examen voor den consulairen 
dienst wordt in het openbaar gehouden te 
's-Gravenhage, bij voorkeur in de tweede helft 
van de maand April of van de maand Octobcr. 

2. Tijd en plaats van het examen worden 
vooraf in de Sta,atscourant afgekondigd. 

L. & S. 1935. 

3. Het examen voor den consulairen dienst 
wordt afgenomen door eene commissie, door 
Ons benoemd, bestaande uit een voorzitter en 
4 leden. 

4. In die commissie heeft zitting een rechts
geleerde bekend met de rechtspraktijk, een 
vertegenwoordiger van den handel, en, zoo 
mogelijk, een consul-generaal of consul of 
oud-consul-generaal of oud-consul. Een amb
tenaar van het Departement van Buitenland
sche Zaken wordt door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken aan die commissie als 
secretaris toegevoegd. 

5. De commissie kan zich bij het afnemen 
van het examen doen bijstaan door deskundi
gen, na vooraf daartoe machtiging te hebben 
ve1·kregen van Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken. 

6. Bij ontstentenis van den voorzitter of 
van een der leden wordt door Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken tijdelijk in de ver
vanging voorzien. 

7. De commissie wordt door haren voor
zitter tot het afnemen van het examen opge
roepen, wanneer de Minister oordeelt, dat 
daaraan behoefte bestaat. 

8. De commissie brengt aan voornoemden 
Minister schriftelijk verslag uit van het exa
men. 

8. Zij, die met goed gevolg het examen 
voor den consulairen dienst hebben afgelegd, 
worden binnen drie maanden nadien tot aspi-
1·ant-vice-consul aangesteld. 

9. 1. Drie jaren na hunne aanstelling als 
zoodanig kunnen do aspirant-vice-consuls tot 
vice-consul worden bevorderd. 

2. Voor hen, wien krachtens het achtste lid 
van art. 5 verlenging is toegestaan van den 
termijn, binnen welken examen moet worden 
afgelegd, kan de termijn van drie jaren, be
doeld in het vorige lid, met den duur der ge
noemde verlenging verminderd worden, indien 
Onze Minister van Buitenlandsche Zaken daar
toe temien aanwezig acht. 

10. 1. De consulaire ambtenaren worden 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Za
ken werkzaam ge teld bij zijn Departement, 
bij een Gezantschap of bij een consulaat
generaal of consulaat, of wel ter be chikking 
gesteld van het hoofd van eenig ander De
partement van Algemeen Bestuur in Neder
land, Nederlandsch-l ndië, Suriname of Cura
çao, een en ander met dien verstande, dat de 
aspirant-vice-consul zoo mogelijk a lthans een 
deel van zijn diensttijd in het buitenland werk
zaam zij. 

2. Zij kunnen ook worden belast met de 
waarneming van een consula iren post, met 
dien verstande, dat de aspirant-vice-consuls 
slechts in aanmerking kunnen komen voor de 
tijdelijke waarneming van een consu lairen post. 

3. Bij werkzaamstelling in Nederland kan 
aan de consulaire ambtenaren, nevens hunne 
jaarwedde, eene toelage worden toegekend, 
waarvan het bedrag voor elk geval door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken wordt 
vastgesteld. 

ll. adat de vice-consul vijf jaren als zoo
danig heeft dienst gedaan, kan hij tot consul 
worden bevorderd. 

12. Nadat de consul vijf jaren als zoodanig 
5 
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heeft dienst gedaan, kan hij tot consul-gene
raal worden bevorderd. 

13. l. Aan een con ui-generaal kan een di
plomatie ke titel worden verleend voor den tijd 
gedurende welken hij een bepaalden post ver
vu lt, wanneer dit door Ons wensche lij k wo rdt 
geacht voor de goede vervulling van dien 
post. 

2. Eveneens zal een diplomatieke titel kun
nen worden verleend aan een consulairen am b
tenaar, wien een bijzondere zending naar een 
bepaald land is opgedragen . 

3. Bij ontslag of overplaatsing of bij het 
eindigen der bijzondere zending, bedoeld in 
het vorige lid, verva lt die titel van rechts
wege. 

4. Ook kan uit hoofde van de reden, ve r
meld in I id 1 van dit a rtikel, door Ons aan 
een consu la iren ambtenaar de titel worden 
verleend van den rang, onmiddellijk volgende 
op dien , welken hij bekleedt. 

5. Het verleenen van di en titel brengt 
geene verhooging van bezoldiging m ede. 

14. l. De aspirant-vice-consuls genieten eene 
bezoldiging van f 2250 per jaar, wel ke bezol
diging na elk jaar dienst als zoodanig met 
f 230 wordt verhoogd, totdat een bedrag van 
f 2940 is bereikt. 

2. Zoo zij buiten Nederland worden werk
zaam ge teld, kan hun bovendien eene ver
goeding voor verblijf, door Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken te bepalen, worden 
toegekend. 

15. l. De vice-consuls genieten eene be
zoldiging van f 3380 per jaar, wel ke bezold i
ging na elke twee jaren dienst als zoodanig 
met f 230 wordt verhoogd, totdat een bedrag 
van f 4070 is bereikt. 

2. Zoo zij buiten Tederland worden we rk
zaam gesteld, kan hun bovendien eene ver
goed ing voor verblij f, door Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken te bepalen, worden 
toegekend, voor zooveel hun niet krachtens 
artike l 18 reeds eene vergoeding toekomt. 

16. l. De consuls genieten eene bezoldi 
ging van f 4320 per jaar, welke bezoldiging 
na elke twee jaren dienst als zoodanig met 
f 270 wordt verhoogd, totdat een bedrag van 
f 5400 is bereikt. 

2. Zoo zij buiten Nederland worden werk
zaam gesteld, kan hun bovendien eene vergoe
ding voor verb lijf, door Onzen Minister van 
B u itenlanclsche Zaken te bepal en, worden toe
gekend, voor zooveel hun niet krachtens ar
t ikel 18 reeds eene vergoeding toekomt. 

17. 1. D e consuls-generaal genieten een be
zo ldiging van f 5400 per jaar, welke bezoldi
g ing na elk jaar dienst a ls zoodani g met 
f 570 wordt verhoogd, totdat een bedrag van 
f 7680 is bereikt. 

2. Zoo zij buiten Nede,·land worden werk
zaam gesteld, kan hun bovendien eene ver
goeding voor verblij f, door Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken te bepalen, worde n 
toegekend, voor zooveel hun niet krachtens 
artikel 18 reeds eene vergoeding toekomt. 

18. l. De consuls-generaal en de consuls, 
a lsmede de vice-consu ls, di e anders clan ter 
tij delij ke vervanging van een titular is, een 
consulairen post beheeren, gen ieten voorts 
eene verblijfsvergoeding tot zoodanig bedrag, 

als voor den post, door hen bekleed, is vast
gesteld. 

2. H et bedrag der verblijfsvergoeding, aan 
he n toe te kennen, wordt door Ons voor el ken 
post afzonder! ij k vastgestel cl. 

3. In geva l van over lijden wordt de ver
bl ij fsvergoed ing, aan den consu lairen ambte
naar toegekend, uitbetaald aan zijn gez in tot 
en met drie maanden na het overlijden. 

19 . Aan de consulaire ambtenaren worden 
de dienstuitgaven in overleg met Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken vergoed . 

20. l. Bij definitieve plaatsing aan het 
hoofd van een post wordt ter vergoeding der 
kosten van vestiging aan den consula iren amb
tenaar door Ons een bedrag toegekend: 

voor consuls-generaal van ten hoogste f 6000; 
voor consuls van ten hoogste f 4500; 
voor vice-consuls van ten hoogste f 35 00. 
2. Wij behouden Ons voor, in elk voorko

mend geval te bepalen, of en in hoeverre eene 
vergoeding voor kosten van u itrust ing zal 
worden toegekend aan den consu lairen amb
tenaar, die niet defin it ief aan het hoofd van 
een post wordt geplaatst. 

3. Van deze bedragen, voor zoover zij op 
grond van de laatste plaats ing of overplaat
sing zijn genoten, kan restitutie geëischt wor
den, indien de belanghebbende binnen de 
twee jaar op zijn verzoek wordt overgeplaatst 
of uit eigen beweging den dienst verlaat. 

21. In geval van p laatsing, overplaatsing, 
eervol ontslag of ter beschikkingstelling, zul 
len aan de consulaire ambtenaren de kosten 
van verhuiz ing worden vergoed tot een be
drag, telkenmale door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken vast te stellen. 

22. l. In geval van p laatsing, overplaat
sing, eervol ontslag of ter beschikkingstelling, 
zullen aan de consulaire ambtenaren de reis
en verblijfkosten van hun gez in naar hunnen 
post of naar Nederland vergoed worden. 

Aan de consu laire ambtenaren met den 
rang van consul-generaal, consu l en vice
consul, kunnen, tenzij zij geen gez in hebben , 
ook vergoed worden de reis- en verblijfkosten 
van één(e) bediende. 

2. Hun eigen reis- en verb lij fko ten worden 
geregeld op den voet, als door Ons vastge
steld, of vast te stellen. 

3. In geval van overl ijden van een consu
lairen ambtenaar, a ls bedoeld in het eerste 
l id van dit artikel , ontvangt zij n gezin ver
goeding voor de re is- en verbl ij fkosten naar 
Nederland of naar de plaats waar het zich 
gaat vestigen. 

In zoodanig geval kunnen ook vergoed wor
den de re is- en verblij fkosten van één(e ) be
diende . 

23. l. Aan de consu ls-generaal en de con
suls, die aan het hoofd van een post staan, 
a lsmede aan de consul a ire ambtenaren, d ie 
belast zij n met het beheer van een post, in
dien dit beheer n iet het karakter draagt eener 
tijdel ijke vervanging van den titularis kan, 
voor zoover de belangen van den dienst zulks 
toelaten, een verlof worden verleend : 

a. ind ien zij zij n gevestigd op posten in 
Europa, Noorrl,.Afrika, Klein-Azië en Syri ë, 
van 3 maa nden na een onafgebroken dienst-
t ij d van vij f jaren; 
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b. indien zij zijn gevestigd op posten, ge
legen binnen de keerkringen of daarmede ge
lijkgesteld, van 8 maanden na een onafgebro
ken diensttijd van vijf jaren; 

c. indien zij zijn gevestigd op andere posten 
dan die genoemd sub a e n b, van 6 maanden 
na een onafgebrnken diensttijd van vijf jaren. 

2. D e duur der verlofreis van de stand
plaats van de consu laire ambtenaren naar 
N ed,erland en terug, berekend naar de kortste 
reisroute, is niet begrepen in den duur van 
het verlof. 

3. Bij tusschentijdsche overplaatsing van 
een der groepen, hierboven bedoeld, naar een 
der andere, bepaalt Onze Minister van Bui
tenlandsche Zaken, in verband met den tijd, 
welken de consulaire ambtenaar op zijn laat
ste standplaat heeft doorgebracht, óf en in 
hoeverre zijne overplaatsing a ls afbreking van 
den dienst wordt beschouwd. 

4. Van de verloven, hierboven bedoeld, 
moeten de consul a i re arn btenaren een gedeelte 
in N~de,·land doorb rengen ter aanknooping 
van betrekkingen met Nederlandsche belang
hebbenden en voor zoodanige andere bez ig
heden, a ls Onze Minister van Buitenlandsche 
Zake n noodig mocht oordeelen. Onze Minister 
voornoemd bepaalt in elk geval afzonderlijk 
het gedeelte der verloven, dat voor het doel, 
in bovenstaande zinsnede omschreven, zal wor
den besteed. 

5. Bij aankomst in Nede,·land wenden de 
consul a ire ambtenaren zich onmiddellijk tot 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken ter 
verkrij ging van de noodige instructies in ver
band met het doel, aangegeven in het vorige 
lid. 

6. Afgescheiden van het verlof, genoemd 
in l id 1 van dit a rtike l, ka n, voor zooverre 
de belangen van den dienst zulks toelaten, 
aan de consu ls-generaal en de consuls een 
jaarlijksch verlof van zes weken, aan de vice
consuls en de asp irant-vice-consuls een jaa r
l ij ksch verlof van vier weken worden verleend, 
met dien verstande evenwel, dat het jaarl ijksch 
verlof niet genoten wordt in het j aar, waa rin 
de consulaire ambtenaar in het genot wordt 
gesteld van het verlof, genoemd in lid 1 van 
dit artikel. Deze jaarl ijksche verloven worden 
niet a ls afbreking van den dienst in aanmer
king gebracht. Gedurende de verloven, be
doe ld in dit lid, bl ij ven de consulaire ambte
naren in het genot hunner volle verblijfsver
goeding of vergoeding voor verblijf. In geval 
van overschrijding van het verlof, hierboven 
bedoeld, zal Onze Minister van Buitenland
sche Zaken beoordeelen in hoeverre en in 
wel ke m ate alsnog tot inhouding der verblijfs
vergoeding of vergoeding voor verblijf za l 
worden overgegaan. 

7. In geval van afwezigheid wegens ziekte 
bepaalt Onze Minister van Buitenlandsche Za
ken , in verband met den duur der ziekte, in 
hoeverre deze als afbreking van den di enst 
wordt beschouwd. 

8. De reis- en verblijfkosten, door de con
sulaire ambtenaren te maken, zoowel voor zich 
zei f als voor hun gez in , ter zake van de ver
loven, bedoeld in Jid 1 van dit artikel, worden 
hun vergoed op den voet, a ls door Ons vast
gesteld of vast te stell en. 

9. Bij tusschentijdsche verloven genieten de 

consu laire ambtenaren, genoemd in ]id 1 van 
dit artikel, noch voor zich zelf, noch voor hun 
gezin, eene vergoeding ter zake van de kosten 
hunner verlofreizen. 

10. Wij behouden Ons voor in elk voorko
m end geval te be pal en, of en in hoeverre de 
kosten hunner verlofreizen vergoed zu llen 
worden aan de consuls, de vice-consuls en de 
aspirant-vice-consuls, die tijdelijk een consu
lairen post beheeren ter vervanging van den 
t itu lar is, a lsmede aan de consu ls, vice-consuls 
en aspirant-vice-consuls, di e werkzaam gesteld 
zijn aan een gezantschap, aan een Consulaat
Generaal of aan een Consulaat. 

ll. Gedurende hunne verloven blijven de 
consu la ire ambtenaren in het genot hunner 
jaarwedde, met dien verstande, dat geene 
jaarwedde wordt genoten voor den t ijd, dat 
het verlof langer dan een jaar duurt o f ge
duurd heeft. 

12. De termijn, waarna de consulaire amb
tenaar volgens de bepalingen van dit regle
ment in aanmerking zoude kunnen komen 
voor rangs- of traktementsverhooging, wordt 
verlengd met den duur van het ver lof, door 
hem buiten bezwaar van 's Lands schatkist ge
noten. 

24. 1. D e verloven der consulaire ambte
naren worden, behoudens de uitzondering, be
doeld in het volgend lid, verleend door Onzen 
Minister van Bui tenl andsche Zaken. 

2. De onmiddellijke chef van een bezoldigd 
consu la ir ambtenaar is bevoegd, voor zooverre 
de belangen van den dienst zulks toelaten, aa11 
dezen een verlof te verleenen hetwelk den 
duur van vier weken 's j aars niet mag over
schrijden, tenzij ziekte of buitengewone om
standigheden dit noodig maken. Van het ver
l eenen van zoodanig verlof geeft hij kennis 
aan Onzen Minister van Buitenl andsche Za 
ken. 

25. 1. Bij afwezigheid met verlof of we
gens ziekte van een consulair ambtenaar, die 
een consu l a i ren post beheert, wordt door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken in elk 
geval afzonderlijk vastgesteld of, en zoo ja, 
tot welk bedrag zal worden gekort op de ver
blijfsvergoed ing hem toegekend. 

2. Mede wordt door Onzen voornoemden 
Minister in e lk geval afzonderlijk vastgesteld 
of, en zoo ja, tot welk bedrag aan den waar
nemer van den post eene verblijfsvergoeding 
zal worden toegekend. 

3. De waarnemer mag, zonder voorafgaa11-
de machtiging van Onzen voornoemden Mi
nister of van den titularis, geene verandering 
brengen in de inrichting van den post. 

26. 1. De consulaire ambtenaren kunnen te 
a ll en tijde te,· beschikking worden gesteld of 
gescho rst worden. 

2. B ij ter beschikkingstell ing kunne n de 
consulaire ambtenaren gedurende twee j a ren 
in het genot bi ij ven van ten hoogste twee
derde van het bedrag hunner bezoldiging. 

3. In geval de consulaire ambtenaren, die 
ter beschikking gesteld of geschorst zijn, weder
om in den consulaire n dienst hersteld worden, 
worden de termijnen, bedoeld in de artt. 11, 
12, 14, 15 , 16 en 17 van dit reglement, ver
lengd met den duur der ter beschikkingstel
ling of schor ing . 

4. De bepaling van het vorige lid geldt ook 
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ten opzichte van consulaire ambtenaren, die 
ten gevolge van ziekte gedurende een jaar niet 
in staat zijn geweest hun ambt waar te nemen. 

27. Tot de bevordering van vice-consul, be
doeld in art. 9, en tot de verhooging van be
zold iging, bedoeld in de artt. 15 , 16 en 17, 
wordt all een dan overgegaan, wannee.r de con
su la ire ambtenaar zijne taak ten genoegen van 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken · 
heeft vervuld. 

28. De bezoldigde consulaire ambtenaren 
mogen geen handel drijven, noch beheerend 
vennoot of agent eener handelsvennootschap 
onder eene firma of bestuurder, commissaris 
of agent van eene andere vennootschap zijn. 

29 . Aan de con ulaire ambtenaren wordt 
eervol ontslag verleend, zoodra zij den leeftijd 
van 65 jaar bere ikt hebben of dezen leeftijd 
reeds bereikt hebben bij het in werking tre
den van dit consulair reglement, tenzij rede
nen, ontleend aan het belang van den dienst, 
het wenschelijk maken het ontslag niet te 
verleen en. 

In het I aatste geval worden zij door Ons 
gedurende den tijd van een jaar in hunne be
trekking gehandhaafd. Deze termijn kan van 
jaar tot jaar door Ons worden verlengd. 

30. H et genot der consulaire bezoldiging 
vangt aan met den dag, waarop de benoeming 
ingaat. Bijaldien in het besluit van benoem ing 
geen datum van ingang is veimeld, vangt het 
genot der bezoldiging aan met den dag, waar
op het ambt wordt aanvaard. 

31. De toekenning van de periodieke ver
booging der consulaire bezoldiging geschiedt 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Z a
ken. 

32 . De voor periodieke verhooging gestelde 
t ijdvakken vangen aan met den eersten dag 
van de maand, waarin de benoeming ingaat. 

HOOFDSTUK III. 

l'an de onbezoldigde consulaire ambtenare~. 
33. 1. De onbezoldigde consulaire ambte

naren voeren in hi ërarchieke volgorde den 
-titel van consulair agent, vice-consul , consul 
,en consul-generaal. 
_ 2. N ederlanders, die een voldoend zelfstan
,dige positie hebben, genieten voor eene be
noeming tot onbezoldigd consulair ambtenaar 
de voorkeur. 

34 . Voor benoeming, ontslag en schorsing 
-der onbezoldigde consulaire ambtenaren geldt 
het bepaal de bij art. 2, 1 id 2. 

35. Aan de onbezoldigde consulaire ambte
naren worden ter zake hunner aanstelling en 
,commissie geene ko ten in rekening gebracht. 

36. De onbezoldigde consulaire ambtenaren 
•ontvangen geen geldel ijke belooning ten laste 
van ' s Rijks schatkist voor hunne diensten. Zij 
behouden echter de door hen, krachtens de be
staande of nog uit te vaardigen voorschriften , 
geïnde kanselar ijrechten en andere baten tot 
een door Onzen Minister van Buitenlandsche 
Z aken vast te stellen bedrag. 

37. De onbezoldi gde consulaire ambtenaren , 
<lie den leeftijd van 70 jaar bereikt hebben, 
zullen door Onzen M inister van Buitenland
sche Zaken uitgenoodigd worden, op grond 
van hun hoogen leeftijd, een verzoek om eer
vol ontslag in te dienen, tenzij redenen, ont-

!eend aan het belang van den dienst, het 
wenschelijk maken die uitnoodiging voor1>
hands achterwege te 1 aten. 

HOOFDSTUK IV. 

B epa.lingen aan a.lle consulaire ambtenaren 
gemeen. 

38. Alvorens eene betrekking in den consu
lairen di enst te aanvaarden leggen de consu
lai re ambtenaren den volgenden eed of belofte 
af: 

"Ik zweer (beloof} , dat ik de mij in den 
consulairen dienst opgedragen betrekkingen 
in allen deele getrouwelij k overeenkomstig de 

ederlandsche wetten en de voorschriften, mij 
gegeven of nog te geven, zal vervullen en dat 
ik in a ll es naar mijn beste vermogen zal mede
werken tot bevordering van de Nederlandsche 
belangen. Zoo waarl ijk helpe mij God Al 
machtig (Dat beloof ik}". 

2. Deze eed (belofte} wordt, bij verbl ij f in 
Nederland, afgelegd in handen van Onzen 
Mini ter van Buitenlandsche Zaken. Anders 
wordt die eed (belofte} schriftelijk afgelegd 
en, door den consula iren ambtenaar onder
teekend, aan Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken toegezonden . 

39. 1. De consulaire ambtenaren mogen 
geen consula ire betrekking eener andere Mo
gendheid aanvaarden zonder Onze vooraf
gaande machtiging. 

2. Wanneer zij ophouden eene dergelijke 
betrekking te bekleeden geven zij daarvan 
kennis aan Onzen Minister van Bui tenlandsche 
Zaken . 

40. 1. Voor eiken consula iren post wordt 
door Onzen Minister van Buitenl andsche Za
ken de pl aats of de landstreek aangewezen, 
op welke, a ls vormende zijn ressort, hij, die 
den post bekleedt, zijne aandacht vooral heeft 
te richten. 

2. Zijn of komen er binnen dit ressort 
ande re consula ire posten, dan verkrij gen deze 
als sub-re sort een deel van het hoofdressort 
met dien verstande, dat zij daartoe blijven be
hooren. 

3. De benoeming van een vice-consul ter 
pl aatse, waar reeds een consul-generaal of 
consul is gevestigd, brengt niet mede, dat 
daardoor te bedoel der plaatse een vice-consu
laat wordt gevestigd. 

4 . De aanwijzing van ressorten doet echter 
niet te kort aan de bevoegdheid van den 
consulairen ambtenaar om zijne werkzaam
heden ook rot buiten die pl aats of die land
streek uit te strekken, wanneer zulks door 
eenig Nederlandsch belang wordt gevorderd, 
mits hij zoodoende niet zijne werkzaamheid uit
breidt tot het ressort van een anderen consu
l a i ren ambtenaar en voor zooveel niet een ige 
wettelijke bepali ng of eenig voorschrift van 
Onzen genoemden Minister zich tegen zu lk op
treden verzet. 

41. 1. Consul a ire ressorten alsmede land
streken, flie · ni et tot een ressort behooren, kun
nen door Onzen Minister van Buitenland che 
Zaken tot een d istr ict worden samengevoegd. 

2. Aan het hoofd van zulk een district 
wordt bij voorkeur geste ld een bezoldigd 
con ui-generaal of consul of anders een onbe
zold igd consul-generaal. 
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42. 1. Hij, die aan het hoofd van een 
district is gesteld, evenals ook hij, wiens res
sort verschillende posten omvat, heeft te wa
ken voor de behoorlijke ambtsvervulling van 
de consulaire ambtenaren, werkzaam in zijn 
district respectievelijk ressort. 

2. Hij houdt met hen zooveel mogelijk voe-
1 ing en heeft de bevoegdheid hun de inlich
tingen te vragen en de werkzaamheden op te 
dragen, die hij noodig acht. 

43. 1. De consulaire ambtenaren in een 
land, a lwaar een Nederlandsch diplomatiek 
ambtenaar is geaccred iteerd, zijn aan de lei 
ding en het toezicht van dien ambtenaar 
onderworpen. 

2. De diplomatieke ambtenaar is bevoegd 
aan bedoelde consulaire ambtenaren - bij 
voorkeur door tusschenkomst van het hoofd 
va,n het district respectievelijk ressort, waartoe 
zij behooren - de werkzaamheden op te drn
gen en de inlichtingen te vragen, welke hij ter 
ri chtige uitoefening van zijne taak noodig acht 
en om aan Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken met betrekking tot den consulai ren 
dienst in het land, waar hij is geaccrediteerd, 
zoodanige voorstellen te doen, a ls hij voor de 
behoorlijke behartiging van de Nederlandsche 
belangen noodig acht. 

44. De consula ire ambtenaren mogen zich 
niet buiten hun ressort of, zoo zij niet aan het 
hoofd van een post staan, buiten hunne stand
plaats begeven, dan met inachtnem ing van de 
voorschriften , door Onzen Minister van Bui
tenlandsche Zaken ten aanzien van ve rlof tot 
of kennisgeving van afwezigheid te ~even. 

45. De consulaire ambtenaren ziJn belast 
met de administratieve handelingen, hun door 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
opgedragen en meer in het bijzonder met de 
bevordering van den Nederlandschen handel, 
nijverheid, landbouw en scheepvaart, alsmede 
met de behartiging van de belangen van de 
N eder! andsche onderdanen en schepen, di e 
zich in hunnen ambtskring bevinden, voor zoo
ver de wetten, de tractaten en gebruiken van 
het land hunner vestig ing die behartiging toe
laten. 

46. De consulai re ambtenaren oefenen hun
ne functie uit overeenkomstig de voorschriften, 
door Onzen Minister van Bui tenlandsch e Za ken 
verstrekt of te verstrekken. 

OvergangsbepaJ,ing. 

47. Den consulairen ambtenaren, wien bij 
de in werkingtreding van dit reglement, door 
de bepalingen sub 1 van art. 23 van het Con
sula ir Reglement (Sta,a,tsblad 1928, n° . 243), 
zooals dit luidde vóór de daarin bij Ons Be
sluit van 13 September 1934 (Sta,a,tsblad n°. 
504) aangebrachte wijziging, een verlof in uit
zicht was gesteld , kan, in afwijking van het 
bepaalde sub 1 van art. 23 van het tegen
woordig reglement, dit ve rlof nog overeen
komstig de bepalingen van het Consulair 
Reglement (Staatsblad 1928, n°. 24.3) worden 
verleend. 

Slotb epalingen. 

48. Dit reglem ent kan worden aangeh aald 
onder den titel van consulair reglement, met 
vermelding van jaargang en nummer van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

49 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teeken ing van het Staatsblad, waarin het ge
plaatst is. 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken i 
belast met de uitvoering van dit be luit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 16den Februari 1935. 

WILHELMINA. 
De Minister· van Buitenlandsche Zaken, 

d e G ra e f f. 

(Uitgeg. 1 Maart 1935.) 

s. 57 . 

18 Februari 1935 . BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toepasselijkverklaring op Suriname van 
het op 31 Mei 1932 te Londen tusschen 
N ederland en (hoot-Britannië gesloten 
verdrag houdende bepalingen tot het ver
gemakkelijken van het voeren van recht.~
gedingen in burgerlijke en handelszaken 
(Staatsblad 1933, n°. 364). 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gezien de Wet van 6 April 1933 (Staats blad 

n°. 137) tot goedkeuring van het op 31 Mei 
1932 te L onden tusschen Nederland en Groot
Britannië gesloten verdrag houdende bepalin
gen tot het vergemakkelijken van het voeren 
van rechtsgedingen in burgerlijke en handels
zaken; 

Gezien Ons Besluit van 12 Juli 1933 (Staats
blad n° . 364), bepalende de bekendmaking 
van bovengenoemd verdrag in het Staatsblad; 

Overwegende, dat krachtens genoemde Wet 
en overeenkomstig artikel 14 (a) van het ver
drag van wege Ons op 5 Februari 1935 aan 
de Britsche R egeering is medegedeeld , dat 
meergenoemd verdrag toepasselijk zal zijn op 
Su,rinam"e·; 

Overwegende mede, dat voor genoemd ge
biedsdeel het verdrag in werking zal treden 
op 5 Mei 1935 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 14den Februari 
1935, Directie van het Protocol, n°. 5492 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de toepasselijkverklaring op Surinam e va11 

bovengenoemd verdrag te doen bekend ma ken 
door de pl aats ing van dit beslui t in he t 
Staatsblad. 

Onze Ministers. Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat. belast met de uitvoering 
van hetgeen ton deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 18den F ebruari 1935. 

WILHELMINA. 
De Ministe,- van Buitenlandsche Zakt n. 

de Graeff. 

(Uitgeg . l Maart 1935.) 
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20 Februari 1935. WET tot 
het vijfde hoofdstuk der 
voor het dienstjaar 1935. 

Titel A. Gewone dienst • . 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 59· 

vaststelling van 
Rij ksbegl'ooting 

f 17,005 ,106 
10,070,400 

f 27,075,506 

20 "f,' eb1•uari 1935. WET tot vaststelling van 
de begrooting van het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1935. 

s. 60. 

20 Februari 1935. BESLUIT betreffende de 
uitgifte van bijwndere postzegels voor 
sociale en cultureele doeleinden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Sociale Zaken en van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 30 Januari 1935, n°. 1, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie van 9 Februari 1935, n° . 209 P, 
Afdeeling Volksgezondheid en van 18 Febru
ari 1935, n°. 1089, afdeeling Kunsten en We
tenschappen, strekkende om jaarlijks, gedu
rende een daarvoor telkens vast te stellen 
tijdvak voor het publiek bijwndere postzegels 
ten behoeve van sociale en cultureele doel 
eind<;in verkrij gbaar te stel len; 

Gelet op artikel 24, 2e lid der Postwet 
(Staatsblad 1919, n° . 543); 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen 

a ls volgt: 
Art. 1. Onze Minister van Binnenlandsche 

Zaken is gemachtigd om jaarl ijks gedurende 
een door hem te bepalen tijdvak aan de kan
tmen der posterijen voor het publiek bijzon
dere postzegels verkrijgbaar te stellen, welke 
met een door hem te bepalen toeslag boven 
de frankeerwaarde worden verkocht en waar
van de opbrengst, na aft1·ek van die frankeer
waarde, de kosten van aanmaak, l,\dministra
tiekosten en eventueele andere kosten, uit de 
u itgifte voortvloeiende, ten bate komt van 
nationale vereenigingen of instellingen, die 
een sociaal doel nastreven of van cultureel 
belang zijn. 

2. Door Onze Ministers van Sociale Zaken 
en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
worden ieder jaar in overleg met den Minister 
van Binnenlandsche Zaken de vereenig ingen 
of instellingen aangewezen, d ie in de op
brengst van de hiervoren bedoelde bij zondere 
postzegels zullen deelen, en regelen gesteld 
nopens de verdeeling van d ie opbrengst. 

3. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken bepaalt, welke voorstellingen de in het 
tegenwoordig beslu it bedoelde bijwndere post
zegels zullen dragen. De zegels zijn geldig 
voor het gebruik gedurende het jaar van uit
gifte en de vij f onmiddell ijk daarop volgende 
jaren. De exempl aren, welke, nadat de ter
mijn voor de verkrijgbaarstelling aan de kan
toren is verstreken, nog niet zijn verkocht, 
worden vernietigd. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Sociale Zaken en van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen zijn belast met de uitvoe
ring van dit beslu it, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 20sten Februari 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I de. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. S I o te m a k e r de B r u ï n e. 

s. 61. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc ha n t. 
(Uitgeg. 5 Maart 1935 .) 

20 F ebrua?"i 1935. BESLUIT, houdende wij
ziging en aanvull ing van het Radio-regle
ment 1930. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Binnenlandsche Zaken van 17 J anuari 1935, 
n°. 8, Hoofdbestuur der Posterijen , Telegrafie 
en Telefonie; 

Gelet op artikel 3terr der Telegraaf- en Te
lefoonwet 1904 (Staatsblad n°. 7), zooals deze 
laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij de 
wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad n°. 169); 

Gelet op de bepal ingen van de hoofdstukken 
II, III, IV, V, VI en VII van het Radio
reglement 1930, vastgesteld bij het Koninklijk 
besluit van 9 Mei 1930 (Staatsblad n°. 159), 
zooals dit laatstelij k is gewijzigd en aangevuld 
bij het Koninklijk beslu it van 13 November 
1933 (Staatsblad n°. 588); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Februari 1935, n°. 42); 

Gezien het nader rappOl't van Onzen voor
noemden Minister van 18 Februari 1935, n°. 
13, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. I. a. De eerste zin van het tweede lid 
van artikel 2 van het Rad io-reglement 1930 
wordt gelezen als volgt: 

"2. De mededeel ingen mogen, behoudens 
"het bepaalde in het achtste en negende l id 
"van dit artikel, slechts afkomstig zijn van 
,,rechtspersoonlij kheid bezittende omroeporga
"nisaties, die tot het voor het uitzenden van 
"deze mededeelingen vereischte gebru ik van 
"de in het eerste l id bedoelde inrichting door 
,,den Minister zijn gemachtigd." 

b . Na het zevende lid van artikel 2 van het 
Radio-reglement 1930 worden aan dat a r ti kel 
de volgende bepal ingen toegevoegd: 

,,8. In de gevallen, dat Wij van den Ne
"derlandschen omroep wenschen gebru ik te 
"maken, is d_e daarvoor noodige zendtijd op 
,,de bij dien omroep in gebruik zijnde zend
,,inrichtingen te a llen tijde te Onzer beschik
,,king. 

"9. Zendtijd wordt eveneens te a llen tij de 
,,beschikbaar gesteld, indien de Ministers, 
,,Hoofden van Ministerieele Departementen, 
,,in hunne hoedanigheid van Regeeringsper
"soon, mededeel ingen aan het N ederlandsche 
"volk hebben te doen. V an het voornemen tot 
,,het doen van deze mededeel ingen wordt ken
"nis gegeven aan den Minister, d ie belast is 
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"met de zorg, dat van den zendtijd, zoowel in 
"dit als in het vorige lid bedoeld, gebruik kan 
,,worden gemaakt. 

"10. De bepalingen ten aanzien van de 
,,controle op de uitzendingen van den Radio
,,omroep, alsmede de bepalingen van dit arti
,,kel met betrekking tot den inhoud van het- , 
,,geen wordt uitgezonden, zijn niet van toe
"passing op de in het achtste en het negende 
,, lid van dit artikel bedoelde mededeelingen." 

c. H et tegenwoordige achtste lid van arti
kel 2 van het Radio-reglement 1930 wordt het 
elfde lid en wordt gelezen als volgt: 

,,ll. Het uitzenden van andere mededee
" lingen dan in de bepalingen van dit artikel 
,, zijn voorzien, is verboden." 

Art. IL Het eerste lid van de artikelen 7, 
20, 30, 43 en 59 van het Radio-reglement 1930 
wordt gelezen a ls volgt: 

"1. Het is verboden door den aanleg, het 
"hebben of het gebruik van de inrichting te 
" belemmeren den aanleg, de instandhouding 
,,of de exploitatie onderscheidenlijk het ge
,,bruik van voor het openbaar verkeer be
"stemde telegrafen en telefonen en daarmede 
,,door den Minister gelijk te stellen radio-elec
,,trische inrichtingen, van telegrafen en tele
,, fonen , bedoeld in artikel 13 der Telegraaf
,,en 'I'elefoonwet 1904 (Staatsblad n° . 7) o' 
"van inrichtingen, bedoeld in artikel 3ter dier 
,, wet, indien de aanleg en het gebruik daar
,, van van Rijkswege geschiedt." 

Art. III. a. Het tweede lid van artikel 33 
van het R adio-reglement 1930 wordt gelezen 
als volgt: 

"2. Behoudens het bepaalde in artikel 33bis 
,, is de houder van de machtiging verplicht, 
" indien de uitzendingen der omroepstations 
"zulks mogelijk maken, de programma's der 
" Nederlandsche omroepstations gelijktijdig en 
,,onverkort door te geven naar alle aangeslo
" ten perceelen, zoodat de aangeslotenen uit 
,, die programma's een keuze kunnen doen." 

b. Na artikel 33 van het Radio-reglement 
1930 wordt opgenomen een nieuw artikel 33bis, 
luidende als volgt: 

"Art. 33bis. Met afwijking zoo noodig van 
" het bepaalde in het tweede lid van artikel 
" 33, is de houder van de machtiging verplicht 
., ten aanzien van het gebruik der inrichting 
" onverwijld en onve1·kort gevolg te geven aan 
" hetgeen eenige autoriteit krachtens de wet 
" van hem verl angt. Indien dit medebrengt het 
,,doen van mededeelingen aan de aangeslote
" nen, doet hij deze aan alle aangeslotenen 
,,over alle programmalijnen toekomen." 

Art. IV. H et tweede lid van de artikelen 
37 èn 49 van het Radio-reglement 1930 wordt 
gelezen als volgt: 

,,2. Deze vergoeding, welke dient ter be
,,strijding van de kosten voor de bemoe iingen, 
"die voor het Rijk uit de controle op de 
,, juiste naleving van de in de machtiging ge-

stelde voorwaarden voortvloeien, zal een be
''.drag van f 0.50 per jaar en per op de inrich
'.,ting aangebrachte aansluiting, waarover het 
"door de inrichting gebodene. naar keuze van 
,,den aangeslotene, volledig kan worden ont
" vangen, niet te boven gaan, behoudens Onze 
,,machtiging aan den Minister tot overschrij
,,ding van dit bedrag." 

Art. V . H et zesde lid van artikel 51 van 

het Radio-reglement 1930 wordt gelezen als 
volgt: 

"6. De uitslag van het onderzoek, bedoeld 
"in het vierde lid van dit artikel, wordt door 
"den voorzitter van de examen-commissie 
,,schriftelijk aan de deelnemers medegedeeld. 
,,Op grond van een gunstigen uitslag van be
,,doeld examen, kan door of namens den Di
"recteur-Generaal een schriftelijke verklaring 
"van bevoegdheid tot het bedienen van een 
,,radio-electrische zendinrichting worden afge
"geven. De Directeur-Generaal is te allen 
"tijde bevoegd opnieuw een onderzoek te doen 
"instellen en de afgegeven verklaring in te 

trekken" 
" Art. VI. Punt b van artikel 60 van het 
Radio-reglement 1930 wordt gelezen als volgt: 

"b. de door den Directeur-Generaal aan te 
,,wijzen ambtenaren op vertoon van hunne bij
,,zondere lastgeving, indien het betreft hou
,, ders van een machtiging als bedoeld in arti 
,,kel 50 onder a, of van hun legitimatiebewijs, 
,, indien het betreft houders van een machti
"ging als bedoeld in artikel 50 onder b, in de 
"gelegenheid te stellen na te gaan, of aan de 
"bij de machtiging gestelde bepalingen of ter 
"uitvoering daarvan gegeven aanwijzingen is 
,,voldaan." 

Art. VII. Het derde lid van artikel 64 van 
het Radio-reglement 1930 wordt gelezen als 
volgt: 

,,3. Onverminderd het bepaalde in het eer
,,ste I id van dit artikel is het verboden te heb
,,ben of te gebruiken een ontvanginrichting, 
,,die in het frequentie(golflengte)gebied ge
" legen tusschen 150 kp/s {2000 m) en 1500 
"kp/s (200 m) , hinderlijke straling door de 
,,antenne kan veroorzaken. Als ontvanginrich
,,tingen, die hinderlijke stral ing kunnen ver
"oorzaken, worden aangemerkt die, waarmede 
"kan worden opgewèkt een hoogfrequente 
"spanning van 50 millivolt of meer aa,:i een 
"serieschakel ing van een capaciteit van 200 
"micromicrofarad, een weerstand van 25 ohm 
,,en een zelfinductie van 20 microhenry ge
,,sch akeld tusschen de antenne-contacten on
" derling of tusschen eenig antenne-contact en 
,,het aardcontact van de ontvanginrichting. 
" H et in d it lid gestelde verbod geldt niet voor 
,,houders van ontvanginrichtingen met betrek
" king tot inrichtingen, welke zij vóór of op 
" 28 Februari 1934 in gebruik of ten gebruike 
,,gereed aanwezig hebben. 

"Wij behouden Ons voor ten aanzien van 
,,ontvanginrichtingen welke in andere fre
"quentie (golflengte )gebieden dan die gelegen 
"tusschen 150 kp/s {2000 m) en 1500 kpis 
,, {200 m) hinderlijke straling door de antenne 
,,kunnen veroorzaken, een overeenkomstig ver
" bod uit te vaardigen als in den eersten zin 
"van het derde lid van dit artikel ten aanzien 
"van de ?,aarbedoelde ontvanginrichtingen is 
,,gegeven. 

A1·t. VIII. a. H et tweede lid van artikel 66 
van het Radioreglement 1930 wordt gelezen 
a ls volgt: 

"2. Ter verkrijging van het in het vijfde 
,,lid bedoelde ontvangbewijs is aangifte ver
"eischt binnen 14 dagen, nadat de inrichting 
"ten gebruike gereed is, op een kantoor of 
,,station van den Post-, Telegraaf- of Tele
" foondi enst ter plaatse waar de inrichting 



1935 20 FEBRUARI (S. 61-63) 72 

"zich bevindt, of indien zich ter plaatse zulk 
"een kantoor of station niet bevindt op een 
,,zoodanig naastbij gelegen kantoor of station, 
"met dien verstande, dat aangifte niet kan 
"plaats hebben op kantoren en stations, welke 
,,uitsluitend voor den Postdienst zijn aange
,,,vezen. 

"De aangifte geschiedt door middel van een 
"formulier, hetwelk kosteloos op de voor de 
"aa~gifte aangewezen kantoren verkrijgbaar 
,, IS. 

b. Het vijfde lid van artikel 66 van het 
Radio-reglement 1930 wordt gelezen als volgt: 

"5. Bij de inlevering va n het formulier 
"wordt door het Hoofd van het telefoondistrict 
,,dan wel door den directeur van het Post-, 
"Telegraaf- en Telefoonkantoor of van het 
"Telegraaf- en Telefoonkantoor in wiens ressort 
"de aangifte is geschied een ontvangbewijs 
"uitgereikt. Dit ontvangbewijs moet te allen 
"tijde ter plaatse, waar de inrichting zich 
,,bevindt, kunnen worden vertoond." 

Art. IX. Het tweede lid van artikel 68 van. 
het R a dio-reglement 1930 wordt vervangen 
door: 

"2. W ij behouden Ons voor voor zooveel 
,,noodig ontheffing te verleenen van het be
"paalde in artikel 63 voor belangen ten deze 
"door Ons met die, bedoeld in het eerste lid 
,,onder a en b van dit artikel, gelijk te stellen. 

,,3. Door of vanwege den Minister kan, 
,,onverminderd het bepaalde :n artikel 63, 
"ontheffing worden verleend van het bepaalde 
,,in artikel 63bis." 

Art. X. De bepalingen van dit besluit tre
den in werking op den tweeden dag na dien 
der dagteekening van het Staatsblad, waarin 
zij zijn geplaatst. 

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

' s-Gravenhage, den 20sten Februari 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A . de W i 1 de. 

(Uitgeg. 1 Maart 1935. ) 

s. 62. 

20 F ebruari 1935. BESLUIT tot wijziging 
va n het Koninklijk besluit van 12 Juni 
1934 (Staatsblad n°. 309), houdende be
palingen omtrent vrijdom van den accijns 
voor zout, te bezigen a ls badzout. 

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

Financiën van 31 J anuari 1935, n° . 166, Ac
cijnzen; 

Gezien artikel 74, letter i, der wet van 27 
September 1892 (Staatsblad n°. 227), zooals 
dit artikel luidt krachtens de wet van 10 De
cember 1915 (Staatsblad n°. 493), alsmede 
Ons besluit van 12 Juni 1934 (Staatsblad n°. 
309) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 F ebruari 1935, n° . 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 F ebruari 1935, n°. 
236, Accijnzen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. 1. In het eerste lid van artikel 14 van 
Ons besluit van 12 Juni 1934 (Staatsblad n°. 
309), wordt in de plaats van "50 kilogram", 
gelezen: 25 kilogram. 

• 2. In artikel 16 van voormeld besluit word t 
in de plaats van "10 kilogram", gelezen: 5 
kilogram. 

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

's-Gravenhage, den 20sten Februari 1935. 

s. 63. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

( Uit gey . 5 Mamrt 1935.) 

20 F ebruari 1935. BESLUIT, houdende be
schikking op de bezwaren, ingebracht door 
het Gemeentebestuur van Wi eringen, tegen 
de gemeente waar H. Teeuw, J . G. Neder
l of en A . Stuij over het belastingjaar 
1932/33 in de Rijksinkomstenbelasting en 
in de gemeentefondsbelasting zijn aange
slagen. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op de bezwaren, ingebracht 

door het gemeentebestuur van W ie,·ingen, 
tegen de gemeente waar H. Teeuw, J. G. N e
derlof en A . Stuij over het belastingjaar 
1932/3 3 in de Rijksinkomstenbelasting en in 
de gemeentefondsbelasting zijn aangeslagen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 10 October 1934, nummers 539 , 540, 541 
en van 16 J anuari 1935, nummers 539, 540, 
541 (1934) /8; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 18 F ebruari 1935, n°. 242, Af
deeling Directe Belastingen; 

Overwegende, dat H . Teeuw, J. G. Neder
lof en A. Stuij over het belastingjaar 1932/ 
1933 in de bovengenoemde belastingen zijn 
aangeslagen in de gemeente Sliedrecht; 

dat het gemeentebestuur van Wieringen 
daartegen bezwaar heeft gemaakt, aanvoeren
de dat de genoemde personen op 1 Mei 1932 
woonpl aats hadden te W ieringen, daar zij op 
dien datum al daar werkzaam en gehuisvest 
wa ren · 

Ove;wegende, dat op grond van de overge
legde stukken moet worden aangenomen, dat 
de aangeslagenen op 1 Mei 1932 binnen het 
gebied van de gemeente W ieringen in dienst 
van de Maatschappij tot Uitvoering van Zui
derzeewerken op vaartuigen werkzaam waren 
en aldaar gehuisvest waren; 

dat echter de aangesl agenen op den genoem
den datum werkzaam waren in het baggerbe
drijf, welk bedrijf medebrengt, da t de daa rin 
werkzame personen telkens op een andere 
plaats arbeid verrichten, zonder met zoodanige 
plaats verdere banden aan te knoopen, dan 
hun tijdelijke arbe id aldaar noodzakel ijk 
maakt; 

dat ten aanzien van dergelijke personen, 
wier arbeid medebrengt, dat zij telkens wede r 
op een andere plaats werkzaam zijn, de werk-
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zaamheid in een bepaalde gemeente er op 
wijst, dat ook hun gelijktijdige huisvesting al
daar slechts van tijdelijken aard is; en dat 
die personen mitsdien niet geacht kunnen wor
den in zoodanige gemeente te wonen; 

dat dan ook personen a ls de aangeslagenen 
de gemeente van waar zij herkomstig zijn, in 
casu Sliedrecht, a ls hun woonplaats blijven 
beschouwen; dat in die gemeente door hun 
echtgenooten of moeders hun kleederen wor
den hersteld; dat zij in die gemeente bij hun 
familie hun verlof komen doorbrengen; dat 
zij na het eindigen van een bepaald werk naar 
die gemeente terugkeeren en daar blijven tot 
hun beroep hen weer voor een nieuw werk 
naar elders roept; dat zij ook bij ziekte naar 
die gemeente terugkeeren, terwij l zij op die 
gemeente een beroep doen voor het verstrek
ken van paspoorten, voor armenzorg, zieken
huisverpleging, arbe idsbemi ddeling, werkloo
zenzorg, krankzinnigenverpleging, enz.; 

Overwegende, dat op de vorenstaande gron
den H. Teeuw, J . G. Nederlof en A. Stuij 
geach t moeten worden op 1 Mei 1932 te heb
ben gewoond te SliedJrecht en mitsdien terecht 
in die gemeente te zijn aangeslagen in de 
Rijksinkomstenbelasting en in de gemeente
fondsbelasting over 1932/33; 

Gezien de Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 en de Wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de bovengenoemde bezwaren van het ge

meentebestuur van Wieringen ongegrond te 
verkl aren. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat tegelijk met 
zijn rapport in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan een afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gr avenhage, den 20sten Februari 1935. 
WILHELMINA. 

De Minist er van Financiën , 0 u d. 
(Uitgeg. 19 Maart 1935.) 

MINISTERIE 
VAN FINANCrnN. 

Afdeeling: 
Directe Belastingen. 

N°. 242. 

Onderwerp: 
Commissorialen van 

24 Juli 1933, nos. 1157, 
934 en 1161. 

's-Gravenhage, 18 F ebruari 1935. 

Aan de Koningin. 

Mits deze heeft de ondergeteekende de eer, 
Uwer Majesteit weder aan te bieden de be
zwaarschriften, ingediend door het gemeente
bestuur van Wieringen, tegen de gemeente 
waar H. Teeuw, J. G . Nederlof en A. Stuij 
over het belastingjaar 1932/33 in de Rijks
inkomstenbelasting en in de gemeentefonds
belasting zijn aanges lagen. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft Uwer Màjestèit 
naar aan leiding van de genoemde bezwaar
schriften een uitspraak voorgedragen, terzake 
waarvan de ondergeteekende met die Afdee
ling nader in overleg is getreden. De Afdee-
1 ing heeft echter geen termen kunnen v inden , 
haar advies, beha! ve op een punt van zeer 
ondergeschikt belang, te wijzigen. 

In dat advies wordt Uwer Majesteit de vol
gende uitspraak in overweging gegeven: 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de bezwaren, ingebracht 

door het gemeentebestuur van W ieringen, 
tegen de gemeente waar H. Teeuw, J . G. Ne
derlof en A. Stuij over het belastingjaar 1932/ 
1933 in de Rijksinkomstenbelasting en in de 
gemeentefondsbelasting zijn aangeslagen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schi ll en van Bestuur, gehoord, advies van 10 
October 1934, nummers 539, 540, 541; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 

Overwegende, dat H. Teeuw, J . G. Neder
lof en A . Stuij over het belastingjaar 1932/ 
1933 in de bovengenoemde belastingen zijn 
aangeslagen in de gemeente Sliedrecht; 

dat het gemeentebestuur van Wie1·ing en 
daartegen bezwaar heeft gemaakt, aanvoeren
de, dat de genoemde personen op 1 Mei 1932 
woonplaats hadden te Wieringen, daar zij op 
dien datum aldaar werkzaam en gehuisvest 
waren ; 

Overwegende, dat de aangeslagenen op 1 
Mei 1932, datum, waarop h et belasting jaar 
1932/1933 begon, woonden te Wieringen, aan
gezien op grond van de overgelegde stukken · 
moet worden aangenomen, dat zij toen binnen 
het gebied van di'e gemeente in dienst van de 
Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzee
werken op vaartuigen werkzaam en a ldaar ge
huisvest waren; 

dat daaraan niet afdoet, dat zij om de vier 
weken hunne te Sliedrecht wonende verwan
ten kwamen bezoeken en ook overigens be
trekkingen met die gemeente bleven onder
houden; 

Gezien de Wet op de Inkomsten belasting 
1914 en de Wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de drie bovengenoemde per

sonen voor het belastingjaar 1932/1933 in de 
R ijksinkomstenbelasting en in de gemeente
fondsbelasting moeten worden aangeslagen in 
de gemeente Wie,·ingen. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit. 

Met dat advie·s kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen. Voor de gronden waarop zijne 
meening berust, moge hij verwijzen naar het 
door h em ontworpen besluit, hetwelk Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedi g ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 



1935 

s. 64. 

20 FEBR U ARî- 2 MA ART (S. 64-67A) 74 

20 F ebrua1•i 1935, n°. 127. BESLUIT betref
fende uitkeeringen aan een gemeente uit 
de opbrengst van het recht op de mijnen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Financiën en van Binnenlandsche Zaken v,an 
14 Februari 1935, n°. 161, afdeeli ng Accijnzen 
en van 18 Februari 1933, n° . 5445, afd . Bin
nenlandsch Bestuur ; 

Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de wet 
van 26 Maart 1920 (Staatsblad n° . 157), ge
wijzigd bij de wet van 29 December 1928 
(Staatsblad n°. 524); 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eeni g arti kei. 
Te rekenen van 1 J anuari 1934 af wo ,·dt in 

Ons besluit van 28 Juli 1920 (Staatsblad n°. 
622) de gemeente L onneker vervangen door 
de gemeente EnJJchede . 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 20sten F ebruari 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van F inanciën, 0 u d. 
D e M inis ter van B innenlandsche Zaken, 

J. A. de W i I de. 
(Uitg eg. 8 Maart 1935.) 

s. 65 . 

20 Febntari 1935. BESLUIT tot bepaling van 
het t ijdstip van inwerkingtreding van de 
wet van 29 December 1934 (Staatsblad 
n° . 720), houdende wijzi g ing der artikelen 
7 en 11 van de Indische Staatsregeling. 

Inw erkingtreding 1 April 1935. 

s. 66 . 

23 Febrwa1·i 1935. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van Burgemeester en W et
houders van W eesperkarspel d.d . 23 Ja
nuari 1935, tot vaststell ing van een in
structie voor den technisch ambtenaar in 
al gemeenen dienst dier gemeente. 

Geschorst tot 1 Septemb er 1935 . 

s. 67. 

28 Feb1'Ua1·i 1935. BESLUIT tot vernietiging 
van het beslui t van den raad der gemeente 
Odijk van 4 Juli 1934, houdende mede
werking overeenkomstig artikel 72 der 
Lager-onderwijswet 1920 voor de stichting 
van een bijzondere lagere school a ldaar. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Onderwijs, Kunsten en "\Vetenschappen van 23 
Januari 1935, N°. 1653 I , afdeel ing Lager 
Onderwijs en van Binnenlandsche Zaken van 
8 Februari 1935, N °. 1642, afdeeling Binnen
landsch Bestuur, tot vernietig ing van het be
sluit van den raad der gemeente Odijk, voor 
zoover dwarbij aan den K erkeraad der Ned. 

Hervormde Gemeente te Odijk de overeen
komstig artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 
gevraagde medewerking is verleend voor de 
stichting van een bijzondere lagere school, al
daar · 

Ov~rwegende, dat het schoolbestuur bij zijn 
aanvrage aan den gemeenteraad heeft over
gelegd een verklaring overeenkomstig artikel 
73, eerste lid , onder a, der Lager-onderwijs
wet 1920, bevattende de namen van 42 kin
deren, terwijl a rtikel 3 van de wet van 4 
Augustus 1933 (Staatsblad n°. 414) , den e isch 
stelt , dat deze verklaring voor ten minste 60 
kinderen moet zijn ingericht; 

dat een geval van " aanz ienlijke toeneming 
of belangrijke verplaatsing van de bevolking 
in eenig deel der gemeente", als bedoeld aan 
het slot van het tweede lid van genoemd a r
tikel 3, hier niet aanwez ig is, en dat even
min ,,•andere gewichtige omstandigheden" tot 
de stichting der school aanle iding geven; 

dat als zoodanig niet kan gelden het feit, 
dat na opheffing van de openbare lagere 
school te Odijk in deze gemeente geen ge
legenheid zal bestaan tot het ontvangen van 
lager onderwijs, aangezien die gelegenheid er 
is op b innen een afstand van 5 k.m. gelegen 
bijzondere l,agere scholen ; 

dat onder deze omstandigheden het besluit 
van den raad der gemeente Odijk van 4 Juli 
1934 in strijd is met artikel 3 der wet van 4 
Augustus 1933 (Staatsblad n° . 414); 

Gelet op de artikel en 72 en volgende der 
Lager-onderwijswet 1920, juncto artikel 3 der 
wet van 4 Augustus 1933 (Staatsblad N°. 414), 
gewijzigd bij de wet · van 29 December 1934 
(Staatsblad N°. 727) en op artikel 185 der 
Gemeentewet ; 

Den R aad van State gehoord, advies van 
19 F ebruari 1935, N°. 37 ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 19 Februari 1935, N°. 
3101 , afdeeling Lager Onderwijs en van 20 
Februari 1935, N °. 5531, afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

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

Odii.jk van 4 Juli 1934 te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Onderwijs , Kunsten en 
Wetensch appen is bel ast met de uitvoering 
v-an dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en in afschrift aan den 
R aad van State zal worden medegedeeld. 

Unterwasser, den 28sten Februari 1935. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J\II a r c h a n t. 
D e M inist er van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. d e W i I d e. 
( Uitgeg. 19 Mroart 1935.) 

S. 67A. 

2 Maa1·t 1935. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van Burgemeester en Wethou
ders van Stein, waarbij een bouwvergun
ui ng is verl eend aan J. Janssen aldaar. 

Geschorst tot 1 October 1935. 
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4 MAART (S. 68-74) 

s. 71 . 

1935 

4 Maart 1935. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
voor het dienstjaar 1935. 

s. 69. 

Nog niet verschenen, wordt achterin opge-
11omen. 

s. 70. 

4 Maart 1935. WET tot wij ziging van de wet 
van 8 December 1933 (Staatsblad n°. 663), 
houdende tijdelijke voorziening tot ver
sterking van de middelen tot dekking van 
de uitgaven des Rijks. 

Bijl. Handel . 2e Kam er 1934/1935, n° . 148 , 
1- 6. 

Handel. id. 1934/1935, blad,z. 1077- 1101 , 
1139- 1160 , 1217- 1220. 

Bijl. Handel . l e Kame,· 1934/1935, n° . 143 , 
bladz. 1- 3. 

Handel. id. 1934/1935, bladz . 340- 360. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het gewenscht is de heffing van tijdelijke 
opcenten op de gemeentefondsbelasting en de 
vermogensbelasting ten bate van het gemeente
fonds na afloop van het belastingjaar 1934/35 
niet te verlengen, doch te vervangen door een 
heffing van tijdelijke opcenten op de inkom
stenbelasting en de vermogensbelasting ten 
bate van den a lgemeenen dienst der Rijksbe
grooting ; 

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

De wet van 8 December 1933 (Staatsblad 
n °. 663) , houdende tijdelijke voorziening tot 
versterking van de middel en tot dekking van 
de uitgaven des Rijks, wordt gewijzigd als 
volgt: 

In artikel 3 en in artikel 4 wordt in de 
plaats van "over de belastingj aren, loopende 
van 1 M ei 1934 tot en met 30 April 1939" 
gelezen: over het belastingjaar, loopende van 
1 Mei 1934 tot en met 30 April 1935. 

N a artikel 3 wordt ingevoegd een nieuw ar
tikel (3a), luidende: 

Er worden geheven 75 opcenten op de aan
slagen in de vermogensbelasting over de be
lastingj aren, loopende van 1 Mei 1935 tol en 
met 30 April 1939. 

Na artikel 4 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel (4a). luidende : 

Er worden op de aanslagen in de inkomsten
belasting over de belastingja ren, loopende 
van 1 Mei 1935 tot en met 30 April 1939, op
centen geheven ten geta le van 60 vermeerderd 
met een getal gelijk aan 0.3 maal het aantal 
volle duizendtallen guldens, waarmede de be
lastbare som het bedrag van f 70,000 te boven 
gaat, met dien verstande, dat het aantal op
-centen niet stij gt boven 78. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Unterwasser, den 4den Maart 

1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitg eg. 15 Maart 1935.) 

4 Maa,·t 1935 . WET tot vaststelling van het 
zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het di enstjaar 1935. 

Ti tel A. Gewone dienst 
Ti tel B . Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 72 . 

f 80,382,644 
38,105,786 

f 118,488,430 

4 Maart 1935. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Fonds voor de uitvoering van de Tiend
wet 1907 (Staatsblad n°. 222) , voor het 
di enstjaa r 1935 . 

s. 73. 

4 Maart 1935 . vVET tot vaststelling van de 
begrooting van het Staatsmuntbedrijf voor 
het dienstjaa r 1935. 

s. 74. 

4 Maart 1935. WET tot w11z1gmg der wet 
van 15 Juli 1929 (Staatsblad n° . 388) 
(Financieele verhouding tusschen h et Rijk 
en de gemeenten). 

B ijl. Hand. 2e Kam e,· 1938/34, n°. 419 , 
1-3, 1934/35, n° . 15, 1- 1. 

Hand. id. 1934-1935, bladz. 1011 e.v . 
B ijl. Hand. l e Kamer 1934- 1935, n°. 15, 

bladz. 1- 12 . 
Hand. id. 1934- 1935, bladz . 340- 360. 

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

dat het wenschelijk is de wet van 15 Juli 1929 
(Stbl . N°. 388), zooals deze is gewijzigd, op
nieuw te wijzi gen ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 

Wijzigingen in de W et van 15 Jul i 1929 
(Stb l. n°. 388). 

Art. I. In de wet van 15 Juli 1929 (Stbl. 
0

• 388), zooals deze laatstelijk is gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1930 (Stbl . N °. 
531) worden de volgende wijzig ingen aange
bracht: 

1°. Artikel 3 wordt gelezen als volgt : 
De gemeenten ontvangen uit het gemeente

fonds over e lk jaarlijksch t ijdvak van 1 Mei-
30 April eene uitkeering. Deze uitkeering is 
voor het tijdvak van 1 Mei 1935-30 April 
1936 samengesteld uit de volgende bestand
deelen: 

a. eene uitkeering voor iederen inwoner, di e 
is aangeslagen in de in artikel 12 genoemde 
gemeentefondsbel asting; 

b. eene uitkeer ing ten bedrage van vijf en 
zeventig procent der jaarwedden van den bur
gemeester en den secretari s, volgens de rege-
1 ing geldende op 1 J anuari 1935 , welke uit
keering nochtans een bedrag van f 3000 niet 
te boven gaat ; 

c. eene uitkeering, zooals omschreven in a r
tikel 4. 

2°. Ingevoegd wordt artikel 3bis, luidende : 
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De uitkeering, vermeld onder a van het vo
rig artikel bedraagt, al naar gelang de ge
meente, ingevolge artikel 14, voor de heffing 
van de gemeentefondsbelasting is gerangschikt 
in de eerste, de tweede of de derde klasse, f 1, 
f 3 of f 5 voor iederen inwoner, die in ge
noemde be lasting voor het belastingjaar 1935/ 
1936 is aangeslagen. 

3°. Artikel 4 wordt gelezen a ls volgt: 
1. De uitkeering, vermeld onder c van ar

tikel 3, wordt voor iedere gemeente voor het 
tijdvak 1935/36 bepaald door toepas ing der 
vol gende formule: 

a C 

X X e 
b d 

X g = X 

In deze formule stelt voor: 
de letter a: het gemiddelde van de over e lk 

der boekingstijdvakken 1931/32 en 1932/33 be
rekende totalen van de zuivere opbrengst van: 

A. tachtig opcenten op de hoofdsom der ge
meente fondsbel asting, bij rangschikk ing der 
gemeenten voor de heffing dezer belasting in 
de ee rste ki as e; • 

B. vijftig opcenten op de hoofdsom der ver
mogensbelasting; 

C. tachtig opcenten op de hoofdsom der 
grondbela ting wegens gebouwde eigendom
men; 

D . twintig opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting wegens ongebouwde eigendom
men· 

E.' de hoofdsom der per oneele belasting 
volgens het tarief der wet op de Personeele 
belasting 1896, vermeerderd met honderd en 
vij ftig opcenten, in de klas e of de kla sen, 
waarin de gemeenten voor de heffing dezer 
belasting gerangschikt zijn; 

F . vijf en zeventig procent van de hoofd
som der grondbelasting, 

voor a lle gemeenten des Rijks, berekend per 
inwoner des Rijks onderscheidenlijk op 1 J a
nuari van elk der jaren 1931 en 1932 ; 

de letter b: het gemiddelde van de over el k 
der boekingstijdvakken 1931/32 en 1932/33 be
rekende totalen van de zuivere opbrengst der 
sub a bedoelde belastingen voor de desbetref
fende gemeente, berekend per inwoner der ge
meente onderscheidenlijk op 1 J anuar i van elk 
de r jaren 1931 en 1932; 

de letter c: het gemiddelde van de totalen 
de r volgens de afges]oten, oE voor zoover nog 
niet a fgesloten voorloopig vastgestelde ge
meentereken ingen over elk der jaren 1931 en 
1932 ten laste der desbetreffende gemeente 
blijvende gewone uitgaven voor: 

politie, 
lager onderwijs, voor zoover deze a ls .. ver

plichte uitgaven door de L ager-onderw11 swet 
1920 op de gemeenten worden gelegd, 

arl)lenzorg, met uitzondering van de voor-
zien ingen terzake van werkloosheid, 

berekend per inwoner der gemeente onder
scheidenlijk op 1 Januari van elk der jaren 
1931 en 1932; 

de letter d : het gemiddelde van de totalen 
der sub c bedoelde uitgaven over elk der jaren 
1931 en 1932 voor alle gemeenten des Rijks 

te zamen, berekend per inwoner des Rijks 
onderscheidenlijk op 1 J anuari van elk der 
jaren 1931 en 1932; 

de letter e: het aantal inwoners der desbe
treffende gemeente op 1 J anuari 1935 ; 

de letter /: de totale som der uitkomsten van 

a C 

het onderdeel der formule - X - X e, voot" 
b d 

alle gemeenten des Rijks te zamen; 
de letter g: de zuivere opbrengst van de in 

artikel 12, onder a, bedoelde hela t ing over 
het boekingstijdvak 1935/36, ve1meerderd met 
die van de in artikel 12, onder b, bedoelde op
centen over hetze! fde boekingstijdvak, en ver
minderd met de gezamenlijke uitkeeringen 
volgens de letter a en b van artikel 3 over 
het tijdvak 1935/36; 

de letter z: het voor elke gemeente over het 
tijdvak 1935/36 ter uitkeering beschikbaar 
zijnde bedrag. 

4°. De artikelen 5 en 6 vervallen. 
5°. In artikel 7 wordt gelezen: 
a. voor " die a rtikelen": ,.dit artikel" ; 
b. voor "van de artike]en 4 en 6": ,, van 

artikel 4"; 
c. voor "1 Januari 1926 en 1 J anuari 

1930": ,,1 J anuari 1931 en 1 J anuari 1935". 
6°. Artikel 8 vervalt. 
7°. Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
De in artikel 3 bedoelde uitkeeringen uit het. 

fonds voor het tijdvak 1936/1937 en volgende 
t ijdvakken zijn op dezelfde wijze samengesteld 
a ls voor het tijdvak 1935/36 in de artike len 
3 3bis en 4 i bepaald, met dien verstande, 
'dat de in arti kel 3, letter a, genoemde uit

keering wordt vervangen door een zelfde uit
keering per inwoner, aangeslagen voor het 
belastingjaar, dat met het uitkeeringstijdvak 
samenvalt; 

dat de in artikel 3, letter b, genoemde uit
keering wordt vervangen door een zei fde ui t
keering, volgens de regeling, ge ldende op 1 
J anuari van het jaar, waarin het tijdvak aan
vangt waarop de uitkeering betrekking beeft; 
en 

<lat voor de toepas ing der formule van ar
tikel 4 tot grondslag worden genomen: 

a. voor het tijdvak 1936/37 de met de let
ters a en b der verdeelingsformule aangeduide 
gemiddelde bedragen per inwoner over el k 
der boekingstijdvakken 1931/32, 1932/33 en 
1933/34 en voor volgende tijdvakken dezelfde 
gegevens met deze wijziging, dat voor elk 
volgend t ijdva k het bedrag per inwoner over 
het oudste boekingstijdvak komt te vervall en, 
terwijl wordt toegevoegd het bedrag per in
woner over het boekingstijdva k, dat volgt op 
dat, hetwelk bij de berekening van de uit
keering van het vorig tijdvak het jongste was; 

b. voor het tijdvak 1936/37 de met de let
ters c en d der verdeelingsfo1mule aange
duide gemiddelde bedragen per inwoner vol
gens de afgesloten, of voor zoover nog niet 
afgesloten voorloopig vastgestelde gemeente
rekeningen over elk der jaren 1931, 1932 en 
1933 en voor volgende t ijdvakken dezelfde ge
gevens met deze wijziging, dat voor elk vol
gend tijdvak het bedrag der uitgaven per in
woner volgen de gemeenterekening over het 
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oudste jaar komt te vervallen, terwijl wordt 
toegevoegd het bedrag der uitgaven per in
woner volgens de gemeenterekening over het 
jaar, dat volgt op dat, hetwelk bij de bereke
ning van de u.itkeering van het vorig tijdvak 
het jongste was; 

c. voor het met de letter e der verdeelings
·formule aangeduide aantal inwoners, het aan
tal inwoners op 1 Januari van het jaar, 
waarin het tijdvak aanvangt, waarop de uit
keering betrekking heeft; 
• d. voor het met de letter g der verdeelings
formule aangeduide bedrag, de zuivere op
brengst van de in artikel 12, onder a, be
doelde belasting, vermeerderd met die van 
de in artikel 12, onder b, bedoelde opcenten 
- een en ander over het boekingstijdvak, dat 
met het u.itkeeringstijdvak aanvangt - en 
verminderd met het bedrag der gezamenlijke 
uitkeeringen volgens de letters a en b van 
artikel 3, over het betreffende tijdvak. 

8° . Artikel 11 wordt gelezen als volgt: 
Het aan elke gemeente toekomend bedrag 

der uitkeer ing volgens artikel 3, letter a, 
-wordt aan haar t\Ïtgekeerd volgens regelen bij 
algemeenen maatregel van bestuur te stellen. 

Het voor elke gemeente vastgestel de bedrag 
-der uitkeeringen volgens artikel 3, letters b 
en c, wordt aan haar u itgekeerd in vier ge
-lijke termijnen en wel op 1 Mei, 1 Augustus, 
-:1 November en 1 Februari van elk uitkee-
ringstijdvak. 

Zoolang de zuivere opbrengst der middelen 
van het fonds over eenig uitkeeringstijdvak 
nog niet is vastgesteld, worden aan de ge
meenten, op de in het tweede lid bedoelde 
t ijdstippen, ter zake van de uitkeeringen vol 
gens artikel 3, letters b en c, voorloopige uit
·keeringen gedaan op grond van de geraamde 
·opbrengst van die middelen. 

9° . In artikel 12 wordt: 
a. onder a, II, de komma achter het getal 

"18 vervangen door een kommapunt ; 
b. de onderalinea, aanvangende met de 

woorden "met dien verstande", welke op die 
"kommapunt volgt, geschrapt; 

c. 'het gestelde onder c gescp.rapt en de let
ter d vervangen door eene c. 

10°. Het op drie na laatste lid van artikel 
14 wordt gelezen als volgt : 

Indien twee of meer personen, voor wie de 
volgens de vorige leden berekende belastbare 
sorri f 650 of meer bedraagt, in gezinsverband 
samenwonen, wordt die som voor ieder hunner 
verhoogd met 10 ten honderd van zijn zuiver 
inkomen, doch met niet minder dan f 100 en 
met niet meer dan f 200. Voor de toepassing 
van deze verhooging wordt een echtpaar voor 
één persoon gerekend. 

11 °. Aan het l aatste lid van artikel 14 
wordt toegevoegd: 

Voor zoover aftrek ter zake van N eder
landsch-Indische, Surinaamsche of Curaçao
sche, dan wel van buitenlandsche bel astingen 
niet is toegestaan voor de berekening van het 
zui;ver inkomen waarnaar de inkomstenbelas
ting wordt geheven, is die aftrek evenmin toe
gestaan bij de berekening van het zuiver in
komen voor de gemeentefondsbelasting. 

12°. Artikel 15 wordt gelezen als volgt: 
De belasting wordt geheven volgens het on

derstaand tarief: 

Belastbare Belas-
som. ting. 

750 of meer, doch minder dan f 800 1.-
800 " 850 2.-

" 850 " 900 " 3.-
,, 900 " 950 " 4.-
" 950 " 1000 " 5.-
" 1000 " 1050 " 6.-
,, 1050 " 1100 " 7.-
" 1100 " 1150 ,, _ 8.-
" 1150 " 1200 " 9.-
" 1200 " 1250 " 10.-
" 1250 " 1300 " ll.-
" 1300 " 1350 " 12.-
" 1350 " 1400 "13.50 
,, 1400 " 1450 " 15.-
" 1450 " 1500 "16.50 
,,· 1500 " 1550 " 18.-
" 1550 " 1600 " 19.50 

Is de belastbare som f 1600 of meer, doch 
minder dan f 4000, dan is verschuldigd f 21 
benevens f 3 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 1600 te boven 
gaat. 
· Is de belastbare som f 4000 of meer, doch 

minder dan f 7000, dan is verschuldigd f 93, 
benevens f 4 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij ·de som van f 4000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 7000 of meer, doch 
mindèr dan f 10,000, dan is verschuldigd f 213, 
benevens f 5 voor elk geheel bedrag van f 100, 
waarmede zij de som van f 7000 te boven 
gaat. 

Is de belastbare som f 10,000 of meer, dan 
is verschuldigd f 363, benevens f 6 voor elk 
geheel bedrag van f 100, waarmede zij de som 
van f 10,000 te boven gaat. 

13°. Artikel 19 vervalt. 
14°. Artikel 38 vervalt. 

Garantiebepaling. 

Art. II. 1. Indien voor eene gemeente de 
uitkeering, volgens artikel 3, letter c, der wet 
van 15 Jul i 1929 (Staatsblad n°. 388), sedert 
gewijzigd, voor het tijdvak 1935/36 minder 
bedraagt dan de uitkeer ing, volgens artikel 
3, letter b (oud), dier wet voor het tijdvak 
1934/35 heeft bedragen, wordt haar ten laste 
van het fonds boven de u itkeering, volgens 
artikel 3, letter c, eene garantie-uitkeering 
gedaan ten bedrage van 9/10 van het verschil. 

2. Over de uitkeeringstijdvakken 1936/37 , 
1937/38, 1938/39, 1939/40, 1940/41 , 1941/42, 
1942/43 en 1943/44, zal eene garantieuitkee
ring worden verleend ten beloope onderschei
denlijk van 8/9, 7/9, 6/9, 5/9, 4/9, 3/9, 2/9 en 
1/9 van het bedrag der garantieuitkeering over 
het tijdvak 1935/36. 

Limietbepaling. 

Art. III. 1. Indien voor eene gemeente de 
uitkeering, volgens artikel 3, letter c, der wet 
van 15 Juli 1929 (Staatsb lad n°. 388), sedert 
gewijzigd, voor het tijdvak 1935/36 meer be
draagt dan de uitkeering, volgens artikel 3, 
letter b (oud) , dier wet voor het tijdvak 1934/ 
35 heeft bedragen, wordt op hare uitkeering, 
volgens artikel 3, letter c, ten bate van het 
fonds ingehouden een bedrag gel ij k aan 9/10 
van het versch il. 

2. Over de uitkeeringstijdvakken 1936/37, 
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1937/38, 1938/39, 1939/40, 1940/41, 1941/42, 
1942/43 en 1943/44, zal eene inhouding op de 
uitkeering volgens artikel 3, letter c, der wet 
van 15 Juli 1929 (Staatsblad n° . 388), sedert 
gewijzigd, plaats hebben ten beloope onder
scheidenlijk van 8/9, 7/9, 6/9, 5/9, 4/9 , 3/9, 
2/9 en 1/9 van het bedrag der inhouding over 
het t ijdvak 1935/36 . 

Ov ergangsbepaling, v erband houdende rnet 
wijzi gingen in de ldass e-indeeling voor de 

ge1neente fondsb elasting. 

Art. IV. Indien eene gemeente, die voor 
het belastingjaar 1934/1935 gebruik gemaakt 
heeft van de bevoegdheid, verleend bij het 
vierde lid van artikel 283 van de gemeente
wet, na dat belastingjaar onafgebroken daar
mede voortgaat, en die gemeente voor de he f
fing van de gemeentefondsbelasting voor 1935/ 
1936 wordt gerangschikt in eene hoogere klasse 
dan waarin zij voor 1934/1935 was gerang
schikt, wordt té h aren aanz ien de voor deze 
hoogere klasse bij artikel I , 2°. en 7°., dezer 
wet bepaalde uitkeering per aangeslagen in
woner verhoogd met f 0.10 voor eiken opcent, 
krachtens da t vierde lid geheven. 

Wijziging van artikel 31 duodecies de1· W et 
op de P e,·soneel e B elasting 1896. 

Art. V. In artikel 31 duodecies der W et op 
de Personeele Belasting 1896, laatstelijk ge
wijzi gd bij de wet van 28 Juli 19 33 (Staats
blad n°. 388), worden de volgende wijzigingen 
gebracht: 

a. in § 3 wordt in de plaats van "233, 234 
en 236 der Gemeentewet" gelezen: 270, 271 
en 273 der gemeentewet; 

b. Paragraaf 4 wordt gelezen: 
Een besluit tot het invoeren, wijzi gen of af

schaffen van eene bepaling, vastgesteld krach
tens § 1 of § 2 van dit artikel en van eene 
verordening, a ls bedoeld is in artikel 5, is 
eerst van kracht met ingang van het belasting
jaar dat aanvangt, nadat sedert de vaststel
l ing van dat besluit v ier maanden zij n verloo
pen. Deze termijn wordt verkort tot twee 
maanden en 16 dagen, voor zooveel het be
treft het invoeren, wijzigen of afsch affen van 
verordeningen tot het vervangen van de in 
§ 2 aangeduide belastingbedragen door andere . 

Slotb epalingen. 

Art. VI. 1 °. Voor zoover over eenig t ijd
vak ter dekking van de garantieuitkeering, be
doeld in artikel II, na aftrek van de inhou
ding, b e d oe ld in artike l III , door h e t fonds 
gelden benoodigd zijn , worden deze ten laste 
van den kapitaaldienst der Rij ksbegrooting, bij 
wijze van voorschot, renteloos aan het fonds 
verstrekt. 

2°. Ten laste van den gewonen dienst der 
R ijksbegrooting voor het dienstjaar 1935 wordt 
eene bijdrage aan het fonds verleend van 
f 6,667,000 of zooveel minder als wegens voor
schot ui t 's Rij ks Schatkist door h et fonds is 
opgenomen, terwijl zoolang het fonds ter zake 
van voorschotten , bedoeld onder 1 °., nog iets 
aan 's Rijks Schatkist verschuldigd is ten laste 
van den gewonen dienst der Rijksbegroot ing 
voor volgende dienstjaren een bijdrage aan 
het fonds zal worden verleend van f 10,000,000 
of zooveel minder als wegens voorschot uit 

's Rijks Schatkist door het fonds dan nog is 
opgenomen. 

3°. H et fonds wordt ontheven va n de ver
plichting tot terugbetaling der bedragen, welke 
over de uitkeeringstijdvakken 1931/32, 1932/33, 
1933/34 en 1934/35, ingevolge het bepaalde in 
artikel 8 (oud) der wet van 15 J uli 1929 
(S taatsblad n°. 388), ten laste van de Rijksbe
grooting aan het fonds zijn of nog zull en wor
den uitgekeerd. 

4°. De bepaling van artikel 7 der wet van 
15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), zooals die 
bij deze wet is gewijzigd , vindt overeenkom
stige toepassing ten aanz ien van de arti kelen 
II en III. 

5°. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Mei 1935. Echter treedt artikel I , 13°., 
in werking met ingang van het boekingstijd
vak 1935/1936 en worden in artikel I , 3°., met 
ingang van 1 Mei 1937 de woorden "armen
zorg, met uitzondering van de voorzieningen 
terzake van werkloosheid" vervangen door: 
armenzorg, met inbegrip van de voorzieningen 
terzake van werklooshe id. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Unterwasser, den 4den Maart 

1935. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Financiën, 0 ud. 
D e Ministe:r van B innenlandsche Zaken, 

J . A. d e W i I d e . 
(Uitgeg. 15 Maart" 1935.) 

s. 75. 

4 M aart 1935. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Gemeentefonds voor het begrootings
jaar 1935-1936. 

s. 76. 

4 Maart 1935. WET, houdende voorzieningen 
terzake van gemeentelijke kosten van werk
loosheidszorg. 

B ijl . Handel. 2e Karn er 1934/1935, n°. 144, 
1- 7". 

H andel. id. 1934/1935, bladz. 1017"- 1101, 
1139- 1160, 1208- 1217". 

B ijl . Handel. 1e Karner 1934/1935, n° . 144, 
bladz. 1- 3. 

Handel. id. 1934/1935, bladz . 340-360. 

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

dat h e t ter bevordering een er betere verdee
ling van de gemeentelijke lasten , voortspru i
tende uit de voorzieningen ter zake van werk
loosheid, tusschen de gemeenten onderling en 
tusschen het Rij k en de gemeenten, wensche
lijk is t ijdel ijk een fonds in het leven te roe
pen en in verband daarmede van de bepalin
gen der gemeentewet en die der wet van 15 
J uli 1929 (Staatsblad n°. 388 ) op het stuk der 
belastingen tijdelijk af te wijken ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Ingesteld wordt een fonds , waar 

van de inkomsten volgens de bij deze wet ge
stel de regel en worden aangewend ter tege
moetkoming aan de gemeenten in hare uit
gaven, voortspruitende u it de voorzieningen 
ter zake van werkloosheid. 
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2. Van dit fonds, genaamd Werkloosheids
subsidiefonds, worden de inkomsten en de uit
gaven jaarl ijks bij afzonderl ijke begrooting 
vastgesteld. 

2. 1. Het begrootingsjaar van het fonds 
loopt van 1 Januari tot 31 December. 

2. Op de begrooting en op de rekening 
van het fonds zij n toepasselijk de bepalingen, 
welke de Comptabi li te itswet 1927 (Staatsblad 
n°. 259) bevat ten aanz ien van de R ij ksbegroo
ting en de Rijksrekening. 

3. 1. Als inkomsten van het fonds zullen 
gelden: 

a. het voordeel ig saldo van het laatst afge
sloten d ienstjaar; 

b. een uitkeering uit ' s Rij ks Schatkist tot 
een nader bij de vaststell ing der Rijksbegroo
t ing te bepalen bedrag; 

c. veertig ten honderd van de hoofdsom der 
grondbelasting; 

d. tachtig ten honderd van de . hoofd om 
der personeele belasting naar den eersten, 
tweeden en derden gronds! ag; 

e. vij f en twintig opcenten op de hoofd om 
der gemeentefondsbelasting; 

/. twintig opcenten op de hoofdsom der 
vermogensbelasting; 

g. tien opcenten op de hoofdsom der in
komstenbelasting. 

2. De opcenten bedoeld onder e en / wor
den niet geheven op de aans lagen van hen, 
die b innen het Rijk geen vaste woonplaats 
hebben. 

3. Ter zake van de in het eerste I id van 
d it artikel genoemde belastingen wordt, voor 
zooveel noodig in afwijking van het bepaalde 
in artikel 20 der Comptabiliteitswet 1927 
(Staatsblad n° . 259), zooals deze is gewijzigd, 
ten goede van het fonds gebracht de zuivere 
opbrengst dezer belastingen over het boekings
tijdvak, dat in of met het begrootingsjaar aan
vangt." 

4. Met afwijking van hetgeen bepaald is bij 
artikel 20 der wet van 15 J uli 1929 (Staats
blad n°. 388) wordt aan de gemeenten uitge
keerd vijf en dertig ten honderd van de zui
vere opbrengst der grondbelasting, ter plaatse 
geheven. 

5. 1. Met afwijking van hetgeen bepaald is 
bij artike l 1 der Wet op de Personeele Belas
ting 1896 wordt aan de gemeenten uitgekeerd: 

a. twintig ten honderd van de zuivere op
brengst van de hoofdsom der belasting naar 
de gronds lagen huurwaarde, mobilair en 
dienstboden ; 

b. de geheele zuivere opbrengst van de 
hoofdsom der belasting naar de overige grond
slagen. 

2. Verorden ingen als bedoeld zijn in arti
kel 3lduodeci.es der Wet op de Personeele Be
lasting 1896, welke zijn vastge teld vóór het 
in werking treden van deze wet, vervallen 
met ingang van het belastingjaar 1935, doch 
al leen voor zoo veel het bepalingen betreft, 
welke gegrond zijn hetzij op § 1 van da t ar
t ikel, hetzij op § 2, eerste lid, van dat artikel 
en betrekking hebben op de grondslagen mo
bilair en dienstboden . 

3. Verordeningen als bedoeld zij n in arti
kel 3lduodecie;; der Wet op de Personeele Be
lasting 1896, welke worden vastgesteld bij ol 
na het in werking treden van deze wet, blijven 
buiten toepassing zoolang deze wet van kracht 

is, doch alleen voor zooveel het bepalingen 
betreft, welke gegrond zijn hetzij op § 1 van 
dat artikel , hetzij op § 2, eerste lid, van dat 
artikel en betrekking hebben op de grondsla
gen mobi la ir en dienstboden. 

4. De bepaling yan § 4 van artikel 3lduo
decies voornoemd is ten aanzien van verorde
ningen a ls bedoeld zij n bij § 2 van dat artikel 
niet van toepassing voor het belastingjaar 
1935, voor zooveel het betreft gemeenten 
waar over het belastingjaar 1934, voor al Ie of 
voor sommige gevallen, de belasting in hoofd
som naar één of meer van de grondslagen 
huurwaarde, mobilair en dienstboden is gehe
ven naar een percentage of een bedrag dat 
van het wettelijke afweek. Die bepaling is 
voor het belastingjaar 1935 voor de overige 
gemeenten evenmin toepa sel ijk ten aanzien 
van verordeningen als bedoeld zijn in artikel 
31, duodecies, § 2, tweede lid, der Wet op de 
Personeele Belasting 1896. 

5. Ter bevordering van eene gelijkmatige 
classificatie behouden Wij Ons voor, op voor
dracht van Onze Ministers van Binnenlandsche 
Zaken en van Financiën, Gedeputeerde Staten 
gehoord, eene gemeente, voor één of meer van 
de belastingjaren waarvoor deze wet van kracht 
is, geheel of gedeeltelijk in te deelen in eene 
andere klasse of in andere klassen dan die, 
waarin zij volgens door Ons goedgekeurde 
verorden ing of door Ons krachtens artikel 78, 
tweede lid, der Wet op de Personeele Belas
ting 1896 vastgesteld besluit is gerangschikt. 

6. De bevoegdheid, in het vorige lid voor
behouden, wordt uitgeoefend: 

a. met betrekking tot het belast ingjaar 
1935: binnen twee weken na de afkondiging 
van deze wet; 

b. met betrekking tot een later belasting
jaar: vóór het einde van de vierde maand, 
aan het belastingjaar voorafgaande. 

6. 1. Zoolang deze wet van kracht is, 
wordt in de gemeentewet: 

a. het derde lid van artikel 283 gelezen a ls 
volgt : 

" H et getal der opcenten, vermeerderd met 
"25, mag voor geen aanslag hooger zijn dan 
,,het getal opcenten, dat in de gemeente ge
,,heven wordt op de hoofdsom van de grond
,,belasting op de gebouwde eigendommen;" 

b. in het vierde lid van artike l 283 voor 
,,100" gelezen " 75"; 

c. in artikel 284 voor "vij ftig" gelezen 
,,veertig". 

2. Met betrekking tot vóór 1 J anuari 1935 
goedgekeurde gemeentelijke verordeningen tot 
het heffen van opcenten op de gemeentefonds
belasting of op de vermogensbelasting, voor 
zoover die verordeningen bestemd zij n om te 
werken voor een later belastingjaar dan 1934/ 
1935, gelden de volgende bepalingen: 

a. verordeningen, volgens we lke op geen 
aanslag in de gemeentefond belasting meer 
dan 55 opcenten worden geheven, vervallen 
met ingang van het belastingjaar, bij den 
aanvang waarvan zij in strijd zij n met hetgeen 
bepaald is in het eerste Jid van dit artikel, 
onder a; 

b. verordeningen, volgens welke op eenigen 
aanslag in de gemeentefondsbelasting meer 
dan 55 , doch minder dan 100 opcenten worden 
geheven, alsmede verordeningen, krachtens 
welke meer dan 40, doch minder dan 50 op-
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centen op de vermogensbelasting worden ge
heven , vervallen; 

c. verordeningen, volgens welke 100 opcen
ten op de aanslagen in de gemeentefondsbe
lasting, dan wel 50 opcenten op de aanslagen 
in de vermogensbelasting worden geheven, 
worden toegepast als ware het getal opcenten 
verminderd tot 75, onderscheidenlijk 40. 

7. 1. Voor zoover, voor de heff ing van de 
personeele belasting naar den eersten en den 
tweeden grondslag, de gemeenten met ingang 
van het hela tingjaar 1936 in eene klasse zijn 
gerangsch ikt, waarbij de opbrengst lager is 
dan volgens de klasse, welke voor het belas
tingjaar 1935 geldt, wordt uit het fonds aan 
die gemeenten eene bijzondere uitkeering ge
daan. Deze uitkeering benadert zooveel moge
lijk het bedrag, dat het fonds minder zou heb
ben ontvangen, indien de gewijzigde classifi
catie reeds met ingang van het belastingjaar 
1935 zou zijn ingegaan. Door Ons, de Rijks
commissie van advies voor de gemeen tefinan
c iën gehoord, worden regelen vastgesteld waar
naar het bedrag der uitkeering wordt bepaald. 

2. Voor zoover, voor de heffing van de 
gemeentefondsbelasting, de gemeenten van 
aanslag zijn gerangschikt in de tweede of de 
derde klasse, wordt uit het fonds aan die ge
meenten een uitkeering gedaan voor iederen 
inwoner, die in de gemeentefondsbelasting is 
aangeslagen voor het belastingjaar, dat in het 
begrootingsjaar aanvangt. Deze uitkeering be
loopt voor iederen zoodanigen inwoner f 0.50 
bij rangschikking in de tweede klasse en f 1 
b ij rangschikking in de derde klasse. 

3. Als uitgaven van het fonds zull en voorts 
gelden : 

a. het nadeelig sal do van het laatst afge
sloten di enstj aar; 

b. de bijdragen aan de gemeenten, bedoeld 
in artikel 8, eerste lid ; 

c. de bijdragen aan de gemeenten , bedoeld 
in artikel 8, derde lid. 

8. 1. Ten l aste van het fonds worden onder 
de voorwaarden bij a lgemeenen maatregel van 
bestuur te stell en aan de daarvoor in aanmer
king komende gemeenten bijdragen verleend 
in de uitgaven wegens kosten van steunui t
keeringen aan werkloozen en die van arbeids
loonen, betaald bij werkverschaffing aan werk
loozen. 

2. M et arbeidsloonen, betaald bij werkver
schaffing aan werkloozen, worden voor de 
toepassing van deze wet gel ijkgesteld de door 
Onzen Minister van Sociale Zaken aangewezen 
uitgaven. 

3. Boven de in het eerste lid bedoelde bij 
dragen kunnen aan daarvoor in aanmerking 
komende gemeenten bijdragen worden ve r
leend 

a. voor zoover die gemeenten uitgaven, a ls 
bedoeld in het eerste lid gedaan in het jaar 
1934 niet of niet ten volle hebben kunnen 
dekken; 

b. voor zoover die gemeenten, ten gevolge 
van de inperking van haar belastinggebied, 
ingevolge de bepalingen van deze wet, moei
lijkheid ondervinden. 

4. De bijd ragen, bedoeld in het eerste en 
het derde lid. worden berekend en vastgeste ld 
volgens regelen bij algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen. 

9. 1. Indien bij den aanvang van de derde 

maand van een belastingjaar nog geen goed
keuring is verleend aan de begrooting ten bate 
waarvan over dat belastingjaar te heffen ge
meentelijke opcenten moeten strekken, kan 
Onze Minister van Financiën, na overleg met 
Onzen Minister van Binnenl andsche Zaken, 
bepalen, dat de aanslagen zullen worden ten 
kohiere gebracht met inachtneming van een 
door dien Minister vast te stellen getal of 
schaal van opcenten. 

2. De krachtens het vorige lid in een aan
slag begrepen gemeentelijke opcenten zijn 
slechts invorderbaar, voor zoover zij niet het 
bedrag overtreffen, da t geheven zou zijn bij 
toepassing van de laatstelijk door den raad 
vastgestelde en voor het belastingjaar toepas
selijke verordening. Bij gebreke van zoodanige 
verordening zijn zij slechts invorderbaar voor 
zooda nig gedeelte, a ls bepaald wordt door de 
verhouding van de in de begrooting geraamde 
opbrengst tot het totale wegens gemeentelijke 
opcenten ten kohiere gebrachte bedrag. 

3. Voor zoover, twee maanden nadat de 
goedkeuring op de begrooting is verleend, de 
heffing van de krachtens h et eerste lid ten 
kohiere gebrachte opcenten niet door eene 
goedgekeurde verordening is gedekt, vindt in
vordering van die opcenten niet meer pl aats 
en wordt hetgeen meer is betaald dan volgens 
goedgekeurde verordening verschuldigd was, 
a ls onverschuldigd betaald teruggegeven. 

10. 1. Deze wet wordt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van den eersten 
Januari 1935. 

2. De bepalingen van artikel 1, tweede lid, 
en a r t ikel 7, derde lid, zijn slechts van kracht 
voor de dienstjaren 1935 en 1936. 

3. De bepalingen van deze wet, voor zoover 
zij betrekking hebben tot de hoofdsom der 
g rondbelasti ng en der personeele belasting zijn 
slechts van kracht voor de bel astingj aren 1935 
en 1936. · 

4. De bepalingen van deze wet, voor zoover 
zij betrekking hebben tot de opcenten op de 
hoofdsom der inkomstenbel asting, der ge
meentefondsbelasting en der vermogensbelas
ting, en voor zoover zij betrekking hebben 
tot de uitkeering volgens a rtikel 7, tweede lid , 
zijn slechts van kracht voor de belastingjaren 
1935/1936 en 1936/1937. 

5. Indien het fonds, na de a fwikkeling van 
de diensten, bedoeld in het tweede lid, nog 
een voordeeli g saldo mocht hebben, zal di t 
saldo worden uitgekeerd aan het gemeente
fonds. Ontvangsten en uitgaven terzake van de 
in artikel 3, eerste I id, letters c tot en met / 
bedoelde middelen, niet behoorende tot een 
der boekingstijdvakken 1935/1936 en 1936/ 
1937, komen ten ba te of ten laste van het 
gemeentefonds. De uitkeeringen krachtens ar
tikel 7, tweede lid , worden te dezen opzichte 
beschouwd als uitgaven ter zake van de krach
tens artikel 3 geheven opcenten op de hoofd
som der gemeentefondsbelasting. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te U nterwasser, den 4den Maart 

1935. WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

De M inister van B innenlanil'lche Zaken, 
J . A. d e W i I d e. 

De M inisier van Sociale Zaken, 
J. R . SI o tem a k e r d e B ruïne. 

(Uitgeg. 15 Maa,·t 1935.) 



81 

s. 77. 

4 MAART (S. 77-84) 

s. 84. 

1935 

4 Maart 1935. WET tot vaststelling van het 
negende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1935. 

Ti tel A. Gewone dienst 
'rite! B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 78. 

f 46,454,598 
6,690,000 

f 53,144,598 

4 Maart 1935. WET, houdende vaststelling 
van de, begrooting van het Staatsvisschers
havenbedrijf te IJmuiden voor het dienst
jaar 1935. 

s. 79. 

4 Maart 1935. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van de Staatsmijnen in 
Li~burg voor het dienstjaar 1935. 

80. 

4 Maart 1935. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van percee
len, erfdienstbaarheden en •andere zake
lijke rechten noodig voor aanleg van het 
zijkanaal naar Almelo, behoorende tot de 
scheepvaartkanalen naar Twenthe, bedoeld 
in de wet van 4 November 1919 {Staat's
blad n° . 645) . 

~- 81. 

4 Maar t 1935. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceeien, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten noodig voor aanleg van het 
kanaalvak van den spoorweg Utrecht
Gouda tot de kruising met den Vaartschen 
Rijn bij Jutphao..s, deel uitmakende van de 
werken tot aanleg van een scheepvaart
verbinding van Amsterdam met den Boven 
Rijn, bedoeld in de wet van 27 Maart 
1931 {Staatsblad n° . 130). 

s. 82. 

4 Maart 1935. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten noodig voor aanleg van het 
kanaalvak van Jutphaas tot de rivier de 
Lek bij Wijk bij Duurstede, deel uitma
kende van de werken tot aanleg van 
een scheepvaartverbinding van Amsterdam 
met den B oven Rijn, bedoeld in de wet 
van 27 Maart 1931 {Staat~blad n°. 130) . 

s. 83. 
4 Maart 1935. WET tot verklaring van het 

algemeen nut der onteigening van per
ceeien, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten noodig voor verbetering van 
het M erwede kanaal tusschen Amsterdam 
en de grens van Noord-Holland en Utrecht, 
deel uitmakende van de werken tot aan
leg van een scheepvaartverbinding van 
Amsterdam met den Boven Rijn, bedoeld 
in de wet van 27 Maart 1931 {Staatsblad 
n° . 130) . 

L. & S. 1935. 

4 Maart 1935. WET, houdende overbrenging 
van gedeelten van de Rijkswegen Gori'l'u
chem- Breda, Mo erdijk-Breda en Breda
B elgische grens in beheer en onderhoud 
bij de gemeente Breda. 

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

dat het wenschelijk is, dat de binnen het 
grondgebied van de gemeente Breda gelegen, 
bij het Rijk in beheer en onderhoud zijnde ge
deelten van de Rijkswegen, welke leiden van: 

1 °. Gorinchem tot Breda; 
2°. Moerdijk tot Breda; 
3°. B,·eda tot de B elgische grens; 
in beheer en onderhoud bij de gemeente 

Breda worden overgebracht en dat zulks inge
volge artikel 1, eerste lid, der Waterstaatswet 
1900, krachtens de wet moet geschieden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Bij de gemeente Breda worden 

in beheer en onderhoud overgebracht: 
a. het gedeelte van den Rijksweg van Go

rinchem naar B1·eda, zich uitstrekkende van 
km 30,356 tot km 31,017, ter lengte van 623 
m, met den zijarm den Hoogen Steenweg, ter 
lengte van 31 7 m; 

b. het gedeelte van den Rijksweg van Mo er
dijk naa r Brerlia., zich uitstrekkende van km 
1,391 tot km 2,005, ter lengte van 614 m; 

c. het gedeelte van den Rijksweg van Breda 
naar de B elgische grens, zich uitstrekkende 
van km 33,790 tot km 34,239, ter lengte van 
449 m, 

alle lengten langs de as van de doorgaande 
verhardingen van de wegen gemeten. 

2, De bovenomschreven weggedeelten, ge
legen in de gemeente Breda, omvatten gedeel
ten van de volgende op het kadaster ten name 
van het Rijk staande perceel en dezer gemeente: 

a. de weggedeelten, genoemd onder la: de 
perceelen N°. 6156 van Sectie B (gedeeltelijk) 
en ongenummerd van Sectie D ; 

b. het weggedeelte, genoemd onder lb : het 
ongenummerde perceel van Sectie C ; 

c. het weggedeelte, genoemd onder lc : de 
perceel en n°. 5970 van Sectie A en nos. 904, 
916 en ongenummerd van Sectie E. 

3. De weggedeelten zijn met zwarte arcee
ringen aangegeven op de bij deze wet behoo
rende teekening. 1 

4. Het beheer en onderhoud over voornoem
de perceelen wordt overgebracht, voor zooveel 
dit bij het Rijk berust. 

5. In de overbrenging zijn begrepen de 
verhardingen, rioieeringen, zink- en vergaar
putten, afstands-, grens- en schamppalen en 
andere werken, voor zooveel een en ander in 
beheer en onderhoud bij het Rijk is en niet 
behoort tot den dienst van de Rijkstelegrafie 
e n -telefonie. 

2. De overbrenging in beheer en onderhoud 
geschiedt onder de volgende bepalingen: 

1 °. De gemeente treedt door de overneming 
in beheer en onderhoud van de wegen tegen
over derden in de rechten en verplichtingen 
van het Rijk te dezer zake. 

2°. Aan derden verleende vergunningen 
voor werken in, op of over de wegen en zich 

1 Deze teekening is niet opgenomen. (Red.) 
6 
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ook daarbuiten uitstrekkende mogen niet wor
den ingetrokken zonder bewilliging van .1e 
autoriteit, die te dezer zake bevoegd zou z1J n 
geweest, indien de overbrenging n iet had 
plaats gehad. Op vergunningen voor werken, 
waarvan het voortbestaan reeds thans mede 
van het goedvinden van de gemeente afhangt, 
is deze verbodsbepaling niet van toepassing. 
De houders van vergunningen, voor welke het 
bovenstaande verbod geldt, zullen de krachtens 
die vergunningen aanwezige werken mogen 
onderhouden en zoonoodig vernieuwen . Hun 
mogen daarbij geen voorwaarden worden ge
steld van verdere strekking dan die, welke 
vóór de overbrenging van kracht waren . 

Bij het verleenen van nieuwe vergunningen 
voor het aanleggen van werken in, op of over 
den weg, waarbij Rijkseigendom is betrokken, 
zal de gemeente de betaling van een recognitie 
tot een bedrag van twee gulden en vijftig cent 
ten bate van het Rijk voorschrijven, als erken
ning van het eigendomsrecht van het Rijk op 
de betrokken Rijksgronden. 

3. 1. De weggedeelten moeten steeds ten 
d ienste blijven ook van het doorgaand verkeer. 
Van deze bepal ing mag met toestemming van 
den Minister van Waterstaat en onder door 
hem te stellen voorwaarden worden afgewe
ken. 

2. Het aanbrengen van belangrijke wijzi
g ingen in het wegprofiel of in den aard der 
verharding is niet geoorloofd dan. n~ voo!·al
gaande goedkeuring van den Minister van 
Waterstaat. 

3. De gemeente is verplicht de weggedeel
ten steeds in goeden staat van onderhoud te 
houden ter beoordeeling van den M inister van 
Waterstaat. 

4. De gemeente is verplicht den afvoer van 
de rioleeringen, op het tijd tip van de over
brenging in beheer en onderhoud aansluiten
de aan die, gelegen in de over te brengen 
weggedeelten, ongehinderd te blijven door
laten. Van deze bepaling mag alleen met toe
stemming van den Minister van Waterstaat 
worden afgeweken. 

4. Alle kosten, waartoe de overbrenging 
aanleid ing mocht geven, zijn ten laste van de 
gemeente. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te Unterwa ser, den 4den Maart 

1935. 

s. 85 . 

WILHELM! A. 
De Minister va.n Sta.a.t, 

M inister van Wa.t ersta.a.t a. i ., 
H . Colijn. 

(Uitgeg . 22 M a.a.rt 1935.) 

4 Ma.a.rt 1935. WET, houdende vaststelling 
van het elfde hoofdstuk der R ij ksbegroo
t ing voor het d ienstjaar 1935. 

T itel A . Gewone dienst 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

f 17,0.61,519 
Nihil 

117,061,519 

s. 86. 
4 Ma.a.rt 1935. WET ·tot wijziging en verhoo

ging van het tiende hoofdstuk A der R ij ks
begrooting voor het dienstjaar 1934. 

s. 87. 

4 MMJrt 1935. WET tot vaststell ing van het 
tiende hoofdstuk A der Rij ksbegrooting 
voor het dienstjaar 1935. 

'l' itel A. Gewone dienst 
Titel B. Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 88 . 

1121,08 6,85 7 
Nihil. 

1121,086,857 

4 Maart 1935. WET, houdende naturalisatie 
van Dr. P. J. Ankersmit en 19 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot natura! isatie van 
Dr. Pa.ul Ja.kob Ankersmit en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Sta.a.tsbla.d n°. 268), op het N ederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Sta.a.tsbla.d 1_1°. 955) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Dr. Pa.ul Ja.kob Ankersmit, geb. te 

München (Beieren) den 2 Augustus 1902, 
scheikundige, wonende te Berlijn-Schöneberg 
(Pruisen); 

2°. U,·ba.in Florimond Petrus va.n de Cal
seyde, geb. t,e W estdorpe ( Z eeland) den 16 
Juni 1909, zonder beroep, wonende te West 
dorpe; provincie Z eeland; 

3°. J oha.nn Delaroy, geb. te Dilkra.th ( P rui
sen) den 22 Maart 1894, bouwvakarbeider, 
wonende te Lobb erich (P,·uisen); 

4° . Georg H einrich D e1n1nerer, geb. te H ei
den.heim (Wurte1nbe1·g) den 20 December 
1885, kassier, wonende te Pa.,·a.ma.ribo ( Suri
name) ; 

5°. Ka.rl Siegfried Ecka.rdt, geb. te Nisch
witz ( Thüringen) den 2 November 1910, werk
tuigkundige, wonende te Bata.via (Neder
la.ndsch. Indië); 

6°. Paul Otto Fra.nke, geb. te Netzschkau 
( Saksen) den 23 Februari 1901, handelsbed ien
de, wonende te Batavia (Nederlandsch Indië); 

7°. Ludwig Gorissen, geb. te Poppelsdorf
Bonn (Pruisen) den 19 Apri l 1886, kellner, 
wonende te Aken (Pruisen); 

8°. H enri D aniël van Goudoever, geb. te 
Utrecht (Utrecht) den 12 ovember 1898, di
rigent, wonende t,e Z eist, prov incie Utrecht; 

9°. Martin llaertlie, geb. te }'riedland 
(Pruisen) den 29 November 1881, bedrij fs
opziener, wonende te Batavia ( N ederlandsch 
l ndië); 

10°. Johanna Gerarda Hog e, geb. te Ern
men (Drenthe) den 25 Mei 1912, ondenvijze
res, wonende te I(lazienaveP,n, gemeente Em
·rnen, prov incie Drenthe; 

11 °. ✓ ohanna Catharina J euken, geb. te Dus
seldorp (Pruisen) den 21 October 1900, zonder 
beroep, wonende te Dusseldorp (Pruisen); 
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12°. J oseph B ernard H einrich Köste1·, geb. 
te D elft (Zuiilholland) den 25 April 1897, 
leeraar, wonende te 's-Hertogenbosch, provin
cie N oordbrabant; 

13° . H einrich Martin Mande1·s, geb. te 
Goch (Pruisen) den 10 Juni 1901, stoffeerder, 
wonende te Hassurn (Pruisen); 

14°. John H em·y Rus, geb. te L onden 
(Engeland) den 3 Juni 1896, journalist, wo
nende te R edbourn, H ertfordshi'T"e (Engeland); 

15°. Christian Schrneetz, geb. te M illen
Hav ert (Pruisen) den 17 Mei 1890, land
bouwer, wonende te Mill en-Havert (Pruisen); 

16°. Richard Schneider, geb. te Altona 
(Pruisen,) den 3 April 1901, chef van eene 
drukkerij, wonende te Bandoeng (Nederlandsc h 
Indië); 

17°. Paula Schwabaclwr, weduwe van M o
zes Engers, geb. te Odessa (Rusland) den 24 
Maart,/5 April 1867, zonde1· beroep, wonende 
te Parijs (Frankrijk); 

18°. Katharina Elisabeth Stoffels, weduwe 
van Jan Louis H end!rix, geb. te Tüddern
Hav ert (Pruisen) den 19 April 1869, zonder 
beroep, wonende te T üdde,rn b/H eins berg 
(Pruisen); 

19°. Josephus Vandervelden, geb. te Gent 
(België) den 25 Februari 1884, bibliothecaris, 
wonende te Blo ernen.daal, provincie Noordhol
land · 

20d. Laura Catharina J uliana W ery, geb. 
te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 26 Juni 
1897, leerares, wonende te L eiden, provincie 
Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Unterwasser, den 4den Maart 

1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van J ustitie, Van Scha i k. 
(Uitgeg. 12 Maart 1935.) 

s. 89 . 

4 Maart 1935. WET, houdende naturalisatie 
van J . J. M. Bartelen en 20 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot natura lisatie van 
Joanna Jul ia Maria Bartelen en 20 anderen , 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in de 
artikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in arti
kel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268) , op het Nederlanderschap -en 
het ingezetenschap, l aatstelij k gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
955); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. J oanna J ulia Maria Bartelen, geb. te 

Antwerpen ( B elgië), den 26 December 1901, 
onderwijzeres, wonende te Uden, provincie 
N oordbrabant ; 

2°. Ludwig Julius J ohannes Block, geb. te 
Harnburg (Duitschland) den 23 Juli 1883, car
gadoor, wonende te Voo1·bu1·g, provincie Zuià
holland; 

3°. Sofie Ella Bloern endal, geb. te Dussel -

dorp (Pruisen) den 15 December 1899, dienst
bode, wonende te A rnsterdarn, provincie Noord
holland; 

4°. Curt Blüth, geb. te Coburg (Thuringen) 
den 4 November 1891, koopman, wonende te 
A rnsterdarn, provincie N ourdholland; 

5°. Ge1·ha1vl, J ohann Gudde, geb. te Elten 
(P1'Uisen) den 5 November 1898, opperman, 
wonende te Etten (Pruisen); 

6°. B ernhard Haacker, geb. te Duisburg
M eiderich (P ruisen) den 6 November 1902, 
koopman, wonende te Rotterdarn , provincie 
Zuidholland; 

7°. Mar·ia Theresia H ,eckrnanns, weduwe 
van J an Nicolaas Ecnens, geb. te Orsbach 
(P,·uisen), den 23 M ei 1866, boer in, wonende 
te Orsbach (P ruisen); 

8°. H einr·ich Kohl, geb. te Aken (Pruisen) 
den 18 Februari 1900, mijnwerker, wonende te 
Aken ( Pruis en); 

9°. Ludwig Mar·tin Kratzer, geb. te Nörd
lingen (Beieren) den 11 Juli 1885, procuratie
houder, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

10°. Carl (Karl) Krickhaus, geb. te B ar
men (Pruisen) d en 15 Februari 1864, koop
man, wonende te Malang (Nederlandsch I n
dië); 

11°. Michael J osiphowith Kul escha, geb. te 
Bi·est-Litowsk (Rusland) den 11/24 Mei 1878, 
landbouwkundig adviseur bij het Proefstation 
voor de J ava-su ikerindustrie, wonende te Sc
rnarang (Neder·landsch I ndië); 

12°. Hans Jarn es Adolf Karl M eyer-Swan
tee, geb. te Gross-Lichterfelde ( P ruisen) den 
24 December 1902, procuratiehouder, wonende 
te Arnsterdarn, provincie Noordholland; 

13°. Dr. Aladár P opper, geb. te B udapest 
(Hongarije) den 2 Februari 1896, koopman, 
wonende te A rnsterdarn, provincie N oorèlhol
land; 

14°. I da Selrna Pröhl, geb. te L arnpersdorf 
(Pruisen) den 21 Juni 189 7, verpleegster, wo
nende te den Dolder, gemeente Z eis t , provincie 
Ut1·ec ht; 

15°. H errnam,es Scholten, geb. te Emlich
heirn (Pruisen) den 24 Mei 1889, arbeider, 
wonende te N ordhorn (P ruisen); 

16°. Johann Wilhelrn Srneetz, geb. te E ssen
Stoppenberg (P ruisen) den 27 Juli 1868, mijn
werker , wonende te Essen-Frillendorf ( P rui
sen) ; 

17°. Elisabeth Maria Ungruh, geb. te l b
benbüren (Pr-uisen) den 6 Juni 1899, hoofd 
eener school , wonende te Enschede, provincie 
Ove,•ijssel. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde l id, onder 3°. , der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederla nderschap en het ingezetenschap, laat. 
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij · deze de 
hoedanigheid van Nederl ander verleend aan: 

1 °. Joannes Antonius B ienstrnan, geb. te 
Antwerpen (België) den 3 September 1906, 
onderwijzer, wonende te Halsteren, provincie 
N 001·dbrabant; 

2°. Gustavus de Riader, geb. te Clinge 
(Zeeland) den 12 Maart 1875, zonder beroep, 
wonende te R ijswijk, provincie Zuidholland; 

3°. Frederik L odewijk W illern Schrnidt, geb. 
te Schiedarn (Zuidholland) den 20 October 
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1899, kantoorbediende, wonende te Rotterdann, 
provincie Z uuLholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het N ederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staats blad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanighe id van N e
derlander verleend aan Ka1·l A nton Kriekhaus, 
geb. te P adang (Nederlandsch Indi ë) den 26 
J anuari 1912, cadet-sergeant, wonende te L ei
den, provincie Zuidholland. 

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

L a ten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Unterwasser , den 4den Maart 

1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, V a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 12 Maart 1935.) 

s. 90. 

4 Maart 1935. WET, houdende naturalisatie 
van K. M. B. A sch en 20 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot natu ralisatie van 
Kurt Michael Bruno A sch en 20 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft den in a rtikel 
2 genoemde voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstel ijk gewijzigd bij de wet van 31 
December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanighe id van N ederlander 

wordt bij deze verl eend aan : 
1°. K urt M ichael Bruno A sch, geb. te Stet

tin (Pruisen) den 19 October 1883, graanh an
delaar, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland ; 

2°. W illi Diederich, geb. te Barmen (Prui
sen) den 29 December 1905, teekenaar, wonen
de te B,·eda, provincie N ooTYZbrabant; 

3°. W in/ried Eduard Theodor Frey, geb. te 
A rensburg (Estland) den 27 Februa ri/11 Maart 
1899, planter, wonende op de onderneming 
Dinawati (N ederland.sch Indië); 

4°. Emma Grünthal, weduwe van B endix 
Themans, geb. te Hamburg (Duitschland) den 
12 Ju l i 1878, zonder beroep, wonende te B er
lijn-Halensee (Pruisen); 

5°. Carline B erber, weduwe van Frieibrich 
Martin Diefenbach, geb. te Langenschwal bach 
(Pruisen) den 7 November 1885, pensionhoud
ster, wonende te Amsterdam, provincie Noorll,. 
lwlland ; 

6°. Martha Margaretha H os, geb. te Rees 
(Pruis en) den 22 September 1899, zonder be
roep, wonende te Esserden (Pruisen) ; 

7°. Constantin J edermann, geb. te Kastel 
(Hessen) den 14 April 1887, hoofd-monteur bij 
de Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

8° . M ax Kau/maTIITI, geb. te Solingen (Prui
sen) den 28 December 1898, Chef-inkooper, 
wonende te Schiedam, provincie Z widlwlland; 

9°. J ohanna Ma,'ia J osephine Kemmling, 
weduwe van Pius Will em Hendrik Marie van 

de Loo, geb. te K eeken (Pruisen) den 5 Maart 
1871, zonder beroep, wonende te K eeken 
(P ruisen.); 

10°. K ätchen B ertha Krage, geb. te Ham
burg ( Duitsohland) den 5 November 1889, 
verpleegster , wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

11 °. Abraham Salomon L eon, geb. te 
Smyrna (Turkije) den 31 October 1882, ver
tegenwoord iger , wonende te Parijs (Frank
rijk); 

12°. Ernst H ugo L eoni, geb. te Mannheim 
(Baden) den 17 September 1876, koopman, 
wonende te A,nsterdam, provincie Noordhol
land ; 

13°. R ichard L eoni, geb. te Mannheim 
(Baden) den 14 Mei 1870, koopman, wonende 
te Amsterdam, provincie N oordholland; 

14°. Gustav Adolf Rösner, geb. te Gräditz
Creisau ( Pruisen) den 17 Juli 1872, hoofd van 
de bottela rij van de Zuid-Hollandsche Bier
brouwerij , wonende te 's-Gu-avenhage, provin
cie Zuidholland; 

15°. Georg S eiter, geb. te H eidenheim aan 
de Brenz (B eieren) den 3 December 1879, 
monteur, wonende te V elsen, provincie Noord
holland ; 

16°. H ermanns Sto eten, geb. te Emlichheim 
(Pruisen) den 10 November 1901, l andbouwer, 
wonende te Emlichheim ( Pruisen.); 

17°. Maria J osepha Thönies, weduwe van 
L eonard Marie S t,ephane H enri H u bert van 
den. Boogaart, geb. te Gra/wegen (Pruisen) 
den 20 November 1874, zonder beroep, wonen
de te B erlijn (Pruisen); 

18°. J ose/ August Walke, geb. te Ott
n•achau (Pruisen) den 1 Mei 1888, hoofdma
chinist bij de Electriciteits-Maatschappij B an
joemas, wonende te So ekaradja (Nederlandsch 
I ndië}; 

19°. Gustavus Fridericus Caesar W itt, geb. 
te Hamburg-R otherbaum (Duitschland) den 4 
Augustus 1892, koopman, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidhollamd. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid, onder 2°. , der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n° . 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n° . 955) , wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verleend aan 
Anton W eisbarth, geb. te Oberwesel ( Pruisen.) 
den 15 Juni 1876, hotelhouder, wonende te 
L eipzig (Saksen). 

3. Met ui tbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van N e
derlander verleend aan Louis S igismond Asch, 
geb. te Antwerpen (België) den 24 Juli 1913, 
muziekstudent, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuii/Jiolland. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Unterwasser, den 4den Maart 

1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justit ie, V a n S c h a i k. 
( Uitgeg. 12 Maart 1935.) 
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s. 91. 
4 Maart 1935. WET, houdende naturalisatie 

van W. W. Albrecht en 20 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot natural isatie van 
Walter Wladimir Albrecht en 20 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in de ar
tikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 
3 der wet van 12 December 1892 (Staat s-blad 
n°. 268), op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n° . 955); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Walter Wladimir Albrecht, geb. te 

Hwmburg-Uhlenhorst (Duitschland) den 10 
Februari 1889, koopman, wonende te 's-Gra
_venhage, provincie Zuidholland; 

2°. Hermann Boui·s, geb. te M erkenich 
( Pi·uisen) den 1 Februari 1894, fabrieksarbei
der, wonende te K eulen-Braunsfeld (Pruisen); 

3°. Alfred Carsch, geb. te Mülheim a/d 
Ruhi- (Pruisen) den 20 October 1884, koop
man, wonende te Rotterdam, provincie Zuiil
holland; 

4°. Anna Caspa,·é, geb. te Rotterda,n (Zuid,. 
holland) den 4 November 1907, kantoorbedien
de, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

5°. Gijsbe,·ta Cramer, weduwe van Johan 
Thorn P,·ikker, geb. te Lonneker (Overijssel) 
den 16 November 1877, zonder beroep, wonen
de te G,·oningen, provincie Groningen; 

6°. Heini·ich Jakob Delaroy, geb. te Dil
krath-A mern St . Geo,·g ( Pruisen) den 23 
Augustus 1896, wever, wonende te Dilkrath 
(Pruisen); 

7°. Stefan P eter Hub ert Emonds, geb. te 
Lontzen-Herbesthal (België) den 17 Septem
ber 1900, bakker, wonende te Herbesthal (Bel
gië); 

8°. Joseph Hubert Eymael, geb. te Dussel
dorp (Pruisen) den 27 December 1901, chauf
feur, wonende te Dusseldoi•p (Pruisen); 

9°. Elisabeth Clara Hub ei·tine Hanrath, 
geb. te Goch (Pruisen) den 6 Mei 1901, kleer
maakster, wonende te Keulen (Pruisen); 

10° . Albert Jul ius Karvink, geb. te G,·even 
(Pruisen) den 17 November 1894, arbeider, 
wonende te Nordhorn (Pruisen); 

11 °. Siegfried Kusiel, geb. te Hochb erg 
(Wurtemberg) den 3 Maart 1901, bedrijfslei
der, wonende te Schiebroek, provincie Zuid,. 
holland; 

J 2°. Paul Land, geb. te Gerressen ( Prui
sen) den 24 December 1898, fabrikant, wonen
de te Breukel en,Nijenrode, provincie Utrecht; 

13°. Wilhelm Gei·hard Schiffhauer, geb. te 
Hannover (P,·uisen) den 14 April 1898, werk
tuigkundige, wonende te Soekaboemi (Neder
Z.andsch Indië); 

14°. Richa'f'd Arthur Siefe,·t, geb. te Rot
terdam (Zuidholland) den 24 Januari 1910, 
kantoorbediende, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland; 

15°. J ohanna Stockreiter, geb. te Weenen 
( Oostenrijk) den 22 Augustus 1903, huishoud-

zuster, wonende te Poortugaal, provincie Zuid
holland ; 

16°. Joseph. --Th.elen, geb. te V erlautenheide, 
gemeente Haµ,· en, (Pruisen) den 25 Maar t 
1875, mijnopzichter, wonende te Hee,·len, pro
vincie Limburg; 

17°. Dr. H einrich Tinssen, geb. te O,·soy 
(Pruisen) den 6 December 1884, zonder be
roep, wonende te H e.elsum, gemeente Renkum, 
provincie Gelderland; 

18°. H einrich Jakob Vüllings, geb. te Oebel 
(Pruisen) den 4 October 1901, arbeider, wo
nende te Brüggen, ( Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n° . 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Friedrich Karl Malte Kruse, geb. te 
A msterda.m (N oordholland) den 11 December 
1898, klerk, wonende te Alkmaa,·, provincie 
N oordholland ; 

2°. Johan Jo seph. Wirtz, geb. te H eerlen 
(Limbu,·g) den 5 Februari 1904, mijnwerker, 
wonende te H eerlen, provincie Limburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van Ne
derlander verleend aan W ilhelm Jos eph. Thelen, 
geb. te H eerl en (Limbu,·g) den 9 Augustus 
1912, electrotechnisch teekenaar, wonende te 
Heerl en, provincie Limburg. 
· 4. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag na dien harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Unterwasser, den 4den Maart 

1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, Van Scha i k. 
(Uitgeg . 12 Maart 1935 . ) 

s. 92. 

4 Maart 1935. WET , houdende naturalisatie 
van P. Bluwenthal en 19 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Paul Blumenth.al en 19 anderen , die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemde voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n° . 268), op het 
Nederl a nderschap en h et ingezetenschap , l aat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Paul Blumenthal, geb. te Hanno ver 

(Pruisen) den 28 ovember 1897, koopman, 
wonende te Batavia (Nederlandsch Indië); 

2°. Marie Clotüde Augustine de B rucq, 
weduwe van "Wilhelm Anton Karl Kracht, 
geb. te Guatemala "den 7 Mei 1868, zonder be-
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roep, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland.; 

3°. S alomon Cats, geb. te Anderl echt ( B el
gië) den 6 Juni 1887, vertegenwoordiger, wo
nende te P arijs (Fran/..,-rijk); 

4°. Aleida J ohanna F elde,·hoff, geb. te A11i
sberdnlrn (Noordholland) den 17 October 1894, 
directrice van een k inderhuis, wonende te 
Z eist, provincie Utrecht; 

5° . Ludwig Goderbaue,·, geb. te A tting 
( B eie ,·en) den 14 J ul i 1880, directeur eener 
bierbrouwerij , wonende te Maastricht, provin
cie Limburg; 

6°. J ohann Heim·ich Albe,·t van H eumen, 
geb. te K ellen (P ,·uisen) den 13 J un i 1902, 
arbeider, wonende te Kellen bij Kleef (P rui
sen); 

7°. H einrich Fritz J äger, geb. te Chemnitz 
(Saksen) den 3 November 1893, afdeelings
hoofd, wonende op de sui kerondernem ing " Bo
goki doel" (Nederlandsch Indië); 

8° . P eter Wilhelm Janssen, geb. te Goch 
( Pruisen) den 14 December 1898, beeldhouwer, 
wonende te Goch ( P ruisen); 

9°. Oskwr Ew,,ard, A l bin K l e,nentschitsch, 
geb. te Stainz (Oostenrijk) den 8 Augustus 
1898, arts, wonende te Dordrecht, provincie 
Zuidholla.nd; 

10°. Edith Charlotte Klüger, geb. te B er
l ijn (P ruisen) den 3 Februari 1893, correspon
dente en steno-typiste, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

11 °. Friedrich Joseph K och, geb. te Dal
heim ( H essen) den 20 Maart 1889, koopman, 
wonende te H illege1'Sberg, prov incie Zuidhol
la.nd; 

12° . H end,·ik Lepp, geb. te Alexandrowsk 
(R usland) den 10/23 Februari 1897, indus-

1 t r ieel, wonende te H engelo, provincie Overijs
sel · 

1'3° . Valentin 1l1oser, geb. te Münc hen 
( B eie,·en) den 30 April 1882, opz ichter, wo
nende te Geldermalsen, provincie Gelderland; 

14°. P aul Olischläge,·, geb. te Kerkrade 
( L imburg) den 30 April 1903, hulpmij nopz ich
ter, wonende te K erkrade, provincie Limburg; 

15°. Dora Ma1'ia Christina Ridder, geb. te 
V P-iûo (Limburg) den 4 Augustus 1900, di rec
t r ice van eene R. K. Leeszaal, wonende te 
V enlo, provincie Limburg ; 
· 16°. P ier1·e Hennann Rothé, geb. te Nice 
( Fmnkrijk) den 7 Maart 1904, kantoorbed ien
de, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

17°. J ohann Jo seph Hubert Vandeberg, 
geb. te Friesenrath (Pruisen) den 20 J ul i 
1900, landbouwer, wonende te Friesenrathe,· 
H of b/Walhei,n ( Pruisen); 

18°. W illem Vermee,·, geb. te Abcoude
·B aambrugge (Utrec ht) den 26 September 1897, 
electricien , wonende te B 1·unssu1n, provincie 
Limburg; 

19°. Gerha1·d Anton Vos, geb. te Eschen
do,·f-Rheine ( Pmisen) den 5 J anuari 1894 , 
kantoorbed iende, wonende te Rheine i/W. 
(Pruisen) . 

2. Met afwij king van het bepaal de bij ar
t ikel 3, v ierde lid , onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsb lad n° . 268), op het 
Nederlanderschap en h et ingezetenschap, laat
stel ijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955 ) , wordt bij deze de 

hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
H einrich Franken, geb. te Atsch-Eilendorf 
(P ruisen) den 29 October 1898, mijnwerker, 
wonende te Ubach over W orms, provincie L im
burg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien harer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te U nterwasser, den 4den Maart 

1935. 
WILH ELMINA. 

De Minister van J ustitie, V an Sc h a i k . 
(Uitgeg . 12 M aart 1935. ) 

s. 93. 

4 Maart 1935. WET, houdende naturalisatie 
van S . Awdejew en 18 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot natura! isatie van 
Serge Awdejew en 18 anderen, di e aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over 
legging - wat betreft de in a rt ikel 2 ge
noemde voo,· zooveel do enlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem ber 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van ederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Serg e A wdejew, geb. te St. P etersbu1·g 

(Rusland) den 13/25 Mei 1874, pensionhou
der, wonende te 's-G1·a.venhage, provincie 
Zuidholland; 

2°. Albert Carl H einrich B au11,garten, geb. 
te Bremen ( Duitschland) den 14 November 
1892, uitvoerder bij bouwwerken, wonende te 
IJmuiden, gemeente V elsen, p rov incie Noord
holland; 

3°. J ustina Catha,rina Derksen, geb. te Et
ten (Pruisen) den 12 Mei 1898, zonder be
roep, wonende te Elten ( P ruisen); 

4°. J ohann D ürr, geb. te Obe1·hollabrunn 
( Oostenrijk) den 31 Mei 1902, kapper, wonen
de te Zaandain, provincie Noordholland; 

5°. Martha J ohanna El isabeth Ga11,erschlag, 
geb. te Essen ( Pruisen) den 31 M aart 1909, 
onderwijzeres, wonende te H eerlen, provincie 
Limburg; 

6°. Isaak Goldstein, geb. te Vie1-nheim 
(Hessen) den 18 Apr il 1894, koopman, wonen
de te H illeg ers berg, provi nc ie Z uidholland; 

7°. Johann Friedrich Daniel H eister, geb. 
te ilfainz (H essen) den 22 October 1876 , koop
man, wonende te 's-Gravenhage, provinc ie 
Z,tidholland; 

8°. Bernhard Wolfgang H ellmann, geb. te 
W eenen (Oostenrijk) den 7 November 1903, 
kantoorbedien de, wonende te R otterdam, pro
vincie Zuidholland; 

9° . Cornelis Jansen, geb. te Zaandam (Noo,·d
holland) den 22 April 1865, zonder beroep, 
wonende te Oegstgeest, provinc ie Zuidholland ; 

10°. Alf1·ed Jürgens, geb. te Ahlen ( P rui
sen) den 9 J ul i 1897, koopman, wonende te 
Do etinchein, provincie Gclde,·land; 

11 °. Erich Edmund La,u:isch, geb. te N eu
haldenslebcn (Pruisen) den 14 December 1904, 
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dierenoppasser, wonende te 's- G,·avenhage, 
provincie Zuidholland; 

12°. Nicolas J oseph 'Maeyer, geb. te H orn
bourg (B elgië) den 1 Juli 1870, grondwerker, 
wonende te W ürselen-A ken ( Pruisen); 

13°. Ludwig Karl Pjister, geb. te Bazel 
( Z witserland) den 14 Maart 1887, pla nter, 
wonende op de onderneming So engei-ljoe (Ne
derlandsch I ndië); 

14°. Maria Gertrude Puth, geb. te Coblenz
Lützel (Pruisen) den 4 J anuari 1897, klooster
overste, wonende te Gofrle, prnvincie Noord
brabant; 

15°. J oseph P ierre 'l'ack, geb. te H uy (B el
gië) den 4 M aart 1898, kantoorbediende, wo
nende te R otte,·dam, p rov incie Zuidholland; 

16°. Aaltje Wuj/en, geb. te K irschbaurn 
( Pruisen) den 5 October 1900, zonder beroep, 
wonende te Ergste ( Pruisen); 

17°. Arthur J ohann Z irna, geb. te Alten
deme-OIJ.erbecker ( P ruisen) den 29 Januari 
1903, mijnwerker, wonende te H eerl en, pro
vincie Lirnbu,·g. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij a r
tikel 3, vierde lid , onder 3°. , der wet van 12 
December 1892 (St aatsblad n°. 268), op het 
N ederlanderschap en h et ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet va n 31 December 
1920 (Staatsblad n• . 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verleend aan: 

1 °. H einrich D1·öge, geb. te L eeuwarden 
( Friesland) den 29 October 1895, manufactu
rier, wonende te Al kmaa,·, provincie Noord
holland; 

2°. J ohan Carl Max Hiehl e, geb. te H oorn 
( Noordholland) den 1 Juni 1897, kantoorbe
diende, wonende te Alknwar, provincie Noord
holland. 

3. Deze wet treedt in werking met inga11g 
van den dag na dien ha re r afkondi g ing . 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Unterwasser, den 4den Maart 

1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van J ustitie, V a n S c h a i k. 
(Uitgey. 12 M aart 1935.) 

s. 94. 

4 Maart 1935. WET, houdende naturalisatie 
van W. D,·oll en 18 anderen. 

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

dat e r aanleiding is tot naturalisatie van 
W ilhelm Droll en 18 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemde voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken , bedoeld in a rtikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n•. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. l. De hoedani gheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1•. W ilhelrn Droll , geboren te Dortmund 

(P ruisen) den 16 Maart 1904, mijnwerker, 
wonende te B runssum, provinc ie Lirnburg; 

2•. J ohann H einrich Giesen, geboren t;e 
K ohlscheid (P rnisen) den 22 Mei 1900, mijn-

werker, wonende te H eerl en, provincie L i,n
burg; 

3°. Carl H ell er, geboren te Elb e1·/ eld ( Prui
sen) den 27 J ui i 1894, werkmeester , wonende 
te H engelo , provincie O·ve,-ijssel; 

4°. J ózsej Mihály H o,·váth, geboren te Bu
dapest (H ong/11/'ije) den 18 Maart 1907, bouw
kundi g teekenaar, wonende te Amsterda m, 
provincie Noo,·dlwlland; 

5°. Jacoba J ohanna Elizabeth IIotze, ge
boren te Oegstgeest (Zuidholland) den 22 Mei 
1911 , leerares, wonende te Leiden , provincie 
ZuidhoZZ.a,uJ,; 

6°. W ilhelm Fried1·ich Cm·l H übne,·, gebo
ren te Strehl en (P ruisen) den 24 J anuari 1889 , 
dameskapper, wonende te Amsterdarn, provin
cie Noordholland; 

7°. Friedrich K önigs, geboren te Cre feld 
(Pruisen) den 22 April 1877, handelsagent, 
wonende te B ussum, provincie Noordholland; 

8°. Marie El ise L ochei·, geboren te Dantu
madeel ( Friesland) den 24 December 1897, 
onderwijzeres, wonende te L eiden, provincie 
Zuidholland ; 

9°. I(u,·t M oos, geboren te H eilbronn (Wur
temberg) den 29 M aart 1900, procuratiehou
der, wonende te R otterdarn, provincie Zuid
holland; 

10°. Otto Alex Neumann, geboren te P elt
worm (P,-uisen) den 16 Mei 1892, vootman
wagenwasscher, wonende te A 1nsterda1n, pro
vincie N oordholland; 

11 °. Chaim L eizer R insky, geboren te B or
gerhout ( B elgië) den 3 F ebruari 1908, stu
dent, wonende te Anisterdani, provincie Noord
holland; 

12°. Marie Félicité L ouise R o,,sel et, gebo
ren te A vaill es (Frankrijk) den 19 J anuari 
1891, hoofdonderwijzeres, wonende te Maai·
heeze, prov incie N oordbrabant; 

13°. Georg H einrich R uhs, geboren te 
Ove,·berg e-P el kuin (P ruisen) den 13 Maart 
1906 , mijnwerker, wonende te H eerlen, prnv in
cie L i,nburg; 

14°. Georg I(l e,nens H ermann Schepers, 
geboren te E pe (P ruisen) den 23 October 
1899 , inkooper, wonende te 's-G,,avenhage, 
provincie Zuitlholla1ul,; 

15°. Jakobus J ohanna S cheujen, geboren te 
Aken ( P rnisen) den 28 Juni 1895, mijnwerker, 
wonende te K erki-adc, provincie Li,nburg; 

16°. Ge1·ha1·d A dalbert Schn,idt, geboren te 
Vahi--Bremen (Duitschland) den 10 Juni 1896, 
monteur, wonende te K oudeke,·k, provincie 
Zuidholland; 

17°. Osca1· Silb erbe1·g, geboren te H ohen
li,nbu,•g ( Pruisen) den 30 December 1891, 
koopman, wonende te Rotterdmn, provincie 
Zuidholland. 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij a1-
t ike l 3, v ierde lid , onde r 3° . , de r ,vet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268 ), op het 
Nederlanderschap en h et ingezetensch ap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), word t bij deze de 
hoedanighe id van N ederlander verleend aan: 

1°. Ch1-istian Wilheln, Ernst H einrich Kla
ges, geboren te Lutterhausen (P ruisen) den 2 
Februari 1883, zonder beroep, wonende te 
's -Gravenhage, provincie Zuidholland; 

2°. B a,·tholomeus S chä/ er, geboren te B ar
denbe ,·g ( P ruisen) den 13 November 1897, 
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mijnwerker, wonende te Kerlcrade, provincie 
Lfrnburg. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Unterwasser, den 4den Maart 

1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Just itie, V a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 12 Maart 1935.) 

s. 95. 

4 Maart 1935. BESL IT waarbij, met in
trekking van het Koninklijk besluit van 
6 Juli 1918 (Staatsblad n° . 444), laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
17 Juli 1933 (Staatsblad n°. 368), opnieuw 
bepalingen worden vastgesteld betreffende 
de promotiën en de examE!ns aan de Land
bouwhoogeschool. 

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

Economi che Zaken van 22 December 1934, 
Directie van den Landbouw, 11°. 6607 I, Eer
ste Afdeeling; 

Overwegende, dat het Ons wenschelijk is 
voorgekomen Ons besluit van 6 Juli 1918 
( taatsblad n°. 444), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 17 Juli 1933 (Staatsblad n°. 
368), waarbij bepalingen zijn vastgesteld be
treffende de promotiën en de examens aan de 
LanJbouwhoogeschool, te herzien; 

Gelet op het bepaalde in artikel 6, sub c, 
der wet van 15 December 1917 (Staatsblad n°. 
700) tot regeling van het hooger landbouw
onde~·w ijs, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
28 December 1933 (Staatsblad n°. 736); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Februari 1935, n°. 46); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Februari 1935, Di
rectie van den Landbouw, n°. 2426, Eerste 
Afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

1. Van tle examens aan de Landbouw
hoogeschool. 

Algemeene bepaling. 

Art. 1. Ter verkrijging van het diploma, 
genoemd in artikel 46 der wet van 15 Decem
ber 1917 (Staatsblad n°. 700), tot regeli ng 
van het hooger landbouwonderwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 28 December 1933 
(Staatsblad n°. 736), wordt vereischt het ach
tereenvolgens afleggen van drie examens, te 
weten: 

1 °. het propaedeutisch examen; 
2° . een candidaatsexamen; ; 
3°. een ingerueursexamen. 

Van het propaedeutisch examen. 

2. Het propaedeutisch examen loopt over 
de volgende vakken: 

A . 
De analytische meetkunde en de differen

tiaal rekening; 
de toegepaste mechanica en de kenn is var, 

werktuigen; 
~ 

de natuurkunde: 
de physi che-, anorganische- en analitische 

scheikunde; 
de delfstof-

1 
gesteenten- en aardkunde (le 

gedeelte,; 
de algemeene plantkunde {le gedeelte). 

B. 
De integraalrekening; 
de hydraulica; 
de meteorologie en de klimatologie; 
de organische scheikunde ; 
de delfstof-. gesteenten- en aardkunde (2e 

gedeelte); 
de algemeene plantkunde {2e gedeelte); 
de staathuishoudkunde. 

Van het candidaats- en het ingenieursexamen 
ter verkrijging van het diploma van 

landbouwkundig ingenieur L. 

3. 1. Deze examens kunnen worden afge
legd voor één van de volgende richtingen: 

I. de richting akker- en weidebouw; 
II. de ri chting veeteel t; 

III. de richting zuivelbereiding; 
IV. de richting economie. 

2. H et candidaat examen loopt over de vol
gende vakken: 

I . Voor de richting akker- en weidebouw 
over: 

A. 
De leer van de veeteelt; 
de leer van de zuivelbereiding; 
de algemeene plantkunde; 
de erfelijkheidsleer; 
de wiskundige verwerking van waarnemings

uitkomsten; 
de leer van de grondverbetering. 

B. 
De leer van de landbouwplantenteelt; 
de landbouwscheikunde; 
de landhuishoudkunde; 
de landbouwwerktu igkunde; 
de gezondheids- en ziekteleer der huisdieren; 
de leer van de afwatering van den bodem en 

de polderbemaling; 
de microbiologie. 

II. Voor de richting veeteelt over: 

A. 
De leer van de landbouwplantenteelt; 
de algerneene plantkunde; 
de erfelijkheidsleer; 
de anatomie der huisdieren; 
de wiskundige verwerking van waarnemings

uitkom ten; 
de leer van de grondverbetering. 

B. 
De landbouwscheikunde; 
de leer van de veeteelt; 
de gewndheids- en ziekteleer der huisdieren; 
de physiologie der huisdieren; 
de leer van de zuivelbereiding; 
àe landhuishoudkunde; 
de landbouwwerktuigkunde; 
de leer van de afwatering van den bodem en 

de polderbemaling; ~ 
de microbiologie. 
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III. Voor de richting zuivelbereiding over: 

A. 
De leer van de landbouwplantenteelt; 
de landbouwscheikunde; 
de a lgemeene plantkunde; 
de erfelijkheidsleer; 
de anatomie der huisdieren ; 
de wiskundige verwerking van waarnemings

uitkomsten. 

B. 
De leer van de veeteelt; 
de leer van de zuivel bereiding ; 
de landhuishoudkunde; 
de gezondheids- en ziekteleer der huisd ieren; 
de physiologie der huisdieren; 
de microbiologie. 

IV. Voor de richting economie over: 

A . 
De leer van de veeteelt; 
de leer van de zuivelbereiding; 
de a lgemeene plantkunde ; 
de erfelijkheidsleer; 
de wiskundige verwerking van waarnemings

uitkomsten; 
de leer van de grondverbetering. 

B. 
De leer van de landbouwplantenteelt ; 
de landbouwscheikunde; 
de landhuishoudkunde; 
de landbouw,,verktuigkunde ; 
het agrarisch recht; 
de economische geografie; 
de sociale statistiek; 
de leer van de afwatering van den bodem en 

de polderbemal ing. 

3. De candidaat zal tevens het bewijs moe
ten leveren van voldoende practische bedre
venheid in de organische scheikunde. 

4. 1. H et ingenieursexamen loopt over de 
volgende vakken : 

I. Voor de richting akker- en weidebouw 
over: 

a. de leer van de landbouwplantenteelt; 
b. de landbouwscheikunde; 
c. één van de volgende vakken, naar keuze 

van den candidaat: 
De leer van de veeteelt; 
de leer van de veevoeding; 
de leer van de zuivelbereiding; 
de miirobiologie; 
de landhuishoudkunde; 
het agrarisch recht; 
de leer van de plantenveredeling ; 
de physiolog ie der huisdieren; 
de organische scheikunde; 
de economische geografie; 
de erfelijkheidsleer; 
de plantenphysiologie; 
de leer van de grondverbetering; 
de leer van de afwatering van den bodem en 

de polderbemaling; 
de landbouwwerktuigkunde; 
de plantenzieHenkunde (dierkundig gedeel

te); 
de plantenziektenkunde (met uitzondering 

van het dierkundig gedeelte) ; 

d. één van de aan de Landbouwhoogeschool 
onderwezen vakken, met inbegrip van de sub c 
genoemde, naar keuze van den candidaat, on
der goedkeuring van het College van Rector
Magnificus en Assessoren. 

II. Voor de richting veeteelt over: 
a. de leer van de veeteelt; 
b. de leer van de veevoeding; 
c. één van de volgende vakken naar keuze 

van den candidaat: 
De leer van de landbouwplantenteelt; 
de landbouwscheikunde ; 
de leer van de zuivelbereiding; 
de microbiologie; 
de landhuishoudkunde ; 
het agrarisch recht; 
de leer van de plantenveredeling; 
de physiologie van de huisdieren; 
de organische scheikunde; 
de economische geografie; 
de erfelijkheidsleer; 
de plantenphysiologie; 
de leer van de grondverbeter ing; 
de leer van de afwatering van den bodem en 

de polderbemaling; 
de landbouw,,verktuigkunde ; 
de pl antenziektenkunde (dierkundig gedeel

te); 
de plantenzieHenkunde (met uitzondering 

van het dierkundig gedeelte); 
d. één van de aan de L a ndbouwhoogeschool 

onderwezen vakken, met inbegrip van de sub c 
genoemde, naar keuze van den candidaat, 
onder goedkeuring van het College van Rector
Magnificus en Assessoren. 

III. Voor de richt ing zuivelbereiding over: 
a. de leer van de zuivelbereiding: 
b. de microbiologie; 
c. één van de volgende vakken naar keuze 

van den candidaat: 
De leer van de landbouwplantenteelt; 
de landbouwscheikunde; 
de leer van de veeteelt; 
de leer van de veevoeding; 
de landhuishoudkunde; 
het agrarisch recht ; 
de leer van de pl antenveredeling; 
de physiologie van de huisdieren; 
de organische scheikunde ; 
de economische geografie ; 
de e rfelijkheidsleer; 
de plantenphysiologie; 
de leer van de grondverbetering; 
de leer van de a fwatering van den bodem en 

de polderbemaling; 
de landbouwwerktuigkunde; 
de pl antenziektenkunde (dierkundig gedeel

te); 
de plantenziektenkunde (met uitzondering 

van het dierkundig gedeelte); 
d. één van de aan de Landbouwhoogeschool 

onderwezen vakken, met inbegrip van de sub c 
genoemde, naar keuze van den ·candidaat. 
onder goedkeuring van het College van R ector
Magnificus en Assessoren . 

IV. Voor de richting economie over: 
a. de landhuishoudkunde; 
b. het agrari sch recht ; 
c. één van de volgende va kken naar keuze 

van den candidabt: 
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De leer van de landbouwplantenteelt ; 
de landbouwscheikunde; 
de leer van de veeteelt; 
de leer van de veevoeding ; 
de leer van de zuivelbereiding; 
de microbiologie; 
de leer van de plantenveredeling; 
de physiologie van de huisdieren; 
de organische scheikunde; 
de economische geografie; 
de erfelijkheidsleer; 
de pi antenphysiologie; 
de leer van de grondverbetering; 
de leer van de afwatering van den bodem en 

de polderbemaling ; 
de landbouwwerktuigkunde; 
de pl antenziektenkunde ( dierkundig gedeel

te ) ; 
de plantenziektenkunde (met uitzondering 

van het dierkundig gedeelte); 
d. één van de aan de Landbouwhoogeschool 

onderwezen vakken, met inbegrip van de sub c 
genoemde, naar keuze van den candidaat, 
onder goedkeuring van het College van R ector
Magnificus en Assessoren. 

2. H et ingenieursexamen kan voor h en, die 
tijdens de studie voor het candidaatsexamen 
blijken van buitengewone bekwaamheid heb
ben gegeven, op verzoek van den candidaat 
worden beperkt tot twee of drie vakken. H et 
examen wordt dan voor ten minste één dier 
vakken aanmerkelijk verzwaard. H et voorstel 
tot beperking van het aantal vakken dient 
met redenen omkleed door een der examina
toren ten hoogste één maand na hét candi 
daatsexamen bij de examencommissie te wor
den ingediend. Deze commissie beslist binnen 
14 dagen na het inkomen van het voorstel. 

Van het candidaats- en het ingenieursexamen 
te,· verkrijging van het diploma van land

bouwkundig ingenieur K. L . 

5. 1. Deze examens kunnen worden afge
legd voor een van de volgende richtingen: 

I . de richting tropische cultures; 
II. de richting veeteelt; 

III. de richting econom ie. 

2. H et candidaatsexamen loopt 'over de v9l
gende vakken: 

I Voor de r ichting tropische cultures over: 

A. 

De a lgemeene plantkunde; 
de erfelijkheidsleer ; 
de leer van de bevloeiing; 
de wiskundige verwerking van waarnemings

uitkomsten. 
B. 

de leer van de tropische landbouwplanten
teelt, met uitzondering, voor zoover aan
gaat de bijzondere pi anten teel t, van de 
cultuur van het suikerriet; 

de leer van de cultuur van het suikerriet; 
de landbouwschei kunde; 
de landbouwwerktui gkunde; 
de koloniale landhuishoudkunde; 
de microbiologie. 

II. Voor de richting veeteelt over: 

A. 
De algemeene plantkunde; 
de erfelijkheidsleer ; 
de anatomie der huisdieren ; 
de wiskundige verwerking van waarnemings-

uitkomsten. · 
B. 

de leer van de tropische landbouwplanten
teelt, met uitzondering, voor zoover aan
gaat de bijzondere plantenteelt, van de 
cultuur van het suikerriet; 

de leer van de cultuur van het suikerriet ; 
de landbouwscheikunde ; 
de kolonia le landhuishoudkunde; 
de physiologie der huisdieren; 
de leer van de veeteelt; 
de gezondheids- en ziekteleer der huisdieren; 
de microbiologie. 

III. Voor de richting economie over: 

A. 
De algemeene plantkunde; 
de erfelijkheidsleer; 
de leer van de bevloei ïng; 
de wiskundige verwerking van waarnemings

ui tkomsten. 
B. 

De leer van de tropische landbouwplanten
teelt, met uitzondering, voor zoover aan
gaat de bijzondere plantenteelt, van de 
cultuur van het su ikerriet ; 

de leer van de cultuur van h et sui kerriet; 
de landbouwscheikunde; 
de landbouwwerktuigkunde; 
de koloniale landhuishoudkunde; 
het ederlandsch-Indisch agrari ch recht; 
de sociale statistiek. 
3. In afwijking van het in alinea 2 bepaal

de kan op verzoek van den candidaat de leer 
van de bevloeiïng worden vervangen door de 
waarschijnlijkheidsrekening of het landmeten 
en waterpassen. 

4. De candidaat zal tevens het bewijs moe
ten leveren van voldoende practische bedreven
heid in de organische scheikunde. 

6. 1. H et ingenieursexamen loopt over de 
volgende vakken: 

I. Voor de richting t ropische cultures over: 
a. de leer van de tropische landbouwplan

tenteelt, met uitzondering, voor zoover aan
gaat de bijzondere plantenteelt, van de cultuur 
van het su ikerriet; 

b. de landbouwscheikunde; 
c. één van de volgende vakken naar keuze 

van den candidaat: 
De leer van de veeteelt ; 
de leer van de veevoeding; 
de koloniale landhuishoudkunde; 
de land- en volkenkunde van ederlandsch-

Indië; 
de leer van de cultuur van het suikerriet· 
de erfelijkheidsleer; ' 
de plantenphysiologie; 
het N ederlandsch-Indisch agrarisch recht ; 
de physiologie van de huisdieren; 
de microbiologie; 
de landbouwwerktuigkunde; 
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de plantenziektenkunde ( dierkunoig gedeel
te); 

de plantenziektenkunde (met uitzondering 
van het die rkundig gedeelte); 

de technologie der rietsuikerbereiding; 
de plantensystematiek en -geografie; 
de tuinbouwplantenteelt; 
de economische geografie; 
d . één van de aan de Landbouwhoogeschool 

onderwezen vakken
1 

met inbegrip van de sub c. 
genoemde, naar Keuze van den candidaat, 
onder goedkeuring van het College van R ector
Magnificus en Assessoren. 

II. Voor de richting veeteelt over: 

a. de leer van de veeteelt ; 
b. de leer van de veevoeding ; 
c. één van de volgende vakken naar keuze 

van den candidaat: 
De leer van de tropische landbouwplanten

teelt, met uitzondering, voor zoover aan
gaat de bijzondere plantenteelt, van de 
cultuur van het suikerriet; 

de landbouwscheikunde ; 
de koloni ale la ndhuishoudkunde; 
de land- en volkenkunde van N ederlandsch-

Indië; 
de leer van de cultuur van het suikerriet; 
de erfel ijkheidsleer; 
de plantenphysiologie; 
het Nederlandsch-Indisch agrarisch recht ; 
de phys iologie van de huisdieren ; 
de microbiologie; 
de landbouwwerktuigkunde; 
de plantenziektenkunde (dierkundig gedeel

te); 
de plantenziektenkunde (met uitzondering 

van het dierkundig gedeelte); 
de technologie der rietsuikerbereiding; 
de plantensystematiek en -geografie; 
de tuinbouwplantenteel t; 
de economische geograf ie; 
d. één van de aan de Landbouwhoogeschool 

onderwezen vakken
1 

met inbegrip van de sub c. 
genoemde, na~r Keuze van den candidaat, 
onder goedkeurmg van het College van R ector
Magnificus en Assessoren. 

III. Voor de r ichting economie over: 

a. de koloniale landhuishoudkunde; 
b. de leer van de tropische l andbouwplan

tenteelt. met uitzondering, voor zoover aan
gaat de bijzondere plantenteelt, van de cultuur 
van het suikerriet; 

c. één van de volgende vakken naar keuze 
van den candidaat; 

De landbouwscheikunde; 
de leer van de veeteelt; 
de leer van de veevoeding; 
de leer van de cultuur van het su ikerriet; 
de land- en volkenkunde van N ederlandsch-

Indië; 
de erfelijkheidsleer; 
de plantenphysiologie; 
het Nederlandsch-Indisch agrarisch recht; 
de psysiologie van de huisdieren ; 
de microbiologie; 
de landbouwwerktuigkunde ; 
de J?lantenziektenkunde ( dierkundig gedeel

te); 
de plantenziektenkunde (met uitzondering 

van het dierkundig gedeelte); 

de technologie der rietsuikerbereid ing; 
de plantensystematiek en -geografie; 
de tuinbouwplantenteelt; 
de economische geografie. 
d. één van de aan de Landbouwhoogeschool 

onderwezen vakken
1 

met inbegrip van de sub c. 
genoemde, naar Keuze van den candidaat, 
onder goedkeuring van het College van Rector
Magnificus en Assessoren. 

2. H et ingenieursexamen kan voor hen, die 
tij dens de studie voor het candidaatsepamen 
blijken van buitengewone bekwaamheid heb
ben gegeven, op verzoek van den candidaat 
worden beperkt tot twee of drie vakken. Het 
examen wordt dan voor ten minste één dier 
vakken aanmerkelijk verzwaard. H et voorstel 
tot beperking van het aantal vakken dient 
met redenen omkleed door een der examinato
ren ten hoogste één maand na het candidaats
examen bij de examencommissie te worden in
gediend. Deze commissie beslist binnen 14 
dagen na het inkomen van het voorstel. 

Van het candi,J,aa,ts- en het ingenieursexamen 
ter verkrijging van het diploma van 

landbouwkundig ingenieur T . 

7. 1 . Het candidaatsexamen loopt over de 
volgende vakken: 

A. 
De plantenziektenkunde ( dierkundig gedeel-

te); 
de algemeene landhuishoudkunde; 
de algemeene plantkunde; 
de erfelijkheidsleer; 
de plantensystematiek en -geografie (eerste 

gedeelte); 
de wiskundige verwerking van waarnemings

uitkomsten. 
B. 

De leer van de tui nbouwplantenteel t; 
de plantenziektenkunde (met uitzondering 

van het dierkundig gedeel te); 
de landbouwscheikunde; 
de tuinbouwwerktuig kunde; 
de plantensystematiek en -geografie (tweede 

gedeelte); 
de microbiologie. 
2. De candidaat zal tevens het bewijs moe

ten leveren van vol doende practische bedreven
heid in de organische scheikunde. 

8. 1. Het ingenieursexamen loopt over de 
volgende vakken: 

a. de leer van de tuinbouwplantenteelt; 
b. twee van de volgende vakken, naar keuze 

van den candidaat: 
De landbouwscheikunde ; 
de plantenziektenkunde ( dier:b.'Undig gedeel

te); 
de plantenziektenkunde (met uitzondering 

van het dierkundig gedeelte); 
de landhuishoudkunde; 
de tuinbouwtechnologie; 
de plantensystematiek en -geografie; 
de erfelijkheidsleer; 
de plantenphysiologie; 
de microbiologie; 
de kolonial e la ndhuishoudkunde; 
het N ederlandsch-Indisch agrarisch recht. 
c. één van de aan de Landbouwhoogeschool 
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onderwezen vakken, met inbegrip van de sub b 
genoemde, naar keuze van den candidaat. on
der goedkeuring van het College van Rector
Maguif icus en Assessoren. 

2. H et examen in de leer van de tuinbouw
pl antenteelt strekt zich ook uit over het ge
deel te van het studievak, dat in één der cu1·
sussen in groenteteelt, fruitteelt, bloemen
teel t, boomteelt of bloembollenteelt wordt on
derwezen (naar keuze van den candidaat). 

3. Het ingenieursexamen kan voor hen, die 
tijdens de studie voor het candidaatsexamen 
blijken van buitengewone bekwaamheid heb
ben gegeven, op verzoek van den candidaat 
worden beperkt tot twee of drie vakken. H et 
examen wordt dan voor ten minste één dier 
vakken aanmerkel ijk verzwaard. H et voorstel 
tot beperking van het aantal vakken dient 
met redenen omkleed door een der examina
toren ten hoogste één maand na het candi
daat examen bij de examencommissie te wor
den ingediend. Deze commissie beslist binnen 
14 dagen na het inkomen van het voorstel. 

Van het candidaats- en het ingenieursexamen 
ter verk?-ijging van het dipl oma van land

bouwk:undig ingenieur B. 

9. H et candidaatsexamen loopt over de vol
gende vakken: 

A. 
De houtmeetkunde; 
de boschbedrij fseconomie ; 
de plantenanatomie; 
de plantensystematiek en -geografie ( eerste 

gedeelte); 
de plantenziektenkunde ( dierkundig gedeel

te); 
de wiskundige verwerking van waarnemings

uitkomsten. 
B. 

De leer van de houtteelt en van de bosch-
bescherming buiten de tropen; 

de leer van de boschexploitatie; 
de boschbedrijfsregeling; 
de boschlmishoudkunde; 
de leer van de plantenteelt; 
de 1 andbouwscheikunde; 
de p lantenphysiologie; 
de p lantensystematiek en -geografie (tweede 

gedeelte); 
he t landmeten en waterpassen. 

10. 1. H et ingenieursexamen loopt, behou
dens het onder 2 van dit arti kei bepaal de, 
over: 

a. de leer van de houtteelt en van de bosch-
bescherming buiten de tropen; 

b. de boschhuishoudkunde; 
c. benevens: 
of over vier, door den candi daat onder goed

keur ing van het College van Rector-Magnificus 
en Assessoren uit de volgende te kiezen vak
ken: 

De leer van de grondverbetering; 
het agrarisch recht; 
de l andhuishoudkunde; 
de boschbedrij fsrege l ing; 
de l andbouwscheikunde; 
de agrogeologie; 
de wiskundige statistiek ; 
de plantenanatomie of -physiologie; 

de plantenzieb.-tenkunde ( dierkundig gedeel
te); 

de plantenziektenkunde (met uitzondering 
van het dierkundig gedeelte); 

de microbiologie; 
de weg- en waterbouwkunde; 
het landmeten en waterpassen; 
è,f over drie dezer vakken en over één, door 

den candidaat onder goedkeuring van het Col
lege van Rector-Magnificus en Assessoren te 
kiezen vak uit : 

de boschgeschiedenis; 
de bo chtechnologie; 
de boschbouwarchitectuur; 
de landbouwarchitectuur. 
2. Op verzoek van den candidaat en onder 

goedkeuring van de betrokken examencommis
sie, kan het aantal vakken onder 1 c. ge
noemd, voor hen die tijdens de studie voor het 
candidaatsexamen bl ijken van buitengewone 
bekwaamheid hebben gegeven, teruggebracht 
worden tot 2, waarbij het ' al ternatief van mede 
een keuze te mogen doen uit de vakken bosch
geschiedenis, boschtechnologie, boschbouw
arch itectuur en landbouwarchitectuur vervalt . 
Het examen in één van de navolgende vakken 
wordt dan aanmerkelijk verzwaard: 

De ]eer van de houtteelt en van de bosch-
bescherming buiten de tropen; 

de boschhuishoudkunde; 
de boschbedrij fsregeling; 
de landhuishoudkunde; 
de scheikunde van den boschgrond; 
de agrogeolog ie; 
de wiskundige statist iek; 
de plantenphysiologie; 
de plantenziektenkunde (dierkundig gedeel

te); 
de plantenziektenkunde (met uitzondering 

van het dierkundig gedeelte); 
de microbiologie; 
het landmeten en waterpassen. 
De hiertoe strekkende voordracht moet door 

den betrokken hoogleeraar worden ingediend 
binnen één maand, nadat de belanghebbende 
student het candidaatsexamen met gunstig ge
volg heeft afgelegd. De betrokken examen
commissie beslist binnen 14 dagen na het in
komen van de voordracht. 

Van het candidaats- en het ingenieursexamen 
ter verkrij ging van het diploma van land

bouwkundig ingenieur K .B. 

11. Het candidaatsexamen loopt over de 
volgende vakken: 

A. 
De kennis van den boschgrond ; 
de houtmeetkunde; 
de boschbedrij fseconomie; 
de plantenanatomie; 
de plantensystematiek en -geografie (eerste 

gedeelte}; 
de wiskundige verwerking van waarnemings

uitkomsten. 
B. 

De leer van de houtteelt en van de boschbe-
scherming in en buiten de tropen; 

de leer van de boschexploitatie; 
de boschbedrijfsregeling; 
de boschhuishoudkunde; 
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de weg- en waterbouwkunde; 
het landmeten en wate1·passen; 
de plantenphysiologie; 
de plantensystematiek en -geografie (tweede 

gedeelte) . 

12. 1. Het ingenieursexamen loopt, behou
dens het onder 2 van dit artikel bepaalde, 
over: 

a. de leer van de houtteelt en van de bosch-
bescherming in en buiten de tropen; 

b. de boschhuishoudkunde ; 
c. de boschbedrijfsregeling; 
d. benevens : 
àf over drie, door den candidaat onder goed

keuring van het College van Rector-Magnificus 
en Assessoren uit de volgende te kiezen vak
ken: 

H et Nederlandsch-Indisch agrarisch recht; 
de volkenkunde van Nederlandsch-Indië; 
de kennis van den boschgrond; 
de agrogeologie; 
de wiskundige statistiek; 
de plantenanatomie of -physiologie; 
de plantensystematiek en -geografie; 
de plantenziektenkunde (dierkundig gedeel

te ); 
de plantenziektenkunde (met uitzondering 

van het dierkundig gedeelte); 
de microbiologie; 
de weg- en waterbouwkunde; 
è,f over twee dezer vakken en over één, door 

den candidaat onder goedkeuring van het Col
lege van Rector-Magnificus en Assessoren te 
kiezen vak uit: 

H et koloniaal staats- en strafrecht; 
de boschgeschiedenis ; 
de boschtechnologie; 
het Javaansch ; 
het Maleisch; 
het Soendaneesch ; 
de boschbouwarchitectuur; 
de tropische hygiëne. 
2. Op verzoek van den candidaat en onder 

goedkeuring van de betrokken examencommis
sie kan het aantal vakken onder 1 d genoemd, 
voor hen die tijdens de studie voor het can
dida ntsexamen blijken van bui ten gewone be
kwaamheid h ebben gegeven, teruggebracht 
worden tot 1 waarbij het alternatief van mede 
een keuze ~ mogen doen uit de vakken het 
kolo'1 iaal staats- en strafrecht, de boschge
schiedenis, de boschtechnologie. het J avaansch, 
het Maleisch, het Soendaneesch, de bosch
bouwarchitectuur en de tropische hygiëne ver
valt . Het examen in één van de navolgende 
vakken wordt dan aanmerkelijk verzwaard. 

Dr leer van de houtteelt en van de bosch-
bescherming in en buiten de tropen; 

de boschhuishoudkunde; 
de boschbedrijfsregeling; 
de kennis van den boschgrond; 
de agrogeologie; 
de wiskundige statistiek; 
de pi antenphysiologie; 
de plantensystematiek en -geografie, 
de plantenziekten kunde ( dierkundig gedeel

te); 
de plantenziektenkunde (met uitzondering 

van het dierkundig gedeelte); 
dP microbiologie. 
D~ hiertoe strekkende voordracht moet door 

den betrokken hoogleeraar worden ingediend 
binnen één maand, nadat de belanghebbende 
student het candidaatsexamen met gunstig ge
volg heeft afgelegd. De betrokken examen
commissie beslist binnen 14 dagen na het in
komen van de voordracht. 

Overige bepal.ingen betreffende de exa-m.ens. 

13. De goedkeuring der vakken, bedoeld bij 
de artikelen: 4 1 Id, 4 1 Ud, 4 1 Uid, 4 1 
IVd, 6 1 Ld, 6 1 Ud, 6 1 !Ud, 8 1 c, 10 1 c 
en 12 1 d, moet ten minste 9 maanden vóór 
het begin der periode, waarin het ingenieurs
examen zal worden afgelegd; bij het College 
van Rector-Magnificus en Assessoren worden 
aangevraagd. 

14. Het bewijs, bedoeld in art. 49, 3e lid, 
der wet tot regeling van het hooger landbouw
onderwijs, moet voldoen aan de voorschriften, 
door den Senaat vast te stellen en door Onzen 
met de uitvoering van dit besluit belasten Mi
nister, Curatoren gehoord, goed te keuren. 

15. 1. De examencommissiën. bedoeld bij 
artikel 47, le lid, der wet van 15 December 
1917 (Staatsblad n°. 700), laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 28 December 1933 (Staats
blad n°. 736), worden aangewezen door den 
Senaat, op voorstel van . het College van 
Rector-Magnificus en Assessoren. 

2. Elke examencommissie benoemt uit haar 
midden een voorzitter en een secretaris; deze 
treden om de drie jaar af, doch zijn terstond 
herkiesbaar. 

16. De examencommissiën strekken de in 
de artikelen 3 tot en met 12 bedoelde examens 
ook uit tot andere dan de daa rin genoemde 
vakken, mits die vakken aan de Landbouw
hoogeschool worden onderwezen en de exa
minandus het verlangen heeft te kennen ge
geven, daarin te worden geëxamineerd. Bij 
gunstigen uitslag wordt van deze vakken aan
ieekening gesteld op het diploma of getuig
schrift. 

17. 1. De examens kunnen mondeling, 
schriftelijk en practisch worden afgenomen. 

2. Zij worden afgenomen in het Neder
landch, of, bij gebleken noodzakelijkheid, ter 
beoordeeling van de examencommissie, in een 
andere taal. 

3. Elke examencommissie is bevoegd, op 
voorstel van den betrokken hoogleeraar vast 
te stellen, dat in bepaalde vakken of onder
deelen van vakken kan worden volstaan met 
een tentamen. Aan dien regel kan een bepa-
1 i ng worden toegevoegd omtrent den tijd , waar
op, in verband met het tijdstip van het exa
men, het tentamen moet zijn afgelegd. H eeft 
het tentamen plaats met goed gevolgd, dan 
wordt in het vak niet geëxamineerd; wordt 
het tentamen afgelegd met ongunstigen uit
slag, dan is de candidaat nochtans bevoegd 
zich te onderwerpen aan het examen, dat dan 
mede loopt over het vak, waarin hem dit ten
tamen is afgenomen. 

4. De in het voorgaande lid genoemde ten
tamens kunnen in de plaats treden van een 
examen bij ten hoogste de helft der examen
vakken. Op vakken, welke op den voet van 
artikel 16 aan een examen op verlangen van 
den examinandus worden toegevoegd, vindt 
het in het voorgaande lid bepaalde nimmer 
toepassing. 



1935 4 MA .A RT (S. 95) 94 

5. De mondelinge examens zijn openbaar, 
doch de examinandi mogen bij de examens 
geen toehoorder zij n. 

6. Geen examinandus mag op één dag lan
ger dan 4 uren mondeling worden geëxami
neerd. 

7. Gedurende het examen is het den exami
nandus niet geoorloofd, zich zonder vergun
ning van den examinator uit het lokaal te 
verwijderen. 

8. Zij , die zich aan bedrog bij het examen 
schuldig maken, worden afgewezen. 

18. 1. H et propaedeutisch examen en de 
candidaatsexamens kunnen elk worden afge
legd in twee deelen. 

2. H et eerste deel van het propaedeutisch 
examen omvat de vakken of gedeel ten van 
vakken, welke in artikel 2 onder A zijn ver
meld. Het tweede deel omvat, behalve de vak
ken of gedeelten van vakken van het eerste 
deel, waarin nog geen voldoend examen is 
afgelegd, de overige in artikel 2 vermelde 
vakken. 

3. H et eerste deel van de candidaatsexa
mens kan, naar keuze van den candidaat, voor 
elk examen omvatten vakken of gedeelten van 
vakken, welke in de arti kelen 3 (2), respec
tievelijk 5 (2), 7 (1), 9 en 11 telkens onder A 
zijn vermeld. H et tweede deel omvat, behalve 
de vakken of gedeelten van vakken van het 
eerste deel, waarin nog geen of geen voldoend 
examen is afgelegd, de overige voor den can
didaat verplichte vakken of gedeelten van vak
ken. 

19. Tot het afleggen van het propaedeu
tisch examen bestaat gelegenheid in de maand 
J anuar i en, voor het eerste gedeelte ook ter
stond na de zomervacantie. Aan een afge
wezen candidaat wordt gelegenheid gegeven, 
zijn examen te herhalen na een door de exa
mencommissie te bepalen t ijd van ten hoogste 
een jaar. 

20 . Tot het afleggen van het candidaats
en het ingenieursexamen bestaat gelegenheid 
gedurende de zittingsperioden, welke in over
leg met den Senaat door de commissiën voor 
deze examens voor een studiejaar worden 
vastgesteld. Aan een afgewezen candidaat 
wordt gelegenheid gegeven zijn examen te her
halen na een door de examencommissie te be
palen tijd van ten hoogste een jaar. 

21. De Senaat is bevoegd in bijzondere ge
vallen, op voorstel van de betrokken examen
comm iss ie, te vergunnen, dat een examen ook 
buiten de in de artikelen 19 en 20 genoemde 
t ijden wordt afgelegd, daaronder begrepcr. de 
vacantiën. 

22. Om tot een examen te worden toege-
1 aten moet de examinandus bij de aangifte 
voor het examen het bewijs overleggen, dat de 
daarvoor gevorderde som is betaald. 

23 . 1. A an stemmingen over een candidaat 
nemen slechts die leden der examencommissi'èl 
deel , die den candidaat hebben geëxamineerd. 

2. Omtrent den uitslag van een afgelegd 
examen wordt bij meerderheid van stemmen 
der stemhebbende aanwezigen beslist. Staken 
de stemmen, dan wordt de geëxamineerde ge
acht te zijn afgewezen. 

3. Bij het ingenieursexamen wordt bovenal 
gewicht gehecht aan gebleken geschiktheid 
van den candidaat tot zei fstand ig werken. 

24. Zij, die na een of meer der in de arti
kelen 3 tot en met 12 bedoelde examens met 
gunstig gevolg te hebben afgelegd, zich aau 
een der andere examens wenschen te onder
werpen, worden vrijgesteld van de vakken, 
waarin zij reeds bij een der voorafgaande exa
mens in gelijke of hoogere mate dan voor het 
nieuwe examen wordt geëischt, bewijzen van 
bekwaamheid hebben gegeven. 

25 . Ten bewijze, dat eenig examen met gun
stig gevolg is afgelegd, wordt een in de N e
derlandsche taal gesteld getuigschrift oi Ji
ploma verstrekt. H eeft de geëxam ineerde Lich 
door meer dan gewone bekwaamheid onder
scheiden, dan wordt dit in het getuigschrift of 
diploma aangeduid met de woorden: met lof . 
Staken de stemmen over deze bijvoeging, dan 
blijft zij achtenvege. 

26. H et getuigschrift of d iploma, bedoeld 
in het voorgaande artikel, wordt uitgereikt 
door den voorzitter der commissie. di e het 
examen heeft a fgenomen. 

2. Van het doctoraat In de landbouwkunde. 
27. Het doctoraat in de landbouwkunde, be

doeld in artikel 46, 4e I id, der wet tot rege
ling van het hooger landbouwondenvijs, wordt 
verleend na verdediging van een proefschrift 
met stellingen. 

28 . 1. H et proefschrift en de stellingen 
hebben betrekking op de landbouwwetenschap. 

2. Het proefschrift en de stellingen worden 
geschreven in de ederlandsche taal, of, wan
neer de wenschelijkheid daarvan, ter beoor
deeling van den Senaat, op voorstel van den 
promotor of de promotoren mocht blijken, in 
een andere taal. 

29. Hem, die tot de . promotie verlangt te 
worden toegelaten, wordt of worden door het 
College van Rector-Magnificus en Assessoren 
een of meer hoogleeraren als promotor of 
promotoren aangewezen , aan wiens of wier 
goedkeuring het proefschrift en de stellingen 
worden onderworpen, en die toeziet of toezien, 
dat daarin niets voorkomt, strijdig met de 
openbare orde of de goede zeden. 

30. 1. Zijn het proefschrift en de stellin
gen door den promotor of de promotoren goed
gekeurd, dan worden zij gedrukt en aan alle 
leden van het College van Curatoren en van 
den Senaat toegezonden. De promovendus stel t 
50 a fdrukken daarvan ter beschikking van de 
bib] iotheek der Landbouwhoogeschool. De 
R ector-Magnificus bepaalt dag en uur, waar
op de verdedig ing zal plaats hebben op de 
wijze, bij artikel 31 vermeld. 

2. Meent de promotor zijne of meenen de 
promotoren hunne goedkeuring te moeten ont
houden, dan kan de promotiecommissie, be
doeld in artikel 31, vierde lid , of, indien de 
candidaat eene publieke promotie verlangt, 
de Senaat de goedkeuring verl eenen. De pro
motiecommiss ie of de Senaat neemt daartoe 
van het proefschrift en de stellingen kennis en 
hoort den candidaat. 

3. De Senaat is bevoegd vrijstel! ing te ge
ven van de verplichting van het doen druk
ken van het proefschr ift in zijn geheel of voor 
een gedeelte; in dit geval wordt het proef
scnrift of het niet gedrukte gedeelte daarvan 
vermeni gvuldigd op andere, door den Senaat 
aan te geven wijze. 
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4. Dag en uur der promotie worden bekend 
gemaakt door aanplakking op de daarvoor 
door het College van Rector-Magnificus en 
Assessoren aan te wijzen plaats. 

31. 1. De promotie wordt in het openbaar 
gehouden. 

2. Zij is ter keuze van den promovendus 
publiek of privaat. 

3. De publieke promotie geschiedt door en 
ten overstaan van den Senaat na verdediging 
van het proefschrift en de stellingen tegen de 
bedenkingen van allen, die tot het inbrengen 
daarvan vergunning van den Rector-Magnifi
cus hebben verkregen. 

4. De private promotie geschiedt door den 
Senaat, vertegenwoordigd door den Rector
Magnificus en den Secretaris van den Senaat 
en vijf of meer, door het College van Rector
Magnificus en Assessoren aan te wijzen hoog
leeraren na verdediging van het proefschrift 
en de s~llingen voor die commissie. 

5. De promotie, zoowel de publieke als de 
private, duurt één uur. 

6. Staken de stemmen over de toekenning 
van den cloctoralen graad, dan wordt die niet · 
toegekend. 

32. Omtrent de taal, waarin de verdediging 
van het proefschrift en de toekenning van dtn 
doctoralen graad geschieden. geldt het 2e lid 
van artikel 28. 

33 . 1. Hij aan wien de doctorale graad is 
toegekend o,;tvangt ten bewijze daarvan een 
door den Rector-Magnificus en den Secretaris 
van den Senaat geteekend, in de ederland
sche taal gesteld, diploma, waarvan het model 
door Onzen met de uitvoering van dit besluit 
belasten Minister wordt vastgesteld. 

2. Indien bij de promotie bewijzen van 
meer dan gewone bekwaamheid zijn gegeven, 
wordt in het diploma vermeld, dat de docto
rale graad met lof is toegekend. 

3. Het voorstel om den doctoralen graad 
met lof toe te kennen, kan bij een pûblieke 
promotie door elk der leden van den Senaat 
en bij een private promotie door elk der leden 
van de commissie, bedoeld in artikel 31, vier
de Jid, worden gedaan. H et die~t schriftel ijk 
en met redenen omkleed ten mmste 7 dagen 
vóór de promotie bij den Rector-Magnificus 
te zijn ingekomen. Zoodanig voorstel wordt 
slechts als aangenomen beschouwd, indien ten 
minste 2/3 van het aantal stemhebbende leden 
zich daarvóór verklaart. 

34. 1. De promotie kan te allen tijde plaats 
hebben behalve in de vacantiën. 

2. Onze met de uitvoering van dit beslujt 
belaste Minister is bevoegd, in bijzondere om
standigheden, op advies van het College vau 
Rector-Magnificus en Assessoren, te vergun
nen, dat de promotie ook gedurende de vacan
tie zal geschieden. 

Overgangsbepaling. 

35. Zij, die het candidaatsexamen L of 
K .L., voor de richting Economie, hebben af
gelegd onder de bepalingen van Ons besluit 
van 6 Juli 1918 (Staatsblad n°. 444), laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 17 Juli 19_33 
(Staatsblad n°. 368) moeten om tot het m
genieursexamen te worden toegelaten, een aan
vullend examen in sociale statistiek afleggen. 

Slotbepaling. 

36. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. Met 
dat tijdstip vervalt Ons besluit van 6 Juli 1918 
(Staatsblad n°. 444), zooals dit laatstelijk is 
gewijzi gd bij Ons besluit van 17 Juli 1933 
(Staatsblad n° . 368). . 

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

Unterwasser, den 4den Maart 1935. 
WILHELM! A. 

De Minister van Econoniische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 29 Maart 1935.) 

s. 96 . 

4 Maart 1935. BESLUIT tot hernieuwde aa11-
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van het R.-K. gym
nasium te Eindhoven van de St. Augustinus
Stichti ng te Utrecht . 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 16 
Januari 1935, n°. 83 III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 2 Februari 1929 
(Staatsblad n°. 22); 

Den Raad van State gehoord (advies van 1V 
Februari 1935, n°. 38); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
no mden Minister van 28 Februari 1935, n°. 
2868, afdeeling Voorbere idend Hooger en Mid
del baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Maart 1935 het R.-K. 

gymnasium te Eindhoven van de St. Augusti
nus-Stichting te Ut-necht, opnieuw voor een 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen als bevoegd 
om, met inachtneming der desbetreffende wet
telijke voorschriften, aan haar leerlingen, __ die 
het onderwijs tot aan het einde hebben b1Jge
woond, een ~tuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven, dat met 
het getuigschrift, in artikel 11 der hooger
onderwijswet vermeld, wordt gel ijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. is belast met de uitvoer ing 
van •dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en ·waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den. Raad van State. 

Unterwasser, den 4den Maart 1935. 
WILHELM! A. 

De Minister van Onde1·wijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc ha n t. 
(Uitgeg. 19 Maart 1935.) 

J 
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s. 97 . 
4 Maart 1935. BESLUIT, houdende beschik

king op het beroep van W. J . Schutte 
tegen de beschikking van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
waarbij zijn wachtgeld is verminderd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

W. J. Schutte, gewezen onderwijzer aan de 
bijzondere lagere school te Buurse, F. 53, 
gemeente Haaksbergen, en wonende te Vorden, 
tegen de beschikking van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten 3n Wetenschappen 
van 11 Mei 1934, N°. 11509, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel, waarbij zijn wachtgeld 
in verband met door hem genoten inkomsten 
als tijdelijk onderwijzer is verminderd en waarbij 
geen rekening is gehouden met de door hem 
gemaakte reiskosten ; 

Den Raad van State, Afd eeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 1 
Augustus 1934, N°. 422; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Februari 1935, N°. 10896 W, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

Overwegende, dat Onze Minister v~n qnder
wijs, Kunsten en Wetenschappen b1J ZIJn be
schikking van 11 Mei 1934, N°. 11509, afdee
ling Lager Onderwijs Financieel, het wa_cht
geld van W. J. Schutte, gewezen onderw1Jzer 
aan de bijzondere lagere school te Buurse, 
in verband met de door hem genoten inkomsten 
als t ijdelijk onderwijzer aan de Nutsschool C 
te Brunssum over het tijdvak van 20 Februari 
tot en met 28 Februari 1934 heeft verminderd 
tot f 332 's jaars en in verband met de door 
hem genoten inkomsten als tijdelijk onderwijzer 
aan de openbare lagere school te Linde, ge
meente Vorden, van 9 Maart 1934 af tot 
f 379 's jaars; 

dat van deze beschikking W. J . Schutte 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
<lat het hem toekomende wachtgeld f 1447 
's jaars bedraagt, of f 361.75 per kwartaal, 
<lat hij als tijdelijk onderwijzer aan de Nuts
school C te Brunssum over het tjidvak van 20 
tot en met 28 Februari 1934 f 27.875 en als 
tijdeqjk onderwijzer aan de openbare lagere 
school te Linde, gemeente Vorden, over het 
t ijdvak van 9 tot en met 31 Maart 1934 f 67.34 
heeft ontvangen ; dat hij dus over het eerste . 
kwartaal in totaal heeft ontvangen f 95.215 ; 
dat hij d.erhalve aan wachtgeld over dat kwar
taal nog heeft te ontvangen f 361.75 - f 95.215 

= f 266.535 ; dat hij echter een chèque heeft 
ontvangen ten bedrage van f 262.41, derhalve 
f 4.125 te weinig; dat hij volgens het wachtgeld
reglement recht heeft op noodzakelijk gemaakte 
onkosten, te weten eenmaal heen- en eenmaal 
terugreis naar en van Brunssum, wat volgens 
zijn opgave f 9.50 bedroeg; 

Overwegende : dat het eerste bezwaar van 
den appellant niet is gericht tegen de bedragen, 
waarmede zijn wachtgeld bij de bestreden be
schikking van Onzen Minister is verminderd, 
doch tegen het feit, dat hem naar zijn meening 
-over het eerste kwartaal "l'an 1934 f 4.12• 
t e weinig aan wachtgeld zou z,jn uitbetaald; 

dat nu echter, wat de uitbetaling van wacht
geld betreft, noch krachtens artikel 51, 15de 

lid , der Lager-onderwijswet 1920, noch krach
tens eenige andere wettelijke bepaling beroep 
op Ons openstaat; 

Overwegende : dat de appellant in de tweede 
plaats aanvoert, dat bij de vermindering van 
zijn wachtgeld over het tijdvak van 20 Fe
bruari 1934 tot en met 28 F ebruari 1934 geen 
rekening is gehouden met de door hem ge
maakte reiskosten naar en van Brunssum, welke 
reiskosten blijkens een eerder door hem aan 
Onzen Minister overgelegde specificatie f 8.50 
hebben bedragen ; 

dat geen wettelijke bepaling voorschrijft 
deze onkosten op het bedrag der inkomsten 
van den belanghebbende over dat tijdvak in 
mindering te brengen, en dat er ook geen vol
doende reden voor die vermindering bestaat; 

ezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

I wat het in de eerste plaats aangevoerde 
bez aar hetreft, den appellant in zijn beroep 
nie ontvankelijk te verklaren ; 

I . de bestreden beschikking van Onzen 
Mi ister van Onderwijs, Kunsten en Weten
sch ppen van 11 Mei 1934, N°. 11509, afdeeling 
La er Onderwjjs Financieel, te handhaven. 

nze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
We enschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
vo noemden Minister in het Staatsblad zal 
wo den geplaatst, en waarvan afschrift zal 
wo den gezonden aan den Raad van State, 
Af eeling voor de Geschillen van Bestuur. 

nterwasser, den 4den Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marc ha n t. 
(Uitgeg. 26 Maart 1935.) 

No. 10896 w. 

L GER ONDERWIJS 

W chtgeld W. J. Schutte 

's Gravenhage, 27 Februari 1935. 

Aan de Koningin. 

oor den Vice-President van den Raad van 
Sta , Voorzitter van de Afdeeling voor de 
Ges hillen van Bestuur, werd rechtstreeks in 
mij handen gesteld het advies van die Afdee
lin van 1 Augustus 1934, N°. 422, vergezeld 
va het ontwerp van een met redenen omkleed, 
doo Uwe Majesteit t e nemen, besluit betref
fen e het beroep, waarvan ik krachtens mach
tigi g van Uwe '\fajest eit bij brief van 22 Juni 
193 , N°. 13536/I, Afdeelin~ Lager Onderwijs 
Fin ncieel de overweging biJ die Afdeeling heb 
aan angig gemaakt. 

it ontwerp-besluit luidt als volgt: 
ij WILHELMINA, enz. 

eschikkende op het beroep, ingesteld door 
W. J . Schutte, gewezen onderwijzer aan de 
bij ndere lagere school te Buurse, F. 53, ge
me nte Haaksbergen, en wonende te Vorden, 
teg n de beschikking van Onzen Minister van 
On erwijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 
Me 1934, N°. 11509, Afdeeling L. 0. F., 
wa rbij zijn wachtgeld in verband met door 
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hem genoten inkomsten als tijdelijk onderwij
zer is verminderd en waarbij geen rekening 
is gehouden met de door hem gemaakte reis
kosten ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de ge
sch ill en van Bestuur, gehoord, advies van 1 
Augustus 1934, N°. 422; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende: dat Onze Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen bij zijn be
schikking van 11 Mei 1934, N°. 11509, Af
deeling L. 0. F. , het wachtgeld van W . J. 
Schutte, gewezen onderwijzer aan de bijzon
dere lagere school te Buurse, in verband met 
de door hem genoten inkomsten als tijdelijk 
onderwijzer aan de Nutschool C te Brunssum 
over het tijdvak van 20 Februari tot en met 
28 Februari 1934, heeft verminderd tot f 332 
' s jaars in verband met de door hem genoten 
inkomsten als t ijdelijk onderwijzer aan de 
openbare lagere school te Linde, gemeente 
Vorden, van 9 Maart 1934 a f tot f 379 's jaars; 

dat van deze beschikking W. J. Schutte bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het hem toekomende wachtge ld f 1447 ' s jaars 
bedraagt, of f 361. 75 per kwartaal ; dat hij 
als tijdelijk onderwijzer aan de Nutsschool C te 
Brunssum over het t ij dvak van 20 tot en met 
28 Februari 1934 f 27.875 en a ls tijdelijk on
derwijzer aan de openbare lagere school te 
Linde, gemeente Vorden, over het tijdvak van 
9 tot en met 31 Maart 1934 f 67 .34 heeft ont
vangen; dat hij dus over het eerste kwartaal 
in totaal heeft ontvangen f 95 .215; 

dat hij derhalve aan wachtgeld over dat 
kwartaal nog heeft te ontvangen f 361. 75 -
f 95 .215 = f 266.535; dat hij echter een chèque 
heeft ontva ngen ton bedrage van f 262.41, der
halve f 4.125 te weinig; dat hij volgens het 
wachtgeldreglement recht heeft op noodzake
lijk gemaakte onkosten, te weten eenmaal 
heen- en eenmaal terugre is naar en van 
Brunssum , wat volgens zijn opgave f 9.50 be
droeg; 

Overwegende, dat het eerste bezwaar van 
den appellant niet is ge richt tegen de be
dragen, waarmede zijn wachtgeld bij de be
streden beschikking van Onzen Minister is 
verm inderd, doch tegen het feit, dat hem 
naa r zijn meening over het eerste kwartaal 
van 1934 f 4.125 te weinig aan wachtgeld zou 
zijn uitbetaald ; 

dat nu echter, wat de uitbetaling van wacht
geld betreft, noch krachtens >ll'tikel 51, 15de 
lid , der Lager-onderwij wet 1920, noch krach
tens eenige andere wettelijke bepaling beroep 
op Ons openstaat; 

Overwegende : dat de appellant in de tweede 
plaats aanvoert, dat biJ .. de vermindering van 
zijn wachtgeld over het t11dvak van 20 F ebruari 
1934 tot en met 28 Februari 1934 geen rekening 
is gehouden met de door hem gemaakte reis
kosten naar en van Brunssum, welke reiskosten 
blijkens een eerder door hem aan Onzen Mi
nister overgelegde specificatie f 8.50 hebben 
bedragen; 

dat deze onkosten , welke over een geheel 
j aar berekend f 340 bedragen, op het bedrag 
der inkomsten van den belanghebbende over 
dat tijdvak in mindering behooren te worden 
g ebracht: 

L. & S. 1934. 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. met wijziging van de best reden beschik
king van Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 11 Mei 1934, 
N°. 11509, afdeeling L . 0. F., het wachtgeld 
van den appellant over het tijdvak van 20 
Februari 1934 tot en met 28 F ebruari 1934 
te verminderen met f 775.02 en mitsdien te 
bepalen op f 672 ; 

II. voor het overige den appellant in zijn 
beroep niet-ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

Krachtens algemeene machtiging van Uwe 
Majesteit van 29 Maart 1926, N°. 20, ben ik 
met de .Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur van den Raad van State in nader 
overleg getreden, door haar den volgenden 
brief van 27 November 1934, N°. 9509 W, 
.Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, te doen 
toekomen, waarin tevens een drietal gevallen 
van soor tgelijken aard en dientengevolge het 
vergoeden van door ongehuwde wachtgelders 
gemaakte reiskosten meer in het algemeen is 
behandeld ; 

Krachtens algemeene machtiging van de 
Koningin, van 29 Maart 1926, N°. 20, heb ik 
de eer met Uwe .Afdeeling in nader overleg te 
treden omtrent de beroepen, welke ik achter-
eenvolgend b\j schrijven van : · 

22 Juni 1934, N°. 13536 I, .Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

4 September 1934, N°. 6973 W l, .Afdeeling 
Lager Onderw:ij s Algemeen; 

4 September 1934, N°. 7140 W 1, .Afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen, en 

10 September 1934, N°. 7583 W 1, .Afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen, 
bij haar aanhangig maakte, weshalve ik de 
tot de Koningin gerichte en aan mij toege
zonden adviezen, respectievelijk van 1 Augus
tus 1934, N°. 422, 3 October 1934, N°. 525, 
3 October 1934, N°. 526 en van 10 October 
1934, N°. 537, met de daarbij behoorende 
ontwerp-besluiten, en bijbehoorende stukken, 
hierbij voeg . 

De hierboven aangeduide beroepszaken be
treffen alle het niet vergoeden van reiskosten 
aan niet-gehuwde onderwijzers op wachtgeld, 
die tijdelijk buiten hun woonplaats als onder
wijzer werden t ewerkgesteld. 

0

Tegen de adviezen Uwer .Afdeeling, daartoe 
strekkende, dat deze reiskosten in mindering 
behooren te komen van de wedde, welke in 
de tijdelijke betrekking door ieder hunner is 
genoten , alvorens het wachtgeld te vermin
deren, heb ik in het algemeen groot bezwaar. 

In het vijfde lid van artikel 51 der Lager
onderwijswet 1920 komt niet een definitie voor 
van het 'begrip "inkomsten", zoodat de wetgever 
behoudens beroep op de Kroon, aan den 
Minister heeft overgelaten te beoordeelen wat 
daaronder moet verstaan worden, en ook, 
of dat begrip voor alle gevallen dezelfde be
teekenis zal kunnen hebben . 

De op wachtgeld gestelde onderwijzers vor
men twee hoofdgroepen, nl. de gehuwd.en, en 
de niet-gehuwden . 

De gehuwde wachtgelder kan redelijker wijze 
niet gescheiden worden van zijn gezin, zoodat 

7 
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zijn dagelijks heen en weer reizen gegrond is 
op noodzaak. Op dien grond heb ik het redelijk 
geacht zijn nieuwe inkomsten te verminderen, 
met de noodzakelijke vervoerkosten, verterings
kosten uitgezonderd, alvorens zijn wachtgeld 
·t e verminderen. In die gevallen, waarin wegens 
den afstand dagelijks terugkeeren in het gezin 
niet doenlijk is, heb ik een matig pensiongeld 
in mindering gebracht, benevens eenmaal 
's weeks een reis heen en terug naar het gezin. 

Deze regeling voldoet in de praktijk goed. 
Ten aanzien van den ongehuwden onder

wijzer-wachtgelder staat het geval m.i . anders, 
omdat het van dezen niet te veel gevergd is, 
dat - als zijn werkzaamheid buiten zijn woon
plaats maar enkele dagen duurt - de Weinige 
vervoerkosten voor zijn rekening blijven, en 
omdat hij bij eenigszins langeren duur ter 
plaatse in pension kan gaan, waartoe in den 
t egemvoordigen tijd overal in het land gelegen
heid bestaat, ook voor zeer bescheiden beurzen . 
Ook voor weinige dagen ·is dat zelfs mogelijk. 
Wenscht hij om particuliere redenen dagelijks 
in zijn eigen woonplaats terug te keeren, dan 
is het niet onredelijk, dat hij de daaruit voort
vloeiende reiskosten zelf draagt. 

Bij hooge uitzondering is het voorgekomen, 
dat de reiskosten aan een ongehuwd wachtgelder 
zijn gerestitueerd, wanneer hij bijv. van het 
Zuiden des Lands gedirigeerd werd naar een 
der Noordelijke provinciën, omdat in dat geval 
de kosten groot zijn, in verhouding tot het 
inkomen, en het belang van de school er mede 
gebaat was, wanneer in de vacature tijdelijk 
kon worden voorzien. Van een vasten regel 
kon echter geen sprake zijn, zonder dat te 
vermijden bevoorrechting zou plaats vinden. 

In het geval van den gewezen ond erwijzer 
W. J. Schutte is b.v. geen rekening gehouden 
met de door hem gemaakte reiskosten, omdat 
geen bijzondere redenen aanwezig waren, om 
af te wijken van het ten dezen door mij inge
nomen, in het hiernavolgende gemotiveerde, 
standpunt. 

De Wachtgeldregeling der onderwijzers is 
zeer gunstig. · Ook die voor de ongehuwde 
onderwijzers is gunstiger dan die voor de 
burgerlijke ambtenaren-niet-kostwinners, zoo
dat ook op dien grond het niet onbillijk is, dat 
eerstbedoelden eenig reisgeld zelf bekostigen. 
Er staat vaak een zeer ruim tijdvak tegenover, 
waarin het wachtgeld volledig wordt nitgekeerd 
zonder eenige tegenpraestatie. 

Wegens de groote frequentie der tijdelijke 
herplaatsingen voor korten duur beteekenen 
de reiskosten in totaal een aanzienlijk bedrag 
per jaar; de overneming ervan door de R~eering 
zou tot beduidende verhooging van lasten leiden. 

Ik kan niet toegeven, dat in de aan de orde 
zijnde gevallen de reiskosten van de inkomsten 
behooren te worden afgetrokken in dien zin, 
dat het onredelijk zou zijn, indien deze aftrek 
niet werd toegestaan. 

Wel zuu ik geneigd zijn - a! is ook het gevaar 
om het objectieve criterium van het ongehuwd 
zijn los te laten niet gering - de tot heden 
gevolgde gedragslijn t e wijzigen voor die ge
vallen, waarin, evenals bij de gehuwde wacht
gelders, kan worden gesproken van nood,aak 
tot reizen. Hieronder zou ik dan willen rekenen 
het geval Deijs, omdat zijn heen en weer reizen 
het gevolg was Yan den slechten gezondheids-

toestand zijner moeder, wier eenige huisgenoo·t 
hij is; een bijzondere omstandigheid, welke 
maar nijn meening te eerbiedigen valt. 

Welke op den duur de financieele conse
quenties van dit standpunt zullen zijn, is na
tuurlijk niet te zeggen. 

In het geval van de appellanten Ummelen 
en Bolman kan, naar mijn gevoelen, niet van 
een noodzaak tot reizen worden gesproken. 

Het ware mij op deze gronden aangenaam, 
indien Uwe Afdeeling zich zou kunnen ver
eenigen met de door mij gestelde norm, nl. de 
noodzakelijkheid tot het dagelijks heen en weer 
reizen als voorwaarde voor restitutie van ge
maakte reiskosten. 

In dit geval ben ik bereid het bij Uw advies 
betreffende H. J. Deijs overgelegd ontwerp
besluit aan de Koningin ter bekrachtiging 
voor te dragen. 

Ten aanzien van P. A. J. Ummelen, E. D . 
Bolman en W. J. Schutte ware het mij aange
naam, indien Uw Afdeeling nader haar aan
dacht zou willen geven aan de vraag, of de 
overweging van het bovenstaande haar zou 
kunnen leiden tot het nader advies om de 
ingestelde beroepen ongegrond te verklaren. 

Naar annleiding van dezen brief heeft de 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur in 
haar tot Uwe Majesteit gericht, doch recht
streeks in miJn handen gesteld, schrijven van 
5 December 1934, Nos. 422/525/526/537/173, 
het volgende medegedeeld : 

Krach tens machtiging van Uwe Majesteit, 
heeft de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, met een schrijven van 27 No
vember 1934, 0 • 9509 W, Afdeeling L.O.A., 
opnieuw bij den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, t er overweging 
aanhangig gemaakt de beroepen, ingesteld 
door W. J. Schutte, gewezen onderwijzer 
aan de bijzondere lagere school te Buurse, 
F. 53, gemeente· Haaksbergen, en wonende 
t e Vorden, H. J. Deijs, t e Sommelsdijk, P.A. J. 
Ummelen, te Nijmegen, en E. D. Bolman, te 
Amsterdam, betreffende de vermindering van 
hunne wachtgelden. 

De Minister blijkt zich met de door de Afdee
ling uitgebrachte adviezen ten aanzien van de 
bovenvermelde beroepen, niet te kunnen ver
eenigen. In zijn schrijven betoogt de Minister 
dat het hem voorkomt, dat aan ongehuwde 
onderwijzers, wachtgelders de door dezen ge
maakte reiskosten niet behooren te worden ge
restitueerd, aangezien bij deze ongehuwden 
niet van een noodzaak tot reizen kan worden 
gesproken. 

De Afdeeling kan zich echter met dit stand
punt van den Minister niet vereenigen. Naar 
hare meening is het te willekeurig om in deze 
het criterium t e zoeken in het al of niet ge
huwd zijn. 

De Afdeeling is met den Minister van ge
voelen, dat van restitutie van reiskosten geen 
sprake behoeft t e zijn, wanneer er geen nood
zaak tot reizen bestaat. Doch zij ziet niet in, 
dat deze noodzaak ook bij ongehuwde wacht
gelders niet zou kunnen bestaan. Ook d.e onge
huwde moet toch reiskosten maken om zijn 
tijdelijke standplaats te bereiken. Nu merkt 
de Minister in zijn meergenoemd schrijven wel 
op, dat, d.aar de wachtgeldregeling ook voor 
de ongehuwde onderwijzers gunstiger is dan 
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die voor de burgerlijke ambtenaren-niet kost
winners, het niet onbillijk is, dat eerstbedoel
den eenig reisgeld zelf bekostigen, doch deze 
argumentatie gaat naar het gevoelen van de 
Afdeeling niet op. Immers het gaat hier om 
de tegenstelling gehuwde en ongehuwde onder
wijzer, en, daar nu de ongehuwde onderwijzer 
van zelf reeds minder wachtgeld zal ~enieten 
dan zijn gehuwde collega, is het toch met juist 
te overwegen, dat hij wel, doch zijn gehuwde 
collega geen reiskosten behoeft te betalen. 

Voorts merkt de Minister op, dat de onge
huwde wachtgelder bij herplaatsing van eenigs
zins langeren duur ter plaatse in pension kan 
gaan, terwijl dit ook voor weinige dagen zelfs 
mogelijk is. Hierbij wordt echter over het hoofd 
gezien, dat de ongehuwde wachtgelder, wanneer 
hij slechts voor weinige dagen afwezig zal zijn, 
in den regel zijn gewone pension ook zal moeten 
doorbetalen, zoodat voor hem dus dubbele 
kosten ontstaan. En wat de plaatsing voor 
langeren duur betreft, is toch bekend, dat de 
wachtgelders zulks veelal van tevoren niet 
kunnen voorzieD, aangezien het hier meestal 
verlengingen van plaatsingen voor oorspron
kelijk korten duur betreft. Het geval Ummelen 
levert hier een voorbeeld van. In deze opzichten 
moet ieder geval op zichzelf worden beoordeeld, 
gelijk ook de Afdeeling heeft gedaan. 

Voorts merkt de Minister nog op, dat wegens 
de groote frequentie der tijdelijke herplaat
singen voor korten duur de reiskosten in totaal 
een aanzienlijk bedrag per jaar beteekenen, 
zoodat de overneming hiervan door de Regee
ring tot beduidende verhooging van lasten 
zou leiden. Ten aanzien hiervan wijst de 
Afdeeling er op, dat, indien bezuiniging op 
dezen post noodzakelijk is, het toch niet aan
gaat, deze tot stand te brengen, door het 
trekken van een geheel willekeurige scheidslijn, 
als door den Minister bedoeld, het~een ook door 
de betrokkenen als een onbilliJkheid wordt 
gevoeld, en zulks te eerder, aangezien de mo
tieven, welke den Minister tot zijn bovenbedoeld 
criterium brengen, den belanghebbende niet 
plegen te worden medegedeeld. 

Zooals uit het voorgaande blijkt, ziet de 
Afdeeling dus geen aanleiding haar desbe
treffende adviezen te wijzigen, weshalve zij 
Uwer Majesteit eerbiedig in overweging geeft 
de aangeboden ontwerpen-besluiten alsnog te 
bekrachtigen. 

Met de gronden, waarop de Afdeeling geen 
vrijheid kan vinden, haar voordracht te wij
zigen, kan ik mij niet vereenigen . 

Blijkbaar stelt ook de Afdeeling zich op het 
standpunt, hetwelk tot dusver bij de bepaling 
van het bedrag der wachtgelden is ingenomen, 
dat de wet er niet toe noopt om onder de in het 
vijfde lid van artikel 51 vermelde inkomsten 
te verstaan de netto-inkomsten, zoodat een 
wachtgelder geen wettelijk recht heeft om te 
vorderen, dat ~emaakte onkosten (bijv. reis
kosten) op zijn mkomsten in mindering worden 
gebracht, doch dat de autoriteit, die het wacht
geld regelt de bevoegdheid heeft zoodanige 
vermindering toe te passen, indien daartoe naar 
haar meening voldoende aanleiding bestaat. 

Het verschil van opvatting tusschen de Af. 
deeling van den Raden van State en mij bestaat 
dus hierin, dat de Afdeeling eer dan ik die aan
leiding aanwezig acht . 

De Afdeeling verklaart zich met mij vari ge
voelen, dat van restitutie van reiskosten geen 
sprake behoeft te zijn, wanneer er geen noodzaak 
tot reizen bestaat. Maar zij is blijkbaar van 
meening, dat, als die noodzaak is erkend, de 
kosten van het reizen ten laste van het Rijk 
behooren te worden genomen. 

Die opvatting is niet in overeenstemming 
met cJe· toepassing, die door de opeenvolgende 
iinisters aan artikel 51 der wet is gegeven. Het 

spreekt vanzelf, dat restitutie achterwege moet 
blijven als er geen noodzaak tot reizen bestaat, 
maar ook al is er die noodzaak, dan nog zijn in 
verreweg de meeste gevallen de omstandigheden 
zóó, dat er voor teruggaaf geen aanleiding is. 
Ik zie niet in, waarom thans een vrijgeviger 
toepassing zou moeten worden ingevoerd, nu 
het meer dan . ooit zaak is voor het Rijk, niet 
méér uit te geven dan onvermijdelijk is . 

Er zijn bij tjjdeliJke benoeming buiten de 
woonplaats twee soorten van gevallen ; het 
is mogelijk om dageljiks heen en weer te reizen 
naar en van de plaats van werkzaamheid, of 
het is wegens den verren afstand niet mogelijk. 
Maar in beide soorten van gevallen is het nood
zakelijk, eenmaal naar die plaats te reizen en 
eenmaal terug. Nu behoort het tot den gewonen 
loop van zaken, dat de wachtgelder de kosten 
van die twee reizen zelf betaalt. Slechts in een 
hoogst enkel geval zal het Rijk ze op billijk
heidsoverwegingen te zjjnen laste kunnen nemen 
zooals ik ook reeds heb vermeld in mijn brief 
aan de Afdeeling van den Raad van State van 
27 November 1934. Men bedenke hierbij, dat, 
wanneer een niet-wachtgelder de kans krijgt 
om tijdelijk te werk te worden gesteld, hij die 
gelegenheid met graagte zal aangrijpen en er 
niet aan zal denken te trachten zijn reiskosten 
op anderen af te wentelen. 

Ik blijf van meening, dat ten aanzien van 
den wachtgelder W. J. Schutte niet een buiten
gewoon geval aanwezig is, waarin van dezen 
tot dusver gevolgden regel zou behooren te 
worden afgeweken. 

Wanneer de mogelijkheid bestaat dagelijksch 
tusschen de woonplaats en de plaats van tijdelij
ke werkzaamheid heen en weer te reizen, komt 
in de eerste plaats de vraag aan de orde of dat 
reizen noodzakelijk is ; en in de tweede plaats 
(wanneer de noodzaak wordt erkend) of er 
reden is, dat het Rijk de reiskosten zal betalen. 
Het blijkt uit de behandeling van de aanhangige 
beroepszaken, dat de Afdeeling van den Raad 
van State veel eer dan ik bereid is, die vragen 
bevestigend te beantwoorden. Inderdaad komt 
het, zooals de Afdeeling opmerkt, bij deze soort 
van gevallen aan op een beoordeeling van de 
omstandigheden in elk bepaald geval. Maar toch 
mogen ook hier overwegingen van algemeenen 
aard, waarop ik reeds in mijn brief van 27 No
vember wees, niet over het hoofd worden ge
zien. Zoo zullen de belanghebbenden eer een 
beroep doen op de noodzaak om heen en weer 
te reizen, naar mate de Regeering zich gemak
kelijker toont in het erkennen van de gegrond
heid der redenen om te reizen . Desgelijks ligt 
er een gevaar in het voet geven aan de opvat
ting, dat wel op ruime schaal teruggaaf van de 
reiskosten zal plaats vinden, wanneer er voor 
het dagelijks heen en weer reizen een gegronde 
reden bestaat. Bij dit laatste geldt hetzelfde 
als hierboven is opgemerkt betreffende het 



1935 4 MAART (S. 97-98) 100 

reizen voor éénmaal : ook de wachtgelder moet 
er iets voor over hebben om weer aan het werk 
te komen. In tegenstelling met de Afdeeling 
van den Raad van tate blijf ik van meening, 
dat de gunstige wachtgeldregeling der onder
wijzers hierbij wel degel ijk in aanmerking mag 
worden genomen. De in mijn schrijven aan die 
Afdeeling van 27 November gemaakt e verge
lijking met de wachtgelden der burgerlijke 
Rijksambtenaren rliende slechts ter illustratie. 
Naar aanleiding van de door de Afdeeling in de 
verband gemaakte opmerking moge er op 
worden gewezen , dat het streven der Regeering 
om de eenmaal getrokken lijn strak te houden, 
niet er op is gericht om tot bezuiniging tege
raken , maar om verhooging van de uitgaven te 
voorkomen. 

De Afdeeling is van oordeel, dat met de tot 
dusver bestaande practijk om noodzakelijke 
reiskosten van gehnwde wachtgelders wel te 
vergoeden en die van ongehuwden in den regel 
niet, een geheel willekeurige scheidslijn is ge
trokken. Ik ben het met die opvatting niet eens, 
zooals reeds uit mijn brief van 27 November 
blijkt. In het trekken van die scheidslijn bij het 
bezoldigingsvraagstuk ligt trouwens niets 
nieuws. 

Aangezien ik op de hierboven aangevoerde 
gronden van meening blijf, dat er geen vol
doende reden is om de reiskosten van den wacht
geld er W. J. Schutte ten laste van het Rijk 
t e brengen veroorloof ik mij Uwer Majesteit 
h.ierbij ter bekrachtiging een ontwerp-besluit 
eerbiedig aan te bieden, waarbij mijn beschik
king van 11 Mei 1934, N°. 11509, afdeeling 
Lager Onderwij s Financieel, wordt gehandhaafd. 

s. 98 . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

1 ar c hant. 

4 Maa,·t 1935. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep van H . J . Deijs, tegen 
de beschikking van den Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen, waar
bij zijn wachtgeld is verminderd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. J. Deij s, te Sommelstl:ij k, tegen de beschik
kingen van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 24 Mei 1934, 
n°. 3143 W, Afdeeling L ager Onderwij s Al ge
meen, en 19 J ul i 1934, n°. 5989 W, Afdee
ling Lager Onderwijs Al gemeen, waa.-bij zijn 
wachtgeld is verminderd; 

Den Raad van State, Afdeeli ng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 October 1934, n°. 525; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 27 
Februari 1935, n°. 1632, afdeeling Lager On
derwijs; 

Overwegende, dat Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen bij be
schikking van 24 Mei 1934, n°. 3143 W, Af
dee ling Lager Onderwijs Algemeen, het wacht
geld van H . J. Deijs, gewezen onderwijzer aan 
een openbare lagere school te Middel harnis, 
welk wachtgeld onverkort op 1 J anuari 1934 
f 1085, en op 1 April 1934 f 706 bedroeg, o. a. 

over de tijdvakken van 29 Januari tot en met 
31 Maart 1934 en van 1 tot en met 28 April 
1934 tot nihil , heeft verm inderd, zulks met 
het oog op de door dezen wachtgelder genoten 
nieuwe inkom ten uit zijn betrekking van tij 
delijk ondenvijzer aan de openbare lagere 
school te Zwa,·tewaal, ten bedrnge van f 1085 
per jaar; 

dat voorts Onze voornoemde Minister bij zijn 
beschikking van 19 Juli 1934, n°. 5989 W, 
a fdeel ing Lager Onderwijs Algemeen, met wij. 
ziging in zooverre van zijn beschikking van 
24 Mei 1934 het wach tge ld van H . J. Deijs 
over het tijdvak van 1 tot en met 29 April 
1934 heeft verminderd tot n ihil , daar de on
derwijzer tot en met laatstgemelden datum te 
Zwan·tewaol werkzaam was; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
op 29 J anuar i 1934 werd benoemd tot tijdelij k 
onderwijzer aan de openbare I age re school te 
Zwartewaal voor den tijd van 3 maanden; 
dat hij wegens den grooten afstand tusschen 
zijn woonplaats Somrnelsdijk en Z wartewaal 
redelijkerwijze genoodzaakt was, te Z wartewaal 
in pension te gaan; dat echter de gezond
heidstoestand zijner moeder, met wie hij samen
woont, zeer veel te wenschen over! iet en hij 
zich als eenige hl.lisgenoot op aanraden van 
den dokter genoodzaakt zag, eiken dag van 
Zwartewaal naar zijn woonplaats terug te rei
zen, zoodat hij zijn moeder 's avonds en 
's nachts kon helpen, indien zulks noodig 
mocht zijn ; dat hij daardoor elke maand van 
zijn salar is f 16.60 moest a fnemen om de reis 
te bekostigen; dat hij in het genot van de 
vergoeding van de gemaakte reiskosten, zijnde 
f 49.80, zou wenschen te worden gesteld ; 

Overwegende: dat het beroepschrift bij 
Ons op 11 Augustus 1934 is ingekomen, zoodat 
de appellant ten aanzien van de beschikking 
van 19 Juli 1934, n°. 5989 W, Afdeeling La
ger Onderwijs A lgemeen, den in artikel 51, 
15e lid, der Lager-onderwijswet 1920 voor het 
instellen van beroep geg,rnden termijn van 
30 vrije dagen wél, doch ten aanzien van de 
beschikking van 24 Mei 1934, n° . 3143 W, 
Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, dien 
termijn niet in acht heeft genomen; 

dat mitsdien de grief van den appell ant 
slechts voor wat het eerstgenoemde bes! uit be
treft, waarbij over het t ijdvak van 1 tot en 
met 29 Aprjl 1934 het wachtgeld is verm in
derd, voor onderzoek in aanmerking komt, ter
wijl hij in zijn beroep tegen het in de tweede 
plaats genoemde besluit niet kan worden ont
vangen; 

dat bij de verm indering van zijn wachtgeld 
over het tijdva k van 1 tot en met 29 April 
1934 geen rekening is gehouden met de door 
hem dagelijks gemaakte kosten voor de reizen 
van Sommelsdijk naar Z wartewaal en terug, 
welke re iskosten f 16.60 hebben bedragen; 

dat geen wettelijke bepaling voorsch ri! '+ 
deze onkosten op het bedrag der inkomste1. 
van den belanghebbende over dat t ijdvak 
in mindering te brengen, en dat er ook geen 
voldoende reden voor die vermindering be
staat· 

Ge;ien de Lager-onderwij swet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

I. den appellant niet-ontvankelijk te ver
klaren in zijn beroep tegen de beschikking 
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van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 24 Mei 1934, n°. 3143 W, 
Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

II. de bestreden beschikking van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen van 19 Juli 1934, n°. 5989 W , Afdeel ing 
Lager Onderwijs Algemeen, te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Unterwasser, den 4den Maart 1935. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenscho,ppen, 

Marchant. 
(Uitgeg . 26 Maart 1935.) 

N°. 1632 W. 

LAGER ONDERWIJS. 

Wachtgeld H . J . Deijs. 

's-Gravenhage, 27 Februari 1935. 

Aan de Koningin. 

Door den V ice-President van den Raad van 
State, Voorzitter van de Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, werd rechtstreeks in 
mijn handen geste ld het advies van die Af
deeling van 3 October 1934, n°. 525, vergezeld 
van het ontwerp van een met rndenen omkleed, 
door Uwe Majesteit te nemen, besluit betref
fende het beroep, waarvan ik krachtens mach
tiging van Uwe Majesteit bij brief van 4 
September 1934, n°. 6973 IW, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, de overweging bij d ie 
Afdeeling heb aanhangig gemaakt. 

Dit ontwerp-besluit luidt als volgt: 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H . J. Deijs, te Sommelsdijk, tegen de beschik
kingen van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 24 Mei 193•1, 
n°. 3143 W , Afdeeling L. 0. A. en 19 Juli 
1934, n°. 5989 W , Afdee ling L . 0. A. , waarbij 
zij n wachtgeld is verm inderd; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de lil
sch illen van Bestuur gehoord, advies v<1n 3 
October 1934, n°. 525; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende: dat Onze Minister van Onrlor
wijs, Kunsten en Wetenschappen bij l,esl uit 
van 24 Mei 1934, n°.· 3143 W, Afdeel ing 
L. 0. A. , het wachtgeld van H. J. Deijs, ge
wezen ondel'wijzer aan eene openbare lagul'~ 
school te Mirlrlelharn·is , welk wachtgeld onver
kort op 1 J anuar i 1934 f 1085 en op 1 April 
1934 f 706 bedroeg, o. a. over de tijdvakken 
van 29 Januari tot en met 31 Maart 1934 en 
van 1 tot en met 28 April 1934 tot nihil , 
heeft verminderd, zu lks met het oog op de 
door dezen wachtgelder genoten nieuwe in
komsten uit zijne betrekking van tijdelijk on -

derwijzer aan de openbare lagere school te 
Zwartewaal, ten bedrage van f 1085 per jaar; 

dat voorts Onze voornoemde Minister bij zij n 
besluit van 19 Jul i 1934, n°. 5!)89 W, Afdee
ling L. 0. A., met wijziging in zooverre van 
zijn besluit van 24 Mei 1934 het wachtgeld 
van H. J . Deijs over het tijdvak van 1 tot en 
met 29 April 1934 heeft verminderd tot nihil , 
daar de onderwijzer tot en met laatstgemelden 
datum te Zwartewaal werkzaam was; 

dat de appellant in beroep aanvoeli, dat hij 
op 29 Januari 1934 werd benoemd tot tijdelijk 
onderwijzer aan de openbare lagere school te 
Zwartewaal voor den tijd van 3 maanden; dat 
hij wegens den grooten afstand tusschen zijne 
woonplaats Somm elsdijk en Zwartewaal rede
lijkerwijze genoodzaakt was, te Zwart ewaal in 
pension te gaan; dat echter de gezondheids
toestand zijner moeder, met wie h ij samen
woont, zeer veel te wenschen overliet en h ij 
zich als eenige huisgenoot op aanraden van 
den dokter genoodzaakt zag, eiken dag van 
Zwa1·tewaal naar zijne woonplaats terug te 
reizen , zoodat hij zijne moeder 's avonds en 
's nachts kon helpen, indien zulks nood ig 
mocht zijn; dat hij daardoor elke maand van 
zijn salar is f 16.60 moest afnemen om de reis 
te bekostigen; dat hij in het genot van de 
vergoeding van de gemaakte re iskosten, zijnde 
f 49.80, zou wenschen te worden gesteld; 

Overwegende : dat het beroepschrift bij Ons 
op 11 Augustus 1934 is ingekomen, zoodat de 
appellant ten aanzien van het besluit van 19 
J uli 1934, n° . 5989 W, Afdeeling L. 0. A., 
den in artikel 51, 15e lid, der Lager-onderwijs
wet 1920 voor het instellen van beroep gegun
den termijn van 30 vrije dagen wèl , doch ten 
aanz ien van het besluit van 24 Mei 1934, n°. 
31'13 W, Afdeeling L. 0. A. , dien termijn niet 
in acht heeft genomen; 

dat mitsdien de grief van den appellant 
slechts voor wat het eerstgenoemde besluit be
treft, waarbij over het t ijdva k van 1 tot en 
met 29 April 1934 het wachtgeld is ve1min
derd, voor onderzoek in aanmerking komt, 
terwijl h ij in zijn beroep tegen het in de tweede 
plaats genoemde besluit niet kan worden ont
vangen; 

Overwegende ten aanzien van het besluit 
van 19 Juli 1934, n°. 5989 W, Afdeeling 
L . 0 . A. , voor wat de hoofdzaak betreft, dat 
de reiskosten, ten bedrage van f 16.60, welke 
de wachtgelder over het t ijdvak van 1 tot en 
met 29 Apri l 1934 heeft moeten maken, ten 
einde zijne tijdelijke betrekking te Zwartewaal 
te kunnen vervul len, op zijne inkomsten uit 
die betrekking in mindering behooren te wor
den gebracht; 

dat dus de evengenoemde beslissing, waarin 
met die reiskosten geen rekening is gehouden, 
wijzi g ing behoeft; 

Gezien de L age r-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. den appell ant niet-ontvankelijk te ver
klaren in zijn beroep tegen het besluit van 
Onzen Minister van Onderwijs , Kunsten en 
Wetenschappen van 24 Mei 1934, n°. 3143 W, 
Afdeel ing L. 0. A . ; 

II. met wijziging van het besluit van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 19 Juli 1934, n°. 5989 \V, Af
deel ing L. 0. A ., het wachtgeld van H . J. 
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Deijs met betrekking tot het tijdva k van 1 
tot en met 29 April 1934 te verminderen met 
f 506.80 en m itsd ien te bepalen op f 200. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de u itvoering 
van d it beslui t. 

Krachtens algemeene machtiging van Uwe 
Majeste it van 29 Maart 1926, n°. 20, ben ik 
met de Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur van den Raad van State in nader 
overleg getreden, door haar den brief van 27 
November 1934, n°. 9509 W, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, te doen toekomen, welke 
is opgenomen in m ijn rapport van heden, n°. 
10896 W, Afdeeling Lager Onderwijs, betref
fende het wachtgeld van W. J . Schutte. 

Naar aanleiding van dezen brief heeft de 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur tot 
Uwe Majesteit het rechtstreeks in mijn han
den gestel d schrijven van 5 December 1934, 
nos. 422/525/526/537/173, gericht, hetwelk even
eens in mijn bovenvermeld rapport van heden 
is opgenomen. 

Met de gronden, waarop de Afdeel ing geen 
vrijheid kan v inden, haar voordracht te wij. 
zigen, kan ik mij niet vereenigen. 

Het zij m ij veroorloofd, daarvoor in het al
gemeen te verwijzen naar mijn meergenoemd 
r apport van heden. 

Ik moge daaraan nog het volgende toevoe
gen. 

Wel toonde ik mij in mijn brief van 27 No
vember 1934, n°. 9509 W, afdeel ing Lager 
Onderwijs Algemeen, aan den Vice-President 
van den Raad van State, in genoemd rapport 
opgenomen, gene igd het geval van H. J . Deijs 
a ls een uitzonderingsgeval te behandelen, maar 
nadere overweging heeft mij doen zien, dat 
daarvoor geen vol doende reden bestaat. 

Zooals ik in genoemden brief opmerkte valt 
de omstandigheid, op grond waarvan de be
l anghebbende in het tijdvak 'van 1 tot en met 
29 Apri l 1934 dagelijks van S01nmelsdijk naar 
Z wa,·tewaal en terug reisde, te eerbiedigen, 
daartegenover staat dat hij door deze re izen 
n iet te Zwartewaal in pensioen behoefde te 
gaan, hetgeen ook naar de meening van den 
belanghebbende in gewone omstandigheden 
redelijk ware geweest. 

Ik meen daarom, dat er reden is ook m ij n 
beschikking van 19 J ul i 1934, n°. 5989 W , 
Afdeel ing Lager Onderwijs Algemeen, te 
h andh aven. Ik veroorloof mij Uwe Majeste it 
in overweging te geven d ienovereenkomstig 
te besli ssen door bekracht ig ing van het hierbij 
eerb iedi g aangeboden ontwerp-bes! uit. 

s. 99 . 

De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marchant. 

4 M aart 1935. BESLU I T, houdende beschik
k ing op het beroep van P . A . J. U,n,n elen, 
tegen de beschi kking van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
waarbij zij n wachtgeld is verm inderd. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. A . J. U mmelen, te Nijmegen, tegen de 
beschikking van Onzen M inister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 18 Juli 
1934, N° . 4942 W, Afdeel ing L ager Onderwijs 
Al gemeen, waarbij zijn wachtgeld is ver
m inderd· 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 3 
October 1934, N° . 526 ; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 F ebruari 1935, N° . 1633 W, Afdeeli ng 
Lager Onderwijs; 

Overwegende: dat Onze M inister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen bij be
schikking van 18 J uli 1934, N°. 4942 W, Af
deeling Lager Onderwijs A lgemeen, het wacht
geld van P. A . J. Ummelen, gewezen onder
wijzer aan de openbare lagere school te Broek
huizen, welk wachtgeld onverkort f 1687 be
droeg, o.a. over de t ijdvakken van 30 April 
tot en met 18 Mei 1934 en van 19 Mei tot en 
met 23 Juni 1934, heeft verminderd tot f 508, 
zulks met het oog op de door den wachtgelder 
genoten nieuwe inkomsten u it zij n betrekking 
van tijdelijk onderwijzer aan een openbare 
lagere school te Arnhem, ten bedrage van 
f 1179 per jaar; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat h ij 
woont te Nijmegen; dat hij ter vervulling van 
zijn t ij delijke betrekking te Arnhem noodzake
lijke u itgaven heeft gemaakt voor trein en 
tram, zijnde een bedrag, groot f 21.52, over 
den t ij d van 30 April tot en met 31 Mei 1934; 
dat hij na zijn ontslag is gaan wonen te Nij
megen; dat hij, n iet wetende, hoe lang de t ij 
delijke benoem ing zou duren, a ldaar is blijven 
wonen ; dat hij d ientengevolge een meerdere 
uitgave kreeg voor reis- en tramkosten van 
Nij1negen naar Arnhem en terug; dat hem be
kend is, dat verschillende wachtgelders uit 
Nijmeg en hun re iskosten wel vergoed krijgen; 
dat de reiskosten ten bedrage van f 21.52 zijns 
inz iens behooren te worden vergoed; 

Overwegende: dat geen wettelij ke bepal ing 
voorschrij ft deze onkosten op het bedrag der 
inkomsten van den belanghebbende over dat 
tij dvak in m indering te brengen, en dat er 
ook geen voldoende reden voor die verm inde
r ing bestaat; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de bestreden beschikking van Onzen M inis
ter van Onderwijs, K unsten en Wetenschappen 
van 18 Juli 1934, N °. 4942 W , A fdeel ing L a
ger Onderwijs Algemeen, te handhaven. 

Onze llfin ister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit beslu it , dat met het rapport van Onzen 
voornoemden M inister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R a ad van State, 
Afdeel ing voor de Geschi ll en van Bestuur . 

Unterwasser , den 4den Maart 1935. 

WILHELM INA. 
De M inister van Onderwijs, 
K unsten en Wetenschappen, 

M arc h ant. 
(Ui tgeg. 26 M aart 1935. ) 
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N°. 1633 W. 

LAGER ONDERWIJS. 

Wachtgeld P. A. J. Ummelen. 

's-Gravenhage, 27 Februari 1935. 

Aan de Koningin. 
Door den Vièe-President van den Raad van 

State, Voorzitter van de Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, werd rechtstreeks in 
mijn handen gesteld het advies van die Afdee
ling van 3 October 1934, N°. 526, vergezeld 
van het ontwerp van een met redenen om
kleed, door Uwe Majesteit te nemen, besluit 
betreffende het beroep, waarvan ik krachtens 
machtiging van Uwe Majesteit bij brief van 
4 September 1934, N°. 7140 IW, Afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen, de overweging bij 
die Afdeeling heb aanhangig gemaakt. 

Dit ontwerp-besluit luidt als volgt: 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Besch ikkende op het beroep, ingesteld door 

P. A . J. Ummelen, te Nijmegen, tegen de be
schikking van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 18 Juli 1934, 
N°. 4942 W, Afdeeling L.O.A., waarbij zijn 
wachtgeld is verminderd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 3 
October 1934, N°. 526; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende: dat Onze Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen bij be
sluit van 18 Juli 1934, N°. 4942 W, Afdee
ling L.0.A., het wachtgeld van P . A. J . Um
melen, gewezen onderwijzer aan de openbare 
l agere school te Broekhuizen, welk wachtgeld 
onverkort f 1687 bedroeg, o. a . over de tijd
vakken van 30 April tot en met 18 Mei 1934 
en van 19 Mei tot en met 23 Juni 1934, heeft 
verminderd tot f 508, zu lks met het oog op de 
door den wachtgelder genoten nieuwe inkom
sten uit zijne betrekking van tijdelijk onder
wij zer aan een openbare lagere school te 
Arnhem, ten bedrage van f 1179 per jaar; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
woont te Nij1negen ; dat hij ter vervulling van 
zijne t ij delijke betrekking te Arnhem noodza
kelij ke uitgaven heeft gemaakt voor trein en 
tram, zij nde een bedrag, groot f 21.52, over 
den tijd van 30 April tot en met 31 Mei 1934; 
dat h ij na zijn ontslag is gaan wonen te Nij
megen; dat hij , niet wetende, hoe lang de tij
delij ke benoeming zou duren, aldaar is bl ij ven 
wonen; dat hij dientengevolge eene meerdere 
uitgave kreeg voor reis- en tramkosten van 
Nij1negen naar Arnhem en terug; dat hem 
bekend is , dat verschillende wachtgelders uit 
Nijmegen hunne reiskosten wel vergoed krij
gen; dat de reiskosten ten bedrage van f 21.52 
zijns inziens behooren te worden vergoed; 

Overwegende: dat de reiskosten ten bedrage 
van f 21.52, welke de wachtgelder over het 
t ijdvak van 30 April 1934 tot en met 31 Mei 
1934 heeft moeten maken, ten einde zijne tij
delijke betrekking te Arnhem te kunnen ver
vullen op zij ne inkomsten uit die betrekking 
in mindering behooren te worden gebracht; 

dat dus de bestreden beslissing, waarin met 

<lie reiskosten geen rnkening is gehouden, wij
ziging behoeft. 

Gezien de L ager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden ep verstaan: 

met wijziging van het besluit van 18 Juli 
1934, 0

• 4942 W, Afdeeling L . 0 . A., het 
wachtgeld van P. A. J . Ummelen met be
trekking tot het tijdvak van 30 April tot en 
met 31 Mei 1934 te verm indernn met f 936 .90 
en mitsdien te bepalen op f 751. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\Vetenschappen is belast met de uitvoer ing van 
dit besluit. 

Krachtens alg~meene machtiging van Uwe 
Majesteit van 29 Maart 1926, N°. 20, ben ik 
met de Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur van den Raad van State in nader 
over leg getreden, door haar den brief van 27 
November 1934, N°. 9509 W, Afdeeling Lager 
Onderwijs A lgemeen, te doen toekomen, welke 
is opgenomen in mijn rapport van heden, N°. 
10896 W, Afdeeling Lager Onderwijs, betref
fende het wachtgeld van W. J. Schutte. 

Naar aanleid ing van dezen brief heeft de 
Afdeeling v9or de Geschillen van Bestuur tot 
Uwe Majesteit het rechtstreeks in mijn han
den gesteld schrijven van 5 December 1934, 
N°. 422/525/526/537/173, ge1·icht, hetwelk even
eens in mijn bovenvermeld rapport van heden 
is opgenomen. 

Met de gronden, waarop de Afdeeling geen 
vrijheid kan vinden, haar voordracht te wijzi
gen, kan ik mij niet vereenigen. 

Het zij mij veroorloofd, daarvoor te verwij
zen naar mijn meergenoemd rapport van 
heden. 

Ik meen daarom, dat er reden is ook mijn 
beschikking van 18 Juli 1934, N°. 4942 W, 
Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, te hand
haven. Ik veroorloof mij Uwer Majesteit in 
overweging te geven dienovereenkom8tig te 
bes! issen door bekracht.iging van net hierbij 
eerbiedig aangeboden ontwerp-besluit. 

s. 100. 

De 111 inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marchant. 

4 Mawrt 1935. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep van E. D. Bolman 
tegen de beschikking van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
waarbij zijn wachtgeld is ve1minderd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

E. D. Bolman, te Ami;terdam, tegen de be
schikking van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetensch appen van 3 Augustus 
1934, n° . 6445 \V, afdeeling Lager Onderwijs 
Algemeen, waarbij zijn wachtgeld is vermin
derd· 

De;., Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 10 
October 1934, n°. 537; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 27 
Februari 1935, n°. 1634 W, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

Overwegende: dat Onze Minister van On· 
derwij s, Kunsten en Wetenschappen bij boven-
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genoemde beschikking het wachtgeld van E. 
D. Holman, te A ,nsterdarn, gewezen onderwij 
zer aan de openbare lagere school te Uffelte, 
gemeente Havelte, over de tijdvakken van 8 
tot en met 12 Mei 1934, van 22 Mei tot en 
met 30 Juni 1934 en van 2 tot en met 21 
J ul i 1934 heeft verminderd onderscheidenlijk 
tot f 545, f 545 en f 498, zulks wegens door 
den wachtgelder genoten nieuwe inkomsten 
uit betrekkingen als tijdelijk onderwijzer aan 
een openbare lagere school onderscheidenl ijk 
te Worrn erveer, te de Koog (gemeente 'l'exel) 
en te Zaanàa,n, waarbij geen rekening is ge
houden met door den wachtgelder gemaakte 
reisko ten; 

dat van dit besluit E. D. Bolman bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat zijn 
diensttijd in Wormerveer voor een korten tijd 
was, ten hoogste 4 dagen; dat het hem na
tuurl ijk onmogelijk was een pension te zoeken 
voor zoo korten tijd; dat hij bovendien zijn 
pension in A rnsterdan, moest aanhouden; dat 
hij voor het waarnemen van deze tijdelijke be
trekking de volgende reiskosten heeft ge
maakt: dagretour 3de klas A1ns~enla1n- Wor
rnervee1· v.v. 4 X 55 cent = f 2.20; dat voor 
het waarnemen van de tijdelijke betrekking in 
Texel hetze! fde geldt; dat hij zoo spoedig als 
het mogelijk was daar pension heeft gezocht, 
doch dat hij een reis heen en terug naar zijn 
pension in A 11,ste1·da1n heeft moeten maken; 
dat hij mitsdien de volgende kosten heeft ge
maakt: reiskosten A 11iste1·da11,-Texel ( 2 maal) 
f 4.20, vervoer van fiets f 1.20, tweemaal ge
bruik van een autobus f 0.20, derhalve samen 
f 5.60; dat hetzelfde geldt voor het waar
nemen van de tijdelij ke betrekking in L,anr,,. 
darn; dat het ook voor deze betrekking on
mogelij k was een pension in Zaandam te vin
den; daar de duur dezer betrekking niet voor
af kon worden vastgesteld en elke week ver
lengd werd; dat h ij dus zijn pension in 
Arnsterda,n aanhield en aan reiskosten heeft 
uitgegeven : 18 X f 0.35 (dagretour 3de klas) = f 6.30; dat de totale kosten, door hem ge
maakt, derhalve bedragen : f 2.20 + f 5.60 + 
f 6. 30 = f 14.10 ; dat hij verzoekt, alsnog ver
goed ing van de bedoelde kosten te ontvangen; 

Overwegende : dat geen weLtel ijke bepaling 
voorschrijft deze onkosten op het bedrag der 
inkomsten van den belanghebbende over die 
tijdvakken in mindering te brengen, en dat er 
ook geen voldoende reden voor die verminde
ring bestaat; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de bestreden beschikking van Onzen Minis
ter van Onderwijs, K unsten en Wetenschappen 
van 3 Augustus 1934, n° . 6445 W, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen, te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
·wetenschappen is belast met de uitvoering vau 
dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift ,al 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschill en van Bestuur. 

Unterwasser, den 4den Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en ·wetenschappen, 

Marchant. 
(Uitgeg. 26 Maart 1935.) 

N°. 1634 W. 

LAGER O DERWIJ S. 

Wachtgeld E. D. Bolman. 

's-Gravenhage, 27 Februari 1935. 

Aan de Koninuin. 

Door den Vice-President van den Raad van 
State, Voorzitter van de Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, werd rechtstreeks in 
miJn handen gesteld het advies van die Af
deel ing van 10 October 1934, n°. 537, verge
zeld van het ontwerp van een met redenen 
omkleed, door Uwe Majesteit te nemen, be
sluit betreffende het beroep, waarvan ik krach
tens machtiging van Uwe Majesteit bij brief 
van 10 September 1934, n°. 7583 I W , Afdee
ling Lager Onderwijs Algemeen, de overwe
ging bij die Afdeeling heb aanhangig gemaakt. 

Dit ontwerp-besluit luidt als vo lgt: 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschi kkende op het beroep, ingesteld door 

E. D . Bolman, te A ,nsterdcun, tegen de be
schikking van Onzen M inister van Onderwijs, 
Kunsten en ·wetenschappen van 3 Augustus 
1934, n°. 6445 W, Afdeeling L. 0. A., waarbij 
zij n wachtgeld is verminderd; 

Den Raad van State, Afdeeli ng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 October 1934, n°. 537; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende: dat Onze Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen bij bovenge
noemd besluit het wachtgeld van E. D. Bol
man, te A 11isterda1n, gewezen onderwijzer aan 
de openbare lagere school te Uffelte, gemeente 
Havelte, over de tij dvakken van 8 tot en met 
12 Mei 1934, van 22 Mei tot en met 30 Juni 
1934 en van 2 tot en met 21 J ul i 1934 heeft 
verminderd ondersche idenl ij k tot f 545, f 545 
en f 498, zulks wegens door den wachtgelder 
genoten nieuwe inkomsten uit betrekkingen 
als tijdelij k onderwijzer aan een openbare 
lagere school onderscheiden lij k te Worn,ervee1·, 
te de K oog (gemeente T exel) en te Zaandarn, 
waarbij geen 1·ekening is gehouden met door 
den wachtgelder gemaakte reiskosten; 

dat van dit besluit E. D. Bolman bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat zijn 
diensttijd in Worm erveer voor een korten t ij d 
was, ten hoogste 4 dagen; dat het hem na
tuurlijk onmogelijk was een pension te zoeken 
voor zoo korten t ij d; dat hij bovendien zijn 
pension in A rnsterdam moest aanhouden ; dat 
hij voor het waarnemen van deze t ij delijke be
trekking de volgende reiskosten heeft ge
maakt: dagretour 3de klas Amsterdam-Wor
n,erveer v.v. 4 X 55 cent = f 2.20; dat voor 
het waarnemen van de tijdel ij ke betrekking in 
Texel hetzelfde geldt; dat h ij zoo spoedig als 
het mogelijk was daar pension heeft gezocht, 
doch dat hij een reis heen en terug naar zij n 
pension in A msterda,n heeft moeten maken; 
clat h ij mitsdien de volgende kosten heeft ge
maakt: re iskosten Amsterdarn-Texel (2 maal) 
f 4.20, vervoer van fiets f 1 .20, tweemaal ge
bruik van een autobus f 0.20, derhalve samen 
f 5.60 ; dat hetzelfde geldt voor het waarnemen 
van de tijdelijke betrekking in Zaandam; dat 
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het ook voor deze betrekking onmogelijk was 
een pension in Zaanda,n te vinden, daar de 
duur deze,· betrekking niet vooraf kon worden 
vastgesteld en elke week verlengd werd · dat 
hij dus zijn pension in Amsterdam aanhield en 
aan reiskosten heeft uitgegeven: 18 X f 0.35 
(dagretour 3de klas) = f 6.30 ; dat de totale 
kosten, door hem gemaakt, derhalve bedragen: 
f 2.20 + f 5.60 + f 6.30 = f 14.10; dat hij 
verzoekt, alsnog vergoeding van de bedoelde 
kosten te ontvangen; 

Overwegende: dat de reiskosten ten bedrage 
van onderscheidenlijk f 2.20, f 5.60 en f 6.30, 
welke de wachtgelder over de genoemde tijd
vakken heeft moeten maken, ten einde zijne 
tijdelijke betrekkingen te Wormerveer, de 
Koog (gemeente T exel) en Zaandan, te kunnen 
vervullen, op zijn inkomsten uit di e betrek
kingen in mindering behooren te worden ge
bracht; 

dat dus de bestreden beslissing, waarin met 
die reiskosten geen rekening is gehouden 
wijziging behoeft ; ' 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met wijziging van het bestreden besluit het 
wachtgeld van E. D. Bolman over de t ijdvak
ken van 8 tot en met 12 M ei 1934, van 22 tot 
en met 30 Juni 1934 en van 2 tot en met 21 
Juli 1934 onderscheidenlijk te verminderen 
met f 973.60, met f 1081.60 en met f 1065.60, 
en mitsdien te bepalen onderscheidenlijk op 
f 704, f 596 en f 612. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is bel ast met de uitvoering van 
dit besluit. 

Krachtens algemeene machtiging van Uwe 
Majesteit van 29 Maart 1926, n°. 20, ben ik 
met de Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur van den R aad van State in nader over
leg getreden, door baar den brief van 27 
November 1934, n°. 9509 W, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, te doen toekomen, welke 
is opgenomen in mijn rapport van heden, n °. 
10896 W, Afdeeling Lager Onderwijs Alge
meen, betreffende het wachtgeld van W . J. 
Schutte. 

Naar aanleiding van dezen brief heeft de 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur tot 
Uwe Majesteit het rechtstreeks in mijn handen 
gesteld schrijven van 5 December 1934, n°. 
422/5 25/526/537/173, gericht, hetwelk eveneens 
in mijn bovenvermeld rapport van heden is 
opgenomen. 

Met de gronden, waarop de Afdeeling geen 
vrijheid kan vinden, haar voordracht te wijzi 
gen, kan ik m ij niet vereenigen. 

H et zij mij veroorloofd, daarvoor te verwij
zen naar mijn meergenoemd rapport van 
heden. 

Ik meen daarom, dat er reden is ook mijn 
besch ikking van 3 Augustus 1934, n°. 6445 \V, 
Afdeeling Lager Onderwijs Al gemeen, te hand
haven. Ik veroorloof mij Uwer Majeste it in 
overweging te geven dienovNeenkomstig te 
bes] issen door b ekrachtiging van het hierbij 
eerbiedig aangeboden ontwerp-besluit. 

D e M inister van Onderwijs, 
Kumten en W etenschappen, 

Marchant. 

s. 101. 

4 Maart 1935. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip, waarop de wet van den 29sten 
December 1934, Staatsblad n° . 724, tot 
wijziging van de Ziektewet, in werking 
zal treden. 

l nwerkingt,·eding 1 Jul i 1935. 

s. 102. 

4 Maart 1935. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Dalfsen van 29 Januari 1935, n °. 4052, 
tot aanvulling van het personeel van den 
vleeschkeuringsdienst Dalfsen- H eino door 
benoeming van een tijdelijken hulpkeur
meester en tot intrekking van het besluit 
van den raad van 8 October 1934, n° . 
3711, waarbij de jaarwedde van den keu
ringsveearts is teruggebracht van f 3200 
op f 2880. 

Geschorst tot 1 S eptember 1935. 

s. 103. 

4 Maart 1935. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van burgemeester en wethou
ders van Ubbergen van 4 April 1933, 
waarbij met toepass ing van artikel 79, le 
lid, der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476) de volledige vergunning, staande ten 
name van A nna M echtilda Buddenbrück, 
werd overgeschreven ten name van Johanna 
Wilh elmina Arntz. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Sociale Zaken van 20 December 1934, n° . 
1896 G, afdeel ing Volksgezondheid en van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 28 December 1934, n°. 30706, afdeeling 
Binnenlandsch bestuur; 

Overwegende , dat burgemeester en wethou
ders van Ubbe,·gen bij hun besluit van 4 April 
1933 de volledige vergunning, staande ten 
name van Anna Mechti lda Buddenbrück, en 
geldende voor een localitei t van perceel B n°. 
189 te B eek, gemeente Ubbergen, met toepas
sing van artikel 79, l ste lid, der Drankwet 
(Staatsbla,d 1931, n°. 476) hebben overgeschre
ven ten name van J 'ohanna Wilhelmina Arntz; 

Overwegende, dat, op grond van het be
paalde bij artikel 79, 3e lid , juncto artikel 30, 
3e lid, van genoemde wet, burgemeester en 
wethouders de overschrijving moeten weigeren, 
indien de vergunninghouder, te wiens name 
de vergunning staat, ten tijde van de indiening 
van het verzoek daartoe niet meer in leven is; 

dat het verzoek om overschrijving van de 
ten name van Anna Mechtilda Buddenbrück 
staande volledige vergunning op 27 Maart 
1933 werd ingediend; 

dat de vergunninghoudster Anna Mechtilda 
Buddenbrück op 21 November 1932 is over
leden en derhalve ten tijde van de indiening 
van het verzoek niet meer in leven was; 

dat burgemeester en wethouders van Ubber
gen het verzoek om overschrijving van de on
derwerpelij ke vergunning m itsd ien hadden 
moeten weigeren op grond van het bepaalde 
bij artikel 79, 3e lid , juncto artikel 30, 3e lid 
van de Drankwet (Staat sblad 1931 u 0

• 476); 
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dat het besluit van burgemeester en wet
houders van Ubbe,·gen van 4 April 1933 der
halve is in strijd met de wet en behoort te 
worden vernietigd; 

Gelet op artikel 185 der Gemeentewet; 
Den Raa d van State gehoord {advies van 

15 J anuari 1935, n°. 41); , 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Sociale Za ken van 24 J anuari 1935, 
n°, 78 G, afdeeling Volksgezondheid en van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Za ken 
van 22 F ebruari 1935, n°. 1853, a fdeeling 
Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van burgemeester en wet

houders van Ubbergen van 4 April 1933 te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de ui tvoer ing van dit beslu it, dat in het 
Staatsblad zal worden gepl aatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Unterwasser, den 4den Maart 1935 . 
WILHELMINA. 

D e M inis~er van Sociale Zaken , 
J, R . S I o tem aker de B ru ïn e , 

D e M inister van B innenlandsche Zaken, 
J. A . de W i I d e, 

(Uitg eg , 22 M aart 1935,) 

s. 104. 

4 M aart 1935. BESLUIT, betreffende de 
stich ting " H et Apeldoornsche Bosch", te 
Apeldoorn. 

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

Binnenl andsche Zaken van 26 F ebruari 1935, 
n°, 1509, afdeeling Armwezen; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. L Met ingang van heden wordt inge

trokken Ons besluit van 9 Juli 1934 (Staat's
blad n 0. 362) . 

2. Aan de Vereeniging "Centraal I sraëlie
tisch Krankz innigengesticht in Nederland", 
gevestigd te A msterda,n, wordt vergunning 
verleend om van hare Stichting " H et Apel
doornsche Bosch", gelegen in de gemeente 
Apeldoorn, zes paviljoenen in te r ichten tot 
een gestich t voor krankzinnigen, overeenkom
stig de overgelegde teekeningen en daarbij ge
geven beschrijving. 

3. De oostelijke en de westelijke vleugel van 
het hoofdgebouw, onder den naam Sanatorium 
Rustoord , alsmede het paviljoen Benjamin en 
het paviljoen D, dat den naam H erstell ings
oord H annah zal dragen, worden overeen
komstig de vroeger {voor Rustoord) en thans 
(voor Benjamin en Hannah) overgelegde tee
keningen en daarbij gegeven beschrijv ing, 
onder de voorwaarden, ve1meld in artikel 12, 
gezamenlij k aangewezen a ls eene inrichting, 
di e niet als krankzinnigengesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daar in meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd, 

Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit nood ig blijkt, aan te vull en of te 
wijz igen. 

4, In het gesticht voor krankzinnigen mo
gen niet meer dan 537 krankzinnigen, 247 
mannen en 290 vrouwen verpleegd worden. 

Evenwel mogen gedurende het tijdvak, e in
digende 31 December 1935, nog 29 mannen en 
40 vrouwen verpleegd worden . 

5. In de inr ichting, bedoeld in artikel 3, 
mogen n iet meer dan 52 mannen en 96 vrou
wen verpleegd worden. 

Evenwel mogen gedurende het tijdvak, e in
digende 31 December 1936, nog 3 mannen en 
5 vrouwen verpleegd worden . 

6. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mogen op het te1·
rein van de Stichting " H et Apeldoornsche 
Bosch" geen opstallen, tenzij overeenkomstig 
de teekeningen en beschrijving, bedoeld in ar
t ikel 2, worden opgerich t en mag niet aan 
derden de beschikking over eenig deel van dit 
terrein worden gegeven. 

7. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mag in de gebou
wen van voormelde Stichting, de riol eering en 
verdere inrichtingen op het terre in, zoomede 
in de omheining van de tu inen, geen veran
dering worden aangebracht, welke tengevolge 
zoude hebben, dat zij niet meer geheel over
eenstemden met de teekeningen en beschrijving, 
bedoeld in artikel 2. 

8. In elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelij k 
zichtbare p i aats aangegeven het aantal perso
nen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

9 . De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
v ier geneeskundi gen, waarvan ten minste dri e 
gevestigd moeten zijn in eene woning op het 
terrein van " H et Apeldoornsche Bosch" of in 
de onmiddellijke nabijheid daarvan en geen 
andere geneeskundige praktijk mogen uitoefe
nen dan ten dienste van voormelde Stichting. 

10. Aan de inspecteurs voor het Staatstoe
zicht op krankzinnigen en krankzinnigenge
stichten wordt te allen tijde toegang verleend 
tot de dienstgebouwen van "Het Apeldoorn
sche Bosch". 

ll. V an elke opneming, ontslag of overlij
den van een verpleegde wordt binnen twee 
weken eene schriftelijke kennisgeving gezonden 
aan diengene der Inspecteurs, bedoeld in ar
tikel 1 der wet van 27 Apri l 1884 (S taatsb lad 
n°, 96), di e door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken belast is met het toezicht op 
het Apeldoornsche Bosch . 

12. De voorwaarden, bedoeld in artikel 3, 
lu iden als vol gt: 

l. Tot de inrichting wordt te all en t ijde 
vrije toegang ver! eend aan den inspecteur, be
l ast met het toezicht op het Apeldoornsche 
Bosch. 

2, H et bestuur, de geneeskundigen, verbon
den aan de inrichting, benevens het overige 
aldaar werkzame personeel, geven den inspec
teur de door hem verlangde inlichtingen , 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrich t ing, maken regelmatig ten aanz ien van 
de verpleegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidelij k beeld geven van de voorgeschie
denis, zoomede van den toestand van de ver
pleegden in lichamelijk, geestelijk en maat
schappelijk opzicht, van de wijzig ingen, welke 
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deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteekenin
gen moet voorts nu en dan blij ken of voortzet
ting van de verpleging in de inrichting nog 
noodzakelijk of wenschelijk is. Zij worden na 
het ontslag of overlijden van den verpleegde 
zorgvuldig bewaard gedurende vijf en twintig 
jaren. Van deze aanteekeningen wordt aan 
den inspecteur op zijn verlangen inzage ge
geven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftel ijk te wenden tot de hoofden der 
D epartementen van algemeen bestuur, tot den 
inspecteur en tot den Officier van Justitie. 

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

ouders of van den voogd, ingeval de verpleeg
de staat onder ouderl ijke macht of voogdij ; 

b. op schriftelijke verklaring van den eer
sten geneeskundige, dat zijne verpleging in de 
inrichting niet langer noodzakelijk of wensche
lijk is; 

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

schriften, welke door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken ten aanzien van het be
paalde in dit artikel mochten worden gegeven . 

13 . Een afschrift van dit besluit en van de 
Ministerieelo beschikkingen, bedoeld in de ar
tikelen 6 en 7, zoomede een copie van de tee
ker,ingen beschrijving, bedoeld in artikel 2, 
moeten in voormelde Stichting aanwezig zijn 
en aan de inspecteurs voor het Staatstoezicht 
op de krankzinnigen en krankzinnigengestich
ten en aan den Officier van Justitie te allen 
tijde op verlangen ter inzage voorgelegd wor
den. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Unterwasser, den 4den Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van BinnenlanàAche Zaken, 
J. A. de W i I de. 

(Uitgeg. 19 Maart 1935.) 

s. 105. 

4 Maa.rt 1935. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Koninklijk besluit van den 17den 
December 1932 (Staatsblad n°. 621) , tot 
uitvoering van artikel 22 en van ar tikel 
23, 8ste en 9de lid, der Schepenwet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister vau 
Staat, Minister van Waterstaat a .i., van 13 
Februari 1935, La. C, afdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen ; 

Gelet op de artikelen 43 en 74 van de 
Schepenwet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 19 
Februari 1935, n°. 44; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Februari 1935, La. 
D, afd . Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat het Koninklijk besluit van 

den 17den December 1932 (Staatsblad n°. 
621) , zal worden gewijzigd a ls volgt: 

Art. I. In -den titel wordt in plaats van 
,,en van artikel 23, 8ste en 9de lid,", gelezen: 

,, , van artikel 23, 8ste en 9de lid en van ar
t ikel 43". 

Art. II . In de considerans wordt onder 1 °. 
de puntkomma aan het slot vervangen door 
,, , alsmede betreffende de aan de deurwaar
ders toe te kennen vergoedingen voor hunne 
verrichtingen ten behoeve van den Raad". 

Art. III. Tusschen de artikelen 4 en 5 
wordt een nieuw artikel 4a ingevoegd, lui
dende: 

"De deurwaarders ontvangen voor hunne 
verrichtingen als bedoeld in artikel 43 der 
Schepenwet eene vergoeding, berekend vol
gens artikel 47 der wet, houdende de tarieven 
van gerechtskosten in strafzaken, alsmede ver
goeding voor reis- en verblijfkosten overeen
komstig de derde klasse van het Reisbesluit 
1916." 

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

Unterwasser, den 4den Maart 1935. 

s. 106. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Waterstaat a. i., 
H. Co 1 ij n. 

(Uitgeg. 15 Maart 1935.) 

4 Maart 1935. BESLUIT tot regeling van de 
samenstelling, taak, bevoegdheid en werk
wijze der Centrale Commissie van advies 
en bijstand voor het Verkeersfonds. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Waterstaat a. i. en van Financiën van 21 Ja
nuari 1935, La. N., Directie van den Water
staat, en 28 Januari 1935, n°. 144, Generale 
Thesaurie; 

Gelet op artikel 4 der Wet van 6 October 
1934 (Staatsblarl n°. 534) tot instelling van 
een Verkeersfonds; 

Den Raad van State gehoord (advies van 12 
Februari 1935, n°. 33); 

Gez ien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 16 Februar i 1935, La. 
R., Directie van den Waterstaat, en van 26 
Februari 1935, n°. 251, afdeel ing Generale 
Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De samenstelli ng, taak, bevoegdheid en werk

wijze van de Centrale Commiss ie van advies 
en bijstand voor het Verkeersfonds te regelen 
als volgt: 

Art. 1. 1. De Centrale Commissie van ad
vies en bijstand voor het Verkeersfonds bestaat 
uit ten minste 5 en ten hoogste 12 niet-ambte
lijke leden en uit ten minste 3 en ten hoogste 
7 ambtelijke leden. 

2. De op voordracht van Onzen Minister 
van Financiën en van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken door Ons te benoemen 
leden zull en tot de ambtelijke leden behooren. 

3. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister van Waterstaat uit de leden 
van de Commiss ie benoemd een Voorzitter en 
een plaatsvervangend Voorzitter. 

4. De Centrale Commissie wordt bijgestaan 
door een Secretaris, die door Ons op voor-
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dracht van Onzen Minister van Waterstaat 
wordt benoemd en ontslagen en wien als zoo
danig bezoldiging kan worden verleend. In
d ien de Secretaris geen lid van de Comm iss ie 
is, heeft hij daarin een raadgevende stem. 

5. Aan den Secretaris worden zoo noodig 
één of meer adjunct-secretarissen en verdere 
ambtenaren toegevoegd. Zij worden door Ons 
op voordracht van of met Onze machtiging 
door Onzen Minister van \.Vaterstaat benoemd 
en ontslagen. 

2. 1. De niet-ambtelijke leden van de Cen
trale Commissie treden om de dr ie jaren af 
en zijn aanstonds weer benoembaar. 

2. Hij , die tot niet-ambtelijk lid is benoemd 
ter vervulling van een tusschentijds openge
vallen plaats, treedt af op het tijdstip, waarop 
degene, in wiens p laats h ij is benoemd, moest 
aftreden. 

3. De Centrale Commissie dient de Regee
r ing hetzij desgevraagd, hetzij e igener bewe
ging van advies over alle onderwerpen, welke 
het Verkeersfonds en de regeling van het ver
keer betreffen. 

4. 1. De Centrale Comm issie is bevoegd in 
briefwisseling te treden met de Commissar issen 
der Koningin, de Gedeputeerde Staten, de ge
meentebesturen en de besturen van water
schappen, veenschappen en veenpolders. 

2. De Centrale Commissie kan de voorbe
reid ing van het onderzoek bedoeld in het derde . 
li d van artikel 4 der aangehaalde wet, opdra
gen aan leden, den secretar is, adjunc_t-secreta
rissen of ambtenaren van de Comm1ss1e. 

5. 1. De Centrale Commissie vergadert zoo 
dikwijls de Voorzitter zulks noodig acht. 

2. Indien ten minste 3 leden van de Cen
trale Commissie den Voorzitter daartoe het 
verzoek doen , roept deze de Centrale Commis
sie in vergadering bijeen; in het verzoek wor
den de te behandelen onderwerpen omschreven 
en toegelicht. 

3. De Centrale Commissie is bevoegd u it 
haar midden commissies te benoemen om haar 
van voorl ichting te dienen. 

4. De Centrale Commissie kan te harer 
voorlichting personen, geen leden der Commis-
sie, tot de vergaderingen toelaten. .. . 

5. De ambtelijke leden In.innen b1J verhin
dering zich in de vergaderingen doen ver
tegenwoordigen. 

6. 1. De Centrale Commissie kan omtrent 
onderwerpen in een vergadering behandeld 
aan a ll en, die daarbij tegenwoordig zij n ge
heimhouding opleggen. Deze wordt in acht 
genomen, totdat de Centrale Commissie h aar 
opheft. 

2. De leden der Centrale Commissie zij n 
ten aanzien van stukken door de hoofden der 
Departementen van Al gemeen Bestuur _tot de 
Centrale Commiss ie gericht, tot geheimhou
ding verplicht, totdat deze door het hoofd van 
het betrokken Departement wordt opgeheven. 

7. Een verslag van het verhandelde in elke 
vergadering van de Centrale Commissie wordt 
zoodra mogelij k door den Voorzitter of namens 
dezen door den Secretaris aan de leden in 
ontwerp gezonden; in de vol gen de vergade
ring wordt dit verslag vastgesteld. 

8. 1. De adviezen van de Centrale Com
m issie worden opgesteld overeenkomstig het 
gevoelen van de meerderheid der vergadering; 

van a fwijkende gevoelens eener minderheid of 
van minderheden wordt desverlangd in het 
advies melding gemaakt. 

2. Bovendien zijn de leden bevoegd afzon
derlijk aanteekeningen bij het advies te voegen, 
mits hun daarin uitgedrukt gevoelen verde
digd zij in de vergadering, waarin het uit te 
brengen adv ies werd behandeld. 

9. H et verslag, dat de Centrale Comm iss ie 
jaarlijks uitbrengt, loopt van 1 Mei tot en met 
30 April van het volgend jaar. 

10 . De leden der Centrale Commissie ont
vangen vergoeding van reis- en verbl ij fkosten . 
Bovendien kan aan de niet-ambtelijke leden 
eene vergoeding voor tijdverzuim toegekend 
worden. 

Onze Min isters van \.Vaterstaat en van F i
nanciën zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en aan den Raad van State in af
schrift za l worden medegedeeld. 

Unterwasser, den 4den Maart 1935. 

s. 107 . 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Staat, 

llfiniste,· van Waters taat a. i. , 
H. CO lij Il. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitg eg. 22 Maa,·t 1935.) 

12 Maart 1935 . BESLUIT tot toepassing van 
de artikelen 5 en 7 van het Crisis-Organi
satiebesluit 1933. 

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

Economische Zaken van 8 Maart 1935, N°. 
2366, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op de artikelen 5 en 7 van het Crisis
Organisatiebeslu it 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van den 22 Februari 1935 N° . 451) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit beslui t verstaat onder: 
a. ,,Landelijk eigendom": den e igendom van 

en de rechten van opstal , erfpacht, vruchtgebruik 
en beklemming op la nd , waarop de e igenaar, 
hij die recht van opstal heeft, de e rfpachter, 
de vruchtgebruiker of de beklemde meier h et 
landbouwbedrij f u itoefent, waaronder begre
pen de op dat land gebouwde hoeve en a lle 
andere daarop aanwez ige onroerende zaken, 
benevens de daarop ter uitoefening van het be
drijf aanwez ige roerende zaken en de geoogste 
vruchten. 

b. ,,Landbouw": N aast akkerbouw en vee
houderij ook pluimveehouderij en tuinbouw, 
waaronder mede het kweeken van hoornen , 
bloemboll en en bloemen wordt begrepen, de 
teelt van griendhout benevens elken anderen 
tak van bodemcultuur, a lsmede veenderij. 

c. ,,Onze Minister" : den Minister van Eco
nomische Zaken. 

d. ,,Hypothee,lrnommissie": de Commiss ie, 
bedoeld in artikel 5, lid 5, van het Crisis
Organisatiebesluit 1933, zooa ls di t laatstelijk is 
gewijzigd. 

e. ,,Betalingsregeling" : een regeli ng , in
houdende een of meer der navolgende punten : 

1°. gedeeltelijke kwij tschelding van achter-
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stal I ige rentetermijnen van een periodieke 
rente recht gevende vordering, al dan niet 
door hypotheek verzekerd; 

2°. verlaging van nog niet vervallen rente
termijnen van een vordering als onder 1 ° ge
noemd; 

3°. wijziging, hetzij van het bedrag, hetzij 
van het t ijdstip van bedongen tusschentijdsch 
afl ossingen, van een vordering als onder 1 °. 
genoemd, zoo voor achterstallige, als voor nog 
niet vervall en termijnen; 

4°. kwij tschelding van een deel van de 
hoofd om van een concurrente vordering; 

5°. alle andern punten, welke de hypotheek
oommi ie dien tig " zal oordeelen; 

f . ,, itstelregeling", een regeling inhouden
de een of meer der navolgende punten: 

1 °. Uitstel van de teruggave van de hoofd
som van een vordering, al dan niet door hy
potheek verzekerd; 

2°. uitstel van betaling van een gedeelte 
van achtersta Il ige of van nog niet vervall en 
rentetermijnen van een vorderi ng a ls onder 
1°. geno mei; 

3° . ui tste l van betaling van een gedee lte 
van achte1·stall ige of nog niet ve rva ll en ter
mijnen van bedongen tusschentijdsche a fl os
singen, van een vordering a ls onder 1 °. ge
noemd. 

2. l. De hypotheca ire schuldenaar, wiens 
l andel ijk e igendom door een schuldeischer, die 
in het bezit i van een executoria len titel, met 
gerechtelijke uitwinning, of door een hypo
thecairen schuldeischer met verkoop krachtens 
het bij art. 1223, 2cle lid van het Burgerlijk 
Wetboek vermelde beding wordt bedreigd of 
die met een faillissementsaanvrage door een 
of meer van zij n schuldeischers wordt bedreigd, 
kan zich wenden tot Onzen Mi nister, met het 
verzoek, overeenkomstig artikel 5, lid 4, j 0

• 7, 
lid 3 van het Crisisorganisatiebesluit 1933 , 
woals d it laatste lijk is gewijzi gd, te will en 
besl issen, dat cl toekomstige gebruikers van 
dat landelijk e igendom als georganiseerden 
tot c ri i organ i aties niet zull en worden toege
laten, of dat, indien zij reeds zij n toegelaten, 
hun toelating zal worden ingetrokken. 

2. Het verzoekschrift moet mede inhouden 
de namen en woonplaatsen van de overige 
schuldeischers van den schuldenaar. 

3. Het verzoek chrift wordt inged iend uiter
lijk 14 dagen na het leggen van executor iaal 
beslag of na aanzegging van den verkoop 
krachtens het bij artikel 1223, tweede lid , van 
het Burgerlijk Wetboek gemaakte beding, of, 
indien geen aanzegging heeft plaats geh ad 
uiterlijk veertien dagen na 'den dag, waarop 
de aangevangen tenuitvoerlegging van dat 
beding redelijkerwijze geacht moet worden 
den schu ldenaar bekend te zijn, en binnen 8 
dagen na d on dag d e r vE;rzending aan den 
schuldenaar van de oproeping om gehoord te 
worden op het ve rzoek tot fai llietverklaring 
of na d ien der faillietverklaring, indien de 
schuldenaar terzake van het verzoek tot fail-
l ietverklaring niet is opgeroepen. . 

3. l. De Mini ter stelt het verzoekschnft 
onverwijl d in handen van de H ypotheek-Com
missie. 

2. De Comm issie zendt onverwijld bij aan
geteekenden brief een a fschrift van_ het ver
zoekschrift aan de naar baar meemng daar
voor in aanmerking komende schuldeischer , 

benevens een uitnoodiging daarop te antwoor
den uiterl ijk veertien dagen na. den dag der 
verzending. De Secretaris teekent op het ver
zoekschrift en de a fschriften den dag der ver
zending aan. 

3. Afschrift van het antwoord wordt door 
de Comm issie aan den sch uldenaar onverwijl d 
toegezonden . 

4. De Comm issie bepaal t zoo spoedig mo
gelijk den dag en het uur, waarop de zitting 
ter behandeling van de zaak zal worden ge
houden. De Commi sie geeft daarvan onver
wijld kennis aan den schuldenaar en alle 
schuldeischers aan wie, overeenkomstig het 
tweede lid van dit artikel , een afschrift van 
het verwekschrift is toegezonden. 

5. De Commissie kan genoemde personen 
oproepen ten einde ter zitting te worden ge
hoord. Blijkt haar, dat het gewenscht is, dat 
nog andere dan de in l id 2 van cH artikel 
genoemde schuldeischers worden gehoord, dan 
roept zij ook deze op. 

6. De Comm issie kan ieder van hen uitnoo
di gen bepaalde, door bewij stukken f'"e•taa fcle 
gegevens nopens e igen inkomen of vermogen 
te verstrekken. 

7. De Commiss ie is voorts bevoogd een be
talingsregeling en/of een ui tstel regeling te ont
werpen en deze ter teeken ing voor te leggen 
aan a ll e in het vorig lid bedoelde personen, 
indien de schuldenaar aannemel ijk maakt, dat 
hij in verband met de heet chende huitenge
wone tijdsomstand igheden niet in ~ta, t is aan 
zijn verpl ichtingen geheel te voldoen, tenzij 
de schuldeischer door totstandkoming van de 
betalings- of uitstelregeling in zijn belangen 
meer w u worden benadeeld dan de schulde
naar bij n iet-totstandkoming daarvan of er 
andere omstandigheden zijn, die het voorstel 
len van een betalings- of uitstelregeli ng onre
delijk zouden maken. 

Hoofdsommen van hypotheca ire gel dleenin
gen zull en in geen geval door de betal ings
regeling mogen worden aangetast. 

4. 1. Wordt een door de Comm issie ont
worpen betali ngs- of uitstelregeling aanvaard, 
dan deelt de Commiss ie zulks aan den Mi
ni ter mede. De be liss ing op het verwek
ch rift blijft dan achterwege. 

2. Behoudens in het geval in het vorig lid 
voorzien, brengt de Comm issie haar advies 
u it in den vorm van een ontwerp-beschikking. 

3. De Commissie ontwerpt een beschikki ng, 
houdende afwijzing van het verzoek. wanneer 
de schuldenaa r niet aannemelijk heeft ge
maakt, dat hij in verband met de heerschende 
buitengewone t ijdsomstandigheden niet in staat 
is a an zijn ver pi ioh t ingen geheel te vol doen, 
of de schulcleischer door inwilliging van het 
verzoek in zijn bela ngen meer zou worden 
benadeel d , dan de sch uldenaar door a fwijzing 
van het verzoek of er a ndere omstandigheden 
zijn , die inwill ig ing van het verzoek onredelijk 
zouden maken. 

4. De Commissie ontwerpt een bes! issing 
als bedoeld in artikel 5, l id 4, j 0

• artikel 7, 
lid 3. voornoemd, indien een door de Commi -
sie ontworpen uitstel- en/of betali ngsregeling 
niet wordt aanvaard. Indien zij daartoe termen 
aanwezig acht, neemt zij in de ontwerp-beslis
sing zoodanige voorwaarden en bepali ngen op, 
a l zij in het belang van de schuldeischers 
nood i g oordeelt. 



1935 12 MA.A RT (S. 107-108) 110 

5. l. De Minister beslist zoo spoed ig mo
gel ij k. De beslissing is met redenen omkleed. 

2. Het gezag van de beslissing strekt zich 
niet verder uit dan tusschen de in artikel 3, 
lid 5 van dit besluit, genoemde personen. 

6. l. De Minister kan op verzoek van den 
belanghebbenden schuldeischer zijn beslissing 
als bedoeld in artikel 5, lid 4 j 0

• artikel 7, 
lid 3 van het Crisisorganisatiebesluit 1933, 
zooals dit laatstelijk is gewijzigd, intrekken, 
indien de schuldenaar handelt in strijd met de 
door den Minister gestelde voorwaarden of ge
maakte bepalingen, of indien de schuldeischer 
aantoont, of wel, dat de omstandigheden 
sedert het oogenblik, waarop de bes] iss ing is 
gegeven, zoodanig zijn veranderd, dat, h adden 
deze bestaan op genoemd oogenblik, de be
sl issing een andere zou zij n geweest, of wel , 
dat de omstandigheden anders zijn dan de 
tegenpartij van den verzoeker bij de behande
ling van het oorspronkelijk verzoek heeft voor
gesteld. 

·2. Voorts kan de Minister, op verzoek van 
den schuldenaar of van den belanghebbenden 
schuldeischer, op de in het vorige lid bedoelde 
gronden de door hem gestelde voorwaarden of 
gemaakte -bepalingen wijzigen. 

3. T en slotte kan de M inister op verzoek 
van den schuldenaar, op de in het eerste lid 
genoemde gronden, een a fwij zende besliss ing 
intrekken. 

4. De artikelen 4 en 5 van dit beslui t zijn 
van overeenkomstige toepassing. 

7. De Minister kan zijn ingevolge dit be
sluit genomen beslissingen ook ambtshalve in
trekken, de H ypotheekcommissie gehoord. 

8. De M inister deelt zijn besliss ingen schrif
telijk mede aan de in artikel 3, lid 5 van dit 
beslui t, genoemde personen. 

9. De Commissie is bevoegd zoodanige per
sonen op te roepen, als zij te harer voorlich
ting noodig acht. Aan de verschenen personen 
wordt vergoeding van reis- en verblijfkosten 
toegelegd op den voet als door Onzen Minister 
te bepalen. 

10. Dit besluit, hetwelk kan worden aange
haald onder den titel: ,,Hypotheekcomm issie
beslui t" , treedt in werking met ingang van 
den tweeden dag na di en der afkondiging. I s 
de gerechtelijke uitwinning of de verkoop 
krach tens het bij artikel 1223, tweede lid, van 
het Burgerlij k Wetboek gemaakte beding reeds 
aangevangen vóór den dag van de inwerking
treding van dit besluit, dan kan de schulde
naar a lsnog een besl iss ing verzoeken overeen
komstig artikel 5, lid 4 , j 0

. art. 7, lid drie, 
van het Crisis-Organisatiebesluit 1933, zooals 
dit l aatstelijk is gewijzigd, ui te rl ijk veertien 
dagen na genoemden dag, behoudens in de 
gevallen, waarin de uitwinning afgeloopen is 
of de verkoop heeft plaats gehad. Op de be
handeling dezer verzoeken zij n de artikelen 3, 
4 en 5 van overeenkomstige toepass ing. De 
Commiss ie behandelt de in het vorige lid be
doelde verzoeken vóór ieder ander. 

Onze Minister van Economische Za ken is be
last met de u itvoering van dit beslui t, hetwel k 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 12den Maart _1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econornische Zaken, 
S te e n b e r g h e . 

(Uitgeg. 12 Maart 1935.) 

s. 108. 
12 Maart 1935. BESLUIT tot w1J z1grng van 

de artikelen 5 en 7 van h et Cr isis-Organi
satiebesluit 1933. 

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

E conomische Zaken van den 22 Februari 1935, 
•

0
• 2241, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aange

legenheden; 
Gelet op artikel 13 der Landbouw-Crisiswet 

1933 en het Cr isis-Organisatiebesluit 1933; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 

artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vi es van den 22 F ebruari i935, N °. 450) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 5 M aart 1935, N°. 25); 

Gezi en het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 8 Maart 1935, N°. 
2832, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de artikelen 5 en 7 van het Cr isis-Organ i

satiebeslui t 1933, te wij zigen en te doen luiden 
a ls volgt : 

5. l. Toelating a ls georganiseerde wordt 
afh ankel ijk gesteld van onderteekening van 
eene schriftel ijke aanvraag, waarbij de aan
vrager verklaart nauwgezet in acht te zullen 
nemen de statuten, reglementen en door de 
organen der cr isis-organisatie op grond van 
statuten en reglementen genomen of te nemen 
beslui ten. Onze Minister is bevoegd in be
paalde door hem te beoordeelen gevallen en 
onder door hem te stellen voorwaarden van de 
verplicht ingen tot onderteekening van eene 
smiriftelijke aanvraag vrijstell ing te verleenen. 

2. De toelating kan bovendien, behoudens 
het bepaalde in de volgende leden van dit ar
t ike l , afhankelijk worden gesteld van het vol 
doen aan andere, bij de statuten of reglemen
ten van de Crisis-Organisatie omschreven , ver
eisch ten . 

3. Onze Minister is bevoegd bepaalde groe
pen van personen van toelating a ls georgani 
seerden tot crisis-organisaties uit te slui ten of 
ten aanzien van die groepen bij zondere voor
waarden te stell en voor hunne toelating a ls 
zoodanig. 

4. Onze Minister is tevens bevoegd - in
dien een hypothecaire schuldenaar, wi ens lan
delijk e igendom door een schuldeischer, di e in 
het bezit is van een executor ia len t itel, met 
gerechtelijke uitwinning of door een hypothe
cairen schuldeischer met verkoop krachtens 
het qïj artikel 1223, tweede li d, van het Bur
gerlijk W etboek gemaakte beding , wordt be
dre igd. a lsmede in het geval , dat een vef·zoek 
tot fa illietverklaring van een hypothecairen 
schuldenaar door één of meer zijner schu ld
e ischers is ingediend - te besli ssen, dat de 
toekomstige gebru ikers van dat landelijk e igen
dom als georganiseerden tot crisis-organisaties 
niet zullen worden toegelaten. 

5. Onze Minister zal bij de bes] issing, als 
bedoeld in het vorig l id nader door Ons te 
stell en regelen in acht nemen . Hij beslist niet, 
dan nada t hij advies heeft ingewonnen van 
een daa rtoe door hem in te stellen Hypotheek
Commiss ie. 

De taak dezer Commissie zal door Ons wor
den vastgesteld. De samenstelling, indeeling 
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en werkwijze wordt door Onzen Ministe r vast
gesteld. 

7. 1. De toelating als georgan iseerde kan 
door het bestuur of door een a nder daartoe 
bij de statuten aan te wijzen orgaan der crisis
o rgan isatie a ll een worden ingetrokken, indien 
de georganiseerde niet meer voldoet aan de 
vere isch ten voor de toel ating gesteld . 

2. Indien de toelating a ls georganiseerde, 
ingevolge het in het vorig lid bepaa lde, wordt 
ingetrokken, wordt aan den georganiseerde 
daarvan schrifte lijk kennis gegeven en heeft 
deze recht van beroep op Onzen Mi nister, die 
beslist, na de Commissie van Advies, bedoeld 
in a rtikel 3, onder 7°., te hebben gehoord. 
Het tweede en derde lid van artikel 6 vinden 
daarbij overeenkomstige toepassing. 

3. Do toelating a ls georganiseerde kan door 
Onzen Minister worden ingetrokken, indien de 
georganiseerde naar het oordeel van Onzen 
Minister behoort tot die personen, welke inge
volge het bepaalde in artikel 5, lid 4, a ls ge
organ iseerde tot crisis-organisaties n iet zouden 
worden toegelaten. 

4. In het geval , in het vorig lid bedoeld, 
vindt a rtikel 5, lid 5, overeenkomstige toe
pass ing. 

Onze Minister van E conomische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit bes lui t, dat 
in werking treedt met ingang van den tweeden 
dag na dien der a fkondiging, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in a fschrift 
za l worden gezonden aan den Raad van State. 

' s-Gravenhage, den 12den M aart 1935. 
WILHELMINA. 

De M inis te,· van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

· {Uitgeg . 12 Maart 1935.) 

s. 109. 

12 Maart 1935. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door J . M . 
Haar,nan en 8 anderen, all en ouders van 
leerlingen van de openbare lagere school 
te Bierum, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Groningen van 27 Sep
tember 1934, Letter L .a ., 3e Afdeeling, 
waarbij goedkeuring is verl eend aan het 
beslu it van den raad der gemeente B ierum 
van 19 J uni 1934, tot opheffing van de 
openbare lagere school te Bierum, met 
ingang van den eersten de r tweede maand, 
volgende op die, waa rin dit besluit onher
roepelijk zal zijn geworden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. M. Haarman en 8 anderen, a ll en ouders 
van leerlingen van de openbare lagere school 
te Bierum, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Groningen van 27 September 1934, 
Letter L.a., 3e Afdeel ing, waa rbij goedkeu
ring is verleend aan het besluit van den raad 
der gemeente B ieru,n van 19 Juni 1934, tot 
opheffing van de openbare I agere school te 
Bier,,,,,, met ingang van den eersten der 
tweede maand, volgende op die, waarin dit 
be luit onherroepelijk zal zijn geworden ; 

Den Raad van State, Afdee l ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehöord, advies van 
30 J anua,·i 1935 , n°. 62 ; 

Op de voord racht van Onzen Ministe r van 

Onderwijs, Kunsten en Wetensch appen van 8 
Maart 1935, n°. 2499, afdeeling L age r On
derwijs; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Groningen bij hun besluit van 27 September 
1934, Letter L.a., 3e Afdeeling, hebben goed
gekeurd het besluit van den raad der gemeente 
B ie-rU?n van 19 Juni 1934, tot opheff ing vau 
de openbare lagere school te Bierum ; 

dat van dit beslu it J. M. H aarrnan en acht 
anderen, all en ouders van leer! ingen van de 
openbare lagere school te Bierum, bij Ons in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat zij van 
oordeel zijn, dat de bezuin iging niet groot kan 
wezen , daa r ze zich bepaalt tot het op wacht
geld stell en van één leerkracht, tevens hoofd 
der school , terwijl er kans bestaat, da t er , bij 
opheffing der school , aan een de r andere 
schol en in de gemeente een leerkracht meer 
moet zijn {de openbare school te Bierurn telt 
27 leerlingen, in het dorp Spi,jk zijn er 53), 
of dat bij overgang naar de bijzondere school 
te Bierum met 81 leerlingen die school meer 
ka ns krij gt tot behoud van een derde leer
kracht; dat een betrekkelijk groot ka pitaal, 
in 1925 ui tgegeven voor herbouw van de ge
noemde school , a ls verloren moet worden be
schouwd; dat de inventa ri s van de school zoo 
goed a ls nieuw is en in de toekomst weinig 
aanvulling behoeft; da t de leerlingen, bij op
heff ing, groote a fstanden moeten a fl eggen, 
di en tengevolge 's morgens vroeg van huis moe
ten gaan, ' s m iddags niet gezamenlijk met het 
gez in den maaltijd kunnen gebruiken, m aar 
in en bij de school moeten overblij ven en 
's avo nds pas thuis komen, zoodat ze feitelijk 
den geheel en dag van huis zijn ; dat de ge
zinnen daardoor worden ontwricht; dat het op 
het plattela nd gewenscht is, de grootere kin
deren zoo weinig mogelijk aan het gez in te 
onttrekken, daar ze behulpzaam zijn in huis
houding en bedrijf ; dat in dezen moei lijken 
tijd he t gaan naa r scholen op grooten afstand 
veel onkosten zal meebrengen aan voedsel en 
schoeisel , bezwaren, di e vooral gevoeld zu ll en 
worden in arbeidersgezinnen; dat met deze 
school, di e zeer zeker een der oudste in de 
gemeente is, een centraal punt, waaraan men 
zeer gehecht is, ve rdwijnt; 

Overwegende : dat de concentratie van I agere 
schol en om twee redenen noodzakelijk i : om 
redenen van bezuiniging en in h et belang van 
het onderwijs, dat vordert, dat het aantal 
lagere schol en met één leerkracht o f enkele 
lee rkrachten tot een minimum worde terug
gebracht; 

dat de opheHi ng van de openbare I agere 
school te Bieru,n om beide redenen noodza
kelijk is; 

dat de schoolbevolking van September 1933 
tot November 1 934 van 37 tot 27 l eedingen 
is teruggeloopen; 

dat slechts enkelen van deze leerli ngen ver
der zu ll en moeten gaan dan 2150 m., den a f

. stand tusschen de openbare I agere school te 
Bieru11~ en de naaste openbare lagere school, 
n .l. di e te Spijk, gemeente Bierum ; 

dat zelfs indien door den nieuwen aanwas 
aan de openbare lagere school te Spijk een 
derde leerkracht zou moeten worden aange
steld, de opheffin g van de openbare lagere 
school te Bieru,n zou zijn geboden door het. 
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belang van het onderwijs, terwijl ook dan de 
bezui n ig ing geenszins onbelangrij k zal zijn ; 

dat het fe it, dat nog in 1925 het schoolge
bouw is verbeterd, tot de motieven voor de 
opheffi ng n iet afdoet; 

dat mi tsdien Gedeputeerde Staten van Gro
ningen terecht he t desbetreffend bes lu it van 
<len raad der gemeente Bierum hebben goed
gekeurd; 

Gezien de L ager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Ku nsten en 

Wetenschappen, is belast met de ui tvoering 
van di t bes lui t, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden M inister in het Staatsblad ge
plaatst en waarvan a fsch ri ft zal worde n ge
zonden aan den Raad van State, A fdee ling 
voor de Geschill en van Bestuur. 
's-Gravenhage, den 12den Maart 1935. 

WILHEL MINA. 
De M inister van Oruie1·wijs, 
K unsten en Wetenschappen, 

M arc h ant. 
(Uitge g. 22 M aart 1935. ) 

N °. 2499. 

LAGER O DERWIJS. 

Beroep tegen opheff ing 
o penbare lagere school 

te B ierum. 

's-Gravenhage, 8 M aart 1935. 

A an de K oningin. 

Door den Vice-P res ident van den R aad van 
State, Voorzitter van de Afdeeling voor de 
G eschill en van Bestuur, werd rech tstreeks in 
mijn handen gesteld het tot U we Ma jesteit ge-
r icht adv ies van de A fdeeli ng van dien Raad, 
van 30 J anuari 1935, n°. 62, ve rgezeld van 
het ontwerp van een met redenen omkleed , 
,door Uwe M ajesteit te nemen beslui t, bet ref
fende het beroep, waarvan krachtens macht i
ging va n U we M ajesteit de overweging door 
m ij bij bri ef van 21 December 1934, n°. 9696 I , 
a fdeel ing L ager Onderwij s Al gemeen, bij d ie 
Afdeeling is aanhangig gemaakt. 

Di t ontwerp-beslui t luidt a ls volgt: 
Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . 1\1. H aarman en 8 anderen, a llen ouders 
van l eerli ngen van de open bare l agere school 
i;e B ierum, tegen het besluit van Gedeputeer
de Staten van Groningen van 27 September 
1934, Letter L .a., 3e Afdeeling, waarbij goed
keur ing is verl eend aan het besluit van den 
raad de r gemeente B ierum van 19 Juni 1934, 
tot opheff ing van de openbare lagere school 
te B ierum, met ingang va n den eersten der 
tweede maand, vo lgende op die, waari n dit 
beslu it onherroepel ijk zal zijn geworden; . [ 

D en R aad van State, A fdeel ~ g voor de 
Gesch ill en van Bestuu r, gehoord, advies van 1 
30 J anuar i 1935, n°. 62 ; 

Op de voordrach t va n Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 1 

Overwegende : da t Gedeputeerde S taten van 
G,·oningen bij hun beslu it van 27 September 

1934, Letter L. a., 3e Afdeeling, hebben goed
gekeurd het beslu it van den raad der gemeente 
Bierum van 19 J uni 1934, tot opheffing van 
de openbare lagere school te B ierum; 

dat van dit beslui t J . M . H aarman en ach t 
anderen, a ll en ouders van leer lingen van de 
openbare lagere school te Bierum, bij Ons in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat zij van 
oordeel zijn, dat de bezu in ig ing niet groot ka n 
wezen, daar ze zich bepaalt tot het op wacht
geld stell en van één leerkracht, tevens hoofd 
der school, terwij l er kans bestaat, dat er, bij 
opheffing der school, aan een der andere 
scholen in de gemeente een leerkracht meer 
moet zij n (de openbare school te Bierum telt 
27 leer li ngen, in het dorp Spij k zijn er 53), 
of dat bij overgang naar de bij zondere schoo l 
te B ierum met 81 leerl ingen d ie school meer 
kans krij gt tot behoud van een derde leer
kracht; dat een betrekkelij k groot kapita a l, 
in 1925 u itgegeven voor herbouw van de ge
noemde school , a ls verloren moet worden be
schouwd; dat de inven tar is van de school zoo 
goed a ls n ieuw is en in de toekomst wein ig 
aanvulling behoeft ; dat de leerl ingen, bij op
heffing, groote afstanden moeten afl eggen, 
dientengevolge 's morgens vroeg van hu is moe
ten gaan, 's m iddags niet gezamenlij k met het 
gez in den maalt ij d kunnen gebru iken, m aar 
in en bij de school moeten overblijven en 
's avonds pas thu is komen, zoodat ze fe itelij k 
den gehee l en dag van h uis zij n; dat de ge
zinnen daardoor worden ontwricht; dat het op 
het platte[ and gewensch t is, de g rootere k in
deren zoo we inig mogelijk aan het gezin te 
on ttrekken , daar ze behul pzaam zijn in huis
houding en bedr ijf ; dat in dezen moe ilijken 
t ijd het gaan naar scholen op grooten afstand 
veel onkosten zal meebrengen aan voedsel en 
schoeisel , bezwaren , di e voora l gevoeld zull en 
worden in arbeidersgezinnen ; dat met deze 
sch ool, d ie zeer zeker een der oudste in de 
gemeente is, een centraal punt, waaraan men 
zeer gehech t is, verdwijnt ; 

Overwegende : dat het h ier weliswaar een 
school betreft met een betrekkelijk klein aan
tal leerlingen, en mede daardoor de bezwaren, 
aan de opheffing daarvan verbonden, niet on
overkomelij k ku nnen worden geacht, doch dat 
tot een dergelij ke n, toch al tijd ingrij penden 
maatregel slechts dàn behoort te worden over
gegaa n, ind ien daa rmede eene bezuiniging van 
eenige beteekenis zal worden bere ikt; 

da t di t laatste nu ech ter bij de opheffi ng 
van de onderwerpelijke school geenszins het 
geval zal zij n; 

dat immers wel het ·sala ri s van het hoofd 
dezer eenmansschool, a lsmede dat van de vak
onderwijzeres zal komen te vervallen, doch 
dat, afgez ien nog van het ui t te keeren wach t
geld, daar tegenover staat, dat bl ijkens de 
stukken het overgaan va n leerlingen dezer 
openbare lagere school naar di e te Spij k naar 
all e waarschijnlijkheid ten gevolge zal hebben, 
dat aan deze laatste school een derde leer
kracht zal moeten worden aangesteld ; 

dat, terwijl derha lve de bezuiniging voor 
het R ijk van geen beteekenis is te achten , ook 
van een noemenswaardige bezuin iging voor de 
gemeente niets is gebleken; 

dat voorts nog in a anmerking moet worden 
genomen, dat in 1925 een aanzienl ijk bedrag 
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voor den herbouw van deze school is uitge
geven, terwijl ook de inventaris nog zoo goed 
als nieuw is ; 

dat onder deze omstandigheden n iet tot de 
opheffing van de hierbedoelde school behoort 
te worden overgegaan, en Gedeputeerde Sta
ten mitsdien ten onrechte het desbetreffende 
besluit van den raad der gemeente Bierum 
h ebben goedgekeurd; 

Gezien ·de L ager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met gegrondverklaring van het beroep, het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gronin
gen van 27 September 1934, Letter L .a., 3e 
Afdeel ing, alsmede het bovenvermelde besluit 
van den raad der gemeente B ierum van 19 
Juni 1934, te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

Met de voorgedragen beslissing en de over
wegingen, die daartoe leiden, kan ik mij op de 
volgende gronden niet vereenigen. 

De concentratie van lagere schol en is om 
twee redenen noodzakelijk: om redenen van 
bezuiniging en in het belang van het onder
wijs, dat vordert, dat het aantal lagere scho
l en met één leerkracht of enkele leerkrachten 
tot een minimum worde teruggebracht. 

De opheffing van de openbare lagere school 
te Bierum is om beide redenen noodzakelijk. 
D e schoolbevolking is van September 1933 tot 
November 1934 van 37 tot 27 leerlingen terug
geloopen. Slechts enkelen van deze lee rlingen 
zullen verder moeten gaan dan 2150 m. , den 
a fstand tusschen de openbare lagere school te 
B ierrum en de naaste openbare lagere school, 
nl. die te Spijk, gemeente Bierum. Zelfs in
dien <loer den nieuwen aanwas aan laatstbedoel
de school een derde leerkracht zou moeten 
worden aangestel d, zou de opheffing van de 
openbare lagere school te B ierum zijn geboden 
door het belang van het onderwijs, terwijl ook 
dan de bezuiniging geensz ins onbelangrij k zal 
zijn. H et fe it , dat nog in 1925 het schoolge
bouw is verbeterd, doet tot de motieven voor 
de opheffing niet af. 

Mitsdien ben ik van oordeel, dat Gedepu
teerde Staten van Groningen terecht het desbe
treffend besluit van den raad der gemeente 
Bierum hebben goedgekeurd en dat het daar
tegen ingesteld beroep ongegrond behoort te 
worden verklaard op de gronden, welke in het 
hiernevensgaand, daartoe strekkend ontwerp
besluit zijn ontwikkeld, hetwelk ik mij ver
oorloof Uwer Majesteit ter bekrachtiging hier
bij eerbiedig aan te bieden. 

s. 110. 

De Minis ter van Onderwij s, 
Kunst en en W etenschappen, 

Mar c h a nt. 

12 Maart 1935. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Kon inklijk besluit van 
27 December 1934 (Staatsblad n° . 678), 
betreffende den datum van inwerkingtre
ding en de uitvoer ing van het tweede en 
derde lid van artikel 68 der Middelbaar 
onderwijswet. 

L. & S. 19 35. 

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

Onderwijs, Kunsten en vVetenschappen van 26 
Januari 1935, n°. 1052 III , afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Oven vegende, da t het wenschelijk is Ons be
sluit van 27 December 1934 (Staatsblad n°. 
678) te wijzigen en aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 F ebruari 1935, n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Maart 1935 , n°. 3537, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
In Ons vorenbedoeld besluit wordt: 
1 °. Artikel 2 onder 9 gelezen als volgt: 
"een akte van bekwaamheid, bevoegdheid 

verleenende tot het geven van onderwijs aan 
hoogere <burgerscholen met vijfjar igen cursus" ; 

2°. A rtikel 4 gelezen als volgt: 
"1. Zij , die bij de inwerkingtreding van dit 

besluit in het bezit zijn van een akte van be
kwaamheid voor middelbaar onderwijs, welke 
geen bevoegdheid verleent tot h et geven van 
onderwijs aan hoogere burgerscholen met vijf
ja rigen cursus, zijn van de e ischen, in de 
vorige artikelen bedoeld, vrijgesteld. 

2. Tot 1 J anuari 1939 zijn van de e ischen, 
in de vorige artikelen bedoeld, vrijgesteld zij , 
die in het bezit zijn van een door Onzen voor
noemden Minister a fgegeven bewijs, waaruit 
bl ijkt, dat zij bij de inwerkingtreding van dit 
besluit de studie voor de begeerde akte op 
regelmatige wij ze en onder voldoende le iding 
reeds hadden aangevangen. Zoodanig bewijs 
kan slechts worden afgegeven, indien het daar
toe strekkend verzoek vóór 5 J anuar i 1936 bij 
Onzen voornoemden Minister is ingekomen". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de ui tvoering van 
d it besluit, hetwel k in het Staatsblad zal wor
den gepl aatst en waa rvan afschrift zal wor-

. den gezonden aan den R aad van State. 
's-Gravenhage, den 12den Maart 1935. 

s. 111. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

M arc h ant. 
(Uitgeg. 26 Maart 1935.) 

12 Maart 1935. BESLUIT tot wijzig ing van 
het Koninklijk besluit van 28 Augustus 
1934 (Staatsblad n°. 492), betreffende de 
kliniek Neder-Veluwe te Wolfheze, gemeen
te R enkum. 

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

B innenla ndsche Z aken van 6 M aart 1935, n°. 
2124, a[deel ing Armwezen ; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
N a artikel 1 van Ons besluit van 28 Augus

tus 1934 (S taatsblad n° . 492) wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende: 

8 



1935 12 MAART (S. 111-114) 114 

Art. l a. In de inrichting mogen niet meêr 
dan 54 mannen en 76 vrouwen verpleegd 
worden . 

Onze Minister van Binnenl andsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 12den Maart 1935. 
WILHELMINA. 

D e MinisteT van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 22 Maart 1935.) 

s. 112 . 

12 Maart 1935. BESLUIT tot vervroeging m 
1935 van den wettelijken tijd, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staats
blad n°. 236). 

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

Binnenlandsche Zaken van 7 Maart 1935 , n°. 
7568, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Gezi en de wet van 23 Maart 1918 (Staats-
blad n°. 165) , gewijzigd bij de wet van 22 
Maart 1922 (Staatsblad n°. 130); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal en, dat in 1935 de vervroeging met 

één uur van den wettel ijken tijd, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staats
blad n°. 236), zal aanvangen den vijftienden 
Mei, en zal e indigen den zesden October. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en in de NedeTlandsche 
Staatscourant zal worden geplaatst . 

's-Gravenhage, den 12den Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. de W i I d e. 

(Uitg eg. 19 Maart 1935.) 

s. 113. 

12 Maart 1935. BESLUIT tot aanvulling van 
artikel 23 van het Koninklijk besluit van . 
11 Juli 1922 (Staatsblad n°. 444), tol 
vaststel] ing van een algemeenen maatregel 
van be tuur, bedoeld in artikel 181 der 
P ensioenwet 1922 (Staatsblad n° . 240) , 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk beslu it 
van 7 November 1933 (Staatsblad n°. 
580). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Binnenlandsche Zaken en van Onderwijs, Kun
sten en W etensch appen van 9 .Januari 1935 , 
n°. 1910, Afdeel ing Pensioenen en Wachtgel
den en van 16 Januari 1935, n°. 62, Afdee
ling Financieele Controle; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Februari 1935, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onze Ministers 
voornoemd van 6 Maart 1935 , n°. 1910 III, 
Afdeeling Pensioenen en Wachtgelden en 6 
Maart 1935, n°. 508, Afdeel ing Financieele 
Controle; 

Overwegende, dat het wenschelijk is artikel 
23 van Ons besluit van 11 Juli 1922 (Staats
blad n°. 444) tot vaststelling van een a lge
meenen maatregel van bestuur, bedoeld in 
artikel 181 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240), zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij 

Ons besluit van 7 November 1933 (Staatsblad 
n°. 580), nader aan te vullen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan het eerste lid van artikel 23 

van Ons aangehaald besluit wordt toegevoegd: 
"Voor een nader onderzoek a ls bedoeld in 
artikel 78, tweede lid, der Pensioenwet (geen 
observatie) mag in bijzondere gevallen, ter 
beoordeeling door den Pensioenraad, het hono
rarium worden verhoogd tot ten hoogste f 25. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 April 1935. 

Onze Ministers voornoemd, zijn, ieder voo1· 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoer ing
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 12den Maart 1935. 
WILHELM! A. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I de. 

s. 114. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marc ha n t . 
(Uitgeg. 22 Maart 1935 . ) 

12 Maart 1935. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Postspaarbankbesl uit. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Binnenlandsche Zaken en van Financiën van 
7 J anuari 1935, n°. 35, Afdeeling Algemeen 
Secretariaat en Comptabiliteit, en van 14 Ja
nu ar_i 1935, n°. 124, Afdeeling Generale The
saune; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Februari 1935, n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
melde Ministers van 27 Februari 1935, n°. 
401, Afd. Algemeen Secretariaat en Compta
biliteit, en van 5 Maart 1935, n°. 175, Afd" 
Generale Thesaurie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Postspaarbankbesluit, zooals dat luidt 

na de daarin gebrachte wijzigingen en aan
vullingen, laatstelijk bij Koninkl ijk beslui t 
van 8 September 1931 (Staatsblad n° . 394) , 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

E enig artikel. 
I. In artikel 1, sub c, wordt in plaats van: 

,. inl age" gelezen: inleg. 
Artikel 1, sub d, wordt gelezen: onder Onze

Minister: de Minister met de uitvoering van 
de Postspaarbankwet belast. 

H et thans in artikel 1, sub d, vermelde
wordt sub e opgenomen. 

II. In artikel 2 vervallen de woorden: 
,,van Waterstaat". 

III. In arti kei 3 vervallen de woorden, 
van Waterstaat" 

" IV. In artikel ·6, lid 1 en lid 3, wordt in 
plaats van "aanvrage" gelezen: aanvraag. 

V. Als titel van het tweede hoofd wordt. 
in plaats van: ,,Inlagen" gelezen: Inleg. 

VI. In artik~l 10, lid 1, wordt in plaats 
van: ,,eene in1age" en "de inlage" respectie
velijk gelezen: een inleg en de inleg. 

VII. De e-erste zin van artikel l0bis wordt. 
gelezen als volgt: volgens regelen, door On-
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zen Minister te stellen, kan ook worden inge
legd door overschrijving of storting op de door 
den directeur der Rijkspostspaarba nk daarvoor 
aan te wijzen rnkening ten name van de Rijks
postspaarbank bij den Postchèque- en Giro
dienst onder vermelding van den naam van 
den inlegger te wiens behoeve de inleg strekt, 
alsmede van het kantoor en het nummer van 
zijn spaarbankboekje. 

In den tweeden zin van dit artikel wordt in 
plaats van: ,,Deze inlagen worden" ge lezen: 
Deze inleg wordt. 

In den derden zin van di t artikel wordt in 
plaats van: ,,dezer inl agen" gelezen: van 
zulk een inleg. 

VIII. H et eerste lid van artikel 11 wordt 
ge lezen als volgt: Een inleg van f 1 kau vol 
gens regelen, door Onzen Minister te stell en, 
mede geschieden door middel van spaarbank
zegels, vast te hechten op een daarvoor be
stemd fo1mulier , hetwelk kosteloos verkrij g
baar wordt gesteld. 

IX. In artikel 12, lid 1 , wordt in plaats 
van "inlagen" gelezen : bedragen. 

X. In artikel 14, lid 1, 2 en 5, wordt in 
plaats van: ,,aanvrage" gelezen: aanvraag. 

XI. Artikel 19 van vorengenoemd besluit 
verval t. 

XII. In a rti kel 22, lid 1, 3, 4 en 5, wordt 
in plaats van: ,,aanvrage" gelezen: aanvraag. 

In artikel 22 lid 2, wordt in plaats van: 
"aan den inlegger, of wel zoo noodig aan een 
kantoor -te r uitreiking aan den inlegger, toe
gezonden" gelezen: aan het daarvoor aange
wezen kantoor toegezonden ten e inde de stuk
ken tegen ontvangbewijs aan den in legger uit 
te reiken. 

XIII. In artikel 24, lid 1 en 3, wordt in 
plaats van: ,,aanvrage" gelezen: aanvraag. 

XIV. In a rt ikel 25, lid 1, wordt in plaats 
van : ,,aanvrage" gelezen: aanvraag. 

Aan artikel 25 wordt toegevoegd een nieuw 
lid 2, luidende als volgt: voor berekening van 
de waarde van inschrijving in h et Grootboek 
der 3 pct. Nationale Schuld wordt de koers 
van de certificaten van inschrijving in da t 
Grootboek, bedoeld in artikel 9 der wet, ver
hoogd met 1/8 pct. 

Lid 2 en 3 van artikel 25 worden genum 
merd respectievelijk 3 en 4. 

In het laatste lid wordt in plaats van: ,,,.._n 
den inlegger, of wel zoo noodi g aan een kan
toor ter uitre iking aan den inlegger toege
zonden" gelezen: aan het daarvoor aange
wezen ka ntoor toegezonden ten e i ncle de stuk
ken tegen ontvangbewijs aan den inlegger uit 
te reiken. 

XV. In artikel 26, lid 1 en 3, wordt in 
p laats van : ,,aanvrage" gelezen : aanvraag. 

XVI. In artikel 27 wordt iu plaats van: 
,.aanvrage" gelezen: aanvraag. 

XVII. In a rt ike l 28, lid 1, wordt in plaats 
van : ,,derde" gelezen: 4de. 

XVIII. In a rtikel 28bis wordt in pl aats 
van: ,,hunne inl agen" gelezen: op hun naa1n 
ingelegde gelden. 

XIX. In artikel 29 vervallen de woorden: 
,,op de wijze en op den tijd , do~~ Onzen Mi
n ister van Waterstaat te bepalen . 

XX. Van art ikel 30 wordt de tweede zin
snede na de eerste komma gelezen a ls volgt : 
waarop de order van beta ling of de opdracht 
tot overschrijving, bedoeld in artikel 14bis, 

wordt verzonden. 
XXI. In de opdracht tot uitvoering van het 

Postspaarbankbesluit wordt in plaats van: 
,,Waterstaat" gelezen: Binnenlandsche Zaken. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk gel ijktijdi g in het 
Staatsblad en in de Staatscou,·ant gepl aatst 
en in afschrift aan den Raad van Stte mede
gedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 12den Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van B innenlandse/ie Zaken, 
J . A. d e W i I d e. 

s. 115. 

De M iniste,· van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 26 Maart 1935 .) 

12 Maart 1935. BESLUIT tot wijzig ing van 
het Koninklijk besluit van 24 F ebruar i 
1916 (Staatsblad n°. 84), tot toepa sing 
van de Rivierenwet. 

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

Staat, Minister van Waterstaat a. i. van 12 
Februari 1935, La D, Afdeeling Waterstaats
recht · 

Gel~t op de Ri vierenwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

26 Februari 1935, n°. 32) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter voornoemd van 2 Maart 1935, n°. 429, Af
deeling Waterstaatsrecht ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. dat in het Koninklijk besluit van 24 

Februari 1916 (Staatsblad. n° . 84), tot toepas
sing van de Rivierenwet, de volgende wijzi 
gingen zullen worden aangebracht: 

a. A rtikel 2, onder b, wordt gelezen als 
volgt : 

"b. tot zijdelingsche afleiding van hoog 
üpperwater van de Maas de terreinen, welke 
op de bij dit besluit behoorende kaarten, 1 
bijlagen II en III, met blauw en groen ge
streepte tint zijn aangeduid." 

b. Aan artikel 5 wordt na het bepaalde 
onder e ingevoegd: 

"f. de gedeelten van het winterbed van de 
Maas, die op de bij dit besluit behoorende 
kaarten, bijlagen II, III en X, niet met 
blauwe, groene of blauw en groen gestreepte 
tint zijn aangeduid." 

c. het in artikel 5 onder /, g en /i bepaalde 
wordt aangeduid onderscheidenlij k met de let
ters g, li en i. 

II. dat de kaart, bijl age II, behoorende bij 
het Koninklijk besluit van 24 F ebruari 1916 
(Staatsblad n°. l!4) wordt vervangen door de 
bij dit besluit behoorende nieuwe bijlage II. 

Onze Minister van Waterstaat is belast m et 
de uitvoering van dit beslui t, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschr ift aan den 
R aad van State medegedeeld zal worden . 

' s-Gravenhage, den 12den M aart 1935. 
WILHELM! A 

De Minister van Staat, 
M inister van W ate1'Staat a. i ., 

H. Co I ij n . 
(Uitgeg. 9 April 1935. ) 

1 Deze kaarten zijn niet opgenomen. (Red.) 
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s. 116. 

12 Maart 1935. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 (Staats
blad 1933, n°. 783) , laatstelijk gewijzigd 
bij het Koninklijk besluit van 19 October 
1934 (Staat8blad n°. 550) . 

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

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van 5 Februari 1935, 
n°. 60 Kabinet M.R. ; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet en op 
artikel 125, eerste lid, der Ambtenarenwet 
1929; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
19 Februari 1935, n°. 34) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 4 Maart 1935, n°. 96, Ka
binet M.R.; 

Overweaende, dat het wenschelijk is, het Be. 
zoldiging;besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934 opnieuw te wijzigen en aan te vullen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de na
volgende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen: 

I. Gerekend van 1 Januari 1934: 
In bijlage A I: 
In schaal 154 vervallen onder de afdeeling 

,,Waterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat", 
de ambten van: 
Hoofdwerktuigkundige of hoofdopziener te 

IJmuiden. 
Opziener der Rijkselectricit.eitswerken te Hans

weert. 
Opziener der Rijkselectriciteitswerken te Neu

zen. 
Werktuigkundige bij de gekanal iseerde Maas c.a. 

In schaal 157 vervalt onder de afdeeling 
, Waterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat", 
de bestaande inschrijving en worden in de 
plaats daarvan opgenomen de ambten van: 
Werktuigkundige te Breda. 
Werktuigkundige te Hansweert. 

1n schaal 163 komt onder de afdeeling 
, ,Waterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat", 

het ambt van "Hoofdwerktuigkundige of hoofd. 
opziener te Breda" te vervallen. 

In schaal 167 wordt onder de afdeeling 
,,Waterstaat" als eerste inschrijving opgeno
men: 

Rijkswaterstaat. 
Werktuigkundige te Terneuzen. 

In schaal 179 worden onder de afdeeling 
Waterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat", 

~a de bestaande inschrijvingen opgenomen de 
ambten van: 
Hoofdopziener bij de stoompontveeren over het 

oordzeekanaal. 
Hoofdwerktuigkundige bij de gekanaliseerde 

Maas c.a. 
Hoofdwerktuigkundige te IJmuiden. 

II. Gerekend van 1 Jull 1934: 
In bijlage E: 
Onder het hoofd "Tweede klasse" wordt 

aan de inschrijving " H eerenveen" toegevoegd: 
(kom). 

III. Gerekend van 1 Augustus 1934: 
In bijlage B I: 
In groep 4 wordt onder de afdeeling 

,, Waterstaat", onderdeel " Rijkswaterstaat" , 
na " Brugwachter aan het Merwedekanaal in 
Zuid-Holl and" opgenomen: · 
Brugwachter aan het Zijkanaal F, tevens brug-

knecht aan het Zijkanaal C. 
In groep 4a komt ·onder de afdeel ing 

,,Waterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat", 
de inschrijving " Pontwachter te Zijkanaal F" 
te vervallen. 

IV. Gerekend van 10 October 1934: 
In bijlage A II : 
Onder het hoofd "f 8100 vast", afdeeling 

,,Departementen van Algemeen Bestuur", 
wordt de inschrijving "Directeur van den Eco
nomischen Voorlichtingsdienst" vervangen 
door: 
Directeur van de Handelsaccoorden, plaatsver

vanger van den Directeur-Generaal van 
Handel en ijverheid. 
V. Gerekend van 1 December 1934: 
In bijlage A II: 
Onder het hoofd "f 8100 vast", afdeeling 

,,Departementen van Algemeen Bestuur", 
komt de inschrijving "Directeur-Generaal bij 
de Directie van den Landbouw" te vervallen 
en wordt na " Directeur-Generaal der Belas
tmgen" opgenomen: 
Directeur-Generaal van den Landbouw. 

VI. Gerekend van 1 Januari 1935: 
In bijlage A I: 
In de schalen 1 en 10 komen onder de af

deeling "Sociale Zaken" te vervallen de on
derdeelen "Centraal Laboratorium voor de 
V olksgezondheid" en " R ijks Serologisch In.,ti
tuut" met hetgeen daaronder is vermeld en 
wordt in de plaats daarvan opgenomen het 
onderdeel "Riiksinstituut voor tle Volksp ?-
zondheid" met de ambten . respectievelijk van 
Machineschrijver en Schrijver 2e klasse. 

In schaal 22 komt onder de afdeeling· 
"Sociale Zaken" te vervall en het onderdeel 
,,Centraal Laboratorium voor de Volksgezond
heid" met hetgeen daaronder is vermeld en 
wordt in de plaats daarvan opgeno:nen: 

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid . 
Concierge. 

In de schalen ~3 , 36, 51, 61 , 90 en 92 komen 
onder de afdeeling "Sociale Zaken" te ver
vall en de onderdeelen "Centraal Laboratorimr, 
voor de Volksgezondheid" en " R ijks S erolo
gisch Instituut" met hetgeen daaronder is ver
meld en wordt in de plaats daarvan opgeno
men het onderdeel " Rijksinstituut voor de 
Volksgezondheid" respectievel ijk met de amb
ten van Klerk* ) {33) , Amanuensis (36), 
Schrijver l e klasse (51), Analist (61), Apo
thekersassistent (61), Administratief ambte
naar {90), Analist le klasse (92) en Techn icus 
(92). 

Schaal 104 komt met hetgeen daaronder is 
vermeld te vervallen. 

In schaal 160 wordt onmiddellijk na de ver
melding der schaal opgenomen: 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Koninklijke Akademie van W.et.enschappen. 

Hoofd van administratie. 
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In schaal 205 komt onder de afdeeling 
,,Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen" 
het onderdeel "Koninklijke A kademie van 
W etcnschappen" met hetgeen daaronder is 
vermeld te vervallen. 

In schaal 212 komen onder de afdeeling 
,,Sociale Zaken" te vervallen de onderdeeler:. 
,,Centraal Laboratorium voor de Volksgezond
heid" en "Rijks Serologisch I nstituut" met 
hetgeen daaronder is vermeld en wordt in de 
plaats daarvan opgenomen: 

R ijksinstituut voor de Volksgezondheid . 
Bacterioloog. 
B ioloog. 
Scheikundige. 

I n schaal 213 wordt onder de afdeeling 
"Sociale Zaken" in plaats van het onderdeel 
,,Rijks Serologisch Instituut" gelezen: Rijks
instituut voor de Volksgezondheid en wordt 
als eerste inschrijving onder dit onderdeel op
genomen: 
Bacterioloog-seroloog. 

In schaal 243 komen onder de afdeel ing 
"Sociale Zaken" te vervallen de onderdeelen 
,,Oentraril Laboratorium voor de Volksgezond
heid" en "Rijks Serologisch Instituut" met 
hetgeen daaronder is vermeld en wordt in de 
plaats daarvan opgenomen: 

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid. 
Hoofd der bacteriologische afdeeling. 
Hoofd der chemische afdeeling. 
Geneeskundige, tevens plaatsvervangend direc-

teur. 
In schaal 249 wordt onder de afdeeling 

"Sociale Zaken" voor het onderdeel "Contróle 
van sera en vaccins" gelezen: Rijksinstituut 
voor de T! ol ksgezondheid. 

In schaal 250 komen onder de afdeeling 
"Sociale Zaken" te vervallen de onderdeelen 
,,Centraal Laboratorium voor de Volksgezond
heid" en "Rijks Serologisch Instituut" met, 
hetgeen daaronde . is vermeld, alsmede de noot 
aan den voet van bladzijde 208. 

In schaal 251 wordt na de afdeeling "Eco
nomische Zaken" en hetgeen daaronder is 
vermeld opgenomen: 

Sociale Zaken. 
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid. 

D irecteur. 

In bijlage A II: 
Onder het hoofd "f 1800 vast" wordt onder 

de afdeeling "Sociale Zaken" in plaats van 
het onderdeel "Rijks Serologisch Instituut" 
gelezen: Rijksinstituut voor de Volksgezond
heid. 

Onder het hoofd "f ó400 vast" komt onder 
de a fdeel ing "Sociale Zaken" het onderdeel 
,,Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Rot
terdam" met hetgeen daaronder is vermeld k 
vervallen. 

Onder het hoofd "f 6480 vast" wordt na de 
afdeeling "Economische Zaken" en hetgeen 
daaronder is vermeld opgenomen: 

Sociale Zaken. 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 

Rotterd.am. 
Directeur. 

In bijlage B I: 
In de groepen 1 en 2 wordt onder de afdee

ling "Sociale Zaken" in plaats van het onder
deel "Rijles Serologisch Instituut" gelezen , 
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid. 

In groep 3 komen onder de afdeel ing 
"Sociale Zaken'' te vervallen de onderdeelen 
,,Centraal Laboratorium voor de Volksgezond
heid" en "Rijks Serologisch I nstituut" met 
hetgeen daaronder is vermeld en wordt in de 
plaats daarvan opgenomen: 

Rijksinstituut voo,· de Volksgezondheid. 
Laboratoriumbediende. 
Verwarmingsstoker-vakman. 

VII. 
In bijlage A I: 
In schaal 16 vervalt de afdeeling "Defen

sie" met hetgeen daaronder is vermeld. 

In schaal 22 wordt de inschrijving onder de 
afdeeling ,,Justitie" aangevuld in dier voege, 
dat deze i<omt te luiden: 
Burgerlijke en :iJfilit-aire Gerechten, alsmea, 

Cent,·ale Raad van Beroep, Raden van 
Beroep (0.) en Raden van Beroep 

(Dir. Bel.). 
Concierge. 
Concierge, tevens bode. 

In schaal 38, afdeeling "Departementen 
van Algemeen Bestuur", komen in de in
schrijving van het ambt van "Magazijnmees
ter bij het bureau Verificatie der afdeel ing 
Invoerrechten en Accijnzen van het Departe
ment van Financiën" de woorden "en Ac
cijnzen" te vervallen. 

In schaal 62 wordt onder de afdeel ing 
"Defensie", onderdeel "Hydrografie", als 
eerste inschrijving opgenomen: 
Administratief ambtenaar. 

In schaal 90 wordt onder de afdeeling 
"Sociale Zaken", onderdeel "Arbeidsinspectie 
en Inspectie van den Havenàrbeid", in plaats 
van "Administratief ambtenaar 2e klasse" ge
lezen: Administratief ambtenaar 2e klasse B. 

In schaal 91 wordt onder de afdeeling 
"Defensie" na de inschrijving, vermeld onder 
het onderdeel "Rijkswerven en Marine-Etablis
sement" opgenomen: 

Hydrog,·afie. 
Eerste kaartbijwerker. 

In schaal 142 wordt onder de afdeeling 
,,Sociale Zaken" als eerst.e inschrijving opge
nomen: 

Arbeidsinspectie en I nspectie van den 
Havenarbeid (Centrale dienst). 

Administratief ambtenaar 2e klasse A. 
In schaal 153 wordt onder de afdeeling 

"Sociale Zaken", onderdeel "Arbeidsinspectie 
en Inspectie van den Hav_enarbeid", in plaats 
van "Administratief ambtenaar le klasse" ge
lezen: Administratief ambtenaar l e klasse B. 

In schaal 184 wordt onder de afdeeling 
"Sociale Zaken" als eerst.e inschrijving opge 
nomen: 

Arbeidsinspectie en l nsper,tie van den 
Havenarbeid (Centmle dienst). 

Administratief ambt.enaar le klasse A. 
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In schaal 219 wordt onder de afdeeling 
"Sociale Zaken", onderdeel "Arbeidsinspectie 
en Inspectie van den Havenarbeid", in plaats 
van "Hoofd van administratie" gelezen: 
Secretaris ter Directie van den Arbeid. 

In bijlage B I: 
In groep 3, afdeeling "Departementen van 

Algemeen Bestuur", komen in de inschrij
ving van het ambt van "Magazijnbediende bij 
het bureau Verificatie der afdeeling Invoer
rechten en Accijnzen van het Departement 
van Financiën" de woorden "en Accijnzen" te 
vervallen. 

In groep 4, afdeeling "Departementen van 
Algemeen Bestuur", komt de inschrijving 
"Magazijnmeester bij het bureau Verificatie 
der afdeeling Invoerrechten en Accijnzen van 
het Departement van Financiën" te vervallen. 

In bijlage F: 
Onder de afdeeling "Justitie" worden al:; 

eerste, zesde en zevende inschrijving opgeno
men de ambten en wedderegelingen van: 
Bedienaar van den godsdienst (hoofdbetrek

king) bij de Rijksopvoedingsgestichten voor 
jongens. 

f 3330-f 4320. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180 en 

1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 
Secretaris van den Voogdijraad te Tiel. 

f 900 t~n hoogste. 
Secretaris van den Voogdijraad te Tilburg. 

f 1620 ten hoogste. 
Onder de afdeeling "Defensie" worden a ls 

tweede inschrijving opgenomen het ambt en 
de wedderegeling van: 
Commandeur bij de magazijnen van het Ma

rine-Etablissement. 
f 1260- f 2070. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180 en 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90 . 

Onder de afdeeling "Koloniën" worden als 
eerste inschrijving opgenomen het ambt en de 
wedderegeling van: 
Ambtenaar belast met de wetenschappelijke 

beschrijving van Indische houtsoorten. 
f 2160-f 5400. 

18 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Onze Ministers, hoofden der Departementen 

van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, bflast met de uitvoer,ng van .dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 12den Maart 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Staat, 
Minist,er van Koloniën, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
H. Colijn. 

(Uitgeg. 19 Mawrt 1935.) 

s. 117. 
12 Maart 1935. WET tot vaststell ing van het 

tiende hoofdstuk der Rij ksbegrooting voor 
het dienstjaar 1935. 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

f 12,768,656 
350,000 

f 13,118,656 

s. 118. 

12 Maart 1935. WET tot regeling van den 
invoer van gloeilampen. 

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

dat door Ons bij besluit van 26 October 1934 
n°. 24 (N ederlandsche Staatscou1·ant van 31 
October 1934 N °. 210) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 596), de invoer van metaal
draadgloeilampen wederom aan eene tijdelijke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 November 1934 en e indi 
gende 30 April 1935 of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van metaaldraadgloeilampen, voor
zoover deze meer bedraagt dan 5 0 ten hon
derd van de hoeveelheid, welke gemiddeld per 
6 maanden in de jaren 1930 en 1931 van die 
goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere· contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 

• daarbij ,yordt overgelegd eene daartoe door of 
•vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krach tens welke en de wijze , 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vasts te Il ing van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de u itvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig I id be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschr iften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het Perste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, a ls in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen . 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid , is verboden. 
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5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, te rwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met deze] fde straffen wordt gestraft hij , 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
afleve.rt of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd . 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren der Rijks- en gemeentepoli tie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten , vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de strafbe
palingen, voorkomende in de wetten betreffen
d e de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len n, 6 en 7 der "Cris isinvoe1·wet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 12den Maart 

1935. WILHELMINA. 
De Minister van Econo,nische Za.ken, 

S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 2 April 1935.) 

s. 119. 

12 Maa,·t 1935. WET tot w1Jz1gmg en ver
hooging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Landbouw-Crisisfonds 
voor het di enstjaar 1933. 

g _ 120. 

13 Maart 1935. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Koninklijk besluit van 13 Juli 1934, 
Staatsblad N°. 368, tot vaststel 1 i ng van 
bepalingen betreffende indienstneming door 
de Raden van Arbeid van personeel op 
a rbeidsovereenkomst (Arbeidsovereenkom
stenbesl uit Raden van Arbeid) . 

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

Sociale Zaken van 31 J anuar i 1935, N°. 290, 
Afdeel ing Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble-
ken het Arbeidsovereenkomstenbesluit R aden 
van Arbeid te wijzigen; 

Gelet op artikel 134, eerste lid, der Ambte
narenwet 1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 26 Februari 1935, N°. 36) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 6 Maart 1935 , N°. 
582, Afdeeling Arbeidsverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 13 Juli 1934, 

Staatsblad N°. 368, tot vaststelling van bepa-
1 ingen betreffende indienstneming door de 
Raden van Arbeid van personeel op arbeids
overeenkomst ( Arbeidsovereenkomstenbesl uit 
R aden van Arbeid) en te bepalen als volgt: 

Eenig artikel. 
H et 5e lid van artikel 61 van het Arbeids

overeenkomstenbesluit R aden van Arbeid wordt 
vervangen door de volgende vier leden: 

"5. De arbeider, die vóór 1 September 1931 
in dienst is genomen, heeft bij aanstelling als 
ambtenaar in vasten dienst geen aanspraak 
op den in de vorige leden bedoelden bijslag, 
voor zoover deze betrekking heeft op dienst
tijd, welke voor pens ioen wordt ingekocht. 

6. De arbei der, die op of na 1 September 
1931 in dienst is genomen, heeft bij aanstel
ling a ls ambtenaar in vasten dienst geen aan
spraak op den in de vorige leden bedoelden 
bijslag, voor zoover deze betrekking heeft op 
diensttijd, welke voor pensioen kan worden 
ingekocht. 

7. · Indien een arbeider aangesteld wordt als 
ambtenaar in tijdelijken dienst, wordt de uit
beta ling van den in de vorige leden bedoelden 
bijslag - tenzij blijkt, dat inkoop voor pen
sioen van op arbeidsovereenkomst doorge
brachten diensttijd niet zal kunnen plaats heb
ben - uitgesteld totdat hij als ambtenaar 
onder de Pensioenwet 1922, Staatsblad N° . 
240, valt. H et bepaalde in het vijfde en zesde 
lid vindt a lsdan overeenkomstige toepassing. 

8. Indien hij , die tot ambtenaar is aange
steld, ontslagen wordt of overlijdt vóór den 
termijn , binnen welken inkoop van diensttijd 
mogelijk is, wordt de bijslag aan hem of aan 
zijn rnchtverkrijgenden alsnog uitgekeerd.". 

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

's-Gravenhage, den 13den Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. SI o tem aker de B ruïne. 

( Uitgeg. 29 Maart 1935.) 

s. 121. 

13 Maart 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het Reisbesluit 1916, zooals dat laatstelijk 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 20 
November 1933 (Staatsblad N° . 620). 

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

Financiën van 9 Februari 1935, N° . 115, Ge
nerale Thesaurie; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
19 Februari 1935, n°. 41); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Maart 1935, N°. 77. 
Generale Thesaurie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van 1 Maart 1935 te bepalen 

a ls volgt: 
Art. 1. In artikel 17, le lid, van het Reis

besluit 1916, zooals dat laatstelijk is gewij
zigd bij Ons besluit van 20 November 1933 
(Staatsblad N° . 620} , wordt voor "20" en 
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,,40" gelezen onderscheidenlijk " 10" en "30". 
2. Aan het laatste lid van artikel 27 van 

Ons voormeld besluit wordt toegevoegd: ,,Zij 
zijn bevoegd, met medewerking van Onzen 
Minister van Financiën, voor bepaalde takken 
van dienst terzake van het verleenen van voor
schotten eene van de in dit artike l voorkomen
de bepalingen afwijkende regeling vast te stel
len" . . 

3. In het eerste lid van artikel 28 van Ons 
voormeld besluit vervalt het bepaalde onder 
letter a. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den Maart 1935. 

s. 122. 

WILHELMI A. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 22 Maart 1935.) 

13 Maart 1935. BESLUIT tot hernieuwde 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 14 der 
Pensioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 
1922, n°. 65). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voor<lracht van Onzen Minister van 

Defensie van 6 Febniari 1935, IIIde Afdee
ling B, N°. 13 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om den 
a lgemeenen maatregel van bestuur, a ls be
doeld in artikel 14 der Pensioenwet voor de 
zeemacht (Staatsblad 1922, 0

• 65} opnieuw 
vast te stellen, onder intrekking van het Ko
ninklijk besluit van 6 Juni 1g22 (Staatsbla,d 

0
• 398), laatstelijk gewijzigd bij het Konink

lijk besluit van 26 Augustus 1929 (Staatsblad 
N°. 423); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Februari 1935, N°. 40}; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Februari 1935, IIIde 
Afdeeling B, N°. 2; 

Hebben goedgevonden en v,:,rstaan, te bepa
len a ls volgt: 

Art. 1. Wanneer op of nà 1 Januari 1935 
ingevolge de bepalingen der Pensioenwet voor 
de zeemacht (Staatsblad 11°. 65), of der Mili-

' taire Weduwenwet 1922 voor een militair of 
gewezen militair der zeemacht de pensioens
grondslag, als bedoeld in a rtikel 14 van eerst
aangehaalde wet, moet worden vastgesteld, 
wordt het bedrag, waarop de betrokkene over 
het laatste jaar werkelijken dienst als militair 
bij de zeemacht aan traktement of soldij bij 
plaatsing in Nederland aan wal aanspraak 
had - of zou hebben gehad, indien hij in die 
positie ware geplaatst geweest - vermeerderd 
met: 

J . het bedrag, waarop hij in dat jaar aan
spraak had bij plaatsing in Nederland aan 
wal, of, indien hij in die positie ware geplaatst 
geweest, aanspraak zou hebben geh ad, aan een 
of meer van de hierna genoemde toeslagen en 
toelagen: 

a. de gehuwden-toeslag; 
b. de toeslag op traktement of soldij , ver

leend ter voorkoming van achteruitgang van 
inkomsten ; 

c. de toelage verbonden aan het marine
vliegbrevet, zoomede de toelage verbonden 
aan het brevet of de aanteekening van be
kwaamheid: 

van waarnemer der 2e klasse; 
van waarnemer der l e ki asse; 
van kanonn\er der 2e klasse; 
van kanonmer der l e klasse; 
van kanonnier-scherpschutter; 
van artillerist; 
van vliegtuig-mitrai lleurschutter der 2e 

klasse; 
van vliegtuig-mitrailleurschutter der l e 

klasse; 
van afstandwaarnemer; 
van geschutmaker; 
van torpedist-onderzeedienst; 
van torpedist-torpedobootjagers; 
van mijnenlegger; 
van seiner; 
van duiker der 2e klasse; 
van duiker der l e klasse; 
van pijper; 
van zeilmaker; 
van schilder; 
van solist bij het Stafmuziekkorps; 
van pianist bij het Stafmuziekkorps; en 
voor het vervuil en van een eerste partij bij 

het Stafmuziekkorps; 
d. de toelage voor het dienstdoen a ls : 
chef der chirurgische afdeel ing van het 

Marine-hospitaal te Willemsoord; 
vlieginstructeur; 
duikmeester; 
bibliothecares; 
buffethouder in de amusementszaal der adel

borsten bij het Koninklijk Instituut der Ma 
rine; 

e. de toelage voor het bespelen bij het Staf
muziekkorps van een strijkinstrument; 

/. ,de toelage voor officieren, die bij een 
vliegkamp eene functie vervullen, waaraan het 
deelnemen aan dienstvluchten onafscheiden
lij k is verbonden ; 

II. de door Onzen Minister van Defensie 
te schatten waarde in geld per jaar van: 

a. het genot van vrije genees- en heelkun
dige hulp en de verstrekking van genees- en 
verbandmiddelen; · · 

b. baten, door kleermakers en schoenma
kers uit hun bedrijf genoten, wegens werk
zaamheden ten dienste van het militaire per
soneel; 

bij welke schatting moet worden in acht ge
nomen: 

voor zooveel betreft sub a., dat d ie waarde 
geacht wordt voor officieren tweemaal, en 
voor onderofficieren boven den rang van kor
poraal anderhalf maal zoo groot te zijn als 
voor korporaals en manschappen en dat ze 
voor gehuwden en ongehuwden een gelijk be
drag vertegenwoordigt ; en 

voor zooveel bet1·eft sub b., dat deze waarde 
niet individueel wordt vastgesteld, maar voor 
alle kleermakers en alle schoenmakers een 
voor elk dezer categorieën te steil en bedrag 
uitmaakt, bereken<l naar de gemiddelde baten, 
welke door elke categorie uit het bedrij f jaar
lijks wordt genoten. 

2. l. Wanneer voor een vóór 1 J a nuari 
1935 ontslagen milita ir der zeemacht, wien 
pensioen moet worden toegekend krachtens de 
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bepalingen der Pensioenwet voor de zeemacht 
(Staatsblad 1922, n° . 65), dan wel wanneer 
voor een overleden ontslagen of een niet vol
gens evengenoemde wet gepensionneerd mili
tair der zeemacht, wiens nagelaten betrekkin
gen aanspraak op pensioen hebben krachtens 
de bepalingen der Militaire Weduwenwet 1922, 
de pensioensgrondslag in den zin van artikel 
14 van eerstaangehaalde wet moet worden 
vastgesteld, geschiedt zulks op de wijze a ls 
omschreven in artikel 1, met dien verstande, 
dat daarbij mede in rekening zullen worden 
gebracht de na te noemen inkomsten en baten, 
voor zooveel de betrokkene, in Nederland aan 
wal geplaatst zijnde, daarop gedurende het 
laatste jaar van zijn werkelijken dienst bij de 
zeemacht recht heeft gehad, of zou hebben ge
had, indien hij in die positie geplaatst ware 
geweest, t.w. : 

a. de toelage (geen gratificatie) wegens het 
bezit van meer uitgebreide kennis in eenig 
wetenschappelijk vak; 

b. de toeslag op traktement of soldij , ver
leend ter voorkoming van achteruitgang van 
inkomsten, voor zoover deze niet was verleend 
als gevolg van het vervallen van duurtebijslag 
of mobilisatietoelage; 

c. de toelage, verbonden aan het brevet 
van: 

scherpschutter; 
torpedist; 
telegrafist; 
geoefend duiker, en 
bakker; 
d. de toelagen (geen gratificatiën) verbon

den aan de bij de Gymnastiek- en Sportschool 
der Marine verworven brevetten, die, verbon
den aan het vaardigheidsdiploma, uitgereikt 
door het Nederlandsch Olympisch Comité, zoo
mede de toelage voor waarnemer bij den 
Marine-Luchtvaartdienst, genoten na afloop 
van de opleid ing a ls zoodanig; 

e. de verhooging voor eens van traktement 
en soldij , aan marinepersoneel toegekend en, 
voor zooveel het in Nederland dienend perso
neel betreft, gel·weten uit artikel 28bis van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1919; 

/. de met 1 April 1918 vervallen toelagen, 
verbonden aan het certificaat van goed gedrag, 
aan de medailles voor langdurigen, eerlijken 
en trouwen dienst, en aan het brevet van hulp
verbandmeester, zoomede de toelage, voor kor
poraals verbonden aan een niet aan de Gym
nastiek en Sportschool te Willenisoord behaald 
brevet als gymnastiek-, scherm- of zwem
onderwijzer. 

2. Voor de vóór 1 J anuari 1935 al dan niet 
met pensioen uit den dienst bij de zeemacht 
ontslagen machinisten boven den rang van 
adjudant-onderofficier wordt in het geval , in 
het vorig lid bedoeld, het genot van vrije 
genees- en heelkundige hulp en de verstrek
king van genees- en verbandmiddelen geacht 
dezelfde waarde te hebben gehad als voor of
ficieren. 

3. Voor den vóór 1 Januari 1935 a l dan 
niet met pensioen uit den dienst bij de zee
macht ontslagen meester-kleermaker van het 
Korps Mariniers wordt de waarde van de bate, 
bedoeld in artikel 1 onder II, b met afwijki ng 
in zooverre van het aldaar bepaalde, indivi-

dueel geschat. 
3. Het Koninklijk besluit van 6 Juni 1922 

(Staatsblad n°. 398), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 26 Augustus 1929 
(Staatsblad n°. 423) wordt ingetrokken. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het ge
plaatst is. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal wor-den geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 13den Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N. D e c k e r s. 
( Uitgeg. 29 Maart 1935.) 

s. 123. 

13 Maart 1935. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Koninklijk besluit van 3 November 
1934 (Staatsblad n°. 565), houdende vast
stelling van den algemeenen maatregel 
van bestuur ter uitvoering van de artike
len 15a der Pensioenwetten voor de zee
en de landmacht (Staatsblad 1922, nos . 65 
en 66) en van artikel 10 der Militaire 
Weduwenwet 1922. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Defensie en van Binnen
landsche Zaken van 18 Januari 1935, IIIe afd. 
B, n°. 4, en van 24 J anuari 1935, n°. 48 I , 
afdeeling Pensioenen en Wachtgelden; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, dat 
Ons besluit van 3 ovember 1934 (Staatsblad 
n°. 565), houdende vaststelling van den alge
meenen maatregel van bestuur ter uitvoering 
van de artikelen 15a der Pensioenwetten voor 
de zee- en de l andmacht (Staatsblad 1922, nos. 
65 en 66) en van artikel 10 der Militaire 
Weduwenwet 1922, op een enkel punt worde 
gewijzigd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Februari' 1935, n° . 30); 

Gezien het nader gemeenschappelijk rapport 
van Onze voornoemde Ministers van 22 Fe
bruari 1935, IIIe afd. B , n° . 48 en van 6 
Maart 1935, n°. 496, afdeel ing Pensioenen en 
Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Eenig artikel. 
a. Artikel 4 van Ons besluit van 3 Novem

ber 1934 (Staatsblad n°. 565) wordt gelezen 
als volgt : 

"Art. 4. 1. De bijdrage en het verhaal van 
bijdrage, als vorenbedoeld, worden ingehouden 
op de bezoldigingen van de daarvoor in aan
merking komende militairen. 

2. Indien een militair tijdelijk geen inkom
sten als zoodanig geniet, is hij verplicht, voor
schreven bijdrage en verhaal van bij drage tel
kenmale aan het einde van elk kalenderkwar
taal te voldoen. Blijft hij in gebreke de ver
eischte betaling te doen, dan wordt het ver
schuldigde bedrag in eens opvorderbaar ' en 
kan het met de te maken kosten van invorde
ring worden verhoogd". 

b. De bijdragen, waarvan de betaling inge-
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volge de tot dusver gegolden hebbende bepa
lingen was opgeschort, worden ten gevolge 

van het bepaalde onder a dadelijk opvorder
baar. Onze Minister van Defensie wordt ge
machtigd om met hen, die laatstbedoelde be
dragen verschuldigd zijn, eene regeling te tref
fen nopens de geleidelijke voldoening daarvan. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
mng van het Staatsblad, waarin het geplaatst 

IS. 

Onze Ministers van Defensie en van Binnen
l andsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
slu it, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N. Dec k ers. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J . A. d e W i I de. 
(Uitgeg. 29 Maa.rt 1935. ) 

s. 124. 

13 M aart 1935. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de toe
passe!ijkverklaring op Surinanie en Cu
raçao van het op 24 April 1926 te Parijs 
ges loten internationaal verdrag betreffende 
het verkeer met motorrij tuigen (Staatsblad 
1930, n°. 133). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 30 November 1934 

(Staatsblad n° .. ?31), houdende goedkeuring 
van de toepassehJkverklaring op Suriname en 
Curaçao van het op 24 April 1926 te P arijs 
gesloten internationaal verdrag betreffende het 
verkeer met motorrij tu igen; 

Gez ien Ons Besluit van 31 Maart 1930 
(St=tsblad n° . 133) , bepalende de bekend
making van bovengenoemd verdrag in het 
Staatsblad; 

Overwegende, dat krachtens genoemde Wet 
en overeenkomstig artike l 12, lid B, van het 
verdrag van wege de Nederlandsche R egeer ing 
aan de Fransche Regeering is kennis gegeven, 
dat meergenoemd verdrag toepassel ijk zal zijn 
op Surina1ne en Curaçao, welke kennisgeving 
op 29 Januari 1935 door de Fransche Regee
ring is ontvangen; 

Overwegende mede, dat krachtens artikel 14, 
het verdrag voor genoemde gebiedsdeelen op 
29 J anuari 1936 zal in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 7den Maart 
1935, D irectie van het Protocol, n°. 7941; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de toepasselij kverklaring op Surina1ne en 

Cu,·açao van bovengenoemd verdrag te doen 
bekend maken door de p laatsing van dit Be
s lui t in het Staatsblad. 

Onze M inisters, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 13den Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Z aken, 
de G ra e f f . 

(Uitgeg. 26 Maart 1935.) 

s. 125. 

13 Maa,·t 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 29 December 
1933 (Staatsblad n°. 776), tot vaststelling 
van bepalingen omtrent de jaarwedden 
van de leden en den griffier van en de 
substituut-griffiers bij den Centralen raad 
van beroep en van de voorzitters en grif
fier van de raden van beroep. 

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

Justitie van den 12 F ebruari 1935 Afdeeling 
A . &, n°. 884; ' 

D en Raad van State gehoord (advies van 
den 12 Februari 1935, n°. 884); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 8 Maart 1935 Af-
deeling A.S., n° . 800; ' 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Ons besluit van 29 December 1933 

(Staatsblad n°. 776) wordt gewijzigd als volgt: 
A . In artikel 1 wordt onder " R aden van 

beroep te Amsterdam en te Rotterdam:" voor 
.,Griffier .. ...... . . .. .. .. . . 5400." gelezen : 

.,Griffier .................. ten hoogste f 5400." 
B. In artikel 1 wordt onder "Overige raden 

van beroep:" voor "Griffier ............... 3060." 
gelezen: 

,.Griffier .................. ten hoogste f 4680." 
C. Het tweede en derde lid van artikel 2 

vervallen. 
Het tegenwoordige vierde en vijfde lid van 

artikel 2 worden onderscheidenlijk tweede en 
derde lid. 

I n het nieuwe tweede lid worden de woor
den "een der in het eerste l id genoemde amb
tenaren" gelezen "een substituut-griffier bij 
den Centralen raad van beroep". 

D . Artikel 4 vervalt. 
E. In het eerste lid van artikel 5 worden 

de woorden "van de in het eerste lid van ar
tikel 2 bedoelde ambtenaren" gelezen : ,,van 
de substituut-griffiers bij den Centralen raad 
van beroep". 

H et tweede lid van artikel 5 verval t. 
F. H et eerste l id van artikel 7 wordt ge

lezen als volgt: 
"De wedden, welke krachtens dit beslu it 

worden genoten door hen, die ongehuwd zijn 
voor zoover zij niet gehuwd zij n geweest, wor'. 
den vermmderd met 3 ten honderd met dien 
verstande, dat de wedde nimmer meer be
draagt dan 90 ten honderd van de aan het 
ambt verbonden maximum- of vaste wedde." 
. Art. II. Di t besluit treedt in werking met 
m gans: van den tweeden dag na dien de r dag
teekemng van het Staatsblad, waarin het i$ 
geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van di t besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 13den Maart 1935. 

WILHELMINA. 
De Minister van J ustitie, V an S c h a i k. 

( Uitgeg. 19 Maart 1935.) 
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s. 126. 
14 Maart 1935. WET t;ot w1Jz1gmg van de 

Suikerwet 1924 (Staatsblad n°. 425). 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den grondslag voor de 
accijnsheffing van basterd, zooals deze is ge
regeld in de Suikerwet 1924 (Staatsblad N°. 
425) te wijzigen en voorts in genoemde wet 
eene regeling op te nemen krachtens welke 
krediet kan worden genoten voor den accijns 
van suiker, welke als grondstof wordt gebe
zigd voor de bereiding van suikerhoudende 
goederen en in artikel 83 dier wet eene wij
ziging aan te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 1 van de Suikerwet 

1924 (Staatsblad N°. 425) worden de volgende 
Wijzigingen aangebracht: 

I. Letter d van het eerste lid van § 1 
wordt gelezen als volgt: 

d. Basterd, voor elk percent van het ge-
hal te ......... .. ...... f 0.22°. 

II. Letter b van het eerste lid van § 3 
wordt gelezen a ls volgt : 

b. voor basterd, het gehalte aan saccharose, 
vermeerderd met 95 percent van het gehalte 
aan invertsuiker. 

lbis. De tweede volzin van het eerste lid 
van artikel 83 van de Suikerwet 1924 (Staats 
blad n°. 425) vervalt. 

2. Achter artikel 84 van de Suikerwet 1924 
(Staatsblad n°. 425) wordt een nieuw artikel 
84bis opgenomen, luidende als volgt: 

Wij behouden ons voor, bij algemeenen maat
regel van bestuur, onder de noodige voorzie
ningen, een regeling vast te stell en krachtens 
welke aan fabrikanten van suikerhoudende 
goederen krediet kan worden verleend voor 
den accijns van de suiker, welke zij voor hun 
bedrijf noodig hebben. 

De termijn gedurende welken krediet kan 
worden genoten wordt door Ons voor elke 
daarvoor aan te wijzen groep van bedrijven 
bepaald, met dien verstande dat deze termijn 
niet langer mag zijn dan zes maanden, in
gaande op den dag waarop de su iker door den 
fabr ikant is ingeslagen . . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te· 's-Gravenhage, den 14den Maart 

1935. 

s. 127. 

WILHELMINA. 
De ~Minister van Financiën, 0 ud. 

(Uitgeg. 26 Maart 1935.) 

14 Maart 1935. WET tot regeling van den 
invoer van lint, band en veters zonder 
rubber, voor zoover niet van wol en half
wol, alsmede van elastiekband en koord
elastiek. 

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

dat door Ons bij besluit van 28 Augustus 1934 , 
N°. 14, (Nederlandsche Staatscourant van 30 
Augustus 1934, N°. 167) , ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet 1931" (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van lmt, 
band en veters zonder rubber, voor zoover 

niet van wol en halfwol, alsmede van elastiek
band en koordelastiek, aan een tijdelijke be
perking is onderworpen, welke tijdelijke be
perking bij Ons besluit van 28 November 1934, 
N°. 5 (N ederlandsche Staatsco-urant van 29 
November 1934 , N°. 231) werd gewijzi gd en 
voortgezet, en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, da,t in zoodanig geval een 
voorstel van wet t.ot voorz iening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan. 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. l . In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer", invoer in het vrije ve-rkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 September 1934 en e in
digende 30 November 1934, of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van lint, band en veters zonder 
1·ubber, voor zoover niet van wol en halfwol, 
alsmede van elastiekband en koordelastiek, 
voor zoover deze meer bedraagt dan 30 ten 
honderd van de waarde, welke gemiddeld per 
3 maanden in 1932, aan die goederen uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Gedurende het tijdvak van 6 maanden, 
aanvangende 1 December 1934 en eindigende 
31 Mei 1935, of zooveel eerder als door Ons op 
voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van lint, band en veters zonder rubber, met 
twee zelfkanten, niet van wol of halfwol, of 
van echte zijde, van kunstzijde of van beide, 
alsmede van elastiekband en koordelastiek, 
niet breeder dan 5 c.M., voor zoover deze meer 
bedraagt dan 30 ten honderd van de waarde, 
welke gemiddeld per 6 maanden in 1932 aan 
die goederen uit dat land is ingevoerd , met 
dien verstande, dat gedurende den in dit ar
tikel genoemden termijn uit ieder land niet 
meer ten invoer zal worden toegelaten dan 40 
ten honderd van de hoeveelheid, welke ge
middeld per 6 maanden in 1932 aan die goe
deren uit dat land is ingwoerd. 

3. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende de in het vorig a r tikel 
genoemde t ij dvakken zal de invoer der a ldaar 
genoem de artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daart.oe door of 
vanwege Onzen Minister a fgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
d ing van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
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stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor toepassing dezer wet stelt Onze 
MiniS'ter bepalingen vast betreffende het le
veren van bewijs van herkomst van ten invoer 
aangegeven goederen. · 

2. Invoer,' in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaal de in de arti kei en 2, 3 en 4. 

3; De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
·krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen . 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 deT "Crisisinvoerwet 1931" 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet 
van 17 November 1933 (Staatsblad N°. 596), 
van overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

L asten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 14den Maart 

1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 14 J uni 1935.) 

s. 128. 

14 Maart 1935. WET tot regeling van den 
invoer van alle brood en a lle deeg. 

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

dat door Ons bij besluit van 26 October 1934, 
n°. 23, (N ederlanrische Staatscourant van 31 
October 1934, n°. 210) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblail n°. 535) , 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 596), de invoer van alle brood 
en alle deeg wederom aan eene tijdelijke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 

genoemde wet voorschrijft, d·at in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening 
van het in dat besluit geregeld verbod van in
voer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer" , invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreéks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den aanvangende 1 November 1934 en eindi
gende 31 October 1935 of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van alle brood en alle deeg, 
voorzoover deze meer bedraagt dan 100 ten 
honderd van de hoeveelheid, welke gemiddeld 
per 12 maanden in het tijdvak van 1 Novem
ber 1930 tot 1 November 1932 uit dat land is 
ingevoerd. 

3. 1. Gedurende het in h et vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. · 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlanrische Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. Voor de toepass.ing dezer wet stelt Onze 
Minister bepalingen vast betreffende het le
veren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, · wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De_ feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd . 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha] ve de bij of 
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krachtens artikel 141 van het Wetboek van , 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti ke. 
Jen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 .(Staatsblad n°. 596), v~n 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi. 
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 14den Maart 

1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econ01nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 18 Juni 1935.) 

s. 129. 

14 Maart 1935. WET tot w1Jz1gmg van de 
artikelen 1, 9, 10, 12, 23, 27, 32, 36, 37, 
44 en 56 der Drankwet (Staatsblad 1931, 
n°. 476), gewijzigd bij de wet van 29 
Maart 1933 (Staatsblad n°. 123) . 

Bijl . Handel. $de Karn er 1999/1994, n°. 517, 
1- 9 ; 1994/1985, ri,0

• 190, 1- 5. 
Handel. /!-de Kamer 1994/1995, blz. 1485-

1493 . , 
Bijl . Handel. 1ste Kam er 1994/1995, n°. 130, 

blz. 1. 
Handel . lste Kam er 1994/1995, blz. 506. 

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

dat het wenschelijk is de artikelen 1, 9, 10, 12, 
23, 27, 32, 36, 37, 44 en 56 der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n° . 476), gewijzigd bij de 
wet van 29 Maart 1933 (Staatsblad n°. 123) , 
te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raa d van State, enz. 
Art. I. De artikelen 1, 12, 23, 27, 32, 36, 

37 en 44 van de Drankwet (Staatsblad 1931, 
n°. 476), gewijzigd bij de wet van 29 Maart 
1933 (Staatsblad n°. 123), worden gewijzigd 
a ls volgt: 

1 °. In artikel 1 wordt in den aanhef vóór 
,,Deze" geplaatst : 1. 

Voorts wordt aan dat artikel toegevoegd een 
nieuw, tweede, lid , luidende als volgt : 

2. .Eene vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein, als in het voor
gaande lid onder e, /, h en i genoemd, strekt 
mede tot den verkoop van zwak-alcoholischen 
drank en van alcoholvrijen drank. E ene ver
gunning, als in het voorgaande lid onder g 
genoemd, strekt mede tot den verkoop van 
zwak-alcoholischen drank en van alcoholvrijen 
drank uitsluitend voor gebruik elders dan ter 
plaatse, voor welke de vergunning geldt. Een 
verlof A voor den verkoop van zwak-alcoho]i. 
schen drank in het kle in strekt tevens tot den 
verkoop van alcoholvrijen drank voor gebruik 
ter plaatse, voor welke het verlof geldt. 

2°. In artikel 12, eerste lid, onder 11 °, 
laatste deel, wordt in plaats van de woorden: 
"sterken drank in het klein" gelezen: dranken 
krachtens de vergunning. 

3°. In artikel 23, tweede lid , wordt in 
plaats van de woorden: ,,omvang van" ge. 
lezen: omzet van sterken drank in. 

4°. In artikel 27, eerste lid, wordt tusschen 
de woorden: ,,sterken" en "drank" ingevoegd : 
of zwak-alcoholischen. 

5°. In artikel 32, eerste lid, onder 2° ., 
wordt in plaats van de woorden : ,,sterken 
drank in het klein" gelezen: dranken krach• 
tens de vergunning. · 

6°. In artikel 36, eerste lid, vervallen de 
woorden : ,,sterke drank in het kle in wordt" 
en wordt daarvoor in de plaats gelezen: dran
ken worden. 

7°. In artikel 37 wordt in pi aats van de 
woorden : ,,sterke drank in het klein wordt" 
gelezen: dranken worden. 

8°. In artikel 44, derde lid, onder 7° ., 
wordt tusschen de woorden "zwak-alcoholi
schen" en "drank" ingevoegd: of alcohol
vrijen. 

Art. II. De artikelen 9, 10 en 56 van de 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), gewij . 
zigd bij de wet van 29 Maart 1933 (Staatsblad 
n°. 123) worden a ls volgt gewijzigd: 

1°. In artikel 9, tweede lid, vervalt de 
tweede volzin. 

2°. In artikel 10, derde lid, vervallen de 
woorden: ,,een besluit, als bedoeld in artikel 
14, eerste lid, van de Gezondheidswet (Staats• 
blad 1919, n° . 784) . Zoodanig besluit is". 

3°. In artikel 56, tweede lid, vervallen de 
woorden "op zoodanige verordening is artikel 
14 van de Gezondheidswet (Staatsblad 1919, 
n° . 784) van toepassing;". 

Overgangsbepaling . 
H et bepaalde in artikel 32, eerste lid, 1°, 

onder a, der Dranlrwet (Staatsblad 1931, n°. 
476), gewijzigd bij de wet van 29 Maart 1933 
(Staatsblad n°. 123) voor zooveel betreft ar. 
tikel 12, eerste lid, 11°, laatste deel, betref. 
fende den verkoop op naam en voor rekening. 
van den verzoeker, vindt, met betrekking tot 
den vergunninghouder, die bij het inwerking. 
treden van deze wet anderen da n sterken 
drank niet op zijn naam en voor zijn rekening 
door een vervanger laat verkoopen, slechts 
toepassing na 1 M ei 1937. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 14den Maart 

1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S I o tem aker de B ruïne. 

(Uitgeg. 2 April 1935.) 

s. 130. 

14 Maart 1935. WET tot verklaring van het 
a lgemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za. 
kelijke rechten, noodig voor het uitbreiden 
van de waterwinplaats in de gemeente 
Ouddorp van de Stichting " De Drinkwa• 
terleiding Goeree en Overflakkee", geves. 
tigd te Middelharnis. 
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14 M aart 1935 . \VET tot verklaring van het 
a lgemeen nut der onteigening van per
cee l en, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, nood ig voor de demping 
van een doodloopenden zijtak van de Rijs
wij ksche V aart, genaamd het Mallegat, te 
Rijswijk ( Z .H.). 

s. 132. 

14 Maart 1935. BES:J;,UIT tot schors ing van 
een besluit van den raad van R ocloanje 
dd. 28 J anuari 1935, waarbij een bouw
vergunning is ver leend aan J. P otho/ a l
daar. 

Geschorst tot 1 Octob er 1935. 

s. 133. 

14 M aa,·t 1935. BESLUIT tot intrekk ing van 
het besluit van 19 October 1918 (Staal$
blad n°. 571) juncto dat van 30 September 
1922 (Staatsblad n°. 542) regelende de 
toekenning van een toelage aan gewezen 
N ederlandsche ambtenaren en onderwijzers 
wegens de vervu.ll ing in Suriname of in 
Cumçao van een Koloniaal ambt. 

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

Staat, Minister van Koloniën van 6 Februari 
1935, 7de Afdeeling, 0

• 2; 
D en R aad van State gehoord (advies van 

19 Februari 1935, n°. 50); 
Gez ien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 5 Maart 1935, 7de Af
deeling, N°. 20; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. l. Ons besluit van 19 October 1918 
(St aatsblad N°. 571), zooals gewijzigd bij Ons 
besluit van 30 September 1922 (Staatsblad 
N °. 542), regelende de toekenning van eene 
toelage aan gewezen ederlandsche ambte na
ren en onderwijzers wegens de vervul ling in 
Surinanie of in Cu,·açao van een Koloni aal 
ambt, vervalt met ingang van den dag van 
inwerkingtreding van dit besluit. 

2. Op gewezen N eder!andsche ambtenaren 
en onderwijzers, die op den dag van inwer
kingtreding van dit besluit in het genot zijn 
van een toelage, hun toegekend krachtens Ons 
besluit van 19 October 1918 (Staatsblad N °. 
571), zooals dat sedert is gewijzigd, blijven 
de b pa li ngen van dat bes lui t van toepass ing. 

3. De bepalingen van Ons beslu it van 19 
October 1918 (Staatsblad 0

• 571), zooals dat 
sedert is gewijzigd, bi ij ven eveneens van kracht 
ten opzichte van gewezen Nederlandsche amb
tenaren en onderwijze rs, di e vóór den dag van 
inwerkingtred ing van di t besluit in Su1-ina1ne 
of in Curaçao diensten hebben bewezen, welke 
hen voor een toe) age a ls in eerstgemel d be
slui t bedoeld in aanmerking doen komen. 
Zoodanige diensten, na den dag van inwer
kingtred ing van dit beslu it bewezen, zul len 
voor de berekening der toel age niet meer 
worden medegeteld . 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Mei 1935. · 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van di t besluit, dat in het Staats
blad geplaatst zal worden en waarvan a fschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en de Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 14den Maart 1935. 

s. 134. 

WILHELMINA. 
De M iniste,· van Staat, 
Ministe,· van I{oloniën, 

H . Colijn. 
(Uitgeg. 26 Maart 1935.) 

15 Maart 1935. BESLUIT tot vervanging van 
de modellen XI, XII, XV, XVII en 
XVIII, behoorende bij het Koninklijk be
sluit van 12 December 1917 (Staatsblad 
n°. 692) , sedert gewijzigd, tot uitvoering 
van artikelen der kieswet, der provinciale 
wet en der gemeentewet, door gewijzi gde 
modellen XI, XII, XV, XVII en XVIII. 

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

Binnenlandsche Zaken van 25 F ebruari 1935, 
0

• 5876, Afdeeling Binnenl andsch Bestuur; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

5 Maart 1935, n°. 21); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 13 Maart 1935, n°. 
7895, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. Met wijziging in zoover van Onze 

besluiten van 12 December 1917 (Staatsblad 
n°. 692) en 27 AprJl 1922 (Staatsblad n °. 
230), sedert gewijzigd, alsmede met intrekking 
van Ons besluit van 2 Apr il 1927 (Staatsblad 
n° . 75 ), worden de bij eerstgenoemd beslui t 
behoorende modellen XI en XII voor het be
sluit van het cent raal stembureau, bedoeld in 
artikel 97 der k ieswet, vervangen door de bij 
dit beslui t gevoegde modellen XI en XII. 

Art. II. Met wijziging in zoove r van Onze 
besluiten van 12 December 1917 (Staatsblad 
n°. 692) en van 23 Juni 1925 {Staatsblad n°. 
268i, worden voor de ingevolge de artikelen 
130, 137 en 141 der kieswet; de artikelen lla, 
llb en 70d der provinciale wet en de a rtikelen 
17, 20 en 40 der gemeentewet op ' te maken 
beslui ten, vastgesteld de bij dit besluit gevoeg
de modellen XV, XVII en XVIII, ter vervan
ging van de modellen onder deze! fde nummers 
vastgesteld bij Ons besluit van 23 J uni 1925 
(Staatsblad n°. 268) . 

Art. III. Di t besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 15den Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. de W i l d e. 

(Uitg eg. 19 Maa,·t 1935. ) 
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MODEL XI. 1 (Artikel 97 der kieswot.) 

Besluit van het centraal stembureau be
doeld In artikel 97 der Kieswet. 

Besluit van het centraal stembureau tot het 
vaststellen van den uitslag der verkiezing van 
de leden van .. .... ..... ......... .................. ... ......... . 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ingevolge de stemming gehouden 
op·· ································ ·· 

Verdeellng der plaatsen over de lij sten• 
groepen, ,stellen g·olljkluldende lijsten en op 

zich zeil staande lijsten. 

De voorzitters van de hoofdstembureaux heb
ben ter kennis van het centraal stembureau 
gebracht, dat in de verschillende kieskringen 
op de verschillende lijsten en de daarop ge
plaatste candidaten zijn uitgebracht de vol
gende aantallen stemmen: 

..; 
Naam en voor- 1 c:; ....... ., 

""' .Q " ~ s " " 
., . 

letters ( of voor- ..... .. ~~~ 
., 

" namen) der M ;:' 

Kieskring. "' candida.ten in de ~ f! !D -1::" 
Il volgorde waarin - Cl,)• ... :~~ 
8 "'"'" 8 iÎ s zij op de lijst ~-!! ~ ~---
" zijn geplaatst. ~ ~~ 00 z 

J • 

1 

- - (Stem-
cijfer) 

1 l 1 1 

1 1 .1 
Door verbinding overeenkomstig artikel 50 

der kieswet zijn de volgende lijstengroepen 
gevormd: 

.. 
Kieskring .. . 

Stemcijfer 
Nummer ii 

der lijPten. 
waarin de lijst 

6 .. der lijsten-
is ingeleverd. " .. in"' groep. 

(Stemcijfer) 

1 Di t model is niet van toepassing indien het 
betreft ·de verkiezing van leden van den raad 
eener gemeente die niet in kieskringen is ver
deeld. Z ie daarvoor model XII. 

2 In dit model den kieskring steeds aan te 
duiden met zijn nummer en, indien het betreft 
de verkiezing van de leden van de Staten
Generaal of van de Provinciale Staten, boven
dien met den naam der gemeente waar het 
hoofdstembureau is gevestigd. 

De volgende stellen van gel ijkluidende, niet 
van een groep deel uitmakende, lijsten zijn 
ingeleverd : 

Kieskring ~~ Stemcijfer 

Nummer -., van het stel 
waarin de lijst 

:D::::;: 
gelijklui-.,_ 

der lijsten . s" is ingeleverd. 2" dend~ 
r:n"' lijsten. 

(Stemcijfer) 

Noch tot een groep verbonden, noch gelijk
luidend aan eenige andere lijst, derhalve op 
zich zelf staande, zijn de volgende lijsten: 

Kieakring 
waarin de lijst 
is ingeleverd. 

Nummer der 
lijst. 

Stemciifer 
der lijst. 

Blijkens de bovenstaande gegeven bedraagt 
de som der stemcijfers van de lijstengroepen, 
de stellen gelijkluidende lijsten en de op zich 
zelf staande lijsten .. ....... ... .. . , zoodat de kies-
deeler bedoeld in artikel 99 der kieswet is: 

Bij deeling van den kiesdeeler op de stem
cijfers der lijstengroepen, stellen gelijkluidende 
lijsten en op zich zelf staande lijsten worden 
verkregen de volgende quotienten en over
schotten: 

J,ijeteugroep, stel 
gelijkluidende lijsten , 
op zich staande lijst. 

(De lijstengroep en 
het stel gelijkluidende 
lijsten aan te duiden 
met het nu mmer der 
tot de groep of tot 
het stel behoorende 
lijsten, de op zich zelf 
staande lijst met ha.ar 
nummer en den kies
kring waarin zij is in
geleverd .) 

Stem- Quo

oijfer. tient 

Over

schot. 

Overeenkomstig artikel 100 der kieswet 
wordt aan elke groep van verbonden lijsten, 
elk stel van gelijkluidende lijsten en elke op 
zich zelf staande lijst toegekend het aantal 
plaatsen, aangewezen door het boven verkre
gen quotient. 
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( In te vullen, wanneer art. 100b der kieswet 
toepassing vindt.) 

Derhalve zijn toegekend .. .... .. . plaatsen, ter-
wijl te vervullen zijn .. .. ... .. plaatsen, wodat 
nog te vervullen blijven ........ . plaatsen. 

Overeenkomstig artikel 100b der kieswet 
wordt van de nog -te vervullen plaatsen ach
tereenvolgens ééne toegekend aan: 

Liistengroep, stel gelijkluidende I Gemiddeld aantal 
.. . .. stemmen per toege-

lusten, op ,rnh zelf staande lust. kende plaats. 

(Indien de laatste volzin van artikel 100b 
der kieswet wordt toegepast, wordt dat hier 
vermeld.) 

( In te vullen wanneer arti kel 100c der kieswet 
toepassing vindt.) 

Derlial ve zijn toegekend ... . .. ... plaatsen, ter-
wijl te vervull en zijn ..... .. .. plaatsen, zoodat 
nog te vervullen blijven .... .. . · .. plaatsen. 

Overeenkomstig artikel 100c, eersten en 
tweeden volzin, der kieswet wordt van de nog 
te vervullen plaatsen achtereenvolgens ééne 
toegekend aan : 

Lijsteugroep, stel gelijkluidende 1 
tijsteu, op zich zelfetaande lijst. 

Overschot. 

Na toepassing van artikel 100c, eersten e.. 
tweeden volzin, der kieswet zijn vervuld ...... .. . 
plaatsen, zoodat nog te vervullen blijven ....... . . 
plaatsen. 

Overeenkomstig artikel 100c, derden volzin, 
der kieswet wordt van deze plaatsen achter
eenvolgens ééne toegekend aan: 

Lijsten groep, stel gelijkluidende Gemiddeld aantal 
stemmen per toe. 

lijsten, op zich ,clfstaande lijst. gekende plaats. 

(Indien de laatste volzin van artikel 100c 
der kieswet toepassing vindt, wordt dat hier 
vermeld.) 

(Indien aan een lijstengroep, aan een stel 
gelijkluidende, niet van een groep deel uit
makende, lijsten, of aan eene op zich zelve 
staande lijst één of meer plaatsen wuden moe
ten worden toegekend boven het aantal der 
candidaten, vindt toepassing plaats van artikel 
102 der kieswet, en wordt dit hier vermeld.) 

Mitsdien zijn van de ......... · te vervullen 
plaatsen toegekend aan: 

Lijstengroep, ,tel gelijkluidende 1 

lijsten, op zich zelf staande lijst. 
Aantal 

plaatsen. 

Verdeellng van de aan de lljstengroepen 
toegekende plaatsen over de lljsten waaruit 
zij bestaan en aanwijzing van de op die 

lljsten gekozen candldaten. 
Toegekend waren aan : 

Lijstengroep n° . . ..... , . .... ... .... plaatsen. 
Behalve de andere tot deze groep behoorende 

lijsten maken van haar deel uit 
de volgende stellen 
-------- gelijkluidende lijsten: 
het volgende stel 

Nummer Kieskring ... 
Stemcijfer van .:: +i 

van het stel waarin de :~~ het stel gelijk-
geli}kluiden- lijst is in- s ... lujdende 

de lijsten. geleverd. .s " lijsten. w"" 

l 

(Stem~ijfer} 

2 
enz. 

Het stepicijfer van deze lijstengroep bedraagt 
.. ....... , zoodat de kiesdeeler ter toekenning van 
plaatsen aan de lijsten waa,ruit zij bestaat is: 

Bij deeling van dezen kiesdeeler op de stem
cijfers van de lijsten der groep worden verkre
gen de volgende quotienten en overschotten: 

Stel gelijkluidende 
lijsten of lijst. 

(Het stel gelijklui
dende lijsten aan te 
duiden met zijn num
m er, de lijst m et haar 
nummer en den kies
kring waarin zij is in-
geleverd.) . 

1 

Stem- 1 
cijfer. 

Quo- , Over
tient schot. 

Overeenkomstig de artikelen 101, tweede lid, 
en 100 der kieswet, wordt aan elke lijst of elk 
stel gelijkluidende lijsten toegekend het aantal 
plaatsen aangewezen door het boven verkregen 
quotient. 

Derhalve zijn toegekend ...... ... plaatsen zoo. 
dat nog te vervullen blijven .... ..... - .'. .. .... . = ......... plaatsen. 
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Overeenkomstig de artikelen 101, tweede lid, 
en 100c, eersten volzin, der kieswet wordt van 
die plaatsen achtereenvolgens één toegekend 
aan de na te melden lijst (stel gelijkluidende 
lijsten) : 

Stel gelijkluiden'1e lijsten 
of lijst. 

(Het stel gelijkluidende 
lijsten aan te duiden met zijn 
nummer, de lijst met haar 
nummer en den kieskring 
waar~ zij is ingeleverd.) 

Overschot. 

(Indien de laatste volzin van artikel 100c 
der kieswet toepassing vindt, wordt dit hier 
vermeld.) 

(Indien blijkt, dat aan een lijst of aan een 
stel gelijkluidende lijsten der lijstengroep een 
of meer plaatsen ronden moeten worden toe
gekend boven het aantal der candidaten, vindt 
toepassing plaats van artikel 102, eerste en 
tweede lid, der kieswet en wordt dit hier ver
meld.) 

Blijkens de vorenstaande gegevens zijn toe
gekend aan de lijsten dezer groep: 

Stel gelljkluldende lljsten n°. 1. 

.... ... .. plaatsen. 

Op de candidaten dezer lijsten zijn uitge
bracht de volgende aantallen stemmen: 

Naam en voor
letters ( of voor
namen) der can-

didaten in. de 
volgorde waarin 
,:ij op de l~sten 

?.ij n geplaatst. 

Kies
kring. 

enz. 

Aantallen stem• 
men in de ver
schillende kies
kringen op den 
oandidaat uit• 

gebracht. 

De lijstkiesdeeler bedraagt ...... ... .. . 

De aantallen stemmen verkregen door de 
candidaten van dit stel gel ijkluidende lijsten 
bedragen, na overdracht der stemmen overeen
komstig artikel 103, tweede lid, der kieswet: 

Naam en voorletters ( of voor• 
namen) der canrlidaten in de 

volgorde waarin zij op de lijst 
geplaatst zijn. 

Aantal 
stemmen door 
iederen candi

daat verkregen. 

(Indien een candidaat overleden is wordt dit 
hier vermeld.) 

L. & S. 1935. 

Diensvolgens hebben op deze lijst het aantal 
stemmen vereisoht om gekozen te zijn ver
kregen: 

Naam en voorletters (of voor
namen) der gekozenen. 

Woonplaats. 

Stel gelljkluldende lljsten n°. 2, enz. 

(De verdere stellen gelijkluidende lijsten van 
deze Jijstengroèp worden acl:itereenvolgens be
handeld op gelijke wijze als stel n-<>. 1.) 

Lijst n° . ..... . .. . . .. kieskring 
......... plaatsen. 

De lijstkiesdeeler bedraagt : ... ... .. . 

De aantallen stemmen verkregen door de 
candidaten ' dezer lijst bedragen, na overdracht 
der stemmen overeenkomstig artikel 103, 
tweede lid. der kieswet: 

Naam en voorletters ( of voor
nameu) der candida.ten in de 
volgorde waarin zij op de lijst 

geplaatst zijn. 

Aantal 
stemmen door 
iederen candi
daat verkregen. 

(Indien een candidaat overleden is wordt dit 
hier vermeld.) 

Diensvolgens hebben op deze lijst het aantal 
stemmen vereischt om gekozen te zijn ver
kregen: 

Naam en voorletters (of voor
namen der gekozenen). 

Woonplaats. 

Lijst n° . . .... .. .. , kieskring ..... . . . . , enz. 
(De verdere lijsten van deze lijstengroep wor

den achtereenvolgens op gelijke wijze behan• 
deld.) 

Lijstengroep n° . ...... , enz. 
(De verdere lijstengroepen worden achtereen

volgens op gelijke wijze behandeld.) 

Aanwijzing van de .candldaten, gekozen op 
de niet van een gr,oep deel uitmakende 

stellen gelljkluldende lljsten. 
Toegekend waren aan: 

Stel gelljkluldende lljsten n° . . ..... , 
... . ...... . . plaatsen. 

Op de candidàten de~r lijsten zijn uitge
bracht de volgende aantallen stemmen: 
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Naam en voor· 
letter• (voor

namen) der can
didaten in de 

volgorde.waarin 
zij op dP lijsten 

Kies
kring. 

Aantallen stem
men in de ver· 
schillende kies
kringen op den 
candidaat uit-

zijn geplaatst. gebracht. 

enz. 

De lijstkiesdeeler bedraagt: . .... .. . . : 

De aantallen ste=en verkregen door de 
candidaten van dit stel gelijkluidende lijsten 
bedragen, na overdracht der stemmen overeen
komstig artikel 103, tweede lid, der kieswet: 

Naam en voorletters ( of voor
namen) der candidaten in de 
volg.1rde, waarin zij op de lijst 

geplaatst zijn. 

o\antalstemmen 
doM iederen 

caódidaat ver
kregen. 

(Indien een candidaat overleden is wordt dit 
hier vermeld.) 

Diensvolgens hebben op deze lijst het aantal 
stemmen vereischt om gekozen te zijn ver
kregen: 

Naam en voorletters ( of voor
namen) der geko,enen. 

Woonplaats. 

Stel gelijkluidende lij sten n° . .... .. , enz. 
De verdere stellen gelijkluidende lijsten wor

den op gelijke wijze behandeld. 

Aanwijzing van de candldaten, gekozen op 
1le op zich zelf staande lij sten. 

Kieskring ..... . .. . . . . , lijst ............ , 
plaatsen .......... .. 

De lijstkiesdeeler bedraagt .... .. ... . ........ . 

De aantallen stemmen verkregen door de 
candidaten van deze lijst bedragen, na over
dracht der stemmen overeenkomstig artikel 
103, tweede lid, der kieswet : 

Naam en voorletters ( of voor
namen) der canctidaten in de 
volgorde, waarin zij op de lijst 

zijn geplaatet. 

Aantal stemmen 
door iederen 

can didaa t ver
kregen. 

(Indien een candidaat overleden is wordt 
dit hier vermeld.) 

Diensvolgens hebben op deze lijst het aantal 
stemmen vereischt om gekozen te zijn ver
kregen: 

Naa:,.~~n)oJ:~e~~ei:zi~~n~oor- 1 Woonplaats. 

1 
(De verderé op zich zelf staande lijsten wor

den achtereenvolgens op gelijke wijze behan
deld.) 

[Indien na behandeling van a lle lijsten zich 
het geval blijkt voor te doen, dat dezelfde can
didaat op meer dan ééne lijst het aantal stem
men vereischt om gekozen te zijn heeft ve r
kregen, bij te voegen: 

De candidaat .. ... .. .. . .. te ............ heeft het 
aantal stemmen vereischt om gekozen te zijn 
verkregen op de lijsten (stellen gel ijkluidende 
lijsten): 

.. ... . ............... en 

Het lot wijst aan de lijst (het stel gelijklui -
dende lijsten) ... ...... ... ... a ls degene waarop de 
<landidaat is gekozen. Zijn naam blijft derhalve 
voor de toepassing van artikel 103, eerste lid, 
en artikel 104 der kieswet buiten rekening op 
.:Ie lijst (het stel gelijkluidende lijsten) ......... 
Hierdoor heeft op deze lijst (dit stel gel ij k
luidende lijsten) alsnog het aantal stemmen 
vereischt om gekozen te zijn verkregen: 

.... .. .. .. ........... te .. ............ .. .. .. . 

Vaststellin g van den uitslag. 
Het centraal stembureau verklaart benoemd 

tot leden van .... .. ..................... , .................... :. 

Naam en voorletters (of voor
uamen) der gekozenen in alpha

betische volgorde. 
Woonplaats. 

Ter voldoening aan artikel 105 der kieswet 
rangschikt het centraal stembureau ten aan
zien van iedere lijst de daarop voorkomende 
candidaten als volgt: 

· Gelijkluidende lijsten. 

Naam en voor• 
Stel gelijkluidende letters (of voor-

lijsten. namen) der 
oandidaten. 

(Het stel aan t e 
duiden met zijn 
nummer, ind ien 
h et stel niet deel 
uitmaakt van een 
groep, of, indien 
het stel wel deel 
uitmaakt van een 
groep, met de 
nummers van de 
groep en van het 
stel) . 

[Hierbij niet vermelden den naam van een_. 
overleden candidaat.) 
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Overige lijsten. 

Nummer vsn de 
lij st en ,•an den 

Kieskring. 

Nasm en voor
letters ( of voor
namen) der can-

didaten. 

(Hierbij niet vermelden den naam van een 
overleden candidaat.) 

Gedaan te ....... ... .. ...... den .. ... ... ..... .... . 
...... ... .. ... .... voorzitter. 
...... ... ... ..... . l eden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 15 Maart 
1935 (Staatsblad n°. 134). 

Mij bekend, 
De Minister van B ir..nenlandsche Zaken, 

J . A. d e W i I d e. 

MODEL XII. (Artikel 97 der kieswet.) 1 

Besluit van het centraal stembureau be
cloeld In artikel 97 cler Kieswet. 

Besluit van het centraa l stembureau tot het 
vaststellen van den uitslag der verkiezing van 
de leden van den raad der gemeente ... .. ....... , 
ingevolge de stemming gehouden op .. .. ....... . 

Vercleellng cler plaatsen over de lijsten. 
Op versch ill ende lijsten en de daarop ge

plaatste cand idaten zijn ui tgebrach t de vol
gende aant all en stemmen. 
-
... Naam en voorletters ' i::::~ 

" ~ t·c ~ '-:l (of voornamen) der Stemcijfer ~~..p..d 
~..; csndidaten in de m.~~~ van iedere S:~ volgorde, waarin zij --; ~'1:1"" s- -.i o .... .ri lij et. op de lijst zij n ge- -~ "''°C (I,} 

" ~ C: i:::: tO z plaatst . <ë~ -

(Stemcij fe r) 

Blijkens de bovenstaande gegevens bedraagt 
de som der stemcijfers van de lijsten ... ..... ... . , 
wodat de kiesdeeler, bedoeld in artikel 99 der 
kieswet, is: 

l Dit model is uitsluitend van toepassing 
voor de verkiezing van de leden van den raad 
eener gemeente, die niet in kieskringen is ver 
deeld. 

Bij deeling van den kiesdeeler op de stem
cijfers der lijsten worden verkregen de volgen
de quotiënten en overschotten: 

Lijst. 

De lijst aan te duiden 
;net haar nummer. 

... 
~ 
::..-. 
<> s 
~ 
u:, 

~ 
.., 

Cl 0 
..c: 

" "' ~ f: 0 

" 
., 

C§ 
;. 

0 

Overeenkomstig artikel 100 der kieswet, 
wordt aan elke lijst toegekend het aantal 
plaatsen, aangewezen door het boven verkre
gen quotiënt. 

Derhalve zijn toegekend ........ . plaatsen, ter-
wijl te vervullen zijn ...... ... plaatsen, zoodat 
nog te vervullen blijven ... .... .. plaatsen . 

Overeenkomstig artikel 100c, eersten en 
tweeden volzin, der kieswet wordt van die 
plaatsen ach tereenvolgens éé11 toegekend aan: 

Lijsten. Overschot. 

( I n te vullen, wanneer artikel 100c, de,·de 
volzin, toepassing vindt.) 

Derhalve zijn thans in het geheel toegekend 
......... plaatsen, terwijl te vervullen zijn ........ . 
plaatsen, zoodat alsnog te vervull en blijven 
. ...... .. plaatsen. 

Overeenkomstig artikel 1 OOc der kieswet 
wordt, met toepassing van den derden volzin 
van dat artikel, van die plaatsen achtereen
volgens ééne toegekend aan: 

Lijst. Gemiddeld aantal stemmen per 
toegekende plaats. 

(Indien de laatste volzin van artikel 100c 
der kieswet toepassing vindt, wordt dit hier 
vermeld.) 

(Indien aan een lij st één of meer plaatsen 
zouden moeten worden toegekend boven het 
aantal de r candidaten, v indt toepassing plaats 
van artikel 102. der kieswet en wordt dit hier 
vermeld.) 

Mitsdien zijn van de ......... te vervullen 
plaatsen toegekend aan: 

Lijst . Aant,eJ plaatsen. 
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Aanwijzing van de gekozen candldaten. 
Lijst n° . . .. ..... . 
. ..... .. .... plaatsen. 

De lijstkiesdeeler bedraagt .. .... .. . 

De aantallen stemmen, verkregen door de 
candidaten van deze lijst, bedragen, na over
dracht der stemmen overeenkomstig artikel 
103, tweede lid, der kieswet: 

Naam en voorletters (of voor
namen) der candidaten in de 
volgorde, waarin zij op de lijst 

zijn geplaatst. 

Aantal stem
men, door 

iederen candi
daat verkregen. 

(Indien een candidaat overleden is, wordt 
dit hier vermeld.} · 

Diensvolgens verklaart het centraal stem
bureau, dat op deze lijst het aantal stemmen, 
vereischt om gekozen te zijn, hebben ver
kregen: 

Naam en voorletters (of voornamen) der gekozenen. 

(De verdere lijsten worden achtereenvolgens 
op gelijke wijze behandeld.} 

Vaststelling van den uitslag. 
Het centraal stembureau verklaart benoemd 

tot leden van den raad der gemeente ... ....... .. : 

Naam en voorletters (of voornamen) der gekozenen 
in alphabetische volgorde. 

Ter voldoening aan artikel 105 der kieswet, 
rangschikt het centraal stembureau ten aan
zien van iedere lijst de daarop voorkomende 
candidaten als volgt: 

Lijst n°. 

Naam en voorletters 
( of voornamen) der 

candidaten. 

Aantal stemmen, door 
iederen candidaat 

verkregen. 

(Hierbij niet vermelden den naam van een 
overleden candidaat.} 

Lijst n° . .. ......... . 
. . .. ........ enz. 

Gedaan te . . . . . . . . . . . . . . . . . . den .. ......... .... .. . 
........ .......... voorzitter. 
......... ........ . leden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 15 Maart 
1935 (Staatsblad n° . 134} . 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlanàsche Zaken, 

J . A . de W i I d e. 

MODEL XV. (Artikel 130 der kieswet, lla 
der provinciale wet, 1 7 der gemeentewet.} 

Besluit van den voorzitter van het centraal 
stembureau 1, bedoeld In arUkel 130 der 
kieswet (artikel lla der provinciale wet, 
17 der gemeentewet) ter benoeming van 
een lid van . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . noodzakellJk 
geworden door het niet aannemen van zijne 
(hare) benoeming door .. .......... . ............ .. 
(naam en voorletters of voornamen) . .... . 

. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . (woonplaats). 

De voorzitter van het centraal stembureau; 1 

Gezien de bij hem ingekomen mededeeling 
van .. ............ . , waarin deze kennis geeft de 
benoeming tot lid van ..... .. ...... .. niet aan te 
nemen ; (Indien binnen den daarvoor bepaal
den termijn geen kennisgeving · van een be
noemde is ingekomen ten gevolge waarvan hij 
(zij} geacht wordt zijne (hare} benoeming niet' 
aan te nemen, dit feit te vermelden). 

Overwegende: 
dat blijkens het besluit van het centraal 

stembureau van ...... ...... , ............ , was gekozen 
op lijst N°. .. .......... in kieskring 2 .......... .. 
(op het stel gelijkluidende lijsten n° ............. ); 

dat (hier te vermelden het geval , dat van 
een of meer op de lijst (gelijkluidende lijsten) 
voorkomende candidaten is ingekomen de 
schriftelijke mededeeling, bedoeld in artikel 
130, eerste lid, laatsten zin, der kieswet} en 
dat blijkens de in artikel 105 der kieswet ge
regelde volgorde, op die lijst (gelijkluidende 
lijsten) voor benoeming in aanmerking komt: 
.............. ..... .. (naam en voorletters of voor-
namen) ..... .. .. ............ (woonplaats). 

(Zoo de naam van een candidaat, omdat hij 
(zij) overleden of reeds lid is van het college 
waarin de plaats te vervullen is, buiten reke
ning wordt gelaten, hiervan melding te maken 
en te constateeren , dat de voor benoeming in 
aanmerking komende uit dieP hoofde volgens 
de voorgeschreven volgorde moet worden be
nemd.} 

(Indien het geval zich voordoet, bedoeld in 
artikel 142 der kieswet, 70b der provinciale 
wet of 41 der gemeentewet, hiervan melding te 
maken en de daardoor noodige wijziging in het 
besluit aan te brengen}; 

verklaart mitsdien .................. .. .. .... .. ......... . 
benoemd tot lid van .................. .... ................ . 

Gedaan te .. .... ........ .... , den ........ ......... . 
voorzitter. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 15 Maart 
1935 (Staatsblad n° . 134) . 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J . A . de W i Id e . 

1 Zie artikel · 8, tweede lid, van het Ko
ninklijk besluit van 12 December 1917 (Staats
blad n°. 692), sedert gewijzigd. 

2 In te vullen het nummer van den kieskring 
en voor de verkiezingen van de leden van de 
Tweede Kamer en van de Provinciale Staten, 
bovendien den naam der gemeente, waar het 
hoofdstembureau gevestigd is. 
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MODEL XVII. (Artikel 137 der kieswet, 70d 
der provinciale wet, 40 der gemeentewet.) 

Besluit van den voorzitter van het centraal 
stembureau 1, bedoeld In artikel 187 der 
kieswet (artikel 70d der provinciale wet, 40 
der gemeentewet), · ter benoeming van een 
lld van ..................... noodzakelijk gewor-
den door ...... .... .. . ........ tot niet-toelating 
als lld van ..... ............. .. . (naam en voor-
letters of voornamen) ......... . .............. .. . 
(woonplaats), op grond, dat hij (zij) niet 
voldoet aan de verelschten, voor het lid-

maatschap gesteld. 

De voorzitter van het centraal stembureau ; 1 

Gezien het bij hem ingekomen schrijven van 
den griffier van .... .............. , waarin deze 
kennis geeft, dat de .... .............. in ...... .... ....... . 
vergadering van . ... . . . .. . ... . ... . besloten heeft 
(hebben) ........ .......... niet toe te laten als lid, 
op grond dat hij (zij) niet voldoet aan de ver
eischten voor het lidmaatschap. 

(Indien het betreft de verkiezing van de 
leden van den gemeenteraad, treedt voor "het 
ingekomen schrijven van den griffier" in de 
plaats: ,,de mededeeling van de einduit
spraak"). 

Overwegende : 
dat (voorts gelijk aan model XV) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 15 Maart 
1935 (Staatsblad n° . 134). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J . A. de W i Id e. 

MODEL XVIII. (Artikel 141 der kieswet, 11b 
der provinciale wet, 20 der gemeentewet.) 

Besluit van den voorzitter van het centraal 
stembureau 1, bedoeld In artikel 141 der 
kieswet (artikel llb der provinciale wet, 
20 der gemeentewet) ter benoeming van 
een lld van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . noodzakeUJk 
geworden door het openvallen van eeu 

plaats In .. ....... . ... . .. : ...... . 

De voorzitter van het centraal stembureau; 1 

Gezien het aan hem gericht schrijven van 
.. ............ ... , waarin deze mededeelt (mede-

deelen), dat door ... ... ............ opengevallen 
is een pl aats in .................. ; 

(Indien het betreft de verkiezing van een 
lid van den gemeenteraad, treedt voor het 
ingekomen schrijven in de plaats de overwe
ging, dat ter kennis van den voorzitter is ge-
komen, dat de plaats van .... .... .......... is open-
gevallen). 

Overwegende: 
dat (voorts gelijk aan model XV). 

Behoort bij Koninklijk besluit van 15 Maart 
1935 (Staatsblad n°. 134). 

Mij bekend, 
De M inister van Binnenlandsche Zaken, 

J . A. de W i I d e. 

1 Zie artikel 8, tweede lid, van het Ko
ninklijk besluit van 12 December 1917 (Staats
blad n°. 692), sedert gewijzigd. 

s. 135. 

15 Maart 1935. BESLUIT tot nadere w11z1-
ging van het Bijzonder Visscherij reglement 
voor de a fgesloten Zuiderzee (Staatsblad 
1932, n° . 315) . 

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

Economische Zaken van 4 F ebruari 1935, n°. 
573, Afdeel ing Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (Staatsblad 1931, 
n°. 410); 

Den R aad van State gehoord (advies van 5 
Maart 1935, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Maart 1935, n°. 
1173, Afdeeling Visscherijen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

Na artikel 7 van het Bijzonder Visscherij
reglement voor de afgesloten Zuiderzee (Staats
blad 1932, n°. 315), gewijzigd bij Ons besluit 
van 30 Mei 1934 (Staatsblad n°. 273) , wordt 
het volgende ingevoegd: 

§ 4a. Van de gesloten tijden. 

Art. 7a. 1. Het is, behoudens het bepaalde 
in de volgende leden van dit artikel, verboden 
te visschen met eenig vischtuig van 16 Maart 
tot 31 Mei. 

2. H et is verboden te visschen met spie
ringnetten van 1 Mei tot 31 Mei. 

3. Geen gesloten tijd wordt vastgesteld voor 
den aalkorf, de aalkubbe, de aalfuik, den aal
zak, den aaldobber, het aalhoekwant, de peur, 
het kruisnet, den dwarskuil, den kwakkuil , 
het botkornet het botsleepnet, het bothoek
want het sta~nde botnet den wonderkuil en 
de wljm , voor zoover het ~isschen met de laat
ste twee vischtuigen vergund is ingevolge het 
bepaalde in artikel 5, letter c, van dit Regle
ment. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

's-Gravenhage den 15den Maart 1935. 
' WILHELMINA. 

De Minis~er van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 2 April 1935. ) 

s. 136. 

15 Maart 1935. BESLUIT tot wijziging van het 
Bijzonder Visscherijreglement Il (Staats
blad 1932, n°. 315). 

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

Economische Zaken van 4 Februari 1935, n° . 
827, Afdeeling Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (Staatsblad 1931, 
n°. 410); 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
Maart 1935, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis-
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ter van Econom ische Zaken van 11 Maart 
1935, n°. 1174, Afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

In artikel 5, lid 2, van het Bijzonder Vis
scherijreglement II (Staatsblad 1932, n°. 315) 
wordt het bepaalde onder a gelezen als volgt : 

a. de vischzegen van 16 Maart tot 30 Sep
tember en in de wateren gelegen binnen het 
Ambacht van West-Friesland, genaamd "De 
Vier Noorder Koggen", met uitzondering van 
die binnen den polder "De Lagehoek" onder 
Hoogwoud en Opmeer en den Kaagpolder 
onder Spanbroek, gedurende het geheele jaar. 

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

's-Gravenhage, den 15den Maart 1935 . 
WILHEL HNA. 

De Minister van Econornische Za ken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 29 Maart 1935.) 

s. 137. 

15 Maart 1935. BESLUIT, houdende beschik
king op een beroep van den raad van 
Zwolle tegen een besluit van Gedeputeerde 
Staten van Overijssel, waarbij goed keur ing 
is onthouden aan een uitbreiding plan. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Zwolle tegen het besluit 
va,n Gedeputeerde Staten van Overijssel van 
24 Juli 1934, n°. 8075/6357, 4e Afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aa,n het bij 
besluit va,n den ra,ad der gemeente Zwolle van 
18 December 1933, n° . 754, vastgestelde uit
breidingsplan ; 

Den R a,ad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
2 Januari 1935, n°. 628 (1934), en 12 Februari 
1935, n°. 628 (1934)/19; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 8 Maart 1935, n°. 1398 
M/P.B.R., afdeeling Volksgezondheid; 

Overwegende : dat de ra,ad der gemeente 
Zwolle bij besluit van 18 December 1933 heeft 
vastgesteld een plan van uitbreiding voor de 
terreinen, gelegen tusschen het Zwartewater, 
do Stadsgracht, de Willemsva,art on do grens 
met d,e gemeente Zwollerkerspel, met bijbe
h oorende bebouwingsvoorschriften ; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij 
hun besluit van 24 Juli 1934, nos. 8075/6357, 
4e Afdeeling, aan het genoemde raadsbesluit 
goedkeuring hebben onthouden, uit overwe
ging, dat bij hun besluit van 3 Februari 1931, 
n°. 759/886, goedkeuring is onthouden aan oen 
uitbreidingsplan voor het hiervoren omschre
ven gedeelte van de gemeente Zwolle, en dat 
het daartegen ingestelde beroep bij Ons be
sluit van 21 Augustus 1931, n°. 26, ongegrond 
is verklaard; dat, volgens Ons besluit, de in 
artikel 31 (oud), thans artikel 38, der Woning
wet vervatt e regeling, waarbij goedkeuring door 
hooger gezag als vereischte voor de rechts-

eldigheid van een uitbreidingsplan is voor
,-,eschreven, klaarblijkelijk beoogt er tegen te 

waken, dat bij de V'!tststelling van een uitbrei
dingsplan eenzijdig met het gemeentebelang 
rekening wordt gehouden met terzijdestelling. 
van private belangen en zulks onafhankelijk 
van bezwaren, die door belanghebbenden tegen 
het uitbreidingsplan mochten worden in
gebracht ; dat in Ons aangehaald besluit voorts 
is overwogen, dat het uitb~eid.ingsplan, zooals 
dat door den gemeenteraad was vastgesteld, 
ni~t voor goedkeuring vatbaar was, daar geen 
voldoende wa,arborgen waren gegeven, dat op de 
rechtmatige belangen der eigenaren van de bij 
het uitbreidingsplan betrokken gronden, in vol
doende mate zou worden gelet ; dat, ingevolge 
artikel 38 der Woningwet, indien een uit
breidingsplan door Gedeputeerde Staten of, 
ingeval van beroep, door de Kroon niet is 
goedgekeurd, de gemeenteraad, binnen 12 
maanden na ontvangst van de beslissing een 
nieuw p lan, wa,arbij de beslissing van Gedepu
teerde Staten of van de Kroon in acht is ge
nomen, aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten moet onderwerpen ; dat evenwel, bij de 
vaststelling van het onderwerpelijke uitbrei
dingsplan - als vastgesteld bij raadsbesluit 
van 18 December 1933 - de voormelde be
slissing van de Kroon niet in acht is genomen ; 
dat toch bij het onderwerpelijke plan eve,nmin 
op eenigerlei wijze waarborgen zijn gegeven, 
dat op rechtmatige belangen der eigenaren van 
bij het plan betrokken gronden, in voldoende 
mate zal worden gelet ; dat blijkens een schrij
ven van burgemeester &n wethouders der ge
meente Zwolle, het gemeentebestuur van mee
ning is, dat de belangen van rechthebbenden 
zijn gewa,arborgd door de in de Woningwet te 
dien aanzien gegeven voorschriften ; dat nu 
weliswaar na de vorige onherroepelijke be
slissing qmtrent het plan van uitbreiding voor 
het hierboven omschreven deel der gemeente, 
eene wijziging der Woningwet van kracht is 
geworden, waardoor, indien tot onteigening 
wordt overgegaan, de belangen van recht
hebbenden voldoende zijn gewaarborgd, doch 
dat de wet geenerlei waarborg bevat ter ver
zekering van de belangen van rechthebbenden 
zoolang niet tot onteigening wordt overgegaan; 
dat derhalve in"die wijziging van de Woningwet 
voor het gemeentebe tuur geen grond is ge
legen om zich ontslagen te achten van het na
komen van de in het 2e lid van artikel 38 dier 
wet neergelegde verplichting ; dat het onder
werpelijke plan mitsdien niet voor goedkeuring 
vatbaar is; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Zwolle bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat het eenige argument, waarop het 
besluit van Gedeputeerde Staten rust, is, dat 
de raad niet, overeenkomstig het voorschrift 
van artikel 38, lid 2, der Woningwet, in zijn 
besluit van 18 December 1933 Ons besluit van 
21 Augustus 1931, n°. 26, in acht zou hebben 
genomen; dat dit argument ten eenenmale 
onjuist is; dat het indertijd ging om de vra,ag, 
of de belangen van rechthebbenden op in het 
uitbreidingsplan begrepen gronden voldoende 
gewa,arborgd werden door de toepasselijk
verklaring eener door den raad vastgestelde 
verordening, regelend de toekenning van schade
vergoeding a,an hen, d ie door de vaststelling 
van een uitbreidingsplan worden benadeeld ; 
dat in Ons besluit deze vra,ag ontkennend werd 
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beantwoord, uitsluitend, omdat de eindbeslis
s ing omtrent het t oekennen eener schadeloos
s telling in handen van den raad werd gelegd ; 
dat de raad t oen de keuze had tusschen twee 
wegen ; dat hij het aanbod va n Gedeputeerde 
S ta ten om op te treden als arbiter s in geschillen 
met belanghebbenden over de toepassing der 
verordening kon aanvaarden, of de geheele 
v erordening intrekken; dat hij den eerst 
genoemden weg niet heeft gevolgd ; dat dan 
ook bij raadsbesluit van 9 November 1931 de 
verordening is ingetrokken en in het raads
besluit van 18 December 1933 van die verorde
ning niet meer wordt gerept; dat hiermede 
v olledig rekening is gehouden met Onze be
s lissing ; dat immers die beslissing er toe strekte 
t e voorkomen, dat belanghebbenden, die, ver
trouwende op het bestaan der schadever
goedingsregeling, zich onthielden van het in
dienen van bezwaren tegen het ontwerp-uit
breidingsplan, te zijner t ijd , wanneer mocht 
blijken , dat zij schade leden , geheel afhankelijk 
zouden zijn van 's raads beslissing ten aanzien 
van de erkenning dier schade en de vergoeding 
daarvan ; dat in het advies, dat de hoofdinspec
t eur van de volksgezondheid in Mei 1931 over 
deze aangelegenheid ui t bracht aan Onzen 
toenmaligen Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverlrnid, uitdrukkelijk de beide manieren 
worden besproken , waarop met de belangen 
van de betrokken eigenaren rekening kan wor
den gehouden, namelijk onderzoek van inge
brachte bezwaren en bij gegrondbevinding 
wegneming daarvan door het treffen van eene 
overeenkomst (of, naar zij daaraan zouden 
willen toevoegen, door wijziging van het plan) 
of door het vast stellen van eene schadever
g oedingsregeling ; dat, nu de raad den laatst
genoemden weg onbegaanbaar heeft bevonden, 
hij den eersten kiest ; dat Gedeputeerde Staten 
thans hunne goedkeuring onthouden, omdat de 
raad terug komt van een stap, dien hij geheel 
vrij"illig had gedaan, doch die hem bleek te 
brengen op een t errein vol voeta ngels en klem
men; dat zij ech ter, zooals de hoofdin specteur 
in zijn bovenaangehaald advies zegt, hadden 
" te beoordeelen, of aan de belangen van de 
eigenaren, die bezwaren hebben ingebracht, op 
voldoende wijze wordt t egemoetgekom en" ; dat 
hij daaraan toevoegt : .,H et ligt dan mijns in
ziens niet op den weg van Gedeputeerde Staten 
om met de belangen van hen, die geen bezwaren 
inbrengen, r ekening te houden, omdat va n dit 
college of van den inspecteur niet kan worden 
verlangd, dat deze het geheele in het plan be
grepen gebied naspeuren , of ergens misschien 
een eigenaar zou worden benadeeld" ; dat de 
in dezen laatsten zin neer~elegde meening 
ook die van den Direct eur-üeneraal van de 
volksgezondheid is, ~!e in zijn :werk "J?e 
W oningwet " op bladz1Jde 225 schr1Jft : .,Z1Jn 
Gedeputeerde Staten ook geroepen te lett en 
op schade van hen, die geen bezwaren inbren
gen ? Ik herinner er aan, dat het ontwerp van 
het plan van uitbreiding en het plan , evenals 
de bijzondere rooilijnvoorschriften, ter visie 
moeten liggen en dat belanghebbenden be
zwaren kunnen inbrengen . H et komt mij voor, 
dat Gedeputeerde Staten zich mogen en moeten 
bepalen tot het toet sen van de ingebrachte be
zwaren. H et college is niet curator van onmon
dige ingezetenen. Een burger, die het verwaar-

loost op te komen of op t e doen komen voor 
zijne belangen, behoeft niet door Gedeputeerde 

taten beschermd te worden" ; dat Gedepu
teerde Staten zich in hunne beslissing in het 
geheel niet uitlaten omtrent de al of niet ge
grondheid van het eenige blijkens hun besluit 
bij hen ingebrachte bezwaar ; da t bovendien 
het college, indien het zich op het standpunt 
stelt, dat het zijne t aak is om t e onderzoeken 
of de belangen van particulieren worden ge
schaad, onafhankelijk van bezwaren, die tegen 
het pla u worden ingebracht, den raad had 
moeten inlichten over de concrete belangen, 
welke gevaar loopen en welke niet door de 
rechthebbenden zelve onder hunne aandacht 
zijn gebracht; dat dit echter nimmer is ge
schied ; dat hij verzoekt , het besluit van Ge
deputeerde Sta ten t e vern ietigen en alsnog 
aan het raadsbesluit goedkeuring te verleenen, 
subsidiair, in verband met het bezwaarschrift 
der firma 0. de Leeuw, waaromtrent door 
Gedeputeerde Staten geen beslissing is geno
men, met vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde St aten de zaak naar dat college 
ter ug . t e wijzen , opdat dit met inachtneming 
van de in beroep genom en beslissing alsnog 
omtrent dat bezwaarschrift uitspraak doe ; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Overijssel bij hun besluit van 3 F ebruari 1931 
aan het bij besluit van den raad der gemeente 
Zwolle van 2 April 1930 vastgestelde plan van 
uitbreiding voor t erreinen tusschen de Willems
vaart en het Zwartewater goedkeuring hebben 
onthouden, t envijl het daartegen ingestelde 
beroep bij Ons besluit van 21 Augustus 1931, 
n°. 26, ongegrond is verklaard, welke beslissing 
op 14 October 1931 door het gemeentebestuur 
is ontvangen ; 

dat mitsdien, ingevolge het bepaalde in 
artikel 38, 2e lid, der Woningwet, de gemeente 
raad van Zwolle vóór den 14den October 1932 
een nieuw plan, waarbij Onze beslissing is in 
acht genomen, aan de goedkeuring van Gede
puteerde Staten moest onderwerpen ; 

dat de raad van Zwolle, nadat een door hem 
op 3 October 1932 genomen besluit tot va, t
st elling van een uitbreidingsplan was ingetrok
ken, op 18 December 1933 een nieuw uitbrei
dingsplan heeft vastgesteld, waarop het thans 
behandelde beroep betrekking heeft, doch hij 
daartoe de bevoegdheid miste, daar het hem 
gegunde tijdvak van een jaar reeds op 14 
October 1932 was verstreken en Gedeputeerde 
Staten mitsdien ten onrechte t en aanzien van 
dit hun ter goedkeuring ingezonden plan eene 
beslissing, als bedoeld in artikel 37 der wet, 
hebben genomen ; 

H ebben goedgevonden : 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Overij ssel van 
24 Juli 1934, n°. 8075/6357, 4e afdeeling, te 
verstaan , dat t en aanzien van het plan van 
uitbreiding van de terreinen gelegen tusschen 
het Zwartewater, de Stadsgracht, de Willems
vaart en de grens met de gemeente Zwoller
kerspel, vastgesteld bij besluit van den ge
meenteraad van Zwolle van 18 December 1933, 
geen beslissing, als bedoeld in artikel 37 der 
Woningwet, kan worden genomen . 

Onze Minister van Sociale Zaken is bela t 
met de uitvoering van dit bes lui t, dat met de 
voordracht van dien Minister in het S taats-
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blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad va'n 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur. 

's-Gravenhage, den 15den Maart 1935. 
WILHELM! A. 

De M inister van Sociale Za ken, 
J. R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 

( Uitgeg. 2 April 1935.) 

N°. 1398 -M/P.B.R. 

Afdeeling 
Volksgezondheid. 

's-Gravenhage, 8 Maart 1935. 

Aan r1e K<mingin . 

Eerbiedig wordt Uwer Majesteit hierbij aan
geboden het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, van 
2 Januari j.l. over het beroep van den raad van 
Zwolle tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Overijssel dd. 24 Juli 1934, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan een, op 18 De
cember 1933 vastgesteld, uitbreidingsplan. Het 
bij dit advies gevoegde ontwerp-besluit luidt als 
volgt: 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Zwolle tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
van 24 Juli 1934, n°. 8075/6357, 4e afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het bij 
beslu it van den raad der gemeente Zwolle van 
18 December 1933, n°. 754, vastgestelde uit
breidingsplan; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 
J anuari 1935, n°. 628 (1934); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 

Overwegende : dat de raad der gemeente 
Zwolle bij besluit van 18 December 1933 heeft 
vastgesteld een plan van uitbreiding voor de 
terreinen, gelegen tusschen het Zwartewater, 
de stadsgracht, de Willemsvaart en de grens 
met de gemeente Zwollerkerspel, met bij be
hoorende bebouwingsvoorschriften ; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij 
hun besluit van 24 Juli 1934, n°. 8075/6357, 
4e Afdeeling, aan het genoemde raadsbesluit 
goedkeuring hebben onthouden, uit overwe
ging, dat bij hun besluit van 3 Februari 1931, 
n°. 759/886, goedkeuri ng is onthouden aan een 
uitbreidingsplan voor het hiervoren omschre
ven gedeelte van de gemeente Zwolle, en dat 
het daartegen ingestelde beroep bij Ons Be
sluit van 21 Augustus 1931, n°. 26, ongegrond 
is verklaard; dat, volgens dat Besluit, de in 
artikel 31 (oud) thans artikel 38, der Wo
ningwet vervatte regeling, waarbij goedkeu
ring door hooger gezag a ls vereischte voor de 
rechtsgeldigheid van een uitbreidingsplan is 
voorgeschreven, klaarblijkelijk beoogt er tegen 
te waken, dat bij de vaststelling van een uit
breidingsplan eenzijdig met het gemeentebe
lang rekening wordt gehouden met terzijde
stelling van private belangen en zulks onaf
hankelij k van bezwaren, die door belangheb
benden tegen het uitbreidi ngsplan mochten 

worden ingebracht; dat in Ons aangehaa ld 
Besluit voorts is overwogen, dat het uitbrei
dingsplan, zooals dat door den gemeenteraad 
was vastgesteld, niet voor goedkeuring vat
baar was, daar geen voldoende waarborgen 
waren gegeven, dat op de rechtmatige belan
gen der eigenaren van de bij het uitbreidings
plan betrokken gronden, in voldoende mate 
zou worden gelet; dat, ingevolge artikel 3& 
der Woningwet, indien een uitbreidingsplan 
door Gedeputeerde Staten of, ingeval van be
roep, door de Kroon niet is goedgekeurd, de 
gemeenteraad, binnen 12 maanden na ont
vangst van de beslissing, een nieuw plan, 
waarbij de beslissing van Gedeputeerde Staten 
of van de Kroon in acht is genomen, aan de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten moet 
onderwerpen; dat evenwel, bij de vaststelling 
van het onderwerpelijke uitbreidingsplan - als 
vastgesteld bij raadsbesluit van 18 December 
1933 - de voormelde beslissing van de Kroon 
niet in acht is genomen; dat toch bij het on
derwerpelijke plan evenmin op eenigerlei wijze 
waarborgen zijn gegeven, dat op rechtmatige 
belangen der eigenaren van bij het plan be
trokken gronden, in voldoende mate zal wor
den gelet; dat blijkens een schrijven van bur
gemeester en wethouders der gemeente Zwolle, 
het gemeentebestuur van meening is, dat de 
belangen van rechthebbenden zijn gewaarborgd 
door de in de Woningwet te dien aanzien ge
geven voorschriften; dat nu wel iswaar na de 
vorige onherroepelijke besl issing omtrent het 
plan van uitbreiding voor het hierboven om
schreven doel der gemeente, eene wijziging 
der Woningwet van kracht is geworden, waar
door, indien tot onteigening wordt overgegaan, 
de belangen van rechthebbenden voldoende 
zijn gewaarborgd, doch dat de wet geenerle i 
waarborg bevat ter verzekering van de belan
gen van rechthebbenden zoolang niet tot ont
eigening wordt overgegaan; dat derhalve in 
die wijziging van de Woningwet voor het ge
meentebestuur geen grond is gelegen om zich 
ontslagen te achten van het nakomen van de 
in het 2e lid van artikel 38 dier wet neerge
legde verplichting; dat het onderwerpel ijke 
plan mitsdien niet voor goedkeuring vatbaar is; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Zwolle bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat het eenige argument, waarop het 
besluit van Gedeputeerde Staten rust, is, dat 
de raad niet, overeenkomstig het voorschrift 
van artikel 38 , lid 2, der Woningwet, in zijn 
besluit van 18 December 1933 Ons Besluit van 
21 Augustus 1931, n° . 26, in acht zou hebben 
genomen; dat d it argument ten eenenmale 
onjuist is; dat het indertijd ging om de vraag, 
of de belangen van rechthebbenden op in het 
uitbreid ingsplan begrepen gronden voldoende 
gewaarborgd werden door de toepasselijkver
klaring eener door den raad vastgestelde ver
ordening, regelend de toekenning van schade
vergoeding aan hen, die door de vaststelling 
van een uitbreidingsplan worden benadeeld; 
dat in Ons Besluit deze vraag ontkennend 
werd beantwoorçl, uitsluitend, omdat de eind
besl issing omtrent het toekennen eener schade
loosstelling in handen van den raad werd ge
legd ; dat de raad toen de keuze had tusschen 
twee wegen; dat hij het aanbod van Gedepu
teerde Staten om op te treden als arbiters in 
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geschillen met belanghebbenden over de toe
passing der verordening kan aanvaarden, of 
de geheele verordening intrekken; dat hij den 
eerstgenoemden weg niet heeft gevolgd; dat 
dan ook bij raadsbesluit van 9 November 1931 
de verordening is ingetrokken en in het raads
besluit van 18 December 1933 van die ver
ordening niet meer wordt gerept; dat hier
mede volledig rekening is gehouden met Onze 
beslissing; dat immers die beslissing er toe 
strekte om te voorkomen, dat belanghebben
den, die, vertrouwende op het bestaan der 
schadevergoedingsregeling, zich onthielden van 
het indienen van bezwaren tegen het ontwerp
uitbreidingsplan, te zijner tijd, wanneer mocht 
blijken, dat zij schade leden, geheel .afhanke
lijk zouden zijn van 's raads beslissing ten 
aanzien van de erkenning dier schade en de 
vergoeding daarvan; dat in het advies, dat 
de hoofdinspecteur van de volksgezondheid in 
Mei 1931 over deze aangelegenheid uitbracht 
aan Onzen toenmaligen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, uitdrukkel ijk de beide 
manieren worden besproken, waarop met de 
belangen van de betrokken eigenaren reke
ning kan worden gehouden, namelijk onder
zoek van ingebrachte bezwaren en bij gegrond
bevinding wegneming daarvan door het treffen 
van eene overeenkomst (of, naar zij daaraan 
zouden wi llen toevoegen, door wijziging van 
het plan) of door het vaststellen van eene 
schadevergoedingsregeling; dat, nu de raad 
den laatstgenoemden weg onbegaanbaar heeft 
bevonden, hij den eersten kiest; dat Gedepu
teerde Staten thans hunne goedkeuring ont
houden, omdat de raad terug komt van een 
stap, dien hij geheel vrijwillig had gedaan, 
doch die hem bleek te brengen op een terrein 
vol voetangels en klemmen; dat zij echter, 
zooals de hoofdinspecteur in zijn bovenaange
haald advies zegt, hadden "te beoordeelen, of 
aan de belangen van de eigenaren, die bezwa
ren hadden ingebracht, op voldoende wijze 
wordt tegemoet gekomen" ; dat hij daaraan 
toevoegt: ,,H et ligt dan mijns inziens niet op 
den weg van Gedeputeerde Staten om met de 
belangen van hen, die geen bezwaren inbren
gen, rekening te houden, omdat van dit Col
lege of van den inspecteur niet kan worden 
verlangd, dat deze het geheele .in het plan 
begrepen gebied naspeuren, of ergens mis
schien een eigenaar zou worden benadeeld" ; 
dat de in dezen laatsten zin neergelegde mee
rr ing ook die van den Directeur-Generaal van 
de Volksgezondheid is, die in zijn werk "De 
Woningwet" op bladzijde 225 schrij ft: ,,Zijn 
Gedeputeerde Staten ook geroepen te letten 
op schade van hen, die geen bezwaren in
brengen? Ik herinner er aan, dat het ontwerp 
van het plan van uitbreiding en het plan, 
evenals de bijzondere rooilijnvoorschriften, ter 
visie moeten liggen en dat belanghebbenden 
bezwaren lnmnen inbrengen. Het komt mij 
voor, dat Gedeputeerde Staten zich mogen en 
moeten bepalen tot het toetsen van de inge
brachte bezwaren. Het College is niet curator 
van onmondige ingezetenen. Een burger, dio 
het verwaarloost op te komen of op te doen 
komen voor zijne belangen, behoeft niet door 
Gedeputeerde Staten beschermd te worden"; 
dat Gedeputeerde Staten zich in hunne beslis
sing in het geheel niet uitlaten omtrent de àl 

of niet gegrondheid van het eenige blijke11s 
hun besluit bij hen ingebrachte bezwaar; dat 
bovendien het College, indien het zich op het 
standpunt stelt, dat het zijne taak is om te 
onderzoeken of de belangen van particulieren 
worden geschaad, onafhankelijk van bezwaren, 
die tegen het plan worden ingebracht, den 
raad had moeten inlichten over de concrete 
belangen, welke gevaar loopen en welke niet 
door de rechthebbenden zelve onder hunne 
aandacht zijn gebracht; dat dit echter nimmer 
is geschied; dat hij verzoekt, het besluit van 
Gedeputeerde Staten te . vernietigen en alsnog 
aan het raadsbesluit goedkeuring te verleenen, 
subsidiair in verband met het bezwaarschrift 
der firma 0. de Leeuw, waaromtrent door Ge
deputeerde Staten geen beslissing is genomen, 
met vernietiging van het besluit van Gedepu
teerde Staten de zaak naar dat College terug 
te wijzen, opdat dit, met inachtneming van de 
in beroep genomen beslissing, alsnog omtrent 
dat bezwaarschrift uitspraak doen; 

Overwegende : dat Gedeputeei:de Staten van 
Overijssel bij hun besluit van 3 Februari 1931 
aan het bij besluit van den raad der gemente 
Zwolle van 28 April 1930 vastgesteld plan van 
uitbreiding van terreinen tusschen de Willems
vaart en het Zwartewater goedkeuring hebben 
onthouden, terwijl het daartegen ingestelde 
beroep bij Ons Besluit van 21 Augustus 1931, 
n°. 26, ongegrond is verklaard ; 

dat blijkens het medegedeelde in de openbare 
vergadering van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, waarin 
over deze zaak verslag is uitgebracht, deze 
beslissing van Ons op 14 October 1931 door het 
gemeentebestuur van Zwolle is ontvangen ; 

dat mitsdien, ingevolge het bepaalde in 
artikel 38, 2e lid, der Woningwet, de gemeente
raad van Zwolle binnen twaalf maanden daarna 
een nieuw plan, waarbij Onze beslissing is in 
acht genomen, aan de goedkeuring van Gede
puteerde Staten had moeten onderwerpen ; 

dat de raad weliswaar op 3 October 1932, dus 
binnen den genoemden termijn, opnieuw een 
uitbreidingsplan heeft vastgesteld en aan Gede
puteerde Staten ter goedkeuring heeft in
gezonden, welk plan daarop, naar aanleiding 
van een schrijven van Gedeputeerde Staten 
bij raadsbesluit van 18 December 1933, nog 
eenigszins is gewijzigd, zoodat in zooverre aan 
het voorschrift van artikel 38, 2e lid, der wet is 
voldaan, doch dat de gemeenteraad het nieuwe 
plan niet heeft vastgesteld met inachtneming 
van Onze beslissing; 

dat toch in Ons voormeld besluit van 21 
Augustus 1931, n°. 26, tot uitdrukking is ge
bracht, dat naar Ons oordeel het uitbreidings
plan voor vele eigenaren van de bij dat plan 
betrokken gronden zoo nadeelig was, dat dit 
niet kon worden goedgekeurd, nu door den 
gemeenteraad geen afdoende waarborgen waren 
gegeven, dat op de rechtmatige belangen dier 
eigenaren in voldoende mate zou worden gelet ; 

dat ter voldoening aan dit besluit de gemeen
teraad aan Gedeputeerde Staten t er goedkeu
ri_ng ha~ be~o<:>ren aan te bieden, hetzij een 
rueuw U1tbre1dingsplan, dat, met betrekking 
tot de aan de gronden te geven bestemming 
voor de eigenaren daarvan minder bezwarend 
kon worden geacht, hetzij een uitbreidingsplan, 
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althans in hoofdzaak overeenkomende met het 
voorafgegane, mits de vaststelling van dat 
plan ware gepaard gegaan met eenigen ma-at. 
regel van de zijde van den gemeenteraad, waarbij 
de toekenning van schadevergoeding, ingeval 
niet tot onteigening mocht worden overgegaan 
op meer onpartijdige wijze, dan door toepassing 
van de verordening van 28 April 1930, n°. 291, 
zou worden verzekerd ; 

dat de gemeenteraad noch het een noch het 
andere heeft gedaan, doch het eerste plan in 
hoofdzaak ongewijzigd opnieuw heeft ingediend 
onder intrekking van de bedoelde verordening, 
waardoor de grondeigenaren in nog slechter 
conditie zouden komen te verkeeren ; 

dat derhalve de raad van Zwolle in deze het 
bepaalde in artikel 38, 2e lid, der Woningwet 
niet behoorlijk heeft nageleefd en Gedeputeerde 
Staten mitsdien terecht aan het raadsbesluit 
hunne goedkeuring hebben onthouden ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit. 
De M iniste,r van Sociale Zaken, 

Met de voorgestelde verwerping van het 
beroep kon ik mij vereenigen, nochtans op 
den, formeelen, grond, dat de raad van Zwolle 
op 18 December 1933 - toen hij een vroeger 
besluit introk - niet meer bevoegd was een 
uitbreidingsplan vast te stellen, in verband on
der meer met het bepaalde in artikel 40 der 
Woningwet, dat ook in dit geval toepassing 
moet vinden (vergelijk Uwer Maj esteits be
sluiten van 19 en 26 ovember 1934, nos. 27 
en 29). Een en ander deelde ik mede aan de 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, onder 
opmerking, dat het besluit van 18 December, 
formeel en feitelijk, een ander plan betrof dan 
dat, bedoeld in het ingetrokken besluit van 
3 October 1932; dat een buitenwettelijke rege
ling op het stnk van vergoeding van schade 
bezwaarlijk ingevolge de wet kan worden ge
vorderd, noch eventueel opgelegd door Gede
puteerde Staten ; en dat de bedoeling van Uwer 
Majesteits besluit van 21 Augustus 1931, n°. 
26, mijns inziens was zooals het gemeente
bestuur van Zwolle haar blijkbaar heeft opgevat. 

Na overweging van het door mij aangevoerde 
h eeft de Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur haar ont,verp in dier voege gewijzigd, 
dat de rechtsoverweging en de voorgestelde 
uitspraak luiden als volgt : 

"Overwegende : dat Gedeputeerde Staten 
van Overij se! bij hun besluit vah 3 Februari 
1931 aan het bij besluit van den raad der ge
meente Zwolle van 28 April 1930 vastgestelde 
plan van uitbreiding voor terreinen tusschen de 
Willemsvaart en het Zwarte Water goedkeuring 
hebben onthouden, terwijl het daartegen in
gestelde beroep bij Ons besluit van 21 Augustus 
1931, n°. 26, ongegrond is verkla-ard ; 

dat blijkens het medegedeelde in de openbare 
vergadering van de Afdeeling van den Raad 
van State, voor de Geschillen van Bestuur, waar
in over deze zaak verslag is uitgebracht, deze 
b eslissing van Ons op 14 October 1931 door het 
gemeentebestuur van Zwolle is ontvangen; 

dat mitsdien, ingevolge het bepaalde in 
.arti\rnl 38, 2e lid, der Woningwet, de gemeente-

raad van Zwolle vóór den 14den October 1932 
een nieuw plan, waarbij Onze beslissing is in 
acht genomen, aan de goedkeuring van Gede
puteerde Staten moest onderwerpen ; 

dat de ra-ad op 3 October 1932, dus binnen 
den bij artikel 38, 2e lid, der wet gestelden ter
mijn, opnieuw een uitbreidingsplan heeft vast
gesteld, doch dat daarbij Onze beslissing van 
21 .Augustus 1931, n°. 26, niet is in acht geno
men· 

dat immers daarin tot uitdrukking is gebracht 
dat naar Ons oordeel het uitbreidingsplan voor 
vele eigenaren van de bij dat plan betrokken 
gronden zoo nadeelig was, dat dit niet kon 
worden goedgekeurd, nu door den gemeente
raad geen afdoende waarborgen waren gegeven, 
dat op de rechtmatige belangen der eigenaren 
in voldoende mate zou worden gelet ; 

dat ter voldoening aan dit besluit de ge
meenteraad aan Gedeputeerde Staten ter goed
keuring had behooren aan te bieden, hetzij 
een nieuw uitbreidingsplan, dat, met betrekking 
tot de aan de gronden te geven bestemming voor 
de eigenaren daarvan minder bezwarend kon 
worden geacht, hetz~i een uitbreidingsplan, in 
hoofdzaak overeenkomende met het vooraf
gegane, mits de vaststelling van dat plan ware 
gepaard gegaan met eenigen maatregel van de 
zijde van den gemeenteraad, waarbij de toe
kenning van schadevergoeding, ingeval niet 
tot onteigening mocht worden overgegaan, op 
meer onpartijdige wijze dan door toepassing 
van de verordening van 2 April 1930, n°. 291, 
zou worden verzekerd ; 

dat de gemeenteraad noch het een noch het 
ander heeft gedaan, doch het plan in hoofdzaak 
ongewijzigd opnieuw heeft ingediend onder 
intrekking van de bedoelde verordening, waar
door de grondeigenaren in nog slechter conditie 
zouden komen te verkeeren ; 

dat derhalve de raad van Zwolle in deze het 
bepaalde in artikel 38, tweede lid, der Woning
wet niet behoorlijk heeft nageleefd; 

Overwegende : dat op dit verzuim artikel 40 
der Woningwet als sanctie stelt, dat de krach
tens artikel 38, 2e lid, der Woningwet op den 
raad rustende taak aan dit college wordt ont
nomen en overgebracht op Gedeputeerde 
Staten, die dan op kosten van de gemeente in 
deze aangelegenheid hebben te voorzien; 

Overwegende : dat de ra-ad van Zwolle nu 
wel op 18 December 1933 een nieuw uitbrei
dingsplan heeft vastgesteld, doch hij daartoe de 
bevoegdheid miste, daar het hem gegunde tijd
vak van een jaar reeds op 14 October 1932 was 
verstreken en Gedeputeerde Staten mitsdien 
ten onrechte ten aanzien van dit hun ter goed
keuring ingezonden plan eene beslissing, als 
bedoeld in artikel 37, 5e lid, der wet hebben 
genomen; 

H ebben goedgevonden : 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 
24 Juli 1934, n°. 8075/6357, 4e afdeeling, te 
verstaan, dat ten aanzien van het plan van 
uitbreiding van de terreinen, gelegen tusschen 
het Zwartewater, de stadsgracht, de Willems
vaart en de grens met de gemeente Zwoller. 
kerspel, vastgesteld bij be ;]uit van den ge
me~nteraad van Zwolle van 18 December 1933, 
geen beslissing, als bedoeld in artikel 37, 5e lid, 
der Woningwet kan worden genomen ." 
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In verband m et de overwegingen van dit 
ontwerp-besluit merkte de Aldeeling voor de 
Geschillen van Bestuur in haar nader advies op, 
dat zij zich kwalijk kon vereenigen met mijn 
opmerking betreffende de bedoeling van Uwer 
Majest eits besluit van 21 Augustus 1931, n°. 26. 
De bedoeling van dit, in overeenstemming met 
het advies van de afdeeling genomen, besluit 
strookt - naar zij meent - in geen enkel op
zicht met de opvatting, door het gemeente
bestuur van Zwolle dienaangaande gehuldigd . 
De strekking van dit besluit is haars inziens 
volkomen jui st weergegeven in de vijfde alinea 
van de rechtsoverweging van haar ontwerp. 
De afdeeling schreef nog dat "noch in Uwer 
Majesteits besluit van 21 Augustus 1931 (n°. 26) , 
noch in het evenbedoelde ontwerp-besluit der 
Afdeeling gelezen kan worden , dat eene buiten
wettelijke regeling op het stuk van vergoeding 
van schade wordt gevorderd of eventueel door 
Gedeputeerde Staten zou moeten worden op
gelegd. E en maatregel t e nemen, als in het oor
spronkelijke ontwerp-besluit bedoeld (de af
d eeling denkt hier bijvoorbeeld aan eene ver
ordening, volgens welke aan hen, die door de 
vaststelling of wijziging van een uitbreidings
plan worden benadeeld, zonder meer een recht 
op schadevergoeding wordt t oegekend, waardoor 
eene actie wordt geboren, welke, bij verschil 
van meening tusschen gemeentebestuur en 
belanghebbende, bij den burgerlijken rechter 
tot gelding kan worden gebracht), staat den 
gemeenteraad uit den aard der zaak vrij, maar 
meent de raad daartoe niet te moeten overgaan, 
dan rust, naar den gedachtengang van de Af
d eeling, neergelegd in haar ontwerp-besluit, 
op hem de verplichting een nieuw uitbreidings
plan vast t e st ellen , dat met betrekking tot de 
aan de gronden t e geven best emming voor de 
eigenaren daarva n minder bezwarend kon 
worden geacht." 

Met de nader voorgestelde uitspraak kan ik 
mij vereenigen. Ik merk evenwel op, dat die 
uitspraak geen nadere, of andere, motiveering 
behoeft dan die, bedoeld aan het slot van de 
rechtsoverweging van het ontwerp : de ge
meenteraad was niet meer bevoegd een uit
breidingspla n vast te stellen voor het betrokken 
d eel der gemeente. 

In de bedoelde overweging is dus, naar mijne 
meening geen plaats voor verdere beschouwingen, 
met name ook niet voor wat betreft een besluit 
van 3 October 1932, dat- het ontwerp verliest 
dit uit het oog - is ingetrokken. Tegen hetgeen 
het ontwerp zegt over wat de raad had behooren 
te doen t er voldoening aan Uwer Majest eits 
besluit van 21 Augustus 1931, n° . 26, heb ik 
bovendien bedenking met het oog op de toepas
sing van artikel 40 der Woningwet, waartoe de 
voorgestelde beslissing zal moeten leiden. Zou
den Gedeputeerde Staten - gelet op het belang 
van een goede ontwikkeling van Zwolle - een 
plan als dat, waaraan zij goedkeuring onthiel
den, behoudens geringe wijziging opnieuw 
willen vaststellen, dan staat het besluit van 
1931, naar ik meen, niet in den weg aan een 
"schaderegeling" overeenkomstig de we~, in 
dier voege, dat niet een "schadevergoedrngs
verordening" wordt vastgesteld, maar dat 
Gedeputeerde Staten zouden trachten de ge
meente en die eigenaren, die naar hun oordeel · 
uit hoofde van billijkheid voor tegemoetkoming 

in aanmerking zouden, tot overeenst emming t e 
brengen c.q. omtrent een uit t e keeren ver
goeding, met dien verstande dan, dat niet
voldoen aan de billijkheid zou behooren te 
leiden tilt het onthouden van goedkeuring aan 
het plan. Ik betwijfel of een rechtsoverweging 
als de afdeeling voor de Geschillen van Bestuur 
wil - maar die aan Uwer Maj est eits besluit 
van 1931 een bedoeling toeschrijft, waart oe de 
bewoordingen mijns inziens niet d,vingen _::_ een 
oplossing in dien zin zou toelaten, die wellicht 
ook practisch de voorkeur verdient. Ik merk 
hierbij op, dat door de wijziging van artikel 92 
der Onteigeningswet "onredelijke" benadeeling, 
als gevolg van een goed uitbreidingsplan en z., 
uiteraard minder voorkomt ; en dat Gedepu
t eerde Staten, indien zij - zooals aangewezen 
schijnt - het plan in ongewijzigden of nagenoeg 
ongewijzigden, vorm opnieuw zouden wille~ 
vast st ellen, bezwaarlijk zonder medewerking 
van het gemeentebestuur zouden kunnen vol
doen aan de, beweerde, strekking van Uwer 
Majest eits besluit . 

E erbiedig geef ik Uwer Maj est eit thans in 
overweging het ontwerp-bèsluit t e bekrachtigen, 
dat overeenkomstig mijn zienswijze is opge
maakt . 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S 1 o t e m a k er d e B r u ï n e. 

s. 138 . 

15 Maart 1935. WET tot vaststelling van het 
vie,·de hoofdstuk der Rij ksbegroot i ng voor 
het dienstjaar 1935. 

Titel A . Gewone dienst 
Titel B. K apitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 139 . 

f 25 ,989,907 
Nihil 

f 25,989,907 

16 Mawrt 1935. BESLUIT, houdende beschik
king op de beroepen , ingesteld door: 1 °. 
A. L eeuw, namens een commissie van 
ouders van leerlingen der openbare lagere 
school te Z waag, 2°. burgemeester en wet
houders van Zwaag, ter ui tvoering van het 
bes luit van den raad dier gemeente van 
13 April 1934, n°. O.L./27-1 934, en 3°. 
den K erkeraad der Nederduitsch-H ervorm
de Gemeente te Z waag, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van N oordhol
land van 14 Maart 1934, n°. 142, waarbij 
besloten is : I. de openbare l agere school 
in de gemeente Z waag op te heffen; Il. 
te bepalen, dat de opheffing 1 Mei 1934 
zal ingaan, of, ingeval van beroep krach
tens artikel 17 der L ager-onderwijswet 
192 0, in te stellen binnen de,·t ig vrij e 
dagen, te rekenen van den dag, waarop di t 
besluit openbaar gemaakt of aan den be
langhebbende toegezonden is, met ingang 
van den eersten dag der tweede maand, 
volgende op die, waarin Onze bes! iss i11g 
door het gemeentebestuur zal zijn ontvan
gen, bijaldien deze besli ssing nà 1 Mei 
1934 mocht worden genomen en strekt tot 
handhav ing van dit beslui t. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 
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door: 1 °. A. Leeuw, namens een comm1ss1e 
van ouders van leerlingen der openbare lagere 
school te Z waag, 2°. burgemeester en wethou
ders van Zwaag, ter u itvoering van het besluit 
van den raad dier gemeente van 13 Apri l 
1934, n°. O.L./27-1934, en 3°. den K erkeraad 
der Nederdui tsch-H ervormde Gemeente te 
Z waag , tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noorà:holland van 14 Maart 1934, 
n°. 142, waarbij besloten is: I. •de openbare 
lagere school in de gemeente Z waag op te 
heffen; II. te bepalen, dat de opheffing 1 
Mei 1934 zal ingaan, of, ingeval van beroep 
krachtens a rtikel 17, der Lager-onderwijswet 
1920, in te stellen binnen dertig vrije dagen, 
te rekenen van den dag, waarop dit besluit 
openbaar gemaa kt of aan den belanghebbende 
toegezonden is, met ingang van den eersten 
dag der tweede maand, volgende op die, waar
in Onze beslissing door het gemeentebestuur 
zal zijn ontvangen, bijaldien deze beslissing nà 
1 Mei 1934 mocht worden genomen en strekt 
tot handhaving van dit be luit; 

Den R aad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , adviezen 
van 16 Januari 1935, n°. 44, en van 20 F e
bruari 1935, n°. 44/25; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
11 Maart 1935, n°. 3539, afdeeling Lager On
derwijs; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten bij 
hun evenvermeld besluit o.m. de openbare 
lagere school in de gemeente Z waag hebben 
opgeheven, daarbij overwegende, dat de open
bare lagere school te Z waag door 31 leer l ingen 
wordt bezocht; dat deze leerlingen over de 
openbare lagere scholen, gevestigd in de ge
meenten Blokker, H oorn en Wognmn kunnen 
worden verdeeld; dat, indien de ouders bij de 
keuze tusschen een dier scholen reken ing hou
den met de onderwijsinrichting, welke het 
dichtst bij hun woning is gelegen, de a fstand 
voor geen der kinderen meer dan 4 km zal 
bedragen, zoodat, in aanmerking genomen, dat 
de wegen goed begaanbaar zijn, tegen de 
bovenbedoelde verdeeling geen overwegende 
bezwaren bestaan; dat dus, mede gelet op de 
omstandigheid, dat de bovengemelde scholen 
voor de kinderen voldoende plaatsruimte bie
den en de gemeentebesturen van Blokker, 
H oorn en Wognum bereid zijn tot hun toela
t ing m ede te werken , door de opheffing de 
belangen van de schoolgaande kinderen niet 
zullen worden geschaad; dat, wat den finan
cieelen kant der zaak betreft, de toepassing 
van artikel 22, derde 1 id, der Lager-onderwijs
wet 1920 voor het Rij k een bezu iniging zal 
opleveren, hierin bestaande, dat de vergoeding 
ex artikel 56 dier wet zoowel voor een hoofd 
der school a ls voor een onderwijzer van bij
stand, ter zake waarvan op de gemeentebe
groot ing voor den d ienst van 1934 een bedrag 
va n f 3738 is geraamd, zal komen te verval
len ; dat weliswaar de mogelijkhe id bestaat, 
dat a ls gevolg van de verdeeling der leerlingen 
over de openbare lagere scholen in de gemeen
ten Blokker, H oorn en Wognum, aan een 
dezer onderwijsinricht ingen het getal verpl ichte 
leerkrachten met één moet worden ve rmeer
derd, doch dat ook indien dit noodzakelij k 
mocht zij n, de besparing voor het Rij k n iette-

min van beteekenis zal blijven; dat, wat de 
financieele gevolgen voor de gemeente aan
gaat , hun coll ege uit de door h et gemeente
bestuur bij schrijven van 23 Februari 1934, 
Lett. O.L./27, ingezonden opgaven is gebl eken, 
dat de opheffing van deze school, ook indien 
de ambtswoning van het hoofd der school on
verhuurd mocht blijven, naar alle waarschijn
l ij kheid voor de gemeentekas een ger ing voor
deel zal opleveren; 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn. 
gekomen: 

1°. A. Leeuw, namens een commiss ie van 
ouders van leerlingen der genoemde school , 
o. m . aanvoerende, dat Z waag een van de oud
ste en bloeiendste dorpen van W est-Friesland 
is; dat de school in deze gemeente dan ook 
een band vormt van cultureele en econom ische 
waarde; dat de school zich in zeer goeden 
staat bevindt en aan a lle eischen voldoet, wat 
de inspecteur van het lager onderwijs heeft 
erkend ; dat het gezinsleven geheel in disoçde 
geraakt; dat de ki nderen reeds vroeg van 
huis moeten en vrij laat weer thu is komen, 
daa r hiervoor des m iddags geen gelegenheid 
zal zijn; dat de a fstanden, die moeten worden 
afgelegd om een andere school te bereiken, 
door het drukke verkeer veel te gevaadijk 
zijn; dat bij slecht weer, vooral in den winter, 
vele leerlingen gedwongen zullen zijn lessen te 
verzuimen; dat bij opheffing van de school 
ook het hoofd van deze inrichting de gemeente 
zal ·gaan verlaten, waardoor men verstoken 
zal zijn van intellect, daar er in Z waag geen 
dokter, notaris of iets dergelijks woonachtig 
is; dat, als een openbare lagere school ont
breekt, dit Protestanten weerhouden kan, zich 
in de toekomst te Z waag te vestigen en de 
mogelijkheid bestaat, dat de tegenwoordige 
ingezetenen naar elders gaan vertrekken, zoo
dat men tot de conclusie komt, dat de ophef
fing niet a lleen een nadeel zal zij n voor een 
deel der ingezetenen, maar ook voor de ge
meente in het a lgemeen ; dat de gemeentena
ren met medewerking van de kerkelijke in
stelling hebben besloten ter bevordering van 
het onderwijs voor hun rekening een kweeke
ling met akte aan te stellen, ,,ter vervangi n6 
van de onderwijzeres, welke haar ontslag reeds 
was aangezegd", zoodat de leerkrachten op 
twee zullen blijven bestaan en het onderwijs 
op hoog peil staat en met dat op de grootste 
dure scholen kan worden vergeleken; dat in 
het beslui t van Gedeputeerde Staten wordt 
vermeld, dat de kinderen binnen de grens van 
4 km een openbare lagere school in de om
! iggende gemeenten kunnen bereiken; dat di t 
onjuist is; da t er kinderen zijn, die bijna 5 
km zijn verwijderd van de d ichtstbijgelegen 
openbare school ; 

2°. burgemeester en wethouders der ge
meente Z waag, ter uitvoering van het besluit 
van den raad dier gemeente van 13 April 
1934, n° . O.L./27-1934, aanvoerende, dat aan 
het voorschrift, vervat in het eerste lid van 
artikel 19 der L ager-ondenvijswet 1920, geacht 
wordt te zijn voldaan, indien een regeling, a ls 
bedoeld in het v ierde lid van artikel 19 dier 
wet is vastgesteld tusschen naburi ge gemeen
ten; dat een regel ing, als bedoeld in genoemd 

· 1 id, niet is tot stand gekomen tusschen de 
gemeente Z waag en de naburige gemeenten; 
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dat weliswaar tusschen de gemeenten Hoorn 
en Zwaag een regeling, als bovenbedoeld, is 
getroffen, doch dat daarmede ni et gezegd kan 
worden, dat aan de voorschriften van arti kei 
19 volledig is voldaan; dat immers slechts een 
gedeelte der kinderen, welke als leerplichtig 
thans de openbare lagere school te Zwaag be
zoeken, de gelegenheid geboden wordt een 
openbare lagere school te bezoeken, welke op 
een afstand van niet meer dan 5 km van hun 
woning verwijderd is , terwijl de overigen, zou
den zij naar de school/scholen te Hoorn worden 
verwezen, een afstand, maximaal circa 6 km 
bedragende, zouden moeten afleggen; dat 
weliswaar de gemeentebesturen van Blokker 
en Wognum (eveneens naburige gemeenten, 
door Gedeputeerde Staten in hun bestreden 
besluit genoemd) zich bereid hebben verklaard, 
mede te werken door kinderen uit de gemeente 
Zwaag op hun openbare scholen toe te laten, 
doch dat daarmede niet is voldaan aan het 
voorschrift van artikel 19, vierde lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, hetwelk uitdrukkelijk 
spreekt van de "vaststelling van een rege
ling"; dat Gedeputeerde Staten stellen, dat 
de door de kinderen naar de scholen m de na
burige gemeenten af te leggen wegen "goed 
begaanbaar" zijn; dat deze stelling huns in
ziens slechts in zooverre juist is, dat het "weg
dek" goed genoemd kan worden; dat echter 
de frequentie van het verkeer, gepaard aan de 
wegbedekking, welke ten zeerste het "snelle" 
verkeer bevordert, de bedoelde wegen voor 
wielrijders en voetgangers in hooge mate ge
vaarlijk maakt, te meer, omdat voet- en rij
wielpaden langs die , wegen grootendeels ont
breken en ten deelè zelfs geen bermen langs 
die wegen worden aangetroffen; dat voorts de 
kinderen, welke na opheffing der openbare 
lagere school te Zwaag die te Hoorn zullen 
moeten bezoeken, gedwongen zijn den primai
ren weg A mste1·dam-H oorn te kruisen op een 
punt, waarop ten gevolge van de onoverzichte
lijkheid van de plaatselijke situatie reeds 
meerdere ongevallen plaats vonden; dat de 
cij fers , ten aanzien van de bezuiniging voor 
het Rijk uit de opheffing der school te Zwaag 
volgens Gedeputeerde Staten voortvloeiende, 
niet met de werkelijkheid overeenstemmen; 
dat namelijk sindsdien de onderwijzeres van 
bijstand, met ingang van 1 Mei 1934 bove_n
tallig is geworden, als aanstaand wachtgeld
ster in gelijke betrekking werd benoemd te 
Bovenkarspel; dat mitsdien de bezuiniging 
voor het Rijk, uit de opheffing der openbare 
lagere school te Zwaag voortvloeiende, zich 
zal bepalen tot de op-wachtgeld-stelling van 
het hoofd der school; dat, aannemende, dat 
deze functionnaris onmiddellijk plaatsing vindt 
bij het gpenbaar onderwijs in een andere ge
meente w a ardoor hem geen wachtgeld zou be
hoeven ' te worden uitbetaald, een bezuiniging 
voor het Rijk uit dien hoofde zou ontstaan van 
circa f 2100; dat daartegenover kan worden 
gesteld de mogelijkheid, dat in een der andere 
gemeenten, waarheen de kinderen, thans de 
openbare lagere school te Zwaag bezoekende, 
na opheffing van die school verwezen worden , 
dientengevolge een extra wettel ijk verplichte 
leerkracht zal moeten worden aangesteld, dan 
wel een bestaande leerkracht, welke anders 
zou -kunnen afv1oeien, zou moeten worden ge-

handhaafd; dat de kinde1·en, na opheffin•g 
van de school te Zwaag, reeds des morgens 
vroeg het gezin moeten verlaten, om daarin 
eerst des avonds terug te keeren, hetgeen 
vooral des winters, als de dagen kort zijn en 
het weder dikwijls zeer ongunstig is, ernstige 
bezwaren medebrengt; dat in het bijzonder 
ten aanzien van de kinderen, die na opheffing 
van de school te Zwaag de school/scholen te 
Hoorn bezoeken zullen, het bezwaar ook geldt, 
dat zij , uit hun landelijk milieu, verp laatst 
worden naar en in een omgeving van stads
kinderen met hun geheel verschillende menta
liteit; dat het leven ten plattelande ook mede
brengt - noodzakelijkerwijze - dat het gez in 
om circa 12 uur des middags een warmen 
maaltijd gebruikt; dat, als boven gezegd, na 
opheff ing van de openbare lagere schoç,l . te 
Zwaag, de kinderen, dàn àe scholen in de na
burige gemeenten bezoekende, des middags 
niet in hun woning terugkeeren en het gezin 
derhalve of het uur van den warmen maaltijd 
moet verzetten, voor zoover de werkzaamheden 
des vaders zulks toelaten, of de kinderen bij 
thuiskomst des avonds a lleen dien maaltijd 
zullen moeten gebruiken; . dat niet tegenge
worpen kan worden aan het hiervoor aange
haalde bezwaar in zake de gevaren, welke den 
kinderen op hun weg naar de scholen in de 
naburige gemeente dre igen, dat de ouders toch 
zeker wel in de gelegenheid zijn desverlangd 
en voor eigen rekening hun kinderen gebruik 
te doen maken van autobus of trein; dat wel
licht de mogelijkheid bestaat, dat de kinderen 
van een dier vervoermiddelen gebruik maken 
- zij het ook, dat het voortbestaan van 
den locaalspoorweg Ho01·n- Medemblik aller
minst zeker is, daar immers een wetsontwerp 
tot naasting van deze lijn is verschenen, -
doch dat vast staat, dat de llitgaven, aan het 
gebruik van een dier vervoermiddelen ver
bonden, den financieelen capaciteiten van ver
schillende ouders te boven gaan; 

3°. de Kerkeraad der Nederduitsch-Her
vormde gemeente te Zwaag, aanvoerende, dat 
de belangen der kinderen a ls toekomstige vol
wassen ingezetenen van Zwaag zullen worden 
benadeeld a ls zij 6- 7 jaren lang dagelijks in 
drie verschillende vreemde gemeenten onder
wijs moeten ontvangen; dat het gemeenschaps
gevoel met de andere ingezetenen hunner eigen 
dorpsgemeente daardoor bij de aanstaande 
burgers zéér zal worden geschaad en ver
zwakt; dat ook de belangen der kerkelijke 
gemeente zullen geschaad worden, doordat bij 
eventueele opheffing die kerkelijke gemeente 
in komende jaren zal gaan bestaan uit lid
maten, die in hun jeugd elkaar niet hebben 
leeren kennen, waardeeren en begrijpen in da
gel ijkschen omgang; dat het voor de kerk on
doenlijk zal zijn den kinderen school -catechi
satie-lessen te blijven verstrekken door den 
eigen predikant of consulent; dat deze dan op 
drie of meer scholen in wijden omtrek meer
dere uren aan kle ine groepjes kinderen les 
zou moeten geven, wat bovendien niet door de 
bevoegde autoriteiten zou kunnen worden toe
gestaan; dat er dan ook bij doorvoering van 
de opheffing alle aanleiding zou zijn met in
spanning van alle krachten te streven naar 
stichting van een eigen qijzondere school, waar
door de door het Rijk verlangde bezuin iging 
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weer te niet zou worden gedaan; 
Overwegende ten aanzien van de ontvanke

lijkheid van de appel lanten in hun beroep, 
dat artikel 17 der Lager-onderwijswet 1920 
het -recht van hooger beroep toekent aan ieder, 
die belang heeft bij de vernietiging of verbe
tering van een krachtens deze wet door Ge
deputeerde Staten genomen beslu it; 

dat belang daarbij is te verstaan in den zin 
van e igen persoonl ijk be lang; 

dat de K erkeraad der Nederduitsch-Her
vormde Gemeente te Z waag niet geacht kan 
worden bij de vern ietiging of verbetering van 
het bestreden besluit zoodanig belang te hdJ
ben en derhalve in zijn beroep niet kan worden 
ontvangen; 

dat voor ts de appell ant A. Leeuw in beroep 
is gekomen namens de ouders van de lee rlin
gen dezer school ; 

dat echter, nu niet gebleken is, dat deze ap
pellant door de andere ouders tot het instell en 
van h et beroep is gemachtigd, hij slechts ge
acht kan worden voor zich zelven in beroep 
te zij n gekomen; • 

Overwegende ten aanzien van de hoofdzaak, 
dat aan de opheffing van deze school uit den 
aard der zaak de gebruikel ijke bezwaren zijn 
verbonden; 

dat over deze, gel ijk elders, behoort te wor
den heengestapt, omdat zich hier geen bij zon
dere omstand igheden voordoen, die daarvoor 
een beletsel zouden zij n; 

dat immers a ls zoodanig niet kan gelden, 
dat behalve de hier bedoelde openba re lagere 
school slechts één bijzondere lagere school , na
melijk een Roomsch-Kathol ieke school , in de 
gemeente Z waag bev indt, omdat bij opheffing 
van de eerstbedoelde school de kinderen van 
het Protestantsche deel der bevolking in de 
bij u itstek gunstige omstandigheden verkeeren, 
dat zij in dr ie nabij gelegen gemeenten, na
melijk H oorn, Blokker en Wognu,n, openbare 
lagere schol en kunnen bezoeken, terwijl bl ij
kens mededeel ing van burgemeeste r en wet
houders van Z waag voor geen der kinderen 
de afstand naar één dezer scholen meer dan 4 
lnn bedraagt, a l beweert de appellant A. 
Leeuw, dat er kinderen zîjn, wier woning bijna 
5 km verwijderd is van de dichtstbij gelegen 
openbare lage re school ; 

dat voorts de bezuini g ing, welke met de op
heffing van de hier bedoelde chool zal worden 
bereikt, zoowel voor het Rijk als voor de ge
meente, van beteekenis zal zijn; 

dat, nu de school inmiddels een eenmans
school is geworden, en de tot 1 Mei 1934 naast 
het hoofd aan de school verbonden onderwij 
zeres reeds elders in functie is, de jaarwedde 
van het hoofd der school zal komen te verva l
len· 

d~t aan de openbare lagere school te W og
nu1n, waarheen onder andere een deel van de 
leerl.i:ngen der openbare lagere school te Zwaag 
na haar opheffing kan gaan, reeds sedert 1 
J anua ri 1935 een derde lee rkracht niet meer 
is verbonden ; 

dat volgens de verwachting van burgemees
ter en wethouders van Z waag na die opheffing 
slechts 5 kinderen uit die gemeente die school 
zullen bezoeken, terwijl het aantal leerlingen 
aan die school nog m!lt 9 kan stijgen, voordat 
opnieuw een derde leerkracht zou moeten 

worden aangesteld, indien het gemiddeld aan
tal leerl ingen dezer school 75 za l overschrij
den· 

d~t dus de bezuiniging, verki'egen door het 
vertrek van de derde leerkracht der school te 
Wognu,n zeer waarschijnlijk gehandhaafd zal 
kunnen blij ven; 

dat ook indien dit niet het geval zou zijn , 
door het Rijk toch de jaa rwedde van het 
hoofd der openbare lagere school te Z waag, 
afgezien van het aan hem uit te keeren wacht
geld, ten volle zal worden bespaard; 

dat voorts, blijkens de stukken, ook voor de 
gemeente Z waag een bezu inig ing van beteeke
n is uit de opheffing van de hier bedoelde 
school zal voortvloe ien; 

dat burgemeester en wethouders van Z waag 
bij opheffing van de school voor de gemeente 
een voordeel berekenen van f 690 per jaar, te 
verm inderen met f 220 wegens niet verhuren 
van de onderwijzerswoning en met f 390 we
gens vergoeding aan andere gemeenten, zoo
dat een voordeel van f 80 per jaar zou ont
staan; 

dat hierb ij echter niet gerekend is met ver
koop of verhuring van school en woning, doch 
dat niet aannemelijk is gemaakt, waarom, na 
een kleine inwendige verbouwing, die twee 
gebouwen niet verkoopbaar of verhuurbaar 
zouden zijn ; 

dat bij verkoop zal vervallen f 100 voor on
derhoud van het schoolgebouw en eveneens 
f 100 voor dat van de onderwijzerswon ing, 
wel ke bedragen reeds in minder ing wa ren 
gebracht, a lvorens het voordeeli g saldo van 
f 80 werd geraamd ; 

dat bij verhuring de berekende besparing 
van f 80 per jaar met de huuropbrengst(en) 
zal worden verhoogd; 

dat, nu de school sedert 1 Mei 1934 een 
eenmansschool is geworden, daaraan een vak
onderwijzeres voor de nuttige handwerken voor 
meisjes is benoemd, wier bezoldiging bij op
h effing van de school zal verval Jen en even
eens hetgeen de gemeente uit dien hoofde 
mogelijk aan de bijzondere lagere chool ter 
pl aatse moet vergoeden; 

dat onder deze omstandigheden dan ook te
recht door Gedeputeerde Staten tot dezen 
m aatregel is overgegaan; 

Gezien de L ager-onderwijswet 1920; 
· H ebben goedgevonden en verstaan: 
1°. den K erkeraad der Nederduitsch-Her

vormde Gemeente te Zwaag niet ontvankelijk 
te verklaren in zij n beroep; 

2° . met handhaving van het beslu it van 
Gedeputeerde Staten van N oordholland van 
14 Maart 1934, n°. 142, de overige beroepen 
ongegrond te verklaren. 

Onze Mini ter van Onderwijs, Kunsten ·en 
Wetenschappen is belast met de u itvoer ing 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad ge
plaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 16den Maa rt 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Marchant. 
(Uitgeg. 26 Maart 1935.) 
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N°. 3539. 
LAGER ONDERWIJS. 

Beroepen tegen opheffing open
bare lagere school te Zwaag. 

's-Gravenhage, 11 Maart 1935. 

Aan de Koningin. 

Door den Vice-Pres ident van den Raad van 
State, Voorzitter van de Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, werd rechtstreeks in 
mijn handen gesteld het tot Uwe ·Majesteit 
gericht advies van de Afdeeling van dien 
Raad, van 16 Januari 1935, n°. 44, vergezeld 
van het ontwerp van een met redenen om
kl eed, door Uwe Maje teit te nemen besluit, 
betreffende het beroep, waarvan krachtens 
machtiging van Uwe Majeste it de overweging 
door mij bij brief van 8 December 1934, n°. 
9468 I , afdeel ing Lager Onderwijs A lgemeen, 
bij di e Afdeel ing is aanhangig gemaakt. 

Di t ontwerp-besluit luidt als volgt: 
Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingeste ld 

door: 1 °. A . Leeuw, namens een commissie 
van ouders van leerlingen der openbare lagere 
school te Zwaag ; 2° . burgemeester en wethou
ders van Z waag, ter uitvoering van het besluit 
van den raad die r gemeente van 13 Apri l 
1934, n°. O.L./27-1934, en 3° . den K erkeraad 
der Nederduitsch-Hervormde Gemeente te 
Z w=g, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordholland van 14 Maart 1934, 
n°. 142, waarbij besloten is : I. de openbare 
lagere school in de gemeente Z waag op te 
heffen; II. te bepalen, dat de opheffing 1 
Mei 1934 zal ingaan, of, ingeval van beroep 
krachtens artikel 17, der L ager-onderwijswet 
1920, in te stellen binnen dertig vrije dagen, 
te rekenen van den dag, waarop dit besluit 
openbaar gemaakt of aan den belanghebbende 
toegezonden is, met ingang van den eersten 
dag der tweede maand, volgende op die, waar
in Onze beslissing door het gemeentebestuur 
zal zijn ontvangen, bijaldien deze beslissing nà 
1 Mei 1934 moch t wo rden genomen en strekt 
tot handhav ing van dit besluit ; 

Den R aad van State, Afdeel ing voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
16 Januari 1935, n° . 44; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten bij 
hun evenvermeld besluit o. m. de openbare 
lagere school in de gemeente Zwaag hebben 
opgeheven, daarbij overwegende, dat de open
bare lagere school te Zwaag door 31 leerl ingen 
wordt bezocht; dat deze leer! ingen over de 
openbare l agere schol e n, gevestigd in de ge
meenten Blokke1·, Hoo1·n en Wognum kunnen 
worden verdeeld; dat, indien de ouders bij de 
keuze tusschen een dier scholen rekening hou
den met de onderwijsinrichting, welke het 
dichtst bij hun woning is gelegen, de afstand 
voor geen der kinderen meer dan 4 km zal 
bedragen, zoodat, in aanmerking genomen, dat 
de wegen goed begaanbaar zijn, tegen de 
bovenbedoelde verdeeling geen overwegende 
bezwaren bestaan; dat dus, mede gelet op de 
omstandigheid, dat de bovengemelde scholen 

voor de kinderen voldoende plaatsruimte bie
den en de gemeentebesturen van B lokker, 
Hoorn en' Wognum bere id zijn tot hunne Loe la
ting mede te werken, door de opheffing de 
belangen van de schoolgaande kinderen niet 
zu ll en worden geschaad; dat, wat den finan
cieelen kant de r zaak betreft, de toepass ing 
van artikel 22, derde lid, der Lager-onderwijs
wet i920 voor het Rij k eene bezuiniging ,al 
opleveren, hierin bestaande, dat de vergoeding 
ex artikel 56 dier wet zoowel voor een hoofd 
der school a ls voor een onderwij zer van bij 
stand, ter zake waarvan op de gemeentebe
grooting voor den dienst van 1934 een bedrag 
van f 3738 is geraamd, zal komen te verva l
len; dat weliswaar de mogelijkheid bestaat, 
dat a ls gevolg van de ve rdee l ing der leerlingen 
over de openbare lagere scholen in de gemeen
ten Blokker, l:loo1·n en Wognum, aan een 
deze r onderwijs inrichtingen het geta l verplichte 
leerkrachten met één moet worden vermeer
derd, doch dat ook indien dit noodzake lij k 
mocht zijn, de besparing voor het Rijk niette
min van beteekenis zal blijven; dat, wat de 
financieele gevolgen voor de gemeente aan
gaat, h un coll ege u it de door het gemeente
bestuur bij schrijven van 23 Februari 1934 , 
Lett. O.L./27, ingezonden opgaven is gebl eken, 
dat de opheffing van de onderhavige school, 
ook indien de ambtswoning van het hoofd der 
school onverhuurd mocht blijven, naar alle 
waarschijnlij kh eid voor de gemeentekas een 
gering voordeel zal opleveren; 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zij n 
gèkomen: · 

1 °. A. Leeuw, namens eene commissie vau 
ouders van leerlingen der · genoemde school, 
o. m. aanvoerende, dat Zwaag een van de oud
ste en bloe iendste dorpen van W est-Friesland, 
is; dat de school in deze gemeente dan ook 
een band vormt van cultureele en economische 
waarde; dat de school zich in zeer goeden 
staat bevindt en aan alle e ischen voldoet, wat 
de inspecteur , van het lager onderwijs hee ft 
erkend ; dat het gezinsleven gehee l in disorde 
geraakt; dat de kinderen reeds vroeg van 
huis moeten en vrij laat weer th,.,i s komen, 
daar hiervoor des middags geen gelegenheid 
zal zijn; dat de afstanden, die moeten worden 
a fgelegd om eene andere school te bereiken, 
door het drukke verkeer veel te gevaarlij k 
zijn; dat bij slecht weer, vooral in den winter, 
vele leerlingen gedwongen zullen zij n lessen te 
verzuimen; dat bij opheffing van de school 
ook het hoofd van deze inrichting de gemeente 
zal gaan ver] aten, waardoor men verstoken 
zal zijn van intellect, daar e r in Z waag geen 
dokter, notaris of iets dergelijks woonachtig 
is ; dat, als eene openbare I age re school ont
breekt, d it Protestanten weerhouden kan, zich 
in de toeko1nst te Z waag te vestigen en de 
mogelijkhe id bestaat, dat de tegenwoordige 
ingezetenen naar elders gaan ,•ertrekken, zoo
dat men tot de conclusie komt, dat de ophef
fing n iet alleen een nadeel zal zij n voor een 
deel der ingezetenen, maar ook voor de ge
meente in het algemeen; dat de gemeentena
ren met medewerking van de kerke lij ke in
stell ing hebben besloten ter bevordering van 
het onderwijs voor hunne reken ing een kweeke
ling met akte aan te stellen, ,,ter vervanging 
van de onderwijzeres, welke haar ontslag reeds 
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was aangezegd", zoodat de leerkrachten op 
twee zullen blijven bestaan en het onderwijs 
op hoog peil staat en met da t op de g rootste 
dure scholen kan worden vergeleken; dat in 
het besluit van Gedeputeerde Staten wordt 
vermeld, dat de kinderen binnen de grens van 
4 km eene openbare lagere school in de om
] iggende gemeenten kunnen bereiken; dat dit 
onjuist is; dat er kinderen zijn, die bijna 5 
km zijn verwijderd van de dichtstbijgelegen 
openbare school ; 

2°. burgemeester en wethouders der ge
meente Z waag, ter uitvoering van het besluit 
van den raad dier gemeente van 13 April 
1934, n°. O.L./~7-1934, aanvoerende, da t aan 
het voorschrift, vervat in het eer$te lid van 
artikel 19 der Lager-onde rwijswet 1920, geacht 
wordt te zijn voldaan, indien eene regeling, als 
bedoeld in het vierde lid varl artikel 19 /:lier 
wet is vastgesteld tusschen naburige gemeen
ten; dat eene regeling, als bedoeld in genoemd 
lid, niet is tot stand gekomen tusschen de 
gemeente Z waag en de naburige gemeenten; 
dat weliswaar tusschen de gemeenten H oorn 
en Zwaag eene regeling, a ls bovenbedoeld, is 
getroffen, doch dat daarmede niet gezegd kan 
worden, dat aan de voorschriften van artikel 
19 volledi g is voldaan; dat immers slechts een 
gedeelte der kinderen, welke a ls leerplichtig 
thans de openbare lagere school te Z waag be
zoeken, de gelegenhei d geboden wordt eene 
openbare lagere school te bezoeken, welke op 
een a fstand van niet meer da n 5 km van hunne 
woning verwijderd is, terwijl de overigen, zou
den zij naar de school/scholen te H oom worden 
verwezen, een afstand, maximaal circa 6 km 
bedragende, wuden moeten afleggen·; dat 
weliswaar de gemeentebesturen van Blokker 
e n Wognum (eveneens naburige gemeenten, 
door Gedeputeerde Staten in hun bestreden 
bes luit genoemd) zich bereid hebben verklaard, 
m ede te werken door kinderen uit de gemeente 
Zwaag op hunne openbare scholen toe te laten, 
doch dat daa1mede niet is voldaan aan het 
voorschrift van artikel 19, vierde lid, der 
L ager-onderwijswet 1920, hetwelk ui tdrukkelij k 
spreekt van de "vaststelling van een rege
l ing"; dat Gedeputeerde Staten stell en, dat 
de door de kinderen naa r de schol en in de na
burige gemeenten af te leggen wegen "goed 
begaanbaar" zijn ; dat deze stelling huns in
ziens slechts in zooverre juist is, dat het "weg
dek" goed genoemd kan worden; dat echter 
de frequentie van het verkeer, gepaard aan de 
wegbedekking, welke ten zeerste het "snelle" 
verkeer bevordert, de bedoelde w egen voor 
wielr ijders en voetgangers in hooge mate ge
vaarl ijk maakt, te meer , omdat voet- en rij 
wielpaden langs die wegen grootendeels ont
breken en ten deele zelfs geen bermen I angs 
die wegen worden aangetroffen; dat voorts de 
kinderen, welke na opheff ing der openbare 
l agere school te Z waag die te Hoorn zullen 
moeten bezoeken, gedwongen zijn den primai
ren weg A ,nsterda,n- H oorn te kruïsén op een 
punt, waarop ten gevolge van de onoverzichte
lijkheid van de plaatsel ij ke situatie reeds 
meerdere ongevallen plaats vonden; dat de 
cijfers, ten aanz ien van de bezuiniging voor 
het Rijk uit de opheff ing der school te Zwaag 
volgens Gedeputeerde Staten voortvloeiende , 
niet met de werkelijkheid overeenstemmen; 

dat namelij k sindsdien de onderwijzeres van 
bijstand, met ingang van 1 Mei 1934 boven
tallig is geworden, als aanstaand wachtgeld
ster in gelijke betrekking werd benoemd te 
B ovenkarspel; dat mitsdien de bezuiniging 
voor het Rijk, uit de opheffing der openbare 
lagere school te Z waag voortvloeiende, zich 
zal bepalen tot de op-wachtgeld-stelling van 
het hoofd der school; dat, aannemende, dat 
deze functionnaris onmiddellijk plaatsing vindt 
bij het openbaar onderwijs in eene andere ge
meente, waardoor hem geen wachtgeld zou be
hoeven te worden uitbetaald, eene bezuiniging 
voor het Rijk uit dien hoofde zou ontstaan van 
circa f 2100; dat daartegenover kan worden 
gesteld de mogelijkheid, dat in een der andere 
gemeenten, waarheen de kinderen, thans de 
openbare lagere school te Z waag bezoekende, 
na opheffing d ier school verwezen worden, 
dientengevolge een extra wettelijk verpl ichte 
leerkracht zal moeten worden aangesteld, dan 
wel eene bestaande leerkracht, welke anders 
zou kunnen a fvloeien, zou moeten worden ge
handhaafd ; dat de kinderen, na opheffing 
der school te Zwaag, reeds des morgens 
vroeg het gezin moeten verlaten, om daarin 
eerst des avonds terug te keeren, hetgeen 
vooral des winters, als de dagen kort zijn en 
het weder dikwijls zeer ongunstig is, ernstige 
bezwaren medebrengt; dat in het bijzonder 
ten aanzien van de kinderen, die na opheffing 
der school te Z waag de school/scholen te 
H oorn bezoeken zu ll en, het bezwaar ook geldt, 
dat zij, uit hun la ndel ijk milieu, verplaatst 
worden naar en in eene omgeving van stads
kinderen met hunne geheel verschillende menta
liteit ; dat het leven ten plattelande ook mede
brengt - noodzakelijkerwijze - dat het gezin 
om ci rca 12 uur des middags een wa rmen 
maaltijd gebruikt; dat, a ls boven gezegd, na 
opheffing der openbare lagere school te 
Z waag, de kinderen, dàn de scholen in de na
burige gemeenten bezoekende, des middags 
niet in hunne woning terugkeeren en het gezin 
derhalve óf het uur van den warmen maal tijd 
moet verzetten, voor zoover de werkzaamheden 
des vaders zulks toelaten, óf de kinderen bij 
thuiskomst des avonds uit school all een d ien 
maaltijd zu ll en moeten gebru iken ; dat niet 
tegengeworpen kan worden aan het hiervoor 
aangehaalde bezwaar in zake de gevaren, welke 
den kinderen op hun weg naar de scholen in de 
naburige gemeente dreigen, dat de ouders toch 
zeker wel in de ge legenheid zijn desverlangd 
en voor eigen rekening hunne kinderen gebruik 
te doen maken van autobus of tre in; dat w e l 
licht de mogel ij kheid bestaat, dat de kinderen 
van een dier vervoermiddelen gebru ik maken 
- zij het ook, dat het voortbestaan van 
den locaalspoon veg H 001-n- M ede,nblik aller
minst zeker is, daar immers een wetsontwerp 
tot naasting van deze lijn is verschenen, -
doch da t vast staat, dat de uitgaven, aan het 
gebruik van een dier vervoermiddelen ver
bonden, den financieelen capacite iten van ver
schillende ouders te boven gaan; 

3°. de Kerkeraad der Nederdu itsch-H er
vormde gemeente te Z waag, aanvoe rende, dat 
de belangen der kinderen als toekomstige vol
wassen ingezetenen van Zwaag zullen worden 
benadeeld a ls zij 6- 7 jaren lang dagelijks in 
drie verschi ll ende vreemde gemeenten onder-
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wijs moeten ontvangen; dat het gemeenschaps
gevoel met de andere ingezetenen hunner eigen 
dorpsgemeente daardoor bij de aanstaande 
burgers zéér zal worden geschaad en ver
zwakt; dat ook de belangen der kerkelij ke 
gemeente zullen geschaad worden, doordat bij 
eventueele opheffing die kerkelijke gemeente 
in komende jaren zal gaan bestaan uit l id
maten, die in hun jeugd elkaar niet hebben 
leeren kennen, waardeeren en begrijpen in da
gel ij kschen omgang; dat het voor de kerk on
doenlijk zal zij n den kinderen school-catech i
satie-lessen te bi ij ven verstrekken door den 
e igen predikant of consulent; dat deze dan op 
drie of meer scholen in wijden omtrek meer
dere uren aan kleine groepjes kinderen les 
zou moeten geven, wat bovendien niet door de 
bevoegde autoriteiten zou kunnen worden toe
gestaan; dat er dan ook bij doorvoering 
der opheffing alle aanleiding zou zijn met in
spanning van all e krachten te streven naar 

stichting van eene eigen bijzondere school, waar
door de door het Rijk verlangde bezuiniging 
weer te niet zou worden gedaan; 

Overwegende ten aanzien van de ontvanke-
1 ijkheid van de appellanten in beroep, 
dat artikel 17 der Lager-onderwijswet 1920 
het recht van hooger beroep toekent aan ieder, 
die belang heeft bij de vernietiging of verbe
tering van een krachtens deze wet door Ge
deputeerde Staten genomen besluit; 

dat belang daarbij is te verstaan in den zin 
van eigen persoonlij k belang; 

dat de Kerkeraad der Nederduitsch-Her
vormde Gemeente te Zwaag niet geacht kan 
worden bij de vernietiging of verbetering van 
het bestreden bes! uit zoodanig belang te heu
ben en derhalve in zijn beroep niet kan worden 
ontvangen; 

dat voorts de appellant A, Leeuw in beroep 
is gekomen namens de ouders van de leerlin
gen der onderwerpelijke school; 

dat echter, nu niet gebleken is, dat deze ap
pell ant door de andere ouders tot het instellen 
van het beroep is gemachtigd, hij slechts ge
acht kan worden voor zich zelve in beroep te 
zijn gekomen; 

Overwegende ten aanzien van de hoofdzaak, 
dat aan de opheffing van de onderhavige 
school uit den aard der zaak de gebruikelij ke 
bezwaren zijn verbonden; 

dat over deze, gelijk elders, ware heen te 
stappen , ware het niet, dat zich h ier bij zon
dere omstandigheden voordoen; 

dat immers behalve de hierbedoelde open
bare lagere school zich nog slechts één bijzon
dere lagere school, namelijk eene Roomsch
Kathol ieke school , in de gemeente Zwaag be
vindt, zoodat de opheffing van de eerstbedoel
de school voor het Protestantsche deel der be
volking een groot nadeel zal beteekenen; 

dat voorts de bezuiniging, welke met de op
heffing van de bierbedoelde school zal worden 
bereikt, zeer gering zal zijn; 

dat immers, nu de school inmiddels eene 
eenmansschool is geworden en de tot nu toe 
naast het hoofd aan de school verbonden on
derwijzeres reeds elders in funct ie is getreden, 
slechts de jaarwedde van het hoofd der school 
zal komen te vervall en; 

dat echter de uiteindelijke bezuiniging voor 
het Rijk, afgezien nog van het aan het hoofd 

L , & S. 1934. 

der school uit te keeren wachtgeld, ook nog 
hierdoor zal worden verminderd, dat als ge
volg van het overgaan van kinderen van de 
onderhavige school naar de openbare lagere 
school te Wognum de derde leerkracht aan 
deze laatste school behouden zal moeten blij-
ven· 

d~t voorts, · blijkens de stukken, ook voor de 
gemeente Zwaag geen bezuiniging van eenige 
beteekenis uit de opheffing van de hierbe
doelde school zal voortvloeien; 

dat onder deze omstand igheden dan ook ten 
onrechte door Gedeputeerde Staten tot dezen 
maatregel is overgegaan; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. den Kerkeraad der Nederduitsch-Her
vormde Gemeente te Zwaag niet-ontvankelijk 
te verklaren in zijn beroep; 

2°. met gegrondverklaring van de overige 
beroepen, het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland van 14 Maart 1934, n°. 
142, te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoer ing 
van dit beslu it, 

Aangezien ik mij met het meerendeel der 
overwegingen ten aanzien van de hoofdzaak 
en het d ictum, voor zoover het betreft onder 
2°., n iet kon vereenigen, ben ik krachtens a l
gemeene machtiging van Uwe Majesteit, van 
29 Maart 1926, n°. 20, bij brief van 13 Fe
bruari 1935, n° . 2135, afdeeling Lager Onder
wijs, met den Raad van State, Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur, in nader overleg 
getreden. H ierbij gaf ik het volgende als mijn 
meening te kennen: 

Voor zoover deze overwegingen de strek
king hebben te betoogen, dat de bezuiniging, 
welke met de opheffing van de openbare la
gere school te Zwaag zal worden bereikt, zoo 
voor het Rijk, a ls voor de gemeente, zeer ge
ring zal zijn, kan ik daarmede niet instemmen. 
De omstandigheid, dat, nu de school inmiddels 
een eenmansschool is geworden en de tot nu 
toe (lees: tot 1 Mei 1934) naast het hoofd 
aan de school verbonden onderwijzeres reeds 
elders in functie is getreden, slechts de jaar
wedde van het hoofd der school zal komen te 
vervallen, kan ik geenszins als een geringe be
zuiniging voor het R ijk aanmerken, daar deze 
jaarwedde in 1934 circa f 2100 bedroeg. Ook 
de overweging, dat echter de u iteindelijke be
zuiniging voor het Rijk, a-fgezien nog van het 
aan het hoofd der school uit te keeren wacht
geld, ook nog hierdoor zal worden vermin
derd, dat a ls gevolg van het overgaan van 
kinderen van de school naar de openbarn la
gere school te Wognum de derde leerkracht 
aan deze laatste school behouden zal moeten 
blijven, acht ik om verschillende redenen niet 
juist. 

Vooreerst behoort geen bij zondere nadruk te 
worden gelegd op het aan het hoofd der school 
uit te keeren wachtgeld, omdat toekenning 
van wachtgeld nu eenmaal volgens èle wet 
verbonden is aan een leerkracht, die wegens 
opheffing van de school of van de betrekking, 
wordt ontslagen, zoolang zij niet is herplaatst. 
In de tweede plaats zou, in de onderstelling 
van de gewraakte overweging, op de bezu ini-

10 
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ging van de jaarwedde van het hoofd der 
school niet in mindering komen het sa laris 
van een aan de openbare lagere school te 
Wognum nieuw aan te stellen leerkracht, maar 
slechts een mogelijke bezuiniging van een 
jaarwedde van een onderwijzer aan die school 
niet intreden, zoodat ook dan nog de jaarwed
de van het hoofd der openbare I agere school 
te Zwaag ten volle zou worden bespaard . Ech
ter is de onderstelling dier overweging niet in 
overeenstemming met de feiten . H et gemid
deld aantal leerlingen der openbare lagere 
school te Wognum bedroeg over 1933 76 en 
over 1934 68, zoodat de derde leerkracht dier 
school reeds met ingang van 1 J anuar i 1935 
op wachtgeld is gesteld. Aangezien dit aantal 
op 16 December 1934 66 bedroeg, kan h et nog 
met 9 stijgen, voordat opnieuw een derde leer
kracht zou moeten worden aangesteld. Boven
dien is in die overweging niet aannemelijk 
gemaakt, waarom de leerlingen der openbare 
lagere school te Zwaag na haar opheffing 
hetzij allen, hetzij voor het meerendeel , die te 
W ognum zouden bezoeken, vermits zij , naar 
ge lang van de li gging hunner won ingen, ook 
de openbare lagere scholen te H oorn en te 
Blokker kunnen bezoeken. Blijkens bijl age III 
van hun schrijven van 23 Februari 1934 , Lett. 
O.L./27, verwachten Burgemeester en Wethou
ders van Zwaag, dat van de 32 leerlingen, die 
toen.ie openbare 1 agere school al daar bezoch
ten, er 12 zouden gaan naar een openbare 
lagere school te H oorn, 15 naar de openbare 
lagere school te B lokker en slechts 5 naar die 
te W ognum . Inmiddels bedroeg het aantal leer
lingen der school te Z waag op 16 December 
1934 slechts 30, zoodat niet te verwachten valt, 
dat door overgaan van kinderen uit die ge
meente naar de openbare lagere school te 
Wognum het gemiddeld aantal lee rlingen 
dezer school 75 zal overschrijden, hetgeen dus 
beteekent, dat bij opheffing van de school te 
Zwaag niet alleen de jaarwedde van het hoofd 
die r school zal worden bezuinigd, maar de be
zuinig ing , verk,·egen door het vertrek van de 
derde leerkracht der school te Wognu,n, zeer 
waarschijnlijk gehandhaafd zal kunnen blijven. 

Evenmin kan ik onderschrijven, gelijk mede 
overwogen wordt, dat, blijkens de stukken, 
ook voor de gemeente Zwaag geen bezuiniging 
van eenige beteekenis uit de opheffing van de 
hier bedoelde school zal voortvloeien. 

Blijkens de bijl agen van bovengenoemd 
schrijven becijferen Burgemeester en Wethou
ders van Zwaag bij opheffing van de school 
een voordeel voor de gemeen te per jaar van 
f 690, te verminderen met f 220, wegens niet 
verhuren van de onderwijzerswoning en met 
f 390 wegens vergoed ing aan andere gemeen
ten, zoodat een voordeel van f 80 per jaar zou 
ontstaan. Hierbij is echter niet gerekend met 
verkoop of verhuring van school en woning, 
omdat deze gebouwen, gelij k het College mede
deelt, ,.in rech tstreeksche verbinding staan met 
lokalen der Secretarie en der Raadzaal". Het 
komt mij echter voor, dat indien door een 
kl eine inwendige verbouwing die toegang 
wordt afgesloten, niet aannemel ijk gemaakt is, 
waarom die twee gebouwen n iet verkoopbaar 
of verhuurbaar zouden zijn. Niet a lleen zal 
dan het voordeel voor de gemeente aanmerke-
1 ijk grooter zijn dan de thans becijferde f 80 

per jaar, maar bovendien verval t alsdan f 100 
voor onderhoud van het schoolgebouw en even
eens f 100 voor dat van de onderwijzei·swoning, 
die geraamd zijn, alvorens het College tot 
bovenstaand voordeelig saldo van f 80 in zijn 
becijfering is gekomen. 

Voorts is het nog de vraag, of burgemees
ter en wethouders het voordeel, voortvloe iend 
uit de mindere vergoed ing aan de bijzondere 
l agere school in die gemeente krachtens ar
tikel 101 der L ager-onderwijswet 1920, ge
raamd op f 7 per leerling (voor ± 300 leer
lingen), blijkens de bijlagen I en III van 
bovengenoemd schrijven inderdaad terecht bui 
ten beschouwing hebben gelaten. 

Ten slotte merken burgemeester en wet
houders in dien brief op, dat indien de school 
een eenmansschool zal worden (hetgeen met 
ingang van 1 Mei 1934 inderdaad is ge
schied) de gemeente een vakonderwijzere& 
voor de nuttige handwerken voor meis jes zal 
moeten betalen. Deze uitgaaf zal dus ook ver
vallen bij opheffing van de school en eveneens 
hetgeen uit d ien hoofde mogelijk aan de bij
zondere lagere school in die gemeente zal moe
ten worden vergoed. 

Mitsdien ben ik van oordeel , dat niet kan 
worden gezegd, dat opheffing van de open
bare lagere school te Zwaag geen bezuinig ing 
van eenige beteekenis voor de gemeente zal 
medebrengen. 

Ook de eerste overweging, volgens welke be
halve de hierbedoelde openbare lagere school 
zich nog slechts één bijzondere lagere school, 
namelijk een Roomsch-Katholieke school, in 
de gemeente Z waag bevindt, zoodat de ophef
fing van de eerstbedoelde school voor het. 
Protestantsche deel der bevolking een groot. 
nadeel zal beteekenen, mag naar mijn meening 
hier den doorslag niet geven . In veel streken 
in ons land, waar naast de eenige openbare, 
1 agere school slechts één of meer bijzondere 
Roomsch-Kathol ieke bestonden, is de eerstge
noemde school opgeheven, hetgeen volstrek · 
niet uitsluitend in den laatsten tijd is ge
schied. Bovendien verkeeren de leerlingen der 
openbare lagere school te Z waag, in vergelij
king veela l met leerlingen van opgeheven 
openbare lagere scholen in de evenbedoelde, 
gemeenten, in de bij uitstek gunstige omstan
digheid, dat zij in drie nabij ge legen gemeen
ten, nl. H oorn, Blokker en W ognum, open-
bare lagere scholen kunnen bezoeken, terwijl 
blijkens den br ief van burgemeester en wet-
houders van Z waag, van 1 September 1933, 
Lett. O.L., n°. 50, voor geen der kinderen de, 
afstand naar een dezer schol en meer dan 4 
km bedraagt, al beweert appellant A. Leeuw, 
dat er kinderen zijn, wier woning bijna 5 km 
verwijderd is van de dichtstbijgelegen open
bare I agere school. 

Op grond van deze beschouwingen verzocht 
ik de Afdee]ing het meerendeel der overwe
gingen ten aanz ien van de hoofdzaa k te willen 
herzien en het dictum, voor zoover het betreft. 
onder 2°., a ldus te willen wijzigen, dat met 
handhaving van het besluit van Gedeputeerde, 
Staten van Noordholland, van 14 Maart 1934, 
n°. 142, de overige beroepen ongegrond wor
den verklaard. 

Door den Vice-Presi dent van den Raad van 
State, Voorzitter d ier Afdeeling, werd rech t-
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streeks in mijn handen gesteld het tot Uwe 
Majeste it gericht nader a dvies van de Af
cleeling va n dien Raad, van 20 F ebrua ri 1935 , 
n°. 44/25, waa rin ten aanzien van mij n opmer
kingen het vo lgende wordt te kennen gegeven : 

De Ministe r heeft zeer uitvoerig ui teengezet, 
waarom hij zich met het meerencleel der voor
gestelde overwegingen ten aanzien van de 
hoofdzaak en met het dictum, voor zoover het 
betreft onder 2° ., niet kan vereenigen. Ge
noemde bewindsman kan namelij k niet instem
men met de overwegingen, voor zoover deze 
de strekking hebben te betoogen, dat de bezu i
nig ing, welke met de opheffing van de open
bare I agere school te Z waag zal worden be
reikt, zoo voor het Rijk als voor de gemeente 
zeer gering zal zijn. 

De Minister begint met op te merken, dat 
h ij de bezuini g ing van de jaarwedde van het 
hoofd der school geenszins als een geringe be
zuinig ing kan aanmerken, daar deze jaar
wedde in 1934 c irca f 2100 bedroeg. De Af
deeling moge hiertegen opmerken, da t de Mi
nister daa rbij blijkbaar over het hoofd ziet, 
dat, a l moge dit dan niet eene ger inge be
zu ini g ing zij n, in deze uiteraard slechts op de 
uiteindelijke besparing mag worden ge let. 
Deze nu za l in ieder geval veel minder be
dragen dan het genoemde bedrag. 

Immers de Afdeeling kan den Minister niet 
toegeven, dat het aan het hoofd der school ui t 
te keeren wachtgeld hier niet in aanmerking 
zou moeten worden genomen . De Minister con
stateert we l, dat de toekenning van wachtgeld 
nu eenm aal volgens de wet ve rbonden is aan 
eene lee rkracht, die wegens opheffing van de 
school of van de betrekking wordt ontslagen, 
zoolang zij niet is herplaatst, doch dit neemt 
toch niet weg, dat deze wachtgelden den om
vang der beoogde bezuiniging ook in gevall en 
a ls het hierbecloelcle meer of minder beperken. 
Er ·wordt bij voorbeeld niet bezuin igd, indi en 
uit artikel 111 der ontwerp-Rijksbegrooting 
1935, Hoofdstuk VI, in plaa ts van f 2300 als 
salaris, f 2300 als wachtgeld aan het hoofd 
der school wordt uitbetaald . In d it verband 
moge er op gewezen worden, dat in vorige be
s! issingen wel degelijk met de uit te keeren 
wachtgelden is 1·ekening gehouden. De Af
cleeling doelt hierbij o.m. op Uwer M a jeste its 
besluiten van 13 Juli 1934, n°. 36, en 27 o
vember 1934, n°. 23. 

In de tweede plaats maakt de Minister be
zwaar tegen de voorgestelde overweging, dat 
de uite indelijke bezuiniging voor het Rijk ook 
nog hierdoor zal worden verminderd, dat a ls 
gevo lg van het overgaan van kinderen van de 
onderhav ige school naar de openbare lagere 
school te lVoqnun, , de derde leerkracht aan 
deze I aatste s~hool behouden za l moeten blij
ven. D e J\1 ini ster wijst e r op, d at, in de on
derstelling van deze overweg ing, op de bezui
niging van de jaarwedde van het hoofd der 
rnhool niet in minder ing zou komen het salaris 
van eene aan de openbare I agere school te 
lVognu11i nieuw aan te stellen leerkracht. maar 
slechts eene mogelijke bezuini g ing van eene 
jaarwedde van een onderwijzer aan die school 
n iet wu intreden, zoodat ook cl a n nog de Jaa r
wedde van het hoofd der openbare lagere 
school te Z waag ten volle zou worden be
spaard. 

De Afcleeling ka n tot haar leedwezen de 
gegrondhei d van di t bezwaar niet erkennen. 
Wa nneer toch de opheffing van de openbare 
lagere school te Z waag ten gevolge heeft, dat 
eene leerkracht aan eene naburige school, 
welke anders zou kunnen worden bezuin igd, 
behouden moet blij ven , clan is het, a lthans 
naar het gevoelen der Afcleeling, voo r de hand 
liggend, dat men deze omsta ndigheid bij de 
berekening van de met de oph~ fing te berei
ken bezuiniging in aanmerking neemt. 

Bovendien is ech ter naar 's Ministe rs oordeel 
de onderstelling der hierbedoelcle overweging 
in strijd met de feiten . Immers hij wijst er op, 
dat het aantal leer] i ogen aan de school te 
Wognum met 9 zou moeten stijgen, vóórdat 
opnieuw eene de rde leerkracht zou moeten 
worden aangesteld, en eene cler~elijke slijging 
acht de Minister niet waarschiJnlijk, waarbij 
hij zich vooral grondt op de verwachting van 
burgemeester en wethouders van Z waag, dat 
na de opheffing der school slechts 5 leer] in
gen naar de openbare lagere school te Wog
num zu llen overgaan. Dit is door de Afdee-
1 ing weliswaar niet over het hoofd gez ien, 
doch zij meende meer te moeten afgaan op de· 
ambtsberichten van de organen van het Rijks
school toezicht, di e toch geacht moeten worden 
meer objectief tegenover eene aange legenheid 
a ls de onderhavige te staan dan h et bestuur 
van de betrokken gemeente zelve. Welnu, zoo
wel de Hoofdinspecteu r van het L ager Onder
wijs in de 2e H oofd inspectie, a ls de Inspec
teur van het Lager Onderwijs in de Inspectie 
Hoo,·n spreken de stellige verwachting uit, 
dat a ls gevolg van de opheffing van de hier
bedoelde school de derde leerkracht aan de 
school te W ognum behouden zal moeten blij
ven. De Afcleel ing kan niet inzien, dat aan de 
juistheid van deze adviezen zou moeten wor
den getwijfeld, op grond van eene verwach
ting van het gemeentebestuur van Zwaag . 

Dat de Minister hier aan de verwachtingen 
van het gemeentebestuur eene zoo groote 
waarde meent te moeten toekennen, verwon
dert des te meer, nu deze zelfde bewi nclsman 
in het vervolg van zijn betoog, waar het gaat 
om de bezuini ging voor de gemeente, zich met 
de onde1·stell ingen van burgemeester en wet
houders niet kan vereenigen. I ntusschen kan 
de Afcleeling zich ook op dit punt niet met 
den Minister vereenigen. De kans, dat het 
school gebouw en de onderwijzerswoning, ook 
na de door den Ministe r becloe lcle verbou
wing, zouden worden verhuurd of verkocht, 
acht de Afdeeling in eene klei ne gemeente a ls 
Z waag niet groot. Ook kan de Afdeeli ng niet 
toegeven, dat de onderhoudskosten van deze 
gebouwen na de opheffing zonder meer zouden 
verval len. H oe het ook zij , naar het oordeel 
va n de Afdeel ing is de door de gemeen te te 
bere iken bezuinig ing niet van zoodanigen om
vang, dat deze een ingrijpenclen maatregel a ls 
de opheffing van eene school zou rechtvaardi
gen. 

T en slotte moet de Afcleeling aan den Mi
ni ter toegeven, dat de overweging, dat, be
halve de hierbedoelcle openbare lagere school 
zich nog slechts één bijzondere lagere school, 
namelij k eene R oomsch-Katholieke school , iu 
de gemeente Z waag bevindt zooclat de ophef
fing van de eerstbecloe l de school voor het Pro-
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testantsche deel der bevolking een groot na
deel zal beteekenen, op zich zelf beschouwd, 
niet afdoende kan worden geacht. Zij is echter 
van oordeel, dat deze overweging, nu daar
nevens nog amdere in het besluit vermelde om
stand igheden zich voordoen, hier wel degelijk 
gew icht in de schaal legt. 

Zij kan dan ook geen aanleiding vinden 
het ontwerp-besluit in den door den M inister 
bedoelden zin te herzien en moge derhalve 
Uwer Majesteit eerbiedig in overweging ge
ven, dit ontwerp-besluit alsnog te bekrachti 
gen. 

Hiertegen veroorloof ik mij het volgende 
aan te voeren: 

In de eerste p laats heb ik met betrekking 
tot het aan het hoofd der openbare I agere 
school te Zwaag bij opheffing van die school 
uit te keeren wachtgeld niet ge chreven - ge
lijk de Afdeeling beweert - , ,,dat het hier 
niet in aanmerking zou moeten worden ge
nomen", maar ik gaf slechts te kennen, dat op 
d it wachtgeld "geen bijzondere nadruk be
hoort te worden gelegd". Men dient niet voor
bij te zien, dat de toekenn ing van wachtgeld 

·uiteraard tij delijk is, terwijl daartegenover 
staat de bl ijvende be paring, voortvloeiende uit 
de opheffing van deze school. Ook de verwij
zing naar hetgeen in Uwer Majesteits beslui
ten van 13 Jul i 1934, n°. 36, en 27 November 
1934, n°. 23, ten aanzien van uit te keeren 
wachtgeld is overwogen, tast mijn opmerking 
niet aan. Wanneer ik, gelij k ten aanzien van 
die be ide besl uiten het geval was, m ij overi
gens met de strekking van de voorgedragen 
uitspraak kan vereenigen, 1 igt het voor de 
hand, dat ik geen bezwaar maak tegen een 
onderdeel van een overweging, dat bovendien 
op zich zel f juist is, en wel k onderdeel dan ook 
niet meer behelst, dan "dat op het eveneens 
u it een openbare kas te betalen wachtgeld 
d ient gelet te worden" of "dat daarbij dan 
nog rekening moet worden gehouden met de 
wachtgeldbedragen, waarmede 's Rijks kas ten 
gevolge van het ontslag der aan de school ver
bonden leerkrachten korter of langer tijd be
zwaard kan blijven". 

I n de tweede plaats acht ik de weerspreking 
van m ijn bezwaar betreffende het eventueel 
behoud van de derde leerkracht aan de open
bare lagere school te Wognum niet sterk. 
Zel fs indien ten gevolge van de opheffing van 
de openbare lagere school te Zwaag de derde 
leerkracht aan de evengenoemde school behou
den ware, dan zou nog de volle jaarwedde 
van het hoofd der school t,e Zwaag zijn be
spaard. Dit was de eenige opmerking, die ik 
te dien aanz ien maakte; ik b i ij f di t een be
langrij ke bezuiniging voor 's Rij ks kas achten. 
Evenwel, deze derde leerkracht is reeds te 
rekenen van 1 Januari 1935 aan de openbare 
lagere school te Wognum ontslagen, zoodat 
het feit, waarmede de A fdeeling wenscht re
kening te houden, zich niet meer voordoet. De 
eenige vraag is thans, of aan die school op
nieuw een derde leerkrach t zal moeten worden 
aangesteld, wanneer k inderen van de school te 
Zwaag haar zullen bezoeken. Gel ijk ik in mijn 
bovengenoemden brief aantoonde, kan, zonder 
dat dit geval zich zal voordoen, het aantal 
leerl ingen nog met 9 stij gen, terwijl burge
meester en wethouders van Zwaag verwacht-

ten, dat slechts 5 leerl ingen uit d ie gemeente 
• d ie school zullen bezoeken. Ik kan niet inz ien, 

waarom ik mij niet in dit opzicht bij het in
zicht van dit College zou mogen aansluiten, 
ook al kan ik mij in een gansch ander opzicht, 
n.l. ten aanzien van de vraag, of de school en 
de woning te Zwaag a l dan n iet verhuurbaar 
of verkoopbaar zouden zij n, n iet met zij n on
derstelling vereen igen. De ambtsber ichten van 
de organen van het R ij ksschooltoezicht, waar
op de Afdeeling zich beroept, gewagen er niet 
van, dat het door burgemeester · en wethouders 
van Zwaag genoemde aantal van 5 kinderen 
onjuist zou zijn. De inspecteur van het lager 
onderwijs in de inspectie Hoorn noemt het 
"waarschijnl ijk dat de derde leerkracht te 
Wognum aan de openbare lagere school be
houden kan blijven, alleen dank zij de Zwaag
sche aanwinst"; en de hoofdinspecteur van 
het lager onderwijs in de tweede hoofd inspec
tie merkt slechts op, dat "de openbare lagere 
school te Wognum door toev loed van kin
deren uit de op te heffen school te Zwaag een 
driemanschool zal kunnen blij ven, terwijl ze 
anders tot een tweemansschool terugvalt" . Di t 
laatste is inmiddels gebeurd . 

Zelfs indien niet 5, maar 9 leerl ingen uit 
Zwaag de openbare lagere school te Wognum 
zullen bezoeken, zoodat het aantal aldaar tot 
75 zal stijgen, is het nog de vraag, of over 
1935 het gem iddeld aantal dit getal zal over
schrijden. En ook dan nog zou ik de besparing 
voor het Rijk wegens de opheffing van de 
openbare lagere school te Zwaag van beteeke
nis achten. 

In de derde plaats bl ij f ik met de Afdeeling 
van gevoelen verschillen, dat het schoolge
bouw en de onderwijzerswoning na de door mij 
bedoelde geringe verbouwing niet zouden kun
nen worden verhuurd of verkocht. Uiteraard 
zullen bij verkoop de onderhoud kosten (thans 
van de becij ferde besparing afgetrokken) wèl 
vervallen en bij verhurin~ zal de berekende 
besparing van f 80 per Jaar met de huur
opbrengst(en) worden verhoogd. 

Aan mijn opmerking, dat de gemeente 
Zwaag, nu de openbare lagere school sedert 1 
Mei 1934 slechts één leerkracht heeft, een 
vakonderwijzeres voor de nutt ige handwerken 
moet betalen, welke betaling bij de opheff ing 
van de school ook vervalt en eveneens hetgeen 
de gemeente uit dien hoofde mogelij k aan de 
bij zondere I age re school ter p i aatse moet ver
goeden, heeft de Afdeeling in haar nader ad
vies geen aandacht geschonken . 

Wel heeft t,en slott,e de Afdeeling mij toege
geven, dat de overweging, dat, behalve de 
h ier bedoel de openbare lagere school zich nog 
slechts één bijzondere lagere school , namelij k 
een Roomsch-Katholieke school, in de ge
meente Zwaag bevindt, zoodat de opheff ing 
van de eerstbedoelde school voor het Protes
tantsche deel der bevolking een groot nadeel 
zal beteekenen, op zich zei f beschouwd, niet 
afdoende kan worden geacht, maar zij is van 
óordeel, dat deze overweging nu daarnevens 
nog andere in het (voorgedragen ) bes lui t ver
melde omstandigheden zich voordoen, hier wel 
degelijk gewicht in de schaal legt. 

Ik kan dit laatste niet onderschrijven, nu ik 
meen te hebben aangetoond, dat de vermelde 
omstandigheden niet onweerlegbaar zijn. 
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Vermit,s ik derhalve van meening ben, dat 
hetgeen de Afdeeling in haar nader advies 
heeft aangevoerd, mijn in bovenvermeld schrij
ven geopperde bezwaren niet heeft weggeno
men, blijf ik van oordeel, dat op de ingestelde 
beroepen behoort te worden bes! ist, zooals in 
nevensgaand ontwerp-besluit, hetwelk ik mij 
veroorloof Uwer Majesteit ter bekrachtiging 
hierbij eerbiedig aan te bieden, is aange
geven, waarbij de gronden zijn vermeld, waar
op mijn oordeel steunt. 

s. 140. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en lVetenschappen, 

Marchant. 

16 Maart 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 16 April 1925, 
Staatsblad n°. 145, tot vasratelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 29, eerste lid, der On
gevallenwet 1921, zooals dat besluit is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 16 
December 1929, Staatsblad n°. 533, en 
laatstelijk bij Koninklijk besluit van 30 
Januari 1934, Staatsblad n°. 34. 

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

Sociale Zaken van 24 Januari 1935, n° . 202, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 29, eerste lid, der Ongevallen
wet 1921; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
19 Februari 1935, n°. 47); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Maart 1935, n°. 524, 
Afdeeling Arbeidersverzekering. 

Hebben goed~evonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 16 April 1925, 

Staatsblad n°. 145, zooals dat gewijzigd is bij 
Ons besluit van 16 December 1929, Staatsblad 
n°. 533, en laatstelijj{ bij dat- van 30 Januari 
1934, Staatsblad n°. 34, en te bepalen als volgt: 

Art. 1. In het tweede lid onder b. van artikel 
2 van Ons vorengenoemd gewijzigd besluit 
van 16 April 1925, Staatsblad n°. 145, wordt 
in plaats van : ,,kleiner is dan twee paarde
kracht ;" gelezen: ,,twee paardekracht of 
kleiner is.". In het derde lid van dat artikel 
wordt tusschen "toestellen" en "twee" inge
voegd "meer dan" en vervalt "of meer". 

2. In artikel 3 van Ons vorengenoemd ge
wijzigd besluit van 16 April 1925, Staatsblad 
n°. 145, worden de navolgende wijzigingen 
aangebracht : 

I. De bedrijven, omschreven onder de na 
te noemen volgnummers, zijn ingedeeld in de 
gevarenklassen, voor elk dier bedrijven aan
gegeven naast het betreffendevalgnummerdaar
van, of eenig onderdeel daarvan. 

Volgnummer. \ Klasse. ! Volgnummer. \Klasse. 

1 
3 
4 
6 
7 
9 

8 
19 
20 
23 
20 

1 10 

10 
11 
13 
14 
18 
19 

31 
16 
36 
43 
12 
24 

Volgnummer./ Klasse. 1

1
Volgnummer. J Klasse. 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
31 
35 
36 
38 
45 

48 
49 

50 
51 
52 
57 
59 
61bis 
62 
65 
68 
71 
74 
76 
83 
84 
87 
87bis 
88 
89 
90 
92 
93 
96 
97 

100 
108 
ll0biB 
111 
117 
118 
119 
120 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
135 
136 
137 
138 
140 
141 

31 
11 
11 
12 
5 
5 

35 
33 
40 
10 
75 
75 
50 
14 
30 
23 
23 
23 
14 
35 
29 
47 
43 

1 

27 
11 
38 
21 

1 

16 
32 

4 
19 

1 8 
7 

65 
9 
3 
7 

16 
13 
22 

7 
6 

21 
6 

42 
13 
12 
39 
22 
12 
30 
12 
31 
32 
30 
22 
12 
36 
12 
40 
17 
30 
10 
13 
10 
22 
12 

144-
145 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
156 
158 
163 
165 
166 
169 
175 
177 
178 
180 
181 
183 
188 
189 
191 
196 
197 
200 
201 
204 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
216 
216bis 
219 
222 
224 
225 
226 
230 
230bis 
231 
232 
233 
234 
237 
237bis 
241 
243 
244 
249 
251 
252 
262 
263 
265 
266 
269 
270 
273 
277 
278 
279 
284 
286 

11 
10 
29 
9 
8 

11 
12 
11 
10 
10 
11 
28 

9 
13 
7 
4 
4 
4 
6 
4 
7 
4 
4 
5 
5 

19 
10 

7 
14 
6 

28 
13 
15 
8 

43 
19 
35 
9 

18 
19 
17 
9 
4 

20 
18 
12 
12 
4 

33 
12 
12 
23 
30 
12 
12 
18 
12 
12 
31 
21 
21 
23 
62 
50 
12 
11 
7 
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III. De na te noemen volgnummers worden 

Volgnummer. ! Klasse. , Volgnummer.) Klasse. 
. als volgt gelezen : 

'0 . ... .,..,,, 
c:a I>~ 

287 4 390 8 ~'6'~ 
293 33 391 19 Omschrijving der bedrijven. •"O ., 

0 <Il bO 302 49 393 14 <ll,.Q 0 

303 9 395 24 ~ Q) • .-1 

'""" 0 304 7 396 11 ~ ~:p -~., 305 7 8 
306 7 397 12 12. Glazen voorwerpen (het bedrijf 
307 11 401 8 van vervaardigen van), niet 
311 24 402 35 bedoeld onder N°. 11 12 
312 14 404 20 15. Grind, keien, klei, leem, zand of 
313 19 408 7 andere delfstoffen (het bedrijf 
318 37 411 19 van delven en afgraven van) 40 
319 20 412 23 29. Boek-, metaal- en steendrukkers 
320 9 413 12 bedrijf (het) met krachtwerk-
321 14 414 9 tuig, al of niet samengaande 
322 11 415 23 met het uitgeven van agbla-
323 6 416 19 den, weekbladen of andere 
324 20 417 15 periodieken : 
325 10 418 14 in Noord-Brabant 9 
326 8 419 12 in Limbur! .. 9 
331 47 426 13 in Amster am . . . . . . . 9 
333 16 427 9 in alle overige plaatsen . . . 7 
336 6 428 26 30. Boek-, metaal- en steendruk-
337 4 429 16 kers bedrijf (het) zonder kracht 
338 12 430 22 werktuig, al of niet samen-
339 4 431 19 gaande met het uitgeven van 
343 13 432 15 dagbladen, weekbladen of 
345 11 434bis 3 andere periodieken . 6 
346 4 436 11 30bis. UitJeven van dagbladen, week-
348bis 14 437bis 12 b aden of andere periodieken 
349 7 439bis 4 (het bedrijf van), samengaan-
351 8 439ter 21 de met het drukken hiervan. 6 
352 11 439quater 5 33. AsRhalt-, beton- en andere ge-
353 12 440 18 s oten wegdekken (het bedrijf 
354 10 441 40 van maken van) . .. . . . . 30 
355 8 442bis 9 40. Burgerlijk bouwkundige werken, 
356 11 443 8 slooperswerkzaamheden hier-
357 8 444ter 8 onder niet begrepen (het be-
359 8 445 28 drijf van maken van), het 
360 12 449 40 timmerliedenbedrijf en het 
361 7 · 450 30 metselaarsbedrijf op bouw-
363 9 450bis 9 werken: 
364 4 4.'il 3 in Amsterdam. 40 
365 6 453 30 in Rotterdam, Schiedam, 
366 19 454bis 42 Schiebroek, Overschie en Hil-
368 44 455bis 37 legersberg (onder Rotterdam 
368bis 20 457 18 niet begrepen Hoek van 
369 12 457bis 3 Holland). . . . . . . . . . 36 
371 11 458 13 in alle overige plaatsen. . . 30 
372 4 459 9 46. Heiersbedrijf (het) . . . . .. 61 
373 8 460 21 53. Lood- en zinkwerkersbedrjif 
374 6 466 43 (het), het gasfittersbedrijf en 
375 14 467 36 het bedrijf van plaatsen en 
378 13 469 8 aansluiten van sanitaire arti-
379 7 476 14 kelen . ....... . .. 24 
382 9 479 8 56. Metselaarsbedrijf (het), niet be-
383 14 481 17 doeld onder N°. 40 28 
384 19 482 6 59bis Radio-centralen (het bedrjjf van 
386 11 482bis 6 exploiteeren van) . .. . . . 23 
387 15 487bis 4 69 Straatreiniging (het bedrijf van), 
388 10 488 22 het ophalen van afval en vuil-
389 11 493 4 nis aan de huizen en het reini-

IL De na te noemen volgnummers vervallen: e:en van putten en riolen . . . 11 
volgnummers 16, 17, 58, 61a, 70, 82, 102, 72. Timmerliedenbedriif (het), niet 

bedoeld onder N°. 40: 105, 112, 159, 170, 198, 219bis, 260, 290, 292, 
in Amsterdam . .... . . 33 298, 300, 332, 347, 348, 375bis, 38_(), 400, 403, 
in Rotterdam, daaronder niet 423, 439, 462, 463, 464, 475, 483, 484, 489 en 

492. 
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begrepen Hoek v. Holland. . 
in 's-Gravenhage. 
in alle overige plaatsen . . . 

77. Chemische fabrieken (de bedrij
ven, uitgeoefend in), daaron
der niet begrepen de bedrijven 
genoemd onder N°. 85. . . . 

80. Eau de Cologne, parfumerie en 
haarwater (het bedrijf van 
vervaardigen van}, het bedrijf 
van vervaardigen van politoer 
en het bedrijf van vervaardi
gen van zeep of zeeppoeder. 

85. Kunstmest en (of) zwavelzuur 
en ( of) zoutzuur en ( of) salpe
terzuur (het bedrijf van ver
vaardigen van) 

103. Wagensmeer, schoensmeer, 
poetspommade, kachelglans, 
schuurpoeder, boenwas en 
soortgelijke artikelen (het be
drijf van vervaardigen van) 
en het wasbleekersbedrijf, het 
maken van waskaarsen al of 
niet daaronder begrepen.. . 

143bis. Loonzagerijen en loonschave
rijen (het bedrijf, uitgeoefend 
in) ten behoeve van bouwon
derneÎningen of houtbewer
kingsinrichtingen en het be
drijf, uitgeoefend in houtbe
werkingsinrichtingen, waar 
uitsluitend of bijna uitsluitend 
machinaal gewerkt wordt. . 

153. Platen of spiegels (het bedrijf 
van maken van omlijstingen 
voor) met krachtwerktuig, het 
omlijsten al of niet daaronder 
begrepen ...... .. . 

154. Platen of spiegels (het bedrijf 
van maken van omlijstingen 
voor) zonder krachtwerktuig, 
het omlijsten al of niet daar
onder begrepen . . . . . . 

195. Beelden en ornamenten (het be
drijf van polychromeeren van) 
en het verguldersbedrijf . . . 

202. Huidenzouters-, vellenblooters
en darmenzoutersbedrijf (het) 
met krachtwerktuig, al of niet 
samengaande met wolhandel. 

203. Huidenzouters-, vellenblooter3-
en darmenzoutersbedrijf (het) 
zonder krachtwerktuig, al of 
niet samengaande met wol-
handel . .. ...... . 

218. Turfbaggersbedrijf (het}, het 
bedrijf van vervaardigen van 
veenbagger met krachtwerk
tuig en het persen van turf 
met krachtwerktuig . . . . 

220. Vervenersbedrijf (het}, daaron
der niet begrepen het vervaar
digen van veenbagger met 
krachtwerktuig en het persen 
van turf met krachtwerktuig. 

247. Messing, brons, aluminium, ko
per en andere metaallegeerin
gen en metalen (het bedrijf 
van vervaardigen van voor
werpen van) en het bedrijf van 

33 
28 
21 

17 

11 

35 

15 

55 

16 

8 

5 

13 

11 

34 

7 

253. 

254. 

259. 

272. 

280. 

289. 

291. 

299. 

328. 

329. 

330. 

385. 

392. 

vervaardigen van zilveren 
lepels, vorken en messen . 

Smedeiijen (het bedrijf, uitge
oefend in) met krachtwerktuig, 
het vervaardigen van kleine 
ijzerconstrueties met kracht
werktuig, het herstellen van 
rijwielen daaronder al of niet 
begrepen . .. ..... . 

Smederijen (het bedrijf, uitge
oefend in) zonder krachtwerk
tuig, het bedrijf van autoge
nisch of eleetrisch lasschen, 
het herstellen van rijwielen 
daaronder al of niet begrepen: 
in Amsterdam . . . . . . . 
in Rotterdam, daaronder niet 
begrepen Hoek v. Holland. 
in alle overige plaatsen. . . 

Verzinken of vertinnen (het 
bedrijf van}, voor zoçver dit 
niet langs galvanoplastischen 
weg geschiedt . . . . . . . 

Automobielen (het bedrijf van 
vervaardigen van), motorrij
wielen en vliegtuigen, het be
proeven van vliegtuigen daar
onder niet begrepen . . . . 

Gas-, electriciteits-, watermeters 
en stofzuigers (het bedrijf van 
vervaardigen en herstellen 
vap) .......... . 

Instrumenten (het bedrijf van 
vervaardigen of herstellen van 
fijne) .......... . 

Krachtwerktuigen, arbeids- en 
andere werktuigen, mechani
sche apparaten en toestellen 
(het bedrijf van vervaardigen 
van} .. ...... . 

Krachtwerktuigen, arbeids- en 
andere werktuigen, mechani
sche apparaten, toestellen, 
automobielen en vliegtuigen 
(het bedrijf van herstellen 
van) . . ........ . 

Machines (het bedrijf van mon
teeren •'.ln demonteeren van), 
drijfwerk, toestE:llen en het 
bedrijf van sloopen van auto-
mobielen ........ . 

Scheepsmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig. . . . . . . 

Scheepsmakersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig en het 
scheepstuigers- en scheeps
take4arsbedrjjf 

Scheepsschildersbedrijf (het) al 
of niet samengaande met het 
afbikken en schoonmaken van 
scheepswanden en ruimen, 
de bedrijven van ~childeren 
van ijzerconstructies, van ce
menteeren van scheepsruimen 
en van bikken van ketels, 
scheepswanden of ijzercon
structies. . . . . . . . .. 

Lichtgasfa.brieken (het bedrijf 
van exploiteeren van) en de 
handel in licht~as . . . 

Bierbrouwersbedr1jf (het), het 

1935 

13 

31 

28 

28 
16 

19 

21 

11 

8 

24 

28 

38 

36 

27 

45 

10 
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moutersbedrijf en het vervaar
digen van kunstijs daaronder 
al of niet begrepen : 
in Amsterdam . . . . . . . 
in Rot-terdam, daaronder niet· 
begrepen Hoek v. Holland. 
in alle overige plaatsen. . . 

399. Cichorei of koffiestroop (het 
bedrijf van vervaardigen van) 

406. Haringpakkersbedrijf (het) . . 
420. Sigarenmakersbedrijf (het) . . 
421. Slagersbedrijf (het), daaronder 

al of niet begrepen het ver
vaardigen van vleeschwaren : 
in Amsterdam . . . . . . . 
in Rotterdam, daaronder niet 
begrepen Hoek v. Holland. 
in alle overige plaatsen. . 

422. Stokvischbeukersbedrijf (het) 
434. Aannemers van verhuizingen (het 

bedrijf, uitgeoefend door), op
slaan van inboedels daaronder 
al of -niet -begrepen. . . . . 

435. Automobielen (het bedrijf van 
stallen en onderhouden van) 
al of niet samengaande met 
het verrichten van herstellin
gen aan en den handel in 
automobielen . . . . . . . 

437. Begrafenisondernemers (het be
drijf, uitgeoefend door) . . . 

438.' Ber-gers van schepen en ladingen 
(het bed,ijf, uitgeoefend door) 

44lter. Cargadoor, convooilooper, ex
pediteur, graanfactor of 
scheepsbevrachter (het bedr~jf 
van), het inklaardersbedrijf 
voor zoover de werkzaamhe
den uitsluitend met admini
stratief personeel worden ver
richt en het verzekeringsbe-
drijf .......... . 

447bis. Handkarren en transportnij
wielen (het bedrijf van verhu-
ren van) ........ . 

454. Laden of lossen van schepen (het 
bedrijf van), bedoeld in artikel 
12 der Ongevallenwet 1921, 
daaronder begrepen het dra
gen, stapelen en wegbergen 
van goederen uit aan den wal 
geloste schepen en het bedrijf 
van laden of lossen van andere 
vaartuigen uit of in schepen, 
bedoeld in artikel 12 der 
Ongevallenwet 1921, een en 
ander uitgeoefend op de rivier 
de Maas, den Rotterdamschen 
Waterweg en de daarop uit
mondende havens van de 
Oostelijke grens van de ge
meente Rotterdam af tot aan 
zee, zoomede binnen het 
overige gedeelte der gemeente 
Rotterdam, met uitzondering 
van het ·overige gedeelte van 
Hoek van Holland, voor zoo
ver betreft : 

I. laden of lossen van papier
of m\inhout, stammen, pa
len, balken enz.,met uit-

20 

20 
23 

13 
19 
3 

24 

19 
18 
11 

30 

14 

9 

54 

3 

19 

zondering van planken en 
. baddings ........ ." 

II. . laden of lossen van ruw of 
gewalst ijzer of andere me
talen, die op overeenkom
stige wijze worden gelost of 

.geladen . . ... . .. . 
454ter. Laden of lossen met pneumati

sche of andere elevatoren, 
jacobsladders, transporteurs 
of kolentippen (het bedrijf 
van) .......... . 

455. Laden of lossen van schepen 
(het bedr~jf van), niet vallende 
onder Noa. 454, 454bis of 
454ter, daaronder begrepen 
het dragen, stapelen en weg
brengen van goederen uit aan 
den wal geloste schepen : 

461. 
!tl 
465. 

in Amsterdam . . . . . . . 
in alle overige plaatsen. . . 

Rijtuigondernemers bedrijf (het) 
en het stallinghoudersbedrijf. 

Schepen (het bedrijf van vervoe-
ren van goederen of dieren 
met), waarbij geen motorische 
voortstuwing wordt toegepast, 
niet bedoeld onder N°. 466. . 

477. Stukgoederen (het bedrijf van 
onderhouden van een gere
gelden dienst tot vervoer van), 
het onderhouden van bestel
diensten binnen de bebouwde 
kom der gemeenten : 
I. voor zoover uitgeoefend met 

door dieren getrokken wa-

;, 

gens . . ....... . 
II. voor zoover uitgeoefend met 

door motoren bewogen of 
door tractors -getrokken 
vrachtwagens, die volgela
den in totaal 1800 kg of 
meer wegen . . . . . . . 

III. voor zoover uitgeoefend 
met door motoren bewogen 
of door tractors getrokken 

. vrachtwagens, die volgela
den minder dan 1800 kg 
wegen . .. . .... . 

480bis. Uitgeversbedrijf (het), niet, 
samengaande met een druk, 
kerij .... . ... . . . 

485. Visschersbedrijf (het) . . . . . 
487. Vrachtwagenondernemersbedrijf 

(het) en het bedrijf van ver-
huren van vrachtwagens : 
I. voor zoover uitgeoefend 

.met door dieren getrokken 
wagens . . ...... . 

II. voor zoover uitgeoefend 
met door motoren bewogen 
of door trar.tors getrokken 
vrachtwagens, die volgela
den in totaal 1800 kg of 
meer wegen. . .... 

· III. voor zoover uitgeoefend 
met door motoren bewogen · 
of door tractors getrokken 
vrachtwagens, die volgela
den minder dan 1800 kg 
wegen 
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67 

75 

19 

62 
58 

17 

37 

19 

19 

19 

,3 
30 

46 

41 

19 
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491. Winkelhoudersbedrijf (het) : 
in Amsterdam . , . ., . . 8 
in 's-Gravenhage. . . . . 7 
in alle. overige plaatsen. 4 

IV. Ingevoegd worden t usschen de volg
nummers 40 en 44 twee nieuwe volgnummers, 
luidende: 
40bis. Centrale verwarming (het be-

drijf van aanleggen en onder
houden van installaties voor). 

40ter. Electrische installaties (het be
drijf van aanleggen en onder-
houden van) ...... . . 

24 

17 
Ingevoegd wordt tusschen de volgnummers 

59bis en 61 een nieuw volgnummer, luidende: 
60bis. Riolen, bouwwerken, straten, 

watergangen, waterwerken en 
wegen (het bedrijf van onder-
houden, reinigen, áanleggen en 
verbete,en van), uitgeoefend 
in werkverschaffing. . . . . ' 29 

Ingevoegd wordt tusschen tl~ volgnummers 
420 en 421 een nieuw volgnummer, ·luidende: 
420bis. Sigarettenmakersb~drijf (het). 1 7 

Ingevoegd wordt tusschen de volgnummers 
465 en 466 een nieuw volgnunimer, luidende: 
465bis. Schepen (het bedrijf van ver-

voeren van personen, goede-
ren of dieren met), . waarbij 
motorische voortstuwing 
wordt toegepast, niet bedoeld 
onder N°. 466 en het schelpen
zuigers- en zandzuigersbedrijf 
met krachtwerktuig . . . . 35 

Ingevoegd wordt tusschen de volgnummer~ 
480bis en 481 een nieuw volgnum,mer, luidende: 
480ter. Uitgeversbedrijf (het) van'dag-

• bladen, weekbladen of andere 
periodieken, niet samengaande • 
met een drukkerij, wel sámen
gaande met het verspreiden 
van dagbladen, weekbladen 
of andere periodieken aan de 
huizen der afnemers en het 
verspreiden van dagbladen, 
weekbladen of andere perio
dieken aan de huizen der 
afnemers . . . . ' . . .. . . 5 

Ingevoegd wordt tusschen de volgnummers 
482bis en 485 een nieuw_volgnummer, luidende: 
482ter. Vervoeren van personen _per 1 

automobiel _(het bedrijf van). 17 
3. Dit besluit treedt ·in werking met ingang 

van 1 Juli 1935. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaa_tst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. . 

's-Gravenhage, den 16den Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Z aken, 
J. R. Slotemaker de Bruine. 

(Uitge,g, 18 April 1935.) 

.s. 141. 

16 Maart 1935. BESLUIT tot bekendmaking 
van den . tekst van het Koninklijk besluit. 
van den 3den Augustus 1922 (Staatsblaà 
n°. 479). tot regeling van de toekenning 
vaµ wachtgeld aan burgerlijke Rijksambte
naren, <fOOals die is gewijzigd bij de Ko
ninklijke besluiten van den 28sten Decem
ber 1923 (Staatsblad N °. 560) ; den 9den 
Februari 1924 (Staatsblad N °. 36); den 
14den'' Juli 1925 (Staatsblad N°. 330); 
den 21sten Mei 1925 (Staatsblad N°. 140); 
den, 7den Februari 1927 (Staatsblad N°. 
27); den 27sten Mei 1930 (Staatsblad N°. 
217) ; den 28sten December 1933 (Staats
blad N°. 748) en den 9den Januari 1935 
(Staatsblad N°. 8). 

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

-Binnenlandsche Zaken dd. 11 Maart 1935, N° . 
554, Afdeeling Pensioenen en Wachtgelden; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van den 
-3den Augustus 1922 (Staatsblad N°. 479); den 
28sten December 1923 (Staatsblad N°. 560); 
den 9den Februari 1924 (Staatsblad N°. 36) ; 
den 14den Juli 1925 • (Staatsblad N °. ~30); 
den 21sten Mei 1926 (Staatsblad N °. 140) ; 
den 7den F ebruari 1927 (Staatsblad N °. 27); 
den 27sten Mei 1930 (Staatsblad N° . 217); 
den 28sten December 1933 (Staatsblad N°. 
748) en den 9den Januari 1935 (Staatsblad 
N°. 8); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Den tekst van het Koninklijk besluit van 

den 3den Augustus 1922 (Staatsblad N°. 479) , 
tot 1·egeling van de toekenning van wachtgeld 
aan burgedijke Rijksambtenaren, zooals die 
bij de hiervoren vermelde Koninklijke beslui
ten van den ·28sten Deoember 1923 (Staatsblad 
N°. 560); den 9den· Jî.e.bruari ;1924 (Staatsblad 
N°. 36); den 14den Juli 1925 (Staatsblad 
N° . 330); den 21sten Mei 1926 (Staat.sblad 
N°. 14,0); "den 7den Febru~ri 1927 (Staatsblad 
N°. 27); den 27sten Mei 1930 (Staatsblad 
N°. 217); den 28sten December 1933 (Staats
blad N°. 748) en den 9den Januari 1935 
(Staatsblad N° . 8) is gewijzigd, algemeen be
kend te maken door bijvoeging van dien ge
wijzigden tekst in zijn geheel bij dit besluit. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit bes] uit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 16den Maart 1935. 
WILHELMINA. 

D e Mi1iister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. de W i I de. 

( Uitgeg. 29 Maart 1935. ) 

TEKST van het Koninklijk beslui t van den 
Sden. Augustus 1922 (Staatsblad n° . 479) , 
tot regeling van de toekenning van wacht
geld aan burgerlijke Rijksambtenaren, zoo
als die is gewijzigd bij de Koninklijke be
sluiten van den 28sten December 1923 
(Staatsblad n°. 560), den 9den Februari 
1924 (Staatsblad n°. 36); den 14den Juli 
1925 (Staatsblad n°. 380); den 21sttn 
M ei 1926 (Staatsblad n°. 140); den "fden 
Februari 192"1 (Staatsblad n°. 2"1); den 
2"1sten Mei 1930 (Staatsblad n°. 21"1); den 
28sten Decem ber 1983 (Staatsblad n°. 
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748) en den 9den Januari 1935 (Staats
blad n°. 8). 

Art. 1. Aan een burgerlijk Rijksambtenaar 
in vasten dienst, wien eervol ontslag wordt 
verleend wegens opheffing zijner betrekking 
of wegens verandering in de inrichting van 
het dienstvak, waarbij hij werkzaam is, wordt 
met ingang van den dag van ontslag. voor 
zoover hij alsdan niet in de termen valt om 
pensioen uitgezonderd vervroegd ouder
domspensioen, bedoeld in artikel 48, eerste lid 
onder b, der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240) - te gen ieten, . ten laste van het lichaam, 
voor welks rekening zijn bezoldiging laatste
lijk kwam , een wachtgeld toegekend op den 
voet van de bepalingen van dit besluit. 

Een zoodanig wachtgeld wordt mede toege
kend aan een burgerlijk Rijksambtenaar, die 
met Onze machtiging eene functie als lid van 
Gedeputeerde Staten eener provincie of van 
wethouder eener gemeente heeft aanvaard en 
in verband daarmede van de waarneming van 
zijn ambt tijdelijk is ontheven, indien hij bij 
het einde van het lidmaatschap of wethouder
schap naar het oordeel van het bevoegd gezag 
niet in actieven dienst kan wonlen hersteld 
en hem dientengevolge eervol ontslag wordt 
verleend. 

Onder burgerlijke Rijksambtenaren verstaàt 
dit besluit hen, die vall en onder het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, 
voor zoover te hunnen aanzien de toekenning 
van wachtgeld niet bij de wet is of wordt ge
regeld . 

In vasten dienst worden mede geacht te zijn 
de ambtenaren, die krachtens wet of a lgemee
nen maatregel van bestuur voor een bepaalden 
t ijd zijn aangesteld, doch als regel zullen wor
den herbenoemd, zoomede de ambtenaren iu 
'·,idelijken dienst, die een niet wezenlijk onder
broken diensttijd a ls zoodanig van tenminste 
vijf jaren hebben vervuld, tenzij zij belast zijn 
met werkzaamheden, die een tijdelijk karakter 
dragen. 

2. Behoudens het bepaalde in artikel 3, 
vijfde lid, van dit besluit worden met betrek
king tot den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de burgerlijke Rijksambtenaren on
derscheiden in: 

a. hen, d,e een ambt bekleeden, hetwelk 
een hoofdbetrekking vor!Ilt, en uit hoofde van 
den aard hunner bekwaamheden redelijker
wijze geacht moeten worden een gelijkwaard i
ge positie anders dan in openbaren di enst niet 
binnen een redelijken termijn te kunnen ver
krijgen; 

b. de overigen. 
3. Behoudens het bepaalde in het verdere 

van dit besluit wordt aan een burgerlijk Rijks
ambtenaar, als bedoeld in artikel 2, onder a, 
het genot van wachtgeld toegekend gedurende 
een tijdvak, gelijk aan zijn diensttijd, ten be
drage van: 

a. indien hij ten tijde van het ontslag kost
winner is van een gez in , gedurende de eerste 
drie maanden de laatstelijk door hem genoten 
wedde, gedurende de volgende drie maanden 
85 gedurende de daaraan volgende vijf jaren 
70 '. gedurende de daaraan volgende vijf jaren 
60. en vervolgens 50 ten honderd van de laat
stelijk genoten wedde; 

b. in de overige gevallen gedurende de 
onder a bedoelde termijnen onderscheidenlijk 
de laatstelijk genoten wedde en 75, 60, 50 en 
40 ten honderd daarvan; 

een en ander met dien verstande, dat het 
wachtgeld niet daalt beneden het bedrag van 
het uitgesteld pensioen, waarop de betrokkene 
terzake van het hem verleende ontslag uitzicht 
zou hebben of, indien uit hoofde van eeniger
le i omstandigheid zoodanig uitzicht niet uf 
niet meer zou bestaan, anders zou hebben ge
h ad, wanneer hij gepensionneerd werd naar 
den in den eersten volzin van het derde lid 
bedoelden diensttijd en naar de middelsom der 
pensioensgrondslagen, bedoeld in artikel 54, 
tweede lid, der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240), in de betrekking, waaruit het wacht
geld is toegekend. 

Behoudens het bepaalde in het verdere van 
clit besluit wordt aan een burgerlijk Rijks
ambtenaar, als bedoeld in artikel 2, onder b, 
het genot van wachtgeld toegekend gedurenàe 
drie maanden, vermeerderd: 

a. indien hij ten tijde van het ontslag kost
winner is van een gezin, met drie maanden 
voor elk jaar door hem volbrachten diensttijd, 
ten bedrage van gedurende de eerste drie 
maanden de laatstelijk genoten wedde, gedu
rende de volgende drie maanden 85, geduren
de de daaraan volgende 5 jaren 70, en ver
volgens 60 ten honderd van •die wedde; 

b. in de overige gevallen, met ande,·halve 
maand voor elk jaar door hem volbrachten 
diensttijd, ten bedrage van onderscheidenlijk 
de laatstel ijk genoten wedde en 75, 60 en 50 
ten honderd daarvan gedurende de onder a 
van dit lid bedoelde termijnen ; 

een en ander met inachtneming van het be
paalde bij de laatste zinsnede van het vor ig 
lid. 

Voor zooveel een burgerlijk Rijksambtenaar 
ten tijde van het ontslag een diensttijd van 
ten minste tien jaren heeft volbracht en het. 
aantal jaren van dien diensttijd te zamen met 
het aantal jaren van den leeftijd, dien hij ten 
tijde van het ontslag heeft bereikt, 60 of meer 
bedraagt, wordt hem na a floop van de in het 
eerste en tweede lid bedoelde termijnen een 
verder genot van wachtgeld toegekend ten 
bedrage van het uitgesteld pensioen, waarop 
hij terzake van het hem verleende ontslag uit
zicht zou hebben of, indien uit hoofde van 
eenigerlei omstandigheid zoodanig uitzicht niet 
of niet meer zou bestaan, anders zou h_ebben 
gehad, wanneer hij gepensionneerd werd naar 
evengenoemden diensttijd en naar de midde l
som der pensioensgrondslagen, bedoeld in ar
tikel 54, tweede lid, der P ensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), in de betrekking, waar
uit het wachtgeld is toegekend, met dien ver
stande dat gedurende het eerste jaar na af
loop van de bedoelde t.ermijnen, het wacht
geld niet minder bedraagt dan 40 ten honderd 
van de laatstelijk genoten wedde. Het hier 
bepaal de is niet van toepassing ten aanzien 
van hem, die in het genot is gesteld van 
vervroegd ouderdomspensioen, als bedoeld in 
artikel 48, eerste lid, onder b, der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240), en ten aanzien 
van de ambtenares, die ten tijde van het ont
slag gehuwd en niet de kostwinner van een 
gezin is. 
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In buitengewone gevallen kan het wacht
geld, nadat het genot daarvan is geëindigd, 
voor een bepaalden tijd worden voortgezet; 
het bedraagt alsdan, indien de betrokkene ten 
t ijde van het ontslag kostwinner was van een 
gezin, ten hoogste 50 en anders ten hoogste 40 
ten honderd van de laatstelijk genoten wedde. 

Aan een ambtenares, die ten t ijde van het 
ontslag gehuwd en niet de kostwinner van een 
gez in is, wordt het genot van het wachtgeld 
steeds toegekend op den voet als in de voor
afgaande leden voor de burgerlijke Rijksamb
tenaren, bedoeld in artikel 2 onder b, is be
paald. 

Een ambtenaar, die. ten tijde van het ontslag 
kostwinner was van een gezin, doch na het 
ontslag die hoedanigheid verliest, wordt na
dien behandeld op den voet als in de vooraf
gaande leden is bepaald voor ambtenaren, die 
ten tijde van het ontslag niet kostwinner zijn 
van een gezm. 

4. Onder diensttijd wordt voor de toepassing 
van dit besluit verstaan de aan het ontslag 
voorafgaande tijd, die in aanmerking komt 
voor pensioen, met dien verstande echter, dat: 

a. diensttijd, voor het bereiken van den 
vollen leeftijd van 18 jaren vervuld , buiten 
aanmerking blijft; 

b. diensttijd in een nevenbetrekking slechts 
in aanmerking komt, indien het wachtgeld uit 
hoofde van ontslag uit die betrekking ,vordt 
toegekend; 

c. indien de diensttijd wegens verleend ont
slag onderbroken is geweest, de tijd vóór de 
onderbreking, behalve voor de toepassing vau 
het derde lid van artikel 3, slechts medetelt, 
indien de onderbreking minder dan een jaar 
heeft geduurd; 

d. diensttijd, die in aanmerking is genomen 
bij de berekening van den duur van wacht
geld of een daarmede gelijk te stell en uitkee
ring ten laste van een der lichamen, bedoeld 
in de artikelen 3 en 4 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), en tijd, in het genot van 
een zoodani g wachtgeld of uitkeering doorge
bracht niet wordt medegeteld. 

5. Ónder laatstelijk genoten wedde wordt 
voor de toepassing van dit besluit, behoudens 
het bepaalde in de volgende leden, verstaan 
de bezoldiging, de toelagen, die in den pen
s ioensgrondsl ag worden opgenomen, en de 
tijdelijke kinde1·toelage, bedoeld in artikel 21 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934, die door betrokkene op den 
dag vóór het ontslag werden genoten. 

Indien in de bezoldiging, de toelagen en de 
tijdelijke kindertoelage, in het eerste lid be
doeld , uit anderen hoofde dan wegens perio
dieke verhoogingen, wijziging zou zijn geko
men, wanneer de betrokkene op de laatstelijk 
genoten bezoldiging in dienst ware gebleven, 
geldt van den datum van inwerkingtreding 
dier wijziging af het aldus gewijzigd bedrag 
als laatstelijk genoten wedde. 

Voor betrekkingen, die geleidelijk worden 
opgeheven, kan ten aanzien van het voor de 
toepassing van dit besluit als laatstelijk geno
ten wedde aan te nemen bedrag van het be
paal de in het eerste lid worden afgeweken. 

6. Wanneer de op wachtgeld-gestelde in
komsten geniet of gaat genieten uit of in 
<verband met arbeid of bedrijf, ter hand ge-

nomen met ingang van of na den dag, waarop 
hot ontslag, terzake waarvan het wachtgeld 
hem is verleend, hem is aangezegd of door 
hem is aangevraagd, wordt, behoudens het be
paalde in het tweede lid van dit artikel : 

a. indien die inkomsten genoten worden m 
dienst van een openbaar lichaa(Il, zoodra en 
zoolang het wachtgeld, vermeerderd daarmede, 
de laatstelijk genoten wedde zou overschrijden, 
het wachtgeld met het bedrag dier overschrij
ding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een be
drag gelijk aan de helft daarvan verminderd, 
met dien verstande echter dat van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag ge
lijk aan het verschil tusschen het wachtgeld 
en de laatstel ijk genoten wedde of, bedraagt 
dit verschil meer dan 30 ten honderd van de 
laatstelijk genoten wedde, gelijk aan 30 ten 
honderd van de laatste genoten wedde, en dat 
nimmer méér wordt afgetrokken dan bij toe
passing van het bepaalde onder a; 

c. bij gelijktijdig gonot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueel gedeelte der inkomsten 
onder a, waarmede deze, vermeerderd met het 
wachtgeld het bedrag der l aatstelijk genoten 
wedde overschrijden, doch ten aanzien van de 
overblijvende inkomsten gehandeld, alsof zij 
alle onder b vallen, echter met dien verstande, 
dat bij de in de tweede plaats bedoelde ver
mindering nimmer méér w9rdt afgetrokken 
dan de helft van de inkomsten onder b. 

H et hier bepaalde vindt overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van inkomsten uit of 
in verband met arbeid of bedrijf, ter hand 
genomen gedurende non-activiteit of verlof 
voorafgaande aan het ontslag, terzake waar
van het wachtgeld is toegekend. 

In geval van inkomsten uit overwerk in 
dienst van openbare lichamen kan worden be
paald, dat de in het voorgaande lid onder a 
en c bedoelde vermindering geheel of ten 
deele tot wederopzegging achterwege blijft. 

Van het ter hand nemen van eenigen arbe id 
of bedrijf doet de op wachtgeld-gestelde on
verwijld mededeeling aan den Minister van 
Binnenlandsche Zaken. Daarbij doet hij voor 
zoover mogelijk opgave van de inkomsten, die 
hij uit de ter hand genomen werkzaamheden 
zal trekken, terwijl hij voorts verplicht is om, 
indien die inkomsten tijdelijk of blijvend wij
ziging ondergaan, daarvan tijdig voor het ver
schijnen van den eerstvolgenden wachtgeld
termijn nadere opgave te doen. Zijn de inkom
sten niet vooraf op te geven, dan doet hij tij
dig vóór het verschijnen van eiken wachtgeld
termijn opgave van de inkomsten, die hij 
sinds het ter hand nemen der werkzaamheden 
of sinds de vorige opgave heeft genoten. 
Brengt echter de aard der werkzaamheden ter 
beoordeeling van den Minister van Binnen
landsche Zaken mede, dat de inkomsten over 
een l angeren termijn moeten worden berekend, 
dan geschiedt de opgave dienovereenkomstig 
en wordt op het wachtgeld een vermindering 
toegepast van een voorloopig vastgesteld be
drag onder voorbehoud van verrekening aan 
het einde van den evenbedoelden termijn. 

Bij de vaststel] ing van het bedrag der ver
mindering .kan van de opgave van den be -
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trokkene worden afgeweken. Indien de inkom
sten vrijwillig zonder voldoende reden worden 
prijs gegeven of door eigen schuld verloren 
gaan, blijft niettemin de vermindering tot het 
laatstelijk bepaalde bedrag toegepast. 

Indien een op wachtgeld-gestelde · de in dit 
·artikel bedoelde opgave nalaa t of ook onjuist 
of onvolledig doe.t kan het wachtgeld geheel 
of ten deele worden vervallen ·.verklaard. 

De op wachtgeld-gestelde wordt geacht door 
het aanvaarden van het waohtgeld. te bewilli
gen, dat allen, die daarvoor. naar het oor.deel 
der betrokken autoriteit in aanmerking komen, 
omtrent zijne· omstandigheid aJ.le inlichtin'gen 
geven, die de betrokken autoriteit zal dienstig 
oordeel en .' 

Wanneer de op wachtgeld-gestelde uit of in 
verband met arbeid of bedrijf, ter hand ge
nomen vóór den dag, waarop het ontslag, ter
zake waarvan het wachtgeld hem is verleend, 
hem is aangezegd of door hem is aangevraagd, 
op of na dien dag inkomsten of meerdere in
komsten gaat genieten, zijn, behoudens het be
paalde aan het slot van het eerste lid' van dit 
artikel; ten aanzien van die inkom·sten of 
meerdere inkomsten de bepal ingen van dit ar
tikel van overeenkomstige toepassing. 

7. Indien de op wachtgeld-gestelde een hem 
aangeboden ambt of betrekking, die hem in 
verband met zijn persoonlijkheid en omstan
digheden i-edelijkerwijze kan worden opgedra
gen, :weigert te aanvaarden of ook anderszins, 
indien · hij in de· gelegenheid komt om op een 
wijze, die in verband met zijn pel'soonlijkheid 
en omstandigheden voor hem passend kan wor
den geacht, inkomsten te verkrijgen, daarvan 
geen gebruik maakt, dan vervalt ' het wacht
·ge]d voor het bedrag, waarmede het wacht
geld vermeerderd met de verzuimde inkomsten 
de laatstelijk genoten wedde zou hebben over
schreden. 

De op wachtgeld-gestelde is voorts verplicht 
,ich te gedragen naar de voorschriften, die 
hem door 'den Minister van Binnenlandsche 
Zakim h etzij in het algemeen, hetzij voor eenig 
bijzonder geval worden gegeven, strekkende 
om tot het verkrijgen van een ambt of betrek
king of een andere bron van inkomsten te ge
raken. Bij niet-·nakoming van die voors.chriften 
kan het wachtgeld geheel of ten deele worden 
vervallen verklaard. · 

De bepàlingen van dit artikel vinden over
eenkomstige toepassing voor den ambtenaar, 
wien het voornemen is medegedeeld om zijn 
betrekking op te heffen of de inrichting · van 
het dienstvak, waarbij hij werkzaam is zoo
danig te veranderen, dat hij overbodig zal 
worden, in deze voege , dat, indien zoodanig 
ambtenaar een ambt of betrekking weigert of 
niet van een gelegenheid gebruik maakt, als 
bedoeld in het eerste lid

1 
de toekenning van 

wachtgeld achterwege bliJft of slechts tot een 
verminderd bedrag geschiedt en dat bij niet
opvolging van de voorschriften, als bedoeld in 
het tweede lid , de toekenning van wachtgeld 
achterwege kan blijven of slechts tot een ver
m.inder-d bedrag geschieden. 

7a. Voor de toepassing der artikelen 6 en 7 
van dit· besluit worden onder inkomsten of 
verzuimde inkomsten mede verstaan bedragen, 
die terzake van pensioenen ten laste van -den 
b_~langhebbende komen of zouden gekomen 
ZIJn, 

Met inkomsten, die genoten worden•in dienst 
van een openbaar lichaam, worden, andere in
komsten gelijkgesteld; indien zij verbonden 
,zijn aan een betrekking waardoor de belang
hebbende ingevolge artikel 4 der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) onder die wet valt 
of, ware hij in , vasten dienst, ongeacht het 
bepaalde bij artikel 3, eerste lid onder b, dier 
wet, zou vallen. . 

8. Het wachtgeld vervalt, zoodra de op 
wachtgeld-gestelde in de termen komt om pen
sioen . - uitgezonderd vervroegd ouderdoms
pensioen, bedoeld in artikel 48, eerste lid 
onder b, der Pensioenwet 1922 (Staatsblad. n° _ 
240) - te genietèn. . 

Voor hem, die in het genot is gesteld van 
vervroegd ouderdomspensioen, als bedoeld in 
het eerste lid, vervalt het wachtgeld, zoodra 
het gelijk is aan of minder bedraagt dan dat 
pensioen en anders bij het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd. 

Voorts kan het wachtgeld worden vervallen 
verklaard, indien de opwachtgeld-gestelde zich 
zoodanig gedraagt, dat ,hij, ware hij in dienst 
gebleven, zou zijn ontslagen of indien hij zich 
in het .buitenland vestigt of geacht moet wor
·den aldaar duurzaam te verblijven dan wel, 
indien hij, zij het ook alleen door gebrek aan 
medewerking, verhindert dat eeµ genees.kun
dig onderzoek of een voldoend geneeskundig 
onderzoek tot het verkrijgen van invaliditeits
pensioen ingevolge de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) plaats heeft. . 

Sa. · Met den op wac)ltgeld-gestelde kan een 
regeling worden getroffen krachtens welke het 
wachtgeld geheel of ten deele wordt vervangen 
door een afkoopsom. 

9. Indien de op wachtgeld-gestelde ambu,
nares in het huwelk treedt, dan vervalt voor 
den duur van dat huwelijk het wachtgeld. 

10. Aan hem, die op wachtgeld zal worden 
of is gesteld, kan, indien hij elders arbeid of 
bedrijf gaat te1· hand nemen, terzake van de 
kosten, die voor hetn a;tn· de daartoe noodige 
verhuizing zijn verbonden, een bedrag worden 
toegekend, indien bij gebreke van die toeken
ning die arbeid of, dat bedrijf door hem rede
lijkerwijze niet zou zijn te aanvaarden. 

ll. H et bedrag van het wachtgeld, over een 
jaar berekend, wordt naar boven tot een vol
len gulden afgerond. Het wordt uitbetaald in 
maandelijksche termijnen. Met toestemming 
van den op wachtgeld-gestelde kan de uitbe
taling in langere termijnen geschieden. Bij 
overlijden wordt het wachtgeld uitbetaald tot 
en met den dag van overlijden. 

Behoudens het · bepaalde in het derde lid 
wordt zoo spoedig mogelijk na het overlijden 
.va:n den wachtgelder. aan zijn weduwe een be
drag uitgekeerd, gelijkstaande met het wacht
geld van den overledene over een tijdvak van 
zes weken. Laat de overledene geen weduwe 
na, dan geschiedt de uitkeering ten behoeve 
van de minderjarige wettige of erkende na
tuurlijke kinderen van deµ wachtgelder. Ont
breken ook zoodanige kinderen, dan geschiedt 
de uitkeering, indien ·de overledene kostwinner 
was van ouders, broeders, zusters of meerder
jarige kinderen, ten. behoeve van deze betrek
kingen. 

Indien .den door den overleden wachtgelder 
.nagelaten betrekkingen, als bedoeld in het 
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tweede lid, uit hoofde van een door den over
ledene bekleede betrekkin'g, 'tengevolge waar
van op het wachtgeld een verminderihg werd 
toegepast op den voet als in artikel 6 bij het 
genot · van inkomsten in dienst van een open
baar lichaam is bepaald, een ·uitkeering of 
een daarmede gelijk te stellen bedrag terzake 
van zijn overlijden wordt toegekend, dan wordt 
een bedrag uitgekeerd, gelijkstaande met het 
verminderd wachtgeld over een tijdvak van 
zes weken. Dit bedrag wordt, indien de ter
zake. van vorenbedoelde betrekking toe te ken
nen uitkeering of he't daarmede gelijk te stel
len bedrag minder bedraagt dan zes weken 
van de bezoldiging in die betrekking,' ver
hoogd met het evenredig deel van dat mindere 
als vorenbedoelde vermindering staat tot die 
bezoldiging. 

Indien een overleden wachtgelder geen be
trekkingen, als bedoeld in het tweede lid, 
nalaat, kan het daarbedoeld bedrag geheel of 
ten deele worden uitgekeerd voor de betaling 
van de kosten der laatste ziekte en der be
grafenis, zoo de nalatenschap van den over
ledene voor de betaling dier kosten ontoerei-
kend is. • 

12. De ter uitvoering van dit besluit te 
nemen beslissingen worden genomen door On
zen Minister van Binnenlandsche Zaken. Echter 
verleent Onzen betrokken Minister zijne mede
werking aan beslissingen, waarbij het wacht
geld op grond van het bepaalde bij artikel 7, 
eerste en tweede lid, geheel of gedeeltelijk 
vervallen wordt verklaard. 

Wij stellen eene Commissie in van drie ,.ier
sonen, wier advies, indi~n de belangheb:.,ende 
zulks wenscht, wordt ingewonnen over door 
hem tegen de in dit artikel bedoelde beslis
singen ingebrachte bezwaren. Na ontvangst 
van dit advies wordt de, met redenen om
kleede, nadere beslissing ter kennis van den 
belanghebbende gebracht. 

Het verzoek om het advies der Commissie 
in te winnen wordt gedaan binnen 30 dagen 
na den datum van verzending der betrokken 
bes! issing. 

1:::. Dit besluit wordt mede toegepast ten 
aanzien van de burgerlijke Rijksambtenaren, 
wien vóór het inwerkingtreden van dit be
,luit een ontslag als bedoeld in artikel 1, 
tegen 1 April 1922 of een lateren datum is 
verleend of aangezegd. 

Koninklijk Besluit van den 28sten December 
1929 (Staatsblad n°. 560 ) . 

(zooals dat is gewijzigd bij Koninklijk Besluit 
V'\n den 14 Juli 1927 (Staatsblad n°. 250). 

Art. II. De gewezen burgerlijke Rijksamb
tenaar, wien een ontslag als bedoeld in artikel 
I van Ons besluit van den 3den Augustus 1922 
(Staatsbla,d, n°. 479) tegen 1 April 1922 of 
een late,•en datum is verleend of aangezegd, 
doch geen wachtgeld is toegekend omdat hij 
in de termen viel om vervroegd ouderdoms
pensioen te genieten, wordt alsnog op den 
voet van de overige bepalingen van Ons aan
gehaald besluit wachtgeld toegekend. 

Art. III. Het bepaalde in artikel I onder 
b, c, d, f'en g van dit besluit wordt vanaf den 
dag van de inwerkingtreding van dit besluit 
mede van toepassinp: ten aanzien van hen, die 
vóór dien dag op w ·chtgeld zijn gesteld. 

Koninklijk Besluit van den 9den Februari 1924 
(Staatsblad n°. 96) . · 

Art. 3. · Dit besluit treedt in 'werking met 
ini;:ang van den tweeden dag der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst en 
is alzoo van toepassing op de wachtgelden 
terzake van ontslagen .die op of na dien dag 
van inwerkingtreding,· ingaan. 

Koninklijk Besluit van den 14den Juli 1925 
(Staatsblad n°. 980). 

Overgangsbe-paling. 

Art. ·u. De 'wachtgelden, die .op het tijdstip 
van de inwerkingtreding van dit besluit loopen
de zijn , worden herzien met inachtneming van 
de wijzigingen, die ingevolge dit besluit in Ous 
besluit van 3Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479) 
worden aangebracht, echter met dien verstan
de, dat de in artikel 3, eerste lid , bedoelde 
termijn van vijf jaren, waarna het wachtgeld 
tot ondorscheidenlijk 60 en 50 ten honderd 
wordt verminderd, voor deze w?chtgelden in 
elk geval niet eerder aanvangt dan op 1 Juli 
1925. 

Art. III. Dit be~luit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Koninklijk Besluit van den 21sten Meî 1926 
(Staatsblad n°. 140). 

Art. II . Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Koninklijk Besluit van den "/den Februari 192"1 
(Staatsblad n°. 27 ). 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van d~n tweeden dag na dien der dag
teekening van het. StWJ,tsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Koninklijk Besluit van den 2"/sten M ei 1990 
(Staatsblad n°. Û"I). 

Art. II. Het bepaalde bij artikel I onder b, 
eerste en derde lid, c, e, f, g en h van dit be
sluit is, behoudens het bepaalde in het vol
gende lid, van af den 'dag van het in werking 
treden dit;1r bepalingen mede van toepassing 
ten aanzien van hen, die vóór dÎen dag op 
wachtgeld zijn gesteld. 

Voor hen, die vóór 1 Juni 1930 in het ge
not zijn gekomen van een wachtgeld ten be
drage van het uitgesteld pensioen, bedoeld in 
het eerste en derde lid van artikel 3, of van 
een wachtgeld, waarvan de duur is vastge
steld met inachtneming van het bepaalde bij 
artikel 4, woals ·deze bepalingen luidden vóór 
de wijziging bij dit besluit, is het bepaalde bij 
artikel I onder b, eerste en derde lid , en c 
van dit besluit niet van toepassing. 

Overgangsbepaling. 

Art. III. De op het tijdstip van inwerking
treding van het bepaalde bij het tweede lid 
onder b van artikel I van dit besluit nog niet 
verstreken duur van den in het tweede lid van 
artikel 3 van Ons besluit d.d. 3 Augustus 1922 
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(Staatsblad n°. 479), zooals dat luidde vóór de 
wijziging bij dit besluit, bedoelden wachtgeld
termijn der loopende wachtgelden wordt met 
50 pct. verlengd. 

Art. IV. Artikel I , onder e, f en h, treedt 
in werking op 1 Januari 1931. 

Koninklijk Besluit van den 28sten December 
1988 (Staatsblad n°. 748). 

Art. 2. De gewezen rijkswerklieden, op 1 
September 1931 in het genot zij nde van een 
wachtgeld toegekend krachtens Ons bij artikel 
130 sub k, van het Algemeen Rij ksambtena
ren;.eglement ingetrokken besluit van 14 lvla>irt 
1927 (Sta,atsblad n°. 53), worden geacht dit 
wachtgeld, te rekenen van 1 September 1931 
af te genieten op den voet a ls in Ons bes! uit 
v;_n 3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479), 
zooals dat op 1 September 1931 luidt of daar
na zal gaan luiden, voor de Burgerlijke Rijks
ambtenaren, bedoeld in artikel 2 onder b van 
dat besluit is bepaald, met dien verstande, 
dat dit w~chtgeld in wekelijksche termijnen 
kan worden uitbetaald. 

Art. 3. Gerekend met ingang van 1 Sep
tember 1931 tot den dag van het in werking 
treden van het bepaalde bij artikel 1, IV 
onder d, van dit besluit wordt in den laatsten 
volzin van artikel 11 van Ons besluit d.d. 3 
Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479) in plaats 
van "de artikelen 2 en 3 van Ons besluit 
d.d . 1 December 1923 (Staatsblad n°. 535)" 
gelezen: van artikel 102 van het Algemeen 
Rijksambten aren reg! ement. 

Art. 4. Het bepaalde bij artikel 1, III 
onder b, van dit besluit is van 13 Juni 1933 
tot. den dag van de inwerkingtreding van dit 
besluit alléén van toepassing op hem, wien 
krachtens het bepaalde bij artikel 1, III onder 
a, van dit besl:.iit een wachtgeld wordt toege
kend. 

Art. 5. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

K oninklijk Besluit van den 9den Janu(JJ1"i 1935 
(Staatsblad n°. 8). 

Overgangsbepalingen . 

Art. 2. De wachtgelden, die op 1 Januari 
1935 loopende zijn, worden herzien met in
achtne,ning van de wijziging, die ingevolge dit 
besluit in het tweede licl van artikel 3 van 
Ons besluit van 3 Augustus 1922 (Staatsblad 
n°. 479) wordt aangebracht, echter met dien 
verstand~, dat die herziening geen verhooging 
van het wachtgeld ten gevolge heeft anders 
dan door toepassing van het bepaalde bij de 
laatste zinsnede van dat lid en dat de in dat 
lid onder a en b bedoelde termijn van vijf 
jaren , gedurende welken het wachtgeld onder
scheidenlijk 70 en 60 ten honderd van de 
laatstelijk genoten wedde bedraagt, voor deze 
wachtgelden in elk geval niet eerder aanvangt 
dan onderscheidenlijk 1 Januari 1935 en 1 
April 1935. 

Art. 3. Voor beslissingen, die vóór 1 Ja
nuari 1935 genomen zijn, vangt de termijn, 
bedoeld in het derde lid van artikel 12 van 
Ons besluit van 3 Augustus 1922 (Staatsblad 
n°. 479), zooals dat ingevolge dit besluit zal 

luiden, eerst op het tijdstip van inwerking
treding van dit besluit aan. 

Art. 4. Het bepaalde bij artikel 1, onder / , 
, van dit besluit is van den dag van de inwer
kingtreding van die bepaling af mede van toe
passing ten aanz ien van hen, die vóór dien 
da~ op wachtgeld zijn gesteld. 

Slotbepaling. 

Art. 5. Dit besluit treedt in werking met 
ingf'ng van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van den 
16den Maart 1935 (Staatsblad n°. 141). 

Mij bekend, . 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

J. A. de W i I d e. 

s. 142. 

16 Maart 1935. BESLUIT, houdende vast
stelling van een a lgemeen reglement voor 
den dienst op de locaalspoorwegen. 

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

Staat, Minister van Waterstaat a. i., van 11 
Feb1ruari 1935, n°. 484, afdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet, op ar
tikel 4 der Locaalspoor- en Tramwegwet en 
op artikel II der Overgangsbepalingen van de 
wet van 13 Juli 1907 (Staatsblad n°. 193); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Februari 1935, n°. 45) ; 

Gbzi en het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Maart 1935, n°. 
481, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat met ingang van 1 Juni 1935: 
I . wordt ingevoerd het a lgemeen reglement 

voor den dienst op de locaalspoorwegen, zoo
als tlat bij dit beslui t is gevoegd; 

II. komt te vervallen het Algemeen Regle
mer~t Dienst Locaalspoorwegen, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 3 Juni 1915 (Staats
blai{ n°. 230) , het laatst gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 17 December 1932 (Staatsblad 
n°. 

1

619). 
Ornze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State zal worden medegedeeld. 

's-Gravenhage, den 16den Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister. van Waterstaat, 
van Lidth de J e ud e. 

(Uitgeg. 2 April 1935.) 

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DEN 
DIENST OP DE LOCAALSPOORWEGEN. 

1 HOOFDSTUK I . 

A I g e m e e n e b e p a I i n g e n. 

Toepasselijkheid van het A. R. D . 

Art. 1. De bepalingen van het algemeen 
reglement voor den dienst op de spoorwegen 
(A. R. D .) zijn van toepassing op de locaal
spootwegen, bedoeld in artikel 1 der Locaal-



159 16 MAART {S . 142) 1935 

spoor- en Tramwegwet, behoudens de in hoofd
stuk II van dit reglement aangegeven afwij
kingen. 

Afsluiting van den spoorweg. Afwijking van 
a,·tikel 93 der Spoorwegwet. 

Art. 2. 1. Met afwijking van artikel 33 
der Spoorwegwet wordt de spoorweg alleen af
gesloten op de gedeelten, door den Minister 
van Waterstaat aan te wijzen. 

2. De wijze van afsluiting op die gedeelten 
wordt door dien Minister bepaald. 

T oegang tot den spoo,-,veg. Afwijking van de 
artikelen 34, 95, 43 en 44 der Spoorweg

wet voor spoorweggedeelten, op open
bare wegen aangelegd. 

Art. 3. 1. Voor spoorwegen of spoorweg
gedeel ten, op openbare wegen aangelegd, zijn 
de artikelen 34 en 35 der Spoorweg-wet niet 
van toepass ing. 

2. Bij spoorwegen of spoorweggedeelten, 
welj<e op openbare wegen zijn aangelegd, zijn 
niet in de artikelen 43 en 44 der Spoorweg
wet vermelde handelingen verboden, doch is 
het verboden : 

a. met of zonder voertuig op den spoorweg 
te verblijven of paarden, vee of andere dieren 
daarover te drijven, wanneer een trein in aan
tocht is, en dezen daardoor of op eenigerlei 
andere wijze in zijn loop te belemmeren; 

b. den spoorweg te berijden met niet tot 
den spoorwegdienst behoorende voertuigen, 
welke er op ingericht zijn om een of meer der 
wielen langs of op de spoorstaven te doen 
loopen. 

HOOFDSTUK II. 

A f w ij k i n ge n v a n he t A. R. D. 

Onderhoud, bewaking en schouwing. Afwijking 
van artikel 2 A. R. D. 

Art. 4. Het tweede lid van art. 2 A. R. D. 
wordt gelezen: 

,,2. Bewaking van den spoorweg wordt a l
leen gevorderd op de door den Minister aar. 
te wijzen plaatsen en slechts zoolang er trei
nen worden verwacht." 

Hoofdsporen. Afwijking van artikel 5 A. R . D. 

Art. 5. Het eerste lid van artikel 5 A. R. D. 
wordt gelezen: 

"1. In de hoofdsporen worden, behoudens 
ontheffing door den Inspecteur Generaal, geen 
verzonken sporen en geen draaischijven toege-
1 aten ." 

Aanwijzing van afstanden, bogen en hellingen. 
Afwijking van artikel '1 A. R. D . 

Art. 6. Op locaalspoorwegen behoeven geen 
hectometerpalen, geen boogwijzers en, wan
neer de helling niet sterker is dan 1 op 200, 
geen hellingwijzers aanwezig te zijn. 

Aankondiging van de treinen. Afwijking van 
artikel 22 A. R. D. 

Art. 7. Artikel 22 A. R. D. wordt gelezen: 
,,Op de baanvakken waar de Inspecteur

Generaal, bestuurders van den spoorwegd ienst 

gehoord, zulks noodig acht, wordt de komst 
van eiken trein ten minste drie minuten te 
voren aan de wachters aangekondigd." 

Klachtenboeken. Afwijking van artikel 
35 A. R. D. 

Art. 8. Klachtenboeken behoeven op locaal
spoorwegen niet aanwezig te zijn. 

Samenstelling der treinen. Afwijking van 
artikel 66 A. R. D. 

Art. 9. De eerste twee leden van artikel 66 
A . R. D. gelden niet voor locaalspoorwegen. 

Snelheid. Afwijking van artikel 68 A. R. D. 

Art. 10. Artikel 68 A. R. D. wordt gelezen: 
,,1. De Minister stelt voor e iken locaal

spoorweg de grootste toegelaten snelheid van 
vervoer vast. De snelheid, waarmede de treinen 
worden vervoerd, mag de groot te toegelaten 
snelheid niet overschrijden. 

2. De snelheid, waarmede de treinen wor
den vervoerd, mag met inachtneming van de 
grootste toegelaten snelheid, door den Minis
ter voor den betrokken locaalspoorweg vastge
steld, niet meer bedragen dan: 

a. voor reizigerstreinen 75 kilometer in het 
uur· 

b .' voor treinen, uitsluitend bestemd voor 
het vervoer van goederen of vee, alsook voor 
gemengde tre inen, mits voorzien van door
gaand zelfwerkend remwerk, voldoende aan de 
eischen, genoemd in artikel 67, vijfde lid, en 
voor losse locomotieven, 60 kilometer in het, 
uur· 

c.' voor treinen, als bedoeld onder b, en niet 
voorz ien van doorgaand zelfwerkend remwerk, 
benevens voor treinen, gereden met den tender 
voorop, voor treinen, welke getrokken en ge
duwd worden en voor werktreinen, 45 kilo
meter in het uur; 

d. voor treinen, samengesteld uit tramweg
materieel, 45 kilometer in het uur; 

e. voor treinen, die alleen geduwd worden 
en voor hulptreinen, die niet vooraf aan het 
bewakingspersoneel zijn aangekond igd, 30 ki
lometer in het uur, 

3. In geen geval mag de snelheid grooter 
zijn dan die, welke volgens de in artikel 67, 
eerste lid, opgenomen remtafel overeenkomt 
met het aantal assen, dat kan worden geremd 
en mag voorts niet meer bedragen clan: 

a. bij het afrijden van hellingen, welke, 
berekend over eene lengte van 500 meter 

niet stei ler zijn dan 1 : 100, 75 kilometer in 
het uur· 

stei ler' zijn dan 1 : 100 en niet steiler dan 
1 : 71, 60 kilometer in het uur; 

stei ler zijn dan 1 : 71 en niet steiler dan 
1 : 55 , 50 kilometer in het uur ; 

b. bij het doorrijden van bogen - waar
onder mede te verstaan wissel bogen - met een 
straal: 

niet kleiner dan 500 meter, 75 kilometer in 
het uur; 

kle iner dan 500 meter t./m 300 meter, 60 
kilometer in het uur; 

kl e iner dan 300 meter t/m 180 meter, 45 
kilometer in het uur; 

kleiner dan 180 meter t/m 130 meter, 30 
kilometer in het uur; 
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1 ome r·· m e e1zJztg e to epassing vani sommige 
uur. ·van dit reglement. Afwijking 

kleiner dan 130 meter, 20 artikelen 
van 

4. In of krachtens het dienstreglement, be- artikel 118 A. R. D . 
doeld in artikel 6 der Spoorwegwet, zal wor
den bepaald of, en in welke mate de snelheid 
moet worden verminderd voor het doorrijden 
:van stations en halten, waar door de bogert of 
tegen de punt van wissels moet worden ge
reden, zoomede bij het naderen van beweeg
hare bruggen van meer dan 6 meter overs.pan 
ning, van vaste bruggen, langer dan 30 m eter , 
,an onbewaakte overwegen, waarbij het . uit
zicht over den spoorweg belemmerd is, en 
waar zulks verder voor de ve ilighe id van liet 
verkeer noodig mocht zijn. 

5. Bovendien kan, voor zoover spoorwegen 
o f spoorweggedeelten op den ·openbaren weg 
:zij n aangelegd, door den Minister, bestuurders 
van den spoorwegd ienst en het betrokken pro
vinciaal bestuur gehoord, worden voorgeschre
·ven, dat en in welke mate de snelheid moet 
worden verminderd." · 

B eam bten op el ken trein noodig. Afwijkiny 
van artikel 79 A. R .' D . 

Art. 11. Aan a rtikel 79 A. R. D. wordt 
toegevoegd: 

"3. V an de verplichting, omschreven in 
het eerste Jid, kan de Inspecteur Generaal ont
'heffing verleenen. " 

B epal ingen tot bevordering van de zorgvuldi ge 
-waarneming van den dienst. Afwijking van 

artikel 82 A. R . D . 

Art. 12. In het eerste lid van artikel 82 
A. R. D . wordt in plaats van: ,,van dit regle
ment, van het A. R. V." gelezen: ,,van de 
Locaalspoor- en Tramwegwet, van het A. R . 
D. L. , van het A. R . V. L ." . 

Wijze van 'fJeëediging. A.fwijking van artikel 
84 A. R. D . 

Art. 13. In het tweede lid van artikel 84 
A . R. D . wordt in plaats van: ,,Spoorwegwet" 
gelezen: ,,Locaalspoor- en Tramwegwet". 

Aan artikel 84 A. R. D, wordt een derde 
1id toegevoegd, luidende: 

,,3 . Voor hen, die zoowel op hoofdspoor
wegen als op locaalspoorwegen dienst doen, 
1uidt de eed (belofte ) als volgt: Ik zweer 
(beloof), dat ik a lle plichten, welke mij bij 

mijne vervulling van eenige betrekking van 
beambte of bediende van den spoorweg door 
-0f krachtens de Spoorwegwet of door of krach
tens de Locaalspoor- en Tramwegwet zijn of 
:zullen worden opgelegd, eerlijk en vlijtig zal 
vervullen. 

Zoo waarlijk helpe mij God almachti g! (Dat 
b eloof ik)." 

Bepalingen voor treinen, samengesteld uit 
tmmwegmaterieel . Afwijking van artikel 

117 A. R. D. 

Art. 14. Art ikel 117 A . R. D. wordt ge
lezen : 

,,Voor treinen, samengesteld uit tramweg
= aterieel kan de Minister ontheffing verlee
nen van ' de bepalingen, voorkomende in de 
hoofdstukken V, VI, VII (Afdeeling I) en 
VIII van dit reglement." 

Art. 15. In a rtikel 118 A . R. D. wordt: 
a. tusschen 21 en 27 ingelascht : ,,22"; 
b. in plaats van "65-68" gelezen: ,,65-

67" • 
~ C. r tusschen 78 en 81 ingelascht: ,, 79". 

HOOFDSTUK III. 

S I o t. b e p a I i n g e n. 

Locaalspoorwegen, uitsluitend bestemd voor 
1 hei vervoer van goederen. • 

A1t. 16. Voor locaalspoorwegen, uitsluitend 
bestemd voor het vervoer van goederen, kan 
de fi inister "van W aterstaat geheel, ten deele 
of yoorwaardelijk ontheffing verleenen van 
de"l:lepalingen van dit reglement. 

Verkorte tit el. 

Art. 17. Dit reglement kan worden aange
haald onder 'den titel " Algemeen Reglement 
Dier,t Locaalspoorwegen" of "A. R. D. L ." 

B ehoort bij Koninklijk besluit. van 16 Maart 
1935 (Staatsblad n°. 142) . 

Mij bekend, 
D e M inister van Waterstaat, 
v a n L i d t h d e J e u d e. 

s. 1r, 
16 Maart 1935. BESLUIT, houdende bepa-
. lingen omtrent den wijnaccijns. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
O~ de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 20 F ebruari 1935 , n°. 214, A c
cijnzen ; 

G~zien artikel 2ter der gewijzigde wet van 
20 Juli 1870 (Staatsblad n° . 127) en Ons ge
wijzigd besluit van 15 M aart 1922 (Staatsblad 
n°. _123); 

GE/let op het a dvies der Commissie van Des
kundigen, bedoeld in artikel 31 der voormelde 
wet ! 

D én Raad van State gehoord (advies van 5 
Maart 1935 , n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noe~den Minister van 14 Maart 1935 , n° . 201, 
Accijnzen; 
• H ebben goedgevonden en verstaan te be
paleh: 

A rt. 1. Artikel 1 van Ons besluit van 15 
Maafrt' 1922 (Staatsblad n°. 123) , gewijzigd bij 
dat van 24 December 1929 (Staatsblad n°. 
586) , wordt gelezen al s volgt: 

D e na te noemen wijnsoorten worden aange
wez~n om met afwijking van artikel 1; derde 
lid, \ der gewijzigde wet van 20 Juli 1870 
(Stan,tsblad n°. 127), ten invoer te worden 
toegelaten , te weten: 

I. tegen betaling van een wijnaccijns van 
f 20 per hectoliter, de niet zoete wijnen, waar
aan geen alcohol is toegevoegd, benevens de 
zoete wijnen, be ide voor zoover zij. per hecto
liter bij een warmte van vijftien graden van 
den jhonderddeeligen thermometer, niet meer 
dan zestien I i ter alcohol bevatten en voor zoo
ver zij volledig het karakter hebben van een 
natuurlijken, uit druiven bere iden, wijn; 
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II. tegen betaling per hectoliter van een 
wijnaccijns van f 20 en van den gedistilleerd
accijns verschuldigd voor 3 li ter zuiveren a l
cohol, gemeten bij een warmte van vijftien 
graden van den honderddeel igen thermo
meter: 

a. de wijnen, welke per hectoliter , bij een 
warmte van vijftien graden van den honderd
deel igen thermometer, meer dan zestien, doch 
niet meer dan achttien liter a lcohol bevatten 
en voor zoover zij voll edig het karakter heb
ben van een natuurlijken, uit druiven berei
den, wijn, met dien verstande, dat voor deze 
wijnen, voor zoover zij bij den genoemden 
warmtegraad per hectoli ter niet meer dan 
zeventien liter a lcohol bevatten, de gedistil
leerdaccijns voor eiken deciliter, welke zij 
meer aan alcohol bevatten dan zestien liter, 
s lech ts verschuldigd zal zijn voor vijftien 
centili ter zu iveren alcohol, gemeten bij een 
warmte van vijftien graden van den honderd
deeligen thermometer; 

b . port- en maderawijn, onderscheidenlijk 
a fkomsti g uit het Dourogebied of van Madera, 
welke per hectoli ter, bij een warmte van vijf
tien graden van den honderddeel igen thermo
meter, niet meer dan twee en · tw int ig li ter 
a lcohol bevat, mits de wijn vergezeld is van 
-een bewijs van oorsprong, afgegeven door de 
daartoe door de Portugeesche Regeering aan
gewezen autoriteiten; 

c. Jerez- , Sherry- of Xerez-wijn, afkomstig 
uit het J erezgebied , alsmede Malagawijn, af
komstig uit het Malagagebied, welke per hec
toliter, bij een warmte van vijftien graden 
van den honderddeeligen thermometer, niet 
meer dan twee en tw int ig li ter a lcohol bevat, 
mits de wijn vergezeld is van een bewijs van 
oorsprong, afgegeven door de daartoe door de 
:Spaansche Regeering aangewezen autoriteiten. 

2. De tekst van Ons gewijzigd besluit van 
15 Maart 1922 (Staatsblad n°. 123), laatste-
1ijk gewijzigd volgens de voorafgaande bepa
]ingen, wordt in het Staatsblad geplaatst. 

Onze Min ister van Financiën is belast met 
<le uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
.Staatsblad zal worden opgenomen en waarvan 
afschr ift za l worden gezonden aan den R aad 
-van State. 

's-Gravenhage, den 16den Maart 1935. 

:s . 144. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 2 April 1935.) 

21 Maart 1935. WET tot w1iz1gmg van de 
begrooting van de ontvangsten en uitgaven 
van het Algemeen Burgerlijk Pensioen
fonds voor het dienstjaar 1935. 

:s. 145 . 

.21 Maart 1935. WET tot wijziging van de 
Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 
259). 

B ijl. Handel. 'R,de Kamer 19/13/1934, n°. 528, 
1 - 3; 19/14/1935, n°. 141 , 1-4. 

Handel . 'R,de Kamer 1934/19/15, blz . 1563. 
Bijl. Handel . 1ste Kamer 1934/1935, n°. 141. 
Handel . 1st e Kamer 1934/19/15, blz. 585 . 

L. & S. 1935. 

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

dat het wenschelijk is de Comptabiliteitswet 
1927 (Staatsblad n°. 259) aan te vullen met 
een a lgemeene bepaling, betreffende de rege
ling der aansprakel ijkheid van het Rijk voor 
het beheer van instellingen met rechtspersoon
lijkheid en dat het in verband hiermede wen
schel ijk is artikel 87 der genoemde wet te 
wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I. De titel van Hoofdstuk VI der 

Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) 
wordt gelezen als volgt: 

Van de afzonderlijke onderdeelen en takken 
van Rijksdienst. 

Art. II. Artikel 87 der Comptabiliteitswet 
1927 (Staatsblad n°. 259) wordt gelezen als 
volgt: 

1. H et voorschrijven van een afzonderlijk 
beheer voor bepaalde onderdeelen van den 
Rijksdienst kan alleen geschieden bij de wet. 

2. Die w-et regelt tevens de wijze, waarop 
van dat beheer jaarlijks rekening en verant
woording zal worden afgelegd. 

3. Daarbij wordt o. m. bepaald, dat jaar
lij ks voor het bedoelde onderdeel van den 
Rijksdienst een begrooting en re kening wordt 
opgemaakt en vastgesteld volgens dezelfde re
gelen a ls bij deze wet voor de Rijksbegrooting 
en de Rijksrekening is bepaald. 

Art. III. Na Hoofdstuk VI der Comptabi
lite itswet 1927 (Staatsblad n°. 259) wordt op
genomen een nieuw Hoofdstuk VIA, getiteld 

Van de gelde/ij ke aansprakelijkheid van het 
Rijk voor h et beheer van ins tellingen 1net 
rechtspersoon/ij kheid, benevens een arti kei, 
genummerd 89a en luidende als volgt: 

Geldelijke aansprakel ijkhe id van het Rijk 
voor het beheer van instellingen met rechts
persoonlijkhe id wordt in elk voorkomend ge
val geregeld bij de wet. 

Lasten en bevelen , enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

Maart 1935 . 

s. 146. 

WILHELMINA. 
D e M inister van F inanciën, 0 u d. 

(Uitgeg. 2 April 1935 .) 

21 Maart 1935. WET tot w1J z1 gm g van ar
t ikel 3 van de Boterwet. 

B ijl. Handel. 'R,d)e Kamer 19/14/1935, n°. 
'R."/0, 1- /J . 

Handel. 'R,de Kamer 1934/1935, blz. 1554-
1555. 

Bijl. Handel. l ste Kamer 1934/19/15, n°. 
270, blz. 1. 

Handel. l ste Kamer 1934/1935, blz. 585 . 

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

dat het gewensch t is artikel 3 van de Boter
wet te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. I n artikel 3 van de Boterwet wor

den de navolgende wijzigingen aangebracht: 
I . Na het cijfer "10" vervalt de punt en 

worden toegevoegd de woorden: ,,en waaraan 
niet op door Onzen Minister , met de uitvoe-

11 
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ring dezer wet belast, bepaalde wijze is toe
gevoegd een door hem vastgestelde hoeveel
heid van een of meer bij algemeenen maat
regel van bestuur aangewezen stoffen, ge
schikt om margarine, zelfs in kleine hoeveel
heid, in mengsels te herkennen." 

II. Toegevoegd wordt een tweede lid, l u i
dende: 

"Het in het vorig lid bepaalde ten aanzien 
van toevoeg ing van bij algemeenen maatregel 
van bestuur aan te wijzen stoffen geldt slechts 
gedurende den tijd, dat in door Ons aange
wezen landen de aanwezigheid van deze stof
fen in hier te lande bereide margarine ge
eischt wordt als voorwaarde van toelating tot 
invoer aldaar van Nederlandsche zuivelpro
ducten". 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

Maart 1935. 
WILHELM! A. 

D e Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 

(Uitgeg. 5 April 1935.) 

s. 147. 

21 Maart 1935. WET tot regeling van den 
invoer van linol eum. 

Wij WILHELM! A , enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat door Ons bij besluit van 7 Januari 1935 , 
n°. 22, (Nederlandsche Staatscourant van 8 
Januari 1935, n°. 5} ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 596), de invoer van linoleum 
aan eene tijdelijke beperking is onderworpen 
en dat artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat \Vij, den R aad van State, enz. · 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
l. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Econo
m ische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den aanvangende 1 Januari 1935 en eindigen
de 31 Maart 1935, of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
,vorden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van linoleum, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 40 ten honderd van de hoeveel
heid, welke gemiddeld per 3 maanden ge
durende het tijdvak van 1 Juli tot en met 31 
December 1933 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Door Onzen Minister kan een lijst wor
den vastgesteld van goederen, welke niet val
len onder de in deze wet bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen n iet zij n toegestaan, tenzij 

daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vor ig lid 
bedoeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid. 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepal ingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen . 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding pl aats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is ingc-• 
voerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvorder ing aangewezen personen, belast. 
alle ambtenaxen der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vall ende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accij nzen . 

8. Met betrekking tot de in en krachtens. 
deze wet gegeven voors.chriften zij n de arti
kelen 5, 6 en 7 . der "Crisisinvoerwet" 1931-
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596}, van 
overeenkomstige toepassing. 

9. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den 21sten 

Maart 1935. 
WILHELMI NA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 14 J uni 1935.) 
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s. 148. 
21 Maart 1935. WET tot regeling van den 

invoer van naaigaren. 

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

dat door Ons bij besluit van 27 December 
1934 n°. 11 (Nederlandsche Staatscou,rant van 
31 December 1934, n°. 250) ingevolge artikel 
2 der "Crisisinvoerwet" 193i (Staatsblad n°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad n° . 596), de invoer van naai
garen wederom aan een tijdelijke beperking is 
onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval ee n 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Econo
mische Zaken. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 11 maan
den aanvangende 1 Januari 1935 en eindigen
de 30 November 1935 of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van naa igaren, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 30 ten honderd van de 
waarde, welke gemiddeld per 11 maanden in 
de jaren 1930 en 1931 aan die goederen uit 
dat land is ingevoerd, met dien verstande, dat 
gedurende deri in dit artikel genoemden ter
mijn uit ieder land niet meer ten invoer zal 
worden toegelaten dan 50 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gemiddeld per 11 maanden 
gedurende de jaren 1930 en 1931 van die goe
deren uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
de n invoer uit nader door hem aan te wijzen 
l anden. 

3- Door Onzen Minister kan een lijst wor
den vastgesteld van goederen, wel ke niet val
len ondèr de in deze wet bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artike l 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
va nwege Onzen Minister afgege ven vergun
nmg. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid 
bedoeld , wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, w e lke te r be 
strijding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat beslui t ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste l id afwijki ngen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vor ig I id, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, stra fbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboe k va n 
Strafvordering aangewezen personen, bel ast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn n iet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende invoerrechten en accijnzen . 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de arti
kel en 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzi gd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9 . Deze wet treedt in werking met inga ng 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Econo1nisch,e Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 11 Juni 1935.) 

s. 149. 

21 Maart 1935. WET tot regeling van de 
aanspraken op wachtgeld van de gewezen 
secretarissen van en de gewezen ambtena
ren in den zin der Ambtenarenwet 1929 
in vasten en tijdelijken dienst bij de voor
malige Gewndheidscommissiën. 

Bijl. Handel. 2de Kamer 1933/1934, n°. 491, 
1-3; 1934/1935, n°. 86, 1-5. 

Handel. 2de Kamer 1934/1935, blz. 1483-
1485. 

Bijl. Handel. lste Kamer 1934/1935, n°. 86, 
blz. 1- 3. 

Handel. l ste Kamer 1934/1935, blz. 585 . 

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

dat het wenschelijk is de aanspraken op wacht-
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geld van de gewezen secretarissen van en de 
gewezen ambtenaren in den zin der Ambte
narenwet 1929 in vasten en tijdelijken dienst 
bij de krachtens de wet van 14 December 1933, 
Staatsblad N °. 687, rot wijz ig ing der Gezond
heidswet (Staatsblad 1919, N °. 784) opge
heven Gezondheidscommissiën, t,e regelen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Voor de secretarissen der Ge

zondheidscommissiën en de ambrenaren in den 
zin der Ambrenarenwet 1929 in vasten en 
tijdelijken dienst bij die Commissiën, wier be
trekking ingevolge de wet van 14 December 
1933, Staatsblad N°. 687, tot wijziging van 
de Gezondheidswet (Staatsblad 1919, N°. 784) 
is opgeheven, wordt t,e rekenen van den datum 
van inwerkingtreding van voornoemde wet van 
14 December 193 3, Staatsblad N °. 687, bij al
gemeenen maatregel van bestuur een wacht
geldregeling vastgesreld. 

2. Bij di en a lgemeenen maatregel van be
stuur kan worden bepaald, dat de in het eer
ste lid bedoelde wachtgeldregeling voor de 
secretarissen der Gezondheidscommissiën be
perkt blijft tot h en, di e ten minste vijf di enst
jaren a ls zoodanig hebben. 

2. 1. De in artikel 1 bedoelde wachtgelden 
komen voor rekening van de gemeenten of 
groepen van gemeenten, waarvoor de betrok
ken Gezondheidscommissiën waren ingesteld. 

2. Ingeval voor een g roep van gemeenten 
een Gezondheidscommissie was ingest;eld, draagt 
iedere rot die groep behoorende gemeenre in 
de wachtgelden bij in dezelfde verhouding, als 
door h aar in de belooning der betrokkenen 
werd bijgedragen. 

3. Het Rijk vergoedt aan de gemeenten een 
deel der wachtgelden van de gewezen secre
tarissen der Gezondheidscommissiën, welk deel 
zich rot het geheele wachtgeld verhoudt als 
het voor Rijksrekening gekomen deel van de 
toelage dier secretarissen tot hun geheele roe
lage. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ren P aleize het Loo, den 21sren 

Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De M inis~er van Sociale Zaken, 
J. R. SI o tem aker de B ruïne. 

(Uitgeg. 9 April 1935.) 

s. 150 . 

21 Maart 1935. BESLUIT, houdende be
schikking op het beroep van Mejuffrouw 
A. M. J . T aselawr tegen de beschikking 
van den Minisrer van Onderwijs, Kunsten 
en Vietensch appen, waarbij haar wacht
geld is verm inderd . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mejuffrouw A. M . J. Taselaar, t,e Utrecht, 
tegen de beschikking van Onzen Minisrer van 
Ondenvijs, Kunsten en Wetensch appen van 15 
Augustus 1934, n°. 6595 W , a fdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, waarbij haar wachtgeld 
is verminderd ; 

Den R aad van State, Afdeel ing voor de Ge
sch ill en van Bestuur, gehoord, advies van 16 
J anuar i 1935 , n° . 562 (1934) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 18 

M aart 1935, n°. 10021 W , afdeeling Lager 
Onderwijs; 

Overwegende : dat Onze Ministe r van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen bij zij n 
beschikki ng van 15 Augustus 1934, n°. 6595W, 
afdeeling L ager Onderwij s Al gemeen, het 
wachtgeld van Mejuffrouw A. M. J. T ase
laar , gewezen onderwijzeres aan de openbare 
lagere school te Aalbu,·g, gemeent;e Wij k c.a., 
in verband met de door haar genoten inkom
sten a ls tijdelijk onderwijzeres aan een open
bare lagere school te A 1nersjoort, over het 
t ijdvak van 18 April tot en met 27 Ju l i 1934 
heeft verm inderd rot nihil; 

dat Mejuffrouw A. M. J. Taselaar in be
roep aanvoert, dat zij, na op 1 Apri l 1934 op 
wachtgeld t,e zijn gesreld, van 18 Apr il tot en 
met 27 Juli daaraanvolgende werkzaam is ge
weest als t ijdel ijk onderwijzeres aan de open
bare lagere school n°. 9 te Amersfoort; dat 
zij daartoe dagel ijks op en neer moest reizen 
van Utrecht (waar zij bij haar ouders inwoont) 
naar A ,ners/oort

1 
aangezien zij zich niet te 

Amersfoort kon vestigen met het oog op het 
zeer tijdelijk karakter van haar betrekking 
a l daar; dat de door haa r gemaakte reiskosten 
niet in mindering zijn gebracht op het bedrag 
van haar jaarwedde t,e A rnersfoort, waartegen 
zij bezwaar heeft, aangezien het haar bekend 
is, dat in a l der gelijke gevall en deze kosten 
wel worden afgetrokken, hetgeen ook vol ko
men log isch en billijk is; 

Overwegende, dat geen wetrelijke bepaling 
voorschrijft deze onkosren op het bedrag der 
inkomsten van de belanghebbende over voor
meld tijdvak in mindering te brengen, en dat 
e r ook geen voldoende reden voor die verm in
dering bestaat; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de bestreden besch ikk ing van Onzen Minisrer 
van Onderwijs, Kunsten en Werenschappen 
van 15 Augustus 1934, n°. 6595 W, afdeeling 
L ager Onderwijs Al gemeen, te h andhaven . 

Onze Minisl;er van Onderwijs, Kunsren en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, da t met het rapport van On
zen voornoemden Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschri ft zal 
worden gezonden aan den R aad van State, Af
deel ing voor de Gesch ill en van Bestuur. 

H et Loo, den 21sren Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Ma r e h a n t . 
( Uitgeg. 9 Ap,·il 1935 . ) 

N °. 1021 W. 

LAGER ONDERWIJS. 

Wachtgeld Mejuffrouw 
A . M. J. T aselaar. 

's-Gravenhage, 18 Maart 1935. 

Aan d e K oningin. 

Door den Vice-President van den Raad van 
State, Voorz itt;er van de Afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, werd rechtstreeks in 



165 21 MAART tS. 150) 1935 

mijn handen gesteld het advies van die af
deeling van 16 Januari 1935 , n°. 562/1934, 
vergezeld van het ontwerp van een met rede
nen omkleed, door Uwe Majesteit te nemen 
besluit betreffende het beroep, waarvan ik 
krachtens machtiging van Uwe Majesteit bij 
brief van 25 September 1934, n°. 8336W 1, 
afdeeling Lager Onderwijs Al gemeen, de over
weging bij die Afdeeling heb aanhangi g ge
maakt. 

Dit ontwerp-besluit luidt a ls volgt : 
Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mejuffrouw A. M. J. Taselaa r , te Ut ,·echt, 
tegen de beschikking van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 15 
Augustus 1934, n°. 6595W, afdeeling L. 0. A., 
waarbij haar wachtgeld is verminderd; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 16 
J anuari 1935, n°. 562 {1934); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende : dat Onze Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetensch appen bij zijn 
beschikking van 15 Augustus 1934, n°. 6595W, 
a fdeeling L. 0. A. , het wachtgeld van mejuf
frouw A. ]\II. J. Taselaar, gewezen onderwijze
res aan de openbare lagere school te Aalburg, 
gemeente Wijk c.a., in verband met de door 
haar genoten inkomsten als tijdelijk onderwij
zeres aan een openbare lagere school te A mers
foort, over het tijdvak van 18 April tot en met 
27 Juli 1934 heeft verminderd tot nihil ; 

dat Mejuffrouw A. M. J. Taselaar in be
roep aanvoert, dat zij, na op 1 April 1934 op 
wachtgeld te zijn gesteld, van 18 April tot en 
met 27 Juli daaraanvolgende werkzaam is 
geweest als tijdelijk onderwijzbres aan de 
openbare lagere school n°. 9 te Amersfoo,·t; 
dat zij daartoe dagelijks op en neer moest rei
zen va'n Utrecht (waar zij bij haar ouders 
inwoont) naar Anitrsfoort, aangezien zij zich 
niet te Amers foort kon vestigen met het oog 
op het zeer t ij del ijk karakter van haar be
trekking aldaar; dat de door haar gemaakte 
reiskosten niet in mindering zijn gebracht op 
het bedrag van haar jaarwedde te Amersfoort, 
waartegen zij bezwaar heeft, aangezien het 
h!tar bekend is, dat in a l dergelijke gevall en 
deze kosten wel worden afgetrokken, hetgeen 
ook vol komen logisch en billijk is; 

Overwegende: dat uit een nader, op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, uitgebracht 
ambtsbericht van burgemeester en wethouders 
van Ame,·sfoort gebleken is, dat de betrekking 
van tijdelijk onderwijzeres aan de openbare 
lagere school aldaar aan de appellante aan
vankelijk slechts is opgedragen voor het tijd
vak van 18 tot en met 28 April 1934, en dat 
daarna de tijdsduur van deze betrekking twee
maal voor zeer korte tijdvakken is verlengd, 
te weten van 29 April tot 2 Mei 1934 en van 
3 Mei tot en met 15 Mei 1934 ; 

dat het onder deze omstandigheden van de 
appellante redelijkerwijze niet gevergd kon 
worden, dat zij zich voor het vervull en van 
de bovenbedoelde tijdelijke betrekking over het 
tijdvak van 18 April tot en met 15 Mei 1934 
te A ,nersfo ort kwam vestigen; 

Ovenvegende: dat Onze Minister bij de ver-

mindering van het wachtgeld van de appel 
lante met betrekking tot dit tijdvak mitsdien 
ten onrechte geen rekening heeft gehouden 
met de door haar over dat tijdvak gemaakte 
re iskosten ten bedrage van f 13.80; 

Overwegende: dat na 15 Mei 1934 de tij
delijke betrekking van de appellante over be
trekkelijk lange tijdvakken is verlengd ge
worden, te weten van 16 Mei tot en met 15 
Juni 1934 en van 17 Juni tot en met 27 Juli 
1934 ; 

dat, aangez ien de appell ante door den Jan
geren duur dezer tijdvakken geacht moet wor
den in de gelegenheid te zijn geweest zich te 
A mersfoort te vestigen, er geen aanleid ing 
kan bestaan bij de vermindering van haar 
wachtgeld over deze t ijdvakken met de door 
haar gemaakte re iskosten rekening te houden; 

dat mitsdien met betrekking tot deze tijd
vakken de door den Minister toegepaste ver
mindering behoort te worden gehandhaa fd; 

Gezien de L ager-onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van de bestreden beschik
king van Onzen Minister van Onderwijs , Kun
sten en ·wetenschappen van 15 Augustus 1934, 
n°. 6595W, afdeeling L .O.A., ten aanz ien van 
het tijdvak van 16 Mei tot en met 27 J uli 
1934, het wachtgeld van de appellante met 
betrekking tot het tijdvak van 18 April tot en 
met 15 Mei 1934 te verminderen met f 1175 
en mitsdien te bepalen op f 151. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
·wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

Krachtens algemeene machtiging van Uwe 
Majesteit van 29 Maart 1926, n°. 20, ben ik 
met de Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuu r van den Raad van State ter zake van 
het vergoeden van reiskosten aan niet ge
huwde wachtgelders in nader overleg getreden , 
door haar den brief van 27 November 1934, 
n°. 9509W, afdeeling Lager Onderwijs Alge
meen, te doen toekomen, welke is opgenomen 
in mijn rapport van 27 Februari 1935, n°. 
10896W, afdeeling Lager Ondenvijs, betreffen
de het wachtgeld van W. J. Schutte. 

Naar aanleiding van dezen brief heeft de 
Afdeel ing voor de Geschillen van Bestuur tot 
Uwe Majesteit het rechtstreeks in mijn handen 
gesteld schrij ven van 5 December 1934, nos. 
422/525/526/537/173 gericht, hetwelk eveneens 
in mijn bovenbedoeld rapport is opgenomen. 

Met de gronden, waarop de Afdeeling geen 
vrijheid kon vinden haar voordracht te wijzi
gen, kan ik mij niet vereenigen. 

Het zij mij veroorloofd, daarvoor in het al
gemeen te verwijzen naar mijn meergenoemd 
rapport. 

Wat het door Mejuffrouw A. M. J . Taselaar 
te Ut,·ec ht bij Uwe Majesteit ingesteld beroep 
betreft, ben ik van meening, dat hier, even
min als in het beroep van H . J. Deys, ver
meld in mijn rapport aan Uwe Majesteit van 
27 Februari 1935 , n°. 1632W, afdeeling Lager 
Onderwijs, een, uitzonderingsgeval aanwezig is. 

Evenals in het geval-Deys spaarde ook ap
pell ante door dage] ij ks van Utrecht naar 
Amersfoort en terug te reizen, de kosten uit, 
die zij zou hebben gehad, indi en zij te Amers
foort in pension ware gegaan. 
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Ik meen daarom, dat er reden is ook mijn 
beschikking van 15 Augustus 1934, n°. 6595W, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, te hand
haven. 

Ik veroorloof mij Uwe Majesteit in over
weging te geven dienovereenkomstig te beslis
sen door bekrachtiging van het hierbij eer
biedig aangeboden ontwerp-besluit. 

s. 151. 

De Ministe1· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marc ha n t . 

21 Maart 1935. BESLUIT, houdende beslis
sing op de beroepen, ingevol ge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen inge
steld tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Friesland van 27 Juni 
1934, n°. 10~, l e afdeel ing B . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkel\de op de beroepen, ingesteld door 

R. Schootstra, te Joure, en de raad der gemeente 
Haskerland, tegen de beschikking van Gede
puteerde Staten van Friesland van 27 Juni 
1934, n°. 102, le afdeeling B, waarbij aan 
R. Schootstra voornoemd vergunning is ge
weigerd tot het in werking brengen van een 
autobusdienst tusschen Joure en Heerenveen; 

Den Raad · van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
10 Januari en 13 Februari 1935, nos. 13 en 
13/20; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 15 Maart 1935, No. 494, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Friesland bij hun evengenoemd besluit aan 
R. Schootstra, te Joure, vergunning hebben 
geweigerd tot het in werking brengen van een 
autobusdienst Joure- Heerenveen vice versa, 
daarbij overwegende, dat bij Ons besluit van 
26 Januari 1928, n°. 25, in beroep aan de firma 
Wempe en Kromhout, te Joure, vergunning 
tot het in werking houden van een autobus
dienst Joure-Heerenveen-Steenwijk is ge
weigerd, op grond, dat deze autobusdienst 
naast spoor- en tramweg niet in een bestaande 
behoefte voorziet ; dat sedert geen nieuwe 
omstandigheden zich hebben voorgedaan of 
aan het licht zijn getreden, die een afwijking 
van deze in hoogste instantie gegeven beslissing 
zouden rechtvaardigen ; . 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen; 

1 °. R . Schootstra, te Joure, aanvoerende, 
dat hij zich niet kan neerleggen bij de beslis
sing van Gedeputeerde Staten; 10. omdat het 
voormelde besluit van Gedeputeerde Staten 
z. i. ten onrechte is gegrond op Ons besluit van 
26 Januari 1928, n°. 25, wijl sedert wel degelijk 
omstandigheden aan het licht zijn getreden, die 
een afwijkin~ van deze in hoogste instantie 
gegeven beslissing zouden rechtvaardigen. 2°. 
omdat het voormelde· besluit van Gedeputeerde 
Staten z. i. niet is gegrond op "recht en billijk
heid" , en 3°. omdat z.i. door het voormelde 
besluit van Gedeputeerde Staten niet het 
algemeen belang gediend wordt ; dat ten be
wijze van punt 1 ( dat de tramweg niet voldoende 
in de bestaande behoefte voorziet) moge dienen, 

dat de bustarieven 331/ 3 % hooger zijn dan de 
tramtarieven; dat trots de nu reeds jaren 
heerschende benarde tijdsomstandigheden door 
een deel van het publiek deze belangrijke meer
prijs gaarne geaccepteerd wordt, wegens de 
hoogere contra-prestatie, die de bus verricht ; 
dat hij ten bewijze van punt 2 moge verwijzen 
naar een redactioneel artikel uit de Jouster 
Courant van 5 Juli 1934; dat hij ten bewijze 
van punt 3 gaarne bereid is nader met cijfers 
aan te toonen, dat de tramlijn Joure- Heeren
veen (alhoewel door een vorigen Directeur der 
Nederlandsche Tramweg Maatschappij "het 
gouden Lijntje" genoemd) jaarlijks schatten 
geld verslindt en zal blijven verslinden, zoodat 
het niet in het algemeen belang geacht kan 
worden, dat het leven van een afgeleefd ten 
doode gedoemd vervoermiddel gerekt wordt, 
ten koste van dat van een modern oeconomisch 
vervoermiddel ; 

2°. de raad der gemeente Haskerland, aan
voerende, dat hij zich met de beslissing van 
Gedeputeerde Staten niet kan vereenigen ; 
dat immers uit de stukken ten duidelijkste 
blijkt, dat door Gedeputeerde Staten van 
Friesland geen rekening is gehouden, zulks ten 
onrechte, met de bijzondere omstandigheid, die 
aanleiding gegeven heeft tot de vergunning
aanvrage (namelijk grenswijziging) ; dat boven
dien naar 's raads meening de autobusdienst 
Joure--Heerenveen vice versa in een bestaande 
behoefte voorzag ; dat dit laatste voldoende 
bewezen is door het feit, dat de ondernemer de
zen dienst ruim zes jaren geheel voor eigen 
rekening geëxploiteerd heeft ; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Friesland, ook blijkens de vervoerverboden, 
verbonden aan hunne beschikkingen van 27 Juli 
1932, nos. 100 en 101, van oordeel zijn gebleven, 
dat de N. V. Nederlandsche Tramweg Maat
schappij op voldoende wijze in de vervoer
behoeften op het traject Joure- Heerenveen 
kan voorzien ; 

dat tengevolge van de ligging der betrokken 
gemeente de ondernemer Schootstra tot het 
tijdstip der wijziging van de gemeentegrens 
door zijn dienst Joure-Heerenveen aan den 
eisch van vergunning kon ontkomen, ook al 
droeg die dienst in wezen geenszins een plaatse
lijk karakter ; 

dat daarin op zich zelf geen voldoende grond 
kan zijn gelegen om de na de grenswijziging 
noodig geworden vergunning te verleenen ; 

dat de autobusdienst, welker vertrek- en aan
komsttijden tot dusverre . weinig van die van 
den tramdienst ver schilden en die geheel langs 
denzelfden weg liep als de tramlijn, in hoofd
zaak niet anders dan concurreerende vervoers
gelegenheid biedt ; 

dat het toestaan van een dergelijken af
zonderlijken autobusdienst, die het vervoer 
afroomt eener onderneming, welke van ouds 
het personen- en goederenvervoer van Joure 
naar drie richtingen verzorgt, in het belang 
eener duurzame vervoersvoorziening niet wen
schelijk is ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 
op de aanvraag afwijzend hebben beschikt· 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddel;n; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 
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de u itvoering van dit besluit, hetwelk met het 
rapport van Onzen voornoemden Minister in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur. 

Het Loo, den 21sten Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministeo· van W aterstaat , 
v a n L i d t h d e J e u d e. 

( Uitgeg. 9 April 1935 . ) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

No. 494. 
Afdeeling 

Vervoer- en Mijnwezen. 

's-Gravenhage, 15 Maart 1935. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft aan mijn Departe
ment toegezonden het door de Afdeeling aan 
Uwe Majesteit gerichte advies van 10 Januari 
1935, n°. 13, met ontwerp-besluit en bijlagen 
aangaande de beroep, ingesteld door R. Schoot
stra te Joure en den raad der gemeente Hasker
land tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Friesland van 27 Juni 1934, no. 102, 
l ste afdeeling B, waarbij aan R. Schootstra 
voornoemd vergunning is geweigerd tot het 
in werking brengen van een autobusdienst 
tusschen Joure en Heerenveen. 

Blijkens het ontwerp-besluit is de Afdeeling 
van oordeel, dat met vernietiging van de be
streden beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Friesland aan R. Schootstra te Joure onder 
de aangegeven voorwaarden in beroep alsnog 
d e begeerde autobusvergunning Joure-Heeren
veen behoort te worden verleend. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt : 
Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

R. Schootstra, te Joure, en de raad der ge
meente Hasker land, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Friesland van 27 
Juni 1934, n°. 102, lste afdeeling B, waarbij 
aan R. Schootstra voornoemd vergunning is 
geweigerd tot het in werking brengen van een 
autobusdienst tusschen J oure en Heerenveen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 10 
J anuari 1935, N°. 13; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W aterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Friesland bij hun evengenoemd besluit aan R. 
Schootstra , te Joure, vergunning hebben ge
weigerd tot het in werking brengen van een 
autobusd ienst Joure-Heerenveen vice versa, 
daarbij overwegende, dat bij Ons besluit van 
26 J anuari 1928, n° . 25, in beroep aan de 
firma Wempe en Kromhout, te Joure, ver
gunning tot het in werking houden ·van een 
autobusd ienst J oure-Heerenveen- Steenwijk is 
geweigerd, op grond, dat deze autobusdienst 
naast spoor- en tramweg niet in een bestaande 
behoefte voorziet; dat sedert geen nieuwe om
standigheden zich hebben voorgedaan of aan 

het licht zijn getreden, die een afwijking van 
deze in hoogste instantie gegeven beslissing 
zouden rechtvaardigen; 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen ; 

1 °. R . Schootstra, te Joure, aanvoerende, 
dat hij zich -niet kan neerleggen bij de beslis
sing van Gedeputeerde Staten; 1 °. omdat het 
voormelde beslui t van Gedeputeerde Staten 
z. i. ten onrechte is gegrond op Ons besluit 
van 26 J anuari 1928, n°. 25, wijl sedert wel 
degelijk omstandigheden aan het licht zijn ge
treden, die een afwijking van deze in hoogste 
instantie gegeven beslissing zouden rechtvaar
digen, 2°. omdat het voormelde beslui t van 
Gedeputeerde Staten z.i. niet is gegrond op 
"recht en billijkheid", en 3°. omdat z.i . door 
het voormelde besluit van Gedeputeerde Staten 
niet het algemeen belang gediend wordt; dat 
ten bewijze van punt 1 (dat de tramweg niet 
voldoende in de bestaande behoefte voorziet) 
moge dienen, dat de bustarieven 331/3 % hoo
ger zijn dan de tramtarieven; dat trots de nu 
reeds jaren heerschende benarde t ijdsomstan
digheden door een deel van het publiek deze 
belangrijke meerprijs gaarne geaccepteerd 
wordt, wegens de hoogere contra-prestatie, die 
de bus verricht; dat hij ten bewijze van punt 
2 moge verwijzen naar een redactioneel artikel 
uit de Jouster Courant van 5 J ui i 1934; dat 
hij ten bewijze van punt 3 gaarne bereid is 
nader met cijfers aan te toonen, dat de tram
lij n Joure-H eerenveen (alhoewel door een 
vorigen Directeur der Nederlandsche Tram
weg Maatschappij "het gouden Lijntje" ge
noemd) jaarlijks schatten geld versl ind t en zal 
blijven verslinden, zoodat het niet in het alge
meen belang geacht ka n worden, dat het 
leven van een afgeleefd ten doode gedoemd 
vervoermiddel gerekt wordt, ten koste van dat 
van een modern oeconomisch vervoermiddel; 

2°. de raad der gemeente Haskerland, aan
voerende, dat hij zich met de beslissing van 
Gedeputeerde Staten niet kan vereenigen; dat 
immers uit de stukken ten duidelijkste blijkt, 
dat door Gedeputeerde Staten van Fries] and 
geen rekening is gehouden, zulks ten onrechte, 
met de bijzondere omstandigheid, die aanlei
ding gegeven heeft tot de vergunningsaanvrage 
(namelijk grenswijziging); dat bovendien naar 
's raads meening de autobusdienst Joure
Heerenveen vice versa in een bestaande be
hoefte voorzag; dat dit laatste voldoende be
wezen is door het feit, dat de ondernemer 
dezen dienst ruim zes jaren geheel voor eigen 
reken ing geëxploiteerd heeft; 

Overwegende : dat blijkens de stukken deze 
autobusdienst Joure- Heerenveen reeds sedert 
1927 heeft bestaan als een communale dienst, 
doch dat tengevolge van het totstandkomen 
van de wet van 28 Juni 1934 (Staatsblad n°. 334) 
tot vereeniging van de gemeenten Aengwirden 
en Schoterland en wijziging van de grens tus
schen de gemeenten Heerenveen en Haskerland, 
waardoor het traject van dezen dienst zich 
voortaan over meer dan een gemeente zal uit
strekken, een vergunning van Gedeputeerde 
Staten volgens de Wet Openbare Vervoer
middelen is noodzakelijk geworden ; 

dat, nu de dienst sedert een aantal jaren 
wordt uitgeoefend, het met de billijkheid zou 
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strijden de omstandigheid, da t een grenswijzi
ging dezen tot dusver communalen dienst tot 
een intercommunalen heeft gemaakt, aan te 
grijpen om de thans noodig geworden vergun
ning af te wijzen; 

dat Gedeputeerde Staten dan ook ten onrechte 
de gevraagde vergunning hebben gewei~erd ; 

Gezien de Wet Openba re Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden beslui t 
van Gedeputeerde Staten van Friesland van 
27 Juni 1934, n°. 102, l ste afdeel ing B. , 
(Provinciaal Bl ad n° . 44) , aan R . Schootstra, 
te Joure, alsnog vergunning te verleenen tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
Joure--H eerenveen vice versa, en zulks onder 
de navolgende voorwaarden : 

1. Alle ritten worden stipt gereden over
eenkomstig de door den ondernemer ingevolge 
de Wet Openbare Vervoermiddelen aangekon
digde dienstregeling( en). 

H et vervoer vindt uitsluitend plaats tegen 
het door den ondernemer ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen aangekondigde ta
r ief; 

2. De tarieven en de dienstregeling( en) zijn 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
van Fries! and onderworpen; 

3. De ondernemer is verplicht te zorgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een 
voor de door den passagier af te leggen rei s 
geld ig plaatsbewijs wordt afgegeven , waarop 
het begin- en het eindpunt der reis en het 
voor het traject verschuldigde bedrag duide
lijk vermeld staan; 

4. H et aantal autobussen, merk, motor, 
chassis, model der carrosser ie, het aantal plaat
sen voor reizigers in elk dier bussen en de 
grootste afmetingen in lengte en breedte zijn 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen ; 

5. De wagens moeten tot genoegen van Ge
deputeerde Staten worden onderhouden ; 

6. De ondernemer heeft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Sta
ten betreffende voorziening van de behoefte 
aan reservemateriaal mochten geven; 

7. De ondernemer is verplicht zich tot ge
noegen van Gedeputeerde Staten te verzekeren 
tegen de schade, waarvoor hij ingevolge ar
tikel 9, lid 1, der Wet Openbare Vervoermid
del en verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen, 
dat de verzekeraar verplicht is aan hun col
lege mededeeling te doen van wijziging of te 
niet gaan van de aangegane verzekeringsover
eenkomst. 

Aan hun college moet een duplicaat der po
lis worden overgelegd en jaarlijks een afschr ift 
der kwi tantiën van de betaalde verzekerings
premie worden toegezonden; 

8. In de wagens moeten in behoorlijken 
staat aanwezig zijn een brandbluschapparaat 
en middelen tot het aanleggen van een snel
verband . 

De ondernemer draagt zorg, dat in de wa
gens niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Gedepu
teerde Staten mogen andere voorwerpen dan 
handbagage niet met de wagens worden ver
voerd; 

9. Indien de dienst wordt onderbroken, is 

de ondernemer verplicht daarvan onder op
gaaf van de redenen onverwijld aan Gedepu
teerde Staten kennis te geven; ook van de 
hervatting wordt aan hun college mededeeling 
gedaan. 

De ondernemer is verplicht Gedeputeerde 
Staten alle gevraagde inlichtingen omtrent 
den dienst op de door hen gewenschte wijze te 
verschaffen. 

Onze Minister van ·waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit." 

. Wijl tegen beslissing in dien zin bij mij be
denking bestond, heb ik mij nader tot de 
Afdeeling gewend met den brief van 30 Januari 
1935, n° . 500, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen, 
luidende als volgt : 

"Ingevolge door Hare Majesteit de Koningin 
verleende machtiging leg ik hierbij weder aan de 
Afdeeling over de stukken omtrent de beroeps
zaak, behandeld in haar advies van 10 Januari 
1935, N°. 13. 

Blijkens het ontwerp-besluit is de Afdeeling 
van oordeel, dat met vernietiging van de be
streden beschikking van Gedeputeerde de 
Staten van Friesland aan R. Schootstra, te 
Joure, onder de aangegeven voorwaarden in 
beroep alsnog de begeerde vergunning Joure
Heerenveen v.v. behoort t e worden verleend. 

Deze beslissing wordt uitsluitend gegrond op 
de billijkheidsoverweging, dat in een grens
wijziging geen voldoende motief kan zijn ge
legen om aan een communalen autobusdienst, 
welke dientengevolge intercommunaal is ge
worden, de daardoor vereischte vergunning te 
onthouden. Het komt mij voor, dat aldus een 
niet op de wet steunend motief in het geding 
wordt gebracht. Zooals op het voetspoor van 
blz. 2 der Memorie van Antwoord (1925- 1926-
82) meermalen is overwogen, heeft het vergun
ningstelsel "geen andere strekking dan om ..... 
te voorkomen, dat door onjuiste of te ruime 
voorziening met vervoermiddelen de duurzame 
verkeersbehoeften worden $eschaad." 

Hiermede schjjnt de afw1jzende beschikking 
van Gedeputeerde Staten gerechtvaardigd, ook 
afgezien van het feit, dat de Regeering indertijd 
geweigerd heeft gevolg te geven aan een door 
Gedeputeerde Staten ondersteund verzoek om 
in de wet tot grenswijziging dezen busdienst te 
onttrekken aan de werking der Wet Openbare 
Vervoermiddelen. 

Nu deze wet dus onverminderd toep<J,ssing 
behoort te vinden, verdient het opmerking, 
dat in zake de verkeersbediening tusschen 
Joure en Heerenveen Gedeputeerde Staten 
zich steeds terecht op het standpunt hebben 
gesteld, dat de N. V. Nederlandsche Tramweg 
Maatschappij de aangewezen verzorgster van 
dit verkeer is en dat daarnevens autobus
diensten in andere handen economisch on
geoorloofd moeten worden geacht. Bij hunne 
beschikking van 8 Juni 1927, o. 87, lste 
Afdeeling B., waarbij aan de firma Wempe en 
Kromhout vergunning werd verleend tot het 
in werking brengen van een autobusclienst 
Joure-Steenwijk v.v., werd een vervoer
v~rb~~ Joure-;-Heerenveen opgelegd; bij Ko
runkliJk beslwt van 26 Januari 1928, N°. 25, 
is vervolgens __ deze aanvraag in haar geheel 
afgewezen. BliJkens hunne beschikkingen van 
27 Juli 1932, Nos. 100 en 101, zijn Gedeputeerde 
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Staten ook later niet van zienswijze veranderd. 
Immers werden aan de daarbij verleende ver
gunningen Ouden,irdum- Heerenveen en Oude
ga (H.O. en N.)- Heerenveen eveneens vervoer
verboden verbonden voor het traject Joure
Heerenveen. Gedeputeerde Staten maakten 
bovendien het voorbehoud, dat zij in het ver
keersbelang zoo noodig aansluiting op de tram 
te Joure en het eindigen van de diensten aldaar 
kunnen voorschrijven. 

Met gebruikmaking van de omstandigheid, 
dat Joure en een gedeelte van Heerenveen 
beide in de gemeente Haskerland waren ge
legen, kon niettemin buiten G. S. om een com
munale dienst in werking worden gebracht. 
Een dergelijke dienst, die twee belangrijke en op 
betrekkelijk grooten afstand van elkaar gelegen 
bevolkingscentra verbindt, en onderweg nog 
eenige andere dorpen of buurtschappen (Nijehas
ke, Oude Haske, Haskerhorne, Westermeer) 
aandoet, droeg van den aanvang af feitelijk een 
karakter als van een intercommunalen dienst. 
Dat de ondernemer t evoren de toevallige om
standigheid der groote uitgestrektheid van 
Friesche landgemeenten zich ten nutte kon 
maken om zijn dienst buiten de wet te houden, 
kan niet rechtvaardigen hem in een uitzonde
ringstoestand te brengen, nu de wet wel van 
toepassing is. Het schijnt dan ook minder juist 
de voorstelling te wekken, alsof de gelegenheid 
wordt aangegrepen om een noodig geworden 
vergunning af te wijzen ; integendeel mag de 
slotsom zijn, dat naar de wet aanleiding bestaat 
<;>m een einde te maken aan een in haar stelsel 
minder passenden toestand, die onder de ge
wijzigde omstandigheden niet kan worden ge
handhaafd. 

Uit een oogpunt van verkeersbediening kan 
dit weinig bezwaar opleveren, omdat blijkens 
het advies van den Inspecteur Generaal der 
Spoor- en Tramwegen vertrek- en aankomst
tijden van tram en bus onderling veelal weinig 
beteekende verschillen vertoonen, zoodat de 
bus in hoofdzaak niet anders dan concurree
rende vervoergelegenheid biedt. 

Ik moge een en ander aan het oordeel der 
Afdeeling onderwerpen." 

In antwoord daarop bericht de Afdeeling 
in haar nader advies van 13 Februari 1935, 
N°. 13/20, het volgende: 

,,Krachtens machtiging van Uw Majesteit, 
heeft de Minister van Staat, Minister van 
Waterstaat a.i., met een schrijven van 30 
J&::1.uari 1935, N°. 500, Afdeeling Vervoer- en 
Mijn~.,,;:"n, opnieuw bij den Raad van State, 
Afdee~ voor de Geschillen van Bestuur, ter 
overweg(n aanhangig gemaakt de beroepen, 
ingesteld d or R. Schootstra, te Joure, en de 
raad der ge neente Haskerland, tegen de be
schikking vau Gedeputeerde Staten van Fries
land van ::7 J\mi 1934, n°. 102, le afdeeling B, 
waarbij aan Ji:,. Schootstra voornoemd ver
gunning ip geweigerd tot het in werking brengen 
van een alutobus'dienst tusschen Joure en H ee
renveen . 

De .Minister zet breedvoerig uiteen, om welke 
redenen hij zich met het ontwerp-besluit niet 
kan vereenigen. De Afdeeling is echter door dit 
betoog niet van de onjuistheid van de door 
haar voorgestelde beslissing overtuigd kunnen 
worden . 

De Minister wijst er in de eerste plaats op, 
dat deze beslissing uitsluitend gegrond wordt 
op de billijkheidsoverweging, dat in een grens
wijziging geen voldoende motief kan zijn ge
legen om aan een communalen autobusdienst, 
welke dientengevolge intercommunaal is ge
worden, de daardoor vereischte vergunning 
t e onthouden, en het komt den bewindsman 
voor, dat aldus een niet op de wet steunend 
motief in het geding wordt gebracht. Te dien 
aanzien moge de Afdeeling er op wijzen, dat in 
de Wet Openbare Vervoermiddelen weliswaar 
het in werking brengen van autobusdiensten 
van een vergunning van Gedeputeerde Stttten 
afhankelijk is gesteld, doch dat daarbij geen 
normen zijn gegeven, welke bij de beslissing 
op de aanvragen om vergunning in acht ge
nomen zouden moeten worden. Dit brengt 
mede, dat de colleges van Gedeputeerde Staten, 
en in beroep de Kroon, al moeten uiteraard 
doel en strekking der wet in het oog worden 
gehouden, bij het nemen van hun beslissingen 
met alle omstandigheden, die zich in elk geval 
voordoen, mogen rekening houden,. 

Wanneer nu, gelijk in het onderhavige geval, 
een autobusdienst reeds gedurende een aantal 
jaren wordt uitgeoefend, en slechts door een 
toevallige omstandigheid de Wet Openbare 
Vervoermiddelen daarop van toepassing wordt, 
zal naar het gevoelen van de Afdeeling, slechts 
dan tot weigering mogen worden overgegaan, 
wanneer zeer belangrijke redenen zich tegen 
het instandhouden van dezen dienst verzetten. 
Van het bestaan van dergelijke redenen is aan 
de Afdeeling echter niet gebleken. Wel is haar 
echter zoowel uit de stukken als uit het mede
gedeelde op hare openbare vergadering, waarin 
over deze zaak verslag is uitgebracht, gebleken, 
dat en het gemeentebestuur van H askerland 
èn de bewoners der hierbedoelde streek grooten 
prijs stellen op het voortbestaan van den onder
werpelijken autobusdienst. 

De Afdeeling moge er in dit verband op wij
zen, dat Gedeputeerde Staten van Friesland 
niet slechts, zooals de Minister schrijft, een 
verzoek hebben ondersteund om in de wet tot 
grenswijziging dezen busdienst te onttrekken 
aan de werking der Wet Openbare Vervoer
middelen, doch dat dit college in het ontwerp 
van wet, dat het ter voldoening aan artikel 161 
der Gemeentewet aan den Minister van Binnen
landsche Zaken heeft aangeboden, een artikel 
heeft opgenomen, luidende als volgt : 

Artikel 18. 
,,De bij het in werking treden dezer wet be

staande autobusdienst Joure--Heerenveen blijft 
wettelijk beschouwd als een communale dienst." 

Hierbij gaven Gedeputeerde Staten deze toe
lichting: 

"Door de hier opgenomen bepaling is, voor 
zoover het van de Overheid afhangt, het voort
bestaan van den autobusdienst verzekerd, en 
behoeft de ondernemer geen vergunning volgens 
de wet op de middelen van vervoer." 

Het voorstellen van deze wetsbepaling is 
toch iets anders dan het steunen enkel van een 
verzoek. 

Ten slotte moge de Afdeeling er nog op 
wijzen, dat de Minister van Binnenlandsche 
Zaken in zijn nader tot Uwe Majesteit gericht 
rapport van 14 Februari 1934, n°. 1995, betref-
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fende het hierbedoelde wetsontwerp, van welk 
rapport een afschrift aan den Raad van State 
werd gezonden, in overleg met den Minister 
van Waterstaàt onder meer opmerkt, dat tegen 
de schrapping van het oorspronkelijke artikel 
18, waarbij de handhaving van den hier
bedoelden autobusdienst in de wet werd ver
ankerd, geen bezwaar behoefde te bestaan, aan
gezien na de indiening van het wetsontwerp 
ruimschoots gelegenheid zou bestaan, een bus
vergunning te verwerven, voordat de grens
regeling in werking zou treden. Dit laatste wijst 
er klaarblijkelijk op, dat ook deze beide be
windslieden de voortzetting van den autobus
dienst als iets vanzelfsprekende hebben be
schouwd. 

In verband met het hierboven uiteengezette 
moge de Afdeeling derhalve Uwer Majesteit 
eerbiedig in overweging geven het ontwerp
besluit alsnog te bekrachtigen." 

Blijkens dit nader advies meent de Afdeeling 
het voorgedragen ontwerp-besluit te moeten 
handhaven. 

Op de daartegen aangevoerde principieele 
en praktische bezwaren gaat de Afdeeling niet 
uitvoerig in, doch zij blijft het met opzet en 
strekking van het vergunningstelsel vereenig
baar achten in dit geval de vergunning te ver
leenen. Wanneer door toevallige omstandig
heden een reeds jaren bestaande autobusdienst 
ingevolge de Wet Openbare Vervoermiddelen 
vergunningplichtig wordt, mag haars inziens 
zoodanige vergunning slechts· om zeer belang
rijke redenen worden geweigerd, en dergelijke 
redenen zouden hier niet aanwezig zijn. Integen
deel heeft de streek op ondubbelzinnige wijze 
doen blijken op behoud van den busdienst prijs 
te stellen. 

In dezen gedachtengang wordt aan het feit, 
dat vóór de grenswijziging een communale 
autobusdienst wettig werd uitgeoefend, te 
veel beteekenis gehecht, hetgeen zou leiden tot 
miskenning van doel en strekking van het ver
gunningstelsel. Immers heeft het vergunning
gevend gezag zich voortdurend en terecht op 
het standpunt gesteld, dat de N. V. Nederland
sche Tramweg-Maatschapp op het traject 
Joure--Heerenveen op voldoende wijze in het 
vervoer kan voorzien, en dat daarnevens andere 
openbare vervoermiddelen economisch niet 
verantwoord zijn. Van dit standpunt hebben 
Gedeputeerde Staten in hun advies nog eens 
op ondubbelzinnige manier doen blijken. Het 
feit, dat de busonderneming haar levensvatbaar
heid heeft bewezen en de streek op behoud 
prijs stelt, kan daaraan niet afdoen, nu de bus 
in hoofdzaak niet anders dan concurreerende 
vervoergelegenheid biedt. 

De voorkeur, die door de bevolking te Joure 
aan den busdienst werd gegeven, zal wel in 
hoofdzaak het gevolg zijn van de omstandig
heid, dat de bus door het dorp rijdt, terwijl de 
tramlijn, die vroeger ook het geheele dorp door
sneed, mede wegens de bezwaren, welke dit 
voor het marktverkeer opleverde, oru het dorp 
heen is gelegd. 

Deze en andere tegen den tramdienst be
staande bezwaren wegen echter m. i. niet op 
tegen het belang bij duurzaam behoud der door 
de tramwegonderneming bediende verbinding 
Sneek-Joure--Heerenveen, ook voor Joure 

zelf, dat met Sneek en omstreken anders dan 
per tramweg niet dan langs zeer groote om
wegen is verbonden . 

Hetgeen de Afdeeling opmerkt omtrent de 
geschiedenis der totstandkoming van het wets
ontwerp in zake de grenswijziging en de daarbij 
door Gedeputeerde Staten aangenomen hou
ding, doet m. i. aan de zaak weinig af. Dat de 
door mij bedoelde "ondersteuning van een 
verzoek" geschiedde in den vorm van een 
voorstel tot het in het leven roepen van een 
speciale wetsbepaling ter bestendiging van een 
in strijd met den uitdrukkelijken wil van Gede
puteerde Staten en van de Kroon in stand 
gehouden autobusdienst, is juist, doch dat dit 
geschiedde op aandrang van de betrokken ge
meente, is in confesso en blijkt voldoende uit 
de door Gedeputeerde Staten te dezen voor en 
na op grond van de Wet Openbare Vervoer
middelen genomen beschikkingen. 

Met betrekking tot het door de Afdeeling 
genoemde aan Uwe Majesteit gericht nader 
rapport van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en de daaruit getrokken conclusie nopens 
de opvatting, die in het bijzonder de toenmalige 
Minister van Waterstaat omtrent voortzetting 
van den autobusdienst zou hebben gehuldigd, 
moge worden opgemerkt, dat blijkens de over 
bedoeld voor-ontwerp van wet met den Minister 
van Binnenlandsche Zaken gevoerde brief
wisseling de Minister van Waterstaat voort
zetting van den hierbedoelden autobusdienst 
geenszins als vanzelf sprekend beschouwde. 

De bedoelde passus is blijkbaar het gevolg 
van het aanvankelijk dezerzijds geopperde 
denkbeeld om de zonderlinge "verankering van 
den autobusdienst in de ontworpen wet" 
althans aan een termijn te binden, hetwelk bij 
nadere overweging niet noodig werd geacht 
wegens den tusschen indiening en inwerking
treding van het wetsontwerp allicht verstrij
kenden tijd, welke voor een vergunningsproce
dure in twee instanties ingevolge de Wet Open
bare Vervoermiddelen ruimschoots gelegenheid 
bood. 

Ik moge mitsdien Uwer Majesteit zeer eer
biedig in overweging gegeven op de gronden, 
vermeld in het bijgevoegde ontwerp-besluit, 
de beroepen ongegrond te verklaren, zoodat de 
beslissing van Gedeputeerde Staten wordt ge
handhaafd. 

Het zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
hagen de hiernevens gaande vier aan den Raad 
van State gerichte brieven aan den Vice
President van dien Raad te doen terugzenden. 

s. 152. 

De Minister van Waterstaat, 
V a n L i d t h d e J e u d e. 

·21 Maart 1935. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Laag-Nieuwkoop van 19 Februari 1935, 
strekkende tot benoeming van C. van de 
Bilt, rijwielhandelaar, tot ontvanger dier 
gemeente. 

Geschorst tot 1 Octob-e1· 1935. 
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s. 153. 
23 MáO,rt 1935. WET tot vastsrelling van het 

zesde hoofdstuk (Deparrement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen) der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 

Titel A ., Gewone dienst . f 148,132,800 
Titel B. Kapitaaldienst . Nihil. 

Geheele dienst . f 148,132,800 

s. 154. 

23 Maa,·t 1935. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Gedepureerde Staten 
van Gelde,·larul, van 9 October 1934, n°. 
180, waarbij , met gegrondverklaring van 
het beroep, ingesreld door de Commandi
taire Vennootschap onder de firma Jacob 
Buitenhuis & Co. regen het besluit van 
burgemeesrer en wethouders van Apeldoorn 
van 17 Juli 1934, houdende intrekking 
van haar verlof A ., genoemd besluit van 
burgemeester en wethouders van Apel
doorn is vernietigd. 

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

Sociale Zaken van 29 Januari 1935, n°. 19 G, 
Afdeel ing Volksgezondheid, en van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 4 Fe
bruari 1935, n°. 1989, Afdeeling Binnen
] andsoh Bestuur; 

Overwegende, dat burgemeesrer en wethou
ders van Apeldoorn bij hun besluit van 17 
Juli 1934, op grond van het bepaalde bij ar
tikel 50, le lid, 1 °. juncto artikel 44, 3e lid, 
7° van de Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476) hebben ingetrokken het verlof A staande 
ten name van de Commanditaire Vennoot
schap onder de firma Jacob Buitenhuis & Co., 
en verleend bij hun besluit van 20 November 
1931, voor het noordoostelij k gelegen beneden
voorlokaal van het perceel Oosterlaan n° . 56 
te Apeldoo,·n, zulks uit overweging, dat ge
grond vermoeden bestaat, dat de verkoop van 
zwak-alcohol ischen drank in het klein in deze 
verlofslocaliteit niet plaats vindt op naam en 
voor rekening van de verlofhoudster; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij 
hun besluit van 9 October 1934 n°. 180, met 
gegrondverklaring van het door de Comman
ditaire Vennootschap onder de firma Jacob 
Buitenhuis & Co., tegen het besluit van bur
gemeester en wethouders van Apeldo01·n van 
17 J uli 1934 ingestelde beroep, genoemd be: 
slu it van burgemeester en wethouders van 
A peldoo(f"n hebben vernietigd; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij 
dit beslu it hebben overwogen, dat inderdaad 
op het tijdstip, waarop burgemeester en wet
houders van Apeldoorn het verlof A introkken, 
de verkoop van zwak-alcohol ischen drank in 
de betrokken localiteit niet p laats vond op 
naam, en voor rekening van de verlofhoudster, 
maar op naam en voor rekening van den huur
der van het betrokken pand G. M. J . van 
S intruyen; dat genoemde G. M. J. van Sin
truyen echter -nadien het perceel heeft verla
ten en op 4 September 1934 te Apeldoorn 
werd afgeschreven voor vertrek naar Tilburg 
en dat J. Buitenhuis, Vennoot van de Com-

manditaire Vennootschap onder de firma J a
cob Buitenhuis & Co. thans in dat perceel , 
hetwelk nu onbewoond is, zwak-alcoholische 
dranken verkoopt, zoodat moet worden aange
nomen, dat de verkoop van zwak-a lcohol ischen 
drank thans voor rekening van de verlofhoud
ster geschiedt; 

Overwegende, dat op grond van het bepaalde 
bij artikel 50, le lid, 1 °, juncto artikel 44, 3e 
l id, 7° ., van de Drankwet (Staatsb lad 1931, 
n°. 476) burgemeester en wethouders het ver
lof A intrekken, wanneer gegrond vermoeden 
bestaat, dat de verkoop van zwak-alcoholi
schen drank in het klein niet op naam en voor 
rekening van den houder van het verlof plaats 
heeft; 

dat, naar uit ambtelijke berichten is geble
ken, ten tijde van de intrekking van het ver
lof A de verkoop van zwak-alcoholisèhen drank 
in het klein inderdaad niet voor rekening van 
de verlofhoudster plaats vond, zoodat burge
meester en wethouders van Apeldo01·n terecht 
dat verlof hebben ingetrokken; 

dat wel is waar de verlofhoudster t ijdens 
de beroepsprocedure den onwettigen toestand 
ongedaan heeft gemaakt, door haar bedrij f 
weder voor eigen rekening uit te oefenen, doch 
dat zulks niet kan afdoen aan de wettigheid 
en de juistheid der door burgemeester en wet
houders van Apeldoorn genomen besliss ing; 

dat immers een handhaving der wet op dit 
punt ill usoir zou worden, indien iedere over
treding tij dens de daaraan volgende beroeps
procedure gedekt zou kunnen worden door een 
hersrel in den vorigen toestand; 

dat voorts, zelfs al ware het door Gedepu
teerde Staten van Geldc,·land in deze ingeno
men standpunt juist, hunne argumentatie in 
het onderhavige geval nog moet falen , aange
zien immers op 9 October 1934 - datum van 
hun vernietig ingsbesluit - opnieuw, en sedert 
1 October tevoren, een ontoelaatbare toestand 
is ingetreden, aangezien het pand, waarin het 
onderwerpelij ke verlof A wordt uitgeoefend, 
door de verlofhoudster sedert 1 October 1934 
is verhuurd aan A. Dijkhof, die, te rekenen 
van dien datum, daarin het verlofsbedrijf ge
heel voor eigen rekening u itoefent zonder aan 
de verlofhoudster eenige verantwoording schul
dig re zijn; . 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
derhalve een besl issing hebben genomen die in 
strijd is met het bepaalde bij artikel 50, le 
l id, 1 °, juncto artikel 44, derde lid , 7°, van 
de Drankwet (Staatsblad 1931, n° . 476) en 
dat hun besluit d .d. 9 October 1934 derhalve 
behoort tè worden vern ietigd wegens strij d met 
de wet; 

Gelet op artikel 168 der Provinciale wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 5 

Maárt 1935, n°. 32); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Sociale Zaken van 14 Maart 1935, 
n°. 358G, afdeeling Volksgezondheid en van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 19 Maart 1935, n°. 8437, afdeeling Bin
nen landsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Gelderland van 9 October 1934, n° . 180, te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
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met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Sta,atsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J . R. S I o tem aker de B ruïne. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i 1 d e. 

(Uitgeg. 12 Apri.l 1935. ) 

s. 155. 

25 Maart 1935. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Suiker- en Stroopbesl uit (Staatsblad 
1924, n°. 96} , laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 18 Mei 1934 
(Staatsblad n°. 262). 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren

wet (Staatsblad 1919, N°. 581}; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 9 Februari 1935, N°. 127 
D/doss. 28, afdeel ing Volksgezondheid; 

Gelet op het Suiker- en Stroopbesluit (Staats
blad 1924, N°. 96}, laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 18 Mei 1934 (Staa,tsblad N°. 
262); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der W arenwet (Staatsblad 
1919, N°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advie8 van 
12 Maart 1935, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 21 Maart 1935, N°. 
224 D/doss. 28, afdeeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in het Suiker- en Stroopbesluit (Staatsblad 

1924, N °. 96} de navolgende wijzigingen aan 
te brengen: 

Art. I. In a rti kei 3, onder 4, wordt in 
plaats van " Zetmeelstroop, Aardappelstroop" 
gelezen "Glucosestroop, zetmeelstroop of aard
appelstroop". 

Art. II. In arti kel 14 wordt in plaats van 
,,Zetmeelstroop" gelezen "Glucosestroop". 

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

's-Gravenhage, den 25sten Maart 1935. 
WILHELMINA. 

D e M inister van So ciale Za ken, 
J . R . SI o tem aker de B r u Ine. 

(Uitg eg. 9 April 1935 .} 

s. 156. 

25 M aart 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het Vleeschwarenbesluit (Staatsblad 1924, 
n°. 315), laatstelijk gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 27 Februari 1931 (Staats
blad n°. 69). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op de arti kelen 14 en 15 der Waren

wet (Staatsblad 1919, n° . 581) en op artikel 
2 der V leeschkeuringswet (Staatsblad 1919, 
n°. 524); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 4 Februari 1935, n°. 106 
D/doss. 53, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op het Vleeschwarenbesluit (Staats
blad 1924, n°. 315}, laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 27 Februari 1931 (Staatsblad 
n°. 69} ; 

Gelet op het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Maart 1935, n°. 28); 

Gez ien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 21 Maart 1935, n°. 
227 D/doss. 53, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in het Vleeschwarenbesluit (Staatsblad 1924, 

n°. 315}, zooals dit is gewijzigd, de navolgen
de wijzigingen aan te brengen: 

Art. I. In artikel 3, onder 6, eerste alinea, 
wordt in de plaats van "behalve in knakworst 

· en hoofdkaas" gelezen "behalve in knakworst, 
hoofdkaas en vleeschwaar, welke zich in azijn 
bevindt" . 

Art. II. In artikel 8 wordt de punt, achter 
het bepaalde onder 3, vervangen door een 
punt-komma en wordt aan dat artikel toege
voegd : 

4. de verhouding van het procentisch wa
tergehalte tot het procentisch gehalte aan 
organisch niet-vet mag, behalve in knakworst 
en hoofdkaas , niet grooter zijn dan 4. 

Als procentisch gehalte aan organisch niet
vet wordt aangemerkt het getal, dat verkregen 
wordt door het getal 100 te verminderen met 
het procentisch water-, vet-, zetmeel- en asch
gehalte van de vleeschwaar. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Sta,atsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift za l worden gezonden aan den Raad 
van -State. 

's-Gravenhage, den 25sten Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Minisber van Social e Zaken, 
J. R. SI o tem aker de B ruïne. 

( Uitgeg . 9 April 1935.) 

s. 157. 

25 Maa,·t 1935. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van een besluit van den 
raad van Ho ensbroek, betreffende het slui
tingsuur van dranklocal ite iten. 

V erlengd tot 1 Septemb er 1935. 

s. 158. 

25 Maart 1935. BESLUIT tot W1Jz1gmg van 
het Girobesluit 1934 (Staatsblad n°. 493). 

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

Binnenlandsche Zaken van den 28sten Januari 
1935, n°. M 1(), Hoofdbestuur der Poste1·ijen, 
Telegrafie en Telefonie; 

Overwegende, dat het Girobesluit-1934 
(Staatsblad n°. 493) mede in verband met de 
op het postcongres te Caïro getroffen rege
lingen op enkele punten aanvulling en wijzi
ging behoeft; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 19den Februari 1935, n°. 36); 
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Gezien het nadere rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 15den Maart 193ó, 
n°. M 24, Hoofdbestuur der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepa
len als volgt: 

Art. 1. In hei, Girobesluit-1934 (Staatsblad 
n°. 493) worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

A. 
I. In lid 1 van artikel 7 worden de woor

den "van hem, aan wien de uitbetaling moet 
"geschieden, bijgeschreven hetzij kosteloos op 
"zijne eigen postrekening" vervangen door 
" van den ter zake bevoegde bijgeschreven 
,,hetzij kosteloos op de postrekening van hem, 
aan wien de uitbetaling moet gesch ieden." 

II . In lid 2 worden de woorden " Ingeval 
"een verzoek, a ls bedoeld in lid 1" vervangen 
door " Ingeval voor het verkrijgen van bij
,,schrijvingen, a ls bedoeld in lid 1, een onder
,,teekend verzoek noodig is en dit". 

B. 
In artikel 17, lid 1, wordt tusschen de woor

den " moet" en "schriftelijk" ingevoegd "met 
,,opgaaf o . a . van het volgnummer, het num
" mer der postrekening van den trekker, het 
"betaalkantoor, het bedrag, den naam en de 
,,woonplaats van dengene, aan wien zij betaal
"baar zijn gesteld, dan wel de aanduiding 
,, ,,aan toonder" a lsmede van den dag, ver
,,mel d als datum van uitgifte" . 

C. 
Aan artikel 26, lid 1, wordt toegevoegd: 
" De trekkers van cheques kunnen tevens 

"verzoeken om telegrafische machtiging tot 
"uitbetaling. De aanduiding behoort a lsdan te 
.,luiden "telegrafische spoedbehandeling". 

D. 
In lid 4 van a rtikel 30 worden de woorden 

.. een jaar" vervangen door "twee jaren". 

E. 
I . In artikel 35, lid 1, onder j worden de 

woorden "voor elke spoedbehandeling f 0.25" 
vervangen door "voor elke spoedbehandeling 
" f 0.20 verhoogd met de telegramkosten in 
.,geval 'van telegrafische spoedbehandeling en". 

II. In lid 1, onder n wordt in plaats van 
,, f 0.30" gelezen " f 0.25" . 

F . 
In artikel 36, lid 1, wordt in de tweede zin

snede van het vermelde achter .,lid 1, onder 
j" tusschen de woorden .,boeking" en "ten" 
tusschen komm a's opgenomen "ook van de 
telegramkosten als die er zijn" . 

G. 
I. De eerste zin van lid 1 van artikel 37 

wordt gelezen als volgt: 
"Het in artikel 35, lid 1, onder n bedoelde 

,, recht is niet verschuldigd ingeval een op
.,dracht blijkt niet te zijn uitgevoerd ten ge
,,volge van een dienstverzuim". 

II. De punt achter lid 3 wordt vervangen 
door: 

en voor zooveel de Nederlandsche Bank 
.. ~~ngaat, van het in artikel 35, lid 1, onder c 
,,bedoelde recht". 

H. 
In a_rtike!, 38, l id ;: :,vordt tusschen de woor

den "Jaren en "na mgevoegd "of voor zoo
" veel de overschrijvingen in het verkeer met 
"buitenlandsche postcheque- en girodiensten 
,,aangaat, niet binnen een jaar" . 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het wordt 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 25sten Maart 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Binnenlantische Z.aken, 
J . A. de W i I d e. 

(Uitgeg. 5 April 1935.) 

s. 159. 

28 Maart 1935. BESLUIT tot intrekking van 
het Crisis-Vervoerbesluit 1933 en vast
stelling van het Crisis-Vervoerbeslui t 1935. 

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

E conomische Zaken van 28 F ebruar i 1935, 
n°. 2363, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw-Crisis
wet 1933 en het Cris is-Vervoerbesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de L andbouw-Crisiswet 1933 
(a dvies van 22 Februari 1935, n°. 444); 

Gehoord den Raad van State (advies van 19 
M aart 1935, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Maart 1935, n°. 
3652, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. in te trekken behalve tep aanzien van 

begane straf,bare feiten: 
1. het Crisis-Vervoerbeslui t 1933; 
2. Ons Besluit van 27 December 1933 

(Staatsblad n° . 722) tot bepaling van den aan
vang van het in de artikelen 2, 3 en 5 van 
h et Crisis-Vervoerbesluit 1933 bedoelde tijd
vak ten aanzien van gerst en maïs ; 

3. Ons Besluit van 10 J anuari 1935 (Staats
cowrant d.d . 22 Januari 1935 n°. 15) tot be
paling van den aanvang van het in de artike
len 2 en 5 van het Cris is-Vervoerbes luit 1933 
bedoelde t ijdvak ten aanzien van peulvruchten. 

B. te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
1 °. ,,Onzen Minister": den Minister van 

Economische Zaken; 
2°. ,,Crisi sproduct": e lk cris isproduct in 

den zin van artikel 1 van de Landbouw-Crisis
wet 1933 ; 

3°. ,,Nacht": de tijd van ½ uur na zons
ondergang tot ½ uur voor zonsopgang, doch 
niet korter dan tot 5 uur des voormiddags ; 

4°. ,,Dag": de tijd van ½ uur voor zons
opgang, doch niet vroeger dan 5 uur des voor
middags, tot ½ uur na zonsondergang. 

2. 1. Voor de tijdvakken, aanvangende 
met ingang van nader door Ons te bepalen da
gen, welke ten aanzien van verschillende 
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crisisproducten verschillend kunnen zijn, en 
eindigende met ingang van 1 J anuari 1936, is 
het gedurende den nacht vervoeren of doen 
vervoeren, a fl everen of doen afleveren, ont
vangen of doen ontvangen van cris isproducten 
b innen door Onzen Minister aan te wij zen dis
tricten van dat deel van het grondgebied des 
Rijks, hetwelk ligt tusschen de naar aanlei
ding van artikel 177 der A lgemeene Wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) vastge
stelde linie en het vreemd grondgebied aan de 
1 andzijde verboden. 

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel, geldt n iet, indien het ver
voeren of doen vervoeren geschiedt per spoor
trein of per vaartuig, hetwelk onder douane
verband vaart. 

3. l. Voor de in het vorig artikel bedoelde 
tijdvakken is het gedurende den dag vervoeren 
of doen vervoeren, afleveren of doen a fl eve
ren, ontvangen of doen ontvangen van crisis
producten in grootere hoeveelheden, maten of 
gew ichten dan door Onzen Minister zijn vast
gesteld, welke vaststell ing verschill end kan 
zijn naar gel ang van den aard der bestem
m ing, a lsmede verschi llend voor verschi ll ende 
cr isisproducten, binnen de in het vo r ig artikel 
aangewezen deel en· van het grondgebied des 
Rij ks verboden. 

2. Het verbod, bedoeld in het eerste l id van 
dit artikel, geldt niet: 

a. indien het vervoeren of doen vervoeren, 
afleveren of doen afleveren, ontvangen of doen 
ontvangen gedekt is door een vervoerdocu
ment, afgegeven overeenkomstig door Onzen 
Minister te stellen regelen; 

b. ind ien het vervoeren of doen vervoeren 
geschiedt per spoortrein of per vaartu ig, het
welk onder douaneverband vaart; 

c. indien het vervoeren of doen vervoeren, 
a fl everen of doen afleveren, ontvangen of 
doen ontvangen betreft cr isisproducten, welke 
overeenkomstig de door Onzen M inister vast
gestelde regelen zijn gedenatureerd. 

4. l. Voor•de tij dvakken, aanvangende met 
ingang van nader door Ons te bepalen dagen, 
welke ten aanzien van verschillende cr isispro
ducten verschillend kunnen zij n en eindigende 
met ingang van 1 Januari 1936, is het in voor
raad hebben van cris isproducten in grootere 
hoeveelheden, maten of gewichten dan door 
Onzen M inister zijn vastgesteld, welke vast
stelling versch illend kan zij n voor verschil 
lende cr isisproducten, binnen de in artikel 2 
van d it besluit aangewezen dealen van het 
g r ondgebied des R ij ks verbod en . 

2. H et verbod, bedoeld in het eerste lid 
van di t artikel , geldt n iet voor h em, die in 
het bez it is van de door Onzen Minister vast
gestelde registers of a1:dere pap ieren,. welke 
verschillende kunnen z1Jn voor verschill ende 
cri sisproducten, mi ts deze na uwkeur ig zijn bij 
gehouden, ondersche idenlijk ingevuld . 

5 . Ten aanzien van h aver, gerst, mais, 
tarwe, rogge, a lle u it deze granen bere ide de
r ivaten , met deze granen bere ide producten 
(waaronder all e soorten brood) en mengsels, 
benevens van deze granen afkomstig zijnde af
vallen; a lsmede ten aanzien van sago, tap ioca, 
arrowroot, en andere soorten zetmeel , verkre
gen op andere wijze da n ui t granen of zaden ; 
ten aanzien van peul vruchten (behalve dop-

erwten, capucijners, snij boonen, princesseboo
nen en dergelij ke, voorzoover versch in de 
peul of ingemaakt, · soyaboonen, lupine, serra
dell a), alle uit die peulvruchten bere ide deri
vaten, met d ie peulvruchten bereide producten 
en mengsels, benevens van die peulvruchten 
a fkomstig zijnde afvallen ; ten aanzien van 
bloembollen, nmderen, rund- en kalfsvleesch , 
varkens en varkensvleesch neemt h et in de ar
t ikelen 2, 3 en 4 van d it beslui t bedoelde tij d
vak een aanvang met ingang van den dag 
van het in werking treden van dit bes lu it . 

6. D it besluit kan worden aangehaald onder 
den titel : ,,Cris is-Vervoerbeslui t 1935" . 

7. D it besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na d ien van zijn a fkon
diging. 

Onze Minister van Econom ische Za ken is 
belast met de u itvoering van dit beslui t, het
welk in het Staatsbla,d zal worden gepl aatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Maar t 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Econornische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg . 29 Maart 1935.) 

s. 160. 

29 Maart 1935. BESLUIT tot vernietiging 
van het bes lu it van burgemeester en wet
houders van Schiedarn van 23 J uni 1932, 
waarbij met toepassing van artikel 79, 
eerste lid, der Drankwet (Staatsblad 1931, 
n°. 476) de vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein voor ge
bruik ter plaatse van verkoop, staande 
ten name van E . J. van Boherntn, weduwe 
van J . A. van "Velzen, en geldende voor 
de beneden-locali te it van perceel V laar
dingerdij k n°. 85, aldaar, is overgeschre
ven ten name van A . .J. J anse . 

Wij W ILHELMINA , enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 9 Februari 1935, n° . 99 G., 
a fdeel ing Volksgezonilheid, en van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Za ken van 18 F e
bruari 1935, n°. 5188, afdeeling Binnen
la ndsch Bestuur; 

Overwegende, dat bu rgemeester en wethou
,ders van Schiedarn bij hun beslui t van 23 Juni 
1932 de vergtmning voor den verkoop van 
sterken drank in het kle in voor gebruik ter 
p laatse van verkoop, staande ten name van 
E. J. van Bohemen, weduwe v an J. A. van 
Velzen, en geldende voor de benedenlocalite it 
van perceel Vl aardingerdijk n°. 85, aldaar, 
met toepassing van a rt ikel 79, eerste lid, der 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), hebben 
overgeschreven ten name van A. J . J anse, 
daarbij overwegende, dat het bedrijf in ge
noemde local iteit op 1 Mei 1931 voor rekening 
van A. J . J anse voornoemd werd u itgeoefend ; 

Overwegende, dat blij kens de ambtsberich ten 
het vergunningsbedrij f in het onderwerpelij ke 
perceel sedert 1 Mei 1928 is ui tgeoefend door 
W . Bórsboom, d ie de vergunni nghoudster in 
de uitoefening van het bedrij f verving; 

dat in de lastgeving van de vergunning
houdster aan W. Borsboom werd bepaald , da t 
de inkoopen op naam van de vergunn ing-
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houdster moesten worden gedaan en dat W . 
Borsboom als loon een provisie van 60 o/o van 
de netto-winst zou genieten; 

dat, hoewel volgens deze bepaling W. Bors
boom het bedrijf voor rekening van de ver
gunninghoudster zou hebben uitgeoefend, deze 
bepaling in de practijk nimmer is nageleefd, 
en dat W . Borsboom in fe ite is geweest de 
pachter der vergunning, die het bedrijf in 
het onderwerpelijke pand van 1 Mei 1928 tot 
6 November 1931, het tijdstip waarop hij het 
wegens huurschuld moest verlaten, voor eigen 
rekening heeft uitgeoefend ; 

Overwegende, voorts, met betrekking tot de 
positie van A. J. J anse voornoemd, dat W. 
Borsboom verplicht was de voor de uitoefe
ning van het bedrijf benoodigde dranken te 
betrekken van A. J. J anse, h andelaar in ge
distilleerd en wijnen, zoodat A. J. J anse der
halve optrad als de leverancier van de dran
ken· 

d~t hij voorts de financiee le aangelegenhe
den tusschen de vergunninghoudster en haar 
vervanger regelde en voor de pachtsom aan
sprakelijk was; 

dat tegenover deze zijne aansprakelijkhe id 
voor de pachtsom stond de door W. Borsboom 
tegenover de vergunninghoudster aangegane 
verplichting de benoodigde dranken van hem, 
J anse, te betrekken; 

Overwegende, dat derhalve de rechtsverhou
ding tusschen de vergunninghoudster en A. J . 
J anse niet van dien aard is, dat zij de mee
ning wettigt, dat het bedrijf op 1 Mei 1931 
voor diens rekening werd uitgeoefend, doch 
dat integendeel moet worden aangenomen, 
dat op 1 Mei 1931 W. Borsboom het vergun
ningsbedrijf in het onderwerpelijke perceel 
voor eigen rekening en eigen risico u itoefende; 

dat bovengenoemd besluit van burgemees
ter en wethouders van Schieda,n van 23 Juni 
1932 derhalve in strijd is met artikel 79, 
eerste lid , der Drankwet, (Staatsblad 1931, 
n°. 476), en behoort te worden vernietigd; 

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

12 Maart 1935 , n°. 37); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Sociale Zaken van 21 Maart 1935, 
n°. 422 G, afdeel ing Volksgezondheid, en van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 26 Maart 1935, n°. 8981, afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van burgemeester en wethouders 

van Schiedam van 23 Juni 1932 te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Sta,atsblail zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 29sten Maart 1935. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Sociale Za ken, 
J. R. S 1 o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

De Minister van Binnenland.sche Zaken, 
J . A. de W i 1 de. 

( Uitgeg. 16 April 1935.) 

s. 161. 
30 Maart 1935. BESLUIT tot w1Jz1gmg val). 

het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934. 

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

E conomische Zaken van 4 Maart 1935, n°. 
2364, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op de artikelen 9, 12, 13 en 14 der 
Landbouw-Crisiswet 1933, op het Crisis-Orga
nisatiebesluit 1933, op het Crisis-Heffingsbe
sluit 1933 en op het Crisis-Akkerbouwbesluit 
1934; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27, lid 1, van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van den 22 Februari 1935, n° _ 
448); 

Gehoord den R aad van State (advies van 
den 19 M aart 1935 , n°. 34) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Maart 1935, n° . 
4186, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934 te wijzi

gen in dier voege, dat 
I. in artikel 1 h et bepaalde onder 11 ° ver

valt; 
II. in artikel 2 en in artikel 4 telkens ver

valt: ,, , fabrieksaardappelen" en telkens in 
plaats van: ,,een door Onzen Minister daar
toe a ls monopoliehoudster aan te wijzen 
Crisis-Organisatie" wordt gelezen: ,,een of 
meer der door Onzen Minister daartoe als 
monopoliehoudster aan te wijzen Crisis-Orga
nisaties"; 

III. in het intitulé van § 4 de woorden: 
,,en fabrieksaardappelen" vervallen; 

IV. artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
,,A,·t. 9. 1. Het telen van aardappelen, 

andere dan vroege aardappelen in den zin 
van het Crisis-Tuinbouwbesluit 1935 I , op 
eene oppervlakte, van meer dan 5 Aren per 
bedrijf, is verboden, tenzij met een door of 
vanwege Onzen Minister te verleenen vergun
ning. 

2. Onze Minister stelt vast het model van 
de vergunning, hetwelk verschillend kan zijn 
naar gelang van de soort der aardappelen en 
naar gelang van de bestemming, waartoe deze 
worden geteeld. 

3. De vergunning zal alleen worden ver
leend: aan hen, die als georganiseerden bij 
een of meer der door Onzen Minister daartoe 
aan te wijzen Crisis-Organisaties zijn aange
sloten, voorzoover zij ten behoeve van het 
Fonds aan een dier Crisis-Organisaties, als 
vertegenwoordigster van dat Fonds hebben 
betaald - of op de door Onzen Minister aan 
te geven wijze de verplichting hebben aan
gegaan, om te betalen - een bedrag, hetwelk 
op door Onzen Minister vast te stellen grond
slag wordt berekend over de bij de vergunning 
toegewezen oppervlakte, voorzoover deze over
schrijdt een door Onzen M inister te bepalen 
oppervlakte, welke versch illend kan zijn naar 
gelang van de grootte der bij de vergunning 
toegewezen oppervlakte. 

4. De vergunning zal alleen gelden voor 
het bedrijf , vermeld in het bewijs der ver
gunning en tot een oppervlakte aan eiken 
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teler volgens door Onzen Minister te stell en 
regelen door een der onder a van het vorig 
lid bedoelde Crisis-Organisaties toe te wijzen 
in verband met de door Onzen Minister te 
bepalen grootte der oppervlakte, welke in 
totaal voor het telen van aa rdappelen kan 
worden bestemd. 

5. Onze Minister kan bepalen, dat vrij
stelling wordt verleend van de betaling in het 
derde lid van dit artikel bedoeld, voorzoover 
betreft aardappelen, welke worden geteeld 
met de bestemm ing, om te worden geleverd 
aan aardappelmeelfabrieken ter verwerking 
tot aardappelmeel"; 

V. artikel 10 wordt gelezen a ls volgt : 
,,Art. 10. De overschrijving van een ver

gunning op naam van een of meer andere ge
organiseerden en de vervanging van het be
drijf, in het bewijs der vergunning vermeld, 
door een of meer andere, zal alleen kunnen 
geschieden in door Onzen minister aan te 
wijzen gevallen of groepen van gevall en en 
volgens door hem te stell en regelen."; 

VI. in artikel 11, eerste lid, na de woor
den : ,,Het vervoeren van aarda ppelen" wor
d en ingevoegd een komma en de woorden: 
"met uitzondering van vroege aardappelen in 
d en zin van het Crisis-Tuinbouwbesluit 1935 I 
e n van aardappelen, welke in ederland wor
den ingevoerd in de maanden April , Mei, 
Juni en Juli 1935,"; 

VII. in artikel 13, eerste lid , na de woor
den: ,,Het in voorraad hebben van aard
appelen" worden ingevoegd een komma en 
de woorden: ,,met uitzondering van vroege 
aardappelen in den zin van het Crisis-Tuin
bouwbesluit 1935 I en van aa rdappelen, welke 
in ederland worden ingevoerd in de m aan
den April , Mei, Juni en Juli 1935,"; 

VIII. in artikel 14 na de woorden : ,,Het 
yerhandelen van aardappe len" worden inge
voegd een komma en de woorden: ,,met uit
zondering van vroege aardappelen in den zin 
Yan het Cris is-Tui nbouwbeslui t 1935 I en van 
aardappelen, welke in ederland worden in
gevoerd in de maanden April , Mei, J uni en 
Juli 1935 "· 

IX. in 'a;tikel 15 na de woorden: ,,het ver
handelen van aardappelen" worden inge
voegd een komma en de woorden: ,,met uit
zonder ing van vroege aardappelen in den zin 
van het Crisis-Tuinbouwbesluit 1935 I en van 
aardappelen, welke in Nederland worden in
gevoerd in de maanden April , Mei, Juni en 
Juli 1935,"; 

X. te be palen, dat dit beslui t in werk ing 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 30sten Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van E cono,nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 30 Maart 1935.) 

s. 162. 
30 Maart 1935. BESLUIT tot uitvoering 

van art ikel 30, tweede lid, artikel 32, 
artikel 35 en artikel 38, derde lid, der 
Nijverheidsonderwijswet, houdende voor
schriften, regelende de bevoegdheden tot 
het geven van nijverheidsonderwijs en de 
daarmede verband houdende examens. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 Februari 1935, n°. 16644, afdeeling Nijver
heidsonderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de 
voorschriften, vervat in Ons besluit van 11 
Juli 1921, Staatsblad n°. 918, zooals dit laatste
lijk is gewijzigd bij Ons besluit van 23 Maart 
1933, Staatsblad n°. 115, t e herzien; 

Den R aad van State gehoord, advies van 
12/15 Maart 1935, no. 28; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Maart 1935, no. 5466, 
Afdee!ing : Nijverheidsonderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 
Art . 1. De in Titel I , hoofdstuk II, der 

Nijverheidsonderwijswet bedoelde bewijzen van 
bekwaamheid tot het geven van practisch en 
theoretisch nijverheidsonderwijs worden onder 
scheiden in : 

a. akten van bekwaamheid : 
b. aanteekeningen op die akten ; 
c. getuigschriften, bedoeld in artikel 38, 

eerste lid, dier wet ; 
d. verklaringen, bedoeld in artikel 38, 

tweede lid dier wet, gesteld op bewijzen van 
bekwaamheid als bedoeld onder a en b. 

2. Aa n het bezit van de in de artikelen 3 en 
4 bedoelde akten en aanteekeningen, mits 
gep3:3-rd gaande met het bezit van de getuig
schriften of voorzien van de verklaringen, be
doeld in artikel 1, onderscheidenlijk onder c en 
d, zijn verbonden bepaalde bevoegdheden tot 
het geven van nijverheidsonderwijs. Deze be
voegdheden _zijn _aangegeven in de programma's, 
opgenomen m h1Jlage C van dit besluit. 

3. 1. De akten van bekwaamheid, bedoeld 
in artikel 1 onder a, zijn : 
. I. akten, welke, ,be1:toudens hetgeen overigens 
m de programma s 1s vermeld, bevoegdheid 
ver!eenen tot het geven van onderwijs aan 
scholen, bl"doeld in artikel 11, eerste lid der 
Nijverheidsonder""jswet : ' 

a. akten, bestemd voor practisch onderwijs : 

akte : beknopte aanduiding van de 
bevoegdheid : 

Na 

Nb 
N c 
Ne 
Nf 
Nh 
Nj 

Nk 
N! 
Nm 

vervaardigen van eenvoudige onder
en bovenklee<ling en van huishoud
goed aan meisjesscholen 

timmeren 
metselen 
schilderen 
meubelmaken en fijn ~ houtbewerking 
vuur-, plaat- en grofbankwerken 
metaalbewerking, toegepast in den 

werktuigbouw 
electrotechnisch instrumentmaken 
lett<>rzetten 
boekdrukken 
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akte : 

N o 
Np 
Ns 
Nt 
Nu 
Nw 
N z 

beknopte aanduiding van de 
bevoegdheid : 

kleermaken 
schoenmaken 
fraaie handwerken en kunstnaaldwerk 
boet seeren 
electrot echnische mont age 
motorrijtuigher st ellen 
fit ten, koner , lood- en zinkbewerken 

b. akten , best emd voor theoretisch of t eeken
onderwijs: 

akte : 

NI 
Nlfa 

Nllb 

NIII 

NIV 

NV 

NVI 
NX 
N XI 

beknopte aanduiding van de 
bevoegdheid : 

natuurkunde en mechanica 
lijnteekenen, handteekenen en tech

nisch schet sen 
lijnteekenen , handteekenen en deco

ratief teekenen 
beginselen van de bouwkunde en 

bouwkundig t eekenen 
kennis van werkt uigen , beginselen 
van de werktuigbouwkunde, werk

tuigbouwkundig en smidst eekenen 
beginselen van de electrotechniek en 

electrot echn isch t eek enen 
binnenvaart kunde 
meubelteekenen 
lijnteekenen , handteekenen en t ech

nisch t eekenen aan meisj esscholen 

c. akten, best emd voor practisch en thecre
tisch onderwijs : 

akte: 

XVII 

N VIIJ 
NXIX 
NXX 

beknopte aandtüding van de 
bevoegd heid : 

huishoudelijk werk en waschbehande
ling 

koken 
landbouwhuishouden 
kinderverzorging en opvoeding 

----

IJ. akten , welke, behoudens de beperkingen 
in de progra mma's ver meld, bevoegdheid ver
leenen t ot het geven van onderwijs aan scholen, 
bedoeld in artikel 11 , eerst e en tweede lid , der 
Nijverheidsonderwijswet : 

akte : 1 

N XIII 
NXV 
NXVI 
NXVIa 

bek nopte aanduiding van de 
bevoegdheid : 

scheepswer ktuigkunde 
zeemanschap 
'\vis - en zeevaart kunde 
radiokunde 

2. De gelegenheid t ot het afleggen van de 
examens voor het verkrijgen van de akten 
N n, N q , N r , N I Xa, N I Xb, N XVII en 
N XVIII is vervallen , behoudens het bepaalde 
in artikel 17. 

4. 1. De aanteekeningen, bedoeld in art ikel 
1 onder b, verleenen de bevoegdheid t ot het 
geven van : 

L . & S. 1935. 

a. nij verheidsonderwijs, verwant aan dat, 
waarvoor de akte bevoegdheid geeft, of 

b. mj verheidsonderwij s, voortbouwend op 
d at , waarvoor de akte bevoegdheid geeft . 

2. De volgende aanteekeningen kunnen 
worden verkregen : 

a. aanteekening, welke bevoegdheid verleent 
tot het geven van onderwij s aan scholen, 
bedoeld in art ikel 11 , eerst lid, der Nijverheids
onderwijswet : 

op de akte N XIX, voor la nd- en t uinbouw
kunde ; 

b. aanteekeningen, welke bevoegdheid ver
leenen tot het geven van onderwijs aan scholen, 
bedoeld in artikel 11 , eer st e en tweede lid, der 
Nijverheidsonderwijswet : 

op de akte : I aanteekening voor de vakken : 

Na 
N a 

NIII 

NVII en 
NXIX 

NVIII en 
NXIX , 

dameskleermaken 
vervaardigen van fijn huishoud

en lijfgoed 
bouwkunde en bouwkundig t ee

kenen 
de theorie van huishoudelijk 

werk en waschbehandeling 
de theorie van het koken 

3. De gelegenheid tot het afleggen van de 
examens voor het verkrijgen van aanteekeningen 
op de akt en N I V, N V en N XVIa is vervallen , 
behoudens het bepaalde in artikel 17. 

5. De examens ter verkrijging van de getuig
schriften en van de verklaringen, bedoeld in 
artikel 38 der Nijverheidsonderwij swet , worden 
afgenomen door de examencommissie voor de 
akte of de aanteekening, waarvoor de onder
wijsbevoegdheid wordt verlangd. Deze examens 
kunnen afzonderlijk wor den afgenomen van 
degenen, die de akte of aa nteekening reeds 
hebben verkregen, of wel als onderdeel va n het 
examen voor de akte of de aanteekening. In 
het laatst e geval wordt aan de volledig ge
slaagden aanst onds de akte of de aanteekening 
met de daarop gest elde varklaring uitgereikt. 
Ingeval de examinandus voldoet aan het examen 
voor de akte of de aanteekening met uitzonde
ring van het paedagogisch gedeelte, wordt de 
akte of de aanteekening zonder de verklaring 
uitgereikt. 

6. Voor de examens t er verkrijging van de in 
artikel 1 bedoelde bewijzen van bekwaamheid 
gelden de programma's, welke als bijlage C 
bij dit besluit zij n gevoegd . 

7. Bij de schr iftelijke examens volgen de 
examinandi de schrijfwijze van de Neder la nd
sche taal, welke voor de examens t er verkrij~ing 
van de akte van bekwaa mheid als onderw1jzer 
is voorgeschreven . 

8. Va n examens, bedoeld in art ikel 6, kan 
gedeeltelijk vrij stelling worden verleend op 
grond van het bezit van bepaalde bevoegd
heden . 

Deze vrij stellingen zij n omschreven in de 
daarvoor in aanmerking komende programma's, 
opgenomen in bij lage C. 

9. Aan het bezit van de akten van bek waam
heid, ont.leend aan ander e wetten dan de Nij ver
heidsonderwijswet , en van de getuigschriften 
van met goed gevolg afgelegde examens, ver-

12 
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meld in bijlage B van dit besluit, zijn de be
voegdheden verbonden tot het ~even van lager 
of middelbaar nijverheidsonderwijs in de vakken 
achter elke alüe of elk getuigschrift genoemd. 

10. 1. Wie zich aan het examen voor een 
van de bewijzen van bekwaamheid, bedoeld in 
artikel l, wenscht te onderwerpen, moet in 
ieder geval overleggen : 

a. een identiteitsbewijs, voorzien van een 
gewaarmerkt fotografisch portret, ten genoegen 
van den voorzitter der examencommissie ; 

b. een uittreksel uit het geboorteregister ; 
c. een bewijs van voldoende algemeene ont

wikkeling. 
2. De bewijzen, als bedoeld in het eerste lid 

van dit artikel onder c, zijn : 
I. voor de akten Na, N b, N c, N e, Nf, 

Nh, Nj, Nk, Nl, Nm, No, Np, Ns, Nt, 
N u, N w, N z en N VI en voor de aanteekenin
gen op de akte N a : 

a. een van de erkende onder Rijkstoezicht 
afgegeven M.U.L.0.-diploma's A, mits, be
halve voor de akte Na en de aanteekeningen 
daarop, uit de bij het diploma behoorende 
c\jferlijst blijkt, dat onder meer examen is 
afgelegd in de vakken rekenen, algebra en 
meetkunde; 

b. de door Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen met de onder a 
genoemde diploma's ten deze gelijk te stellen 
bewijzen van algemeene ontwikkeling ; 

c. een bewij s van toelating tot de 5de klasse 
van een erkende gemeentelijke of door het 
Rijk gesubsidieerde middelbare school voor 
meisjes; 

d. de onder II bedoelde bewijzen van alge
meene ontwikkeling. 

II. voor de akten N I, N IIa, N Ub, N III, 
N IV, NV, N VII, N VIII, N X, N XI, N XIX 
en N XX, en voor de aanteekeningen op de 
akten N VII, N VIII en N XIX : 

a. een van de erkende onder Rijkstoezicht 
afgegeven M.U.L.0.-diploma's B; 

b. het eindgetuigschrift van een gemeente
lijke of door het Rijk gesubsidieerde hoogere 
burgerschool met 3-jarigen cursus; 

c. een bewijs van toelating tot de 4de klasse 
van een Rijks-, gemeentelijke of door het Rijk 
gesubsidieerde hoogere burgerschool of erkende 
handelsdagschool met 5-jarigen cursus; 

d. een bewijs van toelating tot de 5de klasse 
van een gemeentelijk(e) of door het Rijk ge
subsidieerd(e) gymnasium of hoogere burger
school met 6-jarigen cursus; 

e. een bewijs van te zijn geslaagd voor het 
toelatingsexamen voor het eerste studiejaar 
van een door het Rijk gesubsidieerde middelbare 
technische dagschool ; 

f. de akte van bekwaamheid als onderwijzer; 
g. de door Onzen Minister van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen met een van de 
onder a tot en met f bedoelde ten deze gelijk te 
stellen bewijzen van algemeene ontwikkeling. 

III. voor de akten N XIII, N XV, N XVI 
en N XVIa, en voor de aanteekening op de 
akte N III : 

a. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen der hoogere burgerscholen 
mèt vijfjarigen cursus, bedoeld in artikel 57 
onder b, of van het daarmede gelijkgesteld exa
men, bedoeld in artikel 55, tweede lid, der 
;\fiddelbaaronderwijswet; 

b. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgP-legd eindexamen volgens een van de pro
gramma's B M of B S van de door het Rijk 
gesubsidieerde machinisten-, onderscheidenlijk 
zeevaartscholen ; 

c. het eindgetuigschrift van door het Rijk 
gesubsidieerde middelbare technische dagscho
len en het daarmede overoenkomende getuig
schrift voor extraneï ; 

d. de door Onzen Minist er van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen met een van de 
onder a tot en met c bedoelde ten deze gelijk te 
stellen l ewijzen van algemeene ontwikkeling. 

3. Wie viermalen aan het examen voor een 
bepaalde akte of aanteekening heeft deel
genomen zonder te zijn geslaagd, wordt n iet 
meer tot deelneming aan het examen voor die 
akte of aanteekening toegelaten. 

4. In zeer bijzondere gevallen kan op daartoe 
strekkend schriftelijk verzoek van den gega
digde Onze Minister van Onderwijs, K unsten en 
Wetenschappen afwijking toestaan van het in 
het vorig lid bepaalde. 

11. De examens ter verkrijging van de be
wijzen van bekwaamheid, bedoeld in artikel l , 
worden zoo mogelijk in de zomervacantie 
gehouden. 

12. 1. Tenzij de aard van de examenstof 
dit minder wenschelijk maakt, leggen de exami
nandi schriftelijk, mondeling en practisch 
examen af. 

2. Onafhankehjk van de indeeling, bedoeld 
in het eerste lid, wordt in de bijlage C aange
geven, wanneer een examen wordt gesplitst 
in een eerste en een tweede gedeelte, in dier 
voege, dat in het eerste gedeelte in hoofdzaak 
de theoretische ken nis van de examinandi, 
in het tweede gedeelte voornamelijk de eigen
lijke vakkennis wordt onderzocht. 

3. Wie zich aan het examen voor het tweede 
gedeelte wenscht te onderwerpen, moet een 
schriftelijke verklaring van de examencommis
sie overleggen, waaruit blijkt, dat bij voor 
het eerste gedeelte is geslaagd, of een daar
voor in cle plaats tredend bewijs, vermeld in 
bijlage C. De verklaring mag, tenzij in het 
examenprogramma anders is vermeld, niet 
ouder zijn dan 27 maanden. 

4. Desgewenscht kan men voor ):ieide ge
deelten worden ingeschreven, indien de exa
mens voor deze beide gedeelt en in hetzelfde 
kalenderjaar worden afgenomen. 

5. Indien tijdens het examens door den 
examinandus geleverd werk van dien aard 
bljjkt te zijn, dat het verlangde bewijs van 
bekwaamheid hem ook bij voortgezet examen 
niet zou kunnen word en uitgereikt, is de examen. 
commissie bevoegd, hem van de verdere deel
neming aan dit examen uit t e sluiten . 

13. 1. De examinandi leggen de examens 
niet af onder hun naam, doch onder een num
mer. Behoudens het bepaalde in het vijfde lid 
van artikel 12, mag tijdens de examens den 
examinandi op geenerlei wijze eenige mede
deeling worden gedaan inzake de beoordeeling 
van hun werk. 

2. Bij het schriftelijk en zooveel mogelijk 
ook bij het practisch examen zijn in elk lokaal, 
waar examen wordt afgenomen, ten minste 
twee leden van de examencommissie voor het 
houden van toezicht aanwezig. Bij elk monde
ling examen is behalve de examinator ten 
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minste één ander lid der examencommissie als 
bijzitter t egenwoordig. 

3. H et schriftelijk examenwerk en alle 
t eekeningen, schetsen en dergelijke worden 
gest eld op vanwege de examencommissie uit 
t e reiken en gewaarmerkt papier. Zoo noodig 
wordt eveneens gewaarmerkt klad- en vloei
papier uitgereikt. Al het gebruikte papier 
blijft in het examenlokaal achter, waar het 
door de toezichthoudende leden der commissie 
wordt verzameld . 

4. De examinandi mogen bjj de schriftelijke 
examens en die in t eek nvakken niet ander s 
in het examenlokaal medebrengen dan de 
schrijf- en t eekenbehoeften (geen papi r) of 
andere benoodigdheden, welke zijn vermeld 
in den brief, waarbij zij voor het examen worden 
opgeroepen. 

(i. Tijdens het examen mag geen van de 
examinandi het examenlokaal verlaten, anders 
dan met toest emming en onder verantwoorde
lijkheid van een der toezicht houdende leden 
van de examencommissie. De examinandi 
mogen tijdens het examen in de examen
lokalen niet met elkander spreken, noch elkan
ders werk bekijken of iets van elka nder leenen. 

6. Elke p oging tot bedrog of elke handeling, 
in strijd met de voorschriften, welke tijdens 
het examen wordt ontdekt, h eeft voor den 
examinandus, wien het aangaat, uitsluiting 
van het verdere examen tot gevolg . 

Indien de ontdekking van het bedrog of van 
een andere onregelmatigheid eer st na afloop 
van het examen plaats vindt, wordt het bewijs 
van bekwaamheid aan den examinandus, die 
zich hieraan schuldig heeft gemaakt, onthouden. 

7. Bij den in het vierde lid van dit a rtikel 
bedoelden oproepingsbrief wordt den exami
nandi een afschrift van dit artikel toegezonden. 
Zij moeten vóór den aanvang van het examen 
schriftelijk aan den voorzitter melden, dat zij 
van den inhoud daarvan hebben kennis geno
men . 

14. 1. H et oordeel omtrent d e kennis of 
vaardigheid der examinandi wordt uitgedrukt 
door een van de cijfers l tot en met 10, aan 
welke de volgende bet eekenis moet worden 
gehecht: 

1 zeer slecht 6 voldoende 
2 slecht 7 ruim voldoende 
3 gering 8 goed 
4 onvoldoende 9 zeer goed 
5 bijna voldoende 10 uitmunten d 
2. T egelijk met elk bewijs van bekwaamheid 

en met elke verklaring, als bedoeld in het derde 
lid van artikel 12, wordt een daarbij behoorende 
cijferlijst uitgereikt , waarop de voor elk onder
deel verworven cijfers zijn vermeld . 

3. E en zoodanige cijferlijst wordt eveneens 
uitgereikt aan dengene, die na het a fl eggen van 
het geheele examen of van het in het tweede 
lid van artikel 12 bedoelde eerst e gedeelte 
wordt afgewezen . 

15. Tot een nader door On s te bepalen tijd
stip kan Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en W etenschappen, den voorzitter van de 
desbetreffende examencommissie gehoord , aan 
een ~egadigde voor een van de examens voor 
de akten N b, c, N e, N f ,- N h, N j, N k, 
Nl, Nm, No, Np, Nu, Nw, Nz, NIII, 
N IV, NV en N X, vermeld in artikel 3 van dit 
besluit, op diens verzoek vermindering toe-

staan van den eisch , dat hij ten minste 6 jaar 
practisch is werkzaam geweest, mits hij t en 
genoegen va n Onzen voornoemden Minister 
aantoont, dat hij na 1 Jnuari 1931 t engevolge 
van werkloosheirl in zijn vak in de onmogelijk
h eid heeft verkeerd, dien t ermijn te volbrengen, 
doch overigens practisch voldoende geoefend is . 

Overgangsbepalingen . 
16. 1. Voor een gegadigde voor een van de 

akten N VII, N VIII of N XIX, die vóór het 
in werking treden van dit besluit op grond van 
het bezit van een van de in den brief van den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 21 Maart 1932, n°. 6245, afdeeling 
Nijverheidsonderwijs , onder a tot en met d 
bedoelde diploma's en getuigschriften is toe
gelaten tot een der door dien Minister daartoe 
erkende vooropleidingen of opleid ingen voor 
die akten en die de erkende opleiding voor den 
aanvang van het examen t er verkrijging van de 
verlangde akte heeft voltooid, geldt d it diploma 
of getuigschrift a ls bewijs van voldoende a lge
meene ontwikkeling, bedoeld in a r t ikel 10, 
eerste lid, onder c, van dit besluit . 

2. H et bepaalde in artikel 10, eerste lid, 
onder c, is niet van t oepassing op gegadigden 
voor de akten N a, N VII , N VIII en N XIX, die 
vóór het in werking treden van dit beslui t op 
grond van den brief van den Minister van 
Onderwij s, Kunsten en ,~7etenschappen van 
13 Jnli 1932, N°. 12475, afdeeling Nijverheids
onderwijs, met toestemming van dien Minister 
tot een van de door dien Minister daartoe er
kende vooropleidingen of opleidingen voor die 
akten zijn t,oegelaten en die de erkende op
leiding voor den aanvang van het examen 
hebben voltooid . 

3. Onze Minister van Onder wijs, Kunsten 
en W etenschappen kan voor de in het jaar 
1936 t e houden examens, met uitzondering 
van die voor de in het eerst e en het tweede lid 
genoemde akten en van die voo r de akten 
Nu, N w, N z en N XX, op daartoe strekkend 
schriftelijk verzoek ontheffing verleenen van 
het bepaalde in a rtikel 10, eerst e lid, onder c, 
van dit besluit. 

4. Onze Minister van Onderwij s, Kunsten 
en ,vetenschappen kan voor de in de jaren 
1936, 1937 en 1938 t e houden examen s voor 
de akten N VII, N VIII en N XIX op daartoe 
strekkend schriftelijk verzoek ontheffing ver
leenen van den in de programma's voor die 
akten onder III b gestelden eisch. 

17. 1. In de ja ren 1936 en 1937 zal nog 
gelegenheid worden gegeven tot het afleggen 
van de examens voor de akte N IXa en voor 
de aanteekeningen op de akten N IV en NV, 
bedoeld in Ons besluit van 11 Jnli 1921, Staats
blad n°. 918, zooals dit beslu it laatstelijk is 
gewijzigd bij Ons besluit van 23 Maart 1933, 
Staatsblad n°. 11 5, met dien verstande, dat in 
1937 slechts gelegenheid zal worden gegeven 
tot het afl eggen, hetzij van het .geheele examen, 
het zij alleen van het tweede gedeelte, i n den 
zin van a rtikel 11 van dat besluit. 

2. Aan degenen, die bij het in 1935 afgelegd 
examen voor een van de akten N a, N b, N c, 

e , Nf, Nh, Nj, Nk, Nl, Nm, Nn, No, 
Np, N q, Nr, Ns, NI, NIII, NIV, NV, 
N VII, N VIII, N IXb, N X, N XI, N X VII 
N XVIII en N X IX, of voor de aanteekenin-: 
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op de akte N III, op grond van artikel 11 van 
Ons in het eerste lid vermeld besluit, aanspraak 
hebben gekregen op toelating tot het tweede 
gedeelte -van het examen, in den zin van dat 
artikel, zal in 1936 nog gelegenheid worden 
gegeven tot het afleggen van dat tweede ge
deelte volgens de programma's, behoorende bij 
Ons aangehaald besluit. 

3. Aan degenen die bij het in 1935 of in 
eenig vorig jaar afgelegd examen voor het 
eerste gedeelte van een van de akten N XIII, 
N XV, N XVI of N XVIa zijn geslaagd, zal in 
1936 en 1937 nog gelegenheid worden gegeven 
tot het afleggen van het tweede gedeelte van het 
examen volgens de programma's, behoorend 
bij Ons in het eerste lid genoemd besluit. 

4 . Aan degenen, die in of vóór 1936 een van 
de akten N n, N q, N r, N IXb, N XVII en 
N XVIII, en in of vóór 1937 de akte N IXa 
of de aanteekening op een van de akten N IV 
en NV (zullen) hebben verworven zonder de 
verklaring, bedoeld in artikel 38, tweede lid, 
der Nijverheidsonderwijswet, en die niet in het 
bezit zijn van het getuigschrift, bedoeld in het 
eerste lid van dat artikel, zal, voor zoover eerst
bedoelde akten betreft, in 1936 en zoo noodig 
in 1937, en voor zoover d e akte N IXa en de 
aanteekeningen op de akten N IV en N V 
betreft, in 1936 en 1937 en zoo noodig in 1938 
nog gelegenheid worden gegeven tot het af
leggen van een examen ter verkrijging vandat 
getuigschrift volgens het bepaalde in artikel 14, 
derde lid, van Ons in het eerste lid van dit 
artikel bedoeld besluit. 

5. Aan het bezit van de op grond van de 
examens, bedoeld in de eerste drie leden van 
dit artikel, uitgereikte bewijzen van bekwaam
heid , mits gepaard gaande met het bezit van 
het getuigschrift of voorzien van de verklaring, 
bedoeld in artikel 38 der Nijverheidsonderwijs
wet, zijn de bevoegdheden verbonden, vermeld 
in de daarvoor bij Ons in het eerste lid genoemd 
besluit vastgest elde programma's. 

18. 1. De ingevolge Ons besluit van 11 Juli 
1921, Staatsblad n°. 918, en alle daarin aange
brachte wijzigingen verkregen bewijzen van 
bekwaamheid blijven de bevoegdheid verleenen 
voor het geven van lager of middelbaar nijver
heidsonderwijs als in de daarbij behoorende 
programma's is aangegeven. 

2. Vóór het in werking treden van dit be
sluit verworven akten van bekwaamheid, hoe
danigheden, rangen, diploma's en getuig
schriften, vermeld in de lijst van bevoegdheden, 
verbonden aan krachtens andere wetten ver
kregen akten van bekwaamheid, hoedanigheden, 
rangen, diploma's en getuigschriften, behooren
de bij het Koninklijk besluit van 23 Maart 
1925, Staatsblad 1;1°. 101, zooals dit nader is 
gewijzigd, welke in de overeenkomstige bij 
dit besluit behoorende lijst niet meer voorkomen, 
blijven de bevoegdheid verleenen voor het 
geven van lager of middelbaa.r nijverheids
onderwijs in de vakken, welke in eerstbedoelde 
lijst achter elk van die akten, hoedanigheden, 
rangen, diploma's of getuigschriften zijn ver
meld. 

3. Het bezit van een der diploma's, vermeld 
in de bijlage A, uitgereikt vóór het in werking 
treden van dit besluit, geeft dezelfd e bevoegd
h eid als het bezit van de akte N XX. 

Slotbepaling. 
19. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 September 1935. Alsdan vervalt Ons 
besluit van 11 Juli 1921, Staritsblad n°. 918, 
zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit 
van 23 Maart 1933, Staa1sblud n°. 115. 

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

's-Gravenhage, de.n 30sten Maart 1935. 

Bij I age A. 

WILHELMINA. 
De Mini.ç/er van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc ha n t . 
(Uitgeg. 5 April 1935.) 

Diploma's, bedoeld In het derde lid 
van artikel 18. 

Diploma van leerares in kinderverzorging en 
opvoeding, uitgereikt vanwege : 

1. de Vereeniging tot bevordering van het 
onderwijs in kinderverzorging en op
voeding ; 

2. de Roomsch-Katholieke school voor maat
schappelijk werk t e Amsterdam; 

3. de Roomsch-Katholieke school voor maat
schappelijk werk te Sittard. 

Behoord bij Koninklijk besluit van 30 Maart 
1935 (Staatsblad n°. 162). 

BijlageB. 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc ha n t. 

LIJST VAN BEVOEGDHEDEN tot het geven 
van nijverheidsonderwijs, welke zijn ver
bonden aan ingevolge andere wetten dan de 
Nijverheidsonderwijswet verkregen akten van 
bekwaamheid, hoedanigheden en rangen, en 
aan diploma's of getuigschriften van met 
goed gevolg afgelegde examens. 

A. Bevoegdheden tot het geven van lager 
nijverheidsonderwijs : · 

I. 

akte M.O. (voor \ geeft bevoegdheid 
schoolonderwijs) : voor : 

KI 
KII 
K III 
K VIII 
MA 

wiskunde 
mechanica 
natuur- en scheikunde 
geschiedenis 
handteekenen en lijnteeke

nen voor jongensscholen 

II. Getuigschrift krachtens artikel 29, eerste 
lid, der Nijverheidsonderwijswet van door 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen aan te wijzen door het Rijk 
gesubsidieerde middelbare technische dagscho
len, of van door dien Minister ten deze daar
mede gelijk te stellen scholen, mits de bezitter 
ten genoegen van dien Minister aantoont, dat 
hij na den datum, waarop hij het getuigschrift 
verwierf, indien het een school betreft met een 
verplicht practisch leerjaar vóór het eind
examen, ten minste drie jaren, en indien dit 
niet het geval is, t en minste vier jaren practisch 
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werkzaam is geweest in een t echnische functie 
in het bedrijfsleven (vakteekenen en de theore
tisch-technische vakken voor de vakrichting 
volgens het getuigschrift, aan lagere a!'ond
nijverheidsscholen voor jongens). 

III. 1. Diploma als eerste stuurman voor 
de groote handelsvaart (zeevaartkunde en zee
manschap; bovendien wiskunde en rekenen aan 
visscherij - en binnenvaartscholen) ; 

2. diploma als tweede stuurman voor de 
groote handelsvaart (zeevaartkunde en zee
manschap); 

3. diploma C als scheepswerktuigkundige 
(scheepswerktuigkunde); 

4. officiet van den Marine-Stoomvaartdienst, 
mits de belanghebbende ten minste vjjf jaar 
in dien rang heeft dienst gedaan (scheeps
werktuigkunde en mechanica). 

IV. 

akte L. 0.: 

Fransche taal 
Engelsche taal 
Hoogduitsche taal 
wiskunde 
handelskennis 

landbo•nvkunde 
tuinbouwkunde 
handenarbeid 

geeft bevoegdheid voor : 

Fransche taal 
Engelsche taal 
Hoogduitsche taal 
wiskunde en r ekenen 
handelskennis (boekhouden 

inbegrepen) 
landbouwkunde 
tuinbouwknnde 
handenarbeid 

V. De akte van bekwaamheid als hoofd
onderwijzer (Nederlandsche taal, vaderlandsche 
geschiedenis en aardrijkskunde ; bovendien 
rekenen aan visscherij- en binnenvaartscholen, 
en opvoedkunde, rekenen en kennis der natuur 
aan nijverheidsscholen voor meisjes ). 

B. Bevoegdheden tot het geven vau lager 
en middelbaar nijverheidsonderwijs : 

I. Het aan de Technische Hoogeschool t e 
Delft verworven diploma van civiel-, werk
tuigkundig, scheepsbouwkundig, electrotech
nisch of natuurlrnndig ingenieur (wiskunde en 
mechanica) ; electrotechnisch, scheikundig of 
natuurkundig ingenieur (natuurkunde) ; schei
kundig ingenieur (scheikunde); mijningenieur 
(aard- en delfstofkunde); bouwkundig ingenieur 
(handteekenen). 

II. Het aan de Technische Hoogeschool te 
Delft verworven diploma van civiel-, bouw
kundig, werktuigkundig, scheepsbouwkundig, 
electrotechnisch, scheikundig, mijn- of natuur
kundig ingenieur, mits de belanghebbende ten 
genoegen van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen aantoont, dat hij 
na den datum, waarop hjj het ingenieursdiploma 
verwierf, ten minste drie jaar in een t echnische 
functie in het bedrijfsleven is werkzaam geweest 
(het technisch teekenen en construeeren en de 
theoretisch-technische vakken overeenkomstig 
het ingen ieursdiploma). 

III. Het aan de Landbouwhoogeschool t e 
W'ageningen verworven diploma van landbouw
kundig ingenieur Lof tuinbouwkun<;lig ingenieur 
T, mits de belanghebbende ten genoegen van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen aantoont, dat hij na den datum, 
waarop hiJ het ingenieurs-diploma verwierf, 
ten minste drie jaar in den land- of tuinbouw 

of in een daarmede verband houdende functie 
is werkzaam geweest (onderscheidenlijk land
bouwkunde of tuinbouwkunde). 

IV. Getuigschriften overeenkomstig het Ko
ninklijk besluit van 15 ,Juni 1921, Staatsblad 
n°. 800, zooals dit besluit nader is gewijzigd 
(Academisch Statuut): 

doctorandus in de wis- en natuurkunde en 
doctorandus in de letteren en wijsbegeerte 
(het vak of de vakken in het getuigschrift 
vermeld); 

doctorandus in de rechtsgeleerdheid (sociale 
wetgeving, staathuishoudkunde en (of) staats
inrichting volgens aanteekening op het getuig
schrift). 

V. De getuigschriften van met goed gevolg 
afgelegd doctoraal examen in de handelsweten
schappen, verworven aan de Faculteit der 
Handelswetenschappen van de gemeentelijke 
Universiteit te Amsterdam, de Nederlandsche 
Handels-Hoogeschool te Rotterdam of de 
R.K. Handelshoogeschool te Tilburg, voorzoo
ver de belanghebbende t evens in het bezit is 
van een verklaring va n de Faculteit of den 
Senaat, waaruit blijkt, dat hem voor een of 
meer bepaalde vakken onderwijsbevoegdheid 
kan worden verleend, en mits : 

1. Onze Minister van Onderwjjs, Kunsten 
en Wetenschappen de bepalingen en voor
waarden heeft goedgekeurd, krachtens en onder 
welke zoodanige verklaring wordt afgelegd ; 

2. de belanghebbende met betrekking tot 
het leervak boekhouden en de daarmede door 
Onzen voornoemden Minister ten deze gelijk 
te stellen leervakken ten genoegen van dien 
Minister aantoont, dat hij na den datum, waarop 
hem het getuigschrift van doctorandus werd 
uitgereikt, tenminste drie jaar in een met 
die vakken verband houdende functie in het 
bedrijfsleven is werkzaam geweest; 

(het vak of de vakken, genoemd in de boven
bedoelde verklaring). 

VI. Het Nederlandsch en het Nederlandsch
Indisch diploma van arts (eerste hulp bij ziekte 
en ongevallen, gezondheidsleer, verbandleer 
en kennis van het menschelijk lichaam). 

VII. 

akte M. 0. (voor 
schoolonderwijs) : 

K IV 

KV 
K VII 
KIX 
KX 

KXI 
KXJI 

MB 

Fransche taal A 
Engelsche taal A 
Hoogduitsche taal A 
p 

geeft bevoegdheid voor : 

aard- en delfstofkunde 
en plant- en dierkunde 

wiskunde 
Nederlandsche taal 
aardrijkskunde 
staathuishoudkunde en 

statistiek 
staatsinrichting 
boekhouden en adm ini

stratie 
handteekenen en lijn

teekenen aan inrich
tingen, bedoeld in ar
tikel 11 , tweede lid, 
onder b en / der Nij
verheidsonderwijswet 

Fransche taal 
Engelsche taal 
Hoogduitsche taal 
lichamelijke oefening 



1935 30 MAART (S. 162) 182 

VIII. H et diploma van landmeter , bedoeld 
in het reglement van den landmeterscursus te 
Wageningen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 3 September 1921 , Staatsblad n°. 1047, 
mits de belanghebbende ten genoegen van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Weten schappen aantoont, dat hij na den 
datum, waarop hij dit diploma verwierf, ten 
minste drie jaar als landmeter is werkzaam 
geweest (landmeten en waterpassen). 

B ehoort bij Koninklijk besluit van 30 Maart 
1935 (Staatsblad n°. 162). 

B .ij 1 age C. 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc h a n t. 

PROGRAMMA'S VOOR DE EXAMENS ENZ., 
ter verkrijging van de akten van bekwaamheid 
tot het geven van nijverheidsonderwijs, de 
daarop te verkrijgen aanteekeningen, de 
getuigschriften, bedoeld in artikel 38, eerste 
lid , en de verklaringen, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid, der Nijverheidsonderwijswet. 

Prog·ramma voor de akte N a. 

I. Bevoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het vervaardigen van een
voudige onder- en bovenkleeding en van huis
houdgoed aan meisjesscholen, bedoeld in artikel 
11, eerste lid , der Nijverheidsonderwijswet . 

Il . Indeeling. 
Het examen voor deze akte wordt afgelegd 

in twee gedeelten. 
III. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, moet op 1 .Juli van het iaar , waarin 
examen wordt a fgelegd, den leeftijd hebben 
bereikt : 

1. voor het eerste gedeelte: van 20 jaar : 
2 . voor het tweede gedeelte : van 21 jaar. 
IV. Eischen 1>0or het eerste gedeelte . · 
a. Materialen. K ennis van grondstoffen en 

weefsels en van hun kenmerken van deugdelijk
heid . 

b. Vei'.ligheid en hygiëne. Eenige kennis van : 
Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen; in

richting van leerlokalen en ateliers ; eerste hulp 
bij ongevallen. 

Elementaire kennis van den bouw van en de 
zorg voor het menschelijk lichaam, van den 
bloedsomloop, de spijsvertering, de huidwer
king, de ademhaling, in verband met de hy
giënische eischen, aan de kleeding te stellen. 

c. Administratie. Eenige kennis van admi
nistratief beheer, met het oog op school- en 
atelierbedrijf. 

d. Teekenen. Vaardigheid in het t eekenen en 
het op stof brengen van eenvoudige versiering 
voor een der onder j en l genoemde voorwerpen ; 
het maken van een eenvoudige schets op het 
schoolbord naar modeplaat . 

e. Sta/versieren. H et aanbrengen van een
voudige versiering op de onder i genoemde 
voorwerpen. 

V. Toelichting voor het eerste gedeelte. 
a. Het examen wordt mondeling afgenomen. 

b en c. H et examen wordt schriftelijk en 
mondeling afgenomen. 

b. De examina nda moet in staat zijn, bij 
ongevallen eerste hulp te verleenen. 

VI. Eischen voor het tweede gedeelte. 
f. Sta/keuze en -berekening. Begrip van de 

keuze van stoffen voor kleeding in verband met 
de practische en aesthetische eîschen . Grondige 
kennis van het berekenen van de hoeveelheden 
materiaal, noodig voor de onder jen l genoemde 
kleedingstukken. 

g. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
twee de lid , der wet). 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk 
aan die, omschreven in het programma voor de 
examens t er verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

h. Nijverheidsonderwijswet. Eenige kennis 
van deze wet en van de daarop berust ende be
palingen, in h et bijzonder voor zoover betreft 
het lager nijverheidsonderwijs voor meisjes. 

j. Patroonteekenen, passen en naaien. Vaar
digheid in: 

het teekenen van eenvoudige patronen, het 
toepassen van bestaande patronen, het passen 
en naaien van vrouwen- , mannen- en kinder
onderkleeding, van een rok, blouse, japon, 
lossen mantel, kinderjurk en jongenspak ; het 
naknippen van ondergoed ; het knippen en 
naaien van huishoudgoed ; het strijken en 
vouwen van lijf- en huishoudgoed ; het persen 
van bovenkleeding. 

k. Vermaken en verstellen. Vaardigheid in : 
het vermaken en verstellen van het onder 

j en l genoemde ; het gebruik en onderhoud van 
naaimachines. 

l. Breien en haken. Vaardigheid in het 
breien en haken van eenvoudige onder- en 
bovenkleeding. 

VII. Toelichting voor het tweede gedeelte. 
/. het examen wordt mondeling afgenomen 

en betreft soort en hoeveelheid stof, snit, kleur 
en versiering in verband met de te kleeden 
persoon, het doel en het klimaat,. 

j. Het patroonteekenen kan verlangd wor
den zoowel op papier als op het schoolbord ; de 
kleeding te vervaardigen naar maat, model of 
modeplaat; geen tailleurwerk. 

De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Prog·ramma voor de aanteekenlng op de 
akte N a, voor het <lameskleermaken. 

I. Bevoegdheid. 
Deze aanteekening, geplaatst op de akte N a, 

geeft bevoegdheid voor het geven van onderwijs 
in het dameskleermaken aan meisjesscholen, 
bedoeld in artikel 11 der Nijverheidsonderwijs
wet. 

Il . Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, legt aan de voor zitster van de examen
commissie over : 

1. de akte Na of een gewaarmerkt afschrift 
daarvan; 

2. het bewijs (de bewijzen) , dat zij n a het 
behalen van de akte N a ten minste 450 dagen 
als damenskleermaakster in volled ige dagtaak 
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practisch werkzaam is geweest op (een) bedrijfs
en/of schoolatelier(s). 

III. Eischen. 
a. _ lfeuze van stof. kleur en patroon. Grondige 

kenms van de practische en aesthetische eischen, 
te stellen aan vrouwen- en kinderkleeding, en 
van de toepassing van die eischen bij de keuze 
van stoffen, kleuren en patronen. 

b. Sta/berekening. Grondige kennis van het 
berekenen van de hoeveelheden materiaal 
no~dig vom het vervaardigen van vrouwen-: 
meisies- en Jongensbovenkleerling. 

c. Kostuumgeschi:edenis. E enige kennis van 
de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder 
die van het kostuum. 

d. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 
38, tweede lid, der wet) . 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens_ ter v~rkrijging van de getuigschrift en, 
bedoeld rn artikel 38, eerste lid, der wet . 

e. Teekenen en schetsen. 
1. Teekenen. Vaardigheid in het teekenen en 

het op stof _b~angen v'.1-n versieringen voor 
vrouwen-, rneisies- en kmderbovenkleeding. 

2. Schetsen. Vaardigheid in het op papier 
en op het schoolbord uit het geheugen schetsen 
van een kleedingstuk, dat van te voren is ge
toond; het maken van een schets op het school
bord naar een modeplaat. 
. f. Sta/versieren . Vaardigheid in het ver

sieren met de hand en met de machine van vrou
wen-, meisjes- en kinderbovenkleeding. 

g. Vermaken en verstellen. Vaardigheid in 
het vermaken en verstellen van vrouwen
meisjes- of jongensbovenkleeding. ' 

h. Patroonteekenen, passen en kostuumnaaien. 
Vaardigheid in: 

1. het teekenen op papier en op het school
):Jord van patronen voor vrouwen-, meisjes- en 
Jongensbovenkleeding van allerlei aard, naar 
maat, model en modeplaat ; 

2. het knippen, passen, naaien, strijken en 
persen van deze kleeding. 

IV. Toelichting. 
Het examen in de onderdeelen a en c wordt 

schriftelijk en mondeling afgenomen ; dat in 
het onderdeel b mondeling. 

a. Bij het examen wordt gelet op de keuze 
van stof, snit, kleur en versiering in verband 
met persoon, doel en klimaat. 

De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Programma voor de aanteekenlng· op de 
akte N a, voor het vervaardig·en van fijn 

huisli.oud- en lijfg·oed. 
I. Bevoegdheid. 
Deze aanteekening, geplaatst op de akte N a, 

geeft bevoegdheid voor het geven van onderwijs 
in het vervaardigen van fijn huishoud- en lijf
goed aan meiRjesscholen, bedoeld in artikel 11 
der Nijverheidsonderwijswet. 

IL Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, legt aan de voorzitster van de examen
commissie over : 

1. de akte N a of een gewaarmerkt afschrift 
daarvan; 

2. het bewjjs (de bewijzen), dat zij na het 
beha~en van de akte N a ten minste een jaar 
als lmnennaa1ster practisch werkzaam is ae
weest op (een) be_drijfs- en en /of schoolatelier(s), 
waarvan ten mmste 150 werkdagen op een 
bedrijfsatelier ; 

3. het bewijs (de bewijzen), dat zij na het 
behalen van de akte N a ten minste gedurende 
400 werkel_ijke lesuren onderwijs heeft gegeven 
aan een mJverheidsschool, voor welke die akte 
bevoegdheid geeft. 

III. Eischen. 
a . . K euze van stof, kleur en patroon. Grondige 

kenms van de practische en aesthetische eischen, 
te stellen aan het fijn huishoud- en lijfgoed, en 
van de to(;lpassing van die eischen bij de keuze 
van stoffen, kleuren en patronen . 

b. Sta/berekening. Grondige kennis van het 
berekenen van de hoeveelheden materiaal 
noodig voor het vervaardigen van deze goede'. 
ren. 

c. Kostuumgeschiedenis. Eenige kennis van 
de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder die 
van het kostuum en de kantsoorten. 

d. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38 
tweede lid , der wet). ' 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens_ ter v_erkr\iging van de getuigschriften, 
bedoeld m artikel 38, eerste lid, der wet . 

e. Teekenen en schetsen. 
1. Teekenen. Vaardigheid in het teekenen 

en het op stof brengen van versieringen, letters 
en monogrammen voor vrouwen-, heeren- en 
kinder-onderkleeding. 

2. Schetsen . Vaardigheid in: het op papier 
en op het schoolbord uit het geheugen schetsen 
van een kleedingstuk, dat van t e voren is 
getoond ; het maken van een schets op het 
schoolbord naar een modeplaat. 
. _/. Sta/versieren . Vaardigheid in het ver

sieren met de hand en met de machine van 
kleeding en huishoudgoed. 

g. Breien en haken . Vaardigheid in het 
brflien en haken van kleedingstukken ; het 
toepassen van brei- en haakwerk ter afwerking 
van kleedingstukken. 

h. Vermaken en verstellen. Vaardigheid in 
het verma,ken en verstellen van kleeding ; het 
verstellen van huishoudgoed en kant. 

j. Patroonteekenen, passen en naaien. Vaar
digheid in: 

1. het teekenen op papier en op het school
bord van patronen voor vrouwen-, heeren- en 
kinder-onderkleeding en huishoudgoed van 
allerlei aard en van bovenkleeding voor kinderen 
tot zeven jaar, naar maat, model en modeplaat ; 

2. het kmppen, passen , naaien en strijken 
van deze goederen. 

IV. Toelichting. 
Het examen in de onderdeelen a en c wordt 

schriftelijk en mondeling afgenomen ; dat in 
het onderdeel b mondeling. 

a. Bjj het examen wordt gelet op de keuze 
van stof, snit, kleur en versiering in verband 
met persoon, doel en klimaat. 

De mondelinge examens kunnen worden af
genomen met behulp van schetsen op het school
bord. 
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Pror:;-ramma voor de akte N b. 

I. Bet'oegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid ,oor het geven 

van onderwijs : 
a . in het timmeren en de bijbehoorende 

materialen- en gereedschapskennis aan scholen, 
bedoeld in artikel 11, eerste lid, der Nijverheids
onderwijswet en 

b. in het timmeren aan scholen, bedoeld in 
artikel 11, tweede lid, dier wet . 

II. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, legt aan den voorzitter van de examen
commissie over het bewijs (de bewijzen ), dat 
hjj na den aanvang van het. jaar, w1tarin hjj den 
leeftjjd van 17 jaar heef~ bereikt, ten minste 
zes jaren practisch werkzaam is geweest als 
timmerman. 

III. Vrijstellingen. 
Van het examen in de onder IV genoemde 

onderdeelen a, b, c, d, k en l zijn vrijgesteld de 
bezitters van de akte N JU. 

IV. Eischen. 
a. M e.etkunde. 
1. Planimetrie. K ennis van de voornaamst e 

eigenschappen van de vlakke figuren tot en 
met den cirkel; om-, in- en aangeschreven 
cirkels van driehoeken ; vierhoeken om en in den 
cirkel ; regelmatige veelhoeken ; omtrek en 
oppervlak van den cirkel; constructies en 
meetkundige plaatsen. Vraagstukken. 

2. Stereometrie. K ennis hiervan voor zoover 
noodig bij de berekening op oppervlakken en in
houden van eenvoudige meetkundige lichamen. 
Vraagstukken. 

3. Beschrfivende meetkunde. K ennis hiervan 
voor zoover betreft het projecteeren van meet
kundige lichamen en van hun doorsnij dingen; 
de ontwikkeling van oppervlakke.n ; kennis van 
scheeve proj ectie. 

b. Natuurkunde . K enn is van de algemeene 
eigenschappen van lichamen. Wet van P ascal; 
vloeistofdruk ; wet van Archimedes ; soortelijk 
gewicht ; evenwicht van vloeistoffen en gassen ; 
wet van Boyle ; barometers en manometers ; 
pompen ; wet van Berthollet; meten van 
t emperaturen ; uitzetting van vaste stoffen en 
vloeistoffen. E envoudige vraaastukken . Toe
passingen op het ambacht van den timmerman. 

c. Mechanica . K ennis van de leer der be
wegingen. Samenstelling en ontbinding van 
krachten; kracht, massa, versnelling; zwaarte
kracht; 1trbeid en arbeidsvermogen. Beginselen ' 
van de sterkteleer: t rek, druk, afschuiving, 
buiging en wringing. Vraagstukken. Toepas
singen op het ambacht van den timmerman. 

d. Materialen. Grondige kennis van de ver
schillende houtsoorten, haar herkomst , afme
tingen, eigenschappen, gebreken, keuring en 
verzorging, ook wat het gebruik van bederf
werende middelen betreft; kennis van de voor
naamste bouwmaterialen, van kramerijen en 
van hun toepassing, ook in verband met andere 
ambachten . 

P. . Gereedschappen. Grondige kennis van de 
gereedschappen van den timmerman. Bekend
heid met de voornaamste andere gereedschap
pen, werktuigen en instrumenten, waarmede de 
t immerman in aanraking . komt. Bekendheid 
met de machinale houtbewerking. 

/. Verbindingsleer. Grondige kenn is van de 
verbindingsleer en de samenstelling van timmer 
werken. Kennis van eenvoudige bouwkundige 
constructies. 

g. Uitvoering. K ennis van de uitvoer ing 
van eenvoudige bouwwerken van het maken 
van steigers, het stellen van profielen, formee
len, kozijnen, balklagen, enz. 

h. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid, der wet). 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eer ste lid, der wet. 

i- Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne. 
1. Sociale wetgeving. P lichten van den staats

burger. E envoudig overzicht van de ongevallen-, 
invaliditeits- en ziektewetten en van de voor
naamste wettelijke voorschriften betreffende 
de arbeidsovereenkomst. 

2. Veiligheid en hygiën-.. Eenige kenni~ om
trent veiligbeids- en gezondheidsmaatregelen, 
alsmede van de eer ste hulp bij ongevallen . 

k. Nijverheidsonderwijswet. E enige kennis 
van deze wet en van de daarop berustende be
palingen, i n het bijzonder voor zoover bet reft 
het lager nijverheidsonderwijs voor jongens. 

l. Werkteekeningen. Vaardigheid in : 
1. H et opmeten, het detailleeren en het 

maken van werkteekeningen en uitslagen naar 
gegeven opgave of schet s of naar opmeting, 
waarbij op vorm en profileering zal worden 
gelet . Het maken van staten en prijsbereke
ningen. 

2. H et schetsen op het schoolbord. 
m. Timmeren. Grondige bedrevenheid in 

het maken van onderdeelen en werkstukken, 
bPhoorende tot, het ambacht van den timmer
man, waarbij in het bijzonder wordt gelet op 
oordeelkundig werken en gebruiirnn van materi
alen en gereedschappen. 

V. Toelichting. 
H et examen in de onderdeelen a, ben c wordt 

schriftelijk en mondeling afgenomen. Den 
examinandus, wien voor heit schriftelijk examen 
in een van deze onderdeelen het cijfer 7 (zeven) 
of hooger toegekend wor<lt, kan vrijstelling 
van het mondeling examen in dat onderdeel 
wor rlen verleend . 

H et examen in de onderdeelen d tot en met i 
wordt schriftelijk en mondeling afgenomen; 
dat in het onderdeel k uitsluitend schriftelijk. 

i 2. De P.xaminandus moet in sta.at zijn, bij 
ongevallen eerste hulp te verleenen. 

T. Het examen omvat het vervaardigen van 
een of meer werkteekeningen in potlood met de 
daarbij behoorende materiaalsta t en en prijs
berekeningen . 

De t eekeningen worden vervaardigd over
eenkomstig de Nederlandsche normalisatie
voorschriften . 

De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Programma voor de akte N c. 

I. Bevoegdheid . 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het met selen en de bijbehoo
rende materialen- en gereedschapskennis aan 
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scholen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, der 
Nijverheidsonderwijswet. 

II. 7'oelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, legt aan den voorzitter van de examen
commissie over het bewijs (de bewijzen), dat 
hij na den aanvang van het jaar, waarin hij den 
leeftijd van 17 jaar heeft bereikt, ten minste 
zes jaren practisch werkzaam is geweest als 
metselaar. 

III. Vrij stellingen. 
Van het examen in de onder IV genoemde 

onderdeelen a, b, c, d, j en k zijn vrijgesteld de 
bezitter s van de akte N III. 

IV. Eischen . 
a. Meethunde. 
1. Planimetrie. Kennis van de voornaamste 

eigenschaf pen van vlakke figuren tot en met 
den cirke ; om-, in- en aangeschreven cirkels 
van driehoeken ; vierhoeken om en in den cirkel; 
regelmatige veelhoeken ; omtrek en oppervlak 
van den cirkel ; constructies en meetkundige 
plaatsen. Vraagstukken. 

2. Stereometrie. Kennis hiervan voor zoover 
noodig bij de berekening van oppervlakken en 
inhouden van eenvoudige meetkundige licha
men. Eenvoudige vraagstukken. 

3. B eschrijvende meetkunde. K ennis hiervan 
voor zoover betreft het projecteeren van meet
kundige lichamen en van hun doorsnijdingen; 
de ontwikkeling van oppervlakken ; kennis van 
scheeve projectie. 

b. Natuurkunde. Kennis van de algemeene 
eigenschappen van lichamen. Wet van Pascal; 
vloeistofdruk ; wet van Archimedes ; soortelijk 
gewicht ; evenwicht van vloeistoffen en gassen ; 
wet van Boyle ; barometers en manometers ; 
pompen ; wet van Berthollet ; meten van 
temperaturen ; uitzetting van vaste stoffen en 
vloeistoffen . Eenvoudige vraagstukken. 'l'oe
passingen op het ambacht van den metselaar. 

c. Mechanica. Kennis van de leer der be
wegingen. Samenstelling en ontbinding van 
krachten ; kracht, massa, versnelling ; zwaarte
kracht; arbeid en arbeidsvermogen. Beginselen 
van de sterkteleer : trek, druk, afschuiving en 
buiging. Eenvoudige vraagstukken. 'l'oepassin
gen op het ambacht van den metselaar. 

d. Materialen. Grondige kennis van metsel
materialen kennis van andere bouwmaterialen ; 
herkomst, afmetingen, eigenschappen, gebre
ken, keuring, verzorging, bereiding en gebruik, 
alsmede de toepassing in verband met andere 
ambachten . 

e. Gereedschappen. Grondige kennis van de 
gereedschappen van den metselaar. Bekendheid 
met de voornaamste andere gereedschappen, 
werktuigen en instrumenten, waarmede de 
metselaar in aanraking komt. 

/. Uitvoering. Kennis van: de uitvoering 
van eenvoudige bouwwerken : het maken van 
steigers, het stellen van profielen, formeelen, 
kozijnen, balklagen, enz. ; het uitvoeren van 
grondwerken, fundeeringen en kelders; de 
samenstelling en de toepassing van bet.onwerk ; 
bekendheid met gewapend-betonconstructies en 
met bekistingen voor betonwerk. 

g. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid, der wet). 

De eischen voo1· dit onderdeel z\jn gelijk aan 

die, omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschrüten, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

h. Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne. 
1. Sociale wetgeving. Plichten van den 

staatsburger. E envoudig overzicht van de 
ongevallen-, invaliditeits- en ziektewetten en 
van de voornaamste wettelijke voorschrüten 
betreffende de arbeidsovereenkomst. 

2. Veiligheid en hygiëne. Eenige kennis 
omtrent veiligheids- en gezondheidsmaatrege
len, alsmede van de eerste hulp bij ongevallen . 

j. Nijverheidsonderwijswet. Eenige kennis 
van deze wet en van de daarop berustende be
palingen, in het bijzonder voor zoover betreft 
het lager nijverheidsonderwijs voor jongens. 

k. Werkteekeningen. Vaardigheid in : 
1. Het opmeten, het detailleeren en het 

maken van werkteekeningen en uitslagen naar 
gegeven opgave of schets of naar opmeting. 
Hierbij zal op vorm en profileering worden gelet. 

Het maken van stat.en en prijsberekening. 
2. H at schetsen op het schoolbord. 
l. M etselen. Grondige bedrevenheid in het 

metselen, waaronder begrepen het voegen, het 
maken van eenvoudig beraap- en pleisterwerk ; 
het zetten van tegelwanden; het leggen van 
rioleeringen en vloeren en het aanbrengen van 
panbedekking, zoomede vaardigheirl in het 
ste!len van profielen, formeelen, enz. Bedreven
heid in het vervaardigen van eenvoudig beton
weik. 

Hierbij wordt in het bijzonder gelet op oor
deelkundig werken en gebruiken van materialen 
en gereedschappen. 

V. Toelichting. 
H et examen in de onderdeelen a, b en c wordt 

schrütelijk en mondeling afgenomen. Den 
examinandus, wien voor het schrütelijk examen 
in een van deze onderdeelen het cijfer 7 (zeven) 
of hooger toegekend wordt, kan vrijstelling van 
het mondeling examen in dat onderdeel worden 
verleend. 

H et examen in de onderdeelen d tot en met h 
wordt schrütelijk en mondeling afgenomen. 

h 2. De examinandus moet in staat zijn, bij 
on~evallen eerste hulp t e verleenen. 

1· Het examen wordt schrütelijk afgenomen . 
k. H et examen bestaat o. a. in het vervaar

digen van een of meer werkteekeningen in 
potlood met de daarbij behoorende materiaal
staten en prijsberekeningen. 

De teekeningen w·orden vervaardigd over
eenkomstig de Nederlandsche normalisatie- · 
voorschriften. 

De mondelinge examens kunnen worden af
genomen met behulp van schetsen op het school
bord. 

Prog-ramma voor de akte N e. 
1. Bevoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voo, het geven 

van onderwijs in het schilderen en de bij
behoorende materialen- en gereedschapskennis 
aan schollen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, 
der Nijverheidsonderwijswet. 

TI. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, legt aan den voorzitter van de examen
commissie over het bewijs (de bewijzen), dat 
hij na den aanvang van het jaar, waarin hij den 
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leeftijd va n 17 jaar heeft bereikt, ten minste 
zes jaren practisch werkzaam is geweest als 
schilder. 

III. Vrijstellingen. 
Van het examen in de onder IV genoemde 

onderdeelen a, fen k zijn vrijgesteld de bezitters 
van de akte N II b en van dat in de onderdeelen 
a en k de bezitters van de akte N II a. 

IV. E ischen. 
a . M eetkunde. 
1. Planimetrie. Kennis van de voornaamste 

eigenschappen van de vlakke figuren tot en 
met den cirkel; om-, in- en aangeschreven 
cirkels van driehoeken; vierhoeken om en in 
den cirkel; regelmatige veelhoeken ; omtrek en 
oppervlak van den cirkel ; const ructies en 
meetkundige plaatsen. Vraagstukken. 

2. Stereometrie. K ennis hiervan voor zoover 
noodig bij de berekening van oppervlakken en 
inhouden van eenvoudige meetkundige licha
men. Eenvoudige vraagstukken. 

3. Beschrijvende meetlcunde. K ennis hiervan 
voor zoover betreft het proj ecteeren van meet
kundige lichamen en van hun doorsnijdingen ; 
de ontwikkeling van oppervlakken; kennis 
van scheeve projectie . 

b. Natuurkunde. K ennis van de algemeene 
eigenschappen van lichamen. iVet van Pascal; 
vloeist ofdruk ; wet van Archimedes ; soortelijk 
gewicht ; evenwicht van vloeistoffen en gassen ; 
wet van Boyle ; barometers en manometers ; 
pompen ; wet van Berthollet ; meten van tempe
raturen ; uitzetting van vaste stoffen en vloei
stoffen. Eenvoudige vraagstukken. Toepassin
gen op het ambacht van den schilder. 

c. Scl:eikunde. Eenige kennis van de schei
kundige hoofdwetten; oxydatie, reductie; 
zuren, basen , zouten; begrip van scheikundige 
omzettingen . Eenige kennis van de voor den 
schilder belangrijkste scheikundige verbindin
gen. 

d. Materialen. Grondige kennis van de ver
schillende verfstoffen, oliën, lakken en vernis
sen; beitsen en sausen ; stop- en droogmiddelen; 
bladmetaLn, bronzen; glassoorten; hun her
komst, afmetingen, eigenschappen, gebreken , 
keuring en verzorging; kennis van de Neder
landsche normalisatievoorschriften op dit ge
bied. 

e. Gereedschappen. Grondige kennis van de 
gereedschappen van den schilder en glazen
maker. Bekendheid met de voornaamste andere 
gereedschappen, werktuigen en instrumenten, 
waarmede de schilder en glazenmaker in aan
raking komt. Kennis van het opstellen van 
ladders, hangsteigers , enz. 

/ . [{leuren en letters. K ennis van de kleuren
leer en de keu.ze van klenren. Kennis van letter
t ypen. ook in verband met de voornaamste 
stijltijdperken . E enige kennis van de grond
slagen der heraldiek. 

g. Uitvoering. Kennis van : de wtvoering 
van schilderwerken ; de bereiding en menging 
van verven voor de verschillende doeleinden; 
het bewaren van droge en bereide verven. 

Het maken van staten en prijsberekeningen, 
h. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver

krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38. 
tweede lid , der wet) . 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die. omschreven in het programma voor de 

examens ter verkrijging van de getuigschriften' 
bedoeld in artikel 38, eerste lid , der wet. 

j. Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne. 
1. Sociale wetgeving. Plichten van den 

staatsburger. E envoudig overzicht van de 
ongevallen-, invaliditeits- en ziektewetten en 
van de voornaamste wettelijke voorschriften 
betreffende de arbeidsovereenkomst. 

2. Veiligheid en hygiëne. Eenige kennis om
trent veiligheids- en gezondheidsmaatregelen , 
alsmede van de eer ste hulp bij ongevallen. 

k. Nijverheidsonderwijswet. E enige kennis 
van deze wet en van de daarop berustende be
palingen, in het bijzonder voor zoover betr eft 
het lager nijverheidsonderwijs voor jongens. 

l. T eekenen, scha.bloneeren en letterzetten. 
Vaardigheid in: 

1. Het t eekenen, schilderen en spuiten van 
opschriften, met gebruikmaking van passende 
lettertypen en cijfers ; het maken van werk
teekeningen en scha.blonen ; het biezentrekken ; 
het samenstellen van een eenvoudig vlakorna
ment. 

2. H et schet sen op het schoolbord. 
m. Schilderen. Grondige bedrevenheid in : 
1. het, schilderen van nieuw hout- , metaal-, 

st een- en pleisternerk; het opnieuw schildeien 
van oud verfwerk ; een en ander in olie- en 
waterverf ; 

2. het behandelen en afwerken van ver
schillende verfwerkeu, zooals het dof en glan
zend afschilderen; het aanbrengen van goud, 
zilver en brons; het oordeelkundig verdeelen 
van plafond- en muurvlakken ; het aangeven 
van kleuren , alsmede het aanbrengen van ver
siering, o. a. door schabloneenverk en bijzondere 
t echnieken; het nabootsen van hout- en mar
mersoorten ; eenige bedrevenheid in het schilde
r en van emblemen. 

Hierbij wordt in het bijzonder gelet op oor
deelkundig werken en gebruiken van materialen 
en gereedschappen . 

n. Glazenmaken. Vaardigheid in het snijden 
en inzetten van glasruiten . 

V. Toelichting. 
H et examen in de onderdeelen a, b en c 

wordt schriftelijk en mondeling afgenomen . 
Den examinandus, wien voor het schriftelijk 
examen in een van deze ondcrdeelcn het cij fer 
7 (zeven) of hooger toegekend wordt, kan vrij
stelling van het mondeling examen in dat 
onderdeel worden verleend . 

Het examen in de onderdeelen d tot en met j 
wordt schriftelijk en mondeling afgenomen. 

j 2. De examinandus moet in staat zijn, bij 
ongevallen eerste huJp te verleenen. 

Te. H et examen wordt schriftelijk afgenomen. 
De mondelinge examens kunnen worden 

afgenomen met behulp van schet s<'n op het 
schoolbord. · 

Programma voor de akte N f. 

I. B evoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs : 
a. in het meubelmaken, de fijne hout

bewerking en de bjjbehoorende materialen- en 
gereedschapskennis aan scholen, bedoeld in 
artikel 11 , eerste lid , der Nijverheidsonderwijs. 
wet. en b: in het meubelmaken en de fijne hout-
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bewerking aan scholen, bedoeld in artikel 11, 
tweede lid, dier wet. 

II. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, legt aan den voorzitter van de examen
commissie over het bewijs (de bewijzen) , dat 
hij na den aanvang van het jaar, waarin hij den 
leeftijd van 17 jaar heeft bereikt, t en minste 
zes jaren practisch werkzaam is geweest als 
meubelmaker . 

III. Vrijst.ellingen. 
Van het examen in de onder IV genoemde 

onderdeelen a, b, c, i en k ziJn vrijgest eld de 
bezitters van de akte N X. 

IV. Eischen. 
a. M eetkunde. 
l. Planimetrie. Kennis van de voornaamste 

eigenschappen van de vlakke figuren tot en met 
den cirkel; om-, in- en aangeschreven cirkels 
van driehoeken; vierhoeken om en in den 
cirkel ; regelmatige veelhoeken; omtrek en 
opper vlak van den cirkel. Constructies en 
meetkundige plaatsen. Vraagstukken. 

2. Stereometrie. Kennis hiervan voor zoover 
noodig bij de berekening van oppervlakken en 
inhouden van meetkundige lichamen . Vraag
stukken. 

3. Beschrijvende meetkunde. Kennis hiervan 
voor zoover betreft het proj ecteeren van meet
kundige lichamen en van hun doorsnijdingen; 
d e ontwikkeling van oppervlakken ; kennis van 
scheeve proj ectie. 

b. Natuurkunde. Kennis van de algemeene 
eigenschappen van lichamen . Wet van Pascal; 
vloeistofdruk; wet van Archimedes; soortelijk 
gewicht ; evenwicht van vloeistoffen en gassen ; 
wet van Boyle ; barometers en manometer s ; 
pompen ; wet van Berthollet ; meten van 
temperaturen ; uitzetting van vaste stoffen 
en vloeistoffen. E envoudige vraagstukken. Toe
passingen op het ambacht van den meubelmaker. 

c. M echanica. K ennis van de leer der be
wegingen. Samenstelling en ontbinding van 
krachten ; kracht, massa, versnelling; zwaarte
kracht. Beginselen van de sterkteleer : trek, 
druk, afschuiving, buiging en wringing. Vraag
stukken . 'l'oepassingen op het ambacht van 
den meubelmaker. 

d. Materialen . Grondige kennis van de ver
schillende houtsoorten, haar herkomst, af
metingen, eigenschappen, gebreken, bewerking, 
keuring en verzorging, ook wat het gebruik 
van bederfwerende middelen betreft ; kennis 
van hang- en sluitwerk en van de overige in het 
meubelvak gebezigde materialen en kramerij en . 
Eenige kennis van materialen en t echn ieken, 
toegepast in aanverwante ambacht en, zooals 
stoffeeren en schilderen . 

e. Gereedschappen. Grondige kennis van de 
gereedscha.ppen van den meubelmaker. Be
kendheid met de voornaamste andere gereed
schappen , werktuigen en hulpmiddelen , wa-ar
mede de meubelmaker in aanraking komt. 
Bekendheid met de machinale houtbewerking. 

f. Verbindings/eer. Grondige kennis van de 
verbindi,Jgsleer en van de samenstelling en de 
vervaardiging van meubelen en betimmeringen, 
zoowel uit de hand als machinaal. 

Prijsberekeningen. Kennis van eenvoudige 
carrosserieën . E enige kennis van de hoofd
vormen van meubelen en betimmeringen in de 
voornaamste stijlt.(jdperken. 

g. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krjjging van de verklaring, bedoeld in artikel 
38, tweede lid, der wet). 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

h. Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne. 
l. Sociale wetgeving . Plichten van den 

staatsburger. E envoudig overzicht van de 
ongevallen-, invaliditeits- en ziektewetten en 
van de voornaamste wettelijke voorschriften 
betreffende de arbeidsovereenkomst . 

2. Veiligheid en hygiëne. E enige kennis 
omtrent veiligheids- en gezondheidsmaatrege
len, alsmede van de eerste hulp bjj ongevallen. 

i- Nijverheidsorulerwijswet. Eenige kennis van 
deze wet en -van de daarop berustende bepalin
gen , in het bijzonder voor zoover betreft het 
lager nijverheidsonderwijs voor jongens. 

k. Werkteekeningen. Vaardigheid in: 
1. Het schetsen , opmeten en detailleeren ; 

het maken van werkteekeningen en uitsla.gen 
betreffende meubelen en betimmeringen, waar
bij op vorm en profileeling zal worden gelet. 

H et maken van staten en prijsberekeningen. 
2. H et schetsen op het schoolbord. 
l. Meubelmaken. Vaardigheid in het maken 

van meubelen en ander fijn houtwerk met toe
behooren. Hierbij wordt in het bjjzonder gelet 
op oordeelkundig werken en gebruiken van 
materialen en gereedschappen. 

V. T oelichting. 
H et examen in de onderdeelen a, b en c wordt 

schriftelijk en mondeling afgenomen. Den 
examinandus, wien voor het schriftelijk examen 
in een van deze onderdeelen het cijfer 7 (zeven) 
of hooger toegekend wordt, kan vrijstelling van 
het mondeling examen in dat onderdeel worden 
verleend. 

H et examen in de ond crdeelen d tot en met h 
wordt schriftelijk en mondeling afgenomen. 

h 2. De examinandus moet in staat zijn, bij 
ongevallen eer ste hulp t e verleenen. 

i- Het examen wordt schriftelijk afgenomen. 
k. H et examen bestaat o. a . in het vervaar

digen van een of meer werkteekeningen in pot
lood met de daarbij behoorende materiaalstaten 
en prijsberekeningen . De t eekeningen worden 
vervaardigd overeenkomstig de Nederlandsche 
normalisatievoorschriften. 

De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schet sen op het 
schoolbord. 

Programma's voor de akten N h, N j, N k, 
N u, N w en N z. 

l . Bevoegdheden. 
Deze akten geven de volgende bevoegdheden 

tot het geven van onderwij s : 

Aan scholen , bedoeld in ile nij verheids
onderwij swet, artikel 11, 

eerste lid : tweede lid : 

in het vuur-, plaat
en grofbankwerken, 
alsmede in de bijbe
hoorende materialen
en gereedschapsken
nis . 

in het vuur-,plaat
en grofbankwer
ken . 
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Nj jin de metaalbewer
king, toegepast in de 
werktuigbouw, zoo
wel uit de ha nd als 
mechanisch, alsmede 
in de bijbehoorende 
mat,erialen- en ge
reedschapskennis. 

in de metaalbe
werking, toege
pa t in den werk
tuigbouw, zoo
wel uit de hand 
als mechanisch. 

Nk lin het eleotrotechnisch 1in het electrotech
, instrumentmaken, nisch instrument

alsmede in de bijbe- maken. 
hoorende materialen-
en gereedschapsken-
nis. . 

- - -----·---- '- -------
N u linde electrotechnische in de electrotech

montage, alsmede in nische montage. 
de bijbehoorende ma-
terialen- en gereed-

Nw 

schap kennis. 

in het motorrijtuig
herstellen, al mede 
in de bijbehoorende 
materialen- en ge
reedschapsk n nis. 

r z in het fitten, het ko
per-, Jood- en zink
bewerken, alsmede in 
de bijhoorende ma
terialen- en gereed
schapskenni . 

II. Indeeling. 

in het motorrij
tuigherstellen. 

Het examen voor elk van deze zes akten 
wordt afgelegd in twee gedeelten. 

Het programma voor het eerste gedeelte is 
voor al deze akten gelijkluidend. Na met gunstig 
gevolg afgelegd eerste gedeelte van het examen 
geldt in het derde lid van artikel 12 van het 
Koninklijk besluit, waartoe deze bijlage be
hoort, aangegeven beperking van den geldig
heidsduur van de in dat lid bedoelde verkla l'ing 
uit~luitend voor de eerste te verwerven akte 

h, N j, N k, Nu, N w of N z. 
Onverminderd de eischen van practische 

werkzaa mheid, genoemd onder III, behoeft een 
gegadigde tot het verkrijgen van een andere 
akte van deze groep. nadat hij een van deze 
akten heeft behaalj, het eerste gedeelte niet 
opnieuw af t e l~ggen. De bovenbedoelde ver
klar ing blijft daartoe steeds van kracht. 

III. Toelating. 
Wie zich aan het eêrste, onderscheidenlijk 

aan het tweede gedeelte van het examen voor 
een van deze akten wenscht te onderwerpen, 
legt aan den voorz itter van de examencommis
sie over het bewijs (de bewijz n), dat hij , na den 
aanvang van het jaar, waarin hij den leeftijd 
van 17 jaar heeft bereikt, ten minste zes jaren 
practisch werkzaam is ge,~eest, en wel voor: 

werkzaam gewe~st als: 

vuur-, plaat- en (of) grofbankwerker; 

metaalbewerker, waarvan ten minste 
3 jaren als machinebankwerker; 

k 1 

Nu 1 

fijnbankwerker, waa rvan ten minste 
3 jaren a ls instrumentmaker ; 

------------------
electricien of electrotechnisch monteur; 
------------------

N w I motorrij tuighersteller ; 

N z fit ter of koper-, lood- en (of) zinkbe-
werker. 

Wie zich aan het tweede gedeelte van het 
examen voor de akte N w wenscht te onder
werpen, moet bovendien in het bezit zijn van 
een geldig rijbewijs voor hot besturen van mo
torrijtuigen op meer dan twee wielen. 

IV. Vrijstellingen voor het eerste gedeelte. 
Van het geheele eerste gedeelte zijn vrijge teld 

de bezitters van een der akten . TV of V. 

V. Eischen voor het eerste gedeelte. 
De eisohen voor hot eerste gedeelte van de 

examens voor de akten r h, j, k, Ju, 
N w of N z zijn : 

a. JJf eetkunde. 
1. Planimetrie. K ennis van de voornaamste 

eigenschappen van de vlakke figuren tot en 
met den cirkel ; om-, in- en aangeschreven 
cirkels van driehoeken ; vierhoeken om en in 
den cirkel ; regelmatige veelhoeken; omtrek en 
oppervlak van den cirkel. Constructies en 
meetkundige plaat en . Vraagstukken. 

2. Stereometrie . Kennis hiervan voor zoover 
noodig bij de berek- niag van oppervlakken en 
inhouden van meetkundige lichamen. Vraag
stukken. 

3. Beschrijvende meetkimde. K ennis hier
van voor zoover betreft het projecteer<' n van 
meetkundige lichamen en van hun doorsnij
dingen; de ontwikkeling van oppervlakken. 
K ennis van scheeve projectie. 

b. Natuurl.,"Unde. Kennis van de algemeene 
eigenschappen van lichamen ; wet van Pascal ; 
vloeistof druk ; wet van Archimedes ; soortelijk 
gewicht ; evenwicht van vloeistoffen en gassen ; 
wet van Bovle ; barometers en manometers ; 
pompen ; wè t van Berthollet; meten van 
temperaturen: uitzetting van vask stoffen en 
vloeistoffen . Vraagstukken. Toepassingen op 
het ambacht . 

c. JJfech:inica. K ennis van de leer der be
wegingen. amenstelling en ontbinding van 
krachten : kracht, massa, versnell ing ; zwaarte
kracht ; arbeid en vermogen. Beginselen van 
de sterkteleer: trek, druk, af~ohuiving, buiging 
en wringing. Vr<tag tukken . Toepa singen op 
h et ambacht. 

d. Materialen. K ennis van de veelvuldig 
door de metaalbewerkers gebruikte materialen; 
hun afmetingen, bereid ing, eigenschappen, 
gebreken en keuring. Voorkoming van corrosie. 
Eenige kenni van de voor de metaalbewerkers 
belaàgrijke brandstoffen en van verbrandings
verschij nselen, alsmede van afdichtings-, isolatie 
en smeermaterialen. 

P Gereedschappen en gereedschapswerktuigen. 
Kennis van de meest bekPnde door metaal
bewerkers gebruikte ba nd- en meetgereedschap
pen en van de samenstelling en werkingswijze 
van de meest voorkomende gereedschapswerk
tuigen, als draai- en boorbanken. 

/. Nijverheidsonderwijswet. Eenige kennis van 
deze wet en van de daarop berustende bepaliu-
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gen, in het bijzonder voor zoover betreft het 
lager nijverheidsonderwijs voor jongens. 

g. Werkteekeningen. Vaardigheid in het ma
ken van werkteekeningen en werk~chetsen naar 
voorhanden voorwerpen, en in het maken van 
eenvoudige uitslagen. 

VI. Toelichting voor het eerste gedeelte. 
Het examen in de onderdeelen a, b en c wordt 

schriftelijk en mondeling afgenomen. Den 
examinandus, wien voor het schriftelijk examen 
in een van deze onderdeelen het cijfer 7 (zeven) 
of hooger toegekend wordt, kan vrijstelling 
van het mondeling examen in dat onderdeel 
worden verleend. 

d en e. Het examen in deze onderdeelen 
wordt schriftelijk en mondeling afgenomen. 

De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. . 

/ . H et examen wordt schriftelijk afgenomen. 
g. Het examen omvat o. a. het vervaardigen 

van een of meer werkteekeningen op ware 
grootte in potlood, met ingeschreven maten. 

VII. Tweede gedeelte van het examen voor de 
akte N h. 

1. Vrijstelling. 
Van het examen in de onder 2 genoemde 

onderdeelen d en e zijn vrijgesteld de bezitters 
van een der akten N IV of NV. 

2. Eischen. 
a. Materialen. Grondige kennis van de bij 

het vuur-, p laat- en grofbankwerken, alsmede 
bij het lasschen, gebruikte materialen, hun 
afmetingen, bereiding, eigenschappen, gebreken, 
keuring en toepassingen. Voorkoming van 
corrosie. 

b. Gereedschappen en gereedschapswerktuigen. 
Grondige kennis van : de hand- en meetgereed
schappen van den vuur-, plaat- en grofbank
werker en den lasscher; de samenstelling en 
de werkjng van de in de smederij en de plaat
werkerij meest voorkomende werktuigen, zooals 
smeedhamers en -persen, boor-, pons- en zaag
werktuigen, walsen, buig- en kantbanken, 
klinkmaehines ; inrichtingen voor luchttoevoer 
en roofafvoer; de bekendste toestellen en ge
reedschapr en, toegepast bij het smeltlassehen, 
en de daarvoor geldende veiligheidsvoorschrif
ten. 

E enig begrip van eenvoudige kostprij sbereke
ning. 

E enige practische kennis van draaistroom
electromotoren en toebehooren. 

c. Opvoedkunde en onderwi,jsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 
38, tweede lid, der wet). 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens t er verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

d. Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne. 
c:t. . Sociale wetgeving. Plichten van den staats

burger. Eenvoudig overzicht van de ongevallen-, 
invaliditeits- en ziektewetten en van de voor
naamste wettelijke voorschriften betreffende 
de arbeidsovereenkomst. 

B. Veiligheid en hygiëne. Eenige kennis 
omtrent veiligheids- en gezondheidsmaatrege
len, alsmede van de eerste hulp bij ongevallen. 

e. Bordschetsen. Vaardigheid in het schetsen 
op het schoolbord. 

.f. M etaalbewerken. Vaardigheid in: het af
teekenen en maken van smeedstukken en van 
werk~tukken, waarbij plaat- en grofbankwerk 
voorkomt ; het autogeen en electrisch lasschen ; 
hPt maken van gereedschappen ; het harden 
en soldeeren. 

Hierbij wordt in het bijzonder gelet op oor
deelkundig werken: de volgorde van de be
werkingen, het gebruiken van materiaal en van 
hand- en meetgereedschap en het werken met 
de gereedschapswerktuigen . 

3. Toelichting. 
Het examen in de onderdeelen a, b en d wordt 

schriftelijk en mondeling afgenomen. 
d. (3. De examinandus moet in staat zijn , 

bij ongevallen eer ste hulp te verleenen. 
De mondelinge examens kunnen worden af

genomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

VIII. Tweede gedeelte van het examen voor 
de akte N j. 

1. Vrijstelling. 
Als vermeld bij VII l. 
2. Eischen. 
a. Materialen. Grondige kennis van de door 

de metaalbewerker s gebruikte materialen, hun 
afmetingen, bereiding, eigenschappen, gebre
ken, keuring en toepassingen. Voorkoming van 
corrosie. 

b. Gereedschappen en gereedschapswerktuigen . 
Grondige kennis van : de hand- en meetgereed
schappen van den machinebankwerker ; de 
samenstelling en werking van de in den werk
tuigbouw meest voorkomende draai-, boor-, 
schaaf-, steek-, frais- en slijpbanken, van haar 
toebehooren en van de aandrijving. Kennis 
van de vervaardiging en de bewerking van veel 
voorkomende machineonderdeelen . 

Kennis van de bekendste toestellen en ge
reedschappen, toegepast bij het autogeen en 
electrisch lasschen en van de daarvoor geldende 
veiligheidsvoorschriften. 

E enig begrip van eenvoudige kostprijsbereke
ning. 

Eenige praetische kennis van draaistroom
electromotoren en toebehooren . 

c, d en e. Als vermeld bij VII 2. 
.f. Calorische werktuigen. Kennis van samen

stellingen en werking, onderhoud en bedrijf 
van veel voorkomende verbrandingsmotoren, 
stoomketels, stoomwerktuigen· en toebehooren. 

g. M etaal-0ewerken. Vaardigheid in: het af
t eekenen en maken van werkstukken, waarbij 
zoowel bankwerk als werkzaamheden met be
hulp van gereedschapswerktuigen voorkomen; 
het maken van hand- en snijgereedschap, het 
daartoe noodige smeden, harden en soldeeren. 
E enige vaardigheid in het autogeen en eleetriseh 
lasschen, in het buigen van pijpen en het maken 
van pijpverbindingen. Hierbij wordt in het 
bijzonder gelet op oordeelkundig werken : het 
gebruiken van materiaal en van hand- en meet
gereedschap, het werken met gereedschaps
werktuip:en, het opspannen van het werkstuk 
en de volgorde van de bewerkingen. 

3. Toelichting. 
a, b en d. Als vermeld bij VII 3. 
/ : Het examen wordt schriftelijk en monde

ling afgenomen. 
De mondelinge examens kunnen worden af

genomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 
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IX. Tweede gedeelte van het examen voor de 
akte N Ic. 

1. Vrijstelling. 
Als vermeld bjj VII 1. 
2. Eischen. 
a. Materialen . Grondi$e kennis van de in 

de electrotechnische en fijne metaalbewerking 
gebruikte materialen, hun afmetingen, bereiding, 
eigenschappen, gebreken, keuring en toepas
singen. Voorkoming van corrosie. 

b. Gereedschappen en gereedschapswerktuigen. 
Grondige kennis van : de hand- en meetgereed
schappen van den elect,rotechnisch-bankwerker 
en -instrumentmaker ; de samenstelling en 
werking der gereedschapswerktuigen, gebruikt 
in de electrotechnische en fijne metaalbewer
king. 

Eenig b egrip van eenvoudige kostprijsbereke
ning. 

c, d en e. Als vermeld bij VII 2. 
f. Electrotechniek. Kennis van de beginselen 

der electriciteitsleer; eenvoudige electrotech
nische berekeningen ; de samenstelling en de 
werking der voornaamste in electrotechnische 
werkplaatsen voorkomende machines en hulp
toestellen. 

Veiligheidsvoorschriften voor electrotech
nische werkplaatsen . 

g. Metaalbewerken. Vaarrligheid in het ma
ken vn,n werkstukken, zooals een toestel of een 
onderdeel van een toestel, voorkomende bij 
electrotechnische sterk- of zwakstroominstal
lat,ies. 

Hierbij wordt in het bijzonder gelet op oor
deelkundig en nauwkeurig werken : het ge
bruiken vn,n materialen en van hand- en meet
gereedschap en het werken met gereedschaps
werktuigen, het opspannen van het werkstuk 
en de volgorde der bewerkingen . 

3. Toelichting. 
a, b en d. Als vermeld bij VII 3. 
f. H et examen wordt schriftelijk en monde

ling afgenomen. 
De mondf'!inge examens kunnen worden 

afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

X . Tweede gedeelte van het examen voor de 
akte Nu . 

1. Vrijstelling. 
Als vermeld bjj VII 1. 
2. Eischen. 
a. Materialen. Grondige kennis van de door 

den electricien en den electromonteur gebruikte 
materialen en hulpstukken, hun afmetingen, 
vervaardiging, eig , nschappen , gebreken, keu
ring en toepassingen. Voorkoming van corrosie. 

b. Gereedschappen en gereedschapswerlctuigen. 
Grondige kennis van de hand- en meetgereed
schappen van den electricien en rlen electro
monteur; kennis van de samenstelling en 
werking van de voornaamste in het electro
technisch installatievak gebezigde gereerlschaps
werktuigen en hulptoestellen. 

c, d en e. Als vermelrl hij VII 2. 
f. Electrotechniek . K ennis van de b )ginselen 

der electriciteitsleer en van eenvoudige electro
t echnische berekeningen en metingen voor 
sterk- en zwakstroom ; kennis van het opsporen 
van de oorzaken van storingen in electrotecb
nische installaties; bekendheid met het bedrijf 
v,i,n electromachines (accumulatoren, motoren, 

dynamo's, transformatoren) en haar toebehoo
ren ; gelijkrichters en andere omvormers. 

E enige kennis van de beginselen van de 
electrische vcrlichtings- en verwarmingstech
niek, van t ebgraaf-, t elefoon- en radiotechniek. 

Begrip van kostprijsberekening. 
K ennis van veiligheidsvoorschriften en be

veiligingsinrichtingen voor electrotechnische 
installaties ; bliksembeveiligingen. 

g. Montage. Vaardigheid in: het aanleggen 
en het herstellen van electrische leidingen voor 
sterk- en zwakstroom, het mont,eeren van 
electrische machines en toestellen , het vervaar
digen van schakelborden ; het uitvoeren van 
metingen aan electrische installaties. Hierbij 
wordt in het bijzonder gelet op oordeelkundig 
werken : het gebruiken van materialen en 
gereedschappen, de volgorde van de bewerkin
gen en de toepassing van de voorschriften. 
De metingen kunnen zijn : stroom-, spannings-, 
weerstands- of vermogensmetingen. 

3. Toelichting. 
a, b en d. Als vermeld bij VII 3. 
f. H et examen wordt schriftelijk en monde

ling afgenomen. 
De mondelinge examens kunnen worden 

afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

XI. Tweede gedeelte van het examen voor de 
akte N w. 

1. Vr,ijstelling. 
Als vermeld bij VII 1. 
2. Eischen. 
a. Materialen . Grondige kennis van de door 

den motorrijtuighersteller gebruikte materialen, 
hun afmetingen, bereiding, eigenschappen, 
gebreken, keuring en toepassingen. Voorkoming 
van corrosie. 

b. Gereedschappen en gereedschapswerkliiigen. 
Grondige kennis van de hand- en meetgereed
schappen, gebezigd door den motorrijtuigher
steller. 

Kennis van de samenst elling en werking van 
de bij het motorrijtuigherstellen meest voor
komende gereedschapswerktuigen : draai-, boor
schaaf -, steek-, frais- en slijpbanken, van haar 
toebehooren en van de aandrijving. 
· K ennis van de gebruikelijkste toestellen en 

gereedschappen , gebezigd bij het autogeen en 
electrisch lasschen en van de daarvoor geldende 
veiligheidsvoorschriften. 

c, d en e. Als vermeld bij VII 2. 
f. Electrotechniek. Kennis van de begin~elen 

der electriciteitsleer en van de electrische uit
rusting van motorrijtuigen. K ennis van en 
vaardigheid in het opsporen van de oorzaken 
van storing n . E enige practische kennis van 
draaistroomelectromotoren en toebehooren ; 
veiligheidsvoorschriften . 

g. Motorrijtuigen. Kennis van de samen
stelling en werking, het afstellen, het herstellen 
en het onderhoud van motorrijtuigen en toe
behooren, in het. bijzonder van de motoren en 
het bewegingsmechanisme. K ennis van en 
vaardigheid in het opsporen van de oorzaken 
van afwijkingen en gebreken. Kennis van de 
constructie en de vervaardiging van onderdeelen 
van motorrij tuigen. 

Eenig begrip van kostprijsberekening. 
h. Herstellen en metaalbewerken. Vaardig

heid in het uitvoeren van herstellingen, welke 
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in het motorrijtuigvak voorkomen; het af
stellen en b0drijfsvaardig maken. Eenige vaar
digheid in het malrnn van hand- en s nijgereed
schap, smeden, harden, soldeeren, bewerken 
van plaat- en profielstaal, autogeen en electrisch 
lasschen . 

Hierbij wordt in het bijzonder gelet op oor
deelkundig werken : het gebruiken van hand
en meetgereedschap en het werken met gereed
schapswerktuigen , het opspannen van het 
werkstuk en de volgorde van de bewerkingen. 

3. Toelichting. 
a, b en d. Als vermeld bij VII 3. 
/ en g. H et examen wordt schriftelijk en 

mondeling: afgenomen . 
De mondelinge examens kunnen worden 

afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

XII. Tweede gedeelte van het examen voor 
de akte N z. 

1. Vrijst-e!ling. 
Als vermeld bij VII 1. 
2. Eischen. 
a. 111 aterialen. Grondige kennis van de door 

den fitter en den koper-, lood- en zinkbewerker 
gebruikte materialen en hu lpstukken, hun af
metingen , bereiding, eigenschappen, gebreken, 
keuring en toepassingen. Voorkoming van 
corrosie. 

b. Gereedschappen en toestellen. Grondige 
kennis van de gereedschappen van den fitter 
en den koper-, lood- en zinkbewerker; kennis 
van de samenstelling en werking van de voor
naamste toestellen, welke bij huisinstallaties 
op het gebied van gas- en waterleiding en van 
sanitaire en verwarmingsinricht ingen voor
komen, a lsmede van de hierbij toe te passen 
veiligheids- en andere voorschriften ; kennis 
van gas- en watermeters en van de gebruike
lijkste toestellen en gereed chappen, toegepast 
bij het autogeen en electrisch lasschen en van 
de daarvoor geldende veiligheidsvoorschriften . 

E enig begrip van kostprjjsberekening. 
c, d en e. Als vermeld bij VII 2. 
/. .Metaalbewerken. Vaardigheid in: grof

bankwerken; het smeden en harden van ge
r eedschappen, pijpbeugels, houvasten, enz. ; 
draaien, boren, knippen, buigen, kanten aan
halen, draad inleggen: het afteekenen en maken 
van plaatwerk; het soldeeren en lasschen van 
blik, p laatijzer, koper, brons, messing, zink, 
lood, enz. ; draadsnijden ; vertinnen; het ge
bruik van plaatschaar, pons, plaatwals, kant
bank, draai- en forceerbank, fels- en draad
snijmachine. Het kleuren, afwerken, polijsten 
van koper, brons en messing. 

g. Pijpfitten en installeeren. 
oc. Pijpfitten. Vaardigheid in: het koud en 

warm buigen van pijpen en buizen, zooals 
manomcterpijpj es, pijpbochten, expansie-boch
ten, spiraalbuizen van staal en messing, zoowel 
uit de hand als machinaal; het maken van af
takkingen; het vervaardigen en aanbrengen 
van gas-, water-, lucht-, stoom-, vacuum- en 
afvoerleidingen, enz. ; het opwalsen van flen
zen; het toepassen van ve rschillende soorten 
van verbinding van pijpleidingen ; bevestiging, 
Óphanging en verdere montage van pijpleidingen 
volgens teekening, met juiste aanbrenging van 
hulpstukken en appendages : het beproeven 
van pijpleidingen. 

~- I nstalleeren. Vaardigheid in het instal
leeren, het onderhoud en het herstellen van 
sanitaire en verwarmings inri0htingen en -toe
stellen : het opsporen van gebreken en verstop
pingen; het ontstoppen, het beproeven. 

h. Dakbedekkingen. Vaardigheid in : het ma
ken van luchtkapjes, kiezelra.nden. looden nok
en hoekkeperb~kleeding-Jn, loodbedekkingen in 
goten en killen ; lood- en zinkafdekkingen in 
aansluiting met schoorsteenen en gevels; dak
lantaarns ; het maken en aanbrengen van 
zink- , papier- en mastiekbedekking van plat
ten ; het maken en aanbrengen van ventilatie
inrichtingen, versteklijsten en ander lood
gieter werk van het bouwvak. 

3. Toelichting. 
a, b en d. Als vermeld bij VII 3 . 
f, gen h. Hierbij word t in het bijzonder gelet 

op oordeelkundig werken en gebruiken van 
matnialen en gereedschappen en op de volgorde 
van de bewerkingen. 

De mondelinge exam ens kunnen worden af
genomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord . 

Prog·ramma voor de akte N 1. 

I. B evoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het letterzetten en de bijbe
hoorendA vaktheorie aan scholPn, bedoeld in 
artikel 11, eerste lid, der NijverheidsondPrwijs
wet . 

II. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te on der

werpen, legt aan den voorzitter van de examen
commissie over het bewijs (de bewijzen), dat 
hij na den aanvang van het jaar, waarin hij den 
1 eftijd van -17 jaa r heeft bareil,t, ten minste 
zes Jaren practisch werkzaam is geweest als 
letterzetter. 

III. Vrijstellingen. 
Van het examen in de onder IV genoemde 

onderdeelen a, b, d 2 en g zijn vrijgesteld de 
bezitters van de akte Nm. 

IV. Eischen. 
a. Wiskunde. 
1. Algebra. K ennis van de hoofdbewerki n

gen met algebraïsche vormen ; merkwaardige 
producten en quotiënten; ontbinding in facto
ren ; vergelijkingen van den eersten graad met 
een of meer onbekenden; herleiding van wortel
vormen. Vraagstukken. 

2. Planimetrie. Kennis van de voornaamste 
eigenschappen van de vlakke figuren tot en 
met den cirkel ; om-, in- en aangeschreven 
cirkels van driehoeken ; vierhoeken om en in 
den cirkel ; regelmatige veelhoeken. Omtrek 
en oppervlak van den cirkel. Vraagstukken. 

b. Natuurkunde. 
Kennis van de algemeene eigenschappen van 

lichamen . Wet van Pascal: vloeistofdruk ; wet 
van Archimedes ; soortelijk gewicht; evenwicht 
van vloeistoffen en gassen ; wet van Boyle ; 
barometers en manometers ; pompen ; meten 
van temperaturen ; uitzetting van vaste stoffen 
en vloeistoffen. Metalen en hun eigenschappen, 
alliages. E envoudige vraagstukken . 'l'oepas
singen op het vak van den letterzetter. E enig 
begrip van het scheikundi& teekenscbrift . 

c. Materialen en gereeaschappen. Grondige 
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kennis va n de materialen en gereedschappen, 
waarmede de letterzetter werkt. 

d. Vakbijzonderheden. 
l. G8$chiedenis. E enige kennis van de ge

schieden is van de grafische va kken; in het 
bijzonder begrip van de ontwikkeling van de 
houtsnedo en van den boek-, d iep- en steen
druk. E enige kennis van het karakteristieke 
van het orna ment in de voornaamst e stijltijd
perken. 

2. Kleurenleer. E enige kennis van de kleu
renleer. 

3. Uiterlijk van de pagina. E enige kennis 
van de leer der gulden snede, in verband met de 
typografie ; het bepalen van hoogt e en bL"eedte 
va n een pagina ; de verhouding van de pagina 
tot het formaat va n het papier, benevens de 
indeeling van tekst en wit. 

4. Puntenstelsel. Grondige kennis va n het 
ty pografisch puntenst elsel. 

5. Boekdruksystemen. E enige kennis van 
degel-, snel- en rota tiepersen. 

e. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van d e verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid, der wet). 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het progra mma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschriften , 
bedoeld in artikel 38, eer ste lid, der wet . 

/. Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne. 
l. S ociale wetgeving. Plichten van den st aat s

burger. E envoudig overzicht va n de ongevallen-, 
invaliditeits- en ziektewetten en van de voor
naamste wettelijke voorschrüten betreffende 
de arbeidsovereenkomst. 

2. Veiligheid en hygiëne. E enige kennis 
omtrent veiligheid. - en gezondheidsmaatregelen, 
alsmede. van d e eerste hulp bij ongevallen . 

g. Nijverheidsonderwijswet. E enige kennis van 
deze wet en va n d e daarop berustende bepalin
gen, in het bijzonder voor zoover betreft het 
lager nij verheidsonderwijs voor jongens. K en
nis van de leerlingenregeling in het typografisch 
bedrijf. 

h. T eekenen en schetsen. 
l. Werldeekeningen . Vaardigheid in het ma

ken van werkteekeningen ; t en minst e een 
t eekening in potlood en een in inkt. 

2. Schetsen . Vaardigheid in het schetsen op 
het schoolbord, ook in scheeve projectie. 

j . Letterzetten . Vaardigheid in het maken 
van werkstukken op het gebied van het letter
zetten ; het zetten van boek-, staat- , t abel- en 
handelsdrukwerken, advertenties en smout
werk in kleuren; het in5lniten va n vormen; 
het verbP.t eren van drukproeven. 

k. Priisberekening. Vaardigheid in het- be
rekenen van zetwerk. 

V. T oelichting. 
H et examen in de onderdeelen a en 1, wr-rdt 

schriftelijk en mondeling a fgenomen. Den 
examinandus, wien voor het schrütelijk examen 
in een van deze onderdeelen het cijfer 7 (zeven) 
of hooger toegekend wordt, kan vrijstelling 
va n het mondeling examen in dat onderdeel 
worden verleend. 

Het examen in de onderdeelen c t ot en met / 
wordt schrütelijk en mondeling afgenomen. 

/ 2. De examinandus moet in st aat zijn, bij 
ongevallen eer st e hulp t e verleen en. 

g. H et examen wordt schriftelijk afgenomen . 

De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schet sen op het 
schoolbord. 

Programma voor de akte N m. 

l. B evoegdheid. 
Deze ak te geeft bevoegdheid voor het aeven 

van onderwijs in het boekdruklrnn en de bijbe
hoorende vaktheorie, materialen- en gereed
schapskennis aan scholen , bedoeld in artikel 11, 
eerste lid, der Nijverheidsonderwijswet. 

II. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen , legt aan den voorzitter va n de examen
commissie over het bewijs (de bewijzen), dat 
hij na den aanvang van het jaar, waarin hij den 
leeftijd van 17 jaar heeft bereikt, t en minst e 
zes jaren practisch werkzaam is geweest a ls 
boekdrukker. 

III. Vrijstellingen. 
Van het exa men in de onder IV genoemde 

onderdeelen a l, b, d 2 en g zijn vrijgest eld de 
bezitters van de akt e N 1. 

IV. Eischen. 
,1, . M eetkunde. 
1. Planimetrie. K ennis van de voornaamste 

eigenschappen van de vlakke figuren tot en 
met den cirkel; om-, in- en aangeschreven 
cirkels van driehoeken ; vierhoeken om en in 
den cirkel ; regelmatige veelhoeken ; omtrek 
en oppervlak van den cirkel. Vraagstukken. 

2. S tereometrie. Kennis hiervan voor zoover 
noodig bij de berekening van oppervlakken en 
inhouden van eenvoudige meetkundige licha
men . E envoudige vraagstukken. 

3. B 8$chrijvende meetkunde. Kennis hiervan 
voo r zoover betreft het project eeren van meet 
kundige lichamen en va n hun doorsnijdingen; 
de ontwikkeling va n oppervlakken ; kennis 
van scheeve projectie. 

b. Natuurl.,-unde. K ennis van de algemeene 
eigenschappen van lichamen. Wet van Pascal; 
vloeist ofdruk ; wet van Archimedes; soortelijk 
gewicht; evenwicht van vloeistoffen en gassen ; 
wet va n Boyle ; barometers en manometers ; 
pompen ; meten van t emperaturen ; uitzetting 
van vast e st offen en vloeist offen. Metalen en 
hun eigenschappen, alliages. E envoudige vraag
stukken . Toepassingen op het vak van den 
boekdrukker . 

c. Materialen en gereedschappen . Kennis van 
de materialen en gereedschappen , waarmede de 
boekdr ukker werkt ; kennis van het rollen
gieten . 

d. Vakhijzonderheden. 
1. G8$chiedenis. K ennis van de geschiedenis 

der boekdrukkun st en van de ontwikkelings
geschiedenis van de boekdrukper s tot de heden
daagscbe boekdrukmachines. 

2. Kleurenleer. K ennis van de kleurenleer 
en van haar t oepassing. 

3. Uiterlijk van de pagina. K ennis van de 
lèer der gulden snede, in verband met de typo
grafie ; verhouding va n drukspiegel en wit t ot 
het papierform aat. 

4 . Puntenstelsel. E enige kennis van het 
typografische puntenst elsel. 

fi . Reproductiemethoden . E enige kennis van 
de reproductie- en vermenigvuldigingsmethoden 
in verband met boekdruk : houtsnede, hout-
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gravure, lijnchliché, auto-, stereo- en galvano
typie. 

6. Persen en inlegapparaten. K ennis van de 
onderscheidene degelpers-, cylinderpers-, rota
tiepers- en halfrotatieperssystemen. Grondige 
kennis van de voornaamste .inlegapparaten. 

e. Opvoedlr:unde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 
38, tweede lid, der wet). 

De eischen zijn gelijk aan die, omschreven 
in het programma voor de examens t er ver
krijging van de getuigschriften, bedoeld in 
artikel 38, eerste lid, der wet. 

f. Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne. 
1. Sociale wetgeving. Plichten van den staats

burger. Eenvoudig overzicht van de ongeval
len-, invaliditeits- en ziektewetten en van de 
voornaamste wettelijke voorschriften betref
fende de arbeidsovereenkomst. 

2. Veiligheid en . hygiëne. Eenige kennis 
omtrent veiligheids- en gezondheidsmaatrege
len, alsmede van de eerste hulp bij ongevallen. 

g. Nijverheidsonderwijswet. Eenige kennis van 
deze wet en van de daarop berustende bepalin
gen, in het bijzonder voor zoover betreft het 
lager nijverheidsonderwijs voor jongens. Kennis 
van de leerlingenregeling in het typografisch 
bedrijf. 

h. Teekenen en schetsen. 
1. Teekenen. Vaardigheid in het teekenen 

van schema's ; t en minste een t eekening in 
potlood en een in inkt. 

2. Schetsen. Vaardigheid in het schetsen 
van eenvoudige machine-onderdeelen, ook in 
scheeve proj ectie, op papier en op het school
bord. 

i. Werkstukken. Vaardigheid in het maken 
van werkstukken op het gebied van het boek
drukken ; het toestellen en drukklaar maken 
van een platten vorm, een contra-vorm ; van 
een stereotypievorm op een stopcylinderpers ; 
het maken van een pikeersel van een hout-
11ravure, lijncliché, autotypie en van verloo
pende autotypieën ; het toestellen van een 
vorm met gewone en verloopende autotypieën, 
omgeven door tekst, en het toestellen en af
drukken van een drie- of vierkleurendruk
cliché; het drukken van smoutwerk in kleuren 
en het toestellen en afdrukken van een duplex
cliché ; het drukken van een staat met afloo
pende koplijn, uit te voeren zonder boven band; 
het drukken van plooivormen ; het insluiten 
van een vorm naar op te geven formaat en 
samenvoeging. 

k. Prijsberekening. Vaardigheid in het be
rekenen van eenvoudig drukwerk. 

V. Toelichting. 
H et examen in de onderdeelen a en b wordt 

schriftelijk en mondeling afgenomen. Den 
examinandus, wien voor het schriftelijk examen 
in een van deze onderdeelen het cijfer 7 (zeven) 
of hooger toegekend wordt,. kan vrijstelling 
van het mondelmg examen m dat onderdeel 
worden verleend. 

Het examen in de onderdeelen c tot en met / 
wordt schriftelijk en mondeling afgenomen. 

f 2. De examinandus moet in staat zijn, bij 
ongevallen eerste hulp t e verleenen . 

g. H et examen wordt schriftelijk afgenomen. 
De mondelinge examens kunnen worden 

afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

L. & S. 1935. 

Programma voor de akte N o. 

I. B evoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het kleermaken en de bijbe
hoorende vaktheorie, materialen- en gereed
schapskennis, aan jongensscholen, bedoeld in 
artikel 11, eerste lid, der Nijverheidsonderwijs
wet. 

II. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, legt aan den voorzitter van de examen
commissie over het bewijs (de bewijzen), dat 
hij na den aanvang van het jaar, waarin hij -den 
leeftijd van 17 jaar heeft bereikt, ten minste 
~es jaren practisch werkzaam is geweest als 
kleermaker. 

III. Eischen. 
a. M eetkunde. 
1. Planimetrie. K ennis van de voornaam

ste eigenschappen van de vlakke figuren tot 
en met den cirkel, om-, in- en aangeschreven 
cirkels van driehoeken ; vierhoeken om en in 
den cirkel ; regelmatige veelhoeken ; omtrek 
en oppervlak van den cirkel. Vraagstukken. 

2. Stereometrie. Kennis hiervan voor zoover 
noodig bij de berekening van oppervlakken en 
inhouden van meetkundige lichamen. E envou
dige vraagstukken. 

3. Beschrijvende meetlr:unde. K ennis hiervan 
voor zoover betreft het projecteeren van meet
kundige lichamen en van hun doorsnijdingen ; 
de ontwikkeling van oppervlakken. K ennis van 
scheeve projectie. 

b. Natuurlr:unde. Kennis van de algemeene 
eigenschappen van lichamen. Wet van Pascal; 
vloeistofdruk; wet van Archimedes ; soortelijk 
gewicht ; evenwicht van vloeistoffen en gassen; 
wet van Boyle; barometers en manometers ; 
pompen; meten van temperaturen; uitzetting 
van vaste stoffen en vloeistoffen . Eenvoudige 
vraagstukken. Toepassingen op het vak van den 
kleermaker. 

c. Materialen. Grondige kennis van t extiel. 
grondstoffen, kleedingstoffen en de voornaam
ste bontsoorten en fournituren, herkomst, 
eigenschappen, keuring, gebreken en verzorging, 
ook wat het gebruik van bederfwerende midde
len betreft. 

d. Gereedschappen. Grondige kennis van de 
gereedschappen van den kleermaker. Bekend
heid met de voornaamste andere gereedschap
pen, werktuigen en hulpmiddelen , waarmede 
de kleermaker in aanraking komt, ook wat 
betreft het onderhoud. 

e. Ontleedlr:unde. Eeni~e kennis van den 
bouw van het menschehjk lichaam, van de 
vormveranderingen, welke het bij beweging 
ondergaat, en van het verband tusschen de 
kleeding en deze vormveranderingen. 

K ennis van de leer der verhoudingen van de 
menschelijke figuur. 

f. Lichaamsafwijkingen, fouten. 
1. Lichaamsafwijkingen. K ennis van af

wijkingen van den normalen lichaamsbouw en 
van de deswege aan te brengen wijzigingen in 
de normale patronen. 

2. Fouten. K ennis van de voornaamste 
fouten, welke bij de verschillende kleeding
stukken kunnen voorkomen, en van het ver
helpen dier fouten. 

13 
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g. Opvoedkunde en onderunjsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 
38, tweede lid, der wet). 

De eischen zijn gelijk aan die, omschreven 
in het programma voor de examens ter ver
krijging van de getuigschriften, bedoeld in 
artikel 38, eerste lid , der wet . 

h. Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne. 
1. Sociale wetg-,ving. Plichten van den staats

burger. Eenvoudig overzicht van de ongevallen-, 
invaliditeits- en ziektewetten en van de voor
naamste wettelijke voorschriften betreffende 
de arbeidsovereenkomst. 

2. Veiligheid en hygiëne_ Eenige kennis 
omtrent veiligheids- en gezondheidsmaatrege
len, alsmede van de eerste hulp bij ongevallen. 

i- Nijverheidsonderwijswet. Eenige kennis van 
deze wet e n van de daarop berustende bepalin
gen, in het bijzonder voor zoover betreft het 
lager nijverheidsonderwijs voor jongens. 

k. M aatnemen, patroonteekenen en schetsen. 
Vaardigheid in: 

1. Het maatnemen en patroonteekenen vol
gens verschillende systemen, naar model en 
modeplaat, van alle soorten bovenkleeding voor 
dames, heeren en kinderen; uniformen, gala
kleed ing en ambtsgewaden; 

2. Het maken van prijsberekeningen ; 
3. Het schetsen op het schoolbord. 
l. Kleermaken. Grondige bedrevenheid in 

het maken van alle soorten heeren- en kinder
kleeding, damesmantels en mantelkostumes. 

Hierbij wordt in het bijzonder gelet op oor
deelkunc:lig werken en gebruiken van materialen 
en gereedschappen. 

IV. Toelichting. 
Het examen in de onderdeelen a en b wordt 

schrifteli_ik en mondeling afgenomen . Den 
examinandus, wien voor het schriftelijk examen 
in een van deze onderdei>len het cijfer 7 (zeven) 
of hooger toegekend wordt, kan vrijstelling 
van het mondeling examen in dat onderdeel 
worden verleend. 

Het examen in de onderdeelen c tot en met h 
wordt schriftelijk en mondeling afgenomen; 
dat in onderdeel i uitsluitend schriftelijk. 

h 2. De examinandus moet in staat zijn, bij 
ongevallen eerste hulp te verleenen. 

De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Programma voor de akte N p. 

I. Bevoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het schoenmaken en de bij
behoorende vaktheorie, materialen- en gereed
schap kennis aan scholen, bedoeld in artikel 
11, eerste lid, der Nijverheidsonderwijswet. 

II. Toelating. 
\Vie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, legt aan den voorzitter van de examen
commissie over het bewijs (de bewijzen), dat 
hij na den aanvang van het jaar, waarin hij den 
leeftijd van 17 jaar heeft bereikt, ten minste 
zes jaren practisch werkzaam is geweest als 
schoenmaker. 

III. Eischen. 
a. Meetkunde. 
1. Planimetrie. Kennis van de voornaamste 

eigenschappen van de vlakke figuren tot en met 
den cirkel; om-, in- en aangeschreven cirkels 
van driehoeken ; vierhoeken om en in den cirkel; 
regelmatige veelhoeken; omtrek en oppervlak 
van den cirkel. Vraagstukken. 

2. Stereometrie. Kennis hiervan voor zoover 
noodig bij de berekening van oppervlakken en 
inhouden van meetkundige lichamen. Eenvou
dige vraagstukken . 

3. Beschrijvende meetkunde. K ennis hiervan 
voor zoover betreft het projecteeren van meet
kunc:lige lichamen en van hun doorsnijdingen ; 
de ontwikkeling van oppervlakken ; kennis van 
scheeve projectie. 

b. Natuurkunde. K ennis van de algemeene 
eigenschappen van lichamen. Wet van Pascal; 
vloeistof druk ; wet van Archimedes ; soortelijk 
gewicht; evenwicht van vloeistoffen en gassen; 
wet van Boyle ; barometers en manometers ; 
pompen ; meten van temperaturen ; uitzetting 
van vaste stoffen en vloeistoffen. H et oplossen 
van eenvoudige vraagstukken . Toepassingen 
op het vak van den schoenmaker. 

c. Mechanica. K ennis van de leer der be
wegingen. Samenstelling en ontbinding van 
krachten; kracht, massa, versnelling; zwaarte
kracht; arbeid en arbeidsvermogen. Vraag
stukken. Toepassingen op het vak van den 
schoenmaker. 

d. Materialen. Grondige kennis van leder
en hout~oorten, spin stoffen en andere materialen 
en fournituren ; herkomst, bereiding, sortimen
ten, eigenschappen, keuring, gebrèken en ge
bruik. 

e.. Gereedschappen. Grondige kennis van de 
gereedschappen van den schoenmaker. Kennis 
van de voornaamste andere werktuigen en hulp
middelen, bij den schoenmaker en in schoen
fabrieken in gebruik, ook wat betreft het onder
houd. 

1. Vaktheorie. 
1. Uitsnijden. Grondige kennis van het 

snijden naar versch illende modellen en patro
nen, en van de prijsberekening van schoeisel. 

2. Onder- en bovenwerken. Kennis van de 
samenstelling en de bevestigingsmethoden van 
onder- en bovenwerken. 

3. Fabriekswerk. Bekendheid met de ma
chinale schoenfabr icage. 

g. Ontleedkunde. K ennis van de samen
stelling van het menschelijk lichaam, in het 
bijzonder van de onderste ledema.ten, ook wa.t 
betreft de functie. Kennis van de leer der ver
houdingen. 

h. Maatnemen en lee.~tenmaken. K ennis van 
h et maatnemen en het leestenmak eo, in ver
band met de beschoeiing van den normalen 
voet . 

i- Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 
38, tweede lid, der wet). 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in 11,rtikel 38, eerste lid, der wet. 

k. Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne. 
1. Sociale wetgeving. Plichten van den staats

burger . Eenvoudig overzicht van de ongeval
len-, invalic:liteit - en ziektewetten en van de 
voornaamste wettelijke voorschriften betref
fende de arbeidsovereenkomst. 

2. Veiligh-,id en hygiëne. Eenige kennis 
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omtrent veiligheids- en gezondheidsmaatregelen 
alsmede van de eerste hulp bij ongevallen. 

l. Nijverheidsonderwijswet. Eenige kennis van 
deze wet en van de daarop berustende bepalin
gen, in het bijzonder voor zoover betreft het 
lager nijverheidsonderwijs voor jongens. 

m. T eekenen en schetsen. Vaardigheid in: 
1. Het t 'lekenen van patronen voor schoeisel 

van allerlei aard ; 
2. H et schetsen van modellen van schoeisel 

voor dames, heeren en kinderen . 
3. H et schetsen op het schoolbord. 
n. Schoenmaken. 
1. Vaardigheid in het maken naa r leesten 

van modellen en patronen voor onder- en 
bovenwerken. 

2. Grondige bedrevenheid in het snijden en 
vervaardigen van schachten en onderwerken, 
in verband met verschillende hand- en machi
nale bevestigingsmethoden. 

IV. Toelichting. 
Het examen in de onderdeelen a, b en c 

wordt schriftelijk en mondeling afgenomen . 
Den examinandus, wien voor het schriftelijk 
examen in een van deze onderdeelen het cijfer 
7 (zeven) of hooger toegekend wordt, kan 
vrijstelling van het mondeling examen in dat 
onderdeel worden verleend. 

Het examen in de onderdeelen d tot en met k 
wordt schriftelijk en mondeling afgenomen ; 
dat in onderdeel l uitsluitend schriftelijk. 

g. H et mondeling examen handelt voor
namelijk over bewegingstoestel, zenuwstelsel 
en bloedvatenstelsel, in het bijzonder met be
trekking tot de onderste ledematen ; over de 
beenderen, gewrichten, banden , spieren, huid 
en nagels. 

h. H et mondeling examen betreft voor
namelijk het nemen en noteeren van de maten 
en het overbrengen daarvan op de leest ; leest
vormen en -typen in verband met den voet en 
de soort van schoeisel. 

k 2. De examinandus moet in staat zijn, 
bij ongevallen eerste hulp t e verleenen. 

n. Het examen omvat het vervaardigen van 
modellen voor alle onderdeelen van onder
werken en schachten voor ten minste een paar 
dames- en een paar heerenleesten. Hierbij 
wordt in het bijzonder gelet op oordeelkundig 
werken en gebruiken van materialen en ge
reedschappen. 

De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord . 

Programma v,oor de akte N s. 
L Bevoegdh eid . 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in de fraaie handwerken en het 
kunstnaaldwerk aan meisjesscholen, bedoeld 
in artikel 11, eerste lid, der Nijverheidsonder
wijswet. 

IL Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, moet op 1 Juli van het jaar, waarin 
dit wordt afgelegd, den leeftijd van 21 jaar 
hebben bereikt. 

IIL Vrijstellingen. 
Van het examen in de onder IV ganoemde 

onderdeelen b 1, d en / zijn vrijgesteld de be
zitsters van de akte N XL 

IV. Eischen. 
a. Materialen. 
l. Grondstoffen . Kennis van grondstoffen, 

weefsels en overige materialen, gebezigd bij 
fraaie handwerken en kunstnaaldwerken. 

Eenig begrip van : de scheikundige hoofd. 
wetten ; oxydatie, reductie; zuren, basen, 
zouten ; scheikundige omzettingen ; de voor 
spinstoffen belangrijkste verbindingen. 

2. T echnologie. Kennis van de grondbegin
selen van de meest gebruikelijke spin-, weef., 
verf- en opmaaktechnieken in verband met de 
eigenschappen en de deugdelijkheid van de 
producten. 

3. A esthetische eischen. Grondige kennis van 
de aesthetische eischen , aan stoffen en materi
alen te stellen ; toetsing aan de practische 
eischen. 

4. Kostprijsberekening. Deu~delijk begrip 
van de grondslagen der kostprijsberekening. 

b. Geschiedenis en decoratieve kunst. 
l. Geschiedenis. Eenige kennis van: 
de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder 

van de geschiedenis van het kant- en weefwerk 
en het kunstnaaldwerk ; 

de grondbeginselen van de heraldiek. 
2. Decoratieve kunst . K ennis van de heden

daagsche decoratieve kunst, in het bijzonder 
op het gebied van het kant- en weefwerk en 
het kunstnaaldwerk. 

Eenige kennis van de kleurenleer . 
c. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver

krijging van de verklaring ,bedoeld in artikel 38, 
tweede lid, der wet). 

De ei chen zijn gelijk aan die, omschreven 
in het programma voor de examens t er ver
krijging van de getuigschriften, bedoeld in 
artikel 38, eerste lid, der wet. 

d. Veiligheid en hygiëne. Eenige kennis 
omtrent veiligheids- en gezondheidsmaatrege
len, alsmede van de eerste hulp bij ongevallen. 

e. Onderwijswetgeving. Eenige kennis van 
onderwijswetten en van daarop berustende 
bepalingen, voor zoover betreft het onderwijs 
aan meisjes, aan inrichtingen, voor welke deze 
akte bevoegdheid geeft. 

f. T eekenen en schetsen. Vaardigheid in: 
1. het teekenen van bloemen, bladeren, 

letters, waardigheids- en rangteekens ; het 
samenstellen van monogrammen ; het ont
werpen van versieringen voor bepaalde doel
einden, in verband met vlakverdeeling en 
kleurwerking; het maken van een teekening 
in kleur van een gedeelte van een ontworpen 
versiering, op ware grootte ; het op stof brengen 
van die t eekening ; 

2. het schetsen op het schoolbord . 
g. T echnieken. Vaardigheid in: 
1. de t echnieken, waardoor uit garens stoffen 

ontstaan; 
2. d e technieken, welke toegepast w ord en op 

zoogenaamde niet-afgedeelde en afgedeelde 
stof; · 

3. het afwerken van fraaie handwerken en 
kunstnaaldwerken. 

Bij de beoordeeling wordt in het bijzonder op 
oordeelkundig werken en gebruiken van materi
alen en gereedschappen gelet. 

V. Toûichting. 
Het examen in de onderdeelen a, b en c 

wordt schriftelijk en mondeling afgenomen. 
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d. H et examen wordt mondeling afgenomen. 
De examinanda moet in staat zijn, bij onge
vallen eerste hulp te verleenen. 

e. H et examen wordt mondeling afgenomen . 
De mondelinge examens kunnen worden 

afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Programma voor de akte N t. 

I. Bevoe,gdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in : 
a . het boetseeren en de bijbehoorende 

materialen- en gereedschapskennis aan scholen, 
bedoeld in artikel 11, eerste lid, der Nijverheids
onderwijswet, en 

b. het boet seeren aan scholen , bedoeld in 
artikel 11, tweede lid, dier wet . 

II. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, moet op 1 Juli van het ja.ar, waarin 
dit wordt afgelegd, den leeftijd van 21 ja.ar 
hebben bereikt, en in het bezit zijn van de akte 
handteekenen lager onderwijs of van de akte 
M.A. 

III. Vrijstellingen. 
Van het examen in de onder IV genoemde 

onderdeelen a en g zijn vrijgesteld de bezitters 
van een van de akten N II a, N II b of N XI ; 
van dat in de onderdeelen a l, 2 en 4 en (J de 
bezitters van een van de akten N III of N X. 

IV. Eischen. 
a. Meetkunde. 
1. Planimetrie. K ennis van do voornaamste 

eigenschappen van de vlakke figuren tot en 
met den cirkel; om-, in- en aangeschreven 
cirkels van driehoeken ; vierhoeken om en in 
den cirkel ; regelmatig!'l veelhoeken; omtrek 
en oppervlak van den cirkel; constructies en 
meetkundige plaatsen .Vraagstukken. 

2. Stereometrie. K ennis van de grondbe
grippen ; onderlinge stand van ljjnen en vlak
ken ; hoek- en afstandsbegrip ; meetkundige 
plaatsen ; eigenschappen, oppervlakken en 
inhouden van regelmatige lichamen. Vraag
st ukken . 

3. Beschrijvende meetlcunde. Voorstelling en 
onderlinge ligging van punten, lijnen en vlak
ken ; bepaling van de ware grootte van lijnen 
en hoeken ; projectie van lichamen, doorsn~j
dingen van platte vlakken en r egelmatige 
lichamen en van regelmatige lichamen onder
ling ; ontwikkeling van oppervlakken. Vraag
stu1cken. 

K ennis van de axonometrische en de scheeve 
projectie. 

4. P erspectie1• K ennis van de beginselen, 
met toepassing op r egelmatige lichamen ; 
straalmethode ; grensljjnen ; eenvoudige scha
duwbepaling bij zonlicht. 

b. Ge,schiedenis . Algemeene kennis van de 
hoofdlijnen van de beschavingsgeschiedenis en 
van de geschiedenis van de beeldende kunsten; 
kennis van de geschiedenis van de plastische 
uitingsvormen. 

c. Ontleedkunde. K ennis van de ontleed
kunde van den mensch ; algemeene kennis van 
de proportieleer van den mensch; algemeen 
begrip van den bouw van enkele diersoorten. 

d. Materialen en gereedschappen. K ennis van 

de materialen, gereedschappen en technieken, 
in gebruik bij het maken van plastische uitings
vormen. 

e. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid, der wet). De eischen voor dit onder
deel zijn gelijk aan die, omschreven in het pro
gramma voor de examens ter verkrijging van de 
getuigschriften, bedoeld in artikel 38, eerste 
lid , der wet. 

/. Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne. 
1. Sociale wetgeving. Plichten van den staats

burger. Eenvoudig overzicht van de ongevallen-, 
invaliditeits- en ziektewetten en van de voor
naamste wettelijke voorschriften betreffende 
de arbeidsovereenkomst. · 

2. Veiligheid en hygiëne. E enige kennis 
omtrent veiligheids- en gezondheidsmaatrege
len, alsmede van de eerste hulp bij ongevallen . 

g. Nijverheidsonderwijswet. Eenige kennis van 
deze wet en van de daarop berustende bepalin
gen, in het bijzonder voor zoover betreft het 
nijveiheidsonderwijs voor jongens. 

h. B oetseeren. Vaardigheid in : 
1. het boetseeren van een figuur naar levend 

menschelijk model ; uit t e voeren op ten minste 
halve ware grootte ; 

2. het boetseeren van een kop naar levend 
menschelijk model ; uit te voeren op ongeveer 
ware grootte ; 

3. het boet seeren van een detail van het 
onder j bedoelde ontwerp. 

Hierbij wordt op oordeelkundig werken en 
gebruiken van materiaal en gereedschap gelet. 

j. Teekenen. Vaardigheid in: 
1. het maken van anatomische teekeningen : 
2. het ontwerpen en maken van schet sen 

op schaal van de toepassing van beeldhouw
werk aan een architectonisch onderdeel of 
aan een gebruiksvoorwerp. 

3. het schet sen op het schoolbord. 
V. Toelichting. 
H et examen in het onderdeel a wordt schrifte

lijk en mondeling afgenomen. Den examinandus, 
wien voor het schriftelijk examen in dit onder
deel het cijfer 7 (zeven) of hooger toegekend 
wordt, kan vrijstelling van het mondeling 
examen hierin worden verleend. 

H et examen in de onderdeelen b tot en met / 
wordt schriftelijk een mondeling afgenomen ; 
dat in het onderdeel g uitsluitend schriftr lijk. 

/ 2. De examinandus moet in staat zijn, bij 
ongevallen eerste hulp t e verleenen. 

De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schet sen op het 
schoolbord. 

Prog·ramma voor de akte N I. 
I. B evoe,gdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in natuurkunde en mechanica 
aan jongensscholen, bedoeld in artikel 11, 
eer ste lid, der Nijverheidsonderwijswet. 

II. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, legt aan den voorzitter van de examen
commissie het bewijs over, dat hij op 1 Juli 
van het jaar, waarin examen '\lordt afgelegd. den 
leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. 

III. Vrijstellingen. 
Van het examen in de onder I V genoemde 
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ond erdeelen b, i, k en l z~n vrijgesteld de be
zitter s van een der akten N III, N I V of N V, 
van dat in de onderdeelen a en b de bezitter s 
van de akte wiskunde L .O. of van een der akten 
KI of K V. 

IV. Eischen. 
a. Algebra . K ennis van de hoofdbewerkin

gen met algebraïsche vormen ; merkwaardige 
producten en quotienten ; ontbinding in facto
ren; vergelijkingen van den eersten graad met 
een of meer onbekenden; herleiding van wor
telvormen; vierkantsvergelijkingen; gebroken 
en negatieve exponenten ; exponentiëele ver
gelijkingen; logarithmen ; rekenku ndige en 
meetkundige reeksen. Elementair inzicht om
trent grenswaarden; fun ctiebegrip . 

Grafische voorstellingen. H et gebruik van de 
rekenlineaal. Vraagstukken . 

b. Meetk:unde. 
1. Planimetrie. K ennis van de voornaam

ste eigenschappen van de vlakke figuren tot 
en met den cirkel ; om-, in- en aange chreven 
cirkels van driehoeken : vierhoeken om en in 
den cirkel ; r egelmatige veelhoeken ; omtrek 
en oppervlak van den cirkel ; constructies en 
meetkundige plaatsen . Vraagstukken. 

2. Goniometrie . K ennis van goniometrische 
verhoudingen en haar logarithmen ; rechthoeki
ge driehoeken ; grafi sche voorstelling van de 
goniometrische functies; goniometri che for
mules. Vraagstukken. 

3. Stereometrie. K ennis van de grondbe
grippen ; onderlinge stand van lijnen en vlak
ken; hoek- en afstandsbegrip ; meetkundige 
plaat sen ; eigenschappen, oppervlakken en in
houden van regelmatige lichamen . Vraagstuk
ken. 

c. N atuurk:unde. Kennis van de a lgemeene 
eigenschappen van lichamen ; wet van Pascal ; 
vloeistofdruk ; wet van Archimedes ; soortelijk 
gewicht.; evenwicht van vloeistoffen en gassen; 
wet van Boyle ; barometers en manometers ; 
pompen ; wet van Berthollet . 

De beginselen van de warmteleer: meten van 
t emperaturen ; uitzetting van vaste stoffen, 
vloeist offen en gassen ; warmtehoeveelheden, 
soortelijke warmte ; smelten en stollen, ver
damllen en condenseeren ; vochtigheidstoe
stand ; vloeibaar maken van dampen en gassen ; 
warmtegeleiding, convectie en warmtestraling ; 
aequivalentie van warmte en arbeid. 

Algemeene begrippen en hoofdwetten van 
de t echnische warmteleer ; warmt eoverdracht; 
kringprocessen ; toepassing op ideale gassen 
en op stoom ; uitstroomingssnelheden . 

Magnetisme. 
Statische electriciteit : wetten van Coulomb ; 

electrisch veld, krachtlijnen ; potentiaal; capa
citeit. 

Dynamische electriciteit: spanniagsreeks, 
elementen, stroomsterkte ; magnetische wer
kingen van electrische stroomen ; eenheden ; 
t angentenboussole, galvanometer ; thermo
stroomen; wetten van Ohm en Kirchhoff; 
brug van Wheatstone ; wet van Joule ; elect,risch 
warmte-aequivalent ; electrolyRe; accumula
toren ; inductie. 

Beginselen van de leer van het geluid en die 
van het licht ; trillingsleer ; voor tplanting, 
t erugkaatsing en interferentie van geluid. 

Voortplanting, breking van licht; kleurschif-

ting ; lenzen, het oog ; st raling ; interferentie ; 
polarisatie ; dubbele breking. 

Vraagstukken. Toepassingen in de nijverheid . 
Eenig begrip van de beginselen der radio

ontvangtechniek . 
d. Scheikunde. K ennis van de scheikundige 

hoofdwetten : moleculair- en atoomtheor.ie ; 
oxydatie, reductie ; zuren , basen , zouten ; 
scheikundig t eekenschrift; eenige typen van 
eenvoudige scheikundige omzettingen ; valen
tie-begrip; scheikundig evenwicht. Eenige 
kennis van de voornaamste metalloïden en van 
eenige voor de techniek belangrijke metalen 
en hun voornaamste verbindingen. 

e. Mechanica. Stelsels van eenheden . De 
leer der bewegingen: eenparige en eenparig 
veranderlijke bewegingen , samen stelling van 
bewegingen, cirkelbeweging. Samenstelling en 
ontbinding van krachten ; kracht, massa, ver 
snelling ; krachten en koppels ; zwaartepunts
bepaling ; evenwichtsvoorwaarden ; beginselen 
van de ~rafostatica ; arbeid en arbeidsvermo
gen; wrijving ; evenwich tsvraagstukken ; t raag
heidsgrootheden en traagheidsmomenten. Be
ginselen van de sterkteleer : trek, druk, af
schuiving, buiging, wringing, knik. Elastische 
lijn, invloedslijnen . Bot sing. 

Beginselen van de hydrostatica, de hydro- en 
aero-dynamica. 

Vraag tukken. Toepassingen in de nijverheid. 
f. T oestellen en ;proeven. K enni van een

voudige natuurkundige toestellen en proeven. 
g. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver 

krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid , der wet). 

De ei chen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens t er verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet . 

h. Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne. 
1. Sociale wetgeving. P lichten van den 

staatsburger. Eenvoudig overzicht van de on
gevallen-, invaliditeits- en ziektewetten en van 
de voornaamste wettelijke voorschriften be
treffende de arbeidsovereenkomst. 

2. Veiligheid en hygiëne. Eenige kennis om
trent veiligheids- en gezondheidsmaatregelen, 
alsmede van de eer ste hulp bij ongevallen . 

i- Nijverheidsonderwij swet. E enige kennis van 
deze wet en van de daarop berustende bepalin
gen, in het bijzonder voor zoover betreft het 
lager nijverheidsonderwijs voor jongens. 

k. Schetsen. 
1. Vaardigheid in het schet sen in recht

hoekige en scheeve projectie van aanwezige 
eenvoudige voorwerpen, ook in doorsnede. 

2. Vaardigheid in het schetsen op het school
bord. 

l. Lezen van teekeningen. Vaardigheid in het 
lezen van eenvoudige technische teekeningen . 

m . P roeven. Vaard ig heid i n het i nric hten en 
nemen van eenvoudige demonstratieve natuur
kundige proeven. 

V. T oelichting. 
Het examen in de onderdeelen a, b en d 

wordt schriftelijk en mondeling afgenomen. 
Den examinandus, "ien voor het schriftelijk 
examen in een van deze onderdeelen het cijfer 7 
(zeven) of hooger toegekend wordt, kan vrij 
stelling van het mondeling examen in dat 
onderdeel worden verleend. 
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Het examen in de onderdeelen c en e tot en 
met h wordt schriftelijk en mondeling af
genomen. 

h 2. De examinandus moet in staat zijn, bij 
ongev•Jlen eerste hulp te verleenen. 

j. R et examen wordt schriftelijk a fgenomen. 
k 1. De schetsen ~orden in potlood ver

vaardigd. 
De mondelinge examens kunnen worden af

genomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Programma voor de akte N II a. 
I. Bevoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het lijnteekenen , het hand
teekenen en het technisch schetsen : 

a. aan jongensscholen, bedoeld in artikel 11, 
eerste lid, der ijverheidsonderwijswet, en 

b. voor degenen, die ook de akte M B be
zitten, tevens aan jongensscholen, bedoeld in 
artikel 11 dier wet, tweede lid, onder b en /. 

II. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, moet op 1 Juli van het jaar, waarin 
dit wordt afgelegd, den leeftijd van 21 jaar 
hebben bereikt, en in het bezit zij n van de 
akte handteekenen lager onderwijs of van de 
akte MA 

III. Vrijstellingen. 
Van het examen in de onder IV genoemde 

onderdeelen a en f zjjn vrijgesteld de bezitters 
van een der akten N t, N II b of N XI ; van 
dat in de onderdeelen a 1 en 2 en / de bezitters 
van een der akten N I, III, er IV, NV of N X. 

IV. Eischen. 
a. Meetkunde. 
1. Planimetrie . Kennis van de voornaamste 

eigenschappen van de vlakke figuren tot en 
met den cirkel ; om-, in- en aangeschreven 
cirkels van driehoeken; vierhoeken om en in 
den cirkel ; regelmatige veelhoeken; omtrek en 
oppervlak van den cirkel : constructies en 
meetkundige plaatsen. Vraagstukken. 

2. Stereometrie. Kennis van de grondbe
grippen ; onderlinge stand van lijnen en vlak
ken ; hoek- en afstand~begrip; meetkundige 
plaatsen; eigenschappen, oppervlakken en in
houden van regelmatige lichamen. Vraag
stukken. 

:i. Beschrijvende meetkunde. Voorstelling en 
onderlinge ligging van punten, lijnen en vlak
ken; bepaling van de ware grootte van ljjnen 
en hoeken; projectie van lichamen, door
snij dingen van platte vlakken en regelmatige 
lichamen en van regelmatige lichamen onder
ling; ontwikkeling van oppervlakken. Vraag
stukken. 

Kennis van de axonometrische en de scheeve 
proj ectie. 

4. Perspectief. K ennis van de beginselen, 
met toepassing op regelmatige lichamen ; 
straalmethode ; grenslijnen ; eenvoudige scha
duwbepaling bij zonlicht. 

b. Geschiedenis der beeldende kunsten . Alge
meene kennis van de ontwikkeling van de 
beeldende kunsten, toegepast bij de bouwkunde 
en de kunstnijverheid. 

c. Materialen en oereedschappen. K ennis 
van materialen , gereedschappen en technieken, 
in gebruik bij de hout- en de metaalbewerking. 

d. Opvoedkunde en onderu,ijsleer (ter ver
krijging :'an de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede hd, der wet). 

De ei chen voor <lit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

e. Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne. 
1. _ Sociale wetgeving. Plichten van den 

staatsburger. Eenvoudig overzicht van de 
ongevallen-, invaliditeits- en ziektewetten en 
van de voornaamste wettelijke voorschriften 
betreffende de arbeidsovereenkomst. 

2. Veiligheid en hygiëne. Eenige kennis 
omtrent veiligheids- en gezondheidsmaatrege
len, alsmede van de eerste hulp bij ongevallen. 

f. Nijverheidsonderwijswet. Eenige kennis van 
deze wet en van de daarop berustende bepalin
gen, in het bijzonder voor zoover betreft het 
nijverheidsonderwijs voor jongens. 

g. Schetsen en teekenen. Vaardigheid in: 
1. het projectivisch en perspectivisch schet

sen van voorwerpen uit de hout- en de metaal
vakken; 

2. het opmeten en in teekening brengen van 
voorwerpen uit de hout- en d e metaalvakken ; 

3. het schet en op het schoolbord. 
h. Boetseeren. Het boetseeren van eenvou

dige voorwerpen, in verband met de hout- en 
de metaalvakken. 

V. Toelichting. 
Het examen in het onderdeel a wordt schrif

telijk en mondeling afgenomen. Den examinan
dus, w'ien voor het schriftelijk examen in dit 
onderdeel het cijfer 7 (zeven) of hooger toe
gekend wordt, kan vrijstelling van het monde
ling examen hierin worden verleend. 

Het examen in de onderdeelen b tot en met e 
wordt schriftelijk en mondeling afgenomen ; 
dat in het onder deel _f uitsluitend schriftelijk. 

e 2. De examinandus moet in staat zijn, bij 
ongevallen eerste hulp t e verleen en . 

g. De teekeningen uit te voeren in de door 
de commissie aan te geven pro! ectiemethoden 
(perspectief inbegrepen); een van de teekenin
gen in inkt. 

Voor zoover mogelijk worden de r ederland
sche normalisatievoorschriften gevolgd. 

De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Programma voor de akte N Il b. 
I. Bevoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het lijnteekenen, h.et handtee
kenen en het decoratief teekenen : 

a. aan jongensscholen, bedoeld in artikel 11 , 
eerste lid, der Nijverheidsonderwijswet, en 

b. voor degenen, die ook de akte M B be
zitten. tevens aau jongensscholen, bedoeld in 
artikel 11 dier wet, tweede lid, onder b en /. 

U. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, moet op 1 Juli van het jaar, waarin 
dit wordt afgelegd, den leeftijd van 21 jaar 
hebben bereikt, en in het bezit zijn van de 
akte handteekenen lager onderwijs of van de 
akte M A. 

III. Vrij8tellingen. 
Van het examen in de onder IV genoemde 
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onderdeelen a en / zijn vrijgesteld de bPzitters 
van een der akten N t, N II a of N XI ; van 
dat in de onderdeelen a l en 2 en / de bezitters 
van een der akten N I, N III, N IV, NV of N X. 

IV. Eischen. 
a . Meetkunde. 
l. Planimetrie. Kennis van de voornaamste 

eigenschappen van de vlakke figuren tot en 
met den cirkel ; om-, in- en aangeschreven 
cirkels van driehoeken ; vierhoeken om en in 
den cirkel ; regelmatige veelhoeken ; omtrek en 
oppervlak van den cirkel; constructies en 
meetkundige plaatsen. Vraagstukken. 

2. Stereometrie. Kennis van de grondbe
grippen ; onderlinge stand van lijnen en vlak
ken; hoek- en afstandsbegrip; meetkundige 
plaatsen: eigenschappen, oppervlakken en 
inhouden van regelmatige lichamen. Vraag
stukken. 

3. Beschrijvende meetkunde. Voorstelling en 
onderlinge ligging van punten, lijnen en vlak
ken ; bepaling van de ware grootte van lijnen 
en hoeken; proj ectie van lichamen; doorsnij

. dingen van platte vlakken en regelmatige 
lichamen en van regelmatige lichamen onder-
ling; ontwikkeling van oppervlakken. Vraag
stukken. 

Kennis van axonometrische en scheeve 
proj ectie. 

4. Perspectief. Kennis van de beginselen, 
met toepassing op regelmatige lichamen ; straal
methode; grenslijnen; eenvoudige schaduw
bepaling bij zonlicht. 

b. Geschiedenis der beeldende kunsten. Alge
meene kennis van de ontwikkeling van de 
beeldende kunsten in de bouwkunst en in de 
decoratieve kunst. 

c. 111 aterialen en gereedschappen. Kennis van 
de materialen, gereedschappen en technieken, 
in gebruik bij schilders ; algemeene kennis van 
de materialen, gereedschappen en technieken, 
in gebruik bij beoefenaars der grafische vakken. 

d. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van_ de verklaring, bedoeld in artikel 
38, tweede lid , der wet). 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eer ste lid , der wet. 

e. Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne . 
l. Sociale wetgeving. Plichten van den 

staatsburger. Eenvoudig overzicht van de 
onaevallen-, invaliditeits- en ziektewetten en 
va; de voornaamste wettelijke voorschriften 
betreffende de arbeidsovereenkomst. 

2. Veiligheid en hygiëne. Eenige kennis om
trent veiligheids- en gezondheidsmaatregelen, 
alsmede ;van de eerste hulp bij ongevallen. 

f. Nijverheidsonderw~jswet. E enige kennis v_an 
deze wet. en van de daarop berustende bepalm
gen, in het bijzonder voo~ zoover betreft het 
nijverheidsonderwijs voor Jongens. 

g. Teekenen en schetsen. Vaardigheid in: 
1. het teekenen van een geometrische vlak

versiering naar een gegeven voorbeeld, uit te 
voeren in inktlijnen ; 

2. het ontwerpen en teekenen van een deco
ratieve opgave, zooals e~n affiche, een licht
reclame e.d., met toepassmg van letters; 

~- het teekenen met toepassing van water
verf van planten, bloemen en dieren naar de 
natuur; 

4. het schetsen op het schoolbord. 
Toelichting. 
Het examen in het onderdeel a wordt schrifte

lijk en mondeling afgenomen. Den examinandus, 
wien voor het schriftelijk examen in dit onder
deel het cijfer 7 (zeven) of hooger toegekend 
wordt, kan vrijstelling van het mondeling 
examen hierin worden verleend. 

Het examAn in de onderdeelen b tot en met e 
wordt schriftelijk en mondeling afgenomen, 
dat in het onderdeel / uitsluitend schriftelijk. 

e 2. De examinandus moet in staat zijn, bij 
ongevallen eerste hulp te verleenen. 

Voor zoover mogelijk worden de Nederland
sche normalisatievoorschriften gevolgd . 

De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Programma voor de akte N III. 

I. Bevoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in de beginselen van de bouw
kunde, het bouwkundig t eekenen en de kennis 
van materialen voor het bouwvak aan jongens
scholen, bedoeld in artikel 11 , eerste lid, der 
Nijverheidsonderw~jswet. 

II. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, legt aan den voorzitter van de examen
commissie over : 

a. indien hij het eindgetuigschrift als bouw
kundige van een door het Rijk gesubsidieerde 
middelbare technische dagschool bezit, dit 
getuigschrift en de daarbij behoorende cijfer
lijst, en bovendien het bewijs (de bewijzen), 
dat hij na het behalen van dat getuigschrift, 
indien het een middelbare technische school 
betreft met een verplicht practisch leerjaar 
vóór het eindexamen, ten minste drie jaren , en 
indien dit niet het geval is, ten minste vier 
jaren practisch werkzaam is geweest in de 
timmerpractijk, bij de uitvoering van bouw
werken of op bouwkundige teekenbureaux; 

b. indien hij het onder a bedoelde eind
getuigschrift. niet bezit, het bewijs (de bewijzen), 
dat hij na den aanvang van het jaar, waarin 
hjj den leeftijd van 17 Jaar heeft bereikt, ten 
minste zes ia.ren practisch is werkzaam geweest 
als onder a bedoeld. 

Hl. Vrijstellingen. 
Van het examen in de onder IV genoemde 

onderdeelen a, b l , 2 en 3, c en o zijn vrijgesteld 
de bezitters van de akte N I ; van dat in de 
onderdeelen k 2 en 3 en o de bezitters van de 
akte N b. 

I V. Eischen. 
a. Algebra. Kennis van de hoofdbewerkin

gen m et algebraïsche vorm en ; merkwaardige 
producten en quotiënten ; ontbinding in facto
ren ; vergelijkingen van den eersten graad met 
een of meer onbekenden; herleiding van wortel
vormen ; vierkantsvergelijkingen. Vraagstuk
ken. 

b. Meetkunde. 
l. Planimetrie . K ennis van de voornaamste 

eigenschappen van de vlakke figuren tot en 
met den cirkel; om-, in- en aangeschreven 
cirkels van driehoeken; vierhoeken om en in 
den cirkel ; regelmatige veelhoeken ; omtrek 
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en oppervlak van den cirkel; constructies en 
meetkundige plaatsen. Vraagstukken. 

2. Goniometrie. Kennis van goniometrische 
verhoudingen ; rechthoekige driehoeken ; gra
fische voorstelling der goniometrische ver
houdingen. Vraagstukken. 

3. Stereometrie. Kennis van de grondbe
grippen; onderlinge stand van lijnen en vlak
ken ; hoek- en afstandsbegrip ; meetkundige 
plaatsen ; eigen Rchappen, oppervlakken en 
inhouden van regelmatige lichamen. Vraag-
stukken. · 

4. Beschrijvende meetlr:unde. Voorstelling en 
onderlinge ligging van punten, lijnen en vlak
ken; bepaling van de ware grootte van lijnen 
en hoeken; projectie van lichamen , doorsnjj
dingen van platte vlakken en r egelmatige 
lichamen en van regelmat,ige lichamen onder
ling ; ontwikkeling van oppervlakken ; kennis 
van scheeve projectie. Vraagstukken. 

5. Pers-pectie/. Kennis van de beginselen, 
met toepassing op regelmatige lichamen ; 
stra,almethode; grenslijnen; schaduwbepaling 
bij zonlicht. 

c. Natuurkunde. Kennis van de algemeene 
eigenschappen van lichamen ; wet van Pascal ; 
vloeistof druk ; wet van Archimedes ; soortelijk 
gewicht ; evenwicht van vloeistoffen en gassen ·; 
wet van Boyle; barometers en manometers ; 
pompen ; wet van Berthollet ; meten van 
temperaturen ; uitzetting van vaste stoffen en 
vloeistoffen; warmtehoeveelheden; smelten en 
stollen ; verdampen en condenseeren ; vochtig
heidstoestand; warmtegeleiding, convectie en 
warmtestraling. Vraagstukken . 

Eenig begrip van : electriciteit, geluid en 
licht; verwarmings- en verlichtingstechniek; 
ventilatie en acoustiek. 

Toepassingen in het bouwvak. 
d. Mechanica. K ennis van de leer der be

wegingen. Samenstelling en ontbinding van 
krachten ; kracht, massa, versnelling ; krachten 
en koppels ; evenwichtsvoorwaarden ; beginse
len van de gro.fostatica; arbeid en vermogen; 
traagheidsmomenten. 

Beginselen van de sterkteleer: trek, druk, 
afschuiving, buiging, wringing en knik. Bereke
ning van eenvoudige balken, vakwerken, 

· kolommen, klinkverbindingen. Vraagstukken. 
Toepassingen in het bouwvak. 

e. Gereedschappen, werktuigen, steigers. K en
nis van de samenstelling en het gebruik van 
verschillende in het bouwvak gebruikt wordende: 

1. gereedschappen, werktwgen, toestellen, in
strumenten ; 

2. steigers, stutten, schoren, stellingen en 
formeelen, ladders. 

/ . Bouwmaterialen, hang- en sluitwerk. 
1. B ouwmaterialen. Kennis van de voor

naamste in de bouwambachten gebruikte 
materialen: hout, kunst- en natuursteen, dak
pannen, aarden buizen, putten, tegels, plavui
zen, geluidwerende en warmteïsoleerende mate
rialen, mortels en haar samenstellende materi
alen, vloermaterialen, ijzer en staal, lood, zink, 
koper, tin en legeeringen, glas, verfmaterialen, 
stopmiddelen, plamuur; hun herkomst, toe
passing, belangrijkste eigenschappen en gebre
ken; kennis van het keuren, verduurzamen 
en verwerken daarvan; kennis van de vormen 
en afmetingen, waarin zij in den handel voor
komen. 

2. Hang- en sluitwerk. Grondige kennis van 
de inrichting, de werking en de toepassing van 
de meest voorkomende sloten, van hang- en 
sluitwerk en van verdere kramerij en voor het 
bouwvak. 

g. Grorulwerken, /uruleeringen, rioleeringen. 
1. Grorulwerken. Grondsoorten ; belastings

proeven ; bodemonderzoek; terreinwerkzaam
heden; ontgraven, vervoer, ophoogen. 

2. Fundeeringen. Op staal, roosterwerk, pa
len ; andere fundeeringsmethoden ; uitvoering 
van heiwerken, kelders, lichtkolken. 

3. Rioleeringen. Aanleggen van riolen voor 
gebouwen, voor afvoer van hemel- en buiswater 
en van faecaliën; zink- en verzamelputten. 

h. Bouwconstructies. 
1. Timmerwerken. Grondige kennis van: de 

samenstelling en toepassing van ramen, deuren, 
kozijnen, luiken, hekken, betimmeringen, balk
lagen, vloeren, bordessen, kappen, trappen, 
trapboomen, balusters, leuningen, enz. 

2. M et-sel- en steenhouwwerken. Grondige 
kennis van : constructies en verbanden van 
bak- en natuursteen ; rollagen, vlechtingen, 
uittandingen ; kolommen, pijlers, bogen, rook
en wasemkanalen, bekleedingen ; st ellen en 
verankeren van natuursteen ; uitvoering van 
metselwerk, gewelven ; ovenbemetseling. 

3. Betonconstructies. K ennis van : grond
stoffen en samen telling van beton en gewapend 
beton, karakter der bewapening; bekisting; 
toepassings- en uitvoeringsvoorschriften. 

4. Staalconstructies. K ennis van de beginse
len van het walsen, knippen, ponsen en boren 
van staal; klinknagels en bouten, verankeringen, 
r amen, hekken ; smeltlasschen ; moerbinten, 
balklagen en kolommen; vakwerken, spantvor
men; een en ander in verband met het bouwvak . 

5. Dakbedekkingen. Grondige kennis hiervan 
en van voorzieningen tegen inwatering. Verbin
dingen en aansluitingen van dakbedekkingen 
bij schoorsteenen, dakvensters, -kapellen en -ra
men, bij metselwerk; andere dakdoorbrekingen; 
dakbedekking met pannen, leien, riet, mastiek, 
papier, metaal; gootconstructies. 

j . Stucadoors-, schilders-, b-,hangers-, lood
gieters-, fitters- en electricienswerken. 

1. StucadoorswerkP.n. Samen telling en be
reiding van speciën ; berapen, schuren, berieten; 
lijsten, rondeelen, kantelaven, Brabantsch 
werk; het gebruik van steengaas, haring
graatstaal enz . ; vochtwerende materialen; 
aansluiting bij ander werk. 

2. Schilderswerken. Aanmaken van vcrfma
terialen; eigenschappen, onderscheiding, onder
zoek op vervalsching, en toepassing; plamuur- en 
stopmiddelen ; schildersgereedschap ; gronden, 
toppen, plamuren, schuren, afschilderen, oliën, 

lakken, vernissen, sausen , glassn.ijden, inzetten 
van ruiten ; keuze van kleuren . 

3. Behangerswerken. Behangselmaterialen ; 
behangen, linnennaaien, spijkeren en gronden; 
keil.ze van kleuren . 

4. Loodgieters- en fiitterswerken. Dakbedek
king van metaal, mastiek, papier, enz. ; dak
goten ; aanleg van afvoerleidingen voor hemel
en buiswater enz., van gas- en waterleiding in 
gebouwen, van de meest voorkomende sanitaire 

· toestellen, van eenvoudige centrale verwarming. 
5. Electricienswerken. Eenige kennis hier

van, voor zoover betreft eenvoudige huis
installaties. 
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k. B ouwvoorschriften, sociale wetgeving, vei
ligheid en hygiëne. 

1. Bouwvoorschriften. K ennis hiervan, voor 
zoover bet reft den bouw van woningen , van 
bepalingen uit de A.V. en de A.A.V. , en plaat se
lijke bouwverordeningen. 

2. S ociale wetgeving. Plichten van den staats
burger . Eenvoudig overzicht van de ongevallen-, 
invaliditeits- en ziektewetten en van de voor
naamste wettelijke voorschriften betreffende 
de arbeidsovereenkomst. 

3. Veiligheid en hygiëne. E enige kennis om
trent veiligheids- en gezondheidsmaatregelen, 
alsmede van de eerste hulp bij ongevallen : 

l. B estekken en begrootingen en administratie . 
1. B estekken en b0rootingen. 
oe. Bestekken. Begrip van hun algemeene 

inricht ing en hun doel. 
(3 . B egrootingen. Begrip van haar doel- en 

samenstefüng ; aanbesteding, contracten, ver
rekenposten. 

2. A dministratie. De administratie van een 
eenvoudig bouwwerk ; materiaalstaten ; dag-, 
week-, loon- en werkstaten; verzekering. 

m. Bouwstijlen . H et begrip bouwstijl ; histo
rische bouwstijlen ; schet sen van hoofdvormen. 

n. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid , der wet). 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens t er verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in ar t ikel 38, eerste lid, der wet . 

o. Nijverheidsonderwijswet. E enige kennis van 
deze wet en van de daarop berustende bepalin
gen, in het bijzonder voor zoover betreft het 
lager nijverheidsonderwijs voor jongens. 

p. T eekenen beschrijvende meetkunde en per
spectief. Vaardigheid in het t eekenen van: · 

1. een werkstuk uit de beschrijvende meet-
kunde ; · 
. 2. een werkstuk uit de perspectief ; 
- 3. een eenvoudig gebouw of interieur in 
perspectief. 

q. Bouwkundig teekenen en schetsen. Vaar
digheid in: 

1. H et schet sen en opmeten van een onder
deel van een gebouw ; 

2. Het maken volgens opgave van: 
oc. een best ekteekening ; 

· (3. een t eekening van - een geval met door
snede, schaal 1 : 20 ; enkele det ails op ware 
grootte ; 

y . een volledige werkteekening. 
3. H et schetsen op het schoolbord. 
4. H et lezen van t eekeningen uit het bouw

vak en aanverwante vakken : gewapend beton, 
st aalconstructies, pijpleidingen en electrische 
huisinst allaties. 

V. T oelichting. 
H et examen in de onderdeelen a tot en met d 

wordt schriftelijk en mondeling afgenomen. 
Den examinandus, wien voor het schriftelijk 
examen in een van deze onderdeelen het ciifer 7 
(zeven) of hooger t oegekend wordt, kan' vrij
st elling van het mondeling examen in dat onder
deel worden verleend. 

H et examen in de onderdeelen e t ot en met n 
wordt schriftelijk en mondeling afgenomen. 

k 3. De examinandus moet in staat zijn, bij 
ongevallen eer ste hulp t e verleenen" 

m. De examinandus moet in staat zijn, aan 
de hand van afbeelilingen gebouwen en frag
menten t e bepalen, wat den stijl en het tijdvak 
betreft. 

o. H et examen wordt schrifteljjk afgenomen . 
q. De teekeningen te vervaardigen overeen

komstig de Nederlandsche normalisatievoor
schriften . 

1. Plat tegrond, opstand, doorsnede en de
, t ails, met opschriften en ingeschreven maten. 

2 oc en (3. De t eekeningen worden gedeeltelijk 
in potlood, gedeeltelijk in inkt uitgevoerd. 

(3. Hierbij wordt gelet op oordeelkundige 
vormgeving. 

y . Uit t e voeren in een techniek naar keuze. 
De mondelinge examens kunnen worden 

afgenomen met behulp van schet sen op het 
schoolbord . 

Prog·ramma voor de aanteekenlng op 
de akte N III. 

I. B evoegdheid. 
Deze aanteekening, geplaat st op de akte 

N III, geeft bevoegdheid voor het. geven van 
onderwijs in : . 

a. de bouwkunde, de kennis van bouw
stoffen en het bouwkundig teekenen aan scho
len, bedoeld in artikel 11 der Nijverheidsonder
wijswet; 

b. de beschrijvende meetkunde en de pers
pectief aan scholen, bedoeld in art ikel ll dier 
wet, tweede lid, onder a. · 

II. T oelating. 
Wie zich aan het examen wenscht t e onder

werpen, moet aa n den voorzitter van de examen
commissie overleggen de akt.e N III of een ge
waarmerkt afschrift daarvan. 

III. Eischen. 
a. Wiskunde. 
1. De beginselen van de di;fferentiaal- en 

integraalrekening ; eenvoudige differentiaal-ver
gelijkingen ; vraagstukken . 

2. De analytische meetkunde van het platte 
vlak ; de beginselen van de analytische meet
kunde van de ruimte. Vraagstukken. 

3. De beschrijvende meetkunde. Vraagstukken. 
4. De beginselen van de nomografie. 
5. De leer der perspectief. 
b. Natuurkunde. De warmteleer , de leer 

van het licht en die van het geluid ; de electri
citeitsleer en de electro-lichttechniek . 

c. Scheikunde. De anorganische scheikun
de ; beginselen van de organische scheikunde. 
Toepassingen in de bouwkunde. 

d. M echanica. De statica, de grafostatica, 
de dynamica, de hydrostatica, de hydrodyna
mica, de sterkteleer. Toepassingen in de bouw
kunde. Vraagstukken. 

e. Geschiedenis. K ennis van de algemeene 
beschavingsgeschiedenis . Grondige kennis van 
de geschiedenis der bouwkunde. 

f. B ouwstoffen. Grondige kennis van de in 
Nederland gebruikelijke bouwstoffen en van de 
methoden van onderzoek en beoordeeling. 

g. Oonstructieleer. Grondige kennis van de 
bouwkundige constructies, ook wat betreft de 
berekening. 

h. B eton. K ennis van de const ructi es in 
gewapend beton, ook wat betreft de berekening. 

i- Ver lichting, ventilatie, v~rwarming, riolee
ring. De kennis hiervan, noodig voor <1 e doel-
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matige toepassing in woningen, kerken, scholen 
en utiliteitsgebouwen . 

k. Landmekn en waterpas.•en. K ennis van 
instrumenten, hun gebruik en hun regeling, 
van het landmeten en waterpassen en van het 
uitvoeren van metingen. 

l. Algemeene bouwkunde. Grondige kennis 
van de eischen , te stellen aan het uitwendige, 
de indeeling en de inrichting van woningen van 
allerlei aard , kerken , scholen , schouwburnen, 
utiliteitsgebouwen, in verband met het gebrttik, 
de ligging en het klimaat. 

m. Voorschriften, bestekken en begrootingen . 
1. Voorschriften. K ennis en toepassing van 

de wettelijke en andere voorschriften en ver
ordenine;en, geldende voor de bouwvakken . 
Eenige kennis van de jurisprudentie. 

2. Bestekken en begrootingen. K ennis van 
en vaardigheid in het maken van bestekken en 
begrootingen van bouwwerken. 

n . Opvoedkunde en onderwiisleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 
38, tweede lid , der wet,}. 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

o. NijverheidsonderwijBWel. Kennis van deze 
wet en van de daarop berustende bepalingen, 
in het bijzonder voor zoover betreft het middel
baar technisch onderwiJs. 

p. Teekenen beschrijvende meetkunde. H et 
maken van opgaven uit de beschrijvende meet
kunde. 

q. Gra/ostatica-teekenP.n . Het maken van op
gaven uit de grafostatica, toegepast op de bouw
kunde. 

r. Uitvoering landmeten en waterpassen. H et 
doen van een opmeting. 

s. Betont-eekenen. Het maken van een teeke
ning en een berekening voor gewapend beton, 
volgens opgave. 

t. ]( euring van bouwmaterialen. H et uit
voeren van onderzoekingen betreffende cement 
en mortels. 

u. Bouwkundir1 schetsen. Vaardigheid in: 
1. Het schetsen, opmeten en in teekening 

brengen van een onderdeel van een bestaand 
gebouw. 

2. Het op het bord uit het hoofd schetsen 
van een architectonisch onderdeel. 

3. Het teekenen van een versiering naar 
plasti,ch model in hod, steen, metaal of 
pleister. 

v. Bouwkundig teekenen. Vaardigheid in het 
maken, na.ar een gegeven schema. van: 

1. schetsontwerpen ter voorbereiding van de 
hierna onder 2, 3 en 4 te noemen teekeningen ; 

2. een teekening van een gebouw ; · 
3. een teekening van een onderdeel van een 

gebouw; 
4. een teekening van een onderdeel van een 

interieur van een gebouw met de daarbij be
hoorende versiering ; 

5. een perspectiefteekening in verband met 
het gevraa~de onder 2, 3 en 4. 

IV. Toelichting. 
Het examen in de onderdeelen a 1 en 2 en b 

tot en met d wordt schriftelijk en mondeling 
afgenomen. Den examinandus, wien voor het 
schriftelijk examen in een van deze onden'eelen 

het cijfer 7 (zeven) of hooger toegekend wordt, 
kan vrijstelling van het mondeling examen in 
dat onderdeel worden verleend. 

Het examen in de onderdeelen a 3, 4 en 5 
en e tot en met n wordt schriftelijk en monde
ling afgenomen ; dat in het onderdeel o uit
sluitend schriftelijk. 

s en v. De teekeningen t e vervaardigen in 
potlood overeenkomstig de Nederlandsche 
normalisatievoorschriften . 

u 2. aar keuze uit eenige onderwerpen. 
3. Deze teekening te bewerken met scha

d uwen, en uit t e voeren in 0011 t echniek t er 
keuze van den examinandus. 

v 1. De examinandus behoort naar eigen 
inzicht, met behoud van het gegeven schema, de 
vormen van daken, ramen, deuren en andere 
elementen vast te st ellen. 

2. Plattegronden, gevels, doorsneden, op 
schaal 1 : 100. 

2, 3, 4 en 5 uit te voeren in technieken ter 
keuze van den examinandus. 

De mondelinge examens kunnen worden af
genomen met behulp van schet sen op het school
bord. 

P rog·ramma voor de akte N IV. 

l. Bevoegdheid. 
Deze akte geeft bevoeg<lheid voor het geven 

van onderwijs in de kennis van werktuigen, de 
beginselen van de werktuigbouwkunde, het 
werktuigbouwkundig en het smidsteekenen en 
de kennis van materialen voor den werktuig
bouw aan scholen, bedoeld in artikel 11, eerste 
lid, der ijverheidsonderwijswet. 

IL Toelating. 
vVie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, legt aan <len voorzitter van de examen
commissie over : 

a. indien hij het eindgetuigschrift als_ werk
tuigbouwkundige van een door het R1Jk ge
subsidieerde middelbare t echnische dagschool 
bezit, d it getuigschrift en de daarbij behooren
de cijferlijst, en bovendien het bewijs (de bewij
zen), dat hij na het behalen van dat getuigschrift, 
indien het een middelbare technische school 
betreft met een verplicht practi ch leerjaar 
vóór het eindexamen, ten minste drie jaren , 
en indien dit niet het geval is, ten minste vier 
jaren practisch is werkzaam geweest in machine
fabrieken of werkplaatsen voor metaalbewerking 
of daarmede gelijk t e st ellen inrichtingen , als 
vakman, baas, chef, werkmeester of teekenaar
constructeur, of als machinist in bedrijven of 
aan boord van zeeschepen ; 

b. indien hij het onder a- bedoelde eind
getuigschrift niet bezit, het bewijs ( de bewijzen) , 
dat hij na den aanvang van het jaar, waa rin 
hij den leeftijd van 17 jaar heeft ber-eikt, t en 
minste zes jaren practisch is werkzaam geweest 
als onder a bedoeld. 

III. Vrijstellingen. 
Van het examen in de onder IV genoemde 

onderdeelen a, b 1, 2 en 3, c, l en n zijn vrijgest eld 
de bezitters van de akte N I ; van dat in de 
onderdeelen a, b, c, d, l en n de bezitters van 
de akte N V ; van dat in de onderdeelen l en n 
zijn vrijgesteld de bezitter s van een van de 
akten N h, N j, N k, N u, N w of N z. 
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IV. Eischen. 
a. A/,gebra. K ennis van de hoofdbewerkin

gen met algebraïsche vormen ; merkwaardige 
producten en quotienten ;ontbinding in facto
ren ; vergelijkingen van den eersten graad met 
een en meer onbekenden ; herleiding van wortel
vormen; vierkantsvergelijkingen. Vraagstuk
ken . 

b. Meetkunde. 
1. P/,a,nimetrie. K ennis van de voornaamste 

eigenschappen van de vlakke figuren tot en 
met den cirkel; om-, in- en aangeschreven 
cirkels van driehoeken ; vierhoeken om en in 
den cirkel ; regelmatige veelhoeken ; omtrek 
en oppervlak van den cirkel ; constructies en 
meetkundige plaatsen. Vraagstukken. 

2. Goniometrie. Kennis van de goniome
trische verhoudingen ; rechthoekige driehoe
ken ; grafische voorstelling der goniometrische 
verhoudingen. Vraagstukken. 

3. Stereometrie. K ennis van de grondbe
grippen ; onderlinge stand van lijnen en vlak
ken ; hoek- en afstandsbegrip; meetkundige 
plaatsen; eigenschappen, oppervlakken en 
inhouden van regelmatige lichamen. Vraag
stukken. 

4. Beschrijvende meetkunde. Kennis van : 
voorstelling en onderlinge ligging van punten, 
lijnen en vlakken ; bepaling van de ware grootte 
van lijnen en hoeken; proj ectie van lichamen, 
doorsnijdingen van platte vlakken en regel
matige lichamen en van regelmatige lichamen 
onderling ; ontwikkeling van oppervlakken ; 
scheeve projectie. Vraagstukken. 

c. Scneikunde. K ennis van de scheikundige 
hoofdwetten; moleculair- en atoomtheorie; 
oxydatie, reductie; zuren, basen, zouten; 
scheikundig t eekenschrift; eenige typen van 
eenvoudige scheikundige omzettingen ; valen
tiebegrip ; scheikundig evenwicht. E enige ken
nis van de voornaamste metalloïden en van 
eenige voor de techniek belangrijke metalen 
en hun voornaamste verbindingen. 

d. Natuurkunde . Kennis van de algemeene 
eigenschappen van lichamen; wet van· Pascal ; 
vloeistof druk; wet van Archimedes; soortelijk 
gewicht ; evenwicht van vloeistoffen en gassen ; 
wet van Boyle ; barometers en manometers ; 
pompen ; wet van Berthollet ; meten van tem
peraturen ; uitzetting van vaste stoffen, vloei
stoffen en gassen; warmtehoeveelheden, soorte
lijke warmte; smelten en stollen, verdampen en 
condenseeren; vochtigheidstoestand; vloeibaar 
maken van dampen en gassen; warmtegeleiding, 
convectie en warmtestraling; aequivalentie van 
warmte en arbeid. 

Algemeene begrippen en hoofdwetten der 
mechanische warmtetheorie; warmteoverdracht 
kringprocessen ; toepassing op ideale gassen en 
op stoom; uitstroomingssnelheden . 

Vraagstukken. 
E enig begr ip van electriciteit, verlichtings

t echniek; verwarmings- en koeltechniek ; ven
tilatie. 

Toepassingen in den werktuigbouw. 
e. Mechanica. Stelsels van eenheden . K en

nis van de leer der bewegingen ; samenstelling 
en ontbinding van krachten ; kracht, massa, 
versnellina; krachten en koppels; evenwichts
voorwaarSen. Beginselen van de grafostatica. 
Arbeid en vermogen ; wrijving. Traagheids
momeoten. Beginselen van de sterkteleer: 

trek, druk, afschuiving, buiging, wringing, 
knik. Beginselen van de hydrostatica en van de 
hydrodynamica. Vraagstukken. Toepassingen 
in den werktuigbouw. 

f. Calorische werktuigen. Kennis van de 
samenstelling, de werking, het bedrijf en de 
beproeving van de meest voorkomende kracht
werktuigen en van hun onderdeelen en toe
behooren: 
l. Verbrandingsmotoren. Indicateurdiagram
men voor de veel voorkomende systemen. 
Eigenschappen van de hiervoor gebezigde 
brandstoffen; bepaling van de hoofd afmetin
gen; rendementen. R ege!ing; halanceering; 
omkeering van de draairinhting. 

2. Stoomketels. Eigenschappen van den 
stoom; brandstoffen, verbranding; stookin
richtingen; schoorsteenen. Ketelsystemen, 
onderdeelen van ket~ls, appendages ; voedings
toest ellen, voorwarmers, oververhitters; ketel
bedrjjf ; meetapparaten; eenvoudige bereke
ningen ; wettelijke voorschriften. 

3. Stoommachines. Indicateur-diagrammen; 
bepaling van de hoofdafmetingen ; stoomver
bruik ; rendementen ; stoomverdeeling door 
schuiven en kleppen aan de hand van de dia, 
grammen van R euleaux. Omkeering van de 
draairichting. Vliegwielen, reaulateurs, con
densatie-inrichting. 

4. Stoomturbines. 
g. Arbeidswerktitigen. Kennis van de samen

stelling en de werking van de meest voorko
mende arbeidswerktuigen en van hun onder
deelen en toebehooren : 

1. Hijschwerktuigen. Vijzels, lieren , eenvou
dige kra nen en liften . 

2. Pompen. Enkele typeerende verdringer
en centrifugaalpompen. 

h. Smidsconstructies . K ennis van de samen
stelling en de toepassing van de meest voor
komende smidswerken : 

1. Staalconstructies. E envoudige plaat- en 
vakwerken, liggers en kolommen; 

2. Smidswerk. H ekwerken, ankers, schar
nieren, sloten, enz. 

i. Werktuigbouwkunde. Kennis van de be
ginselen, toegepast op de constructie en de 
eenvoudige berekening van werktuigonder
deelen voor : 

verbinding door klinknagels, spieën en bouten; 
lasschen, opkrimpen en oppersen; 

overbrenging van beweging en vermogen : 
tappen en assen, eenvoudige kussen- en kogel
blokken, eenvoudige koppelingen , riem-, snaar
en ketti_ngschijven,_wrijvings-, tand-, schroef- en 
,vormw1elen ; 

leiding en afsluit ing van vloeistoffen, stoom 
en gassen: pijpen en hulpstukken, pijpleidingen, 
appendages. 

k. T echnologie. 
l. Metallurgie. Kennis van de b er eiding, 

eigenschappen, keuring en toepassing van ijzer 
en staal; grondstoffen, hoogovenbedrijf, pud
del-, convertor- en Siemens-Martin-processen, 
kroezen electrische ovens, smeedbaar gietijzer, 
speciale staalsoorten ; corrosie en haar voor
koming. 

Kennis van in den werktuigbouw veel voor
komende andere me.talen: koper, tin, zink, 
nikkel, aluminium, a ntimonium en hun le
geeringen . 

Keuring van metalen en van lasschen. 



1935 30 MA-!l R '.I\ (S. 162) 204' 

2. Pakking- en smeermalerialen. K ennis van 
veel voorkomende pakking- en smeermaterialen, 
hun toepassing en werking. 

3. Mechanische technologie. 
ex. Walsprodur.ten . Kennis van de vervaar

diging, eigenschappen en in den handel voor
komende afmetingen van plaat-, staaf- en 
profi elst.aal; buizen. 

~- Gieterij. Vormgeving der metalen door 
gieten . Modellen, mallen, vormmateriaal, ker
nen; zand- en leemvormen, machinaal vormen. 
Smelten. Gietijzer, krimp, gietspanningen, ge
breken. Gieten van alliages. 

y. Machinale metaalbewerking. Samenstel
ling en werking van : 

Hamers en persen. De meest voorkomende 
veer-, lucht- en stoomhamers; schroef-, bef. 
hoorn-, kruk- en hydraulische persen. 

Gereedschapswerktuigen. De voornaamste or
ganen voor draaiende en r echtlijnige beweging; 
bedendaagscbe draai-, boor-, schaaf-, steek-, 
frais- en slijpbanken, enz. ; doelmatige werk
plaatsindeeling ; de gereedschappen voor deze 
werktuigen; opspaninrichtingen. Begrip van 
snijsnelheden en capaciteit van deze werktui
gen ; volgorde der bewerkingen bij bepaalde 
veel voorkomende machinedeelen naar gelang 
van aard en doel van het werkstuk en het aantal 
stuk . Meetgereeclschap, kalibers, mallen, toe
laatbare maatspelingen 

l. Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne. 
1. Sociale wetgeving. Plichten van de staats

burger . Eenvoudig overzicht van de ongevallen-, 
invaliditeits- en ziektewetten en van de voor
naamste wettelijke voorschriften betreffende 
de arbeidsovereenkomst. 

2. Veiligheid en hygiëne. Eenige kennis 
omtrent veiligheids- en gezondheidsmaatrege
len, alsmede van de eerste hulp bij ongevallen. 
. m. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid, der wet) . 

De eiscben voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die. omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

n. Nijverheidscnderwijswet. Eenige kennis 
van deze wet en van de daarop berustende be
palingen, in het bijzonder voor zoover betreft 
het lager nijverheidsonderwijs voor jongens. 

o. Teekenen beschrijvende meetkunde. Vaar
digheid in het teekenen van werkstukken. 

p. Werktuigbouwkundig teekenen en schetsen. 
Vaardigheid in: 

1. het schetsen, opmeten en teekenen van 
w erktuigen en werktuigdee]en ; 

2. het t eekenen van constructies uit het 
smidsvak; 

3. het maken van een bordscbets van een 
werktuig of werktuigdeel. 

V. Toelichting. 
H et examen in de onderdeelen a tot en met e 

wordt schriftelijk en mondeling afgenomen. 
Den examinandus, wien voor het schriftelijk 
examen in een van deze onderdeelen het cijfer 7 
(zeven) of hooger toegekend wordt, kan vrijstel
ling van het mondeling examen in dat onder
deel worden verleend. 

Het examen in de onderdeelen f tot en met m 
wordt schriftelijk en mondeling afgenomen; 
dat in het onderdeel n uitsluitend schriftelijk. 

l 2. De examinandus moet in staa.t zijn, bij 
ongevallen eerst,e hulp te verleenen. 

p. De teekeningen te vervaardigen overeen
komstig de Nederlandsche normalisatievoor
schriften ; die op papier worden gedeeltelijk in 
potlood, gedeeltelijk in inkt uitgevoerd. 

De mondelinge examens kunnen worden af
genomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Programma voor de akte N V. 

I. Bevoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in de beginselen va.n de electro
techniek, het electrotecbnisch teekenen en de 
kennis van materialen voor de electrotechniek 
aan jongen scholen, bedoeld in artikel 11 , 
eer ste lid, der ijverheidsèmderwijswet. 

II. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, legt aan den voorzitter van de examen
commissie over : 

a. indien hjj het eindgetuigschrift als electro
t echnicus van een door het Rijk gesubsidieerde 
middelbare technische dagschool bezit, dit 
getuigschrift en de daarbij behoorende cijfer
lijst, en bovendien het bewjjs (de bewijzen ), 
dat hij na het behalen van dat getuigschrift, 
indien het een middelbare technische school 
betreft met een verplicht practisch leerjaar 
vóór het eindexamen, ten minste drie jaren, 
en indien dit niet het geva.J is, ten minste vier 
jaren practisch is werkzaam geweest in electro
technische werkplaatsen, electrotechnische ma
chinefabrieken of bedrijven of daarmede gelijk 
te stellen inrichtingen, als vakman, baas, chef, 
werkmeester, teekenaar of in daa rmede over
eenkomende functies; 

b. indien hij het onder a bedoelde eind
getuigschrift niet bezit, het bewijs ( de bewijzen), 
da t hij na den aanvang van het jaar, waarin 
hij den leeftijd van 17 jaar heeft bereikt, ten 
minste zes jaren practisch is werkzaam ge
weest als onder a bedoeld. 

III. Vrijstellingen. 
Van het examen in de onder IV genoemde 

onderdeelen a, b 1, 2 en 3, c, i en l zijn vrijgesteld 
de bezitters van de akte N I, van d11,t in de 
onderdeelen a, b, c, d, e, g, h l en l de bezitters 
van de akte IV en van dat in de onderdeelen 
i en l de bezitters van een van de akten N h, 
N i, N k, Nu, N w of N z. 

IV. Eischen. 
a. Algebra. Kennis van de hoofdbewerkin

gen met algebraïsche vormen ; merkwaardige 
producten en quotienten; ontbinding in facto
ren ; vergelijkingen van den eersten graad met 
een en meer onbekenden ; herleiding van wortel
vormen; vierkantsvergelijkingen. Vraagstuk
ken. 

b. Meetkunde. 
l. Planimetrie . K ennis van de voornaamste 

eigenschappen van de vlakke figuren tot en 
met den cirkel ; om-, in- en aanaeschreven 
cirkels van driehoeken ; vierhoeken om en in 
den cirkel ; regelmatige veelhoeken ; omtrek 
en oppervlak van den cirkel ; constructies en 
meetkundige plaatsen. Vraagstukken. 

2. Goniometrie. K ennis van de goniome-. 
trische verhoudin~en; rechthoekige driehoeken; 
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grafische voorstelling der goniometrische ver
houdingen. Vraagstukken. 

3. Stereometrie. Kennis van de grondbegrip
pen ; onderlinge stand van lijnen en vlakken ; 
hoek- en afstandsbegrip; meetkundige plaat
sen; eigenschappen, oppervlakken en inhouden 
van regelmatige lichamen. Vraagstukken. 

4. Beschrijvende meetkunde. K ennis van : 
voorstelling en onderlinge ligging van punten, 
lijnen en vlakken ; bepaling van de ware grootte 
van lijnen en hoeken; projectie van lichamen, 
doorsnijdingen van platte vlakken en regel
matige lichamen en van regelmatige lichamen 
onderling; ontwikkeling van oppervlakken; 
scheeve projectie. Vraagstukken . 

c. Scheikunde. Kennis van de scheikundige 
hoofdwetten ; moleculair- en atoomtheorie; 
oxydatie, reductie ; zuren, basen , zouten ; schei
kundig t eekenschrift ; eenige typen van eenvou
dige scheikundige omzettingen; valentiebegrip; 
scheikundig evenwicht. E enige kennis van de 
voornaamste metalloïden en van eenige voor 
de t echniek belangrijke metalen en hun voor
naamste verbindingen. E lectrnlyse. 

d. Natuurkunde. Kennis van de algemeene 
eigenschappen van lichamen ; wet van Pascal ; 
v\oeistofdruk ; wet van Archimedes ; soortelijk 
gewicht ; evenwicht van vloeistoffen en gassen ; 
wet van Boyle : barometers en manometers ; 
pompen ; wet van Berthollet ; meten van 
temperaturen; uitzetting van vaste stoffen , 
vloeistoffen en gassen ; warmtehoeveelheden, 
soortelijke warmte ; smelten en stollen ; ver
dampen en condenseeren ; vochtigheidstoe
stand ; vloeibaar maken van dampen en gassen; 
warmtegeleiding, convectie en warmtestraling ; 
aequivalentie van warmte en arbeid. Vraag
stukken. 

E enig begrip van verwarmingstechniek en 
van ventilatie. 

Toepassingen in de electrotechniek . 
e. Mechanica. Stelsels van eenheden. Ken

nis van de leer der bewegingen ; samenstelling 
en ontbinding van krachten ; kracht, massa, 
versnelling; krachten en koppels; evenwichts
voorwaarden. Beginselen van de grafostatica. 
Arbeid en vermogen ; wrijving. Traagheids
momenten. Beginselen van de sterkteleer: 
trek, druk, afschuiving, buiging, wringing, 
knik. Vraagstukken. Toepassingen in de electro
techniek. 

/ . Electrotechniek. K enn is van : 
1. l!Jlectriciteitsleer. 
Magnetisme. 
Statische electriciteit: wetten van Coulomb, 

electrisch veld, krachtlijnen, potentiaal, capaci
teit. 

Dynamische electriciteit : spanningsreeks, 
elementen, stroomsterkte, magnetische werkin
gen; instrumenten; thermo-stroomen . 

Electrische weerstand; wetten van Ohm , 
Kirchhoff en Joule; brug van Wheat stone; 
electrisch warmte-aequivalent. 

Stelsels van eenheden. Eenig begrip van 
electrochemie. 

Accumulatoren. Inductie en zelfinductie. 
E enfase- en meerfasen-wisselstroom. E enig 
begrip van de trillingsleer ; vectorbegrip. 
R esonantie bij serie- en parallel chakeling van 
wi selstroomweerstanden. 

Draaistroom : ster- en driehoekschakeling; 

stroomsterkte, spanning en vermogen. Verliezen 
in leidingen. 

Vraagstukken. 
2. Electrische metingen. Schakelingen en 

meetinstrumenten voor het meten van stroom, 
spanning, vermogen en verbruik. Bepaling van 
wef'rstand, capaciteit en zelfinductie. Meten van 
kabelfouten, isolatie, enz. Meterijken. 

H et opsporen van de oorzaken en het ver
helpen van storingen. 

3. Electrische machines. Werking, schake
ling, bedrijf en onderzoek v.an : gelijkstroom
dynamo's, -motoren en toebehooren ; wissel
stroomdynamo's, -motoren, transformatoren en 
toebehooren van de m eest voorkomende con
structies; omvormers en gelijkrichters. 

4. Electrotechnische toepassingen. 
Verlichtingstechniek ; electrische lichtbron

nen en armaturen. 
Hoog- en laagspanningsapparaten ; schake

laars, weerstanden, veiligheden ; automatische 
aanzetters en beveiligingen ; overspannings- en 
bliksem beveiligingen. 

Inrichtingen en schakelschema's van cen
traal- en onderstations. Accumulatorenbatte-
rijen . . 

E enige bekendheid met onder- en boven
grondsche netten, voeding- en verdeelleidingen. 

Aanleg, berekening en begrooting van een
voudige huisinstallaties. 

5. Zwakstroom- en radiotechniek. 
Beginselen van de t elegrafie en de telefonie ; 

signaalinrichtingen. 
Radio-ontva ngtechniek. 
g. Werktuigbouwkunde. Kennis van de be

ginselen, toegepast op de constructie en de een
voudige berekening van werktuigonderdeelen 
voor: 

verbinding door spieën en bouten; lasschen, 
opkrimpen en opper sen ; 

overbrenging van beweging en vermogen : 
tappen en assen, eenvoudige kussen- en kogel
blokken, eenvoudige koppelingen, r iem- en 
kettingschijven, tand- en wormwielen . 

h. T echnologie. 
1. Metallurgie. Kennis van de bereiding, 

eigenschappen , keuring en toepassing van ijzer 
en staal : grondstoffen, hoogovenbedrijf, pud
del-, convertor- en Siemens-Martin-processen, 
kroezen , electrische ovens ; corrosie en haar 
voorkoming. 

K ennis van in de electrotechniek veel ge
bruikte andere metalen: koper , tin, zink, nikkel, 
aluminium en hun legeeringen. 

K euring van metalen. 
2. I solatiematerialen. Kennis van in de 

elect,rotechniek gebezigde isolatiematerialen, 
hun toepassing en werking. 

3. M echanische technologie. 
ex . Wals- en trekproducten. K ennis van de 

vervaardig ing, e igensch appen e n in den handel 
voorkomende afmetingen van draad-, staaf
en profielstaal ; buizen. 

~- Gieterij. Eenig begrip van de vormgeving 
der metalen door gieten , ook onder druk. 

y . Machinale metaalbewerking. Samenstel
ling en werking van gereedschapswerktuiiren: 
de voornaamste organen voor dra.aiencle en 
rechtlijnige beweging ; hedendaagsche draai-, 
boor-, schaaf-, steek-, frais - en slijpbanken, 
enz. Meetgereedschap, kalibers, mallen , toe
l aatbare maatspelingen. 
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Massafabricage. Eenig begrip van de ver
vaardiging van electrotechnische onderdeelen, 
kabels en t.oestellen. 

j. Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne. 
1. Sociale wetgeving. Plichten van den 

staatsburger. Eenvoudig overzicht van de on
gevallen-, invaliditeits- en ziektewetten en 
van de voornaamste wettelijke voorschriften 
betreffende de arbeidsovereenkomst. 

2. Veiligheid en hygiëne. Eenige kennis 
omtrent veiligheids- en gezondheidsmaatrege
len, alsmede van de eerste hulp bij ongevallen. 

k. Opvoedkunde en onderwijsleer ( ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede li d, der wet) . 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

l. Nijverheidsonderwijswet . Eenige kennis van 
deze wet en van de daarop berustende bepalin
gen, in het bijzonder voor zoover betreft het 
lager nijverheidsonderwijs voor jongens. 

m. T eekenen beschrijvende meetkurule. Vaar
digheid in het teekenen van werkstukken. 

n. Uitvoeren van metingen. Vaardigheid in 
het uitvoeren van eenvoudige electrische me
tingen. 

o. Electrotechnisch teekenen en schetsen. Vaar
digheid in: 

1. het schetsen , opmeten en t eekenen van 
werktuigdeelen en apparaten uit de electro
techniek; 

2. het teekenen van eenvoudige schakel
schema's; 

3. het maken van een bordschets van een 
deel van een electrotechnisch werktuig of 
apparaat. 

V. Toelichting. 
H et examen in de onderdeelen a tot en met e 

wordt schriftelijk en mondeling afgenomen. 
Den examinandus, wien voor het schriftelijk 
examen in een van deze onderdeelen het cijfer 
7 (zeven) of hooger toegekend wordt, kan vrij
stelling van het mondeling examen iu dat 
onderdeel worden verleend. 

H et examen in de onderdeelen f tot en met k 
wordt schriftelijk en mondeling afgenomen; 
dat in het onderdeel l uitsluitend schriftelijk. 

j 2. De examinandus moet in staat zijn, bij 
ongevallen eerste hulp te verleenen . 

o. De t eekeningen te vervaardigen overeen
komstig de Nederlandsche not·malisatievoor
schriften ; die op papier worden gedeeltelijk in 
potlood, gedeeltelijk in inkt u itgevoerd. 

De mondelinge examens kunnen worden af
genomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Programma voor de akte N VI. 

I. Bevoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in de binnenvaartkunde aan 
binnenvaartscholen. 

II. Toefo,ting. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, moet op 1 Juli van het jaar, waarin 
examen wordt afgelegd, den leeftijd van 21 
jaar hebben bereikt. 

III. Eischen. 
a. Algebra. Kennis van de hoofdbewerkin

gen met algebraïsche vormen ; merkwaardige 
producten en quotienten; ontbinding in facto
ren ; vergelijkingen van den eersten graad met 
een en meer onbekenden . Eenvoudige v raag
stukken. 

b. Meetkunde. 
1. PlanimP-trie. K ennis van de voornaamste 

eigenschappen van de vlakke figuren tot en 
met den cirkel; om-, in- en aange chreven 
cirkels van driehoeken; vierhoeken om en in 
den cirkel ; regelmatige veelhoeken ; omtrek 
en oppervlak van den cirkel. Eenvoudi o-e vraag
stukken . 

2. Stereometrie. K ennis hiervan voor zoover 
noodig bij de berekening van oppervlakken en 
inhouden van eenvoudige meetkundige licha
men . Eenvoudige vraagstukken. 

c. Natuurkunde. K ennis van de algemeene 
eigenschappen van lichamen . Wet van · Pascal ; 
vloeistofdruk ; wet van Archimedes ; soortelijk 
gewicht ; evenwicht van vloeistoffen en gassen ; 
wet van Royle; ~amenstellen en ontbinden "an 
krachten in het platte vlak; barometers en 
manometers ; pompen ; meten van tempera
turen ; uitzetting van vaste stoffen en vloei
stoffen. Eenvoudige vraa)?stukken. Toepassin
gen op het bedrijf van den binnenschipper. 

d. Wis- en natuurkundige aardrijkskunde en 
meteorologie. Eenige ken nis van : 

1. Wiskundige aardrijkskunde. De schijn
bare dagelijksche beweging van hemellichamen, 
de bewegingen van de aarde (dag en nacht, 
jaargetijden). Het tijdsbegr ip. 

. 2. Natuurkundige aardrijkskuwle. Het ont-
staan en den loop van r ivieren (verval, ver
hang, enz.) ; het bevaarbaar maken , het toe
zicht en onderhoud, de waterstanden. 

3. JJf eteorologie . Het ontstaan van wind; 
de schaal van Beaufort; de wet van Buys 
Ballot ; de weertoestand en in gebieden van 
hoogen en lagen druk ; t emparatuur, vochtig
heid en neersl ag. H et lezen van weerkaarten ; 
de stormseinen . 

e. Aardrijkskunde, enz. 
1. Eenige kennis van de economische aard

rijkskunde van Nederland; kennis van de 
binnenscheepvaartwegen in Tederland en van 
de voornaamste verbindingen te water met het 
buitenland. 

2. Kennis van de verlichting, betonning, be
bakening en den stroomloop van de binnen
scheepvaartwegen, met inbegrip van de Zuid
H ollandsche en Zeeuwsche stroomen, de Wad
den , de zeegaten en h e t IJselmeer. 

/. I nstrumenten, kaarten, enz . Kennis van 
de samenstelling en het gebruik van de aan 
boord van binnen chepen algemeen voorko
mende instrumenten, te weten: kompas, een
voudig peiltoestel, slaggaard, lood en log ; 
kennis van de inrichting en het gebruik van 
zeekaarten en van den Wegwijzer voor de 
binnenvaart (4 deelen), met bijbehoorende 
kaarten ; koersverbeteren en kaartpassen . 

g. Regl,ementen, scheepspapieren, enz. Gron
dige kenn is van het Binnena.anvaringsreglement 
en van de toepassin~en daarvan in de practijk ; 
kennis van het RiJnvaart-politiereglement en 
het Algemeen Reglement van Politie voor 
rivieren, kanalen, enz. 

K ennis van de algemeene voorechriften, 
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welke voor de binnenvaart van belang zijn, en 
van de scheepspapieren, welke aan boord aan
wezig moeten zijn. 

h. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid, der wet). 

De eischen voor dit, onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

i- Veiligheid en hygiëne. Eenige kennis om
trent veiligheids- en gezondheidsmaatregelen, 
alsmede van de eerste hulp bij ongevallen . 

7... Nfiverhei!lsonderwijswet. Eenige kennis van 
deze wet en van de daarop berustenc1e bepalin
gen, in het bijzonder voor zoover betreft het 
lager nijverheidsonderwijs voor jon~ens. 

l. Vakkennis. 
1. .ilfanoeuvreeren, enz. Kennis van en vaar

digheid in de practijk van het vak, waaronder 
is tf' verstaan : het behandelen van en het 
manoer.vreeren met zeil -, stoom- en motor
schepen op de binnenwateren onder q,lle om
standigheden; het sleepen en gesleept worden. 

2. Tuigage, enz. Kennis van de tuigage 
en het laadgerei op binnenschepen ; vaardigheid 
in het splitsen en knoopen. 

3. Scheepskennis. K ennis van het binnen
schip, waaronder i 0 te verstaan: kennis van den 
bouw, de samenstelling, de inrichting, de in
houdsberekening, het onderhoud en het dokken 
van zeil-, stoom- en motorschepen van de 
binnenvaart ; kennfr van het laden en lossen 
van binnenschepen en de voor schip en lading 
daarbij te nemen voorzorgen; eenige kennis 
van de verpakking en de behandeling van 
gevaarlijke lad;ngen. 

IV. Toelichting. 
Het examen in de onderdeelen a, b en c 

wordt schriftelijk en mondeling afgenomen. 
Den examinandus, wien voor het schriftelijk 
examen in een van deze onderdeelen het cjjfer 7 
(zeven) of hooger toegekend worrlt, kan vrij
stelling van het mondeling examen in dat 
onderdeel worden verleend. 

Het examen in de onderdeelen d tot en met g 
en l 3 wordt schriftelijk en mondeling afge
nomen; dat in onderdeel k uitsluitend schrifte
lijk. 
· i- De examinandus moet in staat zijn, bij 

· ongevallen eerste hulp te verleenen. 
l l en 2. Het examen wordt mondeling af

genomen . De vaardigheid wordt tijdens een 
vaartocht onderzocht. 

De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Prog·ramma voor de akte N VII. 

I. Bevoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in : 
a. huishoudelijk werk en waschbehandeling 

aan meisjesscholen, bedoeld in . artikel 11 
der Nijverheidsonderwjjswet ; 

b. de daarbij behoorende theorievakken aan 
meisjesscholen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, 
dier wet. 

II. Indeeling. 
Het examen voor deze akte wordt afgelegd I 

-n twee gedeelten. 

III. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, moet : 
a. op 1 Juli van het jaar, waarin examen 

wordt afgelegd, den leeftijd hebben bereikt: 
1. voor het eerste gedeelte : van 20 jaa-r ; 
2. voor het tweede gedeelte: van 21 jaar; 
b. aan de voorzitster van de examencom

missie overleggen het bewijs (de bewijzen), 
onderteekend door de(n) werkgever(s) (werk
geefster(s)) en door de directrice der njjver
heidsschool, aan welke zij de opleiding tot 
leerares laatstelijk heeft gevolgd, dat zij na 
den aanvang van het jaar, waarin zij den leef
tijd van 17 jaar heeft bereikt, en na de huis
houdelijke vooropleiding ten minste gedurende 
150 werkdagen in (een) huishoudelijke be
trekking(en) is werkzaam geweest in volledige 
dagtaak. 

IV. Eisch-en voor het eerste gedeelte. 
a. Natuur- en scheikunde. 
1. Natuurkunde. Eenige kennis van de 

eigenschappen van vaste lichamen, vloeistoffen 
en gassen; van de warmteleer, voor zoover 
van belang voor de huishouding en wasch
behandeling. Eenvoudige begrippen uit de 
electriciteitsleer : stroomsterkte, spanning, weer
stand, warmte-ontwikkeling . 

2. Scheikunde. Eenige kennis van de be
ginselen van de scheikunde en van enkele 
elementen en hun verbindingen, van belang 
voor de huishouding en waschbehandeling. 

b. Gezondhei!lsleer. Eenige kennis van : 
1. Het menschelijk lichaam. Bouw en ver

richtingen van het menschelijk lichaam, in het 
bijzonder bloedsomloop, ademhaling, spijs
vertering en huidwerkiu1>. Gevaren, welke het 
lichaam bedreigen in bms en school ; besmet
ting, ontsmetting. 

2. Lichaam en kl~eding. Verzorging van het 
lichaam en de kleeding, in verband met leeftijd, 
arbeid en klimaat ; verontreiniging en reiniging. 

3. Huisvesting. De voornaamste begrippen 
van de gezondheidsleer betreffende woning en 
school; indeeling, inrichting, bewoning, onder
houd, reiniging, verlichting, verwarming, lucht
verversching, temperatuurregeling, watervoor
ziening en verwijdering van afvalstoffen. 

4. Ziekenverzorging en E .H.b.O. Verzorging 
van zieken in huis; eerste hulp bij ongevallen . 

5. Algemeene gezondheid8zorg. Beteekenis 
van een goede volksgezondheid ; kennis van 
hetgeen in het belang daarvan gedaan wordt 
door de Overheid en door organisaties. 

c. Warenkennis, in verband met : 
l. Huishoud.elijk werk en woninginrichting. 

Eenige kennis van waren, gebruikt bij bouw en 
inrichting van de woning ; brandstoffen; toe
stellen en installaties voor verwarming en 
sanitaire inrichting van de woning; koud- en 
w armwatervoorziening; w erkgereedschap, re i
nigings- en onderhoudsmiddelen. 

2. Waschbehandeling. Eenige kennis van: 
gron<lstoffen en weefsels voor lijf- en huishoud
goed; werkgereedschap, materialen. 

:i. Warenwet . Eenige kennis van de voor
naitmste bepalingen van de Warenwet en de 
daarop berustende bepalingen, welke op boven
genoemde waren betrekking hebben. 

V. Toelichting voor het eerste gedeelte. 
Het examen in de onderdeelen a en c wordt 
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m ondeling en zoo noodig ook schriftelijk 
afgenomen ; dat in het onderdeel b schriftelijk 
en mondeling. 

b 4. De examinanda moet in st aat zijn, bij 
ongevallen eerst e hulp t e verleenen. 

r. Deze kennis bet,reft herkomst , winnin,g of 
vervaarcliging, samenst elling en eigenschapnen , 
begrip van prijzen , kwaliteit en bruikbaarheid 
va n de genoemde waren, op den grondslag van 
natuur- en scheikundige en plant- en dierkun
dige begrippen. 

VI. Eischen voc,r het tweede gedeelte. 
d. I nrichting van woningen en schoollokalen . 
l. I nrichting. Begrip van de inricht ing van 

eenvoudige woningen en van schoollokalen 
voor de theorie en de praktijk, waarop deze 
akte betrekking heeft ; het aangeven van de 
inrichting op een gegeven plattegrond. 

2. Begrootingen . K ennis van het opmaken 
van begrootingen van inventarissen als onder 1 
bedoeld. 

e. Huishoudelijk beheer, in verband met : 
l. Huishoudelijken arbeid. Inzicht in het 

organiseeren van werk in huishoudingen van 
verschillenden omvang ; oorcleel over de ver
schillende werkwijzen en voor schriften, welke 
in de huishouding worden gevolgd; doelmatige 
besteding van t-ijd, geld, goederen en arbeid ; 
werklijsten en begrootingen ; het inrichten va n 
een huishoud-boekhouding. 

2. Wa-•chbehandeling. Inzicht in doelmatige 
behandeling van de wasch onder normale en 
bijzondere omstandigheden en in de werkwijzen, 
gebezigd voor de wasch aan huis ; voorschriften 
voor waschbehandeling ; begrootingen voor 
linnenkast en voor materiaal voor wasch 
behandeli ng; eenvoudige waschadministratie; 
contröle op uitgaande en inkomende wasch ; 
eenige· kennis van de behandeling in wasch- en 
strijkinrichtingen, chemische wasscherijen en 
ontsmettingsinrichtingen. 

f. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid, der wet). 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
exa mens ter verkrijging van de getuigschriften , 
bedoeld in artikPl 38, eerst e lid , der wet . 

g. Nijverheidsonderwijswet. Eenige kennis van 
de Nijverheid sonderwijswet en van de daarop 
berustende bepalingen, in het bijzonder voor 
zoover deze betreffen het nijverheidsonderwijs 
voor meisjes. 

h. Hitishoudelijk werk. Vaardigheid in het 
onderhouden, reinigen en verzorgen van wo
ning, huisraad en werkgereedschap ; t afel
dekken en -dienen ; het voor verzending ge
reed maken va n voorwerpen ; het " opknappen" 
van hui sraad en speelgoed. 

j. Waschbehandeling. Vaardigheid in het 
reinigen en opknappen van kleedingstukken , 
huishoudgoed en bijzondere stukken ; het 
mangelen, opmaken, strijken, vouwen en 
per sen : het glanzen van boorden , manchetten 
en overhemden ; het verwijderen va n vlekken . 

VII. T oelichting voor het tweede gedeelte. 
H et exa men in de onderdeelen d en e wordt 

mondeling en zoo noodig ook schriftelijk af
genomen ; dat in onderdeel g mondeling. 

e. Verlangd wordt eenige vaardigheid in de 
volgende werkzaamheden : werklijst en en be-

grootingen opmaken voor huishoudingen van 
ver schillend(en) omvang en inkomen; begroo
tingen voor uitzetten, kasboek inrichten en 
bijhouden . 

De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schet sen op het 
schoolbord. 

Programma voor de aauteekenlng op de 
akten N VII eii ' XIX, voor de theorie 

van hulshoutlelljk werk en wascll
bellan<lellng. 

I. Bevoegdheid. 
Deze aanteekening, geplaat st op de akte 

N VII of N XIX, geeft bevoegdheid voor het 
geven van onderwijs in de theorie van huis
houdelijk werk en waschbeba ndeling aan meis
jesscholen , bedoeld in ar t ikel 11 der ' ij ver
heidsonderwijswet. 

II. T oelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder 

werpen, moet aan de voorzitster van de examen
commissie overleggen : 

1. de akte N VII of N XIX, of een gewaar
merkt afschrift daarvan ; 

2. het bewijs (de bewijzen) , dat zij na het 
behalen van de akte N VII of N XIX ten minste 
400 uren les heeft gegeven aan een school, voor 
welke die akte bevoegdheid geeft . 

III. Eischen. 
a. Natuur- en scheikunde. 
l. N atuurkunde. 
Warmteleer. Inzicht in de belangrijkst e ver

schijnselen , ook in verband met het arbeids
vermogen. H oofdzaken van de hygrometrie. 

Leer van het licht. Kennis van de belangrijk
st e ver schijnselen en wetten als grondslag voor 
het inzicht in de werking en het gebruik van 
microscoop, spectroscoop en polarimeter. K en
nis van de belangrijkste fotometrische begrip
pen . 

Electriciteitsleer. Begrip van electrische groot
heden en van haar onderling verband. Electri
scbe instrumenten in het dagelijksch leven. 
E envoudige berekeningen . 

2. Scheikunde. 
Grondslagen . Grondige kennis van de gr ond

slagen van de scheikunde en van de belangrijk
st e elementen en hun verbindingen . 

Golloïdscheikunde. Inzicht in de belangrijkst e 
ver schijnselen. 

Organische scheikunde. Algemeene kennis 
van de belangrijkste verbindingen. Dieper 
inzicht in enkele gebieden: bleekmiddelen (ook 
anorganische) , vetten, kleurstoffen. Eenvourlige 
berekeningen. 

b. Plant- en dierkunde. 
l. Plantkunde. E enige kennis van plant

aardige weefsels, in het bijzonder van enkele 
vezelsoorten ; groei en bouw van bout. 

K ennis van eenige hoornen en planten, welke 
hout, vezels, oliën of a ndere grondst offen 
leveren. . 

E enig begrip van de erfelijkheidsleer ; selec
tie, kruising, enting. 

2. Di-,rkunde. E enige kennis van dieren en 
dierlijke product en, van belang voor de huis
houcling; baar , wol, vet , leder en bont leverende 
zoogdieren , dons leverende vogels, nuttige en 
schadelijke insecten , sponsen . 
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c. Gezondheidsleer. 
1. He.t menschelijk lichaam. K ennis van 

bouw en levensverrichtingen van het mensche
lijk lichaam. 

2. Gevaren. Eemge kennis van de omstandig
heden, welke het ontstaan van ziekten bevorde
ren, in het bijzonder van levende ziekteverwek
kers; besmetting, verspreiding van besmettelijke 
ziekten en ontsmetting. 

3. Lichaam en kleeding. Kennis van den 
invloed van wasschen, baden en lichaams
beweging op de gezondhPid. Eischen, aan welke 
de kleeding moet voldoen . Kleeding in verband 
met leeftijd, arbeid en klimaat; verontreiniging 
en reiniging. 

4. Huisve.•ting. De voornaamste begrippen 
van de gezondheidsleer betreffende woning en 
school; bouw, ligging, indeeling, inrichting, 
bewoning, onderhoud, luchtverversching, ver
lichting, temperatuurregeling, verwarming, 
watervoorziening en verwijdering van afval
stoffen. 

5. Algemeene gezondheidszorg. Inzicht in de 
beteekenis van een goede volksgezondheid en 
kennis van de maatregelen in het belang daarvan 
genomen van Overheidswege en door organisa
ties. 

d. Warenkennis. 
1. In verband met woninginrichting en huis

houdelijk werk. 
ex. Woningbouw. Eenige kennis van den 

bouw van woningen en beoordeeling van ver
schillende woningtypen. 

~- Woninginrichting . Kennis van de prac
tische en de economische waaide van: 

gronrlstoffen en fabrikaten, gebruikt bij de 
stoffeering en meubileering van woningen voor 
verscbillende kringen der bevolking ; 

grondstoffen, toestellen en installaties voor 
verlichting, verwarming en sanitaire voorzie
ningen van woningen en inrichtingen. 

y. Werkgereedschap, reinigings- en andere 
bi:f huishoudelijk werk gebezigde middelen. Ken
nis van het werkgereedschap en van de samen
stelling van de meest gebruikte reinigings- en 
andere bij huishoudelijk werk gebezigde midde
len en van hun invloed op de te behandelen 
voorwerpen. Beoordeeling op en vergelijking 
van hun practische en economische waarde. 

2. I n verband met waschbehandeling. 
ex. Grondstoffen en weefsels voor lijf- en huis

houdgoed. Inzicht in de samenstelling der vezels, 
de weefeffecten en de apprêtuur. 

~- Werkgereedscha,p en reinigingsmiddelen. 
Kennis van het werkgereedschap en van de 
samenstelling van de meest gebruikte reini
gings- en andere bij de waschbehandeling ge
bezigde middelen, van hun invloed op vezels, 
weefsels en kleuren. 

Beoordeeling op en vergelijking van hun 
practische ~n economische w~arde:. _ 

Inzicht m het wasschenJ bednJf en m de 
werking van de daarin gebezigde werktuigen. 

Invloed op het waschgoed van het machinale 
bedrijf en van de daarbij gebruikte reinigings
middelen. 

3. In verband met de Warenwet. Kennis van 
de strekking van de Warenwet en de daarop 
berustende bepalingen, welke op bovenge
noemde waren betrekking hebben. 

Kennis van inrichting en werking van keu
ringsdiensten. 

L. & S. 1935. 

c. I nrichting van woningen en scholen. 
1. Inrichting. Begrip van de indeeling en 

inrichting van verschillende woningen en van 
meisjesnijverheidsscholen; het aangeven van 
de bestemming van vertrekken en lokalen in 
verband met gebruik, windrichting en zon
bestraling, en van verlichtings-, verwarmings- _ 
en sanitaire installaties, stoffeering, wand
verdeeling en meubileering. 

2. Begrooting. Begrip van het opmaken 
van begrootingen voor den inventaris van 
woningen en van meisjesnijverheidsscholen; 
beoordeeling van prijzen van stoffeering, meu- . 
beien, gereedschap en leermiddelen. 

/. Bedrijfsleer. Inzicht in het organiseeren 
van het werk in huishoudingen, inrichtingen en 
wasscherijen ; beoordeeling van werkwijzen; 
doelmatige besteding van tijd, geld, goederen 
en arbeid. Kennis van het opmaken van werk
lijsten en begrootingen en het inrichten van 
boekhoudingen, ook voor inrichtingen. 

Inzicht in de administratie van linnenkast en 
materialen en in de controle op de uitgaande en 
inkomende wasch. 

Eenige kennis van de werkmethoden in 
chemische wasscherijen en ontsmettingsin
richtingen. 

g. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 
38, tweede lid, der wet). 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschriften 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

h. Sociale wetgeving. Plichten van den 
staatsburger. Begrip van de ongevallen-, in
validiteits- en ziektewetten. Kennis van de 
wettelijke bepalingen en gebruiken, welke de 
rechten en verflichtingen van werkgeefster en 
dienstpersonee regelen. 

j . Vaardigheid. Eenige vaardigheid in: 
1. Keuring. Het keuren van de onder d 2 

genoemde waren, met eenvoudige middelen en 
met behulp van den microscoop. 

2. Natuur- en scheikundige proeven. Het 
verrichten van eenvoudige proeven in verband 
met 1. 

3. Microscopie. Het gebruik van den mi
croscoop in verband met vezelstructuur; het 
maken van eenvoudige praeparaten. 

4. Begrootingen. Het opmaken van be
grootingen, boekhoudingen en werklijsten als 
bedoeld onder e 2 en /. 

IV. Toelichting. 
Het examen in de onderdeelen c, d en g 

wordt schriftelijk en mondeling afgenomen, 
dat in de onderdeelen e en f mondeling en zoo 
noodig ook schriftelijk, dat in de onderdeelen 
a, b en h mondeling. 

De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Prog·ramma voor de akte N VIII. 

I. B evoegdheid. 

Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 
van onderwijs in : 

a. het koken aan meisjesscholen, bedoeld in 
artikel 11 der Nijverheidsonderwijswet; 

b. de daarbij behoorende theorievakken 
14 
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aan meisie cholen, bedoeld in artikel 11 , eerste 
lid, dier wet. 

II. I ndeeling. 
H et examen voor deze akte wordt afgelegd 

in t wee gedeelten. 

III. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder-

werpen, moet : . . 
a. op 1 Juli van het }aar , waarm e~amen 

wordt afgelegd, den leeftiJd hebben ber~i.kt: 
1. voor het eer ste gedeelte, van 20 J~ar; 
2. voor het tweede gedeelte, van 21 Jaar. 
b. Aan de voorzitster van de examef!COm

missie overleggen het bewijs (de bew1Jzen), 
onder teekend door de(n) werkgever(s) (,~erk
geefster(s)) en door de ~ ectrice d?r . mJVer
heids chool, aan welke ziJ de ople1<;ting tot 
leerares laatstelijk heeft gevolgd, ~at ZIJ na d_~n 
aanvang van het jaar, waarin ZJJ den leeft1Jd 
van 17 jaar heeft bereikt, _en na de huishoude
lijke vooropleiding ten m~ste ge1urende 150 
werkdagen in (een) hmsho1;1dehJke _betrek
king(en) is werkzaam geweest m volledige dag
taak. 

IV. Eischen voor het eerste gedeelte. 
a. Natuur- en scheikunde. 
1. Natuurkunde. E enige kennis van de 

eigenschappen van vaste lichamen, vloei
stoffen en gassen; van de warmteleer, voor 
zoover van belang voor het koken. E envoudige 
begrippen uit de electriciteitsleer : stro<?msterk
te, spanning, weerstand, warm~ontwi.kkehng. 

2. Scheikunde. E enige kenms van de be
ginselen der scheikunde en van enkele elementen 
en hun verbindingen, van belang voor het 
koken . 

b. Voedingsleer. E enige kennis van: 
1. H et menschelijk lichaam. Bouw ~n ver

richtingen van het lichaam, in het buzonder 
wat betreft spijsvertering en stofwiss_eling. 

2. Voedingsstofjen . .. De v~~andern~gen van 
de voedingsstoffen b1J de sp1Jsvertermg en de 
stofwisseling. Vitaminen. 

3. Voedings- en genotmiddelen. De. samen
stelling van de meest gebruikte vo?dings- en 
genotmiddelen , hun verteerbaarheid en de 
invloed, welke verschillende factoren daarop 
uitoefenen. 

4. Rantsoenen. De voeding van den mensch 
op verschillende leeftijden en on_der verschil
lende omstandigheden . Samenstellmg van doel
matige maaltijde_n en dag~antsoenen, met be
rekening van prijS en voedingswaarde. 

5. Overheidsmaatregelen. D voornaamste 
overheidsmaatregelen in het belang van de 
volksvoeding. . . . 

c. Warenkennis. E emge konms van: . 
1. Dierlijke producten . . D ~. meest gebruikte 

eet- en drinkwaren van dierhJken oorsprong. 
2. Plantaardige en minerale producten. De 

meest gebruikte eet- en drinkwaren van plant
aardigen en mineralen oorsprong. 
3. Keukengereedschap. Kooktoe tellen, brand
stoffen, koelinrichtingen en voorwerpen, welke 
bij de bereiding en het _bewaren _van levens
middelen in de huishouding gebezigd worden. 

4 . Wettelijke voorschriften. De voornaam te 
bepalingen van de Warenwet, de Vleesch
keuringswet en andere wetten , en de daarop 
berustende bepalingen, welke op bovengenoem-

de waren betrekking hebben. Begrip van de in 
richting en werking van keuringsdiensten. 

V. T oelichting voor het eerste gedeelte. 
H et examen in de onderdeelen a en c word t 

mondeling en zoo noodig schriftelij_k af_geno
men ; dat in het onderdeel b schriftelijk en 
mondeling. 

b 3. De behandeling van de genotmiddelen 
wordt beperkt tot bouillon , thee, koffie, cacao, 
suiker, zout, kruiderij en, specerij en, alcoho
lische dranken en tabak. 

c. Deze kennis betreft herkomst, winning 
of vervaardiging, s11:~enstellin~ e_n eige~schap
pen, begrip van pr1jzen, kwaliteit, bruikbaar
heid en keuring van de genoemde waren, op 
den grondslag van natuur- en schei.kundige en 
plant- en dierkundige begrippen. 

VI. Eischen voor het tweede gedeelte. 
d. I nrichting van keukens en bewaarplaatsen 

van levensmiddelen. Eenige kennis van : 
1. I nrichting. De eischen, waaraan keukens 

en bewaarplaatsen van levensmiddelen in 
woningen en scholen moeten voldoen ; het aan
geven van de inrichting op een gegeven platte
grond. 

2. B egrootingen. Het opmaken van begroo
tingen van inventarissen voor keukens en be
waarplaatsen van levensmiddelen voor wonin
gen en scholen. 

e. Receptenleer. K ennis van: 
1. Recepten. De algemee~_voorko~ende be

reiding wijzen met de daarbij te bezigen hulp
middelen · het maken van recepten van be
kende ge~echten ; sta~_daa rdverhoudingen en 
het gebruik daarvan bij het maken van rec«;p
ten · het beoordeelen van recepten . Eernge 
ken~ van de veranderingen, welke de spijzen 
bij de bereiding ondergaan. 

2. Menu's. H et samenstellen van menu's 
voor verschillende omstandigheden. 

f. Opvoedkunde en_ onderwijsle~r (te_r ver
krijging van de verklarmg, bedoeld m artikel 38, 
tweede lid, der wet). 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die omschreven in het programma voor de 
exa'.mens ter verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

g. Nijverheidsonderwijswet. Eenige kennis van 
de Nijverheidsonderw1js'Yet en v~_n de daarop 
berustende bepalingen, m het bijzonder voor 
zoover deze betreffen het nijverheidsonderwijs 
voor meisjes. 

h. Praktijk koken I. Vaardigheid in : . 
1. Werkmans- en burgerpot . H et bereiden 

van de gerechten, gerekend tot den "werk
manspot" en den "burgerpot". 

2. Dieet. H et bereiden va n voedsel voor 
zieken, herstellenden, jonge kinderen en vege
tariërs . 

3. Verduurzaming. Het verduurzamen van 
levensmiddelen volgens methoden, welke in 
de huishouding toegepast worden. . . 

4. Onderhoud. H et onderhouden en rem1-
gen van de ruimten en voorwerpen, welke bij 
de pijsbereiding en bij het bewaren van levens-
middelen gebezigd worden. . . . 

j. Praktijk koken II. Vaardigheid m het 
bereiden van de voorpaamste gerechten, welke 
de .,fijne keuken" kenmerken. 

VII. T oelichting voor het tweede gedeelte. 
Het examen in de onderdeelen d en e wordt 
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mondeling en zoo noodig ook schriftelijk af. 
genomen; dat in het onderdeel g mondeling. 

h en j. De examinanda moet vertrouwd 
zijn met het gebruik van fornuizen en andere 
toestellen, verwarmd door vaste brandstoffen, 
petroleum, spiritus, gas, electriciteit; met het 
gebruik van stoomkokers, kookkisten, bak
toestellen e. d. Zij moet blijk geven, zuinig, 
ordelijk en met overleg te kunnen werken. 

De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Programma voor de aanteekening op de 
akten N VIII en N XIX, voor de 

theorie van het koken. 

I. Bevoegdheid. 
Deze aanteekening, geplaatst op de akte 

N VIII of N XIX, geeft bevoegdheid voor het 
geven van onderwijs in de theorie van het koken 
aan meisjesscholen, bedoeld in artikel 11 der 
Nijverheidsonderwijswet. 

II. Toe/,a,ting. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, moet aan de voorzitster van de examen
commissie overleggen: 

1. de akte N VIII of N XIX, of een ge
waarmerkt afschrift daarvan ; 

2. het bewijs (de bewijzen), dat zij na het 
behalen van de akte N VIII of N XIX ten 
minste 400 uren les heeft gegeven aan een school, 
voor welke die akte bevoegdheid geeft. 

III. Eischen. 
a. Natuur- en scheikunde. 
l. Natuurkunde . 
Warmteleer. Inzicht in de belangrijkste ver

schlj nselen . 
Leer van het licht. Kennis van de belangrijk

ste verschijnselen en wetten als grondslag voor 
het inzicht in de werking en het gebruik van 
microscoop, spectroscoop en polarimeter. Ken
nis van de belangrijkste fotometrische begrip
pen . 

Electr-iciteitsleer. Begrip van electrische groot
heden en van haar onderling verband. Elec
trische instrumenten in het dagelijksch leven. 
Eenvoudige berekeningen. 

2. Scheikunde. 
(}rondslagen. Grondige kennis van de grond

slagen van de scheikun de van de belangrijkste 
elementen en hun verbindingen. 

Oolloïdscheikunde. Inzicht in de belangrijkste 
verschijnselen. 

Organische scheikunde. Inzicht in de belang
rijkste verbindingen : koolhydraten, vetten, ei
witten, vitaminen. Eenvoudige berekeningen. 

Toepassingen bij het bereiden van spijzen. 
b. Plant- en dierkunde. 
l . Plantkunde. Eenige kennis van : den 

bouw van plantencellen ; de assimilatie, vorming 
en bewaarplaatsen van reservevoedsel ; bacte
riën, gist, schimmels en paddestoelen en hun 
rol bij b 3reiding en bederf van levens- en genot
middelen als voedsel. De voornaamste planten 
en haar producten als grondstoffen voor levens
en genotmiddelen. Eenig begrip van erfelijk
heid, selectie, kruising, enting . 

2. Dierkunde. Beknopt overzicht van het 
dierenrijk. Eenige kennis van: de belangrijkste 
parasieten, vermeld in de Vleeschkeuringswet; 

enkele week- en schaaldieren, insecten, vis
schen, vogels, zoogdieren, van belang voor de 
voeding van den mensch. 

Eenig begrip van veredeling van dieren; 
erfelijkheid, selectie, kruising. 

c. Voedingsleer. Kennis van: 
l. Het menschelijk lichaam. Bouw en ver

r ichtingen, in het bijzonder : bloedsomloop, 
lymphestroom, ademhaling, spijsvertering, 
resorptie, stofwisseling (ook intermediaire), 
assimilatie, excretie, warmteregeling. Energie
balans. 

De beginselen van de scheikundige physiolo
gie, in het bijzonder eiwitten, koolhydraten, 
vetten, vitaminen, fermenten en hormonen. 

2. Voedings- en genotstoffen en -middelen. 
oc. Samenstelling en physiologische beteeke

nis van voedings- en genotstoffen. · 
~- Samenstelling van de meest gebruikte 

voedings- en genotmiddelen ; beteekenis van 
deze samenstelling en van de spijs bereiding voor 
voedselopname en verteerbaarheid. Inzicht in 
voedingskaarten en -tabellen. 

3. Rantsoenen. De voeding van den mensch 
in verband met leeftijd en omstandigheden. 
Samenstelling van maaltijden en dagrantsoenen, 
met berekening van prijs en voedingswaarde 
en in verband met klimaat,, jaargetijde, plaatse
lijke gebruiken en beschikbare levensmiddelen; 
massa voeding. 

4. Dieetvoorschriften. Bijzondere voedings
wijzen, gegrond op medische en godsdienstige 
voorschriften en bijzondere overtuigingen. Het 
uitwerken van dieetvoorschriften. 

5. Geschiedenis. I ets van de geschiedenis 
van de voedingslee~. 

6. Overheidsmaatregelen. De belangrijkste 
maatregelen inzake de volksvoeding, in verband 
met volksgezondheid, voedselvoorziening en 
tijdsomstandigheden. 

d. Warenkennis. 
l. Met betrekking tot voedings- en genotmidde

l.en. Kennis van : 
De in Nederland en Overzeesche gewesten 

meest gebruikte voedings- en genotmiddelen ; 
hun herkomst en winning ; scheikundige samen
stelling ; microscopische waarnemingen. 

Inzicht in hun practische en economische 
waarde. 

De meest gebruikte vervangings- en ver
valschingsmiddelen. 

2. Met · betrekking tot keukengereedschap. 
Kennis van kooktoestellen ; brandstoffen ; 
verwarming door electriciteit; koelinrichtingen 
en voorwerpen, welke bij de bereiding en het 
bewaren van levensmiddelen gebezigd worden. 

Op studie en proefondervindelijke waar
neming berustend inzicht in het gebruik en de 
economie van deze toestellen, voorwerpen en 
energiebronnen . 

3. I n verband mei onderzoek en keuring. 
Eenig begrip van bacteriologisch onderzoek, 
in verband met de W'arenwet, de Vleesch
keuringswet en andere wetten. 

4. In verband met wettelijke voorschriften. 
Kennis van de strekking van de onder 3 be
doelde wetten en van de daarop berustende 
bepalingen, voor zoover die op voedingsmidde
len betrekking hebben. 

e. I nrichting van keukens en bergruimten. 
l. Inrichting. Begrip van de indeeling en 

inrichting van keukens en bijbehoorende berg-
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ruimten en bewaarplaatsen van levensmiddelen, 
in woningen, meisjesnijverheids cholen en a nde
re inrichtingen ; het aangeven en de beoordee
ling van indeeling en inrichting in verband met 
doelmatig gebruik, hygiëne, ligging en klimaat. 

2. Begrooting. Begrip van het opmaken van 
begrootingen voor de inventarissen van keukens 
en bergruimten : beoordeeling van prijzen van 
die inventar issen en van warmtebronnen voor 
kooktoestellen. Keukenadministratie. 

f. Receptenleer. Kennis van : 
l. Recepten. Bereidingswijzen van allerlei 

gerechten. Het opstellen en beoordeelen van 
recepten. 

2. Menu's. Het samenstellen en beoordeelen 
van menu's. 

3. Omzettingen. De veranderingen, welke de 
spijzen bij de bereiding ondergaan. 

4. Vreemde ,.keukens" . De bereiding van 
bijzondere gerechten, ontleend aan de folklore, 
de ,Toodsche, de Indische en andere buiten
landsche keukens. Eenvoudige Fransche, Engel
sche en Duitsche recepten ; kennis van de bij 
deze recepten gebruikelijke vaktermen. 

g. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 
38, tweede lid, der wet). 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

h. Sociale wetgeving. Plichten van den 
staatsburger . Begrip van de ongevallen-, in
validiteits- en ziektewetten. Kennis van de 
wettelijke bepalingen en gebruiken, welke de 
rechten en verplichtingen van werkgeefster en 
dienstpersoneel regelen. 

j. Vaardigheid. Eenige vaardigheid in: 
l. Keuring. Het keuren van de onder d 1 

en 2 genoemde waren met eenvoudige middelen 
en met behulp van den microscoop. 

2. Natuur- en scheikundige proeven. Het ver
richten van eenvoudige proeven, in verband 
met 1. 

3. Microscopie. Het gebruik van den mi
croscoop in verband met 1 ; het maken van 
eenvoudige praeparaten hiervoor. 

4. Begrootingen. H et opmaken van begroo
tingen en het inrichten van administraties als 
bedoeld onder e 2. 

5. Recepten. Het opstellen van kookrecepten 
en het uit het Fransch, Engelsch en Duitsch 
in het Nederlandsch overbrengen van eenvoudi
ge kookrecepten. 

IV. Toelichting. 
Het examen in de onderdeelen c, d en g wordt 

schriftelijk en mondeling afgenomen ; dat in de 
onderdeelen e en / mondeling en zoo noodig ook 
schriftelijk ; dat in de onderdeelen a, b en h 
mondeling. 

De mondelinge examens kunnen worden af
genomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Programma voor de akte N X. 

I. Bevoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het meubelteekenen, de kennis 
van meubelen, betimi:neringen en de bijbehoo
rende materialen aan jongensscholen, bedoeld 

in artikel 11 , eerste lid, der Nijverheidsonder 
wijswet. 

IL Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, legt aan den voorzitter van de examen
commissie over het bewijs (de bewijzen), dat 
hij na den aanvang van het jaar, waarin hij den 
leeftijd van 17 jaar heeft bereikt, t en minste 
zes jaren practisch is werkzaam geweest als 
meubelteekenaar en (of) meubelmaker, waarvan 
ten minste drie jaren als meubelteekenaar. 

III. Vrijstellingen. 
Van het examen in de onder IV genoemde 

onderdeelen a 1, b, c, e, f en k zijn vrijgesteld 
de bezitters van de akte N f. 

IV. Eischen. 
a. Meetkunde. 
l. Planimetrie. Kennis van de voornaam

ste eigenschappen van de vlakke figuren tot 
en met den cirkel; om-, in- en aangeschreven 
cirkels van driehoeken ; vierhoeken om en in 
den cirkel ; regelmatige veelhoeken ; omtrek 
en oppervlak van den cirkel; constructies en 
meetkundige plaatsen. Vraagstukken. 

2. Stereometrie. Kennis van de grondbegrip
pen ; onderlinge stand van lijnen en vlakken ; 
hoek- en afstandsbegrip ; meetkundige plaat
sen; eigenschappen, oppervlakken en inhouden 
van regelmatige lichamen . Vraagstukken. 

3. Beschrijvende meetkunde. Voorstelling en 
onderlinge ligging van punten, lijnen en vlakken; 
bepaling van de ware grootte van lijnen en 
hoeken; projectie van lichamen, doorsnjjdingen 
van platte vlakken en regelmatige lichamen en 
van regelmatige lichamen onderling ; ontwikke
ling van oppervlakken ; kennis van scheeve 
projectie. Vraagstukken. 

4. Perspectief. Kennis van de beginselen 
hiervan, met toepassing op regelmatige licha
men; straalmethode; grenslijnen; eenvoudige 
schaduwbepaling bij zonlicht . 

b. Natuurkunde. Kennis van de algemeene 
eigenschappen van lichamen. Wet van Pascal; 
vloeistofdruk ; wet van Archimedes ; soortelijk 
gewicht ; evenwicht van vloeistoffen en gassen ; 
wet van Boyle ; barometers en manometers; 
pompen ; wet van Berthollet ; meten van tempe
raturen ; uitzetting van vaste stoffen en vloei
stoffen. Vraagstukken. T oepassingen op het 
ambacht van den meubelmaker. 

c. Mechanica. Kennis van de leer der be
wegingen; samenstelling en ontbinding van 
krachten ; kracht, massa, versnelling ; zwa-arte
kracht; arbeid en arbeidsvermogen . Beginselen 
van de sterkteleer: trek, druk, afschuiving, 
buiging en wringing. Vraagstukken. Toepassin
gen op het ambacht van den meubelmaker. 

d. Materialen. Grondige kennis van de in 
het meubelvak toegepast e houtsoorten, haar 
herkomst, afmetingen, eigenschappen, gebreken, 
bewerking, keuring en verzorging, ook wat het 
gebruik van bederfw~rende middelen betreft ; 
kennis van de overige bij het meubelmaken 
gebrui.b.1; wordende materialen, onder welke 
metaal, marmer, glas en hun toepassing; kra
merijen ; grondige kennis van hang- en sluit
werk ; kennis van materialen en technieken, 
toegepast in aanverwante vakken, zooals stof
feeren en schilderen. 

e. Gereedschappen. Grondige kennis van de 
gereedschappen, werktuigen en hulpmiddelen. 
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bij den meubelmaker en in fabrieken van meu
bèlen en betimmeringen in gebruik. 

/. Verbindingsleer. Grondige kennis van de 
verbindingsleer en van de sa,menstelling en de 
vervaardiging van meubelen en betimmeringen, 
zoowel uit de hand als machinaal. Kennis van 
eenvoudige carrosserieën. Prijsberekeningen. 

g. Geschiedenis van het meubel. Kennis van 
de geschiedenis van het meubel, van betimme
ringen en van het hiermede in verband staande 
ornament ; kennis van vakliteratuur en van 
de hoofdvormen uit de bouwkunst in de voor
naamste stijltijdperken. 

h. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid, der wet) . 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens t <ir verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

j . Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne. 
l. Sociale wetgeving. Plichten van den 

staatsburger . Eenvoudig overzicht van de on
gevallen-, invaliditeits- en ziektewetten en 
van de voornaamste wettelijke voorschriften 
betreffqnde de arbeidsovereenkomst. 

2. Veiligheid en hygiëne. E enige kenn's om
trent veiligheids- en gezondheidsmaatregelen, 
alsmede van de eerste hulp bij ongevallen. 

k. Nijverheidsonderwijswet . E enige kennis van 
deze wet en van de daar-op berustende bepalin
gen, in het bjjzonder voor zoover betreft het 
ager nijverheidsonderwijs voor jongens. 

l. Schetsen, teekenen en ontwerpen. Vaar
digheid in: 

1. het schetsen, opmeten en in t eekening 
brengen van eén meubel of binnenbetimmering. 

De teekening uit te voeren in inkt ; de schets 
bij de teekening in te leveren ; 

2. het ontwerpen en teekenen van een meu
bel of binnenbetimmering naar opgave. 

De teekening t e maken op schaal, met volle
dige werkteekening op ware grootte ; uit te 
voeren in potlood ; de doorsneden met kleur 
aan te geven ; de calculatie bij de teekening in 
te leveren; 

3. het maken van een perspectivische teeke
ning· met schaduw ; 

4 . het schetsen op het schoolbord. 
m" P lastisch ontwerpen. Vaardigheid in het 

plastisch ontwerpen in klei, was of ander 
materiaal, van een gedeelte van een meubel of 
binnenbetimmering . 

V. Toelichting. 
Het examen in de onderdeelen a, b en c wordt 

schriftelijk en mond eling afgenomen. Den 
examinandus, wien voor het schriftelijk examen 
in een van deze onderdeelen het cijfer 7 (zeven) 
of hooger toegekend wordt, kan vrijstelling 
van het mondeling examen in dat onderdeel 
worden verleend. 

Het examen in de onderdeelen d tot en met j 
wordt schriftelijk en mondeling afgenomen. 

j. '! . De examinandus moet in staat zijn, bij 
ongevallen eerste hulp te verleenen . 

k. Het examen-wordt schriftelijk afgenomen. 
l . Hierbij worden zooveel mogelijk de Neder

landsche normalisatievoorschriften gevolgd. 
De mondelinge examens kunnen worden af

genomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Pt1ogramma voor de akte N XI. 

I. B evoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het lijnteekenen, het handtee
kenen en het technisch teekenen aan meisjes
scholen, bedoeld in artikel 11 , eerste lid, der 
Nijverheidsonderwijswet. 

II. Toelating. 
\Vie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, moet op 1 Juli van het jaar, waarin dit 
wordt afgelegd, den leeftijd van 21 jaar hebben 
bereikt, en in het bezit zijn van de akte hand
teekenen lager onderwijs of van de akte M A. 

III. Vrijstellingen. 
Van het examen in het onder IV genoemde 

onderdeel a zijn vrijgesteld de bezitsters van 
een van de akten N t, N II a of N II b : van 
dat in de onderdeelen d, f 2 en g de bezitsters 
van de akte N s. 

IV. Eisch.en. 
a. Meetkunde. 
1. Planimetrie. Kennis van de voornaamste 

eigenschappen van de vlakke figuren tot en 
met den cirkel; om-, in - en aangeschreven 
cirkels van driehoeken ; vierhoeken om en in 
den cirkel ; regelmatige veelhoeken ; omtrek 
en oppervlak van den cirkel; constructies en 
meetkundige plaatsen. Vraagstukken. 

2. Stereometrie. Kennis van de grondbe
grippen ; onderlinge stand van lijnen en vlak
ken; hoek- en afstandsbegrip; meetkundige 
plaatsen ; eigenschappen, oppervlakken en 
inhouden van regelmatige lichamen. Vraag
stukken. 

3. Beschrijvende meetkunde. Voorstelling en 
onderlinge ligging van punten, lijnen en vlak
ken ; bepaling van de ware grootte van lijnen 
en hoeken ; projectie van lichamen , door
snijdingen van platte vlakken en regelmatige 
lichamen en van regelmatige lichamen onder
ling; ontwikkeling van oppervlakken. Vraag
stukken. 

Kennis van de axonometrische en de scheeve 
projectie. 

4 . Perspectief. Kennis van de beginselen, 
met toepassing op regelmatige lichamen ; 
straalmethode ; grenslijnen ; eenvoudige scha
duwbepaling bij zonlicht . 

b. Geschiedenis. Algemeene kennis van de 
hoofdlijnen van de beschavingsgeschiedenis en 
de geschiedenis van de beeldende kunsten ; de 
geschiedenis van weefsels, naaldwerken en kant
werken en de ontwikkeling van het kostuum. 

c. Ontleedkunde. Algemeene kennis van de 
ontleedkunde en van de proportieleer van den 
mensch. 

d. Textieltechnieken. Eenige kennis van 
textielmaterialen, van de werkwijzen, waardoor 
textielstoffen ontstaan, en van d e technieken 
voor de versiering van stoffen. 

e. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver 
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid, der wet). 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

/. Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne. 
1. Sociale wetgeving. Plichten van den 

staatsburger. Eenvoudig overzicht van de on-
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gevallen-, invaliditeits- en ziektewetten en van 
de voornaamste wettelijke voorschriften betref. 
fende de arbeidsovereenkomst. 

2. Veiligheid en hygiëne. Eenige kennis om
trent veiligheids- en gezondheidsmaatregelen, 
alsmede van de eerste hulp bij ongevallen. 

g. Nijverheidsonderwijswet. Eenige kennis van 
deze wet en van de daarop berustende bepalin
gen, in het bijzonder voor zoover betreft het 
nijverheidsonderwijs voor meisjes. 

h. Teekenen, schetsen en ontwerpen. Vaardig
heid in: 

1. het teekenen van een geometrische vlak
versiering ; de teekeningen uit te voeren in 
inkt; 

2. het teekenen van een figuur naar levend 
gekleed vrouwelijk model ; 

3. het maken van anatomische teekeningen 
in verband met de volgens 2 vervaardigde teeke
ningen; 

4. het teekenen van een kostuum op paspop 
of op levend model; de teekeningen uit te 
voeren in kleur met waterverf ; 

5. het uit het geheugen schetsen van een 
vooraf waargenomen kostuum; 

6. het ontwerpen en teekenen van een 
kostuum met bijbehoorende versiering ; 

7. het ontwerpen en teekenen van mono-
grammen en opschriften ; 

8. het schetsen op het schoolbord . 
V. Toelichting. 
Het examen in het onderdeel a wordt schrifte

lijk en mondeling afgenomen. De examinanda, 
aan wie voor het schriftelijk examen in dit 
onderdeel het cijfer 7 (zeven) of hooger toe
gekend wordt, kan vrijstelling van het monde
ling examen hierin worden verle~nd. 
· Het examen in de onderdeelen b tot en met f 
wordt schriftelijk en mondeling afgenomen; 
·dat in het onderdeel g uitsluitend schriftelijk. 

f 2. De examinanda moet in staat zijn, bij 
ongevallen eerste hulp te verleenen. 

Voor zooveel mogelijk worden de Nederland
sche normalisatievoorschriften gevolgd. 

De mondelinge examens kunnen worden af
genomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Programma voor de akte N XIII. 

I. Bevoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in de scheepswerktuigkunde aan 
de scholen ter opleiding tot alle machinisten
en stuurmansrangen ter koopvaardjj, bedoeld 
in artikel 11 der Nijverheidsonderwijswet. 

II. Indeeling. 
H et examen kan worden afgelegd in twee 

gedeelten. 
III. Toelating tot het eerste gedeelte. 
Wie tot het eerste gedeelt e van het examen 

wenscht te worden toegelaten, moet aan den 
voorzitter van de examencommissie overleggen 
het bewijs, dat ruj voldaan heeft aan het 
examen voor het diploma C als scheepswerk
tmgkundige, of het bewijs van vier jaren dienst 
als officier van den Marinestoomvaartdienst 
der tweede klasse. 

IV. Vrijstellingen voor het eerste gedeelte. 
Van het examen in de onder V genoemde 

onderdeelen a tot en met g zijn vrijgesteld de 

bezitters van het bewijs van met goed gevolg 
afgelegd examen voor den rang van officier 
van den Marinestoomvaartdienst der eerste 
klasse. Deze gegadigden leggen het examen in 
het onderdeel h bij het tweede gedeelte af. 

V. Eischen voor het eerste gedeelte. 
a. Wiskunde. 
1. Differentiaal- en integraalrekening. Het 

differentiëeren van functies van één en meer 
veranderlijken; limieten, minima en maxima; 
het integreeren van elementaire functies; be
paalde, enkelvoudige en meervoudige integra
len; eenvoudige differentiaalvergelijkingen. 
Vraagstukken. 

2. Analytische meetkunde. De beginselen van 
de analytische meetkunde in het platte vlak, 
met behulp van gewone en poolcoördinaten voor 
punten, rechte lijnen en kegelsneden; krommen 
van technisch belang. Vraagstukken. 

3. Nomografie. De beginselen van de nomo
grafie. 

b. Natuurkunde. De algemeene natuurkun
de. I n het bijzonder: warmte, geluid, de tril
lingsleer ; de electriciteitsleer : magnetisme, 
electrostatica, electrodynamica, electromagne
tisme en wisselstroomtheorie. Toepassingen. 
Vraagstukken. 

c. Technische warmteleer. Algemeene be
grippen en de hoofdwetten van de mechanische 
warmtetheorie; warmteoverdracht ; kring
processen : entropie ; toepassing op ideale gassen 
en op stoom ; mtstrooming van gassen en dam
pen. Vaardigheid in het bezigen van de ge
bruikelijke diagrammen voor het berekenen 
van calorische werktmgen. Vraagstukken. 

d. Scheikunde. De beginselen, van de anor
ganische en van de organische scheikunde, met 
het oog op de toepassingen bij de scheepswerk
tuigkunde. 

e. M echanica met sterkteleer. 
1. Mechanica. Grondige kennis van de 

statica en de dynamica. Beginselen van de 
grafostatica, de hydrostatica en de hydrodyna
mica. Toepassingen bij de scheepswerktuig. 
kunde. Vraagstukken. 

2. Sterkteleer, voor zoover in de scheeps
werktmgkunde toegepast. Belastinggevallen ; 
trek, druk, bmging, afschuiving, wringing en 
knik ; traagheidsgrootheden ; samengestelde 
belastingen. Toepassingen . Vraagstukken. 

f. Electrotechniek. 
1. Kennis van de samenstelling, het gebrmk, 

het onderhoud en het herstellen van dynamo's, 
electromotoren, accumulatoren, electrische lei
dingen, schakelborden, meters, weerstanden, 
beveiligingen, enz ., aan boord van koopvaardij
schepen in gebruik. Het verhelpen van storin
gen. 

2. Vaardigheid in het lezen en teekenen van 
eenvoudige schakelschema's. 

g. Vakliteratuur. Kennis van vakliteratuur 
in het Nedcrlandsch, het Engelsch en het 
Duitsch. 

h. Nijverheidsonderwij&wet. E enige kennis van 
deze wet en van de daarop berustende bepalin
gen , in het bijzonder voor zoover betreft het 
scheepvaartonderwij s. 

VI. Toelichting voor het eerste gedeelte. 
Het examen in de onderdeelen a, b en d wordt 

schriftelijk en mondeling afgenomen. Den 
examinandus, ,vien voor het schriftelijk examen 



215 30 MAART (S. 162) 1935 

in een van deze onderdeelen het cijfer 7 (zeven) 
of hooger toegekend wordt, kan vrijstelling 
van het mondeling examen in dat onderdeel 
worden verleend. · 

Het examen in de onderdeelen c en e tot en 
met g wordt schriftelijk en mondeling afgeno
men ; dat in het onderdeel h uitsluitend schrifte
lijk. 

De mondelinge examens kunnen worden af
genomen met behulp van schetsen op het school
bord. 

VII. Eischen voor het tweede gedeelte. 
f. S-lieepswerktuigbouwkunde. 
1. Grondige kennis van de scheepswerktuig

bouwkunde, waaronder is begrepen kennis van 
de inrichting, samenstelling, werking, behande
ling, het onderhoud en de bepaling van de hoofd
maten van : verbrandingsmotoren ; stoomketels 
en hun toebehooren, zuigerstoommachines en 
turbines, en hun toebehooren ; condensors, 
pompen en andere hulp- en bijwerktuigen; pijp
leidingen. 

2. Grondige kennis van de factoren, welke de 
economie van een ketel- en van een machine
installatie beïnvloeden ; bepaling en beoordee
ling van de rendementen van verbrandings
motoren, stoomketels, -machines, -turbines en 
pompen ; kennis van de gebruikelijke meet
methoden. 

3. Kennis van het herstellen en keuren van 
stoomketels en van het stellen en herstellen van 
verbrandingsmotoren, zuigerstoommachines, 
stoomturbines, pompen en andere hulp- en 
bijwerktuigen; asleidingen; pijpleidingen . 

k. Scheepsbouwkunde . Eenige kennis van 
den scheepsbouw, in het bijzonder: samenstel
ling en bouw van het stalen schip ; de verbin
dingen van de onder i genoemde werktuigen 
met het schip ; samenstelling van olie- en kolen
bergplaatsen ; waterdichte indeeling ; ventila
tie ; voortstuwing. 

l. Mechanische technologie . Kennis van de 
mechanische technologie, voor zoover van be
lang voor den scheepswerktuigkundige. 

m. Chemische technologie. Kennis van de 
chemische technologie, voor zoover van belang 
voor den scheepsw rktuigkundige, in het bij
zonder brandstoffen, rookgassen, water en 
smeermiddelen ; corrosie van metalen. Kennis 
van pakkingstoffen . 

n . Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid, der wet). 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

o. Sociale wetgeving, veiligheid en hygiëne. 
l. Sociale wetgeving. Plichten van den staats

burger. Eenvoudig overzicht van de ongevallen-, 
invaliditeits- en ziektewetten en van de voor
naamste wettelijke voorschriften betreffende 
de arbeidsovereenkomst. 

2. Veiligheid en hygiëne. Eenige kennis 
omtrent veiligheids- en gezondheidsmaatrege
len, alsmede van de eerste hulp bij ongevallen. 

p. W erkteekeningen en schetsen. Vaardigheid 
in het lezen van werktuigbouw- en scheeps
bouwkundige teekeningen; het opmeten en in 
teekening brengen van machineonderdeelen ; 
het ontwerpen van machineonderdeelen, met 

gebruikmaking van technische handboeken. 
Vaardigheid in het schetsen op het schoolbord. 

VIII. Toelichting voor het tweede gedeelte. 
Het examen in de onderdeelen i tot en met m 

wordt schriftelijk en mondeling afgenomen ; 
dat in de onderdeelen n en o alleen mondeling. 

o 2. De examinandus moet in staat zijn, bij 
ongevallen eerste hulp te verleenen. 

p. De teekeningen te vervaardigen overeen
komstig de Nederlandsche normalisatievoor
schriften ; de teekeningen worden gedeeltelijk 
in potlood, gedeeltelijk in inkt uitgevoerd. 

De mondelinge examens kunnen worden af
genomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Programma voor de akte N XV. 

I. Bevoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in zeemanschap aan scholen, 
bedoeld in artikel 11 der Nijverheidsonderwijs
wet. 

II. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen, moet aan den voorzitter van de examen
commissie overleggen het bewijs, dat hij voldaan 
heeft aan het examen voor eerste stuurman bij 
de groote handelsvaart, of aan het eerste ge
deelte van het examen voor luitenant ter zee . 
der eerste klasse bij de Koninklijke Marine. 

III. Vrijstellingen. 
Van het examen in de onder IV genoemde 

onderdeelen a en e zijn vrijgesteld de bezitters 
van een van de akten N XVI of N XVI a. 

IV. Eischen. 
a. Natuurkunde. Beginselen van: de leer 

van de warmte, het licht en het geluid ; het 
magnetisme en de electriciteitsleer. Toepassin
gen. Vraagstukken. 

b. Scheilmnde. De beginselen der scheikun
de. Toepassingen op het vak, met name op de 
verpakking en behandeling van gevaarlijke 
ladingen, het voorkomen en het blusschen van 
brand aan boord en het onderhoud en het ont
smetten van schepen. 

c. Mechanica. Beginselen van: de statica 
en de dynamic<J.; de hydrostatica, de hydrody
namica, de sterkteleer. Toepassingen bij de 
zeemanschap. Vraagstukken. 

d. Vakliteratuur, enz. Bekendheid met de 
vakliteratuur en met de behandeling van 
scheepspapieren, ook in het Engelsch en het 
Duitsch. 

e. Nijverheidsonderwijswet. Eenige kennis van 
deze wet en van de daarop berustende bepalin
gen, in het bijzonder voor zoover betreft het 
zeevaartonderwijs. 

/. Rechtskennis, enz. Kennis van algemeene 
rechtsbegrippen en van het zeerecht, omvat
tende eenig begrip van het verbintenissenrecht, 
eenige kennis van het strafrecht met het oog 
op scheepvaartmisdrijven en -overtredingen; 
kennis van de beginselen van het vennootschaps
recht, wisselrecht en assurantierecht ; eenige 
algemeene begrippen van internationaal pu
bliek- en privaatrecht, kennis van de rechten 
en plichten van den kapitein en van de schepe
lingen, van bevrachtingen, zeeassurantie, aan
varingsrecht, van hulp en berging en het ver
voer van passagiers en lading. Eenig begrip van 
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de geschiedenis van het Nederlandsche zee
recht. 

(J. Zeemanschap. Grondige kennis van : 
l. Z eemanschap. De zeemanschap, omvat

tende het behandelen van schepen en booten 
onder alle omstandigheden ; 

2. Voorkominy van aanvarinyen. De be
palingen ter voorkoming van aanvaringen op 
zee en van het binnenaanvaringsreglement, 
daaronder begrepen de geschiedenis en de 
r echterlijke uitlegging dezer bepalingen ; 

3. Beladen en stuwen. Het beladen en 
stuwen; de beginselen, op welke de vracht
berekening berust ; 

4. Gevaarlijke ladingen en brand. Verpak
king, stuwing en behandeling van gevaarlijke 
ladingen ; het voorkomen en het blus chen van 
brand aan boord ; 

5. Gidsen, seinen, scheepsadministratie. H et 
gebruik van zeemansgidsen en stroomkaarten ; 
het aandoen van de .i: ederlandsche zeegaten; 
verschillende methoden van seinen tusschen 
schepen onderling en met den wal ; de scheeps
administratie en de scheepspapieren . 

h. Scheepsbouwkunde, enz. 
l. Scheepsbouw. K ennis van den scheeps

bouw, omvattende algemeene kennis van in
richting en constructie van koopvaardij chepen; 
tuig ; laadgerei; stuurinrichtingen ; leidingen ; 
appendaaes ; pompen; de uitrusting ; de red
dingsmiddelen ; eigenschappen en keuring van 
de voornaamste scheepsbouwmaterialen ; onder
houd, expertises en eenvoudige herstellingen 
aan schepen ; 

2. Stabiliteit. K ennis van de stabiliteit in 
verband met de veiligheid, het gedrag op zee 
en de manoeuvreerbaarheid der schepen ; het 
gebruik van de aan boord voorkomende gra
fieken; 

3. Spanningen. Eenige kennis van de krach 
ten, wellce op het schip onder verschillende om
standigheden werken , en van de hierdoor ver
oorzaakte spa nningen ; 

4. Scheepsmetiny . K ennis van de scheeps
meting en de minimum-uitwatering. 

j. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 
38, tweede lid, der wet) . 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschriften. 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

k. Veiliyheid en hygiëne. Eenige kennis 
omtrent veiligheids- en gezondheidsmaq,trege
len, alsmede van de eerste hulp bij ongevallen. 

l. T eekeningen lezen, teekenen en schetsen. 
Vaardigheid in : 

1. H et lezen van scheepsbouwkundige tee
keningen; 

2. H et teekenen van eenvoudige scheeps-
bouwkundige verbindingen en onderdeelen; 

3. H et schetsen op het schoolbord. 

V. Toelichting. 
H et examen in de onderdeelen a, b en c wordt 

schriftelijk en mondeling afgenomen . Den 
examinaudu~. wien voor het schriftelijk examen 
in een van deze onderdeelen het cijfer 7 (zeven) 
of hooger toegekend wordt, kan vrijstelling 
van het mondeling examen in dat onderdeel 
worden verleend. 

H et examen in het onderdeel d wordt schrifte-

lijk en mondeling afgenomen ; dat in het onder
deel e uitsluitend schriftelijk. 

Het examen in de onderdeelen f tot en met h 
wordt schriftelijk en mondeling afgenomen. 

k. De examinandus moet in staat zijn, bij 
ongevallen eerste hulp te verleenen. 

De mondelinge examens kunnen worden af
genomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

P rogramma voor de a k te N XVI. 

I. Bevoeydheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in : 
a. de wiskunde en de zeevaartkunde aan 

zeevaartscholen ; 
b. de wiskunde aan jongensscholen , bedoeld 

in artikel 11 , eerste lid, der Nijverheidsonder. 
wijswet . 

IL Indeeling . 
Het examen voor deze akte wordt afgelegd 

in twee gedeelten. 
III. Toelating tot het eerste yedeelte. 
Wie zich aan het eerste gedeelte van h et 

examen wenscht te onderwerpen, moet op 
1 Juli van het jaar, waarin examen wordt 
afgelegd, den leeftijd van 21 jaar hebben be
r i,ikt . 

IV. Vrijstellingen voor het eerste yedeelte. 
Van het examen in de onder V genoemde 

onderdeelen b, c en d zijn vrijgesteld de be
zitters van een van de akten N XV of N XVI a. 

V. Eischen voor het eerste yedeelte. 
a. Wiskunde. 
1. · Rekenkunde en alyebra. Grondige kennis 

van : de hoofdbewerkingen en haa r eigenschap
pen ; de onmeetbare en complexe getallen ; 
logarithmen; vergelijkingen van den eersten 
en van den tweeden graad ; rekenkundige 
reeksen, ook van hoogere orde, meetkundige 
reeksen ; de stelling van De Moivre en de toe
passing daarvan op de oplossing van binomiaal
vergelijkingen, op de ontwikkeling van gonio
metrische functies en het verband met exponen
tiëele functies ; het funct iebegrip, met be
paling van maxima en miniwa ; grafische voor
stellingen van functies; het limietbegrip ; 
reeksen met onbepaald aantal termen en hun 
convergentie, de eenvoudigste convergentie
kenmerken. Vraagstukken. 

2. De vlakke meetkunde, waarbij inbegrepen 
de beginselen van de harmonische verhoudin
gen, de poolverwantschap en de inversie. 
Vraagstukken. 

3. l,feetkninde der ruimte. K ennis van de 
grondbegrippen. Onderlinge stand van lijnen 
en vlakken ; twee-, drie- en veelvlakshoeken ; 
meetkundige plaatsen; eigenschappen, opper
vlakken en inhouden van prisma, pyramide, 
prismoïde, cylinder, kegel en bol ; inhouden van 
lichamen, beschreven door wentelende vlakke 
figuren. Boltweehoek en -driehoek. Raak
problemen . R egelmatige veelvlakken. Stereo
grafische projectie. Vraagstukken. 

4. Gonio- en triyonometrie. De goniometrie, 
de vlakke en de boldriehoeksmeting. Vraag
stukken. 

5. Analyti.sclie meetkunde. De beginselen der 
analytische meetkunde in het platte vlak met 
behulp van gewone en poolcoördinaten voor 
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punten, rechte lijnen en kegelsneden. Vraag• 
stukken. 

6. Meetkunde der kegelsnellen. De beginselen 
van de meetkunde der kegelsneden. Vraag
stukken . 

7. Difjerentwal- en Integraalrekening. De 
beginselen van de differentiaalrekening, het 
differentiëeren van functies van een en meer 
veranderlijken ; de reeksontwikkelingen van 
Taylor en MacLaurin met toepassing op de 
ontwikkeling van functies ; bepaling van maxi
ma en minima ; analytisch onderzoek van een
voudige krommen : kromming en kromtestraal; 
de meest voorkomende integratiemethoden ; 
het begrip bepaalde integraal. Vraagstukken. 

b. Natuurkunde. De beginselen van de leer 
van : de warmte, het geluid, het licht, het 
magnetisme en de electriciteit, met het oog op 
toepassingen in de zeevaart, in het bijzonder de 
nautische instrumenten. Vraagstukken . 

c. M echanica. De statica, de dynamica, de 
hydrostatica en de beginselen van de hydrody
namica, met het oog op toepassingen in de zee
vaart. Vraagstukken . 

d. Nijverheidsonrlerwijswet. Eenige kennis van 
deze wet en van de daarop berustende bepalin
gen, in het bijzonder voor zoover betreft het 
zeevaartonderwijs. 

VI. Toelichting voor het eerste gedeelte . 
H et examen in de onderdeelen a, b en c wordt 

schriftelijk en mondeling afgenomen. Den 
examinandus, wien voor het schriftelijk examen 
in de onderdeelen b en c het cijfer 7 (zeven) of 
hooger toegekend wordt, kan vrijst elling van 
het mondeling examen in deze onderdeelen 
worden verleend. 

H et examen in het onderdeel d wordt schrifte. 
lijk afgenomen. 

VII. Eischen voor het tweede gedeelte. 
e. Sterrekunrle. Grondige kennis van de 

coördinatenstelsels ; de beweging van aarde, 
maan en planeten ; eenig begrip van de physi
sche sterrekunde. 

f. Z eevaartkunrle. Grondige kennis van de 
zeevaartkunde in haar geheelen omvang ; de 
algemeene theorie der kaartprojecties, met toe
passing op de gebruikelijke kaarten; kennis 
van de leer der watergetijden ; beginselen van 
de luchtvaartnavigatie. H et cijferen. 

g. I nstrumenten. Grondige kennis van de 
theorie en het gebruik van de nautische instru. 
menten ; de theorie van de deviatie en die van 
de compensatie van het kompas. 

h. M eteorologie . K ennis van: de maritieme 
meteorologie ; het gebruikmaken van meteorolo
gische gegevens ; de werkmethode van het 
Koninklijk Neder!andsch Meteorologisch fo. 
stitr.ut. 

j. Oceanografie . De stroomstelsels van de 
oceanen ; eenige kennis van de samenstelling 
van het zeewat er en van het bodemverloop 
van de oceanen. 

k . Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid, der wet) . 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

VIII. Toelichting voor het tweede gerleelte . 
H et examen in de onderdeelen e tot en met k 

geschiedt schriftelijk en mondeling. 

De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

P rog·ramma voor de akte N XVI a. 

I. B evoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in radiokunde aan zeevaart
scholen. 

II. Inrleeling. 
H et examen voor deze akte wordt afgelegd 

in twee gedeelten. 

III. T oelating tot het eerste gerleelte. 
Wie zich aan het eerste gedeelte van het 

examen wenscht t e onderwerpen, moet op 
1 Juli van het jaar, waarin dit wordt afgelegd, 
den leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. 

IV. Eischen voor het eerste gerleelte. 
a. Wiskunde. 
l. Analytische meetkunrle. Coördinatenste]. 

stels in het platte vlak en in de ruimte ; de 
voornaamste begrippen betreffende vlakke 
krommen, oppervlakken en ruimtekrommen van 
technisch belang. Vraagstukken. 

2. Di fferentiaal- en integraalrekening. H et 
differentieeren van functies van een en meer 
veranderlijken ; limieten, maxima en minima; 
het integreeren van elementaire functies ; 
bepaalde, enkelvoudige en meervoudige inte. 
gralen ; oneindige reeksen , de eenvoudigste 
convergentiekenmerken, r eeksen van Taylor en 
MacLaurin met toepassing op de belangrijkste 
functies ; complexe getallen en het theorema 
van De Moivre, reeksen van Fourier; eenvou
dige differentiaalvergelijkingen; totale differen
tiaal, lineaire differentiaalvergelijkingen van 
de eerste orde en die van hoogere orde met 
constante coëfficienten, in het bijzonder die 
van de tweede orde met en zonder rechter lid ; 
differentiaalvergelijking van Bessel ; eenig be
grip van simultane en van partieele differen
tiaalvergelijkingen, vooral met het oog op de 
toepassingen. Vraagstukken . 

b. Natuurkunde . De electriciteitsleer, de 
leer van het geluid, de trillingsleer, het magne
tisme. Beginselen van de warmteleer en van de 
leer van het licht. Toepassingen. Vraagstukken. 

c. Mechanica . De statica en de dynamica; 
harmonische beweging ; mechanische trillings
systemen met een en meer graden van vrijheid. 
Beginselen van de hydrostatica en de hydrody
namica. Toepassingen . Vraagstukken . 

d. Nijverheidsonderwijswet . Eenige kennis van 
deze wet en van de daarop berustende bepalin
gen, in het bijzonder voor zoover betreft het 
zeevaartonderwijs. 

VI. Toelichting voor het eerste gerleelte. 
Het examen in de onderdeelen a. , b en c ge. 

schiedt schriftelijk en mondeling; dat in het 
onderdeel d uitsluitend schriftelijk. 

VII. Toelating tot het tweede gerleelte. 
Wie zich aan het tweede gedeelte van het 

examen wenscht t e onderwerpen en niet in 
het bezit is van een geldige verklaring van met 
goed gevolg afgelegd eerste gedeelte, legt aan 
den voorzitter van de examencommissie het 
bewijs over, dat h\j bevo€'gd is tot het geven van 
middelbaar onderwijs in de natuurkunde. 
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VIII. Eischen voor het tweede gedeelte. 
e. Talen. 
Engelsch en Hoogduitsch. De examinandus 

moet in staat zijn een technische verhandeling 
uit deze talen in goed Nederlandsch te vertalen. 

/. Aardijkskunde. K ennis van de algemeene 
aardrijk~kunde, in het bijzonder van de voor
naamste scheepvaartverbindingen en van de 
belangr\jkste wegen voor verreberichtgeving. 

g. Voorschriften en prijsberekening. 
1. Voorschriften. Grondige kennis van de 

reglementen voor de wisseling van radio
berichten ; kennis van het verdrag voor de be
veiliging van menschenlevens op zee, voor 
zoover dat op de radiotelegrafie betrekking 
heeft. Kennis van de voorschriften betreffende 
de electrische inrichtingen , opgenomen in 
bijlage VII van het Schepenbesluit, in het bij
zonder van die, welke van toepas ing zijn op de 
radioinstallatie met t oebehooren . 

2. Prijsberekening. K emüs van de prijs
berekening van radioberichten. 

h. Electriciteitsleer. K ennis van de wissel
stroomtheorie ; voorstelling van wisselstroom
grootheden door vectoren en complexe ge
tallen ; ketens met weerstand, zelfinductie en 
capaciteit ; serie-, parallel- en eenvoudige ge
mengde schakelingen; resonantieverschijnselen. 
Meerphasensystemen. Overgangstoestanden bij 
in- en uitschakelen. Leidingen met verdeelde 
zelfinductie en capaciteit. Vraagstukken. 

j. Electrotechniek. E enige kennis van de 
inrichting en de eigenschappen van gelijk- en 
wisselstroommachines, omvormers en trans
form atoren ; bekendheid met de voornaamste 
electrische meetinstrumenten en metingen. 
E enige kennis van materialen en montage. 

k. Radiokunde. 
1. Geschiedenis. K ennis van de historische 

ontwikkeling. . 
2. Theoretische grondslagen. Theoret ische be

handeling van open en gesloten t rillingsketens ; 
vrij e en gedwongen trillingen; gekoppelde 
ketens ; methoden voor het opwekken van elec
trische t rillingen ; ontvangst, detectie, vacuum
en met gas gevulde lampen ; versterkers ; gene
reeren, moduleeren; telefonie ; gerichte en 
ongerichte zend- en ontvangsystemen. 

3. T oepassingen . Toepassing van de radio 
in het algemeen en kennis in bijzonderheden 
van de technische uitvoering ; de werkwijze, de 
bediening en het onderhoud van de bij de 
scheepvaart in gebruik zijnde zend- en ont
vanginstallaties; richtingzoekers, auto-alarm
toestellen, ultra-sonore echo-dieptemeters, band
repeaters , enz . 

4. M etingen. Bekendheid met de belang
rijkste radiotechnische meetmethoden en de 
daarbij voorkomende instrumenten . Opsporen 
en opheffen van kleine gebreken aan toestellen. 

5. Vakliteratuur. Bekendheid met de weten
schappelijke vakliteratuur en, in verband hier
mede, met de belangrijkste nieuwe vindingen 
op radiogebied. 

l. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid, der wet). 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens t er verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eer ste lid, der wet. 

m. Veiligheid en hygiëne. Eenige kennis om-

trent veiligheids- en gezondheidsmaatregelen, 
alsmede van de eerste hulp bij ongevallen. 

n. Vaardigheid in het schetsen op het school
bord. 

o. Uitvoering. Vaardigheid in het uitvoeren 
van de onder k 3 en 4 genoemde werkzaamheden 
en metingen. 

IX. T oelichting voor het tweede gedeelte. 
H et examen in de onderdeelen e, h, j, k en 1 

wordt schriftelijk en mondeling afgenomen . 
m. De examinandus moet in staat zijn, bij 

ongevallen eerste hulp te verleenen . 
De mondelinge examens kunnen worden af

genomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Programma voor de akte N XIX. 
I. B evoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in : 
a. de practijk van het landbouwhnishouden 

aan meisjesscholen, bedoeld in artikel 11 der 
ijverheidsonderwijswet; 
b. de daarbij behoorende theorievakken aan 

meisjesscholen, bedoeld in artikel 11, eerste 
lid , dier wet. 

II. I ndeeling. 
H et examen voor deze akte wordt afgelegd 

in twee gedeelte·n. 
III. T oelating. 
Wie zich aan het examen wenscht t e onder

werpen, moet: 
a. op 1 Juli van het jaar, waarin examen 

wordt afgelegd, den leeftijd hebben bereikt : 
1. voor het eer ste gedeelte, van 20 jaar; 
2. voor het tweede gedeelte, van 21 jaar ; 
b. aan de voorzitster van de examencom

missie overleggen het bewijs (de bewijzen), 
onderteekend door de(n) werkgever(s) (werk
geefster(s)) en door de directrice der nijverheids
school, aan welke zij de opleiding tot leerares 
laatstelijk heeft gevolgd, dat zij na den aanvang 
van het jaar, waarin zij den leeftijd van 17 jaar 
heeft bereikt, en na de huishoudelijke voor
opleiding ten minste gedurende 150 werkdagen 
in (een) huishoudelijke betrekking(en) is werk
zaam geweest in volledige dagtaak in een land
bouwersgezin of daarmede overeenkomenden 
werkkring. 

IV. Eischen voor het eerste gedeelte . 
a. Natuur- en scheikunde. E enige kennis 

van: 
1. Natuurkunde. De algemeene eigenschap

pen van lichamen . Wet van Pascal; vloeistof
aruk ; wet van Archimedes ; soortelijk gewicht ; 
evenwicht van vloeistoffen en gassen ; wet van 
Boyle ; barometer s en manometer s ; pompen ; 
wet van Berthollet ; meten van temperaturen ; 
uitzetting van vaste stoffen en vloeistoffen. 
Vraagstukken . E enig begrip van de electrici
t eitsleer. Toepassingen in het huishouden. 

2. Scheikunde. De scheikundige hoofdwet
t en; oxydatie, r eductie; zuren, basen, zouten; 
begrip van scheikundige omzettingen . De voor 
het huishouden belangrijkste scheikundige ver 
bindingen . 

b. Plant- en dierkunde . Eenige kennis van : 
1. Plantkunde. Den uit- en inwendigen 

bouw van de plant en haar levensverrichtingen ; 
het determineeren van in het wild groeiende 
planten; 
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2. Dierkunde. Den bouw en de levens
verrichtingen van paard, rund, schaap, varken 
en pluimvee in verband met verpleging, voe
ding en opbrengst. 

c. Tuinhouw. Eenige kennis van : de teelt 
in den vollen grond van alle groenten, geschikt 
voor eigen verbouw; het doelmatig bewaren 
daarvan ; de behandeling van vruchtboomen ; 
het kweeken van kamerplanten en van bloemen 
en heesters in den tuin bij de boerderij ; het 
bestrijden van schadelijke dieren en planten. 

d. Economie . Eenig begrip van de economie 
in verband met de beteekenis van den land
bouw in de samenleving. 

V. Toelichting voor het eerste gedeelte. 
H et examen wordt mondeling en zoo noodig 

ook schriftelijk afgenomen. 
VI. Eischen voor het tweede gedeelte. 
e. Gezondheidsleer. Eenige kennis van: 
1. H et menschelijk lichaam. Bouw en ver

richtingen daarvan ü, het bijzonder bloeds
omloop, ademhaling, spijsvertering en huid
werking. De gevaren welke het lichaam be
dreigen in huis en school ; besmetting, ontsmet
ting. 

2. Lichaam en kleeding. Verzorging daarvan 
in verband met leeftijd, arbeid en klimaat ; 
verontreiniging en reiniging. 

3. Huisvesting. De voornaamste begrippen 
van de gezondheidsleer betreffende de woning, 
ook in verband met het landbouwbedrijf ; in
deeling, inrichting, bewoning, onderhoud, r eini
ging, verlichting, verwarming, luchtverver
sching, temperatuurregeling, watervoorziening, 
verwijdering van afvalstoffen . . 

4. Ziekenverzorging en E.H.b .0. Verzorging 
van zieken in huis ; eerste hulp bij ongevallen. 

5. Voedingsleer. De samenstelling van de 
meest gebruikte voedingsmiddelen in verband 
met de beteekenis van de voedingsstoffen ; 
aard en werking van de belangrükste genot
middelen; de verteerbaarheid van het voedsel; 
het samenstellen van maaltijden en dagrant 
soenen voor verschillende gevallen ; eenig in
zicht in de ontwikkeling van de voedingsleer; 
de t en plattelande gebruikelijke voedingswijzen. 

f. Warenkennis voor het plattelandsgezin, in 
verband met : 

1. Huishoudelijk werk en woninginrichting. 
Eenige kennis van huisraad, verwarmings- en 
verlichtingstoestellen, beddegoed, werkgereed
schap, reinigingsmiddelen. · 

2. Waschbehandeling. Eenige kennis van 
grondstoffen en weefsels voor lijf- en huishoud
goed, werkgereedschap, reinigingsmiddelen . 

3. Voeding . K ennis van de meest gebruikte 
eet- en drinkwaren . 

4. Keukens en keukengerei. E enige kennis 
van de inricht ing van keukens ; van kook
toestellen, brandstoffen en voorwerpen, in een 
plattelandshuishouding gebezigd biJ de berei
ding en het bewaren van levensmiddelen. 

5. De Warenwet . Eenige kennis van de 
voornaamste bepalingen van de Warenwet en 
de daarop berustende bepalingen, welk-e op 
bovengenoemde waren betrekking hebben . 
Begrip van de werking van keuringsdiensten. 

g. Huishoudelijk beheer. Inzicht in de be
t eekenis van gezin en huishouding ; begrip van 
doelmatige besteding van tijd, geld, goederen 
en arbeid ; inzicht in het boekhouden en in het 

indeelen van de werkzaamheden voor een 
plattelandshuishouding. Eenige kennis van de 
voornaamste wetteijke voorschriften betreffen
de de arbeidsovereenkomst; begrip van de 
plaats, welke de vrouw in het landbouwbedrijf 
inneemt; van instellingen en maatregelen ter 
verbetering van de levensomstandigheden op 
het platteland. 

h. R eceptenleer. Eenige kennis van het 
kenmerkende van de bereidingswijze van een
voudige gerechten; het aanbrengen van af
wisseling; het samenstellen van menu's en van 
gerechten uit op te geven grondstoffen. 

j. Inrichting. Begrip van de eischen, waar
aan de inrichting van eenvoudige plattela nds
woningen en van leerlokalen voor landbouw
huishoudonderwijs moeten voldoen ; het maken 
van een eenvoudige schets van den plattegrond 
van geschikte lokalen. 

k. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid , der wet). 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens t er verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

l . Nijverheidsonderwijswet. E enige kennis van 
deze wet en van de daarop berustende bepalin
gen, in het bijzonder voor zoover betreft het 
landbouwhuishoudonderwijs. 

· m. Vaardigheid in : 
l. Huishoudelijk werk. Het onderhouden en 

reinigen van woning, huisraad, huishoudelijk 
en melkgereedschap ; het verwijderen van 
vlekken; het opknappen van kleeren, huisraad, 
speelgoed ; het verrichten van alle huishoude
lijke bezigheden, met uitzondering van naald
werk. 

2. Waschbehandeling. H et wasschen en op
maken van eenvoudig lijf- en huishoudgoed, 
zoowel met de hand als met machines. 

3. Koken. H et bereiden van allerlei ge
rechten en dranken, welke met eenvoudige hulp
middelen worden toebereid, ook voor zieken en 
herstellenden ; het verduurzamen van levens
middelen. 

VII. Toelichting voor het tweede gedeelte. 
H et examen in de onderdeelen e en f wordt 

schriftelijk en mondeling afgenomen ; dat in 
het onderdeel g mondeling en zoo noodig 
schriftelijk ; dat in de onderdeelen h, j en k 
uitsluitend mondeling. 

e 4. De examinanda moet in staat zijn, bij 
ongevallen eerste hulp t e verleenen. 

Bij het geheele examen moet vooral blijken, 
dat de examinanda bekend is met het leven 
op het platteland en met het werk van de 
boerin in de verschillende streken van ons land_ 

De mon.:lelinge examens kunnen worden af
genomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 
Prog·ramma voor de aanteekenlng op de 

akte N XIX, voor de beg·lnselen der 
land• en tuinbouwkunde. 

I. B evoegdheid. 
Deze aanteekening, geplaatst op de akte 

N XIX, geeft bevoegdheid voor het geven van 
onderwijs in de beginselen der land- en tuin
bouwkunde aan meisjesscholen voor landbouw
huishoudonderwijs, bedoeld in artikel 11, 
eerste lid, der Nijverheidsonderwijswet. 
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II. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht t e onder

werpen, moet aan de voorzitster van de examen
commissie overleggen : 

1. de akte N XIX of een gewaarmerkt af
schrift daarvan ; 

2. het bewijs (de bewijzen ), dat zij na het 
behalen van de akte N XIX ten minste 150 
werkdagen in volledige dagtaak practisch is 
werkzaam geweest in het land- en (of ) tuinbouw
bedrijf. 

III. Eischen. 
a . N atuur- en scheikunde. 
1. Natuurkunik. K ennis van en inzicht in 

de natuurkundige verschijnselen in het land
en tui nbouwbedrijf. Warmte : uitzetting, wetten 
va n Boyle en Gay Lussac ; soor telijke warmte; 
verdamping, stolling, dampspanning, overbren
ging. I et s over energie ; eenheden en meten van 
energie. Licht , geluid. Electriciteit. Toepassin
gen op de boerderij. 

2. Scheikunde. E enige kennis van de be
la ngrijkste scheikundige verbindingen. Inzicht 
in de omzettingen, welke zich bij planten en 
dieren voordoen. 

b. Plant- en dierkunde. 
1. Plantkunde. K ennis van den uit- en 

inwendigen bouw van hoogere en lagere pla nten 
en van haar levensverrichtingen . E enig begrip 
van de erfelijkheidsleer. 

2. Dierkunde. K ennis van den bouw en de 
levensverrichtingen van vee en pluimvee. Voor 
den land- en tuinbouw nutt ige en schadelijke 
dieren. 

c. K ennis van grond en bemesting. E enige 
kennis van : 

1. Grond. Samenstelling, natuurkundige en 
scheikundige eigenschappen ; grondonderzoek. 
H oofdzaken va n de bewerking. 

2. B emesting. Sa menstelling en voeding van 
de plant ; invloed va n de bemesting ; groen
bemesting, beer , compost . Sa menstelling, be
waring en gebruik van kunstmest stoffen ; mest 
behoefte. 

d. A kker- en weidebouw. E enige kennis van 
de in Nederland voorkomende bedrijfsvormen 
en van den verbouw van de bela ngrijkst e ge
wassen . 

e. Tuinbouwplantenteelt . E enige kennis van : 
1. Vruchtenteelt. Vermenigvuldiging en vor 

ming van vruchtboomen en -struiken. Aanleg en 
onderhoud van boomgaard en fruitt uin . Oogst 
sorteeren en bewaren. 

2. Groententeelt . Inrichting van een groen
tentuin. Enkele der voor naamste t eelten voor 
den kouden grond. De t eelt in bakken . 

3. Bloementeelt. Aa nleg van een eenvoudi
gen bloementuin bij de boerderij . Vermenig
vuldigen en kweeken van eenjarige, tweejarige 
en overblijvende p lanten. Heesters en coniferen. 
Bol- en knolgewassen. Kamerplanten. 

f. Veehouder-ij. E enige kennis van: 
1. Vee. De voedingsleer ; samenstelling en 

werking van de belangrijkst e voedermiddelen . 
Voeding, verzorging en opfokken van de ver
schillende soort en vee. 

2. M elkbehandeling. H et melken ; behande
ling van de melk op de boerderij ; samenstelling 
van de melk en de factoren , welke daarop van 
invloed zijn; melkonderzoek . 

3. Pluimveeteelt. Hoenders. De voornaamste 

bedrijfsrassen ; het algemeen voorkomen en de 
productie-eigenschappen. Huisvesting, voeding, 
verzorging . F okkerij , controle, broeden, op
fokken, ziekten. Rentabiliteit, verkoop. E enden , 
ganzen, kalkoenen; de voornaamste r assen; 
huisvesting, voeding, verpleging. 

g. Economie. E enige kennis van de hoofd
zaken van de economie, in het bijzonder be
treffende voort brenging en verdeeling van 
goederen . 

Vormen van la nd- en t uinbouwbedrijven in 
Nederland . Overheidsmaatregelen. Beteekenis 
van organisatie voor land- en t uinbouw. 

De voornaamste wett elijke bepalingen inzake 
arbeid door vrouwen en kinderen in den land
en tuinbouw. 

Inzicht in het indeelen van het werk in tuin
bouw- en nevenbedrijven en in het boekhouden 
voor la nd- en tuinbouwbedrijven. 

h. Opvoedkunik en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid , der wet). 

De eisehen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van de getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

j. Vaardigheid in : 
1. N atuur- en scheikundige proeven . Het ver

richten van eenvoudige demonstratieve proeven. 
2. Tuinwerk. H et verrichten van de ge

woonlijk voorkomende werkzaamheden . 
3. Pluimveeteelt . H et verzorgen van het 

pluimvee. 
IV. T oelichting . 
H et examen in de onderdeelen a, b, f en g 

geschiedt mondeling en zoo noodig ook schrifte
lijk ; dat in de onderdeelen c, d en e uitsluitend 
mondeling. 

De mondelinge examens kunnen worden af
genomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord . 

P rogramma voor de akte N XX. 

I. B evoegdheid. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in kinderverzorging en opvoeding 
aan meisjesscholen , bedoeld in ar tikel 11 , eerste 
lid , der Nijverheidsonderwijswet, onder d. 

II. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht t e onder

werpen , moet : 
a. Op 1 Juli va n het jaar , waarin dit wordt 

afgelegd, den leeftijd van 21 jaar hebben be
r eikt ; 

b. Aan de voorzit ster van de examencom
missie overleggen : 

1. o: . H et bewij s, bedoeld in artikel 29, 
eerst e lid , eerste alinea, der Nijverheidsonder
wijswet, waaruit blijkt, dat zij in bet bezit is 
van het sehoolgetuigschrift van huishoudkundi
ge, uitgereikt door een Rijks- of van Rijkswege 
gesubsidieerde nijverheidsschool, aan welke de 
opleiding tot huishoudkundige op den datum 
van dit get uigschrift was verbonden volgens 
den goedgekeurden lesrooster ; of 

~- een van de akten N VII, N VIII of 
N XI X of een gewaarmerkt afschrift daarvan ; 
of 

y . een van de diploma's van leerares in 
Kinderverzorging en Opvoeding, uitger eikt 
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voor 1 Januari 1938 vanwege de Vereeniging 
tot bevordering van het onderwijs in Kinder
verzorging en Opvoeding, of vanwege de R. K. 
scholen voor maatschappelijk werk te Amster
dam en te Sittard. 

2. Het bewijs (de bewijzen) , onderteekend 
door de(n) werkgever(s) (werkgeefster(s)) en 
door de directrice der nijverheidsschool, aan 
welke zij de opleiding tot leerares laatstelijk 
heeft gevolgd, dat zij na het behalen van een 
van de getuigschriften, akten of diploma's, ge
noemd onder 1, ten minste gedurende 280 
dagen in volledige dagtaak is werkzaam geweest 
bij kinderen in huishoudingen, tehuizen, in
richtingen of kleuterscholen. 

III. Vrijstellingen. 
Van het examen in de onder IV genoemde 

onderdeelen a, e en k zijn vrijgesteld de bezit
sters van de akte N XIX ; van dat in de onder
deelen a en e die van de akte N VII ; van dat 
in het onderdeel e die van de akte N VIII ; 
van dat in het onderdeel k die van een der aan
teekeningen op de akten N VII of N VIII. 

IV. Eischen. 
a. Al,gemeene gezondheidsleer. E enige kennis 

van: 
1. H et menschelijk lichaam. Bouw en ver

richtingen van het menschelijk lichaam, in 
het bijzonder bloedsomloop, ademhaling, spijs
vertering en huidwerking. 

2. Persoonlijke gezondheidszorg. Verzorging 
van het lichaam , de voeding en de kleeding, in 
verband met leeftijd, arbeid en klimaat. 

3. Huisvesting. Gezondheidszorg in het ge
zin ; luchtverversching, verlichting, verwar
ming, bewoning, r einiging en onderhoud. 

4. E.H.b.O. Eerste hulp bij ongevallen en 
ziekten. 

5. Volksgezondheid. Beteekenis van een goe
de volksgezondheid, van de voornaamste maat
regelen in het belang daarvan genomen van 
overheidswege en door organisaties ; iets van 
de wettelijke bepalingen, waarop verschillende 
van deze maatregelen berusten . 

b. Gezondheidsleer met betrekking tot het kind. 
Eenige kennis van : 

1. Lichaamsbouw en levens/uncties. Bouw en 
levensverrichtingen van zuigeling, kleuter en 
leerplichtig kind. 

2. Ontwikkeling en verzorging. De lichame
lijke ontwikkeling, verzorging en voeding van 
het kind. 

3. Ziekten Gevaren , welk de gezondheid 
van het kind bedreigen ; kinderziekten ; oor
zaken van ziekte en sterfte van kinderen. 

4 . Gezondheidszorg. Maatschappelijke be
teekenis van de gezondheidszorg voor het kind ; 
voorzorg en nazorg voor het kind in verband 
met ziekten en gebreken . 

5 . Inrichtingen. Organisatie en werkwijze 
van inrichtingen van gezondheidszorg voor ge
zonde en zieke kinderen. 

c. Opvoedkunde en onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in artikel 38, 
tweede lid, der wet). 

De eischen voor dit onderdeel zijn gelijk aan 
die, omschreven in het programma voor de 
examens ter verkrijging van d e getuigschriften, 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, der wet. 

d. Bijzondere opvoedkunde. 
1. Zielkunde. Eenige kennis van den geeste-

lijken ontwikkelingsgang van het normale 
kind, in het bijzonder dien van zuigeling en 
kleuter. 

2. Opvoedkunde. Bekendheid met de in
zichten van enkele opvoedkundigen, die in het 
bijzonder studie hebben gemaakt van het jonge 
kind. 

e. Nijverheidsonderwijswet. Eenige kennis van 
deze wet en van de daarop berustende bepalin
gen, in het bijzonder voor zoover deze betreffen 
het nijverheidsonderwijs voor meisjes. 

f. Kinderbescherming. Eenig inzicht in de 
kinderwetten en de daarop berustende bepa
lingen; het werk van vereenigingen en in
stellingen, werkz. aam op het gebied van de 
kind er bescherming . 

g. Kinderhandenarbeid. Vaardigheid in han
denarbeid voor kinderen ; het vervaardigen van 
eenvoudig speelgoed uit allerlei materialen ; 
feestversieringen. 

h. K inderspelen. Kennis van en vaardigheid 
in het leiden van spelen, spelletjes en reidansen , 
en vaardigheid in het vertellen. 

j. Kindermuziek. Kennis van en vaárdig
heid in het zingen of op de piano begeleiden 
van kinder- en speelliedjes; het leeren zingen 
van deze liedj es aan een groepje kinderen. 

k. Plant- en dierkunde. Eenige kennis van : 
1. Plantkunde. De levensverrichtingen van 

planten ; wortel, stengel, blad, bloem, vrucht. 
Enkele sier-, nuttige, gif- en woekerplanten. 
Behandeling van veel voorkomende kamer
planten. 

2. Dierkunde. Enkele dieren als voorbeelden 
van hun groepen. Levensomstandigheden en 
gewoonten. Omgang met veel voorkomende 
huisdieren. 

V. Toelichting . 
H et exam en in de onderdeelen a, b en / 

wordt schriftelijk en mondeling a.fgenomen ; 
dat in de onderdeelen d, e, j en k mondeling. 

a 4. De examina nda moet in staat zijn, bij 
ongevallen eerste hulp t e verleenen. 

De mondelinge examens kunnen worden af
genomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

Programma voor de examens ter verkrij 
ging· van de getuigschriften, bedoeld In 

artikel 38, eerste lid, der Nij ,•er
heldsonderwijswet. 

I. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenscht te onder

werpen , moet aan de(n) voorzit(ter)ster van de 
examencommissie overleggen de akte van be
kwaamheid of de aanteekening - of een ge
waarmerkt afschrift daarvan - waarvoor hij 
of zij het getuigschrift voor paedagogische 
bekwaamheid tot het geven van schoolonder
wijs verlangt . 

II. Eischen. 
a. ZielkundP- . Eenige bekendheid met de 

bewustzijnsverschijnselen van het kennen, ge
voelen en streven . Inzicht in verschijnselen als 
opmerkzaamheid, belangstelling, vermoeidheid. 
Eenige bekendheid met het wezen en het doel 
van de proefondervindelijke zielkunde, ook in 
verband met de beroepskeuze. Eenig begrip van 
de karakterkunde en van karakteropvoeding. 
Eenige kennis van de zielkundige eigenaardig
heden van de verschillende leeftijden, in het 
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bijzonder met het oog op de leerlinggroepen, op 
welke de akte of aanteekening betrekking 
heeft . 

.b. Opvoedkunde. Eenige kennis van: den 
algemeenen omsang met leerlingen van ver
schillende leeftijdsgroepen ; de voornaamste 
onderwerpen uit de zedelijke opvoeding ; de 
hoofdlijnen van het opvoedkundig denken na 
1750 ; hedendaagsche onderwijsst elsels en op
voedkundige stroomingen ; enkele werken van 
opvoedkundigen van naam, t er keuze van den 
examinandus. 

c. Onderwijsleer. 
l. Did,a,ctiek en methodiek. Kennis van di

dactiek en van de algemeene onderwijsmetho
diek, en van de toepassing daarvan op het bij
zondere gebied van de akte of de aanteekening. 

2. Geschiedenis. Begrip van de geschiedenis 
van het nijverheidsonderwijs en van de ont
wikkeling, het doel en de tegenwoordige be
teekenis van den tak van nijverheidsonderwijs, 
waartoe het (de) vak(ken) behoort(en), waar
voor de akte of de aanteekening bevoegdheid 
geeft. E enig begrip van de statistiek van het 
nijverheidsonderwijs . 

3. Leerplannen. Inzicht in de leerplannen 
van scholen en cursus en, voor welke de akte 
of de aanteekening bevoegdheid geeft. 

4. Lokalen. K ennis van de eischen, aan 
welke de schoollokalen en (of) -werkplaatsen 
moeten voldoen voor het onderwijs in het (de) 
vak(ken), voor (het)welk(e) de akte of aantee
kening bevoegdheid geeft. Het maken van een
voudige schetsen van plattegronden voor der
gelijke lokalen en werkplaatsen . 

III. T oelichting. 
H et examen ka n srhriftelijk en (of) monde

ling worden afgenomen. 
Het mondeling examen kan worden afgeno

men met behulp van schetsen op het school
bord. 

Behoord bij K oninklijk besluit van 30 Maart 
1935 (Staatsb/,ad n°. 162). 

s. 163. 

Mij bekend, 
De il{inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc ha n t . 

30 Maart 1935. BESLUIT, houdende vast
ste lling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, der Ziektewet ( door loopende 
tekst, bekendgemaakt bij Koninklij k be
s luit van 28 Januari 1935, Staatsblad n°. 
32). 

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

Sociale Za ken van 27 Febn.iari 1935, n°. 
536, afdeeling Arbeidersverzekeri ng; 

Gelet op artikel 4, eerste lid , der Ziekte
wet (doorloopende tek t, bekendgemaa kt bij 
Ons bes luit van 28 J anuari 1935); 

Den Raa d van State gehoord (advies van 
den 19den i\faart 1935, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Mini ter van 25 Maart 1935, n°. 
794, a fdeeling Arbeidersverzekering ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepa len als volgt: 

Art. 1. Als bedrijven, bedoel d in het eerste 
l id van ar t ikel 4 der Ziektewet worden aan
gewezen: 

1 °. het bedrijf van vervaardigen, herstell en 
en/of afwerken van onder- en/of bovenklee
ding, daaronder niet begrepen schoeisel en 
hoofdbedekking ; 

2° . het behangers- en/of stoffeerdersbedrij f ; 
3°. het mattenmakers- en/of stoelenmat

tersbedrij f ; 
4°. het meubelmakers- en/of biljartmakers-

bedrijf; 
5°. het rietmeubelma kersbedrijf ; 
6°. het stoelenmakersbedrijf ; 
7°. het mandenmakers bedrijf ; 
8°. het hoepelmakersbedrijf ; 
9°. het klompenmakersbedrijf. 
2. Dit besluit treedt in werk ing op 1 Juli 

1935. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J . R. S I o te m a k e r d e B r u ï n e. 

(Uitgeg . 16 April 1935.) 

s. 164 . 

30 Maart 1935. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 27 F ebruari 
1930, Staatsblad n°. 52, zooals dat gewij 
zigd werd bij dat van 3 Juni 1930, Staats
blad n°. 223, en tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 28 der Ziektewet (door
loopende tekst bekendgemaakt bij Ko
n inklijk be.slui t van 28 J anuari 1935, 
Staatsblad n°. 32), houdende bij zondere 
voorschriften voor de verzekering van per
sonen, die voor ten hoogste eenige dagen 
door denzelfden werkgever in dienst wor
den genomen voor werkzaamheden, waar
voor personen in den regel slechts voor 
eenige dagen in dienst genomen worden. 

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

Sociale Zaken van 27 F ebruari 1935, n°. 536, 
afdeeling Arbeidersverzeker ing; 

Gelet op artikel 28, eerste lid, der Ziekte
wet ( doorloopende tekst, bekendgemaakt bij 
Ons besluit van 28 J anuar i 1935, Staatsblad 
n°. 32) ; 

Den Raad van State gehoord (advies vau 
den 19 Maa rt 1935, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 faart 1935, n°. 
794, a fdeel ing A rbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken Ons besluit van 27 Februari 

1930, Staatsblad n°. 52, zooals dat gewijzigd 
werd bij Ons besluit van 3 Juni 1930, Staats
blad n° . 223, tot vaststell ing van een alge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 23 der Ziektewet, houdende bijzon
dere voorschriften voor de verzeker ing van 
personen, die in den regel in dezelfde kalen
derweek niet langer dan twee dagen in dienst 
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van denzelfden werkgever werkzaam zijn en 
te bepalen als volgt: 

Art. 1. 1. De arbeider die voor ten hoog
ste eenige dagen door denzelfden werkgever 

. in dienst wordt genomen voor werkzaamheden 
waarvoor personen in den regel slechts voor 
eenige dagen in dienst genomen worden (in 
dit besluit verder aangeduid als "losse arbei
der") is verpl icht zich aan te melden bij den 
Raad van Arbeid, binnen wiens gebied h ij 
zij n woonplaats heeft, ter inschrij ving in het 
register, bedoeld in het tweede Jid. 

2. Door de Raden van Arbe id wordt een 
register van losse arbeiders aangehouden. Na 
inschrij v ing in dit register wordt den lossen 
arbeider een te zijnen name geste lde legit i
matiekaart (in d it besluit verder aangeduid 
a ls "de kaart") uitgereikt, welke kaart gel
dig is gedurende den daarop aangegeven ter
mijn. De Raad van Arbeid is bevoegd te ver
langen dat de arbe ider zijn portret overlegt, 
dat a lsdan aan de kaart wordt vastgehecht. 

Het model van bedoeld register, alsmede 
het model en de geldigheidsduur der kaart 
worden door Onzen Min ister, met de uitvoe
ring van de Z iektewet belast, vastgesteld. 

3. De uitreiking van een kaart, bedoeld 
in het tweede Jid van dit artikel, blij ft achter
wege: 

a. indien blijkt dat de arbe ider reeds in 
het bezit is van een door den Raad van Ar
beid uitgereikte kaart, waarvan de geld ig
heidsduur nog niet is verstreken; 

b. indien ten name van den lossen arbei
der - niet door den Raad van Arbe id - een 
stuk is uitgereikt waaruit dezelfde gegevens 
kunnen worden geput als de bovenvermelde 
kaart, zu lks ten genoege van den Raad van 
Arbeid . 

4. De losse arbeider is verpl icht gedurende 
den t ij d dat hij in loondienst werkzaam is, 
zijn kaart, onderscheidenl ij k het stuk, be
doeld in het vorige lid onder b, bij zich te 
hebben en na afloop van den geld igheids
duur, of, indien hij binnen d ien termijn op
houdt los arbeider te zijn, op dat t ijdstip, in 
te leveren bij het orgaan, dat hem de kaart, 
onderscheidenl ijk het stuk bedoeld in het 
vorige Ji d onder b, u itgereikt heeft. 

2. 1. Telken male wanneer door een lossen 
arbeider in dienst van een werkgever arbeid 
wordt verricht, worden door of namens dien 
werkgever diens naam, voorletters en adres, 
voorz ien van de paraaf van den werkgever 
of den door dezen daartoe aangewezen per
soon op de kaart, onderscheidenlij k op het 
stuk, bedoeld in artikel 1, derde lid onder b, 
vermeld, onder aanduiding van de periode, 
gedurende welke de arbeider in zij n dienst is. 

2. Indien de Raad van Arbeid daartoe 
vergunning verleent kan de werkgever in 
plaats van met naam, voorletters en ad res op 
de kaart of het stuk vermeid worden met een 
firma.stempel of een afkorting, welke geen 
twij fel omtrent de identite it van den werk
gever laat. 

3. In afwijking van het bepaalde in arti
kel 6, derde l id, der Z iektewet, wordt het 
dagloon per groep van gel ijksoortige losse ar
beiders in een zelfde gemeente vastgesteld op 
een driehonderdste van het loon hetwelk ge
durendb het l aatstverloopen kalenderjaar ge-

middeld is verdiend door tot de betrokken 
groep behoorende losse arbeiders. 

4. Dit besl uit treedt in werking op 1 Ju li 
1935. 

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

's-Gravenhage, den 30sten Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. Slotemaker de Bruïne. 

(Uitgeg. 16 April 1935.) 

s. 165 . 

30 Ma,art 1935 . BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 31, derd,:, l id, 
der Z iektewet ( doorloopende tekst, be
kendgemaakt bij Koninklijk besluit van 
28 Januari 1935, Staatsblad n°. 32). 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de vo01·dracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 27 Februari 1935, n° . 536, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 31, derde lid, der Z iekte
wet (doorloopende tekst, bekendgemaakt bij 
Ons besluit van 28 J anuari 1935, Staatsblad 
n°. 32); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 19den Maart 1935, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 25 Maart 1935, n° . 
794, afdeel ing Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. 1. Degene die aan den Raad van 

Arbeid verzoekt ingevolge het bepaalde in 
artikel 31, derde lid, der Z iektewet van de in 
die wet geregelde verzekering te worden 
vrijgesteld, is verplicht zich te onderwerpen 
aan een geneeskundig onderzoek door een 
door den R aad van Arbeid aangewezen ge
neeskundige, zich op last van dien genees
kundige tot het ondergaan van zoodanig on
derzoek te laten opnemen in de hem aange
wezen inrichting, en in het algemeen de voor
schriften van dien geneeskundige, welke strek
ken om een geneeskundig onderzoek mogel ij k 
te maken, op te volgen. 

2. De aan het geneeskundig onderzoek ver
bonden kosten komen ten laste van de zieken
kas van den Raad van Arbe id, onderscheiden
l ij k ten laste van de bedrijfsvereeniging. 

2. 1. De Raad van Arbeid die aan den in 
het vorige artikel bedoelden persoon inge
volge het bepaalde in artikel 31, derde l id, 
der Z iektewet vrijstell ing verleent van de in 
d ie wet geregelde verzekering, is verplicht 
onverwijld na het nemen van het besluit waar
bij bedoelde vrijstelling wordt verleend, schrif
tel ijk aan het bestuur der R ij ksverzekerings
bank de goedkeuring van bedoeld besluit te 
verzoeken. 

2. De Raad van Arbeid legt daartoe bij 
vorenbedoeld verzoek aan het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank een rapport over van 
den in het vorige artikel bedoel den genees
kund ige, a lsmede a lle overige stukken, waar-
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op de Raad van Arbeid het nemen van het 
in het vorige Jid genoemde besluit gegrond 
heeft. Mede legt de Raad van Arbeid bij het 
verzoek aan het bestuur der Rijksverzekerings
bank over het in tweevoud opgemaakte bewijs 
als bedoeld in artikel 31, vierde Jid, der 
Ziektewet, door den Raad van Arbeid inge
vuld en onderteekend. 

3. H et bestuur der Rijksverzekeringsbank 
heeft het recht aan den Raad van Arbe id of 
aan de erkende bedrijfsvereeniging nadere in-
1 ichtingen te verzoeken, welke noodig zij n 
voor het nemen van een beslissing. 

4. H et bestuur der Rijksverzekeringsbank 
beslist zoo spoedig mogelijk op het in het 
eerste Jid van dit artikel genoemde verzoek 
en geeft daarvan onverwijld schriftelijk ken
nis aan den Raad van Arbeid, onderscheiden
lijk de erkende bedrijfsvereeniging. Daarbij 
zendt het bestuur der Rijksverzekeringsbank, 
indien het tot goedkeuring van het besluit tot 
vrijstelli ng als vorenbedoeld, heeft besloten, 
aan den Raad van Arbeid, eventueel aan de 
erkende bedrijfsvereeniging, één exemplaar 
van het bewijs als bedoeld in artikel 31, 
vierde I id der Ziektewet, door hetze! ve voor 
goedkeuring onderteekend, terug. 

5. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
houdt een register van ingevolge artike l 31, 
derde I id, der Ziektewet verleende vrij stel
lingen aan. 

3. De Raad van Arbeid doet, ingeval door 
hem een krachtens artikel 31, derde lid, der 
Ziektewet verleende vrijstelling is ingetrok
ken, daarvan onverwijl d mededeeling aan den
gene wiens vrij stelling is ingetrokken en aan 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank. 

4. De regelen in de artikelen 1, 2 en 3 
nedergelegd met betrekking tot het verleenen 
van vrijstelling door de Raden van Arbeid, 
zijn eveneens van toepassing met betrekking 
tot het verleenen van vrijstelling door de 
besturen der erkende bed rij fsvereenigingen. 

5. Dit besluit treedt in werking op 1 Juli 
1935. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 30sten Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S I o tem a k e r de B r u ï n e. 

(Uitgeg . 16 April 1935.) 

s. 166. 

30 Maa1·t 1935. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van: 

1 °. de overeenkomst van Parijs van 22 
December 1934 betreffende de afschaffing 
van de consulaire visa op gezondheids
passen; 

2°. de overeenkomst van Parijs van 22 
December 1934 betreffende de afschaffing 
van de gezondheidspassen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 22 December 1934 te Parijs 

mede namens de N ederlandsche Regeering 
gesloten overeenkomsten: 

1 °. betreffende de afschaff ing van de con
su laire visa op gezondheidspassen; 

2°. betreffende de afschaffing van gezond
heidspassen; 

van welke overeenkomsten een a fdruk en 
eene vertaling bij dit besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat bij de onderteeken ing van 
de onder 1 °. vermelde overeenkomst krachtens 
artikel 3 (a) de verklaring is afgelegd, dat 
de overeenkomst mede toepasselijk zal zijn op 
i.V ede1·landsch-l ndië en Suriname; 

Overwegende mede, dat de onder 1 °. be
doelde overeenkomst voo,· Nederland, Neder
landsch-lndië en Surinanie en de onder 2°. be
doelde overeenkomst voor het Rijk in Europa 
op 1 April 1935 zullen in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 29sten Maart 
1935, Directie van het Protocol, n°. 10872; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
genoemde overeenkomsten, a lsmede de ver

talingen daaI"Van, te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Iinisters, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, bel ast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereisch t. 

's-Gravenhage, den 30sten Maart 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
de Graalf. 

(Uitgeg. 10 April 1935. ) 

Fransche tekst. 

ARRANGEMENT CONCER ANT LA SUP
PRESSION DES VISAS CONSULAIRES 

SUR LES PATENTES DE SANTÉ. 

Les Gouvernements mentionnés ei-dessous 
desirant, conformément à !'esprit de l'article 
49 (4) et de l'article 57 de l a Convention Sani
taire Internationale signée à Paris Ie 21 juin 
1926, réduire auhant que possible les forma-
1 ités auxquelles sont soum is les navires de 
commerce, Jes souss ignés munis de pleins pou
voirs reconnus en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions su ivantes: 

1. Chacun des Gouvernements contractants 
s' engage à ne pas ex iger, dans les ports de 
son territoire métropolitain, que la patente de 
santé des navirés immatriculés dans les terr i
to ires métropolitains des autres Gouverne
ments contractants soit revêtue de visas de ses 
Con~uls, quelle que soit l a provenance du 
nav1re. 

2. Chacun des Gouvernements contractants 
s'engage à ne pas ex iger des navires visés ci
dessus, qui abordent dans ses ports, des docu
ments tels que patente de santé consulaire ou 
tout autre certificat ou l' accomplissement de 
formalités rendant ineff icace la dispense pré
vue à l'article 1. 

3. a. Chacun des Gouvernements contrac
tants peut déclarer, au moment de la signa
ture ou de l'adhés ion, qu'il entend rendre Ie 
présent Arrangement appl icable à !'ensemble 
ou à certains de ses colonies, territoires 
d'outre-mer, protectorats, terr itoires sous sa 
suzera ineté ou sou son mandat. 

b. IJ aura également la facul té d'adhérer 
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ultérieurement pour !'ensemble ou partie de 
ces colonies, territoires d'outre-mer, protecto
rats, territoires sous sa suzeraineté ou sous son 
mandat, au moyen d'une notification écrite 
adressée au Gouvernement français. En ce 
dernier cas, ]' adhésion produira effet six mois 
après la date de la notification. 

c. Chaque Gouvernement contractant pour
ra à tout moment après l'expiration de la 
période de oinq années prévue à l'article 5, 
par une notification écrite au Gouvernement 
français , déclarer que Ie présent Arrange
ment oessera de s'appliquer à !'ensemble ou à 
certa ins de ses oolonies, territoires d'outre
mer, proteotorats, territoires sous sa suzerai
neté ou sous son mandat, auxquels il avait été 
étendu en vertu des dispositions des para
graphes précédents. Cette décision produira 
effet six mois après la date de ladi te notifi
cation. 

d. Le Gouvernement français informera 
imméd iatement les Gouvernements contrac
tants et !'Office International d'Hygiène Pu
blique des notifications qu'il aura reçues en 
vertu des dispositions des deux paragraphes 
précédents, en indiquant la date de chaque 
notification. 

Les navires immatriculés dans des terri
toires auxquels est appl icable Ie présent Ar
rangement en vertu des précédents paragra
phes du présent article auront droit au béné
fice des dispositions des articles 1 et 2. 

4. Tout Gouvernement non signataire du 
présent Arrangement, autre que Ie Gouverne
ment d'un des territoires visés à l'article 3, 
peut ultérieurement y adhérer à tout moment. 
Les adhésions seront effeotuées au moyen 
d'une notification écrite adressée au Gouver
nement français et prendront effet six mois 
après la date de la notification. Le Gouver
nement français informera les Gouvernements 
participants et !'Office International d'Hy
giène Publique de chaque adhés ion et de la 
date de Ia noti fication . 

5. Le présent Arrangement peut être dé
noncé par tout Gouvernement contractant à 
tout moment après l' expiration de cinq an
nées à compter de la date de ce jour. Les 
denonoiations seront effectuées au moyen 
d'une notification écrite adressée au Gouver
nement français et prendront effet six mois 
après la date de la notifioation. 

Le Gouvernement français informera immé
diatement les Gouvernements participants et 
!'Office International d'Hygiène Publique de 
toutes les dénonoiations reçues et de la date 
de chaque dénonciation. 

6. Le présent Arrangement ne fait aucun 
obstaole à la oonclusion par les Gouverne
ments contractants d' accords partioul iers entre 
eux ou avec des pays qui n'y sont pas parti 
cipants, accords portant dispense de visas con
sulaires sur la patente de santé. Chacun de 
ces accords sera déposé entre les mains du 
Gouvernement frança is, qui en donnera con
naissance à !'Office International d'Hygiène 
Publique et aux Gouvernements participant 
au présent Arrangement. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respec
tifs ont signé le présent Arrangement, qui 
entrera en vigueur le premier Avril mil neuf 
cent trente cinq. 

L. & S. 1935. 

Fait à Paris, Ie 22 Décembre 1934 en un 
seul exemplaire qui restera déposé dans les 
archives du Gouvernement français. 

Pour l' A ustralie : 
(L .S. ) George R. Clerk. 

P ou,· la Grande-Bretagne: 
(L.S . ) George R. Clerk. 

Pou,· le Danemark: 
Sous réserve de ratification. 

(L .S.) 0. Sehested. 
Pour l' Estonie: 

Le présent Arrangement entrera en vigueur, 
en ce qu i concerne l'Estonie, dès Ie moment 
de la notification au Gouvernement français 
de sa rati fication. 

(L .S.) 0. Strandman. 
Pour le France: 

(L.S . ) Pierre Lava!. 
Pour la Grèce: 

(L .S.) Politis. 
P our L ettonie: 

En signant Ie présent arrangement, Ie Gou
vernement letton tient à déclarer qu'il n'ac
ceptera Ia di s pence du v isa que sous Ia con
dition que les patentes de santé soient déli
vrées par des fonctionnaires de Gouvernement 
ou des personnes dûment assermentées. 

(L.S.) 0. Grosvald. 
P our la Lithuanie: 

La Lithuanie n'entend pas, par sa signa
ture du présent arrangement, préjuger de 
son attitude future au régard de la Conven
tion Sanitaire Internationale du 21 juin 1926. 

(L .S.) P. Klimas. 
P our la N orvège: 

(L .S. ) H. H. Bachke. 
Pour la N ouvelle-Zélande: 

(L.S.) George R. Clerk. 
P our les Pays-Bas: 

Conformément à l'article 3 (a) Ie présent ar
rangement s'appliquera aux Indes Néerlan
daises et au Surinam. 

(L .S.) J. Loudon. 
P owr la Suède: 

(L.S . ) Einar Hennings. 
P o,ir l'Union de l'Ajrique du Sud: 

(L.S.) Eric H . Louw. 
P our l' Union des R épubliques Socialistes 
Soviétiques: 

(L.S.) Marcel Rosenberg. 
Pour la Y ougoslavie: 

(L.S.) M. Spalaikovitch. 

Ver t a 1 in g. 

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE 
AFSCHAFFING VAN DE CONSULAIRE 

VISA OP GEZONDHEIDSPASSE . 

De hieronder genoemde R egeeringen, ver
langende om in den geest van artikel 49 (4) 
en van artikel 57 van het Internationaal Sa
nitair Verdrag, geteekend te Parij s op 21 Juni 
1926, de formaliteiten, waaraan de handels
schepen zijn onderworpen, zooveel mogelijk te 
beperken, zoo zijn de ondergeteekenden, voor
zien van in goeden en vere ischten vorm be
vonden volmachten, overeengekomen omtrent 
de volgende bepalingen: 

l. Elke van de contracteerende Regeerin
gen verbindt zich om in de havens van haar 

15 
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moederland, niet te eischen, dat de gezond
heidspas van de schepen, ingeschreven in de 
register van het moederland der andere con
tractieerende Regeeringen, moet voorzien zijn 
van de visa van hare consuls, welke ook de 
herkomst van het schip zij. 

2. E lke der contracteerende Regeeringen 
verb indt zich om van de hierboven bedoelde 
sch pen, die hare h avens aandoen, ni t te 
eischen documenten, zooals een consul a ire ge
zondheidspas of eenig ander certificaat of de 
vervulling van formaliteiten , waardoor de 
vrijstelling, bedoeld in artikel 1, krachteloos 
zou worden. 

3. a. Elke der contracteerende Regeerin
gen kan op het t ijdstip van de onderteeke
ning of van de toetreding verklaren, dat zij 
deze Overeenkomst toepa elijk wen cht te 
doen zijn op het geheel of op ommige van 
hare koloniën, overzeesche gebied deelen, pro
tectoraten, gebieden onder haar souverein ite it 
of mandaat! anden. 

b. Zij zal tevens de bevoegdheid hebben, 
op een later tijdstip toe te treden voor het 
geheel of een gedeelte van hare koloniën, 
overz esche gebiedsdeelen, protectoraten, ge
bieden onder haar souvereiniteit of mandaat
landen, door middel van eene schr ifte lijke 
kennisgeving, ger icht aan de Fransche R e
geering. In het laatste geval zal de toetreding 
van krncht worden zes maanden na dagteeke
ning van de kennisgeving. 

c. Elke contracteerende Regeering zal te 
allen t ijde na afloop van de periode van vijf 
jaa r, bedoeld in artikel 5, door eene schrif
telijke kennisgeving aan de Fran che R egee
ring kunnen verklaren, dat deze Overeenkomst 
ophoudt toepasselijk te zijn op het geheel of 
op sommige van haar koloni ën, overzeesche 
gebiedsdeelen, protectoraten, gebieden onder 
haar souvereioi teit of mandaatlanden, waarop 
zij toepasselijk was verklaard uit hoofde van 
de bepalingen van de voorafgaande alinea's. Di t 
besluit zal van kracht worden zes maanden 
na dagteekening van genoemde kennisgeving. 

il. De Fran che Regeering zal onmiddel lijk 
mededeeling doen aan de contracteerende R e
geeringen en aan het Internationaal Gezond
heidsbureau van de kennisgevingen, die zij uit 
hoofde van de bepalingen van de beide voor
afgaande al inea's ontvangt, onder opgave van 
de dagteekening van iedere kennisgeving. 

e. De schepen, ingeschreven in de gebie
den, waarop deze Overeenkomst krachten de 
voorafgaande alinea's van dit artikel toepas
selijk is, zullen recht hebben op hetgeen te 
hunnen gunste in de artike len 1 en 2 is be
paald. 

4. E lke Regeering, die deze Overeenkomst 
ni t heeft onderteekend, welke niet de Re
geer ing is van een der gebieden, bedoeld in 
artikel 3, kan te allen tijde alsnog tot deze 
Overeenkomst toetreden. De toetreding n zul 
len gesch ieden door middel van eene schrifte
lijke kennisgeving, gericht aan de Fran che 
Regeering en zullen van kracht worden zes 
maanden na de dagteekening der kennisge
ving. De Fran che Regeering zal mededeeling 
doen aan de partij zijnde Regeeringen en aan 
het Internationaal Gezondheid bureau van 
iedere toetred ing en van de dagteekening van 
de kennisgeving. 

5. Deze Overeenkomst kan door elke con
tracteerende Regeering te a ll en tijde worden 
opgezegd na afloop van vijf jaren, te rekenen 
van den dag van heden. De opzeggingen zul
len geschieden door middel van eene schrifte
lijke kennisgeving, gericht aan de Fransche 
Regeering en zullen van kracht worden zes 
m aanden na dagteekeni ng van de kennisge
ving. 

De Fransche Regeering zal onmiddellijk 
mededeeling doen aan de partij zijnde Regee
ringen en aan het Internationaal Gezondheids
bureau van alle ontvangen opzeggingen en 
van de dagteekening van iedere opzegging. 

6. Deze Overeenkomst zal geen enkel be let
sel vormen voor de contracteerende Regeerin
gen, om hetzij onderling, hetzij met niet partij 
zijnde landen, bijzondere overeenkomsten aan 
te gaan, houdende vrijstel I i ng van consul ai re 
visa op gezondheidspa sen. Elk dezer overeen
komsten zal in handen worden gesteld van de 
Fransche Regeering, die deze ter kennis zal 
brengen van het Internationaal Gezondheids
bureau en van de R egeer ingen, welke partij 
zij n bij deze Overeenkomst. 

Ter oorkonde waarvan de onderscheidene 
Gevolmachtigden d ze Overe nkomst hebben 
onderteekend, welke in werking zal treden 
op den eersten April negentien honderd vij f 
en dertig. 

Gedaan te Parijs, den 22 December 1934 in 
een enkel exemplaar, dat b waard zal blijven 
in de archieven van de Fransche Regeering. 

( Zie voor ile onderteekening de Fransche 
tekst.) 

Fransche tekst. 

ARRA GEMENT CONCER ANT LA SUP
PRESSION DES PATENTES DE SANT1':. 

Les Gouvernements mentionnés ei-dessous 
désirant, conformóment à !'esprit de l' articl e 
49 (4) et de l'article 57 de la Convention 
Sanitaire Internationale signée à Paris Ie 21 
J uin 1926, réduire autant que possible les 
form alités au.xquell es sont soum is les navires 
de commerne, les souss ignés, munis de pleins 
pouvoirs reconnus en bonne et clue forme, sont 
convenus des dispo itions uivantes: 

1. Tout navire immatriculé clans Ie terri
toire métropolita in de l'un des Gouvernements 
contractants sera, dans tous les ports des terri
toires métropol ita i ns des au tres Gouvernements 
contractants, di spensé, que lle que soit sa pro
venance, de produ ire une patente de santé. 

2. Chacun des Gouvernements contractants 
s'engage à ne pas ex iger des navires visés ci
clessus, qui aborclent clans es ports, des docu
ments tels que patente de santé consula ire ou 
tout autre certificat ou l'accompl issement de 
formalités rendant ineffi cace la dispense pré
vue à l'article 1. 

3. a. Chacun de Gouvernemen contrnc
tants peut déclarer, au moment de la signa
ture ou de l'adhé ion, qu'il entend rendre Ie 
présent Arrangement appl icable à !'ensemble 
ou à certains de ses colonie , territoires 
d'outre-mer, protectorats, territoires sous sa 
suzerai neté ou sous son man dat. 
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b. Il aura également l a faculté d'adhérer 
ultérieurement pour !'ensemble ou partie de 
ces colonies, territoires d'outre-mer, protecto
rats, territoires sous sa suzeraineté ou sous son 
mandat, au moyen d'une notification écrite 
adressée au Gouvernement français. En ce 
dernier cas, l' adhés ion produira effet six mois 
·après la date de la notification. 

c. Ohaque Gouvernement contractant pour
ra à tout moment après l' expirat ion de la 
période de cinq années prévue à l'article 5, 
par une notification écrite au Gouvernement 
français, déclarer que Ie présent Arrangement 
cessera de s'appl iquer à !'ensemble ou à cer
tains de ses colonies, territoires d'outre-mer, 
protectorats, territoires sous sa suzeraineté ou 
sous son mandat, auxquels il avait été étendu 
en vertu des dispositions des paragraphes pré
cédents. Cette décision produira effet six mois 
après la date de la dite notification. 

d. Le Gouvernement français informera 
immédiatement les Gouvernements contrac
tants et !'Office International d'Hygiène Pu
blique des notifications qu'il aura reçues en 
vertu des dispositions des deux paragraphes 
précédents, en indiquant la date de chaque 
notification. 

e. Les navires immatriculés dans des terri
toires auxquels est applicable Ie présent Ar
rangement en vertu des précédents para
graphes du présent article auront droi t au 
bénéfice des dispositions des articles 1 et 2. 

4. Tout Gouvernement non signataire du 
présent Arrangement, autre que Ie Gouverne
ment d'un des territoires visés à l'article 3, 
peut ultérieurement y adhérer à tout moment. 
Les adhésions seront effectuées au moyen 
d'une notification écrite adressée au Gouver
nement français et prendront effet six mois 
après la date de la notification. Le Gouver
nement français informera les Gouvernements 
participants et ! 'Office International d'Hy
giène Pub! ique de chaque adhésion. et de la 
date de la notification. 

5. Le présent Arrangement peut être dé
noncé par tout Gouvernement contractant à 
tout moment après l' expiration de cinq années 
à compter de la date de ce jour. Les dénoncia
tions seront effectuées au moyen d'une notifi
cation écrite adressée au Gouvernement fran
çais et prendront effet six mois après Ia date 
de la notification. 

Le Gouvernement français informera immé
diatement les Gouvernements participants et 
!'Office International d'Hygiène Publique de 
toutes les dénonciations reçues et de la date 
de chaque dénonciation. 

6. Le présent Arrangement ne fait aucun 
obstacle à l a conclusion par les Gouverne
ments contractants d' accords particuliers entre 
e ux ou avec des pays qui n'y sont pas partici
pants, accords portant dispense de la patente 
de santé. Chacun de ces accords sera déposé 
entre les mains du Gouvernement français, 
qui en donnera connaissance à !'Office Inter
national d'Hygiène Publique et aux Gouver
nements participant au présent Arrangement. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respec
tifs ont signé Ie présent Arrangement, qui 
entrera en vigueur Ie premier Avril mil neuf 
cent trente cinq. 

Fait à Paris, Ie 22 Décembre 1934 en un 

seul exemplaire qui restera déposé dans les 
archives du Gouvernement français. 

P our l' A ustralie: 
(L.S.) George R. Clerk. 

P our la Grande-Bretagne: 
(L.S.) George R. Clerk. 

P our l e Danernark: 
Sous réserve de ratification. 

(L.S.) 0. Sehested. 
Pour l' Estonie: 

Le présent Arrangement entrera en vigueur , 
en ce qui concerne l 'Eston ie, dès Ie moment 
de la notification au Gouvernement français 
de sa ratification. 

(L.S.) 0. Strandman. 
Pour l,a Grèce .: 

(L.S.) Politis. 
Pour les Pays-Bas: 

(L.S.) J. Loudon. 
Pour la Suède: 

(L.S.) Einar Hennings. 
Pour l' Union de l' Afrique du Sud: 

(L.S.) Eric H. Louw. 
Pour l ' Union des Républiques Socialistes 
Soviétiqites: 

(L.S .) Marcel Rosenberg. 
Pour la N ouvelle-Zélande: 

(L .S. ) George R. Clerk. 

Ver t a I ing. 

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE 
AFSCHAFFING VAN GEZONDHEIDS

PASSEN. 

De hieronder genoemde Regeeringen, ver
langende om in den geest van artikel 49 ( 4) 
en van artikel 57 van het Internationaal Sa
nitair Verdrag, geteekend te Parijs op 21 
Juni 1926, de formaliteiten, waaraan de han
delsschepen zijn onderworpen, zooveel moge
lijk te beperken, zoo zijn de ondergeteekenden, 
voorz ien van in goeden en vereischten vorm 
bevonden volmachten, overeengekomen om
trent de volgende bepalingen: 

1. Elk schip, ingeschreven in de registers 
van het moederland van een der contractee
rende Regeeringen, zal, in all e havens van 
het moederland van de andere contracteerende 
Regeeringen, zijn vrijgesteld van het vertoo
nen van een gezondheidspas, welke ook de 
herkomst van het schip zij. 

Elke der contracteerende Regeeringen ver
bindt zich om van de hierboven bedoelde sche
pen, die hare havens aandoen, niet te eischen 
documenten, zooals een consulaire gezondheids
pas of eenig ander certificaat of de vervulling 
van formaliteiten, waardoor de vrijstelling, 
bedoeld in artikel 1, krachteloos zou worden . 

3. a. Elke der contracteerende Regeerin
gen kan op het tijdstip van de onderteekening 
of van de toetreding verklaren, dat zij deze 
Overeenkomst toepasselijk wenscht te doen 
zijn op het geheel of op sommige van haar 
koloniën, overzeesche geb iedsdeelen, protecto
raten, gebieden onder haar souvereiniteit of 
mandaatlanden. 

b. Zij zal tevens de bevoegdheid hebben, 
op een later tijdstip toe te treden voor het 
geheel of een gedeelte van h aar koloniën, 
overzeesche gebiedsdeel en, protectoraten, ge-
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bieden onder haar souvereiniteit of mandaat
landen, door middel van eene schriftelijke 
kennisgeving, gericht aan de Fran che Re
geering. In het laatste geval zal de toetreding 
van kracht worden zes maanden na dagteeke
ning van de kennisgeving. 

c. Elke contracteerende Regeeri ng zal te 
allen tijde na afloop van de periode van vijf 
jaren, bedoeld in artikel 5, door eene schrif
telijke kennisgeving aan de Fransche Regee
ring kunnen verklaren, dat deze Overeen
komst ophoudt toepasselijk te zijn op het ge
heel of op sommige van haar koloniën, over
zee che gebiedsdeelen, protectoraten, geb ieden 
onder haar souvereiniteit of mandaatlanden, 
waarop zij toepasselijk was verklaard uit hoof
de van de bepalingen van de voorafgaande 
a linea's. Dit besluit zal van kracht worden 
zes maanden na dagteekening van genoemde 
kennisgeving. 

d. De Fransche Regeering zal onmiddel
lijk mededeeling doen aan de contracteerende 
Regeeringen en aan het Internationaal Ge
zondheidsbureau van de kennisgevingen, die 
zij uit hoofde van de bepalingen van de beide 
voorafgaande alinea's ontvangt, onder opgave 
van de dagteekening van iedere kennisgeving. 

e. De schepen, ingeschreven in de gebieden, 
waarop deze Overeenkomst krachtens de voor
afgaande al inea's van dit artikel toepasselijk 
is zullen recht hebben op hetgeen te hunnen 
g{mste in de artikelen 1 en 2 is bepaald. 

4. · Elke Regeering, die deze Overeenkomst 
niet heeft onderteekend, welke niet de Re
geering is van een der gebieden, bedoeld in 
arti kei 3, kan te allen tijde alsnog tot deze 
Overeenkomst toetreden. De toetredingen zul
len gesch ieden door middel van eene schri fte
lijke kennisgeving, gericht aan de Fransche 
Regeering en zullen van kracht worden zes 
maanden na de dagteekening der kennisge
ving. De Fransche Regeering za l mededee
ling doen aan de partij zijnde Regeeringen 
en aan het Internationaal Gezondheidsbureau 
van iedere toetreding en van de dagteekening 
van de kennisgeving. 

5. Deze Overeenkomst kan door e lke con
tracteerende Regeeri ng te all en tij de worden 
opgezegd na afloop van vijf jaren, te rekenen 
van den dag van heden. De opzeggingen zul
len geschieden door middel van eene schrifte
lijke kennisgeving gericht aan de Fransche 
Regeering en zullen van kracht worden zes 
maanden na dagteekening van de kennisge
ving. 

De Fransche Regeering zal onmiddellijk 
mededeeling doen aan de partij zijnde R e
geeringen en aan het Internationaal Gezond
heidsbureau van alle ontvangen opzeggingen 
en van de dagteekening van iedere opzegging. 

6. Deze Overeenkomst zal geen enkel be
letsel vormen voor de contracteerende Re
geeringen om, hetzij onder! ing, hetzij met niet 
partij zijnde landen, bijzondere overeenkom-
ten aan te gaan, houdende vrijstel I ing van 

gezondheidspassen. Elk dezer Overeenkomsten 
zal in handen worden gesteld van de Fransche 
Regeering, die deze ter kennis zal brengen 
van het Internationaal Gezondheidsbureau en 
van de Regeeringen, welke partij zijn bij deze 
Overeenkomst. 

Ter oorkonde waarvan de onderscheidene 

Gevolmachtigden deze Overeenkomst hebben 
onderteekend, welke in werking zal treden 
op den eersten April negentienhonderd vijf 
en dertig. 

Gedaan te Parijs, den 22 December 1934 
in een enkel exemplaar, dat bewaard zal blij
ven in de archieven van <le Fransche Re
geering. 

(Zie voor de onderteekening de Fransche 
tekst.) 

s. 167. 

1 April 1935. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk be luit van 27 October 
1930 (Staatsblad n°. 412), houdende reor
ganisatie van de ,,Sint Willebrordus Stich
ting" te Heiloo. 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 Maart 1935, 
n°. 3057, Afdeeling Armwezen; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het eerste lid van artikel 4 van Ons be

sluit van 27 October 1930 (Staatsblad n°. 
412), zooals dit artikel is gewijzigd bij Ons 
besluit van 17 Maart 1933 (Staatsblad 11°. 
107), wordt gelezen als volgt: 

" In het gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 477 mannelijke krankzinnigen 
verpleegd worden." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den l sten April 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister wn B innenlawlsche Zaken, 
J. A. d e W i I de. 

( Uitgeg. 12 April 1935.) 

s. 168. 

1 April 1935. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Postbesl uit 1925 (Staatsblad 1925 
n°. 396), het Pakketpostbesluit (Staats
blad 1919 n°. 574), het Internationaal 
Postbesluit 1934 (Staatsblad 1934 n°. 570), 
het Rijkstelegraafreglement 1934 (Staats
bltul 1933, n°. 709) en het Rijkstelefoon
reglement 1929 (Staatsblad 1929 n°. 441). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om wij

ziging te brengen in het Postbesluit 1925 
(Staatsblad 1925 n°. 396), het Pakketpostbe
sluit (Staatsblad 1919 n°. 574), het Interna
tionaal P ostbesluit 1934 (Staatsblad 1934 n°. 
570) , het Rijkstelegraafreglement 1934 (Staats
blad 1933 n°. 709) en het Rijkstelefoonregle
ment 1929 (Staatsblad 1929 n°. 441), zooals 
de eerste twee der genoemde besluiten luiden 
na de wijzigingen daarin aangebracht laatste
lijk bij Ons besluit van 6 November 1934 
(Staatsblad 1934 n°. 571), het voorlaatst ge
noemde na die, aangebracht bij Ons besluit 
van 17 September 1934 (Staatsblad 1934 n°. 
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514) en het laatstgenoemde na die, aange
bracht laatstelijk bij Ons besluit van 21 Sep
tember 1934 {Sta,a,tsblad 1934 n° . 516); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 Februari 1935, 
n°. 8, Hoofdbestuur der Posterijen, Tel egrafie 
en Telefonie; 

Den Raad van State gehoord {advies van 5 
Maart 1935, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Maart 1935, n°. 7, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. l. Het tweede lid van de arti kelen 16 

van het Postbesluit 1925 {Staatsblad 1925 n°. 
396), 15 van het Pakketpostbesluit_ (Staatsblad 
1919 n°. 574), 36 van het Internat10naal Post
besluit 1934 {Sta,a,tsblad 1934 n°. 570), 70 van 
het Rijkstelegraafreglement 1934 (Staatsblad 
1933 n°. 709) en 22 van het Rijkstelefoonregle
ment 1929 (Sta,a,tsblai/, 1929 n° . 441) wordt 
vervangen door: 

,, 2. De inhoud van de ingevolge het voor
gaande lid door den Directeur-Generaal ge
nomen beschikkingen wordt zoo spoedig moge
lijk ter kennis van den Postraad gebracht.". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na di en der dagteeke
ning van het Sta,a,tsblad, waarin het wordt 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenl andsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslu it, dat 
in het Sta,a,tsblad geplaatst en in a fschrift aan 
den R aad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den l sten April 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. de W i I de. 

(Uitgeg. 16 April 1935.) 

s. 169. 

2 April 1935. BESLUIT tot aanw1Jzmg over
eenkomstig artikel 170 der hooger-onder
wijswet van den Provincialen Ondenvijs
raad van Friesland als bevoeg,d om bij 
de faculteit der letteren en wijsbegeerte 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht een 
bijzonderen leerstoel in de Friesche taal
en letterkunde te vestigen. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister 'Van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 7 
Februari 1935, N°. 4833, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170- 172 der hooger
onderwijswet; 

Gezien het adv ies van curatoren der Rijks
universiteit te Utrecht van 30 Juli 1934, 
N °. 0. 16-5-2, den Senaat gehoord ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Maart 1935 , N °. 43); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Maart 1935, N°. 
1149 , afdeeling Hooger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
den Provincial en Onderwijsraad van Fries

land, ingesteld bij besluit van de Staten van 
Friesland van 24 J anuari 1928, N°. 6, aan 
te wijzen als bevoegd om bij de faculteit der 

letteren en wijsbegeerte aan de Rij ksuniversi
teit te Utrecht een bijzonderen leerstoel te 
vestigen, opdat door den daarvoor te benoe
men hoogleeraar onderwijs wordt gegeven in 
de Friesche taal- en letterkunde. 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Sta,a,tsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 2den April 1935. 

s. 170 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunst en en W etenschappen, 

M a re ha n t. 
( Uitgeg. 12 April 1935.) 

2 April 1935. BESLUIT tot vernietiging van 
het bsluit van den raad der gemeente 
Meppel, van 17 Juli 1934, n°. 15/IXb, 
waarbij besloten is tot opheffing van de 
betrekking van onderwijzeres aan school 
A, bekleed door Mevrouw Wolf/, geboren 
van de Rhoe,r, en tot overplaats ing van 
school D naar school C van den onder
wijzer Bakker en van school C naar school 
D van den onderwijzer Assendcrp. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
17 J anuari 1935 , n°. 11552, afdeeling Lager 
Onderwijs, en van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken, van 18 Februari 1935, 
n°. 1362, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
tot vernietiging wegens strijd met de wet van 
het besluit van den raad der gemeente Mep
pel, van 17 Juli 1934, n°. 15/IXb, waarbij 
besloten is tot opheffing van de betrekking 
van onderwijzeres aan school A, bekleed door 
Mevrouw Wolff, geboren van de Rhoer, en 
tot overplaatsing van school D naar school C 
van den onderwijzer Bakker en van school C 
naar school D van den onderwijzer Assen
dorp; 

Overwegende, dat, voor zoover dit raads
besluit strekt tot opheffing van de betrekking 
van onderwijzeres aan school A , bekleed door 
Mevrouw Wolff, geboren van de Rhoer, het 
in strijd is met artikel 38, eerste lid, onder b, 
der Lager-onderwijswet 1920, omdat ingevolge 
die bepaling de gemeenteraad ontslag aan 
onderwijzers, aan gemeentescholen verbonden, 
hetwelk niet overeenkomstig eigen verzoek 
wordt verleend, slechts kan verleenen op voor
dracht van burgemeester en wethouders of van 
den inspecteur van het lager onderwijs, welke 
voordracht in dit geval niet bij den raad is 
ingediend; 

Overwegende, dat, voor zoover dit raadsbe
sluit strekt tot overplaatsing van school D 
naar school C van den onderwijzer Bakker, 
het in strijd is met artikel 36, negende lid , 
tweeden volzin, dier wet , omdat de bedoeling 
van die zoogenaamde overplaatsing niet is, 
dat deze onderwijzer aan school C werkzaam 
zal zijn, maar om hem na die " overplaatsing'' 
ongevraagd ontslag te verleenen, zood at het 
besluit niet een wezenlijke overpl aatsing in
houdt, doch slechts een schijnhandeling is ; 

Overwegende, dat, voor zoover dit raads-
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besluit strekt rot overpl aats ing van school C 
naar school D van den onderwijzer Assendorp, 
het eveneens in strijd is met artikel 36, ne
gende lid, tweeden volzin, di er wet, verm its 
het daar vereischte overleg met den inspec
teur van het lager onderwijs niet heeft plaats 
gehad; 

Overwegende, dat bovenvermeld besluit van 
den raad der gemeente Meppel , van 17 Juli 
1934, n°. 15/IXb, bij Ons besluit van 11 
Augustus 1934 (Staatsblad n° . 474) tot 1 
Juli 1935 is geschorst; 

Gelet op de artikel en 38, eerste lid, onder b, 
en 36, negende lid , tweeden volz in, der Lager
onderwijswet 1920 en op artikel 185 der Ge
meentewet ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
12 Maart 1935, n°. 29; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 20 Maart 1935, n°. 
3955/1, a fdeeling Lager Onderwijs, en van 29 
Maart 1935, n°. 8894, afdee ling Binnenlandsch 
Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het bovenvermeld besluit van den raad der 

gemeente M eppel , van 17 Juli 1934 , n°. 
15/IXb, te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en in afschrift aan den 
R aad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 2den April 1935. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Mar c ha n t. 
D e Minister van B innenlandsche Zaken, 

J. A . de W i I d e. 
(Ui tgeg. 18 April 1935. ) 

s. 171. 

3 April 1935. BESLUIT tot vernietiging van 
een besluit van den raad der gemeente 
Amsterdani van 4 Ocrober 1934, strekken
de om, gerekend van 1 Juli 1934, aan de 
ambtenaren en werklieden in d ienst die r 
gemeente, op wie tengevolge van de wijzi
g ing van de P ensioenwet 1922, van even
gemelden datum a f, 41/2 % wordt ver
haald in de bijdrage der kosten voor eigen 
pensioen, boven hun salaris of loon 11h % 
daarvan roe te kennen. 

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

Binnenl andsche Zaken van 25 Maart 1935, 
n°. 22074 I , a fdeeling Ambtenarenzaken ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Amsterdam op 4 October 1934 heeft besloten 
om gerekend van 1 Juli 1934 aan de ambte
naren en werklieden in dienst dier gemeente, 
op wie tengevolge van de wijziging der P en
s ioenwet 1922 (Staatsblad n° . 240) van even
gemel den datum af, 41h % wordt verhaald 
in de bijdrage voor e igen pensioen, boven 
hun salaris of loon l1h % daarvan roe te 
k ennen; 

dat een dergelijke verhooging der salaris
sen en loonen slechts redelijk zou zijn te ach
ten , indien deze zoodan ig zouden zijn, dat zij, 

tengevolge van het thans bij de Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) voorgeschreven pen
sioenpremieverhaal zouden dalen beneden een 
peil , hetwelk redelijk en noodzakelijk moet 
worden geacht; 

dat moet worden aangenomen, dat zulks niet 
het geval is, daar deze sa! arissen en loonen, 
ook na aftrek van het daarop roe te passen 
en bij de P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240) voorgeschreven pensioenpremieverhaal , 
als a ll esz ins voldoende en toereikend zij n te be
schouwen; 

dat derhalve de bij het onderwerpelijke 
raadsbesluit vastgestelde verhooging der sala
rissen en loonen, in stede van te zij n een door 
het peil daarvan gewettigde verhooging, wel
ke strekt om te voorkomen, dat die sal arissen 
en loonen, tengevolge van het bij de wet voor
geschreven pensioenpremieverh aal , zouden da
len beneden een bedrag, dat als redelijk en 
noodza kelijk moet worden beschouwd, moet 
geacht worden te zijn een, mede in verband 
met de huidige tijdsomstandigheden, onge
wenschte en ongemotiveerde verhooging dier 
sa! arissen en loonen; 

dat m itsd ien het besluit van den raa d der 
gemeente Amsterdam van 4 October 1934, 
op dezen grond moet geacht worden te zijn 
in strijd met het algemeen belang ; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
D en Raad van State gehoord (advies van 2 

April 1935, n°. 31) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 2 April 1935 , n° . 
22203 , afdeeli ng Ambtenarenzaken; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoel d beslui t van den raad der ge

meente A1nste1·dam van 4 Ocrober 1934, te 
vernietigen wegens strijd met het algemeen 
belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden gepl aatst 
en waarvan afschrift zal worden gerond.en aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den Apri l 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A . d e W i I d e. 

(Ui tgeg. 9 April 1935.) 

s. 172. 

4 April 1935. WET tot wijzig ing van de ont
eigeningswet. 

Bijl . Handel . 2de Kamer 1984/1985, n°. 151 , 
1-5. 

Handel . 2de Kam er 1934/1935, blz. 204 . 
B ijl. Handel. l ste Kam er 1934/1935, blz . 

1- 2. 
Handel. l st e Kamer 1934/1935, blz. 631- 685. 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging van de onteigeningswet wensche
lijk is; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In de onte igeningswet worden de 

volgende wijzig ingen aangebracht: 
§ 1. 

Titel I , H oofdstuk III , wordt gewijzigd a ls 
volgt: 
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In artikel 52, tweede lid, wordt inr,laats van 
.,drie dagen" gelezen: ,,acht dagen . 

§ 2. 
Titel II, Hoofdstuk I, wordt gewijzigd als 

volgt: 
A. In het opschrift van Titel II, en in het 

opschrift van Hoofdstuk I van dien titel wordt 
na ,,vestingbouw". ingevoegd ,,,,en den bouw 
van andere verded,gmgswerken . 

B. In artikel 62, eerste lid , wordt na " ves
tingbouw" ingevoegd "en den bouw van an
dere verdedig ingswerken". 

C. Aan artikel 62, wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

De termijn , waarbinnen de vordering tot 
on'teigening moet worden ingesteld, wordt bij 
Ons besluit bepaald.". 

D. In artikel 64 wordt achter "artikel 25" 
ingevoegd: ,,en met dien verstande dat v~?r 
den in art ikel 18, derde lid , bedoelden term1Jn 
in de plaats treedt de termijn, bepaald bij Ons 
in artikel 62 bedoeld besluit". 

E. In artikel 65, tweede lid, wordt achter 
" hebben." ingevoegd: ,,Het bepaalt tevens 
den termijn, waarbinnen het verzoekschrift, 
bedoeld in artikel 66, moet zijn ingediend.". 

F. Artikel 66, tweede lid, wordt gelezen 
als volgt: 

"Het verzoekschrift moet, op straffe va n 
verval , worden ingediend binnen den termijn, 
bepaald bij het in artikel 65 bedoelde besluit. 
Bij het verzoekschrift moet worden overgelegd 
een exemplaar van de StaatscOU1'0.nt en van 
het nieuws- of advertentiebl ad, waarin Ons 
besluit, dan wel dat van Gedeputeerde Staten 
of van een der andere collegiën of besturen is 
openbaar gemaakt.". 

§ 3. 
Titel Ha wordt gelezen a ls vol gt : 

.,Titel Ha. 
Over onteigening van wegen, b,-uggen, bennen, 
bermslooten en kanalen en onteigening voor 
aanleg en verbetering van wegen, bruggen, 
spoorwegwerken, kanalen, havenwerken en 
t e,·reinen en werken voor de luchtvaart, als-

mede voo1· verbete,·ing van rivieren. 
Art. 72a. Ontei gening van wegen, bruggen, 

bermen, bermslooten en kanalen, alsmede 
daarop rustende zakelijke rechten als in arti
kel 4 bedoeld, en onteigening voor aanleg en 
verbetering van wegen, bruggen, spoorweg
,verken, kanalen, havenwerken en terreinen en 
werken voor de luchtvaart, a lsmede voor ver
betering van rivieren kan geschieden uit kracht 
van een door Ons, den R aad van State ge
hoord , genomen besluit. 

De bepalingen van de artikel~n 62 tot _en 
met 64 zijn te dezen toepassehik, m_~t d, en 
verstande dat waar in de toepassehJk ver
klaarde artike'len gesproken wordt van "plan 
van het werk" daarvoor kan worden gelezen 

plan" en da't artikel 15 , tweede lid, voor 
~~veel' betreft de vermelding van den aard 
en de strekking van het werk, en artikel 61 
slechts in zoove1-re toepassing vinden, als de 
onteigening dient ten e inde uitvoering te geven 
aan een werk." 

§ 4. 
Ti tel VII wordt gewijzi gd als volgt: 

A. Het eerste lid van artikel 125 wordt 
aangevuld met het volgende: ,,De termijn, 
waarbinnen de vordering tot onteigening moet 
worden ingesteld, wordt bij Ons besluit be
paald.". 

B. In artikel 135 wordt achter: ,, toepas
sing" ingevoegd: ,,met dien verstande, dat 
voor den in artikel 18, derde lid, bedoelden 
termijn in de plaats treedt de termijn, bepaald 
bij Ons in artikel 125 bedoeld beslui t". 

§ 5. 
Titel VIII wordt gewijzigd als volgt: 
A. Aan artikel 141 wordt een nieuw lid 

toegevoegd, luidende: 
"De termijn, waarbinnen de vorder ing tot 

onteigening moet wmden ingesteld , wordt 
daarbij bepaald." 

B. In artikel 149 wordt achter "toepassing" 
ingevoegd: ,,met dien verstande, dat vuo~ den 
in artikel 18, derde lid, bedoelden term1Jn m 
de plaats treedt de termijn, bepaald bij de in 
artikel 141 bedoelde wet". 

2. 1. Behoudens het bepaalde bij de vol
gende leden zijn op de onteigeningen , welk_e 
plaats hebben uit kracht van wetten of beslm
ten, vóór het in werking treden van deze wet 
tot stand gekomen ingevolge de artikelen 62, 
65, 72a, 125 of 141 van de onteigeningswet, de 
in artikel 1, § 2, onder C, D, E en F , en §§ 
4 en 5 bedoelde wijzigingen niet van toepas
sing. 

2. Op verzoek van een of meer gerechtig
den als in het eerste en tweede lid van ar
ti kel 3 van de onteigeningswet bedoeld, wordt, 
voor zoover dit bij het in werking treden van 
deze wet nog niet is geschied, een termijn be
paald, waa rbinnen de vordering tot onteige
ning moet worden ingesteld, of waarbmnen 
het verzoekschrift, bedoeld in artikel 66 moet 
zijn ingediend, bij een gelijk besluit, als waar
bij de aanwijzing van hetgeen onteigend moet 
worden, is geschied. 

3. Ook zonder een verzoek als in het tweede 
lid bedoeld kan een zoodanige termijn bij een 
besluit als in het vorige lid aangegeven, wor
den gesteld. 

4. Een termijn, gesteld ingevolge het tweede 
of derde lid, wordt geacht te zijn gesteld 
overeenkomstig de bepalingen in het voor
gaande artikel vervat. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Apri l 

1935. 

s. 173. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
van Lidth de J eu da 

( Uitg eg. 12 April 1935.) 

4 April 1935. WET houdende naturalisatie 
van F. N. Adam en 19 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot natu ra lisatie van 
Friedrich Nicolaus Ada,n en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan,• 
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n° . 268), op het Necler!_ander
schap en het ingezetenschap, laatstehJ k ge-



1935 4 APRIL (S. 173-175) 232 

wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n° . 955); 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Friedrich Nicolaus Adam, geboren te 

K eul en (Pruisen) den 11 Augustus 1899, 
scheepskapitein, wonende te Amsterda,n, pro
vincie N oordholland; 

2°. Fi·anciscus J osephus De Bel ie, geboren 
te B elcele (België) den 11 J anuari 1891, we
genbouwer en koffiehuishouder, wonende te 
Kapelleb,·ug, gemeente Sint Jansteen, pro
vincie Z eeland; 

3°. P eter Böttche1·, geboren te Pumpe
Eschweil er ( P ruisen) den 18 October 1896, 
mijnopzichter, wonende te Gel een, provincie 
Limburg; 

4°. Ernst Otto Dittmar, geboren te R uhla 
( 1'huringen) den 6 J anuari 1881, werkmees
ter, wonende te Bilthoven, gemeente de Bilt, 
provincie Utrecht; 

5° . Friedrich Wilhelm Christian Maria 
Gottfried Goes, geboren te Bonn (Pruisen) den 
19 Mei 1893, koopman, wonende te Amster
dam, provincie N oordholland; 

6°. Martha Maria Gertrud Grotendorst, 
geboren te Essen-Borb eck (Pruisen) den 14 
Januari 1910, onderwijzeres, wonende te Ko
ningsbosch, gemeente Echt, provincie Lim
burg; 

7°. Paul Güttges, geboren te Rheydt (Prui
sen) den 10 Mei 1891, bedrijfsle ider, wonende 
te Almelo, provincie Overijssel; 

8°. Eduar-d August' Ferdinand H uber, ge
boren te W eenen (Oostenrijk) den 16 Juli 
1881, werkzaam bij eene Betonmaatschappij, 
wonende te 's-Grn,venhage, provincie Z uid
holland; 

9°. J ohann W ilhelm Kreutzer, geboren te 
Forst, gemeente Aken (Pruisen) den 28 Au
gustus 1900, schoenmaker, wonende te B erg 
en T erblijt, provincie Limburg; 

10°. Oskar Walther Krönert, geboren te 
Dresden (Sala;en) den 10 Februari 1901 , ra
diohandelaar wonende te Geleen, provincie 
Li,nbicrg; ' 

11 °. H einrich J oseph Poettgens, geboren te 
P esch, gemeente H erzogenrath (Pruisen) den 
4 Juni 1888, mijnwerker, wonende te K erk
mde, provincie Limburg; 

12°. Franz J oseph R uffini, geboren te 
Horsthausen-Baukau ( Pruisen) den 17 De
cember 1907, bureaubeambte bij de Staats
mijnen, wonende te B,·unssum, provincie Lim
burg; 

13°. H.einrich Aloysius R u/fini, geboren te 
H orsthausen-Baukau ( Pruisen) den 17 De
cember 1907, schrijver bij de Staatsmijnen, 
wonende te Brunssum, provincie Limburg; 

14°. H ubert Wilhelm R ütters, geboren te 
Kohlscheid (Pruisen), den 4 December 1895, 
ladingmeester, wonende te Eygelshoven, pro
v incie Limburg; 

15°. Anna H elena Maria Arnoldina Sauwen, 
geboren te Antwerpen (België) den 19 Sep
tember 1898, hoofd eener school , wonende te 
Eindhoven, provi ncie Noordbrabant ; 

16°. Heinrich Johann Steffen, geboren te 
Oespel, gemeente Lütgendortmund (Pruisen) 
den 24 Juni 1896, bierbottelaar, wonende te 
Schaesberg, provincie Limburg; 

17°. l sidor Stein, geboren te B erlijn (Prui
sen) den 11 September 1895 , h andelaar in 
pelterijen, wonende te R otterdam, provincie 
Z uidholland; 

18°. H elena J osephina Maria Steinwegs, 
geboren te Wieringe1·waa1·d (Noordholland) 
den 29 April 1905 , steno-typiste, wonende te 
Wassenaar, provincie Zuidholland; 

19°. Rudolf W ilhel,n Wiesen, geboren te 
Ellweiler-Noh/elden ( Oldenburg) den 12 Au
gustus 1904, electricien, wonende te Eindho
ven, provincie Noo,·dbrabant; 

20°. August J osef H ubert Z itzen, geboren 
te Valkerhofstadt, gemeenteScherpenseel (Prui
sen) den 16 J uni 1905, landbouwer, wonende 
te Ubach over Worms, provincie Limburg; 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi-
g ing. · 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven fo 's-Gravenhage, den 4den April 

1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, V an S c h a i k. 
(Uitgeg. 9 April 1935.) 

s. 174 . 

4 April 1935. WET houdende naturalisatie 
van P. J . W. Debye . 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
P etrus J osephus Wilhelmus Deb ye, die aan 
Ons een verzoek daartoe heeft gedaan met 
overlegging van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het N ederlanderschap 
en hèt ingezetenschap, laatstelij k gewijzigd bij 
de Wet van 31 December 1920 (Staa tsblad 
n° . 955); 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan P etrus J osephus 
W ilhel,nus Debye, geboren te M aastricht (L im
burg), den 24 Maart 1884, Hoogleeraar aan 
de Universite it te L eipzig, wonende te Leip
zig (Saksen). 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Apri l 

1935. 
WILHELMINA. 

De· Minister van J ustitie, V a n S c h a i k. 
(Uitge g. 9 Ap,·il 1935.) 

s. 175 . 

4 Ap,--il 1935. WET houdende natural isatie 
van G. Biallass en 19 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot natural isatie van 
Gustav B iallass en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in a rtikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in arti kel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad N°. 268), op 
het N ederlanderschap en het ingezetenschap, 
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laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 D e
oomber 1920 (Staatsblad N°. 955); 

Zoo is het, dat "\Vij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Gust-av Biallass, geboren te Sternfelde

Sensburg (Pruisen) den 9 J anuari 1893, han
delaar in aardappelen en groenten, wonende 
te H eed en, provincie Limbu1·g; 

2°. Anna Bieste,·veld, geboren te Asper
heide (Pruisen) den 19 Januari 1900, zonder 
beroep, wonende te Goch ( Pr,uisen); 

3°. H einrich J ohann Classen, geboren te 
Gelitern (Pruisen) den 21 Maart 1902, afdee
lingsmeester in eene ijzergieterij, wonende te 
Venlo, provincie Limburg; 

4°. Josephus Renatus de Clerck, geboren te 
Antwerpen (België) den 26 December 1893, 
vioolleeraar, wonende te Haarlem, provincie 
N oordholland; 

5°. J ohannes Dijkhoff, geboren te Lithoijen 
(Noo,·dbrabant) den 14 Juni 1875, kabellas
scher, wonende te T ilburg, provincie Noord
brabant; 

6°. H einrich Christian Eve,·s, geboren te 
Warb-eyen (Pruisen) den 25 Februari 1900, 
fabrieksarbeider, wonende te W ettringen i/W 
( P ruisen); 

7°. J ohan Hendrik Geue,·, geboren te Haar
l em (Noordholland) den 21 Mei 1908, gra
veur, wonende te Haarlem, provincie Noord
holland; 

8°. Bernhard Heinrich August H ollen, ge
boren te Beesten (P ruisen) den 20 Februari 
1897, landbouwer, wonende te B eesten ( Prui
sen); 

9°. Sophus Peter Friedrich H olm, geboren 
te Mucheln (P ruisen) den 11 April 1867, 
lithograaf, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

10° . H einrich Hüsch, geboren te Neukir
chen-Vluyn (Pruisen) den 12 Juni 1888 , l and
bouwer, wonende te Schinveld, provincie Lim
burg; 

11 °. Cornelis A'rij Lensen, geboren te A nt
werpen (België) den 20 December 1901 , ree
der en scheepsmakelaar, wonende te L onden 
(E ngeland); . 

12°. J ohanna Gertruda L udewigs, geboren 
te Emmerik-Millingen ( Pruisen) den 4 Juli 
1877, zonder beroep, wonende te Emme1·ik 
(Pruisen); 

13°. H einrich J ohann Maas, geboren te 
Niel (Pruisen) den 24 September 1897, fa
brieksarbeider te Hau bij Kleef (P ruisen); 

14°. F eodor Erich Alfred Mitt elhäusse,·, 
geboren te Eisenberg (Thu1-ingen) den 20 
Juni 1892, kapper, wonende te IJmuiden, ge
meente V,elsen, provincie N oordholland; 

15°. M ax Moses, geboren te Straatsburg 
( Frankrijk) den 7 December 1900, lederh an
delaar, wonende te T ilburg, provincie Noord
brabant; 

16°. J ohann Heinrich Smeets, geboren te 
Crefeld (Pruisen) den 15 December 1892, 
glasbl azer, wonende te Bazel (Zwi tserland); 

17°. Fritz T önnis Stoffers, geboren te 
Hoogstede-Bathorn (Pruisen) den 29 M aar_t 
1899, arbe ider, wonende te Neuenhaus (Prui
sen); 

18°. Th eodorra Tenbensel, weduwe van Al
bertus J ohannes Jaaltink, geboren te Mill in-

gen (Pruisen) den 19 Maart 1866, zonder be
roep, wonende te Materborn bij Kleef. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde Jid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stel ijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (St-aatsbfod N°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. August Dierickx, geboren te Ter Neu
zen (Zeeland) den 6 Juli 1893, sluisknecht, 
wonende te Wemeldinge, provincie Z eeland; 

2°. Theodorus Franciscus Janssen, geboren 
te Meer·lo (Limburg) den 15 November 1902, 
h andelaar in aardappelen, wonende te Meerlo, 
provincie Limburg. 

3. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Apr il 

1935. 
WILHELMINA. 

D e M inister van J usti tie, V an Scha ik. 
( Uitgeg. 9 April 1935.) 

s. 176. 

4 April 1935. WET houdende naturalisatie 
van A. A. B aue-rnfreund en 19 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot natura lisatie van 
Adolf Abraham Bauernfreund en 19 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n °. 268) , op het Nederlander
sch ap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Adolf Abraham Bauernfreund, geboren 

te Tarnow (P olen) den 11 F ebruari 1899, kan
toorbediende, wonende te Arnhem, provincie 
Gelderland; 

2°. Maria Emilie GM-istina Breuer, we
duwe van Georg Paulus Schemm, geboren te 
Keulen (Pruisen) den 4 Januari 1868, zonder 
beroep, wonende te Amsterdam, provincie 
N oonl1iolland ; 

3°. E n gelb ert Friedrich W ilhelm Burmann, 
geboren te Stadt Rheine (Pruisen) den 9 
Maart 1894, kantoorbediende, wonende te 
Wierden, provincie Overijssel ; 

4°. H endrina W ilhelmine D erks, geboren 
te Bedingrade-Borbeck (Pruisen) den 25 Ja
nuari 1893, zonder beroep, wonende te Goch 
(Pruisen); 

5°. Gerhard Bernard D oeschot, geboren te 
B ookhol t (Pruisen) den 1 Maart 189 2, arbei
der, wonende te N or·dhorn (Pruisen) ; 

6°. Georges Emile Dumig, geboren te A nt
werpen (België) den 27 Juni 1901, Chef in 
een di am antslijperij , wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland; 

7°. Adolf Gustav Gau, geboren te P ojerstie
ten (Pruisen) den 11 November 1893, bad
meester, wonende te Haarlem, provincie 
N oordlwlland; 

8°. E rnst H eller, geboren te H engelo (Over-
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ijssel) den 6 October 1908, werkmeester , wo
nende te H engelo, provincie Ove,-ijssel; 

9°. Franz Xaver H u ber, geboren te Was
se,·burg aan den l nn (B eieren) den 5 Maart 
1897, monteur, wonende te Amsterda,n, pro
vincie N oordholland; 

10°. Jacob J ansen, geboren te K erkrade 
(Limbu,·g) den 11 November 1903, kolen
wassoher, wonende te K erkrade, prov incie 
L ivi burg; 

11 °. Curt J e-idels, geboren te W ies baden 
( Pruisen) den 1 Augustus 1889, kantoorbe
diende, wonende te D elft, provincie Z uidhol
land; 

12°. Georgine Knurr, geboren te Neustadt
gödens (P ruisen) den 11 Juni 1865, zorider 
beroep , wonende te N ij,negen, provincie Gel
derland; 

13°. J ohannes A ugust L am,ners, geboren te 
Enisdetten (P r·uisen) den 30 Mei 1892, m a nu
facturier, wonende te L osser, provincie Over
ijssel; 

14°. Ludwig Matthias M adera, geboren te 
W eenen ( Oostenrijk) den 14 Juli 1911, kan
toorbediende, wonende te Stompwijk, provin
cie Zuidholland; 

15°. W ilhelm H einrich R avens, geboren te 
N eundorf-Berxen ( Pruisen) den 23 Mei 1897, 
directeur eener gascentrale, wonende te Oude
T onge, provincie Zuidholland; 

16°. B elia van der R eis, geboren te Neuen
ha·us ( Pruisen) den 19 Juni 1860, zonder be
roep, wonende te A msterdam, provincie Noord
lwlland; 

17°. Wilhelvi Röttgen, geboren te H e,ddes
dorf ( P,·uisen) den 28 September 1895, me
taalslijper, wonende te Z eist, provincie 
Utrecht· 

18°. 'Friedrich Karl S eif e•rt, geboren te 
Bremen ( Duitschland) den 9 Mei 1896, wa
genmaker, wonende te S chiedavi, prov incie 
Zuidh.olland; 

19°. Georg W eidner, geboren te Neu1·en
be1·g (B eieren) den 27 F ebruari 1895, mon
teur, wonende te N-ijkerk, provincie Gelde,·
land · 

20.:. M eie,· Z ilversmit, geboren te Gilde
h.aus (P,-,tisen) den 7 Mei 1880, s lager, wo
nende te Gildeh.a,ui ( P ,··uisen) . 

2. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na di en h a rer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Apr il 

1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van J usti tie , V an Scha ik. 
( Uitgeg. 9 April 1935. ) 

s. 177 . 

4 April 1935. WET, houdende natura lisat ie 
van H . A . B erding en 19 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot na turalisatie van 
H erman August B e,'lling en 19 anderen, di e 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
me t overlegging - w at betreft de in a r t ikel 2 
genoemde voor zoo1>eel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoel d in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 

l aatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n° . 955); 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. D e hoedan igheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. H erman August B e,·ding, geboren te 

M edem blik (N oordholland) den 3 Augustus 
1899, machinist, wonende te Hoorn, provincie 
N oordholland; 

2°. H einrich W olfgan g H e1·warth von Bit
tenfeld , geboren te B erlijn ( Pruisen) den 7 
Augustus 1901, administrateur, wonende te 
H eemstede, provincie N oordholland ; 

3°. Andreas H ubert B osch, geboren te 
M erkstein (Pruisen) den 29 Maart 1891 , m ij n
werker, wonende te M e,·kstein (Pruisen); 

4°. Ernst B randes , geboren te Schmalkal
den (P ruisen) den 3 September 1884, houder 
van een technisch bureau , wonende te Voor
burg, provincie Zuidholland ; 

5°. W ilhelm B,·euer , geboren te Rahm, ge
meente Ange,·mund (P ruisen) den 5 Apri l 
1897, koopman, wonende te Amsterda,n, pro
vincie N oordholland; 

6°. Ludwig Engelen, geboren te Vorst 
(P ruisen) den 11 Juni 1891, m ij nwerker-spoor
legger, wonende te S chaesberg, provincie Lim
bui·g; 

7°. Catharina Maria H el ena Erdmann, ge
boren te A ssen (Drenthe) den 29 September 
1901, zonder beroep, wonende te Assen, pro
vincie Drenthe; 

8°. P aul Theodor Mathias Johan F erfers, 
geboren te K erkrade (Li,nburg) den 16 No
vember 1909, m ij nwerker, wonende te K erk-
1·ade, provincie L imburg; 

9°. Dr. Simon Marie 4l exandre R odolphe 
Finaly, geboren te Parijs ( Franl,,"l"ijk) den 1 
Juni 1892, chirurg, wone nde te R oermond, 
provincie L imburg; 

10°. J ohann Franken, geboren te A sperden 
(P,-uis en) den 3 April 1895, m ij nwerker, wo
nende te B runssuvi, provincie L im,burg; 

11°. B oris l[atarski , geboren te S oewalki 
(Rusland) den 21 J uni/4 J uli 1893, opzichter 
bij den '1ijnbouwd ienst, wonende te Bandoeng 
(N ede1'landsch-Indi ë} ; 

12°. H einrich August A1·tur Klaar, gebo
r en te Essen ( Pruisen) den 20 Apr il 1904, 
barbier en winkelier, wonende te V oorhou t, 
provincie Zuidholland; 

13°. Friedrich W ilhelm Kle e, geboren te 
H aspe (Pruisen) den 13 J anuar i 1900, bank
werker , wonende te Ur1nond, provincie L im
burg; 

14°. P eter K u r ve1·s, geboren te H olzheim. 
( Pruisen) den 17 October 1900, arbe ider , 
wonende te Holzh eim (P,-uisen); 

15°. Friedrich H ermann Parigqer , geboren 
te W eipert ('l'sjecho Slowakij e) den 10 Maart 
1912, student, wonende te Ame?"S foort , provi n
cie Utrecht ; 

16°. P ete,· Paul Schaffhausen, geboren te 
A ken (Pruisen) den 25 Me i 1900, hoofdmon
teu r, wonende te Roerm ond, provincie L im
burg; 

17°. Sieg,nund S chönthal, geboren te Ma
rienhafe ( P ruisen) den 6 September 1896, 
etaleur, wone nde te H eerl en, provincie L ivi
burg; 

18° . Rudolf Robert Ehrich S eiler, geboren 
te Salach (Wurtem berq) den 14 November 
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1903, kantoorbediende, wonende te H aarlem, 
provincie N oordholland; 

19°. Caspar Vanderlieck, geboren te Sch,er
penseel (Pruisen) den 9 Mei 1878, winkelier 
en vrachtrijder , wonende te Ubach over Worms, 
provincie Limburg. 

2. Met afwijking van h et bepaalde bij ar
tikel 3, v ierde lid, onder 3°, der wet van. 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stel ijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n° . 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Johann H einrich Metzger, geboren te R otter
dam (Zuidholland) den 25 Augustus 1900, 
onderwijzer , wonende te R otterdam, provincie 
Zumholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkond ig ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 4den April 

1935 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, V an Scha i k . 
(Uitgeg. 9 April 1935.) 

s. 178. 

4 April 1935. WET, houdende naturalisatie 
van H. F. Bra.cke en 19 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
H einrich F erdinand B,·acke en 19 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268 ), op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. H einrich F erdinand Bracke, geboren te 

L indenhorst (Pruisen) den 19 Maart 1887, 
koffiehuishouder, wonende te H eerlen, pro
vincie Limburg; 

2° . Jra,·l W ilhelm B1•auckmann, geboren 
te Sterkrade (P,·uisen) den 21 J anuari 1909 , 
boekhouder , wonende te H eerlen, provincie 
Limburg ; 

3°. Ludwi g L eopold Franz Fessl, geboren te 
W eenen ( Oostenrijk) den 8 Augustus 1906, 
beambte bij de Nederlandsche Seintoestellen
fabri ek, wonende te H ilversum, provincie 
N oordholland. · 

4°. Dr. Chaja Flaum enhaft, geboren te 
B iesnik (Polen) den 20 September 1900, gou
vernements-arts, wonende te S emarang (Ne
derlanàsch I ndië); 

5°. Gustav Emil Maria Frömel , geboren te 
W eenen ( Oostenrijk) den 21 November 1895 , 
bedrijfsleider , wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland; 

6°. Isidor H emelrijk, geboren te S eppen
rade (P ruisen) den 19 April 1890, winkelier, 
wonende te Wint erswijk, provincie Gelderland ; 

7°. J ohann H eijer, geboren te Hardt, thans 
genaamd Gladbach-Rheydt (Pruisen) den 11 

Maart 1904, kruidenier , wonende te A mster
dam, provincie Noordholland; 

8°. Friedlrich Diedrfrh H ermann Hoops, 
geboren te Bremen (Duitschland) den 26 Ja
nuari 1892, industrieel, wonende te Ut,·ec ht, 
provincie Ut,·echt ; 

9°. Gertrud lmbach, geboren te Ostrowo 
(P,·uisen) den 6 April 1896, secretaresse, wo
nende te 's-Graven hage, provincie Zuidhol
land; 

10°. Gerha,·d Ba1·tholo'.näus Janssen, gebo
ren te Dusseldo1·p (P ruisen) den 1 Maart 
1901 , etaleur, wonende te Huizum, gemeente 
L eeuwarderadeel , provincie Friesland; 

11 °. Siegmund Jraufmann, geboren te Com
bahn-B euel (Pruisen) den 7 October 1887 , 
koopman, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland; 

12°. Rosalia K ets, geboren te Z el e (België) 
den 21 Maart 1908, onderwijzeres, wonende 
te B ergen, provincie Limburg; 

13°. J ohannes B ernhardus Jroopmans, ge
boren te Dusseldorp (Pruisen) den 18 Juni 
1901 , metaaldraa ier, wonende te B runssum, 
provincie L imburg; 

14°. Adolf Fried1·ich Johann Jr1·use, ge
boren te Amsterdam (Noor,dholland) den 1 
F ebruari 1901, moutmeester, wonende te Am
ste,·da,n, provincie Noordholland; 

15°. Sali Marcus, geboren te B urgsteinfu1·t 
(Pruisen) den 13 Juni 1867, vertegenwoordi
ger van telegraafagentschappen, wonende te 
R otterdam, provincie Zuidholland; 

16°. B ella Schneider, geboren te N enzen
heim (Beieren) den 12 Juli 1895, linnen
juffrouw, wonende te Middelburg , provincie 
Z eeland; 

17°. Rudolfine Jratharina V itek, geboren 
te W eenen ( Oostenrijk) den 24 J anuar i 1909, 
onderwijzeres, wonende te Tilburg , provincie 
N 001·dbrabant; 

18°. Paul Friedrich Zarg ers, geboren te 
Richrath (Pruisen) den 4 Mei 1891 , bedrijfs
leider, wonende te Apeldoo1·n, provincie Gel
derland. 

2. Met afwijking van het bepaa lde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°. , der wet van 12 
D ecember 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
Nederlanderscha p en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n° . 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verl eend aan: 

1°. H ermann Theodor Assen, geboren te 
Emlichheirn (Prnisen) den 21 April 1897, 
l andbouwer, wonende te Nieuw S choonebeek, 
gemeente Schoone beek, provincie Drenthe. 

2°. J ohann Gerhard A ssen, geboren te Em
lichheim (P ruisen) den 20 J anuari 1902, 
sch ilder, wonende te N ieuw Schoon ebee k, ge
meente Schooneb eek, provincie Drenthe. 

3. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den April 

1935. 
WILHELMINA. 

De Minis ter ~-an J ustitie, V a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 9 April 1935.) 
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s. 179. 

9 April 1935. BESLUIT tot intrekking van 
het Cris is-Fabrieksturfbesluit 1934 I en 
tot toepassing van de artikelen 9, 13 en 
14 der Landbouw-Crisiswet 1933, het 
Cris isorganisatiebesl uit 1933 en het Cr isis
Heffingsbesluit 1933 op fabrieksturf. 

W ij WI LHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Econom ische Zaken van 1 Maart 1935, n°. 
2365, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op de artikelen 9, 13 en 14 der Land
bouw-Cr isiswet 1933, het Crisisorganisatiebe
sl uit 1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 1933, 
zoomede Ons Besluit van den 11 Mei 1934 
(Staatsblad n°. 245); 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 {ad
vies van den 22 Februari 1935, n°. 445) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 19 Maart 1935, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen M inis
ter van E conom ische Zaken van den 6 Apr il 
1935, n °. 3654, afdeel ing Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te trekken het Cris is-Fabrieksturf

besluit 1934 I; 
B. te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en van het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 en verstaat voorts onder: 

,,fabrieksturf": de handgestoken turf, zoo
als deze in fabr ieken voor brandstof wordt 
aangewend, welke in de provinciën Gronin
gen, Drenthe en Overijssel wordt geprodu
ceerd; 

"dagwerk": een hoeveelheid van 45 m3 
goed-gestuwde luch tdroge turf; 

"produceeren" : het graven, droogmaken en 
scheepsladen, met a ll e bewerkingen, welke 
daarbij nood ig zijn; 

,,de cris isorganisatie" : een door Onzen M i
nister aan te wijzen cr isisorganisatie. 

2. 1. Het produceeren van fabrieksturf is, 
met inachtneming van het bepaalde in de 
volgende artikelen van dit besluit, slechts toe
gestaan aan hen, die als georganiseerden zijn 
aangesloten bij de crisisorganisatie. 

2. Als georganiseerden bij de crisisorgani
satie kunnen worden aangesloten: 

a. zij , die in de jaren 1929, 1930 en 1931 
zelfstand ig fabrieksturf h ebben geproduceerd; 

b. zij, d ie ten genoegen der crisisorgan isa
ti e aantoonen, dat zij de beschikking hebben 
verkregen over de veenderij van een ander, 
di e gedurende de onder a genoemde jaren 
zelfstandi g fabr iekstu r f heeft geproduceerd en 
die voornemens zij n in de plaats van dien 
ander het productierech t ui t te oefenen; 

c. zij , die niet vallen onder de onder a. en 
b. bedoelde categorieën en voornemens zij n 
fabrieksturf te graven. 

3. Aanslu iting als georganiseerden, als be
doeld onder c, kan niet plaats vinden, indien 
de totale op grond van artikel 3 toegestane 
hoeveelheid dagwerken ingevolge het in ar
ti kei 4 bepaal de over de in dit arti kei onder 

a. en b. bedoelde georganiseerden geheel is 
verdeeld. 

3. Het produceeren van fabr ieksturf is 
slechts toegestaan tot een hoeveelheid dag
werken, waarvan het totaal voor a ll e georga
niseerden gezamenlij k door Onzen M inister 
wordt vastgesteld . 

4. De in het vorig artikel bedoelde hoeveel
heid dagwerken wordt door de crisisorgani
satie bij schr iftel ij ke toewijzing verdeeld over 
de in artikel 2 bedoelde georganiseerden, 
waarbij aan ieder hunner, op hunne schrifte
lijke aanvrage, waarvan het model door On
zen Minister wordt vastgesteld, een hoeveel
heid dagwerken wordt toegekend, met di en 
verstande, dat deze hoeveel heid: 

a. ten aanzien van hen, genoemd in artikel 
2 Jid 2, onder a, overeenkomt met een door 
Onzen Minister te bepalen percentage van de 
gemiddelde hoeveelheid, welke in de jaren 
1929, 1930 en 1931 door den georganiseerde 
is geproduceerd; 

b. ten aanzien van hen, genoemd in artikel 
2 l id 2, onder b, overeenkomt met hetzelfde 
percentage als genoemd onder a, berekend 
over de gemi ddelde prod uctie in de jaren 
1929, 1930 en 1931 van dengene, in wiens 
p laats de georganiseerde het prod uctie-recht 
wil uitoefenen; 

c. ten aanzien van hen, genoemd in artikel 
2 lid 2 onder c, voor ieder hunner door de 
crisisorganisatie onder goedkeuring van Onzen 
Minister wordt vastgesteld . 

5. Het produceeren van fabr ieksturf is 
slechts toegestaan aan den georganiseerde, die 
aan de crisisorganisatie a ls vertegenwoordig
ster van het Fonds ten behoeve van dat Fonds 
een door Onzen Minister vast te stellen be
drag per dagwerk heeft betaald. 

6. De georgan iseerden mogen slechts per
soneel in d ienst hebben of houden, teneinde 
hun bij het produceeren va n fabrieksturf be
h ulpzaam te zijn, tegen betaling van een door 
Onzen Minister goed te keuren loon. 

7. Dit beslui t, hetwelk geldt voor het tijd
vak, aanvangende met ingang van den dag 
van zij n inwerkingtreden en eindigende 1 Fe
bruar i 1936, kan worden aangehaald onder 
den titel: ,,Crisis-Fabrieksturfbesluit 1935 I " 
en treedt in werking met ingang van den 
tweeden dag na dien van zijne afkoncliging. 

Onze M inister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van di t besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage , den 9den April 1935. 
WILHE LMINA. 

De Äfiniste,· van Econornische Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg . 16 April 1935. ) 

s. 180. 

9 April 1935 . BESLUIT tot vern ietiging van 
het besluit van den raad van D oetinchern, 
van 30 November 1934, waarbij een bouw
vergunning is verleend aan E. J . L ettink, 
aldaar. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op de Woningwet en op artikel 185 

der gemeentewet; 
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Op de voordracht van Onze Ministers van 
Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 13 Februari 1935, n° . 1121 M.P.B.R., 
Afdeeling Volksgezondhe id, en van 18 Fe
bruari 1935, n°. 5189, afd. Binnenlandsch 
Bestuur, betreffende het bes] uit van. den raad 
van Doetinchem van 30 November 1934, waar
bij aan E. J. Letting aldaar vergunning is 
verleend voor het bouwen van woningen op 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
A mbt-Doetinchern, sectie B, n°. 1098; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, tweede 
lid, van de Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd indien niet wordt voldaan 
aan de bouwverordening van de betrokken 
gemeente, voorzoover daarvan geen vrijstel
ling is verleend; 

· dat volgens het plan, waarvoor E. J. Let
tink vergunning heelt gevraagd, twee wo
ningen onder één dak zouden worden gebouwd 
aan een, onvoldoend verharden, weg, die 
eigendom is van den verzoeker, althans niet 
van de gemeente Doetinchem of van een 
ander publiekrechtelijk lichaam; 

dat mitsdien niet wordt voldaan aan het 
bepaalde in artikel 18, eerste lid, van de 
bouwverordening van Do etinchem, volgens 
hetwelk "geen gebouw mag worden opge
richt anders dan aan een voor den openbaren 
dienst bestemden weg, welke in eigendom toe
behoort aan de gemeente, of aan een ander 
publiekrechtelijk lichaam" van welk voor
schrift geen vrijstelling is verleend; 

dat weliswaar dit voorschrift, volgens het 
derde lid van genoemd artikel 18, niet geldt 
ten aanzien van in dat lid vermelde gebou
wen, maar dat de ontworpen woningen daar
toe niet zijn te rekenen; dat die woningen 
met name ook niet zijn aan te merken als 
villa's of als opzichzelfstaande woningen, ge
bouwd op grond, bestemd tot uitoefening van 
landbouw of veeteelt, bedoeld in de uitzonde
ringsbepaling; 

dat de vergunning derhalve moest zijn ge
weigerd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Maart 1935 , n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters van Sociale Z aken en van Binnenland
sche Zaken van 1 April 1935, n°. 2293 M/P. 
B.R., Afdeel ing Volksgezondheid en van 5 
April 1935, n°. 9763, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur· 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den Raad van 

Doetinchem dd. 30 November 1934 te vernie
tigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal word e n gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 9den April 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. SI o tem aker de B ruïne. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 23 April 1935.) 

s. 181. 

Vervallen . 

s. 182 . 

11 Api·il 1935. BESLUIT tot schorsing van 
het beslu it van burgemeester en wethou
ders van Stein van 1 Maart 1935, waarbij 
een bouwvergunning is verleend aan J. 
Janssen a ldaar. 

Geschorst tot 1 October 1935. 

s. 183 . 

11 April 1935. BESLUIT tot w1Jz1grng en 
aanvulling van het Algemeen Ambtenaren
reglement Staten-Generaal (Staatsblad 
1934, N° . 12) . 

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

Binnenlandsche Zaken van 19 Maart 1935, 
Afdeeling Ambtenarenzaken, n° . 21948 I; 

Overwegende, dat het wenschelij k is geble-
ken, het Algemeen Ambtenarènreglement 
Staten-Generaal te wijzigen en aan te vullen; 

Gelet op artikel 125 der Ambtenarenwet 
1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 April 1935, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 April 1935, Afdee
ling Ambtenarenzaken, n° . 22234; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. Artikel 21, eerste l id van het Al

gemeen Ambtenarenreglement Staten-Generaal 
wordt gelezen: 

"De duur van dit verlof bedraagt bij een 
jaarwedde van den ambtenaar van: 

minder dan f 2070 ...... 12 dienstdagen; 
f 2070- f 2700 ............ . .. 15 dienstdagen; 
f 2700-f 4320 ......... . ..... 18 dienstdagen; 
f 4320 en meer .. .. .. .. .. .. 24 dienstdagen. 
Art. II. Na artikel 33 van het Algemeen 

Ambtenarenreglement Staten-Generaal wordt 
ingevoegd een nieuw artikel, luidende: 

"Art. 33a. 1. Een geneeskundig onderzoek 
kan mede worden ingesteld ten aanzien van 
een ambtenaar, die niet wegens ziekte buiten 
dienst is, maar van wien nochtans op goede 
gronden wordt verondersteld, dat zijn lichame
lijke of geestelijke toestand een beletsel vormt 
om zijn dienst naar behooren te verrichten. 

2. Blijkt bij het onderzoek, dat zóodanige 
dienstverrichting is uitgesloten, dan heeft de 
betrokkene, indien hij op grond van den uit
slag van het geneeskundig onderzoek buiten 
dienst wordt gesteld, aanspraak op uitbe
taling van bezoldiging volgens artikel 32, tot 
aan den dag van ingang van het ontslag". 

Art. III. In artikel 32, eerste lid, wordt in 
plaats van " artikel 33" gelezen: ,,de a rtike
len 33 en 33a". 

Art. IV. In artikel 34, eerste lid, wordt in 
plaats van "artikel 33" gelezen: ,,de artike
len 33 en 33a". 

Art. V. In artikel 35 wordt in plaats van 
,,33 en 34" gelezen: ,,33, 33a en 34". 

Art. VI. In artikel 39, vierde lid, wordt in 
plaats van "33 en 38" gelezen: ,,33, 33a en 
38". 
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Art. VII. In den aanhef van artikel 41, 
vervallen de woorden: ,,tijdens de verhinde
ring om dienst te verrichten"; 

in genoemd artikel wordt onder a, in plaats 
van "33, 34, 38 en 39" gelezen: ,, 33, 33a, 34, 
38 en 39"; 

in het bepaalde onder c worden achter het 
woord "ambtenaar" ingevoegd de woorden: 
,, , tij dens de verhindering om dienst te ver
richten,". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan a fschrift zal worden gezonden 
aan den R aad van State en de Al gemeene 
R ekenkamer. 

's-Gravenh age, den llden April 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i Id e. 

(Uitg eg. 18 April 1935.) 

s. 184. 

11 April 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het K oninklijk besluit van 20 Januari 
1913 (S taatsblad n°. 35), laatste lijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 30 De
cember 1933 (Staatsblad n°. 811), rege
lende de voorwaarden, waaronder voor 
rekening van anderen dan het Rijk aan 
's Rijks Munt kan worden gemunt, me
dailles kunnen worden geslagen en munt
stempels of medaillestempels kunnen wor
den vervaardigd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de artikelen 2, 2de l id en 3, 3de lid 

der wet van 28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 130), 
houdende bepalingen omtrent het toezicht en 
de zorg over de zaken der Munt, zooals di e 
wet is gewijzigd b ij de wet van 1 Juli 1909 
(S taatsblad n°. 253) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Financiën en van Koloniën van 13 Maart 1935, 
n°. 265, G. Th . en van 13 Maart 1935, n°. 
13, 2e afdeeling ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 26sten Maart 1935, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Mini ters van den 2den April 1935, 
afdeeling Generale Thesaurie, n° . 127, en den 
5den April 1935 , 2e afdeel ing, n° . 6 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Aan artikel 18 van Ons besluit van 

20 J anuari 1913 (Staatsb lad n°. 35 ). laat;ste. 
lijk gewijzi gd bij Ons besluit van 30 December 
1933 (Staatsblad n°. 811), wordt een tweede 
lid toegevoegd, luidende a ls volgt: 

" In bijzondere gevallen kunnen, bij het 
slaan van medailles, andere gehalten worden 
gebezigd. De Muntmeester doet hierva n mede
deel ing aan Onzen Minister van Financiën, 
met opgave van de redenen, die hem tot de 
afwijk ing aanleid ing hebben gegeven." 

2. In artikel 19 van Ons opgemeld besluit 
wordt na het tweede lid een nieuw lid opge
nomen, luidende als volgt: 

,,Indien de Muntmeester van oordeel is, 
dat in bij zondere gevallen het in het eerste 
1 id genoemde tarief te hoog, of te laag is, kan 
dat tarief door hem worden gewijzigd. Hij 

doet hiervan mededeeling aan Onzen Minister 
van Financiën, met opgave van de redenen, 
die hem tot de wijziging aanle iding hebben 
gegeven." 

Onze Ministers van Financiën en van Kolo
niën zijn belast met de uitvoering van dit be
slui t, dat in het Staa,t,sblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den llden April 1935. 

s. 185. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën. 0 u d. 

De Minister van Staat. 
Minister van K oloniën, 

H. Co I ij n. 
( Uitgeg . 26 April 1935. ) 

13 A pril 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 19 Juli 1929, 
Staatsblad n°. 394, tot vaststelling van 
een a lgemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 105 , derde lid, der 
Ziektewet ( doorloopende tekst, bekend ge
maakt bij Konink lijk besluit van 28 J a
nuari 1935 , Staatsblad n°. 32). 

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

Sociale Za ken van 11 Maart 1935, n°. 629, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 105, derde lid , der Ziekte
wet ( doorloopende tekst, bekend gemaakt bij 
Ons besluit van 28 Januar i 1935 Staatsblad 
n°. 32); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 2 April 1935, n°. 48); 

Gezien het nader ra pport van Onzen voor
noemden Minister van 10 April 1935, n°. 959, 
afdeeling Arbeidersverzeker ing; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijz igen Ons besluit van 19 J ul i 1929 , 

Staatsblad n°. 394 en te bepalen a ls volgt: 
Art. I. In artikel 1 van Ons besluit van 

19 Juli 1929 (Staatsblad n°. 394), wordt in 
pl aats van "105, tweede lid," gelezen: ,,105, 
derde I id,". 

Art. II. Aan artikel 4 van On besluit van 
19 Juli 1929 (Staatsblad n°. 394) wordt een 
nieuw lid toegevoegd, luidende: 

"De Raad van Arbeid is bevoegd, indien 
tusschen twee l.,edrijfsvereenig ingen is over
eengekomen, dat het risico van de bij de 
Ziektewet geregelde verzekering der arbeiders 
in dienst van een werkgever, op een ander 
t ijdstip dan waarop zulks volgens de vooraf
gaande bepalingen het geval zoude zijn , van 
de eene l.iedrijfsvereeniging op de ande re zal 
overgaan, dien overgang goed te keuren, mits 
deze zonder onderbreking plaats vindt.". 

Art. III. In de benaming van Ons beslu it 
van 19 Juli 1929, (Staatsb lad n°. 394) en 
onder "gezien" van dat beslui t wordt in plaats 
van "art ikel 105, tweede lid, der Ziektewet" 
gelezen: ,,artikel 105, derde lid, der Ziekte
wet". 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking op 
1 Juli 1935. 

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

's-Gravenhage, den 13den April 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J. R. SI o tem aker de B ruïne. 

(Uitgeg . 3 M ei 1935.) 

s. 186. 

13 April 1935. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 16 rovember 
1929, Staatsblad n°. 494, zooals dat gewij
zigd werd bij Koninklijk be luit van 30 
December 1930, Staatsblad n° . 514, van 
het Koninklijk besluit van 16 October 
1930, Staatsblad n°. 406, gewijzigd bij 
dat van 5 October 1934, Staatsblad n°. 531 
en van het Koninklijk besluit van 20 Juli 
1931, Staatsblad n°. 313 en tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in artikel 34, eerste lid 
der Ziektewet ( doorloopende tekst, bekend 
gemaakt bij Koninklijk besluit van 28 J a
nuari 1935, Staatsblad n°. 32). 

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

Sociale Zaken van 11 Maart 1935, n° . 625, 
Afdeel ing Arbeidersverzekering ; 

Gelet op artikel 34, eerste lid en artikel 
144 der Ziektewet ( doorloopende tekst, bekend 
gemaakt bij Ons besluit van 28 Januari 1935, 
Staatsblad n°. 32) ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 2 April 1935, n°. 46) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Apri l 1935, n°. 958 , 
Afdeel ing Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en ver taan: 
in te trekken Onze besluiten van 16 Novem

ber 1929, Staatsblad n°. 494, gewijzigd bij Ons 
beslu it van 30 December 1930, Staatsblad n° . 
514, van 16 October 1930, Staatsblad n°. 406, 
gewijzigd bij Ons besluit van 5 October 1934, 
Staatsblad n°. 531 en van Ons besluit van 20 
Jul i 1931, Staatsblad n°. 313 en te bepalen als 
volgt: 

Art. 1. 1. De werkgever, uitgezonderd die 
bedoeld in a rtikel 2, is gehouden ten aanzien 
van a lle personen in zijn dienst gedurende het 
tijdvak, waarop de aangifte betrekking heeft, 
voor zooverre die personen ingevolge de Ziek
tewet bij de ziekenkas van den Raad van Ar
beid verplicht verzekerd zijn, aangifte te doen 
van: 

a. volgnummer, waaronder elke arbeider 
voorkomt op de loonlijst door den werkgever 
ingevolge de bepal ingen der Ongevall enwet 
1921 of der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922 aangehouden; 

b. naam e n voornamen van e l ke n arbeider; 
c. loon door verplicht verzekerde in boven

bedoeld tijdvak verdiend. 
2. De in het vorig lid bedoelde aangifte 

gesch iedt door invulling van een door Onze~ 
met de uitvoering der Ziektewet belasten Mi
nister vastgesteld formulier en inzending daar
van tegelijk met de inlevering van de loon
lijst of het stuk, hetwelk in de plaats daarvan 
moe't worden aangehouden . I nd ien geen loon-
1 ij st of eenig stuk in de plaats daarvan wordt 

· aangehouden, moet het in di t lid bedoelde 

formulier worden ingezonden als een afzonder
lij k stuk. 

2. 1. De werkgever, die een of meer per
sonen in dienst heeft, die verzekerd zij n op 
grond van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld bij artikel 26, eerste lid, 
der Ziektewet, is verplicht, voor zooverre be
doelde personen verzekerd zijn bij de zieken
kas van den Raad van Arbeid, tot het aan
houden en geregeld bijhouden van een loon
lijst, waarop ieder der bedoelde verzekerden, 
die bij hem in dienst i , wordt vermeld. 

2. Uiterlijk binnen 7 dagen, nadat een uit
keering van loon in geld aan den verzekerde 
heeft plaats gehad, wordt die uitkeering ten 
name van den verzekerde op de loonlijst ver
meld. 

3. De loonlijst moet steeds aanwezig zijn 
ter plaatse, waar de administratie van den 
werkgever berust of bij den persoon, onder
scheidenlijk het administratiekantoor, over
eenkomstig artikel 14, der Ziektewet aange
wezen voor de nakoming van de bij of krach
tens de Ziektewet aan den werkgever opge
legde verp lichtingen. 

4. De werkgever is verplicht de loonlijst 
in te zenden aan den Raad van Arbeid, bin
nen wi ens gebied hij zijn woonplaats heeft, 
of, indien de werkgever een rechtspersoonlij k
heid bezittende vereen i•ging of stichting is, 
binnen wiens gebied die vereen ig ing of stich
t ing gevestigd is, binnen 30 dagen, onderschei
denlijk nà 1 Januari en 1 J uli van elk jaar. 

5. H et formulier van de loonlijst wordt 
door Onzen voornoemden Ministe r vastgesteld. 

3. Het in artikel 1, tweede l id, bedoelde 
formul ier en de in artikel 2, vij fde I id , be
doelde loonlijst worden door den Raad van 
Arbeid uitgereikt en zijn vergezeld van een 
door Onzen voornoemden Minister vastgestelde 
toelichting. 

4. De Raad van Arbeid kan den werkgever 
schrifte lijk vrijstelling verleenen, hetzij van 
alle, hetzij van één of meer met name ge
noemde verplichtingen, als bedoeld in artikel 
2. Bedoelde vrijstelling kan te allen tijde ge
heel of gedeelte l ijk worden ingetrokken. 

5. Dit besluit treedt in werking op 1 J ul i 
1935. 

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

's-Gravenhage, den 13den April 1935. 
WILHELM! A. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 

(Uitgeg. 30 April 1935.) 

s. 187 . 

13 April 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het Kon inklijk besluit van den 3den Ja
nuari 1931, Staatsblad n°. 2, tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 123, tweede 
en derde lid, en artikel 124, tweede lid, 
der Ziektewet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Sociale Zaken van 8 Maart 1935, N°. 619, 
Afdeel ing Arbeidersverzekering ; 

Gelet op de artikelen 123, tweede en derde 
l id, en a rtikel 124, tweede lid, der Z iektewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Apr il 1935, N °. 47); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 April 1935, N°. 957, 
afdeel i ng Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzi gen Ons besluit van 3 J anuari 1931, 

Staatsblad N°. 2, en te bepalen als volgt: 
Art. 1. In het tweede lid van artikel 1 van 

Ons vorenaangehaald besluit worden de woor
den: ,,den Verzekeringsraad" vervangen door 
de woorden: ,,het bestuur der R ijksverzeke
r ingsbank". 

2. In het eerste I id van artikel 3 van Ons 
vorenaangehaald besluit worden de woorden : 
"binnen zes maanden" vervangen door de 
woorden: ,,binnen een jaar" en de woorden: 
" den Verzekeringsraad" door: ,,het bestuur 
der Rij ksverzekeringsbank" . 

Onze Min ister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslu it, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezondèn aan den 
Raa d van State. 

's-Gravenhage, den 13den April 1935. 
WILHELM! A. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J . R. SI o tem a k e r d e B ruïn e. 

(Uitgeg . 3 M ei 1935.) 

s. 188 . 

13 April 1935. BESLUIT tot nadere vast
steil ing der bedragen, welke a ls crisisuit
gaven van de Hoofdstukken V , X en XA 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933 worden overgebracht naar de be
grooting van het Leeningfonds 1914 voor 
het dienstjaar 1933. 

s. 189. 

15 April 1935. BESLUIT tot schorsing tot 
1 November 1935 van het besluit van den 
raad der gemeente Sappe,neer, van 13 
Maart 1935, betreffende het schoolgebouw 
te J(l einemeer, het gebouw der W ester 
school de Oosterschool en de school aan 
de Stiition traat. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 
April 1935, 0

• 5019 l , a fdeeling L ager On
derwijs, tot schors ing tot 1 November 1935 van 
het besluit van den raad der gemeente Sap
pemeer, van 13 Maart 1935, D.C. 1.851. 2.01 , 
N°. 2, waarbij is besloten: 

I. het schoolgebouw te Kl einem eer te be
stemmen tot een school voor gewoon lager 
onderwijs van zoodan igen o mvang, dat er vier 
leerkrachten aan worden verbonden en met 
zeven leerjaren; 

II. het gebouw der Westerschool wordt be
stemd tot school voor gewoon lager onderwijs, 
waaraan dri e leerkrach ten zijn verbonden, met 
7 lee rjaren en tevens tot school voor uitge
bre id lager onderwijs met vier lokalen, terwij l 
de be ide kamers in het woonhuis aan de 

Slochterstraat voor de U.L.O.school bl ijven 
gehandhaafd ; 

III. de Oosterschool bl ij ft bestaan in de 
tegenwoordige formatie, 5 leerkrachten en 7 
leerj aren; 

IV. de school aan de Stationsstraat bl ij ft 
een dri emansschool , eventueel met een 7e leer
jaar; 

V. dit besluit treedt in werking op den 
eersten Mei 1935. 

Overwegende, dat het wenschelij k is, han
gende het onderzoek naar de vraa~, of er ter
men zijn dit besluit wegens strijd met het 
a lgemeen belang te vernietigen, h et in wer
king treden daarvan te voorkomen; 

Gelet op de arti kelen 185 tot en met 187 
der Gemeentewet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van den raad der ge

meente Sappemeer van 13 Maart 1935, D. C. 
1.851.2.01, N °. 2, tot 1 November 1935 te 
schorsen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van d it besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenh age, den 15den Apri l 1935. 

s. 190. 

WILHELMI NA. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Marc h a n t . 
(Uitge g. 18 April 1935.) 

15 April 1935. BESLUIT, houdende wijzig ing 
van het vacatiegeld van de leden van den 
P o traad en van den R adioraad. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Binnenlandsche Zaken dd. 25 M aart 1935, 
n°. 19, Hoofdbestuur der Posterij en , T elegra
[ie en Telefonie en van den M inister van Fi 
nanciën dd. 11 April 1935, n°. 156, afd. 
Genera le Thesaur ie ; 

Gelet op a rtikel 1 van het Koninkl ij k be
slui t van 29 December 1921, Staatsblad n°. 
1452, zooals dit sindsdien is gewijzigd ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In het besluit va n den 12den M aart 

1928 (Staatsblad n°. 55), houdende bepaling 
in werking treding Postraadwet en vaststel
ling Instructie, wordt in het tweede lid van 
artikel 18 in plaats van "15 gulden" gelezen 
,,12½ gulden" . 

Art. II. In het beslu it van den 26sten J a
nuari 1929 (Staatsblad n°. 14), houdende vast
steil ing van de instructie voor den Radioraad, 
zooals dit sindsd ien is gewijzigd, wordt in het 
tweede l id van a rtikel 17 in p laats van "15 
gulden" gelezen "12½ gulden" . 

Art. III. In het besluit, enz. 
A1·t. IV. Dit besluit wordt geacht in wer

king te zijn getreden op 1 M aart 1935. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk voor zooveel de artikelen I, II en IV 
betreft in het Staatsblad en voor zooveel de 
artikelen III en IV betreft in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en dat in zij n geheel 
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in afschrift zal -worden gezonden aan de Al
gemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 15den April 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

s. 191. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
{Uitgeg. 30 April 1935.) 

16 April 1935. BESLUIT, houdende wijzi
ging van de regeling voor den vrijwi ll igen 
landstorm. · 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Defensie van 10 April 1935, Ilde Afdeeling 
B, n°. 1; 

Overwegende, dat het, in verband met de 
opheffing van het Vooroefeningsinstituut, ge
wenscht is de regelingen betreffende den Vrij
willigen landstorm te herzien; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. Te bepalen, dat in het "V1·ijwillige lanà

storni-besluit" (Koninklijk besluit van 10 Juli 
1933, Staatsblad n°. 360), de volgende wijzi
gingen worden aangebracht: 

1 °. In het eerste lid van Artikel 2 vervalt 
het gestelde onder B en wordt voor "C" en 
,,D" gelezen "B" en "C"; 

2°. In het tweede lid van Artikel 2 wordt 
voor "eerste lid onder A, B en C" gelezen: 
,,eerste lid, onder A en B"; 

3°. In het eerste lid van Artikel 3 vervalt 
het gestelde onder b, wordt voor "c" gelezen 
"b':, en onder b (nieuw) voor "C" gelezen 
,,B ; 

4°. In h et tweede lid van Artikel 3 wordt 
onder d, •doorgeslagen "en b" en wordt voor 

c" gelezen b" · 
"5°. H et v i~rde' lid van Artikel 4 verval t; 

6°. In het gestelde onder a van het eerste 
lid van Artikel 10 vervallen de woorden 
"en, voor wat betreft den vrijwilliger bij de 
kaderopl eiding · van het Vooroefeningsinstituut, 
bovendi en elk jaar gedurende ten hoogste drie 
weken aan een zomerkamp"; 

7°. In het eerste lid van Artikel 10 ver
valt het gestelde onder b en wordt daarna 
voor c, d en e gelezen: ,,b", ,,c" en " d"; 

8°. In het vierde lid van Artikel 11 ver
vall en de woorden "verbands-of" en "ver
band of"; 

9°. Het tweede lid van Artikel 12 vervalt 
en in verband daarmede ook het cijfer "1", 
gesteld voor het overblijvende lid van het 
artikel, zoomede de woorden ,, , behoudens het 
bepaalde in het tweede lid" ; 

10°. Het eerste lid van Artikel 15 vervalt 
en in verband daarmede ook h et cijfer "2", 
gesteld voor het overblijvende lid van het 
artikel; 

11 °. Artikel 16 wordt gelezen: 
" De Inspecteur zal den vrijwilliger, di e de 

voorwaarden, waarop de verbintenis berust, 
schendt of niet nakomt, aan den Minister 
voordragen voor ontslag". . 

II. In te trekken het "Vooroefeningsbe
sluit" (Koninklijk besluit van 10 ·Jul i 1933, 
Staatsblad n°. 361). 

Onze M inister van Defensie is belast met 
L. & S. 1935. 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 16den April 1935. 
WILHELMINA. 

De Minist er van Defensie, L. N. Dec kers. 
(Uitgeg. 3 Mei 1935.) 

s. 192. 

18 April 1935. BESLUIT tot vaststelling van 
den algemeenen maatregel van bestuur, 
a ls bedoeld in de artikelen 7, 11, eerste 
lid, en 37, eerste en derde l id, der wet 
van 15 Jul i 1929, Staatsblad n°. 388, en 
in artikel VI, sub 4°., der wet van 4 
Maart 1935, Staatsblad n°. 74, (Financieele
verhoudingsbesluit). 

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

Financiën van 6 Maart 1935, afdeeling Ge
nerale Thesaurie, n°. 185, en van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 6 Maart 
1935, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, n°. 
7461; 

Gezien de artikelen 7, 11, eerste lid, en 37, 
eerste en derde lid, van de wet van den 15den 
Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), houdende her
ziening van de financieele verhouding tusschen 
het Rijk en de gemeenten en wijziging van 
eenige bepalingen der Provinciale wet en der 
Gemeentewet, en artikel VI van de wet van 
den 4den Maart 1935 (Staatsblad n°. 74); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Maart 1935, n°. 25) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 9 April 1935, afdee
ling Generale Thesaurie, n°. 201, en van 17 
April 1935, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
n°. 11363; 

Hebben goedgevonden en verstaan vast te 
stellen de volgende voorschriften: 

HOOFDSTUK I. 

Algenieene bepalingen. 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
de wet: de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 

n°. 388), sedert gewijzigd; 
de commissie van advies: de commissie, i1_ 

gesteld bij artikel 37 der wet; 
de gemeenterekening: de rekening van in

} omsten en uitgaven eener gemeente; 
Onze M inisters: Onze Ministers, met de uit

roering van de wet belast. 
2. 1. De vorm van de ingevolge dit be

Bluit door de gemeentebesturen in te zenden 
opgaven wordt door On~-a Ministers vastge
steld. 

2. Elke opgaaf wordt in tweevoud ingezon
den: 

3. Indien een gemeentebestuur niet binnen 
den gestelden termijn eene opgaaf heeft inge
zonden, geschiedt de inzending binnen zestig 
dagen na het verstrijken van dien termijn 
door Onzen Commissaris in de provincie. 

3. 1. W anneer op grond van dit besluit 
bezwaar- en beroepschriften worden ingediend, 
geschiedt de inzending in drievoud. 

2. H et recht van beroep vervalt, indien en 
voor zoover het bepaalde in het derde lid van 
het vorige artikel voor de gemeente toepassing 
heeft gevonden. 

16 
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HOOFDSTUK II. 

Van de uitkeering volgens artikel 8, lette,· a, 
en volgens a,·tikel 9, juncto artikel 8, 

letter a, der wet. 

§ 1. V a n de berekening der uitkeering. 

4. 1. De uitkeering wordt voor elk uitkee
ringstijdvak berekend naar het zuiver aanta l 
inwoners der gemeente, dat in het met het 
uitkeeringstijdvak gelijknamige boekingstijdvak 
in de gemeentefondsbelasting is aangeslagen. 
Bij het bepalen van dit aantal worden aange
slagen inwoners, die met elkander gehuwd 
zijn, voor één aangeslagene geteld, tenzij de 
echtgenooten van tafel en bed zijn gescheiden. 

2. H et zuiver aantal aangeslagen inwoners 
wordt verkregen, door het aantal tot het boe
kingstijdvak behoorende eerste of eenige aan
slagen voor eeni g hela tingjaar te verminderen 
met het aantal tot dat boekingstijdvak behoo
rende terugboekingen naar aanle iding van 
eene uitspraak of eene beschikking, waarbij 
een eerste of eenige aanslag voor een bel as
tingjaar is vernietigd. 

3. De berekening van het zuiver aantal 
aangeslagen inwoners over een boekingstijd
vak geschiedt voor elk belastingjaar en voor 
elke klasse, a ls bedoeld in artikel 14 der wet, 
afzonderl ijk. Negatieve zuivere aantall en wor
den mede in aanmerking genomen. 

4. De verkregen zuivere aantallen worden 
vermenigvuldigd met de in artikel 3b·is der 
wet genoemde bedragen. Het algebraïsche to
taal van de producten is het bedrag der uit
keering. 

5. Aanslagen, daaronder begrepen terug
boekingen, als in het vorige artikel bedoeld, 
over eenig aan het belastingjaar 1935/1936 
voorafgaand belastingjaar, worden bij de toe
passing van het vorig artikel bu iten aanmer
king gelaten. 

§ 2. Van de vaststelling der uitkeering. 

6. 1, De inspecteur der directe belastingen 
stel t binnen één maand na den afloop van elk 
boekingstijdvak voor elke tot zijn ambtsgeb ied 
behoorende gemeente het bedrag der uitkee
ring vast. 

2. Van het besluit tot vaststelling der uit. 
keering wordt mededeeling gedaan aan Onzen 
Minister van Financiën, aan Gedeputeerde 
Staten e n aan he t gemeentebestuur. 

§ 3. Van de voorloopige uitkeering en de 
termijnen van uitkeering. 

7. 1. In afwachting van de vaststelling 
van het bedrag der uitkeering hebben, bij 
wijze van voor chot, voorloopige uitkeeringen 
plaats. D aartoe wordt het bedrag der uitkee
ring door den inspecteur der directe belastin
gen geraamd, en uiterlijk in de zestiende 
maand van het boekingstijdvak opnieuw ge
raamd. H et aldus geraamde bedrag der uit. 
keering wordt aan de gemeente uitgekeerd in 
termijnen, volgens de onderstaande tabel. 

Maand. 

Januari . 
Februari 
Maart 
Ap:il. 
Mei . 
Juni. 
Juli - - . 
Augustus. 
September 
October .. 
November. 
December 

1 

J aar, waarin I Jaar, waarin 
het boekings- het boekings-

tijdvak tijdvak 
aanvangt. eindigt. 

5% 
5% 
5% 
5% 
5 0 1 

/ o 
10% 

5%-
10 % 
10 % 
5 Of, 

10 % 
10 % 

35% 65% 
2. Heeft op eenig t ij dstip in den loop van 

het boekingstijdvak eene gemeente meer of 
minder genoten, dan zij volgens de laatst ge
dane raming had mogen genieten, dan wordt 
het verschil zoo spoedig mogelijk met haar 
verrekend. 

8. De uitkeer ingen vinden plaats op den 
vijf en twintigsten van de maand, waarin zij 
moeten worden gedaan. 

9. Het verschi l tusschen de va tgestelde uit. 
keering en de op grond van de raming gedane 
uitkeeringen wordt met de gemeente verrekend 
in den loop van de tweede maand, volgende 
op die, waarin het bedrag der uitkeering door 
den inspecteur der directe belastingen is vast
gesteld. 

HOOFDSTUK III. 

Van de uitkeering volgens artikel 8, letter b, 
en volgens artikel 9, juncto artikel 8, 

letter b, der wet. 

§ 1. Van de berekening der uitkeering. 
10. 1. De uitkeering wordt berekend naar 

de jaarwedde, door den burgemeester en den 
secretaris op 1 J anuari, aan het ui tkeering-s
tijdvak voorafgaande genoten. 

2. Bij ontstentenis op dien datum van den 
burgemeester of den secretaris geschiedt de 
uitkeering naar de aan de betrekking verbon
den aanvangsjaarwedde. 

3. Bevat de jaarwedderegeling bepalingen 
omtrent de toepassing van een aftrek op de 
jaarwedde wegens het gelijkt ijdi g vervullen 
van meer dan één betrekking door één per
soon, dan wordt bij de toepassing van het 
vorige lid de aanvangsjaarwedde berekend 
naar den toestand onmiddellij k vóór het ont
staan van de vacature, met inachtnem ing va11 
de wijzigingen, waarvan op den datum , in 
het eerste lid bedoeld, vaststaat, dat zij bij de 
vervulling van de vacature zullen intreden. 

4. Hetgeen op de jaarwedden van den 
burgemeester en den secretaris wordt geko,·t 
ter zake van de verkrijging van recht op pen
sioen voor hem en hunne weduwen en weezen 
en wegens het genot van ambtswoning en an
dere gemeente-eigendommen, wordt bij de be
rekening van de uitkeering niet in mindering 
gebracht. 

ll. W ijzigingen in de jaarwedderegel ing 
met terugwerkende kracht ingevoerd, worden 
voor de toepassing van het vorige artikel ge-
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acht in werking te zijn getreden op den eer
sten dag der maand, volgende op de dagtee
kening van Ons besluit tot goedkeuring, als 
bedoeld in de artikelen 80 en 111 der ge
meentewet. 

§ 2. Van de vaststelling der uitkeering. 

12. 1. Elk gemeentebestuur zendt jaarlijks 
vóór 10 J anuari aan Gedeputeerde Staten 
eene opgaaf van de jaarwedden van den bur
gemeester en van den secretaris, overeenkom
stig de bepalingen van de vorige paragraaf 
ber'ekend. 

2. Gedeputeerde Staten onderwerpen elke 
opgaaf aan een onderzoek. Zij zenden vóór 15 
Februari van elk kalenderjaar de opgaaf in 
enkelvoud, voorzien van hun advies, aan OH
zen Minister van BinnenJandsche Zaken, die, 
met medewerking van Onzen Minister van 
Financiën, het bedrag der uitkeering vaststel t. 
Indien het besluit afwijkt van de opgaaf van 
het gemeentebestuur, bevat het de gronden, 
waarop het steunt. 

3. Van het besluit wordt mededeeling ge
daan aan Gedeputeerde Staten en aan het 
bestum· der gemeente, welke het aangaat. De 
mededeeling aan het gemeentebestuur ge
schiedt bij aangeteekenden brief. 

13. 1. Binnen dertig dagen na den dag, 
waarop de aangeteekende brief, al bedoeld is 
in het laatste lid van het vorige artikel , ter 
post is bezorgd, kan h et gemeentebestuur van 
het daarbij medegedeelde besluit in beroep 
komen bij Onze Ministers. Het beroepschrift 
wordt ingediend bij Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken. 

2. Onze Ministers beslissen, de commissie 
van advies gehoord. 

3. Van de beslissing wordt mededeeling 
gedaan aan Gedeputeerde Staten en aan het 
bestuur der gemeente, welke het aangaat. 

§ 3. Van de voorloop ige uitkeering. 
14 . 1. Zoolang het aan eene gemeente uit 

te keeren bedrag niet vaststaat, geschiedt de 
uitkeering - behoudens nadere verrekening 
-naar het bedrag, genoten over het vorige 
uitkeeringstijdvak. 

2. De verrekening heeft - indien noodig 
- plaats bij den eersten termijn van uitkee
ring, volgende op de definitieve vaststell ing. 

HOOFDSTUK IV. 

Van de uitkeering volgens a,·tikel 3, l etter c, 
en volgens artikel 9, juncto artikel 3, 

letter c, der wet. 

§ 1. Van de berekening der uitkeering. 
15. 1. De formule, vermeld in artikel 4 der 

wet, wordt voor de toepassing van dit besluit 
herleid als volg t: 

u 
- X e 
b 

X g = x. 
s 

2. In deze formule wordt voorgesteld door: 
de letter u: het bedrag, dat volgens de af

gesloten, of voorzoover nog niet af!l'esloten, 
voorloopig vastgestelde gemeenterekenmg, over 

het rekeningsjaar, hetwelk drie jaar vooraf
gaat aan dat, waarin het uitkeeringstijdvak 
aanvangt, ten laste der gemeente blijft wegens 
gewone uitgaven voor: 

politie, 
1 ager onderwijs, voor zoover deze als ver

plichte uitgaven door de Lager-onderwij swet 
1920 op de gemeenten worden gelegd, 

armenzorg, met uitzondering van de voor-
zieningen terzake van werkloosheid , 

voorzieningen terzake van werkloosheid, 
berekend per inwoner der gemeente op 1 

J anuari van het met het rekeningsj aar gelijk
namige kalenderj aar, vermeerderd met de OJ:: 
overeenkomstige wijze berekende bedragen 
over de beide, aan dat reken ingsjaar vooraf
gaande rekeningsjaren; 

de letter b: het bedrag, dat wordt verkre
gen door de zuivere opbrengst van: 

A. tachtig opcenten op de hoofd om der ge
meentefondsbelasting, bij rangschikking der 
gemeente voor de heffing dezer belasting in de 
eerste ki asse ; 

B. vijftig opcenten op de hoofdsom der ver
mogensbelasting; 

C. tachtig opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting wegens gebouwde eigendom
men ; 

D. twintig opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting wegens ongebouwde eigendom
men· 

E.' de hoofdsom der personeele belasting 
volgens het tarief der wet op de Personeele 
belasting 1896, vermeerderd met honderd en 
vijftig opcenten, in de klasse of de klassen, 
waarin de gemeente voor de heffing dezer 
hela tin!! gerangschikt is; 

F. viJf en zeventig procent van de hoofd
som der grondbelasting, 

over het boekingstijdvak, aanvangende in 
het kalenderjaar, hetwelk dri e jaar vooraf
gaat aan dat, waarin het uitkeeringtijdvak 
aanvangt, berekend per inwoner der gemeente 
op 1 Januari van het kalenderjaar, waarin dat 
boekingstijdvak aanvangt, te vermeerderen 
met de op overeenkomstige wijze berekende 
zuivere opbreng ten over de beide, aan dat 
boekingstij dvak voorafgaande boekingstijdvak
ken · 

d; letter e: het aantal inwoners der betrok
ken gemeente op 1 J anuari van het kalender
jaar, waarin het uitkeeringstijdvak aanvangt; 

de letter s: de totale som der uitkomsten 
u 

voor het onderdeel der formule 
b 

alle gemeenten te zamen; 

X e voor 

de letter g: de opbrengst van de in artikel 
12 der wet, onder a, bedoelde belasting over 
het met het uitkeeringstij dvak gelijknamige 
boe kingstijdvak, vermeerderd m et die van de 
in artikel 12 der wet, onder b, bedoelde op
centen over hetzelfde boekingstijdvak, en ver
minderd met het bedrag der gezamenlijke uit
keeringen, volgens artikel 3, letter a en letter 
b, of volgens artikel 9, juncto artikel 3, letter 
a en letter b, der wet; 

de letter x : het voor iedere gemeente ter 
uitkeer ing beschikbaar zijnde bedrag. 

16. 1. De berekening van het bedrag, in 
artikel 15 van dit besluit voorgesteld door de 
letter u, geschiedt met inachtneming van de 
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bepal ingen van de volgende leden van dit 
artikel. 

2. Voor el k rekeningsjaar wordt de som 
van de bedragen der in de gemeenterekening 
verantwoorde uitgaven, vei·meld in bij lage A 
van dit besluit, na voor elk der vier onder
deelen afzonderlij k verminderd te zij n met de 
som der in die rekeningen verantwoorde in
komsten, vermeld in bijlage B van dit besluit, 
gedeeld door het aantal inwoners der g~meente 
op 1 J anuari van het met het rekenings jaar 
gel ij knam ige kalenderjaar. 

3. Onder "kosten" worden in bijlage A ver
staan alle ter zake gedane uitgaven, die van 
aanschaffing, inrichting, huur, onderhoud, ver
warming, verl ichting, waterverbruik, schoon
houden, bediening, belasting en verzekering 
inbegrepen. 

4. E chter blijven buiten aanmerking: 
de kosten van het algemeen beheer der ge

meente, 
de kosten, vallende op de heffing en invor-

der ing van belastingen en retributies, 
de kosten van verificatie, 
de rente van kasgeld, 
met d ien verstande, dat deze kosten wel in 

aanmerking worden genomen bij de bereke
ning van de uitgaven, in onderdeel II van bij
lage A onder de volgnummers 88, 102 en 121 
vermeld, met inachtneming van de beperking, 
in de omschrijving van die volgnummers aan
gegeven. 

5. Bij de posten van uitgaaf: 
wachtgel den, 
kosten van verzekering en pensionneering, 
rente van geldleeningen, 
aflossingen van geldleeningen, 
annuïteiten van geldleeningen, 
andere uitgaven ter zake van geldleeningen, 
bijdragen aan den kapitaaldienst, 
worden alleen die uitgaven in aanmerking 

genomen, welke, gelet op de overige in bij
lage A opgenomen uitgaafposten, geacht kun
nen worden op de politie, het Jager onderwijs, 
de armenzorg of de voorzieningen ter zake 
van werkloosheid naar den omvang, in artikel 
15 van dit besluit bij de omschrijving van het 
bedrag, voorgesteld door de letter u aange
geven, betrekking te hebben. 

6. Bij de posten: 
inkomsten wegens verzekering en pension

neering, 
andere inkomsten onder de volgnummers 16, 

26, 33, 41, 49, 56, 59, 66, 69, 70, 82 en 86, 
opgenomen in bij lage B , wordt ter bepaling 

van de inkomsten, welke onder deze posten 
vall en, afgegaan op de bij het overeenkom
stige onderdeel van bijl age A in aanmerking 
genomen posten van uitgaaf. 

17. 1. Bij de berekening, in artikel 16 van 
d it besluit bedoeld, worden uitsl u itend in aan
merking genomen u itgaven, d ie in den ge
wonen d ienst der gemeen terekening zijn ver
antwoord, ongeacht of zij op het dienstjaar, 
waarover de reken ing loopt, of op vorige dien
sten betrekking hebben. 

2. De u itgaven worden in reken ing gebrach t 
tot het bedrag, waarop zij in de gemeente
rekening voorkomen. Echter kunnen bijdragen 
aan den kapitaaldienst en uitgaven, welke ten 
laste van den gewonen dienst zijn gebracht, 
doch in wezen tot den kapitaaldienst behooren , 

bij de vaststelling der uitkeering over meer 
jaren worden verdeeld. 

3. Indien voor takken van d ienst, als be
doeld in artikel 252 der gemeentewet, u itga
ven zijn gedaan, d ie zonder toepassing van dat 
artikel in den gewonen dienst der gemeente
rekening zouden voorkomen, worden deze ge
acht in de gemeenterekening te zijn opgeno
men. 

4. Bij de in het vorige I id bedoelde takken 
van d ienst woedt geen rekening gehouden met 
de a fl ossing van geldleen ingen, doch met het 
bedrag, dat als afschrijving ten laste van de 
rekening van baten en lasten van den · tak 
van dienst is gebracht; indien echter niet 
wordt afgeschreven, wordt met de ten laste 
van den tak van dienst komende a fl ossing 
rekening gehouden. 

5. Bij de berekening van de inkomsten 
vindt het bepaalde in het eerste, tweede en 
derde I id van dit artikel overeenkomstige toe
passing. 

18. 1. Wanneer in eene gemeente een pen
sioenfonds bestaat, waaruit de ten laste van de 
gemeente komende kosten van pens ionneering 
geheel of gedeeltelij k worden of in de toe
komst zullen worden be treden , wordt voor 
de berekening van de kosten van pensionnee
ring, in bijlage A van d it besluit vermeld, 
voor zoover het fonds betreft, alleen acht ge
slagen op de bijdragen, welke de gemeente 
ten laste van haren gewonen dienst aan het 
fonds doet. De verdeeling van de bijdrage 
over de verschi llende takken van dienst ge
schiedt naar de volgende regelen. 

2. Voor zoover de bijdragen berekend wor
den naar de pensioengrondslagen der onder 
het fonds vallende personen, worden zij over 

· de takken van dienst verdeeld in verhouding 
tot de totalen der pens ioengrondsl agen van de 
onder het fonds vall ende personen, bij eiken 
tak van dienst werkzaam . 

3. Voor zoover de bijdragen bereken d wor
den naar de door h et fonds in een dienstjaar 
uitgekeerde pensioenen, pens ioensgedeelten en 
inkoopsommen, gesch iedt de verdeeling over 
de takken van d ienst in verhouding tot de 
totalen der hierbedoelde uitgaven, welke voor 
personeel of gewezen personeel van eiken tak 
van dienst in het dienstjaar door het fonds 
zijn gedaan. D eze totalen worden verkregen 
door de pensioenen en pensioensgedeelten te 
brengen ten laste van den d iensttak, waarbij 
de gepensionneerden laatstel ij k werkzaam wa
ren ; de inkoopsommen voor personen, op het 
tijdstip van inkoop bij de gemeent.e, werkzaan1, 
ten laste van den d iensttak, waarbij zij op het 
t ij dstip, waarop van het rnch t van inkoop ge
bruik werd gemaakt, werkzaam waren; de in
koopsommen voor personen, op het t ij dstip van 
inkoop niet meer bij de gemeente werkzaam, 
ten laste van den diensttak, waarbij zij laat
stelijk werkzaam waren. 

4. Voor zoover de bijdragen niet naar een 
.of meer maatstaven, in de twee vorige leden 
genoemd, berekend worden, geschiedt de ver
deeling over de takken van dienst naar ge
lang van de door het fonds in het dienstjaar 
uitgekeerde pensioenen en pensioensgedeelten 
op den voet, in het vorige lid aangegeven. Be
draagt echter de totale bijdrage der gemeente 
aan het fonds in een dienstjaar meer dan de 
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in het dienstjaar ten laste van het fonds ge
brachte pensioenen of pensioensgedeelten, dan 
wordt, hetgeen de bijdrage meer bedraagt, op 
den voet in het tweede lid van dit artikel aan
gegeven, over de takken van dienst verdeeld 
naar gelang van de pensioengrondslagen der 
onder het fonds vallende personen. 

19. 1. In gemeenten, waar de diensten van 
politie en brandweer zoodanig zijn samenge
voegd, dat het niet mogelijk is een zuivere 
spli ts ing te maken tusschen de uitgaven voor 
de politie en voor de brandweer, worden de 
gewone uitgaven en inkomsten voor de brand
weer geacht negen ten honderd te bedragen 
van de gewone uitgaven en inkomsten voor de 
politie en brandweer te zamen. 

2. Indien door of vanwege eene gemeente 
werken geheel of gedeeltelijk bij wijze van 
werJ..-verschaffing zijn ondernomen, worden bij 
het maken van de berekening, in het eerste 
lid van artikel 16 van dit besluit bedoeld, in 
verband met het bepaalde in bijlage A van dit 
besluit, onderdeel III volgnu=er 197, uit
sluitend als kosten van werkverschaffing aan
gemerkt, de arbeidsloonen, betaald bij werk
verschaffing. 

20. Indien blijkt, dat een gemeentebestuur 
inkomsten, welke bij de berekening, bedoeld 
in artikel 16 van dit besluit, in mindering 
hadden moeten worden gebracht, niet heeft op
gegeven en deze inkomsten dientengevolge niet 
in aanmerking zijn genomen, worden bij de 
eerstvolgende vaststelling van het quotient, be
doeld in het tweede lid van artikel 16 van 
dit besluit, deze inkomsten in mindering ge
bracht. 

21. 1. De berekening van het bedrag, in 
artikel 15 van dit besluit voorgesteld door de 
letter b, geschiedt met inachtneming van het 
bepaalde in de volgende leden van dit artikel. 

2. De som van de in artikel 15 bedoelde 
belastingopbrengsten wordt voor elk boekings
tijdvak gedeeld door het aantal inwoners der 
gemeente op 1 Januari van het jaar, waarin 
het boekingstijdvak aanvangt. 

3. Voor gemeenten, die voor het belasting
jaar, waarmede het boekingstijdvak, dat bij de 
berekening als uitgangspunt genomen wordt, 
aanvangt, niet-progre sieve opcenten hebben 
geheven op de hoofdsom der gemeentefonds
belasting, wordt de in artikel 15 van dit be
sluit bedoelde opbrengst van 80 opcenten op 
de hoofdsom der gemeentefondsbelasting ge
steld op het product van de zuivere opbrengst 
van de gemeentelijke opcenten op de hoofdsom 
dier belasting over het boekingstijdvak, en 
eene breuk, waarvan de tell er 80 bedraagt en 
de noemer gelijk is aan het aantal opcenten 
voor het belastingjaar. Dit product wordt ver
minderd met tachtig ten honderd van onder
scheidenlijk twee derde of vier vijfde gedeelte 
van hetgeen over het boekingstijdvak aan de 
gemeente is uitgekeerd wegens haar rangschik
king in de tweede of in de derde klasse. 

4. Voor gemeenten, die voor het belasting
jaar, waarmede het boekingstijdvak, dat bij de 
berekening als uitgangspunt genomen wordt, 
aanvangt, progressieve opcenten op de hoofd
som der gemeentefondsbelasting hebben ge
heven dan wel geen opcenten op die hoofd
som hebben geheven, wordt de in artikel 15 
van dit besluit bedoelde bel astingopbrengst 

wegens 80 opcenten op de hoofdsom der ge
meentefondsbelasting gesteld op vier vijfde ge
deelte van de zuivere opbrengst van de hoofd
om der gemeentefondsbel asting over het boe

ki ngstijdvak, voorzoover deze hoofdsom betrek
king heeft op inwoners der gemeente. Voor 
gemeenten der tweede of derde ki asse wordt 
het aldus verkregen bedrag verminderd met 
tachtig ten honderd van onderscheidenlijk twee 
derde of vier vijfde gedeelte van hetgeen over 
het boekingstijdvak aan de gemeente is uitge
keerd wegens haar rangschikking in de tweede 
of derde klasse. 

5. Voor gemeenten, die voor het belasting
jaar, waarmede het boekingstijdvak, dat bij de 
berekening als uitgangspunt genomen wordt, 
aanvangt, opcenten op de hoofdsom der ver
mogensbelasting hebben geheven, wordt de in 
artikel 15 van dit besluit bedoelde belasting
opbrengst wegens 50 opcenten op de hoofdsom 
der vermogensbelasting gesteld op het prnduct 
van de zuivers opbrengst van de gemeentelijke 
opcenten op de hoofdsom dier belasting over 
het boekingstijdvak, en eene breuk, waarvan 
de teller 50 bedraagt en de noemer gelijk is 
aan het aantal opcenten voor het belasting
jaar. 

6. Voor gemeenten, die voor het belasting
jaar, waarmede het boekingstijdvak, dat bij de 
berekening als uitgangspunt genomen wordt, 
aanvangt, geen opcenten op de hoofd om der 
vermogensbelasting hebben geheven, wordt de 
in artikel 15 van dit besluit bedoelde op
brengst van 50 opcenten op de hoofdsom der 
vermogensbelasting gesteld op de helft van de 
zu ivere opbrengst van de hoofdsom der ver
mogensbelasting over het boekingstijdvak, 
voorzoover deze hoofdsom betrekking heeft op 
inwoners der gemeente. 

7. Voor gemeenten, die voor het belasting
jaar, waarmede het boekingstijdvak, dat bij 
de berekening a ls uitgangspunt genomen 
wordt, aanvangt, opcenten op de hoofdsom 
der grondbelasting wegens de gebouwde eigen
do=en hebben geheven, wordt de in artikel 
15 van dit besluit bedoelde belastingopbrengst 
van de gemeentelijke opcenten op de hoofdsom 
dier belasting over het belastingjaar gesteld 
op het product van de zuivere opbrengst van 
de gemeentelijke opcenten op de hoofdsom dier 
belasting over het boekingstijdvak en eene 
breuk, waarvan de tell er 80 bedraagt en de 
noemer gelijk is aan het aantal opcenten voor 
het belastingjaar. · 

8. Voor de gemeenten, die voo r het be
lastingjaar, waarmede het boekingstijdvak, dat 
bij de berekening a ls uitgangspunt genomen 
wordt, aanvangt, opcenten op de hoofdsom 
der grondbelasting wegens de ongebouwde 
eigendommen hebben geheven, vindt het ze
vende lid ten aanzien van de gemeentelijke 
opcenten op die hoofdsom overeenkomstige toe
passing, met dien verstande, dat 80 wordt ver
vangen door 20. 

9. Voor de gemeenten, die slechts in één 
van de beide in de leden 7 en 8 gestelde ge
vallen verkeeren, wordt de zuivere opbrengst 
van 80 opcenten op de hoofdsom wegens de 
gebouwde eigendommen, onderscheidenlijk van 
20 opcenten op de hoofdsom wegens de on
gebouwde eigendommen, afgeleid uit het ver
schil tusschen de zuivere opbrengst in hoofd-
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som over het boekingstijdvak, dat bij de be
rekening a ls ui tgangspunt genomen wordt, 
wegens de gebouwde en de ongebouwde e igen
dommen te zamen eenerzijds, en 5 maal het 
krachtens het achtste lid verkregen bedrag of 
5/4 maal het krachtens het zevende I id ver
kregen bedrag anderz ijds. H et a f te leiden 
bedrag beloopt onderschei denlijk 4/5 en 1/5 
van het verkregen verschil. 

10. Voor gemeenten, welke noch onder het 
zevende, noch onder het achtste Jid van dit 
artikel vallen, wordt het krachtens artikel 15 
van dit besluit in aanmerking te nemen be
drag wegens opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting afgeleid uit de in verhouding 
van de bedragen der kohieren (restantkohieren 
daaronder niet begrepen) van het boekingstijd
vak, dat bij de berekening als uit~angspunt 
genomen wordt, bepaa lde afzonderliJk zu ivere 
opbrengsten in hoofdsom wegens de gebouwde 
en de ongebouwde eigendommen. 

11. Voor de gemeenten, waar voor het be
lastingjaar, waarmede het boekingstijdvak, dat 
voor de berekening a ls uitgangspunt genomen 
wordt, aanvangt, de hoofdsom der personeele 
belasting is geheven naar de wettelijke tarie
ven, dan wel naar een evenredig gedeelte of 
een evenred ig veelvoud van die tarieven. wordt 
de in artikel 15 van dit bes lu it bedoelde be
lastingopbrengst wegens hoofdsom van en 150 
opcenten op die belasting gesteld op het pro
duct van de zuivere opbrengst van de perso
neele belasting in hoofdsom over het boekings
tijdvak en eene breuk, welke uitdrukking geeft 
aan de verhouding tusschen den belastingdruk 
in hoofdsom en opcenten en den werkelijken 
belasti ngdruk in hoofdsom voor het belasting
jaar. 

12. Voor de gemeenten, niet vallende onder 
het elfde 1 id, wordt de zuivere opbrengst, 
welke over het boekingstijdvak, dat bij de be
rekeni ng als uitgangspunt genomen wordt, 
verkregen zou zijn in hoofdsom en 150 op
centen, indien de bel asting voor a lle belas
tingjaren, waarop het boekingstijdvak betrek
king heeft , zou zijn geheven naar het wettelijk 
tarief met 150 opcenten, gesteld op het door 
den inspecteur der directe belastingen ge
schatte bedrag. 

§ 2. V an de vaststelling der uitkeering. 
22. 1. J aarl ij\..-s, voor of op 31 December, 

zendt elk gemeentebestuur aan Gedeputeerde 
Staten eene opgaaf van de in het tweede lid 
van artikel 16 van di t beslui t bedoelde be
dragen volgens de rekening over het vooraf
gaande kalenderj aar. 

2. De opgaaf gaat vergezeld van de noodige 
bewijsstukken tot staving van de opgegeven 
uitgaven en ontvangsten of , zoo deze bij de 
gemeenterekening aan Gedeputeerde Staten 
zijn overgelegd, van eene verwijzing daarnaar. 
Ten aanz ien van de gehe ime uitgaven der po-
1 itie kan vol staan worden met eene verkl ar ing 
van den burgemeester, dat de uitgaven in het 
1·ekeningsjaar tot het opgegeven bedrag zijn 
gedaan. 

23. 1. Gedeputeerde Staten stellen binnen 
negentig dagen na het verstrijken van den in 
het eerste I id van het vor ige artikel genoem
den termijn het quotient vast, bedoeld in het 
tweede Jid van artikel 16 van dit besluit. 

2. Indien het besluit van Gedeputeerde 
Staten afwijkt van de opgaaf van het ge
meentebestuur, bevat het beslui t de gronden, 
waarop het steunt. 

3. V an het beslui t wordt mededeeling ge
daan aan het bestuur der gemeente, welke het 
aangaat. De mededeeling geschiedt bij aange
teekenden brief. 

4. Tevens zenden Gedeputeerde Staten een 
a fschrift van het beslui t aan Onzen Minister 
van Binnenl andsche Zaken, vergezeld van een 
exemplaar van de opgaaf van het gemeente
bestuur. 

24. 1. Onze Commissaris in de provincie 
en het bestuur der gemeente, in het derde l id 
van het vorige artikel genoemd, kunnen b in
nen dertig dagen na den dag, waarop de aan
geteekende brief, a ls bedoeld is in het derde 
lid van het vorige artikel, te r post is bezorgd, 
van het daarbij medegedeelde besluit in be
roep komen bij Onze Ministers. H et beroep
schrift wordt inged iend bij Onzen Minister van 
Binnenl andsche Zaken. 

2. Onze Commissaris in de provincie zendt 
van zijn beroepschri ft een afschr ift aan het 
bestuur der gemeente, welke het aangaat. 

3. Onze Ministers besli ssen, de commissie 
van advies gehoord. 

4. Van de beslissing wordt m ededeel ing ge
daan aan Gedeputeerde Staten, aan het be
stuur der gemeente, welke het aangaat, en, 

• zoo door Onzen Commissaris voornoemd be
roep is inge teld , ook aan hem. 

25. 1. Onze Minister van Financiën stelt 
jaarlijks vóór 1 April voor elke gemeente des 
Rijks over het boekingstijdvak, dat in het 
voorafgaande kalenderj aar eind igde, het quo
t ient vast, bedoeld in het tweede lid van ar
tikel 21 van dit besluit. 

2. Van de vaststelling wordt mededeeling 
gedaan aan Gedeputeerde Staten en, onder 
overlegging van de daaraan ten g rondslag 
liggende berekeningen, aan het bestuur van 
de gemeente, welke het aangaat. De mededee
l ing aan het bestuur der gemeente geschiedt 
bij aangeteekenden brief. 

3. H et bestuur der gemeente, in het vorige 
lid genoemd, kan binnen dertig dagen na den 
dag, waarop de aangeteekende brief, a ls be
doeld in het vorige Jid, ter post is bezorgd, 
van het daarbij medegedeelde besluit in be
roep komen bij Onze M inisters. H et beroep
schrift wordt ingediend bij Onzen M inister van 
Financiën. 

4. Onze Ministers besli ssen, de commiss ie 
van advies gehoord. 

5. V an de beslissing wordt mededeeling 
gedaan aan Gedeputeerde Staten en aan het 
bestuur der gemeente, welke het aangaat. 

26. Onze Ministers stell en vast de bedra
gen, in a rtikel 15 van dit besluit voorgesteld 
door de letter u, de letter b en de letter s. 

27. 1. Zoodra a lle daarvoor benoodigde ge
gevens vaststaan, wordt door Onzen Ministe r 
van Financiën, met medewerking van Onzen 
Minister van Binnenl andsche Zaken, voor elke 
gemeente het bedrag der uitkeering vagtge
steld. 

2. De vaststelling geschiedt bij één besluit 
voor a ll e gemeenten te zamen. H et besluit 
wordt met do berekening, welke daa raan ten 
grondslag l igt, in de Staatscourant opgenomeB. 
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28. 1. Binnen dertig dagen na de publica
tie in de Staatscou1·ant kunnen de gemeente
besturen van het besluit in beroep komen bij 
Onze Ministers. H et beroepschrift wordt in
gediend bij Onzen Minjster van F inanciën. Op 
de vaststelling van de bedragen, in de artike
len 23 en 25 van d it besluit vermeld, wordt 
hierbij niet teruggekomen. 

2. Onze Ministers beslissen, de commiss ie 
van advies gehoord . Op alle beroepschriften 
wordt tegelijk eene bes! iss ing genomen. 

3. Van elke besl issing wordt mededeeling 
gedaan aan Gedeputeerde Staten, aan het be
stuur .der gemeente, welke he t aangaat, en, 
zoo door besturen van andere gemeenten be
roep is ingesteld, ook aan hen. 

4. Indien tengevolge van de op de beroep
,chriften genomen besl issingen het besluit, in 
het laatste lid van het vorige artikel bedoeld, 
wijziging ondergaat, wordt het met de bereke
ning, welke daaraan ten grondslag l igt, op
nieuw i.n de Staatscourant opgenomen. 

§ 3. Van de gemeenten, die tusschen 1 Januari 
1931 en 1 J anuari 1935 zij n ingesteld , of wier 

grondgebied in dat t ijdvak is gewijzigd. 
29. 1. In de gemeenten, die tusschen 1 

Januari 1931 en 1 J anuari 1935 zijn o'ntstaan 
door vereeniging van twee of meer gemeenten, 
worden voor de bepal ing van de u itkeering de 
factoren, ontleend aan boekingstijdvakken of 
rekeningsjaren, welke aan den datum, waa rop 
de vereeniging is ingegaan, geheel of gedeel
tel ij k voorafgaan, of aan tijdst ippen, vóór de 
vereeniging vallende, berekend naar de som 
dier factoren voor de gemeenten, waaruit de 
vereeni gde gemeente is ontstaan. 

2. Deze samenstelling der factoren ge
sch iedt aldus, dat zoowel het quotient, bedoeld 
in het tweede lid van a rt ikel 16 van dit be
sluit voor elk rekeningsjaar , a ls het quotient, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 21 van 
dit besluit voor elk boekingstijdvak, het resul
taat van één deeling is. 

30 . 1. In de gemeenten, welker grenzen 
tusschen 1 Januari 1931 en 1 Januari 1935 
zij n gewijzigd, wordt het quotient, bedoeld in 
het tweede l id van artikel 21 van dit beslui t , 
voor zoover dit berekend wordt aan de hand 
van belastingopbrengsten over boekingstijd
vakken, welke zijn aangevangen op een aan de 
grenswijziging voorafgaand tijdstip, bepaald, 
alsof de grenswijziging had plaats gevonden 
met den aanvang van het boekingstijdvak. 

2. De belastingopbrengsten, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 15 van dit besluit, wor
den, voorzoover zij tengevolge van de toepas
sing van het vorige l id, niet op de wijze in 
artikel 21 van dit besluit aangegeven, kunnen 
worden berekend, gesteld op het door den in
specteur der directe belastingen geschatte be
drag. 

3. Voor de berekening van het quotien l, be
doeld in het tweede lid van artikel 21 van dit 
besluit, wordt voor de toepassing van het eer
ste lid van dit artikel, het aantal inwoners 
der gemeente op 1 J anuari van het kalender
jaar, waarin het boekingstijdvak, dat bij de 
berekening tot uitgangspunt genomen wordt, 
aanvangt, gesteld op het werkelijk aantal in
woners op dien da tum, vermeerderd of vermin
derd met het aantal inwoners, waarmede ten-

gevolge van de grenSW1Jz1gmg het aantal in
woners der gemeente onderscheidenlij k toege
nomen of afgenomen is. 

4. Bij de bepal ing van het quotient, bedoeld 
in het tweede lid van artikel 16 van dit be
sluit, voor de in het eerste l id bedoelde ge
meenten over rekeningsjaren, welke aan den 
datum van ingang der grenswijziging geheel 
of gedeeltel ijk voorafgaan, wordt het bedrag 
van de ten laste der gemeente gebleven uit
gaven, a ls bedoeld in het tweede lid van ar
tikel 15 van d it besluit, ten aanzien van de 
gemeente , welker inwonertal tengevol ge van de 
grenswijziging is toegenomen, vermeerderd met 
een gedeelte van het overeenkomstige bedrag 
voor de gemeente, waarvan deze inwoners af
komstig zijn. Dit gedeelte wordt verkregen 
door vermenigvuldiging van het bedrag der 
ten laste van laatstbedoelde gemeente geble
ven uitgaven , als bedoeld in het t weede lid 
van artikel 15 van d it besluit, met eene breuk, 
waarvan de noemer voorstelt het aantal in
woners dezer gemeente op 1 J anuari van het 
met het rekeningsjaar ge lijknamige kal ender
jaar, en de teller het aantal inwoners, dat bij 
de grenswijzig ing naar de andere gemeente is 
overgegaan. Voor de gemeente, welker in
wonertal tengevolge van de grenswijziging is 
toegenomen, wordt het aldus vermeerderde 
bedrag der ten laste der gemeente blij ven de 
uitgaven, als bedoeld in het tweede l id van 
artikel 15 van dit besluit, berekend per in
woner dier gemeente op 1 J anuari van het 
met het rekeningsjaar gel ij knami ge kalender
jaar, vermeerderd met het aantal inwoners 
dat bij de grenswijziging naar die gemeente 
is overgegaan. 

5. Bij toepassing van het vierde lid van 
dit artikel ten aanzien van de gemeenten, 
welke betrokken zijn bij de wet van 25 Juli 
1932 (Staatsblad n°. 359) worden de ten laste 
van elk der gemeenten 's-Hertogenbosch en 
Vught blijvende uitgaven, als bedoeld in het 
tweede l id van artikel 15 van dit besluit, ver
meerderd met een gedeelte van de ten laste 
der gemeente Cromvoirt blijvende uitgaven, 
welk gedeel te wordt berekend , door de ten 
laste der gemeente Cromvoirt bl ij vende uit
gaven te vermenigvuldi gen met eene breuk, 
waarvan de tell er voorstelt het aantal inwo
ners di er gemeente, dat onderscheidenlij k naar 
de gemeente 's-Hertogenbosch en Vught is 
overgegaan, en de noemer het aantal inwoners 
der gemeente Cromvoirt op den dag, aan hare 
opheffing voora fgaande. Het aldus vermeer
derde bedrag van de ten laste der gemeenten 
's-H ertogenbosch en Vught bl ijvende uitgaven, 
als bedoel d in het tweede l id va n artikel 15 
van d it besluit, ,vordt berekend per inwoner 
van elk dier gemeenten op 1 J anuar i van het 
met het rekeningsjaar gelijknami ge kal ender
jaar, vermeerderd ondersche idenlijk met het 
aantal inwoners dat bij de grenswijziging naar 
de gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught is 
overgegaan. Met betrekking tot de grenswijzi
ging tusschen de gemeenten ' s-H ertogenbosch 
en Vught vindt vervolgens het vierde lid van 
d it artikel toepass ing. 

6. H et bepaalde in het vierde lid vindt 
overeenkomstige toepa ing ten aanz ien van 
de gemeenten, welke betrokken zijn bij de wet 
van 28 Jun i 1934 (Staatsblad n°. 334) , met 
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dien verstande evenwel, dat ten aanzien van 
de gemeente Heerenveen (oud Aengwirden en 
Schoterland) eerst artikel 29 van dit besluit 
wordt toegepast, en de ten laste der gemeenten 
Heerenveen en Haskerland blijvende uitgaven, 
als bedoeld in het tweede lid van artikel 15 
van dit besluit, worden verminderd met de 
bedragen, waarmede die uitgaven tengevolge 
van de overeenkomstige toepassing van het 
vierde lid onderscheidenlijk voor de gemeenten 
Haskerland en Heerenveen worden vermeer
derd. Evenzoo wordt het bij de berekening in 
aanmerking te nemen aantal inwoners der ge
meenten Heerenveen en Haskerland vermin
derd met het aantal inwoners, waarmede ten
gevolge van de overeenkomstige toepassing van 
het vierde lid van dit artikel onderscheidenlij k 
dat van de gemeenten Haskerland en Heeren
veen wordt vermeerderd. 

31. De verrekeningen, waartoe de bepalin
gen van deze paragraaf aanleiding geven, ge
schieden, voor zoover deze verrekeningen be
trekking hebben op het quotient, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 16 van dit besluit, 
door Gedeputeerde Staten, tegelijk met de 
vaststelling van dat quotient. 

32. 1. Indien krachtens de bepalingen van 
eene wet, waarbij gemeenten zijn samenge
voegd, of de grenzen van gemeenten zijn ge
wijzigd, over eenig rekeningsjaar de opgaaf, 
bedoeld in artikel 22 van dit besluit, achter
wege is gebleven, wordt deze a lsnog vóór 15 
J uli 1935 ingezonden. 

2. Ten aanzien van opgeheven gemeenten 
geschiedt de inzending door het bestuur der 
gemeente, dat het archief der opgeheven ge
meente onder zijn berusting heeft. 

3. De bepalingen van paragraaf 2 van dit 
Hoofdstuk zijn van overeenkomstige toepassing. 

33. Overigens geschiedt de berekening en 
vaststelling der uitkeering voor de gemeenten, 
onder deze paragraaf vallende, op de gewone 
wijze. 

§ 4. Van de voorloopige uitkeering. 

34. 1. De voorloopige uitkeering wordt be
rekend door het bedrag der laatstelijk geno
ten, definiti ef vastgestelde uitkeering te ver

g1 
menigvuldigen met de breuk -. 

g2 
2. I n deze breuk stelt voor: 
de letter g1: Het bedrag, in artikel 15 van 

dit besluit voorgesteld door de letter g, voor 
het met het uitkeeringstijdvak, waarvoor de 
voorloopige uitkeering wordt berekend, gelijk
nam ige boekingstijdvak; 

de letter g2: H et bedrag, in artikel 15 van 
dit besluit voorgesteld door de letter g, voor 
het uitkeeringstijdvak, waarover de uitkeering 
laatstelijk definitief is vastgesteld. 

3. De bestanddeelen, welke tezamen het 
bedrag, voorgesteld door de letter g1, bepa
len, worden ge teld op de bedragen, daarvoor 
opgenomen in het ontwerp der begrootingswet 
van het gemeentefonds voor het betrokken 
dienstjaar en den ramingstaat, behoorende bij 
de aanwijzing der middelen van het fonds voor 
dat dienstjaar, zooals deze bescheiden op het 
tijdstip van indiening bij de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal luiden. 

35. De verrekening heeft - indien noodig 
- plaats bij den eersten t.ermijn van uitkee
ring, volgende op de definiti eve vaststelling. 

HOOFDSTUK V. 

Overgangsbepalingen. 
§ 1. Voorschriften in verband met de onder

werpen, geregeld in de Hoofdstukken 
IlI en IV van dit besluit. 

36. 1. Voor het jaar 1935 worden de in 
artikel 12 van dit besluit genoemde data "10 
J anuari" en "15 Februari" vervangen door 
,,25 Mei" respectievelij k "30 Juni". • 

2. Voor de uitkeeringstijdvakken 1935/1936 
en 1936/1937 wordt in zooverre van de bepa
lingen van de paragrafen 1, 2, 3 en 4 van 
Hoofdstuk IV van dit besluit afgeweken, dat: 

a. voor het uitkeeringstijdvak 1935/1936 ter 
bepaling van het quotient, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 16 van dit beslui t, en 
het quotient, bedoeld in het tweede lid van 
artikel 21 van dit besluit, uitsluitend rekening 
wordt gehouden onderscheidenlijk met de ge
meenterekeningen over 1931 en 1932 en met 
de boekingstijdvakken 1931/1932 en 1932/1933 ; 

b. voor de uitkeeringstijdvakken 1935/1936 
en 1936/1937 ter bepaling van het quotient, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 16 van 
dit besluit, de uitgaven wegens voorzieningen 
terzake van werkloosheid buiten aanmerking 
blijven. 

3. Het bedrag, in het derde lid van artikel 
42 van Ons besluit van 4 November 1929 
(Staatsblad n°. 476) voorgesteld door de let
ter u, over elk der rekeningsjaren 1931, 1932 
en 1933, door Gedeput.eerde Staten, of in be
roep, door Onze Ministers, vastgesteld, wordt 
met inachtneming van de bepalingen van dit 
artikel door Gedeputeerde Staten herleid tot 
het quotient, bedoeld in het tweede li d van 
arti kel 16 van dit beslu it. 

4. Voorzoover over één der rekeningsjaren 
1931, 1932 of 1933 het bedrag, in artikel 42 
van Ons besluit van 4 November 1929 (Staats
blad n°. 476) voorgesteld door de lett.er u, 
nog niet is vastgesteld, geschiedt die vaststel . 
ling alsnog met inachtneming van de bepa
lingen van dat bes! uit, met dien verstande, 
dat bij die vaststelling de uitgaven en inkom
sten wegens voorzieningen terzake van werk
loosheid gesteld worden op de door het ge
meentebestuur opgegeven bedragen. 

5. Indien tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten tot vaststelling van het bedrag, 
in artikel 42 van laatstbedoeld besluit voorge
steld door de lett.er u, over een der rekenings
jaren 1931, 1932 of 1933 beroep is of mocht 
worden ingesteld en dit beroep uitsluitend of 
gedeeltelijk gericht is tegen het a l of niet in 
aanmerking nemen bij die vaststelling, van 
uitgaven en inkomsten wegens voorzieningen, 
terzake van werkloosheid, wordt het beroep, 
of het gedeelte van het beroep, buiten behan
deling gelaten, en worden de bestreden uitga
ven en/of inkomsten wegens voorzieningen 
terzake van werkloosheid gesteld op de bedra
gen, waarop zij door Gedeputeerde Staten 
werden bepaald. 

6. Voorzoover in dit artikel het tegendeel 
A niet is bepaald, wordt bij de herleiding, in het 

derde l id van dit artikel bedoeld, wat de uit-
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gaven en inkomsten betreft, vermeld in de 
onderdeelen I, II en III van bijlage A en van 
bijlage B , behoorende bij Ons besluit van 4 
November 1929 (Staatsblad n°. 476), niet 
teruggekom en op de besluiten tot vaststelling 
van het bedrag, in artikel 42 van dat besluit 
voorgesteld door de letter u. 

7. In verband met het bepaalde in het 
tweede lid van dit artikel wordt het quotient, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 16 van 
dit besluit over elk der rekeningsjaren 1932 
en 1933 op twee bedragen vastgesteld, waar
van het eerste voorstelt dat quotient, ten be
hoeve van de berekening van de uitkeering 
over de uitkeeringstijdvakken 1935/1936 en/of 
1936/1937, en het tweede dat quotient ten be
hoeve van de berekening van de uitkeering 
over de uitkeeringstijdvakken 1937/1938 en/of 
1938/1939. 

8. Ter uitvoering van het bepaalde in de 
leden 2 tot en met 7 van dit a rtikel, zendt elk 
gemeentebestuur aan Gedeputeerde Staten: 

a. voor 15 Juli 1935 eene opgaaf van de bij 
de vaststelling van het bedrag, bedoeld in het 
vorige lid, over elk der rekeningsjaren 1931, 
1932 en 1933 in aanmerking genomen uitga
ven en inkomsten wegens voorzieningen ter
zake van werkloosheid; 

b. voor een door Onze Ministers te bepalen 
datum eene opgaaf van de uitgaven en inkom
sten, verantwoord in den gewonen dienst van 
elk der rekeningsjaren 1932 en 1933, welke 
zijn vermeld in onderdeel IV van bijlage A en 
onderdeel IV van bijlage B van dit besluit. 

De artikelen 2, 3, 22, tweede lid, 23, 24 en 
31 van dit besluit vinden overeenkomstige toe
passing. 

9. Onze Ministers kunnen ten aanzien van 
een of meer der op het rekeningsjaar 1933 
volgende rekeningsjaren bepalen, dat de vast
stelling van het quotient, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 16 van dit besluit, en 
de aan die vaststelling voorafgaande opgaaf, 
voorloopig geschieden, zonder dat daarbij de 
uitgaven en inkomsten, bedoeld in onderdeel 
IV van bijlage A en in onderdeel IV van 
bijlage B van dit besluit in aanmerking wor
den genomen. H et aldus voorloopig vastgestel
de quotient wordt binnen een door Onze Mi
nisters te bepal en termijn herleid tot het be
drag, waarop dit quotient bij onverzwakte toe
passing van dit besluit zou zijn gesteld. Op 
deze herleiding zijn het derde, zesde en acht
ste lid van dit artikel van overeenkomstige 
toepass ing. 

10. Voorzoover over het rekeningsjaar 1930 
het bedrag, in artikel 42 van Ons besluit van 
4 November 1929 (Staatsblad n°. 476) nog 
niet is vastgesteld, blijft deze vaststelling ach
terwege. 

11. De vaststelling van het quotient, be
doeld in het tweede lid van artikel 21 van dit 
besluit, over de boekingstijdvakken 1931/1932, 
1932/1933 en 1933/1934, geschiedt voor 15 Juli 
1935. 

12. Voor de toepassing van artikel 21, der
de en vierde lid, van dit besluit wordt ter 
bepaling van het quotient, bedoeld in het 
tweede lid van a rtikel 21 van dit besluit, over 
boekingstijdvakken, die aan het boekingstijd
vak 1935/1936 voorafgaan, de opbrengst van 
80 opcenten op de hoofdsom van de gemeente-

fondsbelasting in plaats van met t achtig 
ten honderd van twee derde of ·vier vijfde ge
deelte van hetgeen over het hoekingstijdvak 
aan de gemeente is uitgekeerd wegens hare 
rangschikking in de tweede of derde klasse -
verminderd met t achtig ten honderd van het
geen over het boekingstijdvak aan de gemeente 
in hoofdsom is uitgekeerd wegens hare rang
schikking in de tweede of derde klasse. 

13. Voor de toepassing van het vierde lid 
van artikel 21 van dit besluit ten aanzien van 
boekingstijdvakken, die aan het boekingstijd
vak 1935/1936 voorafgaan, wordt de zuivere 
opbrengst van de hoofdsom der gemeentefonds
bel asting, betrekking hebbende op de inwoners 
der gemeente, verkregen door de zuivere op
brengst van de ten bate van het gemeente
fonds geheven hoofdsom over het boekingstij d
vak te vermenigvuldigen met eene breuk, 
waarvan de teller gelijk is aan de hoofdsom 
volgens de kohieren van het boekingsti'jdvak_ 
verminderd met het daarin begrepen bedrag 
ten laste van niet binnen het Rijk wonende of 
gevestigde belastingplichtigen, en waarvan de 
noemer gelijk is aan de hoofdsom volgens de 
kohieren van het boekingstijdva k, zonder 
eenige vermindering. 

14. Voor de toepassing van het zesde lid 
van artikel 21 van dit beslui t ten aanzien van 
de boekingstijdvakken, die aan het boekings
tijdvak 1935/1936 voorafgaan, wordt de zui
vere opbrengst van de hoofdsom der vermo
gensbelasting, betrekking hebbende op de in
woners der gemeente, verkregen door de ge
heele hoofdsom over het boekingstijdvak te 
vermen igvuldi gen met eene breuk, waarvan de 
teller gel ijk is aan de hoofdsom volgens de ko
hieren van het boekingstijdvak, verminderd 
met het daarin begrepen bedrag ten laste van 
niet binnen het Rijk wonende of gevestigde 
belastingplichtigen, en waarvan de noemer 
gelijk is aan de hoofdsom volgens de kohieren· 
van het boekingstijdvak, zonder eenige ver
mindering. 

15 . Voor het uitkeer ingstijdvak 1935/1936 
wordt de voorloopige uitkeering, bedoeld in 
artikel 34 van dit besluit, voor elke gemeente 
gesteld op het door Onze Ministers vast te stel 
len bedrag. 

16. Zool ang het bedrag in artikel 15 van 
dit beslui t voorgesteld door de letters g, voor 
het uitkeeringstijdvak 1935/1936 nog niet defi
nitief is vastgesteld, wordt voor de toepassing 
van artikel 34 van dit besluit het bedrag, 
voorgesteld door de letter gz, gesteld op de 
som van de overeenkomstig het vorige lid van 
dit artikel over het uitkeeringstijdvak 1935/ 
1936 aan de gemeenten gedane uitkeeringen. 

§ 2. Voorschriften in ver-band met de onder
werpen, geregeld in de artikelen II, III 

en IV van de wet van 4 Maart 1935 
(S taatsblad n°. 74). 

37. l. Het bedrag van de uitkeering, be
doeld in artikel II der wet van 4 Maart 1935 
(Staatsblad n°. 74) wordt voor het uitkeerings
tijdvak 1935/1936 bepaald door het in centen 
nauwkeurig berekend verschil tusschen één 
tiende gedeelte van de over het uitkeerings
tijdvak 1934/1935 volgens artikel 3, letter b, 
oud, der wet genoten uitkeering en één tiende 
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gedeelte van de over het uitkeeringstijdvak 
1935/1936 vastgestelde uitkeering volgens ar
t ikel 3, letter c, der wet te vermenigvuldigen 
met 9. 

2. Zoolang het bedrag der uitkeering over 
het tijdvak 1935/1936 nog niet definitief is 
vastgesteld, wordt voor de berekening van het 
bedrag der garantie-uitkeering rekening ge
houden met de voorloopige uitkeering. 
' 3. Over de uitkeeringstijdvakken 1936/1937, 

1937/1938, 1938/1939, 1939/1940, 1940/1941, 
1941/1942, 1942/1943 en 1943/1944 bedraagt 
de garantie-uitkeer ing onderscheidenlijk 8/9, 
7/9 , 6/9, 5/9, 4/9, 3/fJ, 2/9 en 1/9 van het 
krachtens het eerste lid van dit artikel be
rekende bedrag. 

4. H et voor elke gemeente berekende be
drag wordt aan haar uitgekeerd in v ier ge
lijke termijnen en wel op 1 Mei, 1 Augustus, 
1 November en 1 Februari van elk jaar. 

5. Het bedrag van de inhouding, bedoeld 
in artikel III der wet van 4 Maart 1935 
{Staatsblad n°. 74) wordt voor het uitkee
ringstijdvak 1935/36 bepaald door het in cen
ten nauwkeurig berekend verschil tusschen 
één tiende gedeelte van de over het uitkee
ringstijdvak 1935/1936 vastgestelde u itkeering 
volgens artikel 3, letter c, der wet, en één 
t iende gedeelte van de over het uitkeerings
tijdvak 1934/1935 vastgestelde uitkeer ing vol
gens artikel 3, letter b, oud, der wet te ver
menigvuldigen met 9. Het tweede, het derde 
en het vierde lid van dit artikel zij n van over
eenkomstige toepassing. 

6. Voor de toepassing van dit artikel wor
den de uitkeeringen, door de gemeenten Has
kerland en Heerenveen over het uitkeerings
tijdvak 1934/1935 ingevol ge artikel 3, letter b , 
oud, der wet genoten, onderscheidenlijk ge
steld op f 76,818.66 en f 184,364.72. 

38. 1. De verhooging van de uitkeering 
volgens artikel 3, letter a, en volgens artikel 
9, juncto artikel 3, letter a, der wet, bedoeld 
in artikel IV der wet van 4 Maart 1935 
{Staatsblad n°. 74) bedraagt voor eiken op
cent, in laatstgenoemd artikel bedoeld, één 
tiende gedeelte van de ingevolge artikel 6 
van dit besluit vastgestelde uitkeering, indien 
de gemeente, die voor deze verhooging in aan
merking komt voor de heffing van de ge
meentefondsbelasting over het met het uit
keeringstijdvak samenvall ende belastingjaar in 
de eerste klasse is gerangschikt, en één der
tigste gedeelte van de ingevolge artikel 6 van 
dit besluit vastgestelde uitkeering, indien de 
gemeente , die voor deze verhooging in aan
merking komt voor de heffing van de ge
meentefondsbelasting, over het met het uit
keeringstijdvak samenvallende belastingjaar in 
de tweede klasse is gerangsch ikt. 

2. Bij de toepass ing van artikel 21 van dit 
besluit en van het twaalfde en dertiende l id 
van artikel 36 van dit besluit, blijft de ver
hoog ing in het vorige lid bedoeld, buiten aan
merking. 

HOOFDSTUK VI. 
Van de commissie van advies. 
§ 1. Algemeene bepalingen. 

39. 1. De commissie draagt den naam van 
rijkscommiss ie van advies voor de gemeente
financiën. 

2. Alvorens zitting te nemen legt de voor
zitter in handen van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken en leggen de overige leden 
in handen van den voorzitter den eed af, dat 
zij de plichten, welke het lidmaatschap mede
brengt, ijverig, nauwkeurig en onpartijdig zu l
len vervullen. 

3. De eed wordt afgelegd voor den geheelen 
duur van het lidmaatschap, ook na herbenoe
ming. 

40. 1. De leden treden af op den 31sten 
December van elk vijfde zittingsjaar, de leden, 
die thans zitting hebben, op 31 December 1939. 
De aftredenden zijn dadelijk weder benoem
baar. 

2. Hij, die tot lid is benoemd ter vervul 
ling van een tusschentijds opengevallen plaatE, 
treedt af op het tijdstip, waarop degene, in 
wiens plaats hij is benoemd, had moeten af
treden. 

3. Van een periodieke aftreding geeft de 
voorzitter twee maanden voor het tijdstip var. 
aftreden kennis aan Onze Ministers . 

4. De leden kunnen te allen tijde hun om
slag nemen. 

41. 1. Voor de behandeling van bepaalde 
onderwerpen kan de commiss ie buitengewone 
leden aan zich toevoegen. Hun benoeming ge
schiedt voor een bepaalden tijd, binnen den 
zittingsduur der commissie vallende, echter 
niet voor langer dan één jaar. De commissie 
doet van elke benoeming mededeeling aan 
Onze Ministers. 

2. De buitengewone leden hebben in de 
commissie zitting met raadgevende stem. Hun 
getal bedraagt ten hoogste vijf. 

3. Hetgeen bij of krachtens de wet ten aan
zien van de leden der comm iss ie is bepaald, 
is, voorzoover daarvan niet uitdrukkelijk in 
dit besluit wordt afgeweken. ook van toepas
sing op de buitengewone leden. 

42. 1. De commissie is in afdeelingen ver
deeld. 

2. Een daarvan is belast met de voorbe
reiding van de taak, wefke der commiss ie in 
de vorige hoofdstukken van dit bes! uit is op
gedragen. Zij bestaat uit drie leden, die met 
hunne plaatsvervangers door de commiss ie 
voor den tijd van haren zittingsduur uit de 
gewone leden benoemd worden. De afdeeling 
draagt den naam van " Afdeeling voor de be-
roepschriften". • 

3. De overige afdeelingen worden door de 
commissie ingesteld. Zij zijn belast met de 
voorbereiding van de door de commissie uit 
te brengen adviezen. De leden worden door de 
commissie benoemd. Zij kan de benoeming aan 
haren voorzitter overlaten. De benoeming ge
schiedt voor een bepaalden tijd, binnen den 
zittingsduur der commiss ie vallende. 

§ 2. V an de taak der commissie. 

43. 1. Behalve in de gevallen, omschreven 
in de artikelen 13, 24, 25 en 28 van dit be
sluit, winnen Onze Ministers en de over ige 
hoofden der Departementen van Algemeen 
Bestuur, het advies van de commiss ie in over 
andere onderwerpen, welke de uitvoering van 
de wet betreffen. De overige hoofden der De
partementen van Algemeen Bestuur zenden 
hunne daartoe strekkende aanvragen aan On
zen Minister van Binnenlandsche Zaken, die 
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voor doorzending aan de commissie zorg 
draagt. 

2. De vaststelling van de door Onzen Mi
nister van Financiën uit te vaardigen voor
schriften, regelende de uitkeering van belas
t ingen, welke door het Rijk ten behoeve van 
de gemeenten geheven worden, geschiedt, de 
commissie gehoord. 

3. De commissie dient voorts van advies 
over alle zaken, waaromtrent de hoofden der 
Departementen van Al gemeen Bestuur dit 
noodig oordeelen en welke de financiën der 
gemeenten raken. 

4. Aan de commissie wordt dool de hoofden 
der Departementen van Algemeen Bestuur me
dedeeling gedaan van de besluiten door hen 
genomen in zaken, waarover zij de commissie 
hebben gehoord. 

44. l. De commissie brengt h are adviezen 
schriftel ijk uit. Betreft een advies de beslis
sing op een beroepschrift, dan gaat het ver
gezeld van een ontwerp van een met redenen 
omkleede beslissing. 

2. Eene minderheid in de commiss ie is be
voegd, schriftelijk een afzonderlijk advies uit 
te brengen. 

Slotbepaling. 
45. l. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van den eersten Mei 1935. 
2. Onze besluiten van den 29sten December 

1897 (Staatsblad n°. 269) en van den 4den 
November 1929 (Staatsblad n°. 476) wor den 
- wat laatstvermeld besluit betreft, behou
dens het bepaalde in artikel 36 van dit be
sluit - met ingang van den r-ersten Mei 1935 
ingetrokken. 

3. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den t itel: Financieele-verhoudingsbesluit. 

Onze Ministers van Financiën en van Bin
nenlandsche Zaken zijn belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan a fschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan · de Rijkscommissie van advies voor de 
gemeentefinanciën. 

's-Gravenhage, den 18den April 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

J. A. de W i 1 de. 
(Uitgeg. 26 April 1935.) 

BIJLAGE A. 

I. Politie. 
UITGAVEN. 

P ersoneelsuitgaven der genieentepolitie. 
1. J aarwedden van de commissarissen van 

politie. 
2. Belooning van de inspecteurs en de 

overige dienaren van politie. 
3. Belooning van de gemeenteveldwachters. 
4. B elooning van het technisch en het ad

ministratief personeel in dienst van de politie. 
5. Belooning van de boden, de concierges 

en de verdere bedienden der poli tie. 
6. Kosten van de nacht- en de stille wach

ten. 
7. Belooning voor overwerk. 

8. Gratificatie en toelagen . 
9. Kosten van huisvesting, verhuizing en 

detacheer ing. 
10. Vergoeding voor reis- en verblijfkosten. 
ll. Kosten van verteringen. 
12 . Kosten van ontwikkeling en ontspan-

ning. 
13. Kosten van opleiding en examens. 
14. Kosten van voorzien ing in vacatures. 
15 . Uitgaven in verband met het onderzoek 

naar den gezondheidstoestand. 
16. Kosten van genees- en heelkundige be

handeling en verpleging. 
17. Wachtgelden. 
18 . Kosten van verzekering en pensionnee

ring. 
19. Andere uitgaven ten behoeve van het 

personeel der gemeentepolitie. 

Overige uitgaven der politie. 
20. Kosten van gebouwen en terreinen, m 

gebruik bij de gemeentepolitie. 
21. Kosten van honden, paarden, rijwielen, 

rij-, voer- en vaartuigen met toebehooren, in 
gebruik bij de gemeentepolitie . 

22. K leeding, wapening en uitrusting der 
gemeentepolitie. 

23. Overige hulpmiddel en der gemeente
politie. 

24. Kosten van de vakbibliotheek der ge
meentepolitie. 

25. Kosten van dag-, week- en maandbla
den en andere periodieke uitgaven, niet onder 
het vorig volgnummer vallende, ten dienst 
van de gemeentepolitie. 

26. Bureelkosten der gemeentepolitie. 
27. Kosten van telefoon en telegraaf en 

van radio-telefonischen en -telegrafische be
richtgeving. 

28. Kosten van bekendmakingen. 
29. Kosten van verzekering tegen schade 

en wettelijke aansprakelijkheid. 
30. Vergoeding van schade, in of door den 

dienst ontstaan. 
31. Kosten van rechtskundig en ander des

kundig advies. 
32. Kosten, vall ende op het voeren van ge-

dingen. 
33. Kosten van vergaderingen. 
34. Geheime uitgaven. 
35. Uitgaven in verband met het toezicht 

door personeel der gemeentepol itie op de na
leving van bijzondere wetten en verordeningen. 

36. Kosten van opsporing en onderzoek in 
strafzaken. 

37. Kosten terzake van gearresteerden. 
38. Kosten, op de inbeslagneming van goe-

deren vallende. 
39. Kosten van den vreemdelingendienst. 
40. Kosten terzake van passanten. 
41. ICosten van reclasseering. 
42. Kosten van bescherming van vrouwen 

en minderjarigen als maatregel van politie. 
43 . Uitgaven in verband met de bestrijding 

van het bioscoopgevaar. 
44. Uitkeering aan het Rijk in verband 

met het ontvangen vergunningsrech t, bedoeld 
in artikel 8 der Bioscoopwet. 

45. Kosten van toezicht op de openbare 
middelen van vervoer. 

46. Maatregelen van pol itie in het belang 
van de veiligheid van het ve rkeer. 
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47. Subsidies in verband met de pl aats ing 
van wegwijzers en waarschuwingsborden. 

48. Kosten van eerste hulp bij ongelukken. 
49. Kosten van het reddingswezen. 
50. Kosten van politiemaatregelen bij brand, 

hoog water, ijs, sneeuw en dergelijke. 
51. Kosten van vervoer en begraven van 

lijken als m aatregel van politie. 
52. Kosten , vallende op de berging van in

boedel s als m aatregel van poli t ie. 
53. Kosten van het opvangen, bewaren en 

afmaken van dieren a ls m aatregel van politie . 
54. Kosten van het schutten van vee. 
55. Uitgaven in verband met het verrichten 

van politiediensten door personen, niet tot het 
personeel der gemeentepolitie behoorende. 

56. Bijdragen aan het Rijk en aan andere 
gemeenten in de kosten van politie. 

57. Uitgaven in verband met de huisvesting 
van personeel der rijkspoli tie. 

58. Kosten van de burgerwacht en van den 
bijzonderen vrijwilligen landstorm. 

59. Subsidies aan politiescholen en -cursus
sen. 

60. Bijdragen aan vereenigingen tot bevor-
der ing van het houden van politiehonden. 

61. R ente van ge ldleeningen. 
62. Aflossing van geldleeningen. 
63. Annuïteiten van geldleeningen . 
64. A ndere uitgaven terzake van geldlee

ningen. 
65 . Bijdragen aan den kapitaaldienst. 
66. Teruggave of terugboeking van ont

vangsten inzake de politie. 
67. Andere uitgaven in het belang van de 

handhav ing van de openbare orde. 

II. Lager onderwijs. 

UITGAVEN. 
Lager huisonderwijs. 

68 . Kosten van huisonderwijs, bedoeld in 
artikel 13, vierde lid, der L ager-onderwijswet 
1920. 

69. Teruggave of terugboeking van ont
vangsten inza ke het lager huisonderwij s. 

Openbaar gewoon lager or.áerwijs. 
70. Kosten van stichting, uitbreiding, ver

bouw of verandering van inrichting van school
gebouwen en van aankoop en inrichten van 
terreinen voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening. 

71. Kosten van het instandhouden van 
schoolgebouwen, a lsmede van terrei11en '"oor 
het onderwijs in lichame]ijke oef~ning. 

72. Huur van schoolgebouwen, erfpacht 
van grond waarop een schoolgebouw is ge
sticht alsmede huur en erfpacht van terrr-•i nen 
voor het onderwijs in lichamelijke o'3fening. 

73. Geringe en dagelijksche repa rnt iën van 
gehuurde schoolgebouwen al s beà oeld in arti
kel 1619 van het B11rgerlijk V. etboek. 

74. Aanschaffen van schoolmeubelen. 
75. Onderhouden van schoolmeubelen. 
76 . Aanschaffen en onderhouden van school

boeken, leermiddelen en schoolbehoeften. 
77. Verlichting, verwarming en schoonhou-

den van schoolgebouwen. 
78. Kosten van schoolbibliotheken. 
79. Kosten van oudercommissies. 
80. Kosten van het vergelijkend onderzoek, 

als bedoeld in a rtikel 36 der Lager-onderwij s
wet 1920. 

81. Bijdragen aan andere gemeenten inzake 
het openbaar gewoon lager onderwijs. 

82. R ente van geldleeningen. 
83. Aflossing van geldl eeningen. 
84. Annuïte iten van geldleeningen. 
85. Andere uitgaven terzake van geldlee

ningen. 
86. Bijdragen aan den kapitaaldienst. 
87. Teruggave of terugboeking van ont

vangsten inzake het openbaar gewoon lager 
onderwijs. 

88. Andere uitgaven ter verzekering van 
den goeden gang van het openbaar gewoon 
1 ager onderwijs, voor zoover zij bij de be
rekening van de vergoeding van de kosten 
van instandhouding van bijzondere scholen 
voor gewoon lager onderwijs, bedoeld in ar
tikel 101 der L ager -onderwijswet 1920, in 
aanmerking komen of - indien in de ge
meente geen gewoon lager onderwijs in bij 
zondere scholen, als bedoeld in artikel 101 
voornoemd, wordt gegeven - zoo dit wel het 
geval ware, beoordeeld naar de overeenkom
stige uitgaven van een gelijksoortige gemeen
te, in aanmerking zouden worden genomen. 

Openbaar vervolgonderwijs. 
89. Belooning der onderwijzers. 
90. A anscha ffen en onderhouden van school 

boeken, leerm iddelen en choolbehoeften . 
91. Verlichting, verwarming en schoonhou

den van schoolgebouwen. 
92. Kosten van schoolbibliotheken. 
93. Bijdragen aan andere gemeenten in

zake het openbaar vervolgonderwijs. 
94. Wachtgelden. 
95. Kosten van verzekering en pensionnee-

ring. 
96 . Rente van geldleeningen. 
97. Aflossing van geldleeningen. 
98. Annuïteiten van geldleeningen. 
99. Andere uitgaven terzake van geld

leeningen. 
100. Bijdragen aan den kapitaa ldienst. 
101. Teruggave of terugboeking van ont

vangsten inzake het openbaar vervolgonder
wijs. 

102. Andere uitgaven ter verzekering van 
den goeden gang van het openbaar vervolg
onderwijs, voor zoover zij bij de berekening 
van de bijdragen in de kosten van het bij zon
der vervolgonderwijs, bedoeld in artikel 102 
der L ager-onderwijswet 1920, in aanmerking 
komen of - indien in de ge1neente geen bijzon
der vervol gonderwijs, als bedoeld in a rtikel 
102 voornoemd, wordt gegeven - zoo dit wel 
het geval ware, beoordeeld naar de overeen
komstige uitgaven van een gelijksoortige ge
meente, in aanmerking zouden worden geno
m en. 

Openbaar uitgebreid lager onderwijs. 
103. Kosten van stichting, uitbreiding, ver

bouw of verandering van inrichting van school 
gebouwen en van aankoop en inrichten van 
terreinen voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening. 

104. K osten van het instandhouden van 
schoolgebouwen, alsmede van terreinen voor 
het onderwijs in li ch amelijke oefening. 
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105. Huur van schoolgebouwen, erfpacht 
van grond, waarop een schoolgebouw is ge
sticht, alsmede huur en erfpacht van terreinen 
voor het onderwijs in lichamelijke oefening. 

106. Geringe en dagelijksche reparatiën 
van gehuurde schoolgebouwen, als bedoeld in 
artikel 1619 van het Burgerlijk Wetboek. 

107. Aanschaffen van schoolmeubelen. 
108. Onderhouden van schoolmeubelen. 
109. Aanschaffen en onderhouden vau 

schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften. 
110. Verlichting, venvarming en schoon-

houden van schoolgebouwen. 
111. Kosten van schoolbibliotheken. 
112. Kosten van de oudercommissies. 
113. Kosten van het vergelijkend onder

zoek, als bedoeld in artikel 36 der Lager-on
derwijswet 1920. 

114. Bijdragen aan andere gemeenten in-
zake het openbaar uitgebreid lager onderwijs. 

115. Rente van geldleeningen. 
116. Aflossing van geldleeningen. 
117. Annuïteiten van geldleeningen. 
118. Andere uitgaven terzake van geldlee

ningen. 
119. Bijdragen aan den kapitaaldienst. 
120. Teruggave of terugboeking van ont

vangsten inzake het openbaar uitgebreid lager 
onderwijs. 

121. Andere uitgaven ter verzekering van 
den goeden gang van het openbaar uitge
breid lager onderwijs, voor zoover zij bij de 
berekening van de vergoeding van de kosten 
van instandhouding van bijzondere scholen 
voor uitgebreid lager ondenvijs, bedoeld in 
artikel 101 der Lager-ondenvijswet 1920, in 
aanmerking komen of - indien in de ge
meente geen uitgebreid lager onderwijs in 
bijzondere scholen, als bedoeld in artikel 101 
voornoemd, wordt gegeven - zoo dit wel het 
geval ware, beoordeeld naar de overeenkom
stige uitgaven van een gel ijksoortige gemeen
te, in aanmerking zouden worden genomen. 

Openbaar buitengewoon lager onderwijs. 

122. Kosten van stichting, uitbreiding, ver
bouw of verandering van inrichting van school
gebouwen en van aankoop en inrichten van 
terreinen voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening. 

123. Kosten van het instandhouden · van 
schoolgebouwen, alsmede van terreinen voor 
het onderwijs in I ichamelijke oefening. 

124. Huur van schoolgebouwen, erfpacht 
van grond, waarop een schoolgebouw is ge
sticht, alsmede huur en erfpacht van terreinen 
voor het onderwijs in lichamelijke oefening. 

125. Geringe en dagelijksche reparatiën 
van gehuurde schoolgebouwen, als bedoeld in 
artikel 1619 van het Burgerlijk Wetboek. 

126. Aanschaffen van schoolmeubelen. 
127. Onderhouden van schoolmeubelen. 
128. Aanschaffen en onderhouden van 

schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoef
ten. 

129. Verlichting, verwa1·ming en schoon
houden van schoolgebouwen. 

130. Kosten van schoolbibliotheken. 
131. Kosten van het vergelijkend onder

zoek, als bedoeld in artikel 36 der Lager-on
derwij swet 1920. 

132. Andere kosten van voorziening in va
catures. 

133. Bijdragen aan andere gemeenten in
zake het openbaar buitengewoon lager onder
wijs. 

134. Rente van geldleeningen . 
135. Aflossing van geldleeningen. 
136. Annuïteiten van geldleeningen. 
137. Andere uitgaven terzake van geldl ee

ningen. 
138. Bijdragen aan den kapitaaldi enst. 
139. Teruggave of terugboeking van ont

vangsten inzake het openbaar buitengewoon 
lager onderwijs. 

Bijzonder gewoon lager onderwijs . 

140. Kosten van stichting, uitbreiding, ver
bouw of verandering van inrichting van 
schoolgebouwen en van aankoop en inrichten 
van terreinen voor het onderwijs in lichame
lijke oefening, en van aanschaffing van nieuwe 
schoolmeubelen, l eer- en hulpmiddelen. 

141. Kosten van instandhouding van school
gebouwen, welke in bruikleen zijn gegeven 
aan besturen van bijzondere scholen, als be
doeld in artikel 101, zesde lid, der Lager
onderwijswet 1920. 

142. Huur van schoolgebouwen en huur 
en erfpacht van terreinen voor het onderwijs 
in lichamelijke oefening, welke in bruikleen 
zijn gegeven aan besturen van bijzondere scho
len, a ls bedoeld in artikel 101, zesde lid , der 
Lager-onderwijswet 1920. 

143. Vergoeding aan besturen van bijzondere 
scholen wegens erfpacht van het schoolter
rein, als bedoeld in artikel 101, zesde lid, der 
Lager-onderwijswet 1920. . 

144. Vergoeding aan besturen van bijzon
dere scholen wegens huur van gebouwen en 
terreinen, als bedoeld in artikel 205bis der 
Lager-onderwijswet 1920. 

145. Vergoeding aan besturen van bijzon
dere scholen voor de kosten van schooll okalen, 
bedoeld in artikel 84 der Lager-onderwijswet 
1920. 

146. Uitkeering aan gemeenten ingevolge 
artikel 86 der Lager-onderwijswet 1920. 

147. Vergoeding van de kosten van instand
houding van bijwndere scholen, bedoeld in 
artikel 101 der L ager-onderwijswet 1920. 

148. Uitkeering aan gemeenten ingevolge 
artikel 104, eerste lid, der Lager-onderwijswet 
1920. 

149. Vergoeding voor terreinen en gebou
wen van bijzondere scholen aan besturen dier 
scholen, bedoeld in artikel 205 der Lager
onderwijswet 1920. 

150. Uitkeering aan gemeenten in de aan 
besturen van bijwndere scholen te betalen 
vergoeding, bedoeld in artikel 205 der Lager
onderwijswet 1920. 

151. Rente van geldleeningen. 
152. Aflossing van geldleeningen. 
153. Annuïteiten van geldleeningen. 
154. Andere uitgaven terzake van geldlee

ningen. 
155 . Bijdragen aan den kapitaaldienst. 
156. T eruggave of terugboeking van ont

vangsten inzake het bijzonder gewoon la·ger 
onderwijs. 
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Bijzonder vervolgonderwijs. 
157. Bijdragen aan besturen van bijzondere 

scholen in de kosten van het bijwnder ver
volgonderwijs, bedoeld in artikel 102 der La
ger-onderwijswet 1920. 

158. Uitkeering aan gemeenten ingevolge 
artikel 104, tweede lid, der Lager-onderwijs
wet 1920. 

159. Teruggave of terugboeking van ont
vangsten inzake het bijwnder vervolgonder
wijs . 

Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. 

160. Kosten van stichting, uitbreiding, ver
bouw of verandering van inrichting van school
gebouwen, van aankoop en inrichten van ter
reinen voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening en van aanschaffing van nieuwe 
schoolmeubelen, leer- en hulpmiddelen. 

161. Kosten van instandhouding van chool
gebouwen, welke in bruikleen zijn gegeven aan 
besturen van bijzondere scholen, als bedoeld in 
artikel 101 , zesde lid, der Lager-onderwijswet 
1920. 

162. H uur van schoolgebouwen en huur en 
erfpacht van terreinen voor het onderwijs in 
l ichamelijke oefening, welke in bruikleen zijn 
gegeven aan besturen van bijzondere scholen, 
als bedoeld in artikel 101, zesde lid, der La
ger-onderwijswet 1920. 

163. Vergoeding aan besturen van bijwn
dcre scholen wegens erfpacht van het school 
terrein, als bedoeld in artikel 101, zesde lid, 
der Lager-onderwijswet 1920. 

164. Vergoeding aan besturen van bijzon
dere scholen wegens huur van gebouwen en 
terreinen, als bedoeld in artikel 205bis der 
Lager-onderwijswet 1920. 

165. Vergoeding aan besturen van bijzon
dere scholen voor de kosten van schooll okalen, 
bedoeld in artikel 84 der Lager-onderwijswet 
1920. 

166. Uitkeering aan gemeenten ingevolge 
artikel 86 der Lager-onderwijswet 1920. 

167. Vergoeding van de ko ten van instand
houding van bijwndere scholen, bedoeld in 
artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920. 

168. Uitkeering aan gemeenten ingevolge 
arti kei 104, eerste I id, der Lager-onderwijswet 
1920. 

169. Vergoeding voor terreinen en gebou
w n van bijwndere scholen aan besturen dier 
scholen, bedoeld in artikel 205 der Lager
onderwijswet 1920. 

170. Uitkeering aan gemeenten in de aan 
besturen van bijwndere scholen te betalen ver
goeding, bedoeld in artikel 205 der Lager
onderwijswet 1920. 

171. Rente van geldleen ingen. 
172. Aflossing van geldleeningen . 
173. Annuïteiten van ge ldleeningen. 
174. Andere uitgaven terzake van geld lee-

ningen. . 
175. Bijdragen aan den kapitaaldienst. 
176. Teruggave of terugboeking va n ont

vangsten inzake het bijzonder uitgebreid lager 
onderwijs. 

Bijzonder buitengewoon lager onderwijs. 

177. Bijdragen aan besturen van bijzondere 
scholen ingevolge artikel 25, tweede l id, eerste 

en tweede zin, van het Koninklij k besluit van 
22 October 1923, Staatsblad n°. 489. 

178. Uitkeering aan gemeenten ingevolge 
artikel 25, vijfde lid, van het Koninklijk be
sluit van 22 October 1923, Staatsblad n°. 489. 

179. Teruggave of terugboeking van ont
vangsten inzake het bijzonder buitengewoon 
lager onderwijs. 

Overige uitgaven ter zake van het lager 
onderwijs . 

180. Kosten van het plaatselijk schooltoe
zicht, bedoeld in artikel 176, eerste en tweede 
lid, der Lager-onderwijswet 1920. 

181. Kosten der commissiën tot wering van 
schoolverzuim. 

182. Tegemoetkoming in of vergoeding van 
de kosten van onderwijs, als bedoeld in artikel 
13, eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920. 

183. Teruggave of terugboeking van ont
vangsten inzake het I ager onderwijs, niet onder 
de vorige volgnummers vallende. 

III. Armenzorg met uitwnde1·ing 
van de voorzien ingen ter

zake van werkloosheid. 

UITGAVEN. 

184. Kosten van genees- heel- en verloskun
dige hulp aan on- en minvermogenden. 

185. Ko ten van het verstrekken van ge
nees- en verbandmiddelen en van genees-, heel
en verloskundige hulpmiddelen aan on- en 
minvermogenden. 

186. Ko ten van verpleging en verwrging 
van on- en minvermogende zieken en lichame
lijk of geestelijk gebrekkigen, niet vallende 
onder volgnummer 189. 

187. Kosten van vervoer van on- en min
vermogende zieken. 

188. Kosten terzake van verpleging in kin
derherstellings- en vacantiekoloniën. 

189. Kosten van overbrenging, plaatsing en 
verpleging, alsmede andere uitgaven terzake 
van arme krankzinnigen. 

190. Aandeel van de provincie in de bij
dragen van particulieren in de verplegings
kosten van arme krankzinnigen. 

191. Begrafeniskosten. 
192. Ondersteuning aan behoeftigen in geld 

en in natura, daaronder begrepen de kosten 
van administratie en andere kosten, daarop 
vallende. 

193. Subsidies aan godshuizen. 
194. Subsidies aan armbesturen. 
195. Subsidies aan andere instell ingen, die 

zich de ondersteuning van behoeftigen in geld 
of in natura ten doel stell en. · 

196. Subsidies aan werkhuizen en dergelij ke 
armeninrichtingen. 

197. Kosten van werkverschaffing aan be
hoeftigen. 

198. Kosten van den Armenraad. 
199. Kosten van rechtsbijstand aan on- en 

minvermogenden. 
200. Wachtgelden. 
201. Ko ten van verzekering en pension-

neering. 
202. Rente van geldleeningen. 
203. Aflos ing van geldleeningen. 
204. Annuïteiten van geldleen ingen. 
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205. Andere uitgaven terzake van geldlee
ningen. 

206. Bijdragen aan den kapitaaldienst. 
207. Teruggave of terugboeking van ont

vangsten terzake van armenzorg met uitzon
dering van de voorzieningen terzake van werk
loosheid. 

208. Andere uitgaven terzake van armen
wrg, uitgeoefend door eene inste lling van wel
dadigheid. 

IV. Voorzieningen terzake van 
werkloosheid. 

UITGAVEN. 

209. Ondersteuning aan werkloozen in geld 
en in natura, daaronder begrepen de kosten 
van administratie en andere kosten daarop 
vallende. 

210. Kosten van ontwikkeli ng en ontspan
ning van werkloozen. 

211. Kosten van werkverschaffing aan 
werkloozen. 

212. Subsidies aan werkloozenkassen. 
213. Kosten van het verplaatsen van werk

loozen naar elders . 
214. Bijdragen in de kosten van door par

ticuliere werkgevers getroffen wachtgeldrege
lingen. 

215. Bijdragen in de kosten van particuliere 
ar bei dsreserven. 

216. Wachtgelden. 
217. Kosten van verzekering en pension-

neering. 
218. R ente van geldleeningen. 
219. Aflossing van geldleeningen. 
220. Annuïteiten van geldleeningen. 
221. Andere uitgaven terzake van geldlee

ningen. 
222. Bijdragen aan den kapitaaldienst. 
223 . Teruil"gave of terugboeking van ont

vangsten wegens voorzieningen terzake van 
werkloosheid. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 18den 
April 1935 (Staatsblad n°. 192}. 

Ons bekend, 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

BIJLAGE B . 

I. Politie. 

INKOMSTEN. 

1. Bijdragen van het personeel der gemeen
tepoli t ie in de kosten van: 

a. huisvesting; 
b. genees- en heelkundige behandeling en 

verpleging ; 
c. kleeding, wapening en uitrusting. 
2. Les- en examengelden. 
3. Inkomsten wegens diensten, door de po

li t ie bewezen. 
4. Inkomsten wegens gebouwen en terreinen 

en andere onroerende en roerende goederen, 
in gebruik bij de gemeentepol it ie. 

5. Opbrengst van buiten dienst gestelde goe
deren der gemeentepolitie. 

6. Inkomsten wegens opbrengst van het ver- , 

gunningsrecht, bedoeld m artikel 8 der 
Bioscoopwet. 

7. Inkomsten in verband met het toezicht 
op de openbare middelen van vervoer. 

8. Inkomsten wegens het verleenen van eer
ste hulp bij ongelukken. 

9. Opbrengst van geschut vee en van niet 
gereclameerde voorwerpen. 

10. H effing voor het schutten van vee. 
ll. Bijdragen van Rijk, provinciën en an

dere publiekrechtelijke lichamen in de kosten 
der gemeentepolitie. 

12. Bijdragen van particulieren in die 
kosten. 

13. Inkomsten in verband met de huisves
ting van personeel der r ijkspoli tie. 

14. Inkomsten wegens verzekering en pen
sionneering. 

15. Terugontvangst of terugboeking van 
uitgaven inzake de pol itie. 

16. Andere inkomsten terzake van de politie. 

II. Lager onderwijs. 

INKOMSTEN. 

Lage,· huisonderwijs . 
17. Inkomsten terzake van het lager huis

onderwijs. 
18. Terugontvangst of terugboeking van 

uitgaven inzake het l ager huisonderwijs. 

Openbaar gewoon lager onderwijs . 
19. Schoolgelden. 
20. Subsidie van het Rijk in de kosten van 

het lager onderwijs ingevolge artikel 68 der 
Lager-onderwijswet 1920. 

21. Bijdragen van andere gemeenten inza
ke het openbaar gewoon lager onderwij . 

22. Inkomsten wegens gebouwen, terreinen 
en andere onroerende en roerende goederen, 
in gebruik bij het openbaar gewoon lager on
derwijs. 

23 . Opbrengst van buiten dienst gestelde 
goederen van het openbaar gewoon lager on
derwijs. 

24. Opbrengst van vervaard igde voorwer
pen. 

25. Terugontvangst of terugboeking van 
uitgaven inzake het openbaar gewoon lager 
onderwijs. 

26. Andere inkomsten terzake van het open
baar gewoon lager onderwijs. 

Openbaar vervolgonderwijs. 
27. Schoolgelden. 
28. Bijdrngen van andere gemeenten m

zake het openbaar vervolgonderwijs. 
29. Opbrengst van buiten dienst gestelde 

goederen van het openbaar vervolgonderwijs. 
30. Opbrengst van vervaardigde voorwer

pen. 
31. Inkomsten wegens verzekering en pen

sionneer ing. 
32 . 'l'erugontvangst of terugboek ing van 

uitgaven inzake het openbaar vervolgonder
wijs. 

33. Andere inkomsten terzake van het open
baar vervolgonderwijs. 

Openbaar uitgebreid lager onderwijs. 
34. Schoolgelden. 
35. Subsidie van het R ijk in de kosten var, 
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. het lager onderwijs ingevolge artikel 68 der 
Lager-onderwijswet 1920. 

36. Bijdragen van andere gemeenten inzake 
het openbaar uitgebreid lager onderwijs. 

37. Inkomsten wegens gebouwen, terreinen 
en andere onroerende en roerende goederen, 
in gebruik bij het openbaar uitgebreid lager 
onderwij s. 

38. Opbrengst van buiten dienst gestel de 
. goederen van het openbaar uitgebreid lager 
onderwijs. 

· 39. Opbrengst van vervaardigde voorwerpen. 
40. Terugontvangst of terugboeking van uit

gaven inzake het openbaar uitgebreid _ lager 
onderwijs. 

41. Andere inkomsten terzake van het open
baar uitgebreid lager onderwijs. 

Openbaar buitengewoon lager onderwijs. 
42. Schoolgelden. 
43. V ergoeding van het Rijk ingevolge ar

tikel 20, tweede lid, van het Koninklijk be
sluit van 22 October 1923, Staatsblad n°. 489. 

44. Bijdragen van andere gemeenten in-· 
zake het openbaar buitengewoon lager onder
wijs. 

45. Inkomsten wegens gebouwen, terreinen 
en andere onroerende en roerende goederen , 
in gebruik bij het openbaar buitengewoon lager 
onderwijs. 

46. Opbrengst van buiten dienst gestelde 
goederen van het openbaar buitengewoon lager 
onderwijs . • 

47. Opbrengst van vervaardigde voorwer
pen. 

48. Terugontvangst of terugboeking van 
uitgaven inzake het openbaar buitengewoon 
lager onderwijs. 

49. Andere inkomsten terzake van het open
baar buitengewoon lager onderwijs. 

Bijzonder gewoon lager onderwijs . 
50. Schoolgelden. 
51. U itkeering van gemeenten ingevolge 

artikel 86 der Lager-onderwijswet 1920. 
52. Uitkeering van gemeenten ingevolge 

artikel 104, eerste Jid , der L ager-onderwijswet 
1920. 

53. Tegemoetkoming van het Rijk in de 
jaarlij ksche vergoeding voor terreinen en ge
bouwen van bijzondere scholen ingevolge ar
tikel 205, achtste Jid, der Lager-onderwijswet 
1920. 

54. Uitkeering van gemeenten in de aan 
besturen van bijzondere scholen te betalen ver
goeding, bedoeld in artikel 205 der Lager
onderwijswet 1920. 

55. Terugontvangst of terugboeking van 
uitgaven inzake het bijzonder gewoon lager 
onderwijs. 

56. Andere inkomsten terzake van het bij 
zonder gewoon lager onderwijs. 

Bijzonder vervol gonderwijs. 
57. Uitkeering van gemeenten ingevolge ar

tikel 104, tweede lid, der Lager-onderwijswet 
1920. 

58. Terugontvangst of terugboeking van 
uitgaven inzake het bijwnder vervolgonderwijs. 

59 . Andere inkomsten terzake van het bij
zonder verval gonderwijs. 

Bijzonder uitgeoreid lager onderwijs. 

60. Schoolgelden. 
. 61. Uitkeering van gemeenten ingevolge ar

tikel 86 der Lager-onderwijswet 1920. 
62. Uitkeering van gemeenten ingevolge 

artikel 104, eerste lid, der Lager-onderwijswet 
1920. 
. 63 ... Tegemoetkoming van het Rijk in de 
JaarhJksche ver_goeding voor t erreinen en ge
b_ouwen van b1Jzondere scholen ingevolge ar
tikel 205, achtste lid, der Lager-onderwijswet 
1920. 

64. Uitkeering van gemeenten in de aan 
besturen van bijzondere schol en te betalen ver
goeding, bedoeld in artikel 205 der Lager
onderwijswet 1920. 

65. Terugontvangst of terugboeking van 
uitgaven inzake het bijzonder uitgebreid lager 
onderwijs. 

66. Andere inkomsten terzake van het bij
zonder uitgebreid lager onderwijs. 

Bijzonder buiten gewoon lager onderwijs. 

67. Uitkeering van gemeenten ingevolge 
artikel 25, vijfde l id, van het Koninklij k be
slui t van 22 October 1923, Staatsblad n°. 489. 

68. Terugontvangst of terugboeking van 
uitgaven inzake het bijzonder buitengewoon 
lager onderwijs. 

69 . Andere inkomsten terzake van het bij
zonder buitengewoon Jager onderwijs. 

Andere inkornsten terzake van het lager 
onderwijs. 

70. Andere inkomsten terzake van het Jager 
onderwijs. 

71. Terugontvangst of terugboeking van 
uitgaven inzake h et lager onderwijs, niet onder 
de vorige volgnummers vallende. 

III. Armenzorg met uitzondering 
van de voorzieningen ter
zake van werkloosheid. 

INKOMSTEN. 
72. Inkomsten in verband met de verlee

ning van genees-, heel- en verloskundige hulp 
aan on- en minvermogenden . 

73. Inkomsten in verband met de verstrek
king van genees- en verbandmiddelen en van 
genees-, heel- en verloskundige hulpmiddelen 
aan on- en minvermogenden. 

74. Inkomsten in verband met de verple
ging en verzorging van on- en minvermogende 
zieken en li chamelijk of geestelijk gebrekki
gen, niet vall ende onder de volgnummers 76, 
77 en 78. 

75. Inkomsten terzake van vervoer van on
en minvermogende zieken. 

76. Subsidie van de provincie in de kosten 
van verpleging van arme krankzinnigen. 

77. Bijdragen van particul ieren in de kos
ten van verpleging van arme krankzinnigen. 

78. Andere inkomsten in verband met de 
verpleging van arme krankzinnigen. 

79. I nkomsten terzake van werkverschaf
fing aan behoeftigen. 
. 80. Inkomsten wegens verzekering en pen

swnneermg. 
81. Terugontvangst of terugboek ing van 
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uitgaven terzake van armenzorg met uitzonde
ring van de voorzieningen terzake van werk
loosheid. 

82. Andere inkomsten ter zake van armen
zorg met uitzondering van de voorzieningen 
terzake van werkloosheid. 

IV. Voorzieningen terzake 
van werkloosheid. 

INKOMSTEN. 
83. Inkomsten terzake van steunverleening 

en werkverschaffing aan werkloozen. 
84. Inkomsten wegens verzekering en pen

sionneering. 
85. Terugontvangst of terugboeking van 

uitgaven terzake van voorzieningen terzake 
van werkloosheid. 

86. Andere inkomsten wegens voorzieningen 
terzake van werkloosheid. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 
18den Apri l 1935 (Staatsblad n°. 192) . 

Ons bekend, 
De Minister van Financi ën, 0 u d. · 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. de W i 1 de. 

193. 

18 April 1935. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 37, zevende lid, der 
Ziektewet (doorloopende tekst, bekend
gemaakt bij Koninklijk besluit van 28 
Januari 1935, Staatsblad n°. 32). 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 6 Maart 1935, n°. 576, af
deeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op artikel 37, zevende lid der Ziekte
wet (doorloopende tekst, bekendgemaakt bij 
Ons besluit van 28 Januari 1935, Staa.tsblad 
no. 32); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 2 April 1935, n°. 43) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 11 April 1935, 
no. 956, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
t e bepalen als volgt : 
Art. 1. 1. De kosten van verloskundige hulp 

bij bevalling van een gehuwde verzekerde 
worden, met inachtneming van het in de vol
gende artikelen bepaalde, gedragen door den
gene · te wiens laste het ziekengeld van de be
trokken verzekerde komt, indien : 

10. die hulp is verleend door een door de 
verzekerde gekozen vroedvrouw ; 

20. die hulp is verleend door een door de 
verzekerde gekozen geneeskundige, doch alsdan 
alleen: 

a. indien de verzekerde aannemelijk maakt 
dat zij geen verloskundige hulp van een vroed
vrouw kon krijgen ; 

b. indien en voorzoover voor het verlee~en 
van verloskundige hulp door een geneeskundige, 
naar het oordeel van dengene te wiens laste 
het ziekengeld komt, gehoord den door hem 
aangewezen geneeskundige, noodzaak. bestond. 

2. Indien de verzekerde aannemeliJk maakt, 
dat het haar niet mogelijk was zelf een vroed-

L . & S. 1935. 

vrouw onderscheidenlijk een geneeskundige te 
kiezen, zal de door een ander voor .haar gekozen 
vroedvrouw of geneeskundige, die de hulp 
verleend heeft, voor de toepassing van dit 
artikel met de gekozen vroedvrouw, onder
scheidenlijk den gekozen geneeskundige, gelijk 
gesteld worden. 

2. 1. De kosten van vervoer van een ge
huwde verzekerde naar- en van verpleging 
in- een zieken- of kraamvrouweninrichting 
worden onder de kosten van verloskundige 
hulp gerekend, indien en voorzoover dat ver
voer of die verpleging vóór, tijdens of nà, 
doch in elk geval in verband met de bevalling 
naar het oordeel van dengene, te wiens laste 
het ziekengeld komt, gehoord den door hem 
aangewezen geneeskundige, noodzakelijk waren. 

2. Tot de kosten van verpleging worden 
gerekend die van het gebruik van de operatie
kamer en van genees-, heel- en verbandmid
delen in de zieken- of kraamvrouweninrichting. 

3. 1. De kosten, bedoeld in de artikelen 1 
en 2 van dit besluit, komen voor rekening van 
dengene, te wiens laste het ziekengeld komt 
tot de bedragen, welke, terzake van de be
moeiingen in voornoemde artikelen omschreven, 
ten laste van de verzekerde zouden komen, 
indien deze n iet krachtens de 7.:iektewet ter
zake van het verleenen van verloskundige hulp 
verzekerd ware. 

2. Indien en voorzoover, krachtens overeen
komst(en) aangegaan door de Vereeniging van 
Raden van Arbeid en een vereeniging van er
kende bedrijfsvereenigingen, omvattende de 
meerderheid der ingevolge de Ziektewet erkende 
bedrijfsvereenigingen, met de Nederlandsche 
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 
onderscheidenlijk met eenigen bond van Neder
landsche vroedvrouwen of met de zieken- of 
kraamvrouweninrichting, eenig tarief geldt 
voor het verleenen van verloskundige hulp of 
van verpleging ter plaatse waar die hulp of 
verpleging wordt verleend, komen - mits zoo
danig tarief is goedgekeurd door Onzen Minister 
van Sociale Zaken - in afwijking van het in 
het eerste lid bepaalde, voor rekening van 
dengene te wiens laste het ziekengeld komt, 
de kosten van het verleenen van de verloskun
dige hulp of van de verpleging, berekend vol
gens vorenbedoeld tarief, geldende voor de 
plaats waar die hulp of verpleging verleend 
wordt. 

3. Indien en voorzoover uit anderen hoofde 
het verleenen van verloskundige hulp of van 
verpleging voorzien is, komen te dezer zake 
geen kosten ten laste van dengene te wiens 
laste het ziekengeld komt. 

4. D it besluit treedt in werking op 1 Juli 
1935. 

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

's-Gravenhage, den 18<len April 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 7 Mei 1935.) 

17 



1935 18 APRIL (S. 194) 258 

s. 194. 

18 April 1935. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 41, eerste en tweede 
lid, en artikel 42, eerste en tweede lid, der 
Ziektewet (doorloopende tekst, bekend
gemaakt bij Koninklijk besluit van 28 
J anuari 1935, Staatsblad n°. 32). 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 6 Maart 1935, n°. 576, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op artikel 41, eerste en tweede lid en 
op artikel 42, eerste en tweede lid der Ziekte
wet (doorloopende tekst. bekendgemaakt bij 
Ons besluit van 28 Januari 1935, Sta1,f,sblad 
Do, 32); 

Den Raad van Sta.te gehoord (advies van 
den 2 April 1935, n°. 43); 

Gezien het nadet· rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 April 1935, n°. 956, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. De in het eerste lid van artikel 41 

der Ziektewet bedoelde mededeeling, dat den 
verzekerde geen of geen verdere schadeloos
stelling ingevolge de wettelijke verzekering 
tegen geldelijke gevolg'lJ'.!. vs.n ongeva,Ilen 
toekomt, wordt geacht te ZIJn gedaan, wanneer 
den verzekerde geen zoodanige schadeloos
stelling is toegekend binnen 14 dagen na den 
dag waarop schriftelijke aangifte van het 
beweerde ongeval is gedaan, onderscheidenlijk 
hem geen verdere zoodanige schadeloosstelling 
is toegekend binnen 14 dagen nadat de schrif
telijke aanvrage om verdere schadeloosstelling 
is gedaan. 

2. De verzekerde, op wien het eerste lid van 
artikel 41 der Ziektewet van toepassing is, 
heeft recht op ziekengeld op den in de Ziekte
wet geregelden voet, indien hij : 

1°. het verzoek om uitkeering van .zieken
geld doet binnen 3 X 24 uur nadat hij de in 
het eerste lid van artikel 41 der Ziektewet 
bedoelde mededeeling heeft ontvangen of 
nadat de aan het slot van het vorige artikel 
bedoelde termijn van 14 da.gen is verstreken; 

20. aan het ziekteverzekeringsorgaan de 
vorenbedoelde mededeeling overlegt, onder
scheidenlijk aan dat orgaan opgave doet welk 
orgaan naar zijn meening te zijnen opzichte 
ingevolge de wettelijke ongevallenv'clrzekering 
tot toekenning van geldelijke schadeloosstel
ling verplicht is ; 

3°. indien het ziekteverzekeringsorgaan zulks 
verlangt, dat orgaan machtigt namens hem 
een voor beroep vatbare beslissing van het 
orgaan, dat ingevolge de wettelijke ongevallen
verzekering tot toekenning van geldelijke 
schadeloosstelling verplicht is, te vragen en 
ten aanzien van die beslissing namens hem 
alle rechten van beroep en hooger beroep uit 
te oefenen, welke aan den verzekerde toekomen. 

3. 1. Ingeval het ongevallenverzekerings
orgaan aan den verzekerde de in het eerst-e 
lid van artikel 41 der Ziektewet bedoelde 
mededeeling heeft gedaan, heeft hij, die het 
ziekengeld uitkeerde, indien na de toekenning 
van ziekengeld blijkt, dat recht op geldelijke 
schadeloosstelling krachtens ee wettelijken 

ongevallenverzekering bestaat, tegenover den
gene die ingevolge die ongevallenverzekering 
tot toekenning van geldelijke schadeloosstel
ling verplicht is, recht op t eruggaaf van het 
uitgekeerde wettelijk ziekengeld. 

2. In het geval bedoeld in artikel 1, heeft 
hij die het ziekengeld uitkeerde, indien na de 
toekenning van ziekengeld blijkt, dat recht op 
geldelijke schadeloosstelling krachtens een wet
telijke ongevallenverzekering bestaat, tegenover 
dengene, die ingevolge die ongevallenverze
kering tot toekenning van geldelijke schadeloos
stelling verplicht is, recht op teruggaaf van het 
uitgekeerde wettelijk ziekengeld, wanneer het 
orgaan dat het ziekengeld uitkeerde, aan den
gene bij wien de verzekerde tegen geldelijke 
gevolgen van ongevallen verzekerd is, mede
deeling heeft gedaan van het door den verze
kerde gedane verzoek om uitkeering van zieken
geld en binnen vier dagen na die mededeeling 
geen bericht van het orgaan der ongevallen
verzekering heeft ontvangen dat zijnerzijds 
tot uitkeering wordt overgegaan. 

4. Indien na de toekenning van ziekengeld 
blijkt, dat recht op geldelijke schadeloosstel
ling krachtens de wettelijke verzekering tegen 
geldehjke gevolgen van ongevallen bestaat, ter
wijl artikel 41 der Ziektewet niet van toepassing 
is, wordt door dengene die tot toekenning van 
de genoemde schadeloosstelling verplicht is, 
aan hem die het ziekengeld uitkeerde, het 
uitgekeerde ziekengeld teruggegeven, voor
zoover het bedrag, dat het orgaan der ongeval
lenverzekering, tot en met den dag waarover 
het laatst ziekengeld is uitgekeerd, aan den 
verzekerde zou moeten uitkeeren en nog niet 
heeft uitgekeerd, daartoe toereikend is. 

5. Indien blijkt dat ten onrechte geldehjke 
schadeloosstelling krachtens de wettehjke ver
zekering tegen geldelijke gevolgen van onge
vallen verleend werd aan een krachtens de 
Ziektewet verzekerde, die wegens ziekte onge
schikt was tot het verrichten van zijn arbeid, 
wordt door dengene, die het risico der ziekte
verzekering droeg op het tijdstip van aanvang 
der ongeschiktheid tot werken wegens ziekte, 
aan dengene, die de schadeloosstt>lliug uit
keerde, deze t eruggegeven, voorzoover het 
bedrag dat het orgaan der ziekteverzekering, 
tot en met den dag waarover het laatst de 
genoemde geldelijke schadeloosstelling is uit
gekeerd, aan den verzekerde had moeten uit
keeren en nog niet heeft uitgekeerd, daartoe 
toereikend is. 

6. Dit besluit treedt in werking op 1 Juh 
1935. 

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

's-Gravenhage, den 18den April 1935. 
WlLHELiY.JN"A. 

De Minister van Soûale Zaken, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

(Uitgeg. 7 Mei 1935.) 
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s. 195. 
18 April 1935. BESLUIT tot verlenging van 

de schorsing van het besluit van den raad 
der gemeente Ameide van 28 Augustus 
1934, strekkende tot wijziging van de in
structie voor den secretar is dier gemeente. 

Verlengd tot 1 D ecember 1935 . 

s. 196 . 

18 April 1935. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Koninklijk besluit van 31 Maart 1926 
(Staatsblad n°. 58), houdende regeling 
van de vaststell ing van pensioensgrond
slagen, als bedoeld in de Pensioenwet voor 
de landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66) 
en in de Militaire Weduwenwet 1922. 

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

Defensie van 21 Maart 1935, IIIe afd. B ., n° . 
16· 

Óverwegende, dat de regeling, vastgest.eld 
bij Ons besluit van 31 Maart 1926 (Staatsblad 
n °. 58) en laatstelijk gewijzigd bij Ons beslu it 
van 18 October 1932 (Staatsblad n°. 500), 
andermaal dient te worden gewijzi gd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 April 1935, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 April 1935, IIle 
afd. B., n°. 8; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
A. in Ons eerstvermeld besluit wordt het 

gestelde in punt 9 onder B geacht, te rekenen 
van 1 J anuari 1935, t.e zijn vervallen ; 

B. voorschreven punt 9 blijft echter toe
passing vinden ten aanzien van den militair 
beneden den rang van officier, behoorende 
tot het bereden gedeelte van het wapen der 
Koninklijke Marechaussee, die vóór of op 1 
Mei 1935 als zoodanig is of zal worden ont
slagen; 

C. dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Defens ie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 18den Apri l 1935. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Defensie, L. N. Deck ers. 
(Uitgeg. 3 M ei 1935.) 

s. 197. 

23 April 1935 . BESLUIT tot bekendmaking 
van den gewijzigden t.ekst van het Ko
ninklijk beslui t van 15 Maart 1922 (Staats
blad n°. 123) , houdende bepalingen be
treffende den wijnaccijns. 

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

Financiën van 16 April 1935, n°. 227, Ac
cij nzen; 

Gelet op artikel 2 van Ons besluit van 16 
Maart 1935 (Staatsblad n°. 143); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eeni g artikel. 
De tekst van Ons gewijzigd besluit van 15 

Maart 1922 (Staatsblad n°. 123), zooa ls dat 
luidt na de wijzigingen, laatstelijk daarin 
aangebracht bij Ons bes luit van 16 Maart 
1935 (Staatsblad n°. 143) wordt a lgemeen be
kend gemaakt door bijvoeging van den gewij
zigden tekst van dit besluit. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met den 
daarin bedoelden tekst in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 23sten April 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financi ën, 0 u d. 
(Uitgeg. 10 M ei 1935.) 

TEKST van het Koninldijk besluit van 15 
Maart 1922 (Staatsblad n°. 123), gewij
zigd bij besluit van 24 December 1929 
(Staatsb lad n°. 586) en bij besluit van 16 
Maart 1935 (Staatsblad n°. 143), houdende 
bepalingen betreffende den wijnaccijns. 

Art. 1. De na te noemen wijnsoorten wor
den aangewezen om met afwijking van artikel 
1, derde lid, der gewijzigde wet van 20 Juli 
1870 (Staatsblad n°. 127), ten invoer t.e wor
den toegelaten, te weten: 

I. tegen betaling van een wijnaccijns van 
f 20 per hectoliter, de niet zoete wijnen, waar
aan geen alcohol is toegevoegd, benevens de 
zoete wijnen, be ide voor zoover zij per hecto
liter, bij een warmte van ·vijftien graden van 
den honderddeeligen thermometer, n iet meer 
dan zestien li ter alcohol bevatten en voor 
zoover zij volledig het karakter hebben van 
een natuurlijken, uit druiven bereiden, wijn ; 

II. tegen betaling per hectoli ter van een 
wijnaccijns van f 20 en van den gedistilleerd
accijns verschuldigd voor 3 liter zuiveren 
alcohol, gemeten bij een warmt.e van vij ftien 
graden van den honderddeel igen thermo
meter: 

a. de wijnen, welke per hectoli ter, bij een 
warmte van vij ftien graden van den honderd
deeligen thermometer, meer dan zestien, doch 
niet meer dan achttien liter alcohol bevatten 
en voor zoover zij volledig het karakter heb
ben van een natuurlijken uit druiven berei
den, wijn, met dien verstitnde, dat voor deze 
wijnen, voor zoover zij bij den genoemden 
warmtegraad per hectoliter niet meer dan 
zeventien liter alcohol bevatten, de gedistil
leerdaccijns voor eiken deciliter, welke zij 
meer aan alcohol bevatten dan zestien liter, 
slechts verschuldigd zal zijn voor vijftien cen
tiliter zuiveren a lcohol , gemeten bij een 
warmte van vijftien graden van den honderd
deel igen thermometer; 

b. port- en maderawijn, onderscheidenlijk 
afkomstig uit het Dourogebied of van Madera, 
welke per hectoliter, bij een warmte van vijf
tien graden van den honderddeeligen thermo
meter, niet meer dan twee en twintig liter 
a lcohol bevat, mits de wijn vergezeld is van 
een bewijs van oorsprong, afgegeven door de 
daartoe door de Portugeesche R egeering aan
gewezen autoriteiten; 

c. J erez-, Sherry- of Xerez-wijn, afkomstig 
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uit het J erezgebied, a lsmede M a lagawijn, af
komstig uit het Malagagebied, welke per 
hectoli ter, bij een warmte van vijftien gra
den va n den honderddeeligen thermometer, 
niet meer dan twee en twintig li ter a lcohol 
bevat, mits de wijn vergezeld is van een be
wijs van oorsprong, afgegeven door de daartoe 
door de Spaansche R egeering aangewezen 
autoriteiten. 

2. De in a rtikel 1 bedoelde wijnen moeten, 
ten e inde tegen den daar genoemden accij ns 
te worden toegelaten : 

a. in de aangifte, bedoeld in a rtikel 120 
der Al gemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38 ) onder hun e igen soort
naam worden aangegeven ; 

b. in a lle opzichten a ls drinkbare wijn van 
de aangegeven soort zijn te beschouwen; 

c. geen zetmeelstroop noch kunstmatige ver
zoetingsmiddelen bevatten. 

3. Onze Minister van Financiën wordt ge
machti gd , met afwijking van artikel 5 der 
wet van 20 Juli 1870 (Staat sblad n°. 127) toe 
te staan, dat wijn met bestemming voor uit
voer in particu li er entrepot wordt gebotteld. 

4. H et tegenwoord ig bes! uit treedt in wer
king met ingang van den 16 April 1922 1. 

Tegelijk treedt ook artikel 1, li tt. a, c en e 
der wet van 13 Juli 1914 (Staatsblait n°. 317) 
in werking . 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 April 
1935 (Staatsblad n°. 197). 

Mij bekend, 
D e M inister van Financiën, 0 ud. 

s. 198. 

24 Ap-ril 1935 . BESLUIT tot w1J z1ging van 
het Crisis-Haringbesluit 1934 I . 

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

E conom ische Zaken van 29 M aart 1935, n°. 
4081, Afdeel ing L a ndbouw-Cris is-Aa ngelegen
heden; 

Gelet op artikel 9 der Landbouw-Cris iswet 
1933 en op het Crisis-Haringbeslu it 1934 I; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
a rtike l 27 der L andbouw-Cr isiswet 1933 (ad
vies van 22 Maart 1935, n°. 462); 

Gehoord den R aad van State (advies van 4 
April 1935 , n°. 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van E conomische Zaken van den 18en 
April 1935, n° . 4895, Afdeeling Landbouw
Crisis-Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. a rtikel 3 van het Cris is-H aringbe lui t 

1934 I te wijzigen en te doen luiden a ls volgt : 
" 1. De aanvoer van pekel- en steurh a ring 

in Nederl and is met inachtneming van het in 
de volgende leden van dit a rtikel bepaalde 
s lechts toegestaan met schepen in e igendom 
toebehoorende aan of ter beschikking taande 
van aangeslotenen in h et vorig artikel be
doeld, welke schepen ter haringvangst zijn 
ui tgevaren tot een door Onzen Min ister te be-

l Oorspronkelijk was de datum van in wer
king t reden gesteld op 16 April 1922; bij 
Koninklijk besluit van 12 April 1922 (Staats
blad n°. 186 ) is deze echter veranderd in 1 
Mei 1922. 

palen aantal, op door dezen te bepalen t ijd
stippen, met een vl eet va n een eveneens door 
dezen te be pal en speerreepl engte, welke ver
sch ill end kan worden bepaald voor de ver
schill ende hiervoren bedoelde tijdstippen, met 
dien Yerstande, dat tusschen twee opeenvol
gende reizen van elk schip, dat ter haring
vangst mag uitvaren, telkens een tijdsruimte 
van ten minste acht en veertig uur moet zij11 
ve rloopen. 

2. De aanvoer van pekel- en steurharing in 
Nederl and met schepen a ls in het eerste lid 
van d it artikel bedoeld, is voor het tijdvak, 
aanvangende 11 ovember 1934 en eindi gende 
op een door Ons te bepalen t ijdstip , verboden . 

3. Onverminderd het bepaalde in de vorige 
leden van dit artikel is de aanvoer van pe kel 
en steurhar ing aan iede ren aangeslotene, als 
bedoeld in het vorig artikel , slechts toege
staan tot een door Onzen Minister te bepal en 
hoeveelheid , wel ke hoevee lheid verschill end 
kan worden vastgeste ld naar ge la ng van het 
aanta l en de soort de r schepen, welke hij in 
de vaart mag brengen. " 

B. te bepal en, dat in artikel 6 van het 
Crisis-Haringbesluit 1934 I in p laats van 1 
Mei 1935 wordt ge lezen 1 Mei 1936. 

C. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoer ing van dit besluit, het
welk in het Staatsblad za l worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten April 1935. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Eco,wmische Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 

(Uitge g. 29 Ap,·il 1935.) 

s. 199. 

24 April 1935 . BESLUIT tot w1Jz1g111g van 
het Cr isis-Ansjovisbeslui t 1934 I . 

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

E conomische Za ken van 1 Maa rt 1935, n°. 
2367, afdeel i ng Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op het Cr isis-Ansjovisbeslui t 1934 I , 
de artikelen 9, 10, 13 en 14 der Landbouw
Cri siswet 1933, het Crisis-Organisatiebesluit 
1933 en het Cr isis-H eff ingsbesluit 1933; 

Gehoord de Centra le Commiss ie, bedoeld in 
artikel 27 der L andbouw-Cri siswet 1933 {ad
vies van 22 Februar i 1935, n°. 447); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
19 M aart 1935, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van E conomische Zaken van 18 April 
1935, n°. 3653, Afdeeiing L andbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. Artikel 3, onder b, van het Crisis

Ansjovisbesluit 1934 I te wijzigen a ls volgt: 
,,b. voorzien van een sternpe lmerk en -

voor zooveel betreft de ansjovis, welke in 
N ederlandsche wateren is gevangen, in eder
land is gezouten en voldoet aan de eischen, 
gesteld in de R ijksvoorschriften voor de An
sjovis-Contrölevereeniging - bovendien in een 
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verpakking, beide door Onzen Minister vast 
te stellen, waarvan het stempelmerk moet 
worden aangebracht door of vanwege een 
door Onzen Mi nis ter aan te wijzen crisis
organisatie.'' 

B. Artikel 4 van het Crisis-Ansjovisbesluit 
1934 I te wijzigen a ls volgt: 

,,De uitvoer van ansjovis is a ll een toege
staan tegen betaling aan een door Onzen Mi
ni ster aan te wijzen crisis-organisatie van een 
door Onzen Mini ter te bepalen bedrag, het
welk verschi ll end kan zijn al naar ge lang het 
betreft ansjovis als bedoeld onder a, dan wel 
onder b van het vorig a rti kei." ; 

C. in het Crisis-Ansjovisbesluit 1934 I in 
te voegen een nieuw artikel 5, luidende : 

"Het zouten van ansjovis is gedurende door 
Ons te bepal en tijd vakken verboden."; 

D. artikel 6 van het Cris is-Ans jovi besluit 
1934 I te wijzigen als volgt: 

" Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
dig-ing en is geldi g tot 1 Februari 1936." ; 

E. te bepal en, dat artikel 5 van het Cr isis
Ansjovisbesluit 1934 I wordt art ikel 6 en ar
t ikel 6 artikel 7 ; 

F. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Economische Za ken is 
belast met de uitvoering van dit beslui t, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten April 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Econo11iische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 29 AP'ril 1935.) 

s. 200. 

24 April 1935. BESLUIT, houdende w1Jz1-
ging van het Koninklijk besluit van 11 
Mei 1929 (Staatsbla.d n°. 228) , gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 5 Juni 1931 
(Staatsblad n°. 240), houdende aanwijzing 
van de categorieën van dienstplichtigen 
van de zeemacht, welke na ontslag als 
vrijwilliger bij de zeemacht, tot de Ko
ninklijke marine-reserve komen te behoo
ren. 

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

Defensie van 16 April 1935, IIIe Afd. A. , 
n° 10 · 

flebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Eenig artikel. 
In het voorkomende onder b van artikel 1 

van Ons besluit van 11 Me i 1 929 (Staatsblad 
n°. 228), gewijzi gd bij Ons besluit van 5 Juni 
1931 (Staatsblad n°. 240) wordt het woord 
"seiners maats," vervangen door "maats in 
de verschillende dienstvakken,". 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoer ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten April 1935. 
WILHELM! A. 

D e M iniste,· van Defensie, L. N. Dec k e r s. 
(Uitgeg. 3 M ei 1935.) 

s. 201. 

24 Ap1·il 1935. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
12 April 1933 te 's-Gravenhage gesloten 
internationaal anitair verdrag voor de 
luchtvaart. 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
Gezien de wet van 20 April 1934 (Staats

blad n°. 168), houdende goedkeu ring van het 
op 12 April 1933 te 's-Gravenhage ges loten 
internationaal sanitair verdrag voor de lucht
vaart, van welk verdrag een afdruk en een 
vertaling bij dit besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat genoemd verdrag door 
Ons voor het Rijk in Europa is bekrachtigd en 
Onze akte van bekrachtiging op 13 Septem
ber 1934 te 's-Gravcnhage in de arch ieven 
van het Ministerie van Buitenlanclsche Zaken 

neergel egel ; 
Overwegende, dat de hierna genoemde lan

den eveneens hun akten van bekrachtiging 
hebben neder gelegd, te weten: Australië, 
Egypte, G,·oot-B,·itannië en Noord- / e1·land, · 
:Marokko , M onaco, Roernenië, Syri ë en L i
banon en Tunis en dat het proces-verbaal van 
de nederlegging der eerste ti en akten van 
bokrachtiging op 3 April 1935 is opgemaakt; 

Overwegende mede, dat op laatstgenoemden 
datum eveneens zijn neclergelegd de kennis
gev ingen van toetred ing tot voornoemd ver
drag van B oliva, B,·azilië, Irak en So edan en 
van de toepasselijkverklaring van het ver
drag door G1·oot-B,·itannië op de Bri tsche ge
biedsdeelen, vermeld in de h ierna te noemen 
opgave; 

Overwegende wijders, dat genoemd verdrag 
op 1 Augustus 1935 voor het Rijk in Europa, 
alsmede voor bovengenoemde landen zal in 
werking treden en voor vermelde Britsche ge
bieclsdeelen toepasselijk worden; 

Op de voordracht van Onzen Mini ter van 
Buitenl a ndsche Zaken van den 17en April 
1935, Directie van het Protocol, n°. 13025; 

Hebben goedgevonden en ver taan: 
meergenoemd verdrag, a lsmede de vertaling 

ervan te doen bekendmaken door de plaatsing 
van dit besluit in het Staatsbla.d. 

Een opgave van de data, waarop de a kten 
van b ekrachtiging en de kennisgevingen van 
toetred ing en toepa selijkverklaring zij n neder
gelegd, alsmede van de bij de toetredingen 
gemaakte voorbehouden, is mede bij dit be-• 
slu it gevoegd. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten va n Algemeen Bestuur, zijn , ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van he tgeen ten deze wordt vereisch t. 

's-Gravenhage, den 24sten Apri l 1935. 
WILHELMINA. 

De ilfinister van B uitenlandsche Zaken, 
d e Graef f. 

(Uitgeg. 7 M ei 1935.) 

(Zie voor de F1·ansche t ekst van dit ve,·drag 
Staatsblad 1934 n°. 168). 

P our l 'Union de l 'Afrique du Sud: 
A. J. Bosman, 

Pou,· l ' Allemagne : Julius Graf von Zech
Burkersroda. 

Pour l es Etats-Unis d'A,nérique : 
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1. With reference to Article 61 no amend
ments to the Convention will be binding on 
the Government of the United States of 
America or territory subject to its jurisdiction 
unless such amendments be accepted by the 
Government· of the United States of America. 

2. The Government of the United States of 
America reserves the right to decide whether 
from the standpoint of the messures to be 
applied a foreign district is to be cons idered 
as in fected, and to decide what requirements 
shall be applied under special circumstances 
to a ircraft and personnel arrivi ng at an 
aerodrome in the United States of America 
or territory subject to its jurisdiction. 

Grenvill e T. Emmet. 
P our l' A ,,stralie: 

In signing the present Convention in re
spect of the Commonwealth of Australia I de
ciare that my signature is subject to the fol
lowing reservation: 

,,His Majesty's Government in the Com
monwealth of Australia reserve the right to 
accept only those certificates which are signed 
by a recognized off icial of the Public Health 
Service of the country concerned, and which 
carry within the text of the certif icate an 
intimation of the office occupied by the per
son signing the certificate, if the circum
stances appear to be such that certificates 
delivered under the conditions ]aid down in 
article 32 of the Convention do not provide 
all the necessary guarantees." 

In accordance with the provisions of a rticle 
65, I further deciare that the acceptance of 
the Convention does not bind the terr itoires 
of Papua and Norfolk I sl and or the Manda
ted Territories of New Guinea and Nauru. 

Hubert Montgomery. 
P our l' A utriche: Georg Alexich. 
P our la B elgique: Ch. Maskens. 
Pour l' Egypte: H afez Afifi. 
Pour l' Espagne: J. Gómez Ocerin. 
P our la France: Vitroll es. 
P our l e Maroc: Vitrolles. 
Pour la Tunisie: Vitrolles. 
Pour la Syrie: Vitrolles. 
P our le Liban: Vitrolles. 
Pour la Grande-Bretagne et l ' lrlande du N ord, 

ainsi que tout es parties de l' Enipire britan
nique non 1ne1nbres sépa1·és de la Société des 
Nations: 
In accordance with the provisions of para

graph I of A,·ticle 65 of the convention I 
hereby deel are that my signature does not 
include N ewfoundland or any British Colony 
or Protectorate or any m andated territory in 
respect of which the mandate is exercised by 
His Majesty's Government in the United 
Kingdom. 

Odo Russell. 
Pour la Grèce : Triantafyll akos . 
P our l' Etat libre d' Irlande : 

O'Kelly de Gallagh. 
P our l' !talie: Francesco Mari a T al iani. 
P our Monaco : Henri E. R ey. 
Pour la Nouv,ell e-Z élande: 

Odo Russell. 
Pour les Pays-Bas: 

à l 'exception des Indes néerlandaises, du 
Surinarn et de Curaçao: 

Beelaerts van Blokland. 

P our la Pologne: 
P our la Rounianie : 
Pour la Suède: 

VERTALING. 

W. Babinski. 
Gr. Bil ciuresco. 
Adlercreutz. 

INTERNATIONAAL SANITAIR VER
DRAG VOOR DE LUCHTVAART. 

M et het doel het sanitai re toezicht op de 
luchtvaart te kunnen regelen zijn de onderge
teekenden, gevolmachti gden der Hooge Ver
dragsluitende Partijen, voorzien van in be
hoorlijken vorm bevonden volmachten, het 
eens geworden over de volgende bepalingen: 

EERSTE DEEL. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De Hooge Verdragsluitende P ar
tijen stellen voor de uitvoering van dit ver
drag de volgende bepalingen vast: 

I. Het woord luchtvaartuig duidt aan elk 
toestel, dat zich in den dampkring kan op
houden door toedoen van den weerstand der 
1 ucht, en dat bestemd is voor de I uchtvaart. 

Dit verdrag is alleen toepasselijk op lucht
vaartuigen: 

1 °. waarvan de plaats van vertrek en de 
p laats van eindlanding zijn gelegen op ver
schillende grondgebieden; 

2°. die, zoo hun plaats van vertrek en hun 
plaats van e indlanding op hetzelfde grond
gebied zijn gelegen, op een ander grondgebied 
een tusschenland ing doen; 

3°. di e zonder tusschenl anding over meer 
dan één grondgebied vliegen, 

onverschiJlig of deze grondgebieden zijn ge
plaatst onder de souvereini teit, de suzere ini
te it, het mandaat of het gezag van dezelfde 
Mogendheid of van verschillende Mogend
heden. 

II. Onder goedgekeurd luchtvaa,·tterrein 
wordt verstaan een luchtvaartterrein, waar al 
dan niet douaneformaliteiten vervuld kunnen 
worden, dat door het bevoegd gezag van den 
Staat, waarin het zich bevindt, in het bijzon
der is aangewezen, en waar luchtvaartuigen 
hun eerste landing kunnen doen, als zij boven 
een grondgebied zijn gekomen of kunnen ver
trekken om een grondgebied te verlaten. 

III. Onder een luchtvaartterrein ,net ge
zondh eidsdienst wordt verstaan een goedge
keurd luchtvaartterrein, dat is ingericht en 
uitgerust overeenkomstig het bepa alde in ar
tikel 5 van dit verdrag en als zoodanig is aan
gewezen door het in het Land bevoegd gezag. 

IV. Onder het woord be,nanning wordt ver
staan ieder persoon, die aan boord werk doet 
met betrekking tot het besturen of de veilig
heid van het vliegen van het luchtvaartui g, of 
ieder persoon, die aan boord op de een of 
andere manier gebruikt wordt voor den dienst 
van het luchtvaartuig, van de reizigers of van 
de lading. 

V. H et woord kring duidt aan een nauw
keurig bepaald deel van een gebied, zooals 
een provinc ie, een gouvernement, een district, 
een departement, een kanton, een eiland, een 
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gemeente, een stad, een stadswijk. een dorp, 
een haven, een agglomeratie, enz., onverschil
lig welke de uitgestrektheid en de bevolking 
van deze deelen van een gebied zijn. 

Een luchtvaartterrein kan, onder de voor
waarden, bedoeld in artikel 8 van dit ver
drag, een kring uitmaken. 

VI. H et woord waarneming beteekent af
zondering der personen in een daartoe ge
eigende ruimte. 

Het woord toezicht beteekent, dat de per
sonen niet worden afgezonderd, dat zij zich 
vrijelijk mogen verplaatsen, maar dat op hen 
de aandacht wordt gevestigd van het met de 
gezondheidszorg belaste gezag in de verschil 
lende plaatsen, waarheen zij zich begeven, en 
dat zij onderworpen worden aan een genees
kundig onderzoek naar hun gezondheidstoe
stand. 

VII. Het woord dag beteekent een tijd
ruimte van vier en twintig uur. 

Art. 2. AI wat in dit verdrag op lucht
vaartterreinen betrekking heeft moet worden 
verstaan als mutatis mutandis ook van toe
passing te zijn op plaatsen voor het landen 
van watervliegtuigen en soortgel ijke toestel
len. 

A f d e e I i n g I. 
Van de lucht vaartte,·reinen in het algemeen 

en van hun personeel. 
Art. 3. Elke van de Hooge Verdragsluiten

de Partijen verbindt zich zijn goedgekeurde 
luchtvaartterreinen te voorzien van een ge
zondheidsorganisatie, die doorloopend beant
woordt aan wat noodig is om ziekten te voor
komen en die op zijn minst bepaalde rege
lingen omvat, welke de medewerk ing van een 
geneeskundige verzekeren telkenmale, dat 
di ens aanwezigheid noodig kan zijn voo r de 
in dit Verdrag bedoelde geneeskundige onder
zoekingen. 

Art. 4. Elke Hooge Verdragsluitende Partij 
is bevoegd om, rekening houdende met de 
kansen op besmettel ijke ziekten, waaraan 
haar grondgebied kan blootstaan, te bepalen, 
of zij al of n iet luchtvaartterreinen met ge
wndheidsdienst zal oprichten en welke goed
gekeurde I uchtvaartterreinen voor dat doel 
zullen worden uitgekozen. 

Art. 5. Een luchtvaartterrein met gezond
heid dienst moet te all en tij de tot zijn beschik
king hebben: 

a. een georganiseerden geneeskundi gen 
dienst, waaraan ten minste een geneeskund ige 
en een of meer sanitaire beambten verbonden 
moeten zijn, met dien verstande, dat dit per
soneel niet bepaal del ijk op het luchtvaartter
rein aanwezig behoeft te zijn ; 

b. een lokaal voor geneeskundig onder
zoek· 

c. 'al wat noodig is voor het afzonderen en 
het verzenden van verdach t materiaal ter on
derzoek in een laborator ium, indien er geen 
moge! ij kheid bestaat ter pi aatse tot dat onder
zoek over te gaan; 

d. de middelen om in geval van noodza
kelijkheid de zieken te kunnen afzonderen, 
overbrengen en verplegen, degenen , die met 
de zieken in aanraking zijn geweest gesche i
den van hen te kunnen afzonderen en om in 
daarvoor geëigende loka len, hetzij op het 

luchtvaartterrein, hetzij in de nabijheid er van, 
alle andere voorbehoedende maatregelen te 
kunnen uitvoeren; 

e. het materiëel, dat onmisbaar is om in 
een gegeven geval over te gaan tot ontsmet
ting, verdelging van insecten en ratten, zoo
mede tot toepassing van de overige maatrege
len, die in dit Verdrag zijn vastgesteld. 

H et luchtvaartterrein moet in het bezit zijn 
van eene voorziening voor eene vo ldoende 
hoeveelhe id onverdacht drinkwater, zoomede 
van een alle mogel ij ke veiligheid biedend 
stelsel voor het ophalen van afval en vuil en 
het loozen van afvalwater. Het luchtvaart
terrein zal zooveel mogelijk tegen ratten be
ve iligd moeten zij n . 

Art. 6. D e geneeskundige van het I ucht
vaartterrein met gezondheidsdienst moet een 
door het bevoegd gezag van den gezondheids
dienst aangesteld ambtenaar zijn, of door dit 
gezag zijn erkend. 

Art. 7. Elke der Hooge Verdragslui tende 
Partijen zal van de lijst van hare luchtvaart
terreinen met gezondheidsdien t, opdat deze 
ter kenn is kan worden gebracht van de an
dere Hooge Verdragsluitende Partijen, mede
deeling doen hetzij aan het Internationaal 
Gezondheidsbureau, hetzij aan de Internatio
nale Luchtvaartcommissie, die elkander de 
a ldus ontvangen inlichtingen wederkeering 
zullen doen toekomen. De mededeeling zal 
gegevens bevatten betreffende ligging, sani
taire inrichting en sanitair personeel van elk 
luchtvaartterrein. 

Ten behoeve van de Hooge Verdragsluiten
de Partijen, die zijn toegetreden tot de P an
amerikaansche sanita ire Code, zal de in dit 
artikel , zoomede de in de artikelen 8, 37, 40, 
58, 59 en 60 van dit Verdrag bedoelde ken
nisgeving aan het Internationaal Gezondheids
bureau gedaan mogen worden door tusschen
komst van het Panamerikaansche Gezond
heidsbureau. 

Art. 8. Voor aanwijzing van een lucht
vaartterrein met gezondheidsdienst al s hing 
is, ter zake van kennisgeving van besmette
] ij ke ziekten en toepass ing van andere bepa
lingen van .dit Verdrag noodig: 

1 °. dat het I uchtvaartterrein zoodanig is 
ingericht, dat op het b innenkomen of het weg
gaan van ieder persoon door het bevoegd ge
zag toezicht kan worden gehouden ; 

2°. dat ingeval een ziekte, bedoeld in ar
tikel 18 van dit Verdrag, op het omringende 
grondgebied mocht voorkomen, de toegang tot 
het luchtvaartterrein verboden wordt aan ieder 
van besmetting verdacht persoon, die aan
komt langs eiken anderen weg dan dien door 
de lucht, en dat ten genoegen van het be
voegd gezag maatregelen worden genomen, 
ten einde te verhinderen, dat personen, die 
op het luchtvaartterre in verbl ij ven of tijdelijk 
daarop komen, gevaar loopen van besmetting, 
hetzij door personen van buiten, hetzij op eene 
andere wijze. 

Een goedgekeurd luchtvaartterrein, dat geen 
luch tvaartterrein met gezondhe idsd ienst is, 
moet, om eveneens tot kring aangewezen te 
kunnen worden, bovendien door zij n topogra
fische li gging practisch gevrijwaard zijn voor 
e lke mogelijkhe id van besmetting. 

De Hooge Verdragsluitende P artijen doen 
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aan het Internationaal Gezondheidsbureau op
gave van de luchtvaartterreinen, die overeen
komstig de bepalingen van dit artikel een 
kring uitmaken, en het Internationaal Ge
zondheidsbureau doet hiervan mededeel ing 
aan de andere Hooge Verdragsluitende Par
tijen en aan de Internationale Luchtvaartcom
missie . 

A f d e e I i n g II. 

A.an boo,·d van luchtvaa,·tuigen mede te voe,·en 
sanitaire bescheiden. 

Art. 9. In het journaal moet in de rubr iek 
,,Opmerkingen" het volgende worden inge
schreven: 

1 °. de voorvallen van san ita iren aard, di e 
zich gedurende de reis in het luchtvaartuig 
hebben voorgedaan; 

2°. de gezondheidsmaatregelen die, met toe
passing van di t Verdrag, het luch tvaartu ig 
heeft ondergaan vóór zijn vertrek of geduren
de de tusschenl andingen; 

3°. eventueel inlichtingen betreffende de 
verschij ning, in het land, dat het luchtvaar
tuig verl aat, van een der besmettelij ke ziekten, 
bedoeld in het Derde Deel van dit Verdrag. 
De inschrijving wordt gedaan met het oog op 
vergemakkelijking van de geneeskundige on
derzoek ingen, waaraan de reizigers, d ie op de 
luchtvaartterre inen van een ander grondge
bied aankomen, zouden kunnen worden onder
worpen. 

Tot dit doel zal de R egeer ing van elk on
besmet land, waa rin zich een der genoemde 
ziekten vertoont, onafhankelijk van de overige 
wegen langs welke zij reeds gehouden is aan 
de andere landen kennis te geven van het 
verschijnen en den aard der gevallen waar
van sprake i , aan het bevoegd gezag de 
nood ige inlichtingen verstrekken over a l hare 
goedgekeurde luchtvaartterreinen. Dit gezag 
is verplicht er bij het vertrek van het I ucht
vaartui g melding van te maken in het jour
naa l en dit gedurende een tijdvak van twee 
weken, te rekenen van de ontvangst van de 
eerste mededeel i n'l" af. 

De luchtvaartuigen behoeven . niet in het 
bez it te zijn van een gezondheidspas. De aan
teekeningen, die ingevolge dit artike l in het 
journaal worden gemaakt, zull en door het 
bevoegd gezag van het luchtvaartterre in koste
loos worden gecontroleerd en gewaarmerkt. 

A f d e e 1 i n g III. 

Goederen. en P ost. 

Art. 10. De goederen, d ie zich aan boord 
de r luchtvaartuigen bev inden, mogen. behalve 
aan de maatregelen, die in de artikelen 25, 
29, 33, 42, 47, 49 en 51 van dit Verdrag af
zonderlijk zijn aangeduid , nog onderworpen 
worden aan de maatregelen, die in het land 
wettelij k toepasselijk zijn op goederen, welke, 
door middel van vervoer ook, zijn ingevoerd. 

Art. ll. Aan geen enkelen maatregel zijn 
onderwo1·pen: brieven on correspondentie, 
drukwerken, boeken, dagbladen, zakenpapie
ren, postpakketten en alle zendingen per post, 
mits zij geen voorwerpen bevatten, die ver
keeren in de omstand igheden, voorzien in ar
tikel 33 van dit Verdrag. 

TWEEDE DEEL. 

n oorloopernl toe te passen gezondhelll s 
maatregelen. 

Art. 12. De geneeskundige, verbonden aan 
een luchtvaartterre in met gezondheidsdienst of 
aan een goedgekeurd luchtvaartterrein, heeft 
het recht - hetzij vóór het vertrek, het-Lij na 
de landing der luchtvaartuigen - naar den 
gezondheidstoestand van de reizigers en de 
bemanning een onderzoek in te stell en, indien 
de omstandigheden dezen maatregel recht
vaardigen. 

Dit onderzoek zal echter, ter verm ij ding van 
e lke vertraging en om de voortzetting van de 
reis niet te belemmeren, moeten plaats heb
ben tegelijk met de gebru ikel ijke politie- en 
douanewerkzaamheden. H et mag geen aan
le iding geven tot het heffen van eenige rech
ten. Voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien 
van het recht van den Egyptischen Gezond
h e ids- Zee- en Quarantaineraad om de rech ten 
te innen, die in zij n bij zonder regime voorzien 
zijn . 

Art. 13. H et bevoegd gezag van el k lucht
vaa ,·tterre in heeft, behondens het ve rvoe r van 
zieken met een in het bijzonder voor hen be
stemd luchtvaartuig, het recht, op advies van 
den aan het l uch tvaartterrei n verbonden ge
neeskund ige, de inscheping te verb ieden van 
personen, die ver chijnselen van besmettelijke 
ziekten vertoonen. 

Indien geen geneeskund ige aanwezig is, kan 
het bevoegd gezag van het luchtvaartte rrein 
het vertrek van genoemde personen uitstellen , 
totdat te hunnen aanzien het adv ies van een 
geneeskundige is ingewonnen. 

Art. 14. Het is den luch tvaartuigen verbo
den gedurende de vlucht stoffen uit te werpen 
of te laten vallen, d ie in staat zijn het u it
breken van besmettel ij ke ziekten teweeg te 
brengen. 

Art. 15. Al s de gezag-voerder van het lucht
vaartuig een zieke heeft te ontschepen, moet 
hij daarvan, zoovee l moge! ijk, tijdig vóór de 
landing kennisgeven aan het I uchtvaartterre in 
van aankomst. 

Art. 16. Indien zich aan boord van een 
luchtvaartu ig een door den geneeskundige van 
het I uchtvaartterre i n vastgesteld geval van 
een besmettelijke ziekte voordoet, die niet ge
noemd is in het Derde Deel van dit Verdrag, 
worden de gewone maatregelen toegepast, di e 
van kracht zijn in het land, waarin het I ucht
vaartterrein gelegen is. De zieke mag worden 
ontscheept en, indien het bevoegd gezag 
van den gezondheidsdienst het van pas oor
deelt, a fgezonderd worden in een daartoe ge
eigend lokaal ; de overige re izigers en de be
manning mogen, na geneeskundig onderzoek 
en, als er aanleiding toe i , na toepassing van 
de geëigende sanitaire maatregel en, de re is 
hei-vatten. 

Van deze sanitaire maatregelen moeten die
gene, welke op het luch tvaartterrein toepasse
lij k zijn, samengaan met de pol itie- en doua ne
werkzaamheden, zoodanig dat het luchtvaar
tuig zoo kort mogelijk wordt opgehouden. 

Art. 17. De luchtvaartuigen zullen, be
halve in de gevall en, waarin d it Verdrag uit
d rukkelij k voorziet, zij n ontheven van sanitaire 
gezondheidsformal ite iten, zoowel op de lucht-
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va artte rreinen , di e zij aandoen, al s op het 
luchtvaartterre in va n bestemming . 

DERDE DEEL. 
Gezondheid smaatregelen toe te passen 

Ingeval van bepaalde ziekten. 
Art. 18. De ziekten, bedoeld in dit D eel 

van het Verd rag, di e onderworpe n zullen zijn 
aa n de daarin aangeduide bepa lingen, zij n: 
pest , cholera, gele koorts, vl ektyphus en pok
ken. 

Art. 19. V oor de toepass ing van di t V er-
drag wordt het incuba tietijdperk berekend op: 

zes d agen in geval van pest; 
vijf dagen in geval van chol era; 
zes dagen in geval van gele koorts; 
twaalf dagen in geval va n vlekty phus, en 
veertien dage n in geval van pokken . 
Art. 20. D e hoofdgezondhe idsadministra

t ies bre ngen aan de luch tvaa rtt.erre inen met 
gezondheidsdienst en aan de goedgekeu rde 
luch tvaa rtterre inen van ha re ondersche idene 
la nden alle inlichtingen over , di e vervat zijn 
in de epidemiologische kennisgevingen en 
mededeelingen, welke van het Internationaal 
Gezondheidsbureau ( en va n de gewestelij ke 
Bureaux, waarmede het tot dit doel overeen
komste n heeft gesloten) worden ontva ngen ter 
uitvoering van de bepalingen van het Int.er
na tionaal Sa ni ta ir V erdrag van 21 J uni 1926, 
en welke va n di en aard zijn, dat zij invl oed 
zouden kunnen hebben op het op die lucht
vaartt.erre inen ui t te oe fenen sanita ire toe
zicht. 

Art. 21. De m aatregelen, zooals zij in dit 
D eel va n het V erdrag zijn voo rzi en, moeten 
worden opgeva t a ls een max imum, binnen de 
g renzen waarvan de Hooge V e rdragsl u itende 
P a rt ij e n de beha ndeling van I uchtvaartui gen 
kunnen regelen. 

I ede r der Hooge V erd ragsluitende P a rtij en 
is bevoegd te bes! issen of, binnen de perken 
van dit V e rd rag, maa tregelen ten opzichte 
van herkomst uit een vreemden kring of een 
v reemd luch tvaartte rrein worden toegepast . 

Te di en opzichte zal zoo ruim mogelijk 
rekening worden gehouden m et de ontvangen 
in! ichtingen en de vroeger toegepaste m aat 
regelen , overeenkom stig de bepa lingen va n 
a rtikel 54 hieronde r. 

Art . 22. Voor de toepass ing der be palingen 
van di t Deel word t een kring a ls aangetast 
beschouwd, wa nneer hij a ls zooda ni g is be
st.em peld in de bewoordingen van het Inter
na tionaal San ita ir Verdrag van 21 Juni 
1926 1. 

1 Vol gens de bewoordingen va n a r t ikel 10 
en artikel 11 , eerste zinsnede van het Inter 
na tionaal Sa nita ir V erdrag van 21 Juni 1926 , 
is een kring "aangetast" met een der bedoelde 
ziekten, wanneer e r spra ke is : bij pest en gele 
koorts, va n een eerste e rkend n iet geïmpor
t.eerd geval ; bij cholera, van gevall en di e een 
" haard" vormen , da t wi l zeggen wa nneer de 
verschijning van nieuwe gevall en buiten de 
om geving der eerste geva ll en bewij st, dat m en 
e r n iet in is geslaagd de uitbre iding van de 
zie kte t,e beperken , daar waa r zij zich bij h aar 
eerst.e optreden heeft geopenbaard; bij vlek
typhus en pokke n, va n het zich o penba ren der 
ziekte in epidemi chen vorm. 

HOOFDSTUK I . 

M aatregel en toep(Illsel ij k in geval van pest , 
cholera, vlektyphus en pokken . 

Afd ee lin g I. 

Maatregel en bij het vertre k. 
A ,·t. 23. D e maatregelen , toe t,e passen bij 

vertrek van een luchtvaa rtuig uit een kr ing , 
di e door een der in dit Hoofdstuk bedoelde 
ziekten aangetast is, zijn de vol gen de : 

1° . Grondi ge re ini ging va n het luch tvaar
tui g, en vooral va n de deelen, die kunnen 
blootstaan aa n besmett ing ; 

2°. Geneeskundi g onderzoek van de re iz i
ge rs en de bemanning ; 

3°. H et afzonderen van iede r persoon, die 
verschijnselen va n een der bedoelde ziekten 
vertoont. alsmede va n de personen uit de om
gev ing der zie ken, di e zi ch in zooda nigen toe
stand bevinden , dat zij de zie kte kunnen over
b rengen· 

4°. O~derzoek van de goederen, di e de per
sonen bij zi ch hebben en die slech ts mogen 
worden toegelaten a ls zij in vol doend zinde-
1 ijke n toesta nd verkeeren ; 

5° . In geval va n pest , ontratting, indien er 
1·eden is om t,e veronderstell en, dat e r ratten 
aan boord zijn; 

6°. In geval van vle ktyph us, verdelg ing 
va n insecten , bepe rkt tot de personen di e , in
gevolge het genee kundi g onderzoek, be
chouwd kunnen worden in staat te zijn be
metting over te brengen , en tot hun re isgoed. 
D e scheepspa p ieren moeten worden voorzien 

van de aantee keningen overeenkomstig de be
palingen van a r t ikel 9. 

A f d e e l i n g II. 

Maatregel en bij aankomst . 
Art. 24 . De luchtvaartu igen mogen op all e 

goedgekeurde luch tvaart terre inen la nden , zelfs 
als zij komen u it een kring, di e aangetast is 
door een der ziekten waarop het eerste Hoofd
stuk van toepassing is. I eder der Hooge V er
d ragsluitende Partijen zal evenwel bevoegd 
zijn, indien de e pidemiologische omstandig
heden het vorderen, aan luchtvaartui gen , die 
uit bepaa l de kringen a fkomstig zij n, de ver
plichting op t,e l eggen te l a nden op be paalde 
l uch tvaartter re inen met gezondhe idsdi enst of 
op goedgekeurde luchtvaa rtterre inen ; daarbij 
za l reken ing moeten worden gehouden m et de 
geogra fi sche li gging van deze luch tvaa rtt.errei
nen en met de door de luchtva artui gen ge
volgde t rajecten , zoo, da t de luch tvaart ni et 
bel emme rd wo rdt. 

D e eenige maatregelen , die eventueel op 
goedgekeurde luch tvaartterreinen, welke niet 
tegelijke rtijd luch tvaartterre inen met gezond
he idsdie nst zij n, toegepast kunnen worden, 
zijn geneeskundig onde rzoek va n de beman
n ing en van de re izi gers, ontscheping en a f
zondering van de zieken. De r e izi ge rs en de 
bem a nning mogen de g re nslijnen. die door he t 
gezag op het l uchtvaa rtterre in zij n vastgesteld , 
ni et ove rschrijden , tenzij daartoe gemachtigd 
door den geneeskundi ge, di e met het onder 
zoek is belast. Di t verbod ka n aan het lucht
vaa rtuig bij tusschenl a ndingen worden opge
legd , to tda t het landt op een luch tvaa rtter-
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rein met gezondheidsdienst, waar het de in 
dit Hoofdstuk bepaalde maatregelen zal on
dergaan. 

Art. 25. De gezagvoerder van het luch t
vaartuig is gehouden zich , zoodra hij geland 
is, ter beschikking te stellen van het met de 
gezondheidszorg bel ast gezag, te antwoorden 
op elke vraag om sanitaire inlichtingen, die 
hem door den daartoe bevoegden dienst ge
daan wordt, en de sanitaire bescheiden ter 
onderzoek aan te bieden. 

Ingeval het luchtvaartuig boven een grond
gebied aankomt en buiten een luchtvaartter
rein met gezondheidsdienst of een goedge
keurd luchtvaartterrein landt, moet, indien 
het luchtvaartuig uit een aangetasten kring 
komt of zelf aangetast is, de gezagvoerder 
ervan de, het meest nabijzijnde, plaatselijke 
autoriteit op de hoogte stellen; deze neemt 
met de algemeene beginselen van dit Verdrag 
tot voorbeeld, de maatregelen, die bij de om
standigheden passen, en stuurt, indien moge
lijk, het luchtvaartuig naar een luchtvaart
terrein met gezondheidsdienst. Zonder mach
tiging van het bevoegd sanitair gezag mogen 
geen goederen ontscheept worden en mag geen 
enkele re izi ger of lid van de bemanning zich 
van het luchtvaartuig verwijderen. 

Art. 26. Voor de toepassing van dit Ver
drag mag toezicht niet worden vervangen 
door waarneming, behalve: 

a. in de omstandigheden, waarin toezicht 
geoordeeld mocht worden niet met voldoende 
doeltreffendheid uitvoerbaar te zijn; of 

b. als de kans op invoer van besmetting in 
het land als bijzonder ernstig wordt be
schouwd; of 

c. als de persoon, die aan toezicht moet 
worden onderworpen, niet vol doende waar
borgen uit gezondheidsoogpunt biedt. 

De personen, die aan waarneming of toe
zicht zijn onderworpen, zijn verplicht zich all e 
onderzoekingen te laten welgevallen, die het 
met de gezondheidszorg belast gezag noodig 
oordeelt. 

A. P est. 

Art. 27. Indien zich aan boord geen g-eval 
van pest heeft voorgedaan, kunnen uitsluitend 
de volgende maatregelen worden voorgeschre
ven: 

1 °. geneeskund ig onderzoek van de re izi 
gers en de bemanning; 

2°. ontratting en verdelging- van insecten 
in die zeldzame gevallen, dat die maatregelen 
noodig geoordeeld mochten worden , en indien 
deze nog niet waren toegepast op het I ucht
vaartterrein van vertrek; 

3°. de bemanning en de re izi g-ers mogen 
worden onderworpen aan een toezicht van niet 
meer dan zes dagen, te rekenen van den dag 
af, waarop het luchtvaartuig den besmetten 
kring heeft verlaten. 

Art. 28. Indien zich aan boord een bewezen 
of een verdacht geval van pest voordoet, wor
den de volgende maatregelen toegepast: 

1 °. geneeskundig onderzoek; 
2°. de zieke wordt onverwij ld ontscheept 

en afgezonderd; · 
3°. a ll e personen, die met den zieke in 

aanraking zijn geweest en die personen, wi,lke 
door het met de gezondheidszorg bel a t gezag 

als verdacht kunnen worden beschouwd, wor
den onderworpen aan toezicht voor een tijds
verloop, dat zes da.gen, te rekenen van het 
tijdstip van aankomst van het luchtvaartuig, 
niet te boven gaat; 

4°. de gebruik voorwerpen. het linnengoed 
en alle overige voorwerpen, di e op grond van 
het oordeel van het met de gezondheidszorg 
belast gezag als besmet worden beschouwd, 
worden gezuiverd van insecten en, als er aan
leiding toe is, ontsmet; 

5°. de verdachte gedeelten van het luch t
vaartuig worden gezuiverd van insecten; 

6°. het met de gezondheidszorg belast ge
zag kan in buitengewone gevallen ontratting 
toepassen, indien er reden is om de aanwezig
heid van ratten aan boord te veronderstellen 
en bij het vertrek geen ontratting heeft plaats 
gehad. 

Art. 29. Zoo het gezag van meening is, dat 
koopwaren, afkomstig uit een met pest be
smetten kring, ratten of vlooien kunnen be
vatten, worden die koopwaren niet gelost zon
der dat daarbij de noodige voorzorgen worden 
genomen. 

B. Cholera. 

Art. 30. Indien zich aan boord geen ge
val van cholera heeft voorgedaan, kunnen 
uitsluitend de volgende maatregelen worden 
voorgeschreven: 

1 °. geneeskundig onderzoek van de reizi
gers en de bemanning; 

2°. toezicht op de reizigers en de beman
ning voor een tijdruimte van niet meer dan 
vijf dagen, te rekenen van den dag af, waar
op het luchtvaartuig den besmetten kring 
hee ft verlaten. 

Art. 31. Indien zich gedurende de reis aan 
boord een ziektegeval heeft voorgedaan, waar
bij zich klini che verschijnselen van cholera 
hebben vertoond, wordt het luchtvaartuig, bij 
tusschenlandingen of bij aankomst, onderwor
pen aan de volgende maatregelen: 

1°. g-eneeskundig onderzoek; 
2°. de zieke of de zieken worden onver

wii l d ontscheept en a fgezonderd ; 
3°. de bemanning en de reizigers worden 

ondenvorpen aan toezicht voor een tijdsver
loop, dat vijf dagen, te rekenen van het tijd
stip van aankomst van het luchtvaartuig, niet 
te hoven gaat; 

4°. de gebruiksvoorwerpen. het linnengoed 
en alle over ige voorwerpen, die op g-rond van 
het oordeel van het met de gezondheidszorg
belast gezag als besmet worden beschouwd, 
worden ontsmet; 

5° . de gedeelten van het luchtvaartuig, 
waarin de zieken verblijf hebben gehouden of 
die beschouwd worden mogelijk besmet te zijn , 
worden ontsmet; 

6°. wanneer het drinkwater aan boord a ls 
verdacht wordt beschouwd, wordt het ontsmet 
en, behalve bij onmogelijkheid, geloosd en, na 
ontsmetting van de waterbewaarplaats, ver
vangen door water van goede hoedanigheid. 

In de 1 and en, waa r voor de onderdanen het 
onderzoek naar het dragen van chol era-kiemen 
is voorgeschreven, moeten de per I uch tvaar
tuig aangekomen personen, die in het land 
wenschen te verblijven. zich onderwerpen aan 
de verplichtingen, welke onder dezelfde om-
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standigheden op genoemde onderdanen toepas
selijk zijn. 

Art. 32. Per onen, die kunnen bewijzen 
minder dan ze maanden en meer dan zes 
dagen geleden tegen de cholera ingeënt te 
zijn, mogen alleen aan toezicht worden on
derworpen. 

Dit bewijs moet bestaan uit een geschreven 
en door een geneeskundige onderteekende ver
klaring, wiens handteekening moet zijn ge
legal i eerd; bij gebreke van legalisatie mo t 
de verklaring mede onderteekend zijn door: 
of a. den genee kundige, die verbonden is aan 
een luchtvaartterrein met gezondheidsdien t, 
of b. een niet met het bewerkstelligen van de 
inentingen belast persoon, die ingevolge de 
voorschriften van het land bevoegd is tot het 
waarmerken van paspoorten. 

Art. 33. Het ontschepen van de navolgende 
versche voedingsmiddelen: visch, schelpdje
ren , fruit en groenten kan worden verboden, 
indien zij a fkomstig zijn uit een kring, die 
met cholera besmet is. 

C. Vl ektyphus. 
Art. 34. a. Indien zich aan boord geen 

geval van typhu heeft voorgedaan, kan geen 
enkele sanitaire maatregel, met uitzondering 
van die, voorgeschreven in artikel 52 van dit 
Verdrag, toegepast worden op personen, die 
minder dan twaalf dagen geleden een kring, 
waarin de vlektyphus epidemisch is, hebben 
verlaten. 

b. Indien er een geval van vlektyphus aan 
boord is, zijn de volgende maatregelen toe
passelijk : 

1 °. geneeskundig onderzoek; 
2°. de zieke wordt onverwijld ontscheept, 

afgezonderd en ontluisd; 
3°. de overige personen, die aanleiding 

mochten geven tot het vermoeden, dat zij met 
luizen zijn behept, of aan besmetting bloot
gesteld zijn geweest, worden eveneens ontluisd 
en kunnen worden onderworpen aan een toe
zicht, waarvan de duur nimmer twaalf dagen, 
te rekenen van den dag der ontluizing af, 
mag overschrijden ; 

4. het linnengoed, de gebruik voorwerpen 
en all e overige voorwerpen, die op grond van 
het oordeel van het met de gezondheid zorg 
belast gezag als besmet worden beschouwd, 
worden gezuiverd van insecten; 

5° . de gedeelten van het luchtvaartuig, 
waar de typhuslijder zijn verblijf heeft gehad 
en die op grond van de meening van het met 
de gezondheidszorg belast gezag als besmet 
beschouwd worden, worden gezuiverd van in
secten. 

D. Pokken. 
Art. 35. a. Indien zich aan boord geen 

geval van pokken heeft voorgedaan, kan geen 
enkele sanitaire maatregel worden toegepast, 
behalve ten aanzien van personen, die minder 
dan veertien dagen geleden een kring hebben 
verlaten, waarin de pokken epidem isch zijn en 
die, naar de meening van het met de gezond
heidszorg belast gezag, niet voldoende tegen 
de ziekte zijn gevrijwaard. Deze personen 
mogen, onverminderd de bepalinge~ van '.1r
tikel 52 worden onderworpen hetz1J aan in

enting, hetzij aan toezicht, hetzij aan inenting 

gevolgd door toezicht; de duur van dit toe
zicht mag veertien dagen, te rekenen van den 
dag van aankomst van het luchtvaartuig af, 
niet overschrijden. 

b. Indien zich een geval van pokken aan 
boord voordoet, zijn de volgende maatregelen 
toe pa se! ijk : 

1 °. geneeskundig onderzoek; 
2°. de zieke wordt onverwijld ontscheept 

en afgezonderd; · 
3°. de overige personen, die aanleiding 

mochten geven tot het vermoeden, dat zij aan 
besmetting blootgesteld zijn geweest en die 
naar de meening van het met de gezondheids
zorg belast gezag niet voldoende tegen de 
ziekte zijn gevrijwaard, mogen worden onder
worpen aan de maatregelen, voorzien in pa
ragraaf a van dit artikel ; 

4°. het linnengoed, de gebruiksvoorwerpen 
en de overige voorwerpen , die op grond van 
het oordeel van het met de gezondheidszorg 
belast gezag beschouwd worden als kortgele
den besmet te zijn, worden ontsmet; 

5°. de gedeelten van het luchtvaartuig, 
waarin de poklijder zijn verblijf heeft gehad, 
of die, op grond van het oordeel van het met 
de gezondheidszorg hela t gezag als besmet 
worden beschouwd, worden ontsmet. 

Als tegen de ziekte gevrijwaard, in den zin 
van dit artikel, worden beschouwd personen: 
a. die kunnen bewijzen, dat zij vroeger een 
aanval van de zie'kte gehad hebben of minder 
dan drie jaar en meer dan 12 dagen geleden 
ingeënt zijn; of b. die plaatselijke kenteeke
nen van vroegreactie vertoonen, welke van 
een voldoende beveiliging tegen besmetting 
getuigen. Bui ten de gevall en, waarin die ken
teekenen bestaan, moet het bewijs worden ge-
1 everd door een geschreven geneeskundige ver
klaring, gelegaliseerd · op de wijze als be
paald in de tweede zinsnede van artikel 32. 

HOOFDSTUK II. 

B epalingen, die toepasselijk zijn in geval 
van gele koorts. 

A f d e e l i n g I . 
Algemeene bepalingen. 

Art. 36. Op grondgebieden, waar de gele 
koorts vermoed kan worden inheemsch te zijn, 
zullen de Hooge Verdragsluitende Partijen de 
noodige maatregelen nemen om te onderzoe
ken, of op haar grondgebied gele koorts be
staat in een vorm, waarin zij niet klinisch is 
te herkennen, doch door biologisch onderzoek 
aangetoond kan worden. 

Art. 37. I eder der Hooge Verdragsl uitende 
Partijen verbindt zich, onafhankelijk van de 
kennisgeving der gevallen en der omstandig
heden, die betrekking hebben op de erkende 
gevallen van gele koorts, zooals die kennis
geving is geregeld in de artikelen 1, 2, 3, 4, 
5 en 8 van het Internationaal Sanitair Ver
drag van 21 Juni 1926 onverwijld aan de an
dere Hooge Verdragsluitende Partijen en te
gelij kertijd aan het Internationaal Gezond
heidsbureau hetzij rechtstreeks, hetzij door 
tusschenkomst van de gewestelijke Bureau's, 
waarmede dat Bureau tot dat doel overeen
komsten heeft gesloten, mede te deelen, dat op 
haar grondgebied het werkelijk bestaan van 
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gele koorts in den hierboven bedoelden vorm 
is ontdekt. 

A f d e e I i n g II. 
B epalingen betreffende de streken, waarin 

gel e koo,·ts waa,·genomen of inhe,emsch is. 
Art. 38. Onverm inderd a rti kei 4 en onder 

voorbehoud van de maatregelen, voorz ien in 
artikel 46 hierna, moet elk luchtvaartterre in, 
dat openstaat voor de luch tvaa rtui gen aange
wezen in artikel 1, I, tweede zinsnede, van 
dit Verdrag, en dat is aangelegd in een 
streek, d.w.z . een deel van een grondgebied, 
waar de gele koorts voorkomt in een kl inisch 
of biologisch herkenbaren vorm , een lucht
vaartterre in met gezondheidsdienst zijn , dat 
beantwoordt aan de omschrijvi ng in dit Ver
drag en bovendi en: 

a. gelegen moet zijn op gepasten afstand 
van het meest nabij gelegen bewoonde cen
trum · 

b. 'voorzien moet zijn van een inrich ting 
voor drinkwatervoorzien ing , di e volkomen be
schermd is tegen muskieten en zoovee l moge
lijk van muskieten bevrijd moet zijn door 
maatregelen, die stelselmatig bestemd zijn om 
de verbl ij fplaatsen der insecten te verwijderen 
en deze insecten in a lle stadia van hun ont
wikkeling te verdelgen; 

c. voorz ien moet zijn van tegen muskieten 
beschermde verblijven voor de bem anningen 
der I uchtvaartuigen en voor h et personeel van 
het luchtvaartterre in ; 

d. voorzien moet zijn van een tegen mus
kieten beschermd ver blijfsgebouw, waarin de 
re izigers kunnen worden gehuisvest of opge
nomen in geval van toepass ing der maatrege
len, hieronder voorzien in de artikelen 42 en 
44. 

Art. 39. Indien in de streek, waar de gele 
koorts is waargenomen of in inheemschen 
vorm voorkomt, nog geen luchtvaartterrein is, 
dat beantwoordt aan de voorwaarden, di e in 
het vorige artikel zijn aangegeven, wordt a lle 
luch tvaart ui t di e streek naa r een a nder 
grondgebied opgeschort, totdat een zoodanig 
luchtvaartterre in is ingericht. 

Art. 40. Elk luchtvaartterrein , dat is inge
richt en uitgerust overeenkomstig de bepa
lingen van a rt ikel 38 hi erboven, krijgt den 
naam van anti amaril I uchtvaartterrein en 
wordt geacht een afzonderlijken kring te vor
men. Van het inrichten van een zoodanig 
luchtvaartterre in zal door de Hooge Verdrag
slui tende Partij , op wier g rondgebied het ge
legen is , kenn is gegeven worden aan de 
andere H ooge Verdragsluitende P artijen en, 
op de wijze als voorzien in artikel 7, hetzij 
aan het Internationaal Gezondheidsbureau, 
hetzij aan de Internationale Commiss ie voor 
de Luchtvaart. Als gevolg van deze kennis
geving zal de aangi fte van het bestaan van 
gele koorts in een aangrenzende stad of een 
aangrenzend dorp of in een a nderen kring 
niet toepasselijk zijn op dat luchtvaartterre in. 
H et zal slechts dan besmetverklaard kunnen 
worden, indien zich gevall en van gele koorts 
hebben voorgedaan bij de personen, die er 
verblijf houden. 

Art. 41. Indien een antiamari l luchtvaart
terre in een besmette kring wordt, zal de lucht
vaart van dit luchtvaartterrein naar elk ander 

grondgebied onderbroken worden totdat a lle 
maatregelen, die bestemd zijn om het van de 
besmetting te bevrijden, genomen en all e kan
sen op verbreiding van de gele koorts ver
dwenen zull en zijn. 

A rt. 42. Ingeval een a nti amaril I uchtvaart
terre in niet besmet is, maar de gele koorts in 
de streek voorkomt, worden bij , of in elk 
geval zoo kort mogelij k vóór, h et vertrek van 
een I uchtvaartu ig de vol gen de maatregelen 
genomen 

1 °. Onderzoek van het luchtvaartui g en 
zijn lading, om zekerhe id te krijgen, dat zij 
geen muskieten bevatten, en zoo noodig ver
de lg ing der muskieten. Hiervan moet meld ing 
worden gemaakt in het journaal ; 

2°. Geneeskundig onderzoek van de reizi 
gers en de leden der bemanning; zij, di e er 
van verdacht worden door gele koorts aange
t ast te zijn of ten aanzi en van wie behoorlijk 
is vastgesteld, dat zij aan besmetting door 
gele koorts muggen blootgesteld zijn geweest, 
moeten worden gedwongen om, onder de voor
waarden, die door h et bevoegd gezag, dat 
met de gezondheidszorg is belast, zijn goed
gekeurd, hetzij binnen de omheining van het 
luchtvaartterrein, hetzij elders, onder waar
neming te blijven , totdat voor hen een t ijd
ruimte van zes dagen , te rekenen van den 
laatsten dag af, dat zij aan de besmetting 
hebben blootgestaan, is verstreken; 

3°. De namen der reiz igers en der leden 
van de bemanning, zoomede de inl ich t ingen 
aangaande hun blootstaan aan besmetting, 
den duur en de omstandi gheden van de door 
h en vóór het vertrek onderga ne waarneming, 
worden ingeschreven in het journaa l. 

Art. 43. I eder op doorrei s zij nd luchtvaar
tui g, dat niet komt uit een streek waar ge le 
koorts voorkomt en dat om te proviandeeren 
een tusschenl anding maakt op een a nti a maril 
luchtvaartterre in, wordt vrij gesteld van ge
zondhe idsmaatregelen, di e voor het vertrek 
van dat luchtvaartterrein zijn vastgesteld. Op 
zijn verdere re is zal het niet worden onder
worpen aan de bepalingen van dit Hoofdstuk, 
mi ts het journaal meld ing ervan maakt, dat 
het a ll een om te proviandeeren het ant iamaril 
luchtvaa rtterre in heeft aangedaan. 

Art. 44 . De in artikel 1, I , tweede zin
snede van dit Verdrag aangeduide luchtvaar
tui gen moeten, vliegende tusschen twee stre
ken, waar zich gele koorts voordoet, een antia
maril luchtvaartterre in va n die streken als 
punt van vertrek en van landing nemen. De 
re iz ig ers, de bemannin g en d e koopwaren 
mogen a lleen worden ontscheept of inge
scheept op een anti ama ril I uchtvaartterrein. 

I n den loop van hun reis tusschen d ie lucht
vaartterreinen mogen de 1 uchtvaartu igen om 
te proviandeeren tusschen landingen doen op 
elk 1 uchtvaar tterrein, dat n iet is gelegen in 
een streek, waa r gele koorts voorkomt. 

De maatregelen, die bij aankomst op het 
antiamarile luchtvaartte rrein moeten worden 
genomen, zijn de volgende: 

1 °. Onderzoek van het 1 uchtvaartte rre i n en 
zijn lading, om zekerheid te krijgen, dat zij 
geen muskieten bevatten en zoo noodig ver-
delging der muskieten; · 

2°. Geneeskundig onderzoek van de re izi
gers en van de leden der bemanning om zich 
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ervan te vergewissen, dat zij geen verschijn
selen van gele koorts vertoonen. 

Indien een persoon ervan verdacht wordt 
door gele koorts aangetast te zijn, of indien 
niet ten genoegen van het gezag, dat met de 
gezondheidszorg op het luchtvaartterre in van 
aankomst is be l ast, vaststaat, dat, sedert een 
persoon aan besmetting heeft kunnen bloot
staan, een tijdru imte van zes dagen is ver
streken, kan op di en pe rsoon gedurende een 
tijdruimte van zes dagen, te rekenen van den 
laatsten dag af, waa rop hij besmet heeft kun
nen zijn, waarneming worden toegepast, hetz ij 
binnen de omheining van het I uchtvaar tter
rein, hetz ij elders, en wel onder de voorwaar
den, di e door het bevoegd gezag, dat met de 
gezondheidszorg is belast, zijn goedgevonden. 

Art. 45. Luchtvaartuigen , di e een a nti a
maril luchtvaartterre in in een streek waar 
gele koorts voorkomt als punt van vertrek 
hebben genomen, vallen bij aankom t in een 
streek, waar zij niet voorkomt, onder de be
palingen der Afdeel ingen III en IV hierna. 

Art. 46 . Voor zooveel de plaatselijke lucht
vaart betreft, zal niets van deze Afdeel ing 
geacht worden de R egeer ingen van naast el
kander gelegen grondgebieden, waar de ge le 
koorts is waargenomen of inheemsch voor
komt, te beletten bij wederzijdsche overeen
komst niet antiamaril zijnde luch tvaartter re i
nen, uitsluitend voor de luch tvaart tusschen 
die te rreinen in te r ichten en te gebruiken. 

Afd ee ling III. 

B epalingen betreffende de grondgebieden of 
st,·eken, waa,· de gele ko01·ts niet vo01·ko1nt, 
,naa,· waar zij toestanden zou l,,·1.mnen vinden, 

wel ke haar ontwikkeling to elaten. 

Art. 47. Op grondgebieden of in streken, 
waar de gele koorts niet voorkomt, maar waar 
zij toestanden zou kunnen vinden, welke h aar 
ontwikkel ing toelaten, mogen bij aankomst 
van een luchtvaartuig op een luchtvaartte r
re in met gezondheidsdienst de volgende maat
regelen worden genomen: 

1 °. onderzoek van het luchtvaartu ig en zijn 
lading, om zekerheid te krijgen, dat zij geen 
muskieten bevatten en zoo noodig verdelging 
der muskieten · 

2°. geneesk~ndig onderzoek van de re izi
gers en van de leden der bemanning om zich 
e r van te vergewi en, da t zij geen verschijn
selen van gel e koorts vertoonen. 

Indi en een pe rsoon er van ve rdacht word t 
door gele koorts aangetast te zijn, of indi en 
niet ten genoegen van het gezag, dat met de 
gezondheidszorg op het luchtvaartterre in be
l ast is, vaststaat, dat, sedert een persoon aan 
besmetting heeft kunnen blootstaan, een t ijd
rui1n te van z s dagen is verstreken , kan op 
di en persoon gedurende een tijdruimte, die 
zes dagen, te rekenen van den laatsten dag 
a f, waa rop hij besmet heeft kunnen zijn , n iet 
mag oversch rijden, waarneming worden toe
gepast, hetzij b innen de omheining van het 
1 uchtvaartterrein, hetzij elders, en wel onder 
de voorwaarden, die door het bevoegd gezag 
dat met de gezondheidszorg is belast, zijn 
goedgevonden. 

Art. 48. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen verbinden zich om, behalve in bui ten-

gewone omstandigheden, die gemotiveerd moe
ten worden, geen beweegredenen van sanitai
ren aard aan te voeren tot het verbieden van 
landing op de grondgebieden, bedoeld in ar
tikel 47, aan luchtvaa rtui gen, die afkomstig 
zijn van streken, waar de gele koorts voor
komt, m its de bepal ingen van Afdee ling II 
van dit Hoofdstuk en bepaalde lijk die, be
treffende de maatregelen, we lke voor het ver
trek zij n vastgesteld, worden in acht genomen . 

Art. 49. Desalniettemin kunnen de Hooge 
Verdragsluitende P a rtijen bepaalde I uchtvaart
terre inen met gezondheidsdienst aanwijzen, 
waar luchtvaa rtui gen, afkomstig van g rond
geb ieden, waa r de gele koorts voorkomt, moe
ten landen, zoo z.ij r e izige rs, bemanning of 
koopwaren moeten ont chepen. 
No. 197. 

Af d e e I i n g IV. 

B epalingen, bet,·eff ende de g,·ondgebieden of 
streken, waar de toestanden het wortelschieten 

van gel e koo,·ts nie t toelaten. 

Art. 50. In grondgebieden of streken, 
waar de toestanden het wortelsch ieten van de 
gele koorts niet toelaten, mogen luchtvaa rtui
gen, di e komen uit streken, waar de ge le 
koorts voorkomt, landen op elk luchtvaart
terrein met gezondheidsdienst of elk erkend 
luchtvaa rtterre in. 

Art. 51. Bij aankomst moeten de volgende 
maatregelen worden genomen: 

1 °. onderzoek van het luchtvaartuig en ziju 
lading, om zekerhe id te kr ijgen, dat zij geen 
muskieten bevatten en zoo noodig verdelging 
der muskieten; 

2°. geneeskundig onderzoek van de reizi 
gers en van de leden der bemanning. 

HOOFDSTUK III. 

Gemeenschappelijke bepalingen. 

Art. 52. P e rsonen, d ie op het g rondgebied 
van een der Hooge Verd ragslui tende P a rtijen 
met een luchtvaartui g aankomen en bloot
gesteld zijn geweest aan de ka ns om besmet 
te worden met een der ziekten, bedoeld in ar
tikel 18 van dit Verdrag, kunnen, indien voor 
hen het incubatietijdperk nog niet is verstre
ken, onder voorbehoud va n het bepaalde in 
Hoofdstuk II van dit Deel aan toezicht wor
den onderworpen tot dat t ijdperk geëindigd is. 

T en aanzi en van cholera en pokken zijn de 
bepalingen van de artikelen 32 en 35, betrek
king hebbende op tegen besmetting beveiligde 
personen, eveneens toepasselijk op de maat
regelen, voorzien in dit artikel. 

Art. 53. P ersonen die, bij aankomst op een 
luchtvaa rtterre in, beschouwd worden naa r de 
bewoordingen van de bepalingen van dit Deel 
toez ic h t te moeten o nd e rgaan , totdat he t in
cubatietij dperk der ziekte is verstreken, mogen 
nochtans hun reis voortzetten, a ls van dit fe it 
wordt kennisgegeven aan het gezag op de 
volgende terre inen van tus chenlanding en 
aan dat op de plaats van be temming; deze 
kennisgev ing kan worden gedaan hetzij door 
een aanteekening in het journaal , bedoeld in 
artikel 9 van dit Verdrag, hetzij door eenig 
ander middel, waarborgende, dat de personen 
op elk der vol gende op hunne reisroute ge
legen I uchtvaartterre inen onderworpen zullen 
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kunnen worden aan geneeskund ig onderzoek. 
Aan hen, d ie onder de omstandigheden, 

voorz ien in de artikelen 26, 44, 4e zinsnede, 
en 47, 2e zinsnede, van dit Verdrag, aan 
waarnem ing onderhev ig mochten zij n, mag 
voortzetting van de reis niet worden toege
staan dan na afloop van het incubatietijdperk, 
beh alve - bij andere ziekten dan de gele 
koorts - met toestemming van het met de 
gezondhei dszorg belast gezag van de p laats 
van bestemming. 

Art. 54. Het met de gezondheidszorg van 
elk luchtvaartterrein belast gezag za l bij de 
toepassing van sanitaire maatregelen op een 
luchtvaartuig, dat uit een besmetten kr ing af
komstig is, zoo ruim mogelijk rekening hou
den met de maatregelen, die op dat lucht
vaartuig reeds op een ander luchtvaartterrein 
met gezondheidsdienst in een vreemd of het 
e igen L and zijn toegepast en waarvan naar be
hooren aanteekening is gehouden in het jour
naal, bedoeld in artikel 9 van dit Verdrag. 

L uchtvaartuigen, afkomstig uit een be met
ten kring, op welke gezondheidsmaatregelen 
op voldoende wijze zijn toegepast, zull en bij 
hun aankomst op een ander luchtvaartterrein, 
onversch ill ig of dit tot hetzelfde Land be
hoort of n iet, niet ten tweedenmale die maat
regelen ondergaan, mits sedert dien zich geen 
enkel voorval heeft voorgedaan, dat de toe
pas ing dier maatregelen tengevolge zou moe
ten hebben en het luchtvaartuig, behalve om 
brandstof in te nemen, geen tusschenl and ing 
op een besmet luchtvaartterrein heeft gedaan. 

Art. 55. H et gezag van het luchtvaartter
rein, dat gezondheidsmaatregelen toepast, 
geeft telkenmale op verzoek aan den gezag
voerder van een luchtvaartuig of aan ieder 
ander belanghebbende kosteloos een bewijs af, 
bevattende een opgave van den aard der maat
regelen, de gebruikte ·werkwijzen, de deelen 
van het luch tvaartuig, die een behandeling 
hebben ondergaan en de redenen, waarom de 
maatregelen zijn toegepast. 

Het gezag zal aan de reizigers, die zij n 
aangekomen met een luchtvaartuig, . waarop 
zich een geval van een der besmette! ij ke ziek
ten, a ls bedoeld in artikel 18, heeft voorge
daan, op aanvraag een bewijs, eveneens koste
loos, verstrekken, waarop vermeld staan de 
datum van aankomst en de maatregelen, 
waaraan zij en hun reisgoed onderworpen 
zijn geweest. 

Art. 56. Luchtvaartuigen mogen, behalve 
in de in dit Verdrag uitdrukkelijk bepaalde 
gevall en, niet worden opgehouden om redenen 
van sanita iren aard. 

Indi en aan boord van een I uchtvaartuig een 
lij der aan pest, cholera, gele koo rts; vlek
typh us of pokken is geweest, wo rdt het n iet 
langer vastgehouden dan den tijd, die strikt 
noodig is om het de voorbehoedende maatre
gelen te doen ondergaan, d ie er voor e lk in 
d it Verd rag voorzien geval op toegepast mo
gen worden. 

Art. 57. Ieder I uchtvaartuig, dat zich niet 
wil onderwerpen aan de verpl ichtingen, d ie 
het uit k rach t van de bepalingen van dit Ver
drag door het gezag van het luchtvaartterre in 
worden opgelegd , is, behoudens de voorsch r if
ten van Hoofdstuk II van dit Verdrag en be
paaldelijk van artikel 47 daarvan, vrij , zijn 

reis voort te zetten. H et mag zich echter op 
een ander luchtvaartterrein in hetzelfde Land 
niet ophouden anders dan om te provia ndee
ren. 

H et mag zijn goederen lossen, op voorwaa r
de, dat het I uchtvaartuig wordt afgezonderd en 
de goederen zoo nood ig worden onderworpen 
aan de maatregelen, die zij n voorzien in ar
t ikel 10 van dit Verd rag. 

Aan het luchtvaartuig zal eveneens worden 
toegestaan de reizigers, die het verzoek er toe 
doen , te ontschepen, m its deze zich onderwer
pen aan de maatregelen, die het met de ge
zondheidszorg belast gezag voorschrijft . 

Het mag, mits in afzondering blij vende, ook 
brandstof, reservedeelen , levensm iddelen en 
water innemen. 

YIERDE DEEL. 

Slotbepalln g·en. 
Art. 58. Twee of meer der H ooge Verdrag

sluitende Partijen kunnen op den grondslag 
der beginselen van dit Verdrag onderli ng bij 
zondere overeenkomsten slu iten, d ie afzonder
lij ke punten van de regeling der luchtvaa rt 
raken, inzonderheid wat betreft de toepassing 
op haar grondgebieden van H oofdstuk II van 
het Derde Deel. 

Van deze overeenkomsten moet, evenals van 
die, bedoeld in artikel 46, zoodra zij in wer
king treden, mededeel ing worden gedaan, 
hetzij aan het Internationaal Gezondheids
bureau, hetzij aan de I nternationale Commis
sie voor de Luchtvaart, op de wijze a ls be
paald in artikel 7. 

Art. 59 . De Hooge Verd ragsluitende Par
tijen komen overeen, ingeval tusschen haar 
met betrekking tot de u itlegging van dit 
Verdrag meeningsverschil mocht ontstaan, het 
gevoelen van het P ermanent Com ité van het 
Internationale Gezondheidsbureau te vragen, 
alvorens tot welke andere procedure ook over 
te gaan. 

Art. 60. Onverminderd het bepaalde in de 
laatste zinsnede van artikel 12 verbinden de 
Hooge Verdragslui tende P artij en zich om, 
voor de sanita ire verrichtingen op haar lucht
vaartterreinen, op de luchtvaartuigen de r 
andere Hooge Verdragsluitende Partijen het
ze i fcle tarief toe te passen a ls op haar na
t ionale I uchtvaartu igen. 

D it tarief moet zoo matig mogelij k zij n en 
worden medegedeeld, hetzij aan het I nterna
t ionaal Gezondheidsbureau, hetzij aan de I n
ternationale Luchtvaartcomm iss ie , op de w ij ze, 
als bepaald in artikel 7. 

Art. 61. Iedere H ooge Verdragslui tende 
Partij , d ie het aanbrengen van wijzigingen in 
dit Verdrag mocht wenschen, zal haar voor
stellen daartoe hebben in te dienen bij de 
Nederlandsche Regeering. Deze zal daarvan 
het I nternationaal Gezondheidsbureau op de 
hoogte brengen , hetwelk, a ls het zulks ge
schi kt oordeelt, een protocol tot wij zig ing van 
het Verdrag zal opstellen en aan de eder
landsche Regeering doen toekomen. 

De Nederlandsche Regeering zal per gedag
teekende circulaire den tekst van dat protocol 
aan de a ndere H ooge Verdragslu itende P ar
t ij en overleggen met de vraag, of zij de voor
gestelde wijzig ingen aanvaarden. De instem-
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ming van ieder der Hooge Verdrags lui tende 
Partijen met die wij zig ingen za l blijken hetzij 
ui t een aan de N ederlandsche R egeering te 
kennen te geven nadrukkelijke goedkeuring , 
hetzij u it het fei t, da t zij zich h eeft onthouden, 
binnen twaalf m aanden na de dagteekening 
va n de bedoelde circul a ire, bezwaren ter ken
nis van die R egeering te brengen. 

W anneer het aantal nadrukkelijke of sti l
zwijgende goedkeuringen ten minste het twee 
derde deel van de Regeeringen der Hooge 
Verdragsluitende P a rtijen uitmaakt , zal de 
N ederl andsche Regeering d it bij proces-ver
baal vaststellen, en daarvan mededeel ing doen 
aan het Interna tionaal Gezondheidsbureau en 
aan de R egeeringen van alle Hooge Verdrag
slui tende P artijen. H et p rotocol zal voor de 
in het proces-verbaal genoemde H ooge Ver
dragsluitende P artijen van k rach t worden na 
het verstrijken van een termijn van zes maan
den na de dagteekening van h et proces-ver
baal. Voor de a ndere Hooge Verdragsluitende 
P art ij en blijft di t Verdrag ongewijzigd toe
passelij k tot den dag, waarop zij tot het 
protocol toetreden. 

A rt. 62. Di t Verdrag zal de dagteekening 
van heden dragen en van dezen da tum af tot 
een jaar daarna onderteekend kunnen worden. 

Art. 63. Di t Verdrag zal worden bekrach
tigd en de bekracht igingsoorkonden zullen 
zoo spoedig mogelij k worden overhandigd aan 
de N ederlandsche Regeering. 

Zoodra tien bekrach t ig ingen zijn nederge
legd, zal de N ederl andsch e R egeering daar
van proces-verbaal opmaken . Zij zal a fschr if
ten van dat p roces-verbaa l toezenden a an de 
R egeeringen der Hooge Verdragslui tende 
Partij en en aan het I nternationaal Gezond
heidsbureau . Di t Verdrag t reedt in werking 
op den honderd twintigsten dag na de dagtee
kening van het p roces-verbaal. 

H et later nederleggen van bekrach t ig ingen 
zal worden vastgesteld door een proces-ver
baal , dat vol gens den hierboven aangegeven 
gang van zaken is opgemaakt en meegedeeld. 
D it Verdrag treedt ten aanzien van ieder der 
Hooge Verdragslui tende P artij en in werking 
op den honderd twin t igsten dag na de dag
teekening van het p roces-verbaal , waarbij het 
nederleggen va n h are bekrachtiging is vastge
steld. 

Art. 64 . De landen, die dit Verdrag n iet 
onderteekend hebben, zull en van de dagteeke
ning af van het proces-verbaal van nederleg
g ing van de eerste t ien bekrachtig ingen, te 
a ll en tijde tot toetred ing worden toegelaten . 

I edere toetreding zal plaa ts hebben door 
een kennisgeving langs den diplomatieken weg 
aan de N ederl andsche R egeering . Deze zal de 
akte van toetreding nederleggen in haar a r
chieven en terstond de R e geer ingen van all e 
l anden, die aan h et Verdrag deelnemen zoo
mede het Internat ionaal Gezondheidsbureau 
op de hoogte brengen, onder mededeeling van 
de dagteekening der nederlegging. I edere toe
tred ing zal in werking t reden den honderd 
twi nti gsten dag na die dagteekening. 

Ar t . 65. I eder der Hooge Verdragsluitende 
P artijen kan bij de onderteekening, bij de be
krach t ig ing of bij de toetred ing verkl a ren, 
dat zij door de aanvaard ing van dit Verdrag 
geen enkele verplichti ng op zich wil nemen 

voor zooveel ):,etreft het geheel of eenig deel 
van h aar koloniën, protectora ten, overzeesche 
gebieden of gebieden, d ie onder haar suze
rein ite it of mandaat zijn gepl aatst; in di t 
geval zal d it Verdrag niet toepasse lij k zijn op 
de geb ieden, die het onderwerp van zoodanige 
verkla ring u itmaken. 

Ieder der Hooge Verd ragsluitende P artijen 
zal later aan de Nederl andsche R egeering ken
nis kunnen geven, dat zij di t Verdrag toepas
selij k wi l verklaren op het geheel of eeni g 
deel van haar gebieden, di e het onderwerp 
hebben uitgemaakt van de in de vorige zin
snede bedoelde verkl a ring. In dat geval zal 
h et Verdrag op de gebieden, in de kennisge
ving bedoeld, toepasselijk worden op den 
honderd twintigsten dag na de dagteekening 
van de nederlegging der kenn isgeving in het 
a rchief der N ederlandsche R egeer ing. 

E venzoo kan na het verst r ij ken van het tijd
vak, genoemd in a rtikel 66, ieder der Hooge 
V erdragslui tende P art ijen te a ll en t ij de ver
kl aren, da t zij de toepass ing van di t Verdrag 
op het geheel of eeni g deel va n haar kolo
niën, protectoraten, overzeesche gebieden of 
gebieden, die onder haar suzereini teit of man
daat zij n geplaa tst, wi l z ien ophouden; iu 
da t geval zal een jaa r na den datum van de 
nederlegging dezer verkl a ring in de a rchieven 
der N ederl andsche R egeering het Verdrag op
houden toepasselij k te zijn op de gebieden, 
die het onderwerp der verkl aring zijn geweest. 

De. N ederlandsche R egeer ing za l de R egee
ringen van a lle landen, die aan di t V erdrag 
deel nemen, al smede het Internationaal Ge
zondheidsbureau op de hoogte brengen van de 
kennisgevingen en verklaringen, die ter toe
pass ing van de h ierboven bedoelde bepa lingen 
gedaan zij n, onder opgave van den da tum 
van de nederlegging er van in haar arch ieven. 

Art. 66. De R egeer ing van iede r Land, dat 
aan di t Verdrag deelneem t , zal di t, nadat het 
te haren aanzien gedurende vij f jaar van 
kracht is geweest , te allen tij de kunnen op
zeggen bij schriftelijke kennisgeving langs den 
diplomat ieken weg gericht tot de N ederland
sche R egeering. Deze zal de akte van opzeg
g ing nederl eggen in haar a rch ief ; zij zal on
ve rwijld de R egeeringen van alle landen, di e 
aan he t Verdrag deelnemen, alsmede het In
ternationaal Gezondheidsbureau op de hoogte 
brengen onder opgave van den da tum van 
nederlegging een jaar na dien da tum zal de 
opzegging in werking t reden . 

Art. 67. De onderteeken ing van dit Ver 
drag kan slech ts dan van eenig voorbehoud 
vergezeld gaan, als di t vooraf door de Hooge 
Verdragslu itende Partij en, die reeds geteekend 
hebben, is goedgekeurd. E veneens zal geen 
akte worden genomen van bekrach t ig ingen 
of toetred ingen, die vergezeld zijn van bepa
lingen van een voorbehoud, dat niet vooraf 
goedgekeurd is door alle L anden die aan di t 
Verdrag deel nemen. 

Ter oorkonde waarvan de onderscheiden Ge
volmachtigden dit Verdrag hebben ondertee
kend. 

Gedaan te ' s-Gravenhage, den twaal fde11 
A pri l negent ienhonderd drie en dertig , in een 
enkel exemplaar , dat bewaard zal blijven in 
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de archieven der ederland che R egeering en 
waarvan eensluidend gewaarmerkte a fsch r if
ten, langs den diplomatieken weg, zull en 
worden toegezonden aan ieder der H ooge Ver
dragsluitende Partijen. 

V oor de Unie van Zuid-Afrika: 
A. J. Bosma n. 

Voo,· D uitschland : Jul ius Graf von Zech-
Burkersroda. 

Voor de Vere enigde Staten van Amerika : 
1. Met betrekking tot artike l 61 zull en 

geen wijzigingen van het verdrag bindend zijn 
voor de R egeering der Vereenigde Staten 
van Amerika of voor een gebied, dat aan 
hare rechtsmacht onderworpen is, tenzij zoo
dan ige wij zig ingen aangenomen zijn door de 
Regeering der Vereenigde Staten van Amerika. 

2. De Regeering der Vereenigde Staten 
van Amerika behoudt zich het recht voor te 
bes! issen of, u it het oogpunt der toe te passen 
maatregelen bezien, een vTeemde kring a ls 
besmet moet worden beschouwd en te bepa
len , welke maatregelen onder bij zondere om
standig heden zull en worden toegepast op vlieg
tu igen en personen, komende op een I ucht
vaartterrein van de Vereenigde Staten van 
Amerika of van een geb ied, dat aan hunne 
rechtsmacht onderworpen is. 

Grenville T . Emmet. 
Voor Australië: 

Bij de onderteekening van dit verdrag voor 
het Gemeenebest van Australië verklaar ik, 
dat mijn onderteekening onderworpen is aan 
het volgende voorbehoud: 

,, Zij ner M a jesteits R egeering in het Ge
meenebe t van Australië behoudt zich het 
recht voor slechts d ie verklaringen te aan
vaarden, welke onderteekend zij n doo r een 
erkend ambtenaa r van den Openbaren Ge
zondheidsdienst van het betrokken land, en 
waarvan de tekst het ambt vermeldt, bekleed 
door den persoon, d ie de verklar ingen onder
tee kent, ind ien de omstandigheden zoodanig 
blijken te zijn, dat verklaringen, afgegeven 
onder de voorwaarden, nedergelegd in artike l 
32 van het verdrag, niet alle noodzakel ij ke 
waarborgen verschaffen." 

I n overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 65, verklaar ik voorts, dat de aanvaar
ding van het verdrag niet bindend is voor de 
geb ieden van P apoea en het eiland orfolk 
of de mandaatgebieden ieuw-Guinea en 
N a uru . 

Hubert Montgomery. 
Voor Oostenrijk: Georg Alexich. 
Voor B elgië : Ch. Maskens. 
Vo or Egypte: H afez Af ifi . 
Vo o,· Spanje : J. Gómez Ocerin . 
V oor Frankrijk: Vi troll es. 
Voor Marokko: Vi troll es. 
Vo o,· 'Tunis: Vitrol les. 
V oor Syrië : Vitrol les. 
Voor L ibanon : Vi tro ll es. 
Voor Groot-B ritannië en Noor,J,. I erland, als-

1nede voor all e deelen van het Britsche Rijk, 
welke niet afzonderlijk l id zijn van den 
Volkenbond : 
In overeenstemm ing met de bepalingen van 

artikel 65, eerste alinea, van dit verdrag ver
klaa r ik hierbij , dat m ij n onderteekening niet 
inslu it Newfoundl and of een ige Britsche ko-

lonie of protectoraat, noch een.ig mandaat
geb ied, waarvan het mandaat wordt u itge
oefend door Zijner M aje teits R egeering in 
het Vereenigd Koninkrij k. 

Odo Russell. 
Voor Griekenland : Tri antafylla kos. 
Voor den l erschen Vrijstaat: 

Voor Ital ië: 

Voor M onaco : 
Vo or Nieuw-Zeeland: 
Voor Nederland, 

O'Kell y de Gall agh. 
Francesco Mar ia 

T a li ani. 
H enri E. Rey. 
Odo Russell. 

met uitzondering van Nederlandsch-Indi ë, 
Suriname en Curaçao: 

Voor P olen: 
Voor Roemenië: 
Voor Zw eden : 

B eelaerts van Blok-
land. 

W. B abinski. 
Gr. Bilciu resco. 
Adl ercreutz . 

Opgave van de data, waaro1> de akten van 
bekrachtiging en de kennlsg·evlngen van 
toetreclin g en van toe1iasselljkverklarlng 
zijn ned ergelegd, alsmede van (le bij de 

toetredingen g·emaakte voorbehouden. 

B e k r a c h t i g i n g e n. 

AUSTRALrn (18 F ebruari 1935) . 
EGYPTE (8 Augustus 1934). 
GROOT-BRITANNrn EN OORD-IER-

LA!\'D (15 September 1934). 
MAROKKO (13 Maart 1935). 
MO ACO (11 J uni 1934). 

TEDERLAND (13 Septem ber 1934). 
ROEMENrn (25 Maart 1935). 
SYRrn EN LIBAl"'\TON (28 November 1934) . 
TUNIS (13 Maart 1935). 

T o e t r e d i n g e n. 

BOLIVIA (3 April 1935) . 
BRAZILrn (3 Apri l 1935 ). 
a. Met betrek king tot artikel 61 zullen de 

wijzigingen van het verd rag, welke de strek
king hebben de R egeering van de Vereen igde 
Staten van Brazilië te binden, vooraf door de 
Braziliaansche Regeering moeten zijn aange
nomen. 

b. De Regeering der Vereenigde Staten 
van Brazilië behoudt zich het recht voor te 
bes! issen of uit het oogpunt der toe te passen 
maatregelen bez ien, een vreemde kring a ls 
besmet moet worden beschouwd en te bepalen, 
welke maatregelen onder bij zondere omstan
digheden zull en worden toegepast op vlieg
tuigen en personen, ko1nende op een lucht
vaartterre in van de Vereen igde Staten van 
Brazi l ië. 

IRAK (3 April 1935). e 
D e R egeering van Irak behoudt zich het 

recht voor slechts die verklaringen te aan
vaarden, welke onderteekend zijn door een er
kend ambtenaar van den Openbaren Gezond
heidsdienst van het betrokken land, en waar
van de tekst het ambt vermeldt, bekleed door 
den persooon, die de verkl aring onderteekent, 
ind ien de omstandigheden zoodan ig blij ken te 
zijn , dat verk lar ingen afgegeven onder de 
voorwaarden, nedergelegd in artikel 32 van 
het verdrag, niet a ll e noodzakelijke waarbor
gen verschaffen. 

SOEDAN (3 April 1935). 
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T o e p a s s e I ij k v e r k I a r i n g e n. 

GROOT-BRITANNI~ voor de volgende 
Britsche gebiedsdeel en: 

Zuid-Rhodesië, Bahama-eilanden, Barbados, 
Bermuda-eilanden Britsch Guyana, Bntsch 
Honduras, Cyprus, de Falkland-eiland":n en 
onderhoorigheden, Goudkust (a. Kol ome, b. 
Ashanti, c. Noordelijke gebieden, d. Togoland 
onder Britsch mandaat), Hong Kong, _Kenya 
(Kolonie en Protectoraat)_, Benedenw'.ndsche 
eilanden (Antigua, _Dom1mca, Montseriat, St. 
Christopher en Nevis , Maagdeneilanden) , Ma
leische Staten: a. Gefedereerde Maleische Sta
ten (Negri Sembilan, Pahang, P~rak, Se
langor), b. Niet-gefedereerde Male1_sche Sta
ten (Johore, Kedah, Kelantan, Perl1s, Treng
ganoe en Broenei), Mauritius,, N1ger1a (a . K o
lonie, b. Protectoraat, c. K ameroen onder 
Britsch Mandaat ), Noord-Borneo, Nyasaland
protectoraat, P alestina (met uitsluitmg van 
Transjordanië), Serawak, Sierra Leone (Kolo
nie en Protectoraat), Stra1ts Settlements, 
Tanganyikagebied, Transjordan ië, Oeganda
protectoraat, Zanzibar-protectoraat (3 April 
1935). 

s. 202. 

25 April 1935. BESLUI':i:' tot ~vijziging en 
aanvulling van het W1Jnbesluit (Staatsblad 
1929, no. 137), laatstelijk gewijzi~d bij 
Koninklijk besluit van 10 F ebruari 1934 
(Staatsblad n°. 51). 

Wij WILHELMINA, enz .; 
Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 der Waren

wet (Staatsblad 1919, n°. 581); 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 11 December 1934, n°. 1015 
D/dossier 22, afde_eling V_olksgezondheid; 

Gezien het W11nbeslmt (Staatsblad 192~, 
no. 137), laatstelijk gewijzigd bij Ons beslmt 
van 10 Februari 1934 (Staatsblad n°. 51)_; . 

Gezien voorts het advies van de Commissie, 
bedoeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n°. 581); . 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Januari 1935, n°. 20); . 

Gelet op het nader rapport van On~en Mi
nister van Sociale Zaken van 16 April 1935, 
no. 251 D/dossier 22, afdeeling Volksgezond
heid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

in het Wij n~~s_luit (!Jtaatsblad 1~29, n° 137), 
laatstelijk gew1Jz1gd b1J Ons besluit van 10 Fe
bruari 1934 (Staatsblad n°. 51), de navolgende 
wijzigingen en aanvullingen aan te brengen : 

Art. I. In den aanhef van het besluit wordt 
in plaats van "Gelet op de artikelen 14 ~!"' 15 
der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581); ge- _ 
lezen Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 der 
Ware~~et (Staatsblad 1919, n°. 581) ;" . 

Art. II. In artikel 1 vervalt lid 4 ; aan dat 
artikel wordt toegevoegd : .. . 

4. Aanduidingen van WIJnen mogen m et 
vergezeld zijn van een woord als type, façolél, 
genre, smaa~? of _van andere ":oorden, die 
een op dien w1Jn geliJkende soort zouden kunnen 
doen veronderstellen. 

5. De aanduidingen port, porto, portwijn, 
L. & S. 1935 

madeira, sherry, jerez, xerez, mog~n ~etzij 
alleen, hetzij in ~a~enstellin~en, uitsluitend 
worden gebezigd, mdien de w1Jn, ~ehalve a~n 
de eischen bij of krachtens dit besluit voor w1Jn 
gesteld ook voldoet aan den eisch, Jat het 
alcohol;,ehalte ten minste 18 volumen-procent 
bij 15° °C . bedraagt. . . 

Art. III. Na artikel 1 wordt een meuw arti-
kel ingevoegd, luidende : . 

Art. Ibis. 1. Wijnen mogen niet worden m
gevoerd onder de aanduiding jerez, sherry, 
xerez, malaga, porto, madeira, moscatel de 
setubal carcavelos, of een daarop geliJkende 
aanduiding, al dan niet in vertaling, he~zij 
afzonderlijk, hetzij in samenstellingen gebruikt, 
dan onder voorwaarde, dat zij vergezeld zijn 
van een bewijs van oorsprong, afgegeven do?r 
een door Onzen Minist er, belast met de uit
voering van dit beshlit, erkende a~to:iteit; 
uit dit bewijs moet bliJken, dat de WIJn m het 
land van oorsprong recht heeft op de bedoelde 
aanduiding. . . 

2. Overtreding van de bepaling van hd _l 
van dit artikel wordt gestraft met hechtems 
van t en hoogste zes maanden of geldboete 
van ten hoogste twee duizend gulden. De ~varen, 
met betrekking waartoe de overtredmg 1s 
begaan, kunnen worden verbeurd verklaard. 

Art. IV. Artikel 12 wordt gelezen als volgt: 
Art. 12. Met uitzondering van de wijnen, 

ten aanzien waarvan aanduidingen zijn vast
gesteld krachtens artikel_ Ibis, vall_~n de war~n 
in dit besluit bedoeld, die kenneliJk voor uit
voer zijn bestemd, en voor zoover niet aanwezig 
op markten, in winkels çf_ in eenige andere 
voor het publiek toegankeliJke verkoopplaats, 
niet onder de bepalingen van dit besluit. 

Uitslag uit entrepot, met bestemming tot 
uitvoer, wordt met uitvoer gelijkgesteld. 

Art. V. In de alcoholtabel, voorkomende in 
de "Methoden van Onderzoek", wordt in den 
kop in plaats van " Cor_rectie van h!'l~, S.g. voor 
10 temperatuursver schll b1J 15°, b1J gelezen: 
Correctie van het S.g. voor ½0 t emperatuurs
verschil met 15°, biJ. 

Art. VI. De wijzigingen, vervat in de artikelen 
I III en V van dit besluit treden in werking 
~et ingang van den dag na dien d~r dagteek~
ning van het Staatsblad, waarm dit besluit 1s 
geplaatst . . 

De wijzigingen, vervat. in de artikelen II en 
IV van dit besluit treden m werkmg vier maan
den na den dag der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin dit besluit is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 25sten April 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van S()(;iale Zaken, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 10 Mei 1935.) 

18 
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s. 203. 

25 April 1935. BESLUIT tot intrekking 
van het K oninklijk besluit van 27 F e. 
bruari 1930, Staatsblad n°. 51, laat ste. 
lijk gewijzigd bij dat van 6 November 
1934, Staatsblad n°. 569, en tot vast stel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 6, yjjfde lid, 
en in ar t ikel 145 der Ziektewet (doorloo
pende tekst, bekend gemaakt bij Koninklijk 
besluit van 28 Januari 1935, Staatsblad 
n°. 32), houdende van die der Ziektewet 
afwijkende bepalingen voor personen in 
dienst van kermisreizigers, voor schippers
knechts, voor bij wijze van werkverschaf
fing te werk gestelde personen en voor 
seizoenarbeiders ten aanzien van de ver
zekering, de bepaling van het dagloon en 
de ziekengelduitkeering. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 11 Maart 1935, n°. 621, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op de artikelen 6, yjjfde lid, en 145 der 
Ziektewet (doorloopende tekst , bekend ge
maakt bij Ons besluit van 28 J anuari 1935, 
Staatsblad n°. 32); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
9 April 1935, n°. 42) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen ,oor
noemden Minister dd. 17 April 1935, n° . 1034, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

H ebben goed!!evonden en verstaan: 
in te trekken Ons besluit van 27 Februari 

1930, Staatsblad n°. 51. laatstelijk gewij zigd bij 
Ons besluit van 6 ovember 1934, Staatsblad 
n°. 569, en te bepalen als volgt: 

Art. 1. In afwijking van hetgeen in de 
Ziektewet is bepaald ten aanzien van de ver
zekering van arbeiders in dienst van niet bij een 
erkende bedrijfsvereeniging aangesloten werk
gevers, kan Onze met de uitvoering van de 
Ziektewet belaste Minister, voor de verzekering 
van personen, in dienst van kermisreizigers, van 
schippersknechts en van bij wijze van werk
verschaffing te werk gertelde per•onen de zie
kenkas van een bepaalden Raad van Arbeid 
aanwijzen. 

2. In afwijking van hetgeen in artikel 6, 
derde lid, der Ziektewet is bepaald ten aanzien 
van hetgeen onder dagloon wordt verstaan, is 
voor personen in dienst van kermisreizigers, 
en voor schippersknechts van toepassing, 
hetgeen in de artikelen 3 en 4 is bepaald. 

3. 1. Indien de verzekerde op het tijdstip, 
waarop zijn ongeschiktheid tot werken wegens 
ziekte aanyjng, reeds een jaar onafgebroken 
i ngevolge de bepalingen der Ziektewet verze
kerd is, wordt het loon door hem ontvangen 
gedurende het jaar, dat aan den aanvang der 
ongeschiktheid tot werken wegens ziekte voor
afging, gedeeld door het aantal dagen, waarop 
door hem in dat jaar is gearbeid, doch door ten 
hoogste 313. 

2. H eeft gedurende dat jaar in de onderne
ming of in de ondernemingen, in welke de 
verzekerde werkzaam was, st aking van a rbeid 
plaats gehad, dan zullen voor de toepassing 
van de Ziektewet de dagen, waarop niet l!iear
beid is, maar waarvoor de verzekerde van zunen 
werkgever loon heeft ontvangen, als arbeids-

dagen worden beschouwd. Indien dit loon min
der heeft bedragen dan het in de week vóór de 
staking bedroeg, wordt het geacht gelijk te 
zijn aan het loon, dat in die dagen gemiddeld is 
verdiend door gelijksoortige verzekerden in 
hetzelfde of in een soortgelijk bedrijf in dezelfde 
gemeente of in naburige gemeenten. 

4. 1. Was de verzekerde op den dag, 
waarop zijn ongeschiktheid t ot werken wegens 
ziekte aanving, nog geen jaar ingevolge de 
bepalingen der Ziektewet onafgebroken ver
zekE;:d, dan wordt zijn da~loon gerekend gelijk 
te Zl.Jn aan dat van een geliJksoortigen arbeider, 
die op bedoelden dag een jaar werkzaam was 
bij den werkgever, in wiens dienst de verzekerde 
laatstelijk heeft gearbeid, of bij een werkgever, 
die een gelijksoortig bedrijf uitoefent of gelijk
soortige werkzaamheden laat verrichten. 

2. Is op den dag, waarop zijn ongeschiktheid 
tot werken wegens ziekte aanyjng, geen gelijk
soortige arbeider gedurende een jaar werkzaam 
bij denzelfden werkgever, dan wordt het dag
loon van den verzekerde gerekend te bedragen 
een driehonderdste gedeelte van het loon, dat 
gedurende het jaar, dat aan den aanvang van 
zijn ongeschiktheid tot werken wegens ziekte 
voorafging, gemiddeld is verdiend door gelijk
soortige arbeiders in hetzelfde of in een soort
gelijk bedrijf in dezelfde gemeente of in naburige 
gemeenten. 

5. 1. In afwijking aan hetgeen in artikel 6, 
derde lid, der Ziektewet is bepaald worden· de 
dagloonen der verzekerden die uitsluitend voor 
den duur van den Reizoentijd of een gedeelte 
daarvan zijn in dienst genomen, gerekend t e 
bedragen een driehonderdste gedeelte van het 
loon, dat gedurende het jaar, dat aan den aan
vang der ongeschiktheid tot werken wegens 
ziekte voorafging, gemiddeld is verdiend door 
gelijksoortige arbeiders, die eveneens uitsluitend 
voor den duur van den seizoentijd of een ge
deelte daarvan in het bedrijf, waarin de ver
zekerde laatstelijk heeft gearbeid, werkzaam 
zijn. 

2. In afwijking van het in het vorige lid 
bepaalde, geldt voor arbeiders bedoeld in het 
vorige lid, voorzoover en voorzoolang zij 
seizoenarbeid zouden hebben verricht, indien 
zij niet wegens ziekte tot werken ongeschikt 
waren geweest, als dagloon het loon dat met 
- en voor den duur van - dien seizoenarbeid 
gemiddeld per dag wordt verdiend door gelijk
soortige arbeiders in hetzelfde of in een soort
gelijk bedrijf in dezelfde of in naburige gemeen
ten. 

6. I n afwijking van hetgeen in artikel 6, 
derde lid, der Ziektewet is bepaald met betreJ.-
king tot de bepaling van het dagloon, geldt 
voor bij wijze van werkverschaffing t e werk 
gestelde personen, indien in de kosten der 
werkverschaffing waarbij de betrokkene is te 
werk gesteld, van Rijkswege subsidie wordt 
verleend, behoudens het in de volgende artike
len bepaalde, als dagloon het bedrag dat door 
Onzen Minister van Sociale Zaken, voor de 
gemeente in welke de tewerkgestelde woonplaats 
heeft, is vastgesteld. 

7. 1. Indien de tewerkstelling van den bij 
wijze van werkverschaffing t ewerkgestelden 
persoon een zoodanige is, dat door hem bij 
geregelde afwisseling wel en niet in een werk
verschaffing als vorenbedoeld gewerkt kan wor-
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den, wordt voor hem het dagloon berekend 
overeenkomstig het bepaalde in het tweede Jid. 

2. Het bedrag, dat door Onzen Minister 
van Sociale Zaken, voor de gemeente in welke 
de tewerkgestelde woonplaats heeft, is vastge
steld, wordt vermenigvuldigd met het getal, 
aangevende het aantal dagen, dat een gelijk
soortige tewerkgestelde, per periode waarop het 
afwisselend wel en niet werken betrekking 
heeft, heeft gewerkt. Dit bedrag wordt vervol
gens vermeerderd met h()t loon, door den ver
zekerde zelf eventueel in anderen loondienst 
in voorzegde periode verdiend. Daarna wordt 
de som van voorzegd product en voorzegd in 
anderen loondienst verdiend loon gedeeld door 
het getal, aangevende het aantal in voorzegde 
periode liggende kalenderdagen, de Zondagen 
niet inbegrepen. 

8. Indien echter het loon hetwelk door den 
bij wijze van werkverschaffing tewerkgestelde 
persoon zelf, in het geval omschreven in het 
vorige artikel, gemiddeld per dag is verdiend in 
de dertien kalender- of loonweken, voorafgaan
de aan de ongeschiktheid tot werken, hooger 
zou zijn dan het zou bedragen volgens de in 
het vorige artikel aangegeven regelen, wordt 
te zijnen aanzien het dagloon op dat hoogere 
bedrag vastgesteld. 

_9. Indien de tewerkstelling van den b\i 
WIJze van werkverschaffing tewerkgestelde 
niet doorloopend is, zonder dat echter sprake 
is van geregelde afwisseling, als in artikel 7 
bedoeld, gelden als in dat artikel bedoelde 
periode de laatste 13 kalenderweken, vooraf
gaande aan de ongeschiktheid tot werken. 

10. In afwijking van hetgeen in de Ziekte
wet is bepaald ten aanzien van de premie
heffing door den Raad van Arbeid, worden de 
bedragen, welke ingevolge het bepaalde in 
artikel 6 als dagloon worden beschouwd, bij de 
premieberekening als werkelijk verdiend dag
loon aangemerkt. 

11. 1. In afwijking van hetgeen in de 
Ziekt ewet is bepaald ten aanzien van de zieken
gelduitkeering, geschiedt de uitkeering van 
het ziekengeld, toekomende aan personen, 
bedoeld in artikel 2, voorzoover die verzekerden 
in dienst zijn van niet bij een erkende bedrijfs
vereeniging aangesloten werkgeve,rs, door de 
ziekenkas van den Raad van Arbeid, binnen 
wiens gebied de verzekerde verblijft . 

2. Indien de Raad van Arbeid, die het 
ziekengeld uitkeert, een andeie is dan die bij 
welks ziekenkas de verzekerde is verzekerd, 
worden door laatstbedoelden Raad van Arbeid 
de uitgekeerde ziekengelden aan den Raad van 
Arbeid, die de uitkeeringen deed, terugbetaald. 

12. Dit besluit treedt in werking op 1 Juli 
1935. 

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

's-Gravenhage, den 25sten April 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE. 

( Uitgeg. 10 Mei 1935.) 

s. 204 . 

25 Ap,·il 1935. WET tot opheff ing van de 
gemeenten H edikhuizen, H erpt, Nieuw
kuyk en Oudheusden en uitbreiding van 
de gemeenten Drumen, Heusden en Vl-ij
nien . 

·wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij iri overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is over te gaan tot ophef
fing van de gemeenten H edikhuizen, Herpt, 
Nieuwkuyk en Oudheusden en tot uitbreiding 
van de gemeenten Dnmcn, H eusden en Vlij-
men; . 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. De gemeenten H edikhuizen, 

H erpt, Nieuwkuyk en Oudheusden worden met 
ingang van 1 Mei 1935 opgeheven. 

2. Met ingang van dien datum wordt ge
voegd: 

a. bij de gemeente H eusden : 
de geheele gemeente H erpt, benevens het 

gedeelte van de gemeente H edikhuizen, ge
legen ten noorden van de Nieuwe Steeg en 
den Hoogen Maasdijk (noordoostelijke grens 
van het kadastrale perceel sectie C ns. 1426) , 
beginnende aan de grens met de gemeente 
H erpt bij sectie A n°. 401 tot aan de noord
westelijke grens van het perceel gemeente 
H edikhuizcn, sectie B 11°. 333, vervolgens deze 
noordwestelijke grens noordoostwaarts volgen
de tot haar verlengde de grens van de ge
meente Ammerzoden ontmoet, zijnde dit de 
geheele sectie A van de gemeente H edikhui
zen ; voorts het gedeelte van de gemeente 
Oudheusden, gelegen ten noorden van een ge
broken lijn, beginnende bij het zuidwestelijke 
hoekpunt van het perceel Oudheusden sectie 
A n°. 934 en waarvan de grensbeschrijving 
luidt als volgt: de zuidgrens der perceelen 
sectie A nos. 934, 935 en 373 en haar ver
lengde dwars over den ongenummerden weg, 
genaamd Zeedijk, tot aan de grens van n°. 
798, nu zuidwaarts ombuigende de grenzen 
der perceelen 798 en 797 (zuidgrens van het 
Fort) steeds volgende tot het verlengde van 
de uiterste oostgrens van n° . 797 het ver
lengde van de noordgrens van den Hooibroek
schen weg snijdt, welk snijpunt ii:elegen is in 
de nabijheid van het zuidoosteliJke hoekpunt 
van n° . 796; vervolgens oostwaarts ombuigen
de, de noordelijke grens van de ongenummer
de Hooibroeksche Steeg tot aan de westgrens 
van het perceel sectie B n°. 457, de west- en 
noordgrens van dit nummer B 457 en haar 
verlengde dwars over het Heusdensche Dijkje 
volgende tot het snijpunt met de oostgrens van 
dit Heusd.ensche Dijkje; nu noordwaarts gaan
de langs de oostgrens van den genoemden 
weg tot aan de noordelijke grens van het per
ceel B n° . 107; wem· oostwaarts ombuigende 
word.en achtereenvolgens de noordelijke gren
zen der kadastrale perceelen B nos. 107, 50, 
92, 89, 88, 86, 84, 83, 80, 79, 58, 548, 553 
en 555 gevolgd tot aan de grens met de ge
meente H erpt; 

b. bij de gemeente Vlijm en: 
de geheele gemeente Nieuwkuyk, benevens 

het gedeelte van de gemeente Hedikhuizen, 
dat niet bij de gemeente Heusden wordt ge
voegd; 

c. bij de gemeente Drunen: 
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het gedeelte van de gemeente Oudheusden, 
dat uiet bij de gemeente Heusden wol'dt ge
voegd. 

2. 1. Alle bezittingen, la ten, rechten en 
verplichtingen van de gemeenten H erpt en 
Nieuwkuyk gaan over onderscheidenlijk op de 
gemeenten Heusden en Vlijmen, zonder dat 
daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. 

2. A ll e bezittingen van de gemeenten H e
dikhuizen en Oudheusden, gelegen in een der 
volgens artikel 1 af te scheiden geb ieden, 
gaan over op de gemeenten, waaraan die ge
bieden worden toegevoegd, zonder dat daar
voor een nadere akte wordt gevorderd . Zulks 
geschiedt eveneens ten aanzien van uit wet of 
overeenkomst voortspruitende la ten, rechten 
en verplichtingen van de gemeenten H edik
huizen en Oudheusden, echter met uitzondering 
van de overeenkomsten van geldleening, door 
genoemde gemeenten aangegaan. 

3. Ge chillen, voortvloeiende uit de toe
passing van het bepaalde in de voorgaande 
1 den van dit artikel, worden, op verzoek van 
de mee t gereede partij, bes! i t door Ons, Ge
deputeerde Staten van N oordbrabant gehoo_rd. 

4. D e uit overeenkomst van geld leening 
voortspruitende lasten en verp l ichtingen ~er 
gemeenten H edikhuizen en Oudheusden_ z1Jn 
van 1 Mei 1935 af lasten en verplichtingen 
der gemeénte H eusden. Een deel der uit deze 
la ten en verplichtingen voor de gemeente 
H eusden voortspruitende uitgaven zal door 
elk der gemeenten Vlij1nen en Drunen aan de 
gemeente H eusden worden vergoed. Dit deel 
wordt voor elke gemeente vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten van N oordbrabant, de 
besturen der betrokken gemeenten gehoord. 

5. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn, zal die geschieden 
krnchtens deze wet. 

3 . 1. Van 1 Mei 1935 af wordt de dienst 
der begrootingen, voor de jaren 1934 en 1935 
vastgestel cl, voortgezet: 

voor de gemeenten H edikhuizen, H e1-pt en 
Oudheusden door de gemeente Heusden; 

voor de gemeente Nieuwkuyk door de ge
meente Vlijmen. 

2. D e rekeningen der gemeenten H edik
huizen, H erpt en Oudheusden over de jaren 
1934 en 1935 worden opgemaakt door den 
ontvanger der gemeente H rosden_ en voorloo
pi g vastgesteld door den raad dier gemeente 
met inachtneming der regelen, ter zake in de 
gemeentewet gesteld. . 

De rekeningen der gemeente Nieuwkuyk 
ove,· de jaren 1934 en 1935 worden opge
maakt door den ontvanger der gemeente 
Vlijm en en voorloopig vastgesteld door den 
raad dier gemeente met inachtneming der 
regelen, ter zake in de gemeentewet _gesteld. 

In elk der rekeningen over het Jaar 1935 
worden verantwoord de sa ldi der rekening 
van dezelfde gemeente over de jaren 1933 en 
1934. 

3. De voordeelige of nadeelige saldi der in 
het tweede lid van dit artikel bedoelde, door 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant ge
loten rekening der gemeenten H erpt en 

Nicuwkuyk komen ten bate dan wel ten laste 
der gemeenten H eusden respectievelijk Vlij-
1nen. 

De voordeelige of nadeelige saldi der in 
het tweede lid van dit artikel bedoelde, door 
Gedeputeerde Staten van N oordbrabant ge
sloten rekeningen der gemeenten H edikhuizen, 
respectievelijk Oudheusden, komen ten bate 
dan wel ten laste der gemeenten H eusden en 
Vlijmen, respectievelij k Heusden en Drunen, 
in een door Gedeputeerde Staten van Noord
brab,r1.nt, de bestur n der betrokken gemeenten 
gehoord, vast te stell en verhoud ing. 

4. Na de sluiting van de begrooting over 
het dienstjaar 1934 nog te ontvangen of te 
betalen achterstallige posten, betrekking heb
bende op de gemeenten Herpt, respectievelijk 
Nieuwkuyk, komen ten bate dan wel ten laste 
der gemeenten Heusden, respectievelijk Vlij-
111.-en. 

a de sluiting van de begrooting over het 
dienstjaar 1935 nog te ontvangen of te be
talen achtersta Il ige posten, betrekking heb
bende op de gemeenten H edikhuizen, resµec
t ievelijk Oudheusden, komen ten bate dan wel 
ten laste der gemeenten Heusden en Vlijmen, 
respectievel ijk Heusden en Drunen in de door 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant op 
grond van het derde l iel vastgestelde verhou
ding. Onder deze post n worden begrepen 
alle ontvangsten en uitgaven, ter zake van 
directe belastingen, over op het tijdstip van 
in werking treden dezer wet nog loopende of 
reeds afgeloopen belastingjaren. 

4. 1. De ten name der gemeenten H edik
huizen en Oudheusden ui taande chuldvorde
ringen en kapitalen zijn van 1 Mei 1935 af 
schuldvorderingen en kapitalen der gemeente 
Heusden. Een deel der uit deze schuldvorde
ringen en kapitalen voor de gemeente H eus
den voortspruitende ontvangsten zal door de 
gemeente Heusden aan Ik der gemeenten 
Vlijmen en Drunen worden uitbetaald. Dit 
deel wordt voor elke gemeente vastgesteld 
door Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, 
de besturen der betrokken gemeenten gehoord. 

2. Echter komen de kapitalen, door de ge
meenten H edikhuizen en Oudheusden ontvan
gen wegens geheelen of gedeeltelijken verkoop 
van hare onroerende goederen nà 1 J ui i 1933, 
ten voordeele der gemeentii, aan welke, naar 
artikel 2 dezer wet, die goederen, indien zij 
niet waren verkocht, zouden zijn overgegaan. 

3. De waarborgsommen, ge tort door bestu
ren van bijzondere lagere obolen, gelegen in 
de aan de gemeenten Drunen, H eusden en 
Vlijmen toe te voegen gebieden der gemeen
ten H edikhuizen en Oudheusden, gaan over 
onderscheidenlijk aan de gemeenten Drunen, 
H cu<Jden en Vlij1nen. 

5. 1. De burgerlijke armbesturen der ge
meenten H edikhuizen en Oudheusden worden 
met ingang van 1 Mei 1935 opgeheven . 

2. De eigendommen en de schulden, als
mede de rechten en de loopende verplichtin
gen van die armbesturen gaan met ingang 
van dien datum over aan de Godshuizen der 
gemeente H rosden. 

3. Van hetgeen aan de Godshuizen der ge
meente Heusden wegens eigendommen en 
rechten méér overgaat dan wegens schulden 
en locpende verplichtingen, zal een deel wor
den uitgekeerd aan elk der burgerlijke arm
besturen onderscheidenlijk der gemeenten Vlij-
1nen en Drunen. Dit deel wordt voor elk dier 
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burgerlijke a rmbesturen vastgesteld door Ge
deputeerde Staten van N oordbrabant, de be
sturen dier a rmbesturen en der betrokken ge
meenten gehoord . 

6. V an de beslu iten van Gedeputeerde Sta
ten van Noordb,·abant, omschreven in de a r
t ikelen 2, vierde lid , 3, derde lid, 4 eerste 
lid, en 5, derde lid, dezer wet, kunnen de 
bestu ren der betrokken gemeenten bij Ons in 
beroep komen binnen dertig ,dagen, te rekenen 
van de dagteekening van de verzendi ng der 
besliss ing. 

7. De kosten van verpleging van arme 
krankzinn igen in gestichten of in woningen, 
welke ingevol ge wettelijke regeling geach t 
worden deel ui t te m aken van zoodanige ge
stich ten, komen, voor zoover zij t ijdens de op
neming daarin woonplaats h adden op een de ,· 
gebieden, welke ingevolge a rt ikel 1 dezer wet 
naar andere gemeenten overgaan, van 1 M ei 
1935 a f voor rekening van die a ndere gemeen
ten. 

8. l. Alle kadastra le en a ndere stukken, 
ui tslui tend betrekking hebbend op hetgeen 
volgens de artikelen 1 en 2 naa r andere ge
meenten overgaat, worden aan die gemeenten 
overgedragen. 

2. Overigens gaan de al'Ch ieven der ge
meenten H edikhuizen en Oudheusden over 
naar de gemeen te H eusden . 

3. De besturen der gemeenten Drunen en 
Vlijmen hebben ten allen t ijde het rech t kos
teloos inzage te nemen van het a rchief der 
gemeente Oudheusden, respecti evelijk dat der 
gemeente H edikhuizen, dat ingevolge het 
tweede li d naar de gemeente H eusden over 
gaat, en op kosten hunner gemeenten a fschri f
ten en uittreksels te vorderen va n de stukken, 
welke zich in dat a rchief bevinden. 

9. l. De candidaatstelling en de eventueele 
stemming voor de ve rkiezing van de leden 
van de r ruden der verg rnote gemeenten H eus
dcn , Vl ijmen en Drunen gesch ieden op de 
dagen, door Gedeputeerde Staten van N oorrlr 
bra bant te bepalen. 

2. Tot deelneming aan deze ve rkiezing zijn 
bevoegd de personen , voorkomende op de vol
gens artikel 10 dezer wet geldende lijsten 
van kiezers voor den gemeenteraad. 

3. De bij het in werking treden dezer wet 
bestaa nde raden der gemeente H eusden, Vl ij
nien en Drunen - ieder voor zijne gemeente 
- benoemen het hoofdstembureau en de stem
bureaux voor deze verki ezing , nadat, zoo noo
dig, door di e zelfde raden artikel 31, de rde 
1 id, der k ieswet is toegepast, en onderzoeken 
de geloofs brieven der gekozenen . 

4. Met afwijking van het bepaalde in a r
t ikel 4, eerste lid , der gemeentewet, geldt, 
voor de toepass ing van de artikelen 5 en 86 
die r wet, in de gemeenten H eusden, Vl ij11ien 
en Drunen het aantal inwoners, dat op 30 
April 1935 volgens de bevolkings registers dier 
gemeenten aanwezig is, zooa ls d it aa ntal door 
Gedepu teerde S taten van No01·db1·abant, bur
gemeester en wethouders dier gemeenten ge
hoord , voor elke gemeente word t vastgesteld. 

5. De dag de r eer te vergader ing van de 
r aden de r vergroote gemeenten H eusden, 
Vlijmen en D>'unen wordt bepaald door Ge
deputeerde Staten van N oordbrabant . 

6. Met afwij k ing in zoover van het be-

paalde in de artikelen 29 en 87 der gemeen
tewet, hebben de leden van de n ieuw gekozen 
raden en de door die raden te kiezen wet
houders zi tting ui te rlij k tot den eersten Dins
dag van September 1939. 

7. De cand idaatstelling krachtens artikel 7 
der gemeentewet, op den tweeden Dinsdag 
der m aand Mei 1935, in de gemeenten Dru. 
nen, H eusden en Vlijm en verval t . 

10. l. De op 30 Apr il 1935 geldende kie
zerslijst der gemeente H erpt wordt op 1 M ei 
1935 gevoegd bij de op dien datum geldende 
k iezerslijst der gemeente H eusden en vo rm t 
van d ien datum af met deze één gehee l. 

2. De op 30 Apri l 1935 geldende kieze rs
lijst der gemeente Nieuwl-uyk wordt op 1 Mei 
1935 gevoegd bij de op dien datum geldende 
kiezerslij st der gemeente Vl ijmen en vo rmt 
van dien datum a f met deze één geheel. 

3. De personen, voorkomende op de op 30 
April 1935 gel dende k iezersl ijst de r gemeente 
H edikhuizen, en op dat t ijdstip gevestigd op 
het naa r de gemeente H eusden overgaand ge
bied d ier gemeente, worden van 1 Mei 1935 
af geacht voor te komen op de op dien datum 
geldende kiezerslij st der gemeente H eusden. 

4. De personen, voorkomende op de op 30 
Apr il 1935 geldende k ieze rslijst der gemeente 
H edikhuizen, en op dat t ijdst ip gevestigd op 
het naar de gemeente Vlijmen overgaand ge
bied d ier gemeente, worden va n 1 Mei 1935 
af geacht voor te komen op de op di en da tum 
geldende k iezer l ijst der gemeente Vlij men. 

5. De personen, voorkomende op de op 30 
Apri l 1935 geldende kiezerslijst der gemeente 
Oudheusden, en op da t t ijdst ip gevestigd op 
het naar de gemeente H eusden overgaand ge
bied dier gemeente, worden van 1 Mei 1935 
af geach t voor te komen op de op dien datum 
geldende kiezerslijst der gemeente H eusden. 

6. De personen, voorkomende op de op 30 
Apr il 1935 geldende k iezer lijst der gemeente 
Oudheusden, en op da t t ijdst ip gevestigd op 
het naar de gemeente D1•unen overgaand ge
bied dier gemeente, worden van 1 Mei 1935 
af geacht voor te komen op de op dien datum 
geldende k iezers] ijst der gemeente Di·unen. 

7. Burgemeester en wethouders der ge
meenten H edikhuizen en Oudheusden zenden 
op 30 Ap ril 1935 aan burgemeester en wet
houders de r gemeenten H e"sden, Vl ijmen en 
Drunen, voor zoover betreft de personen, be
doeld ondersche idenlij k in het derde, v ierde, 
vij fde en zesde li d, u ittreksels uit de o p d ien 
datum geldende kiezersl ijst hunner gemeente. 

8. De in het zevende lid bedoelde ui ttrek
sels wor-den met de in het eerste en tweede 
l id bedoelde k iezersl ijsten de r gemeenten 
H erpt en Nieuwkuy k toegevoegd aan de op 
1 Mei 1935 ondersche idenlijk in de gemeenten 
H eusden, Vlijrnen en D runen gel dende ki ezers
lij sten en vormen met die ki ezers] ijs ten één 
geheel. Die kiezerslij sten worden, voor zoo
veel noodi g, aangevuld met de vermelding 
van de plaats der won ing van el ken k ieze r op 
den eersten J a nuari van het jaar de r vast 
stelli ng en met de verm elding van het num
mer van het stemdistrict, waartoe hij d ien
tengevolge behoort. 

9. De ingezetenen, gevest igd op geb ieden, 
wel ke ingevol ge a r t ikel 1 naar een andere 
gemeente overgaan, worden ten aanzien van 
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het opmaken van de kiezerslijst en voor de 
verkiesbaarheid tot leden van den gemeente
rnad va.n 1 Mei 1935 af als ingezetenen dier 
andere gemeente beschouwd. 

ll. 1. De uitkeering uit het gemeente
fonds, ingevolge artikel 3, onder b, der wet 
van 15 Juli 1929 (Staatsblad N°. 388), sedert 
gewijzigd, vindt voor de gemeenten Drunen, 
Heusden en Vlijnien plaats volgens de voor 
den burgemeester en den secretaris op 1 Mei 
1935 geldende jaarwedderegeling. 

2. Gedurende den tijd, dat de burgemees
ter en de secretaris der gemeenten H edikhui
zen, Herpt en Oudheusden respectievelijk 
Nieuwkuyk wachtgeld genieten krachtens deze 
wet, zullen onderscheidenlijk de gemeenten 
Heusden en Vlijmen van het Rijk jaarlijks 
een bijdrage in die wachtgelden ontvangen en 
wel in dezelfde verhouding als waarin voor 
elke der opgeheven gemeenten de laatstgeno
ten uitkeering ingevolge artikel 3, onder a 
(oud), der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
N°. 388), sedert gewijzigd , staat tot de door 
genoemde ambtenaren laatstelijk voor 1 Mei 
1935 genoten jaarwedden. 

12. 1. De bepaling van de over elk der 
boekingstijdvakken 1931/1932 en 1932/1933 te 
berekenen totalen van de zuivere opbrengst 
van de in artikel 4 der wet van 15 J ui i 1929 
(Staatsblad 0

• 388), sedert gewijzigd, be
doelde belastingopbrengsten, geschiedt voor de 
gemeenten Drunen, H ew;den en Vlijm en als 
volgt. 

2. Voor de gemeente Heusden worden de 
in het vorig lid bedoelde belastingopbrengsten 
gesteld op de som van die belastingopbreng
sten voor de gemeenten H eusden en Herpt, 
vermeerderd met gedeelten van die belasting
opbrengsten voor de gemeenten H edikhuizen 
en Oudheusden. 

3. De in het vorig lid bedoelde gedeelten 
van belastingopbrengsten worden verkregen 
door de som dier belastingopbrengsten onder
scheidenlijk voor de gemeenten Hedikhuizen 
en Oudheusden te vermenigvuldigen met een 
breuk, waarvan de teller voorstelt het aantal 
inwoners, dat op 1 Januari 1935 gevestigd 
was, respectievelijk op het geb ied, dat van de 
gemeente Hedikhuizen wordt gevoegd bij de 
gemeente Heusden, en op het gebied, dat van 
de gemeente Oudheusden wordt gevoegd bij de 
gemeente Heusden, terwijl de noemer onder
scheidenlijk wordt gevormd door het aantal 
inwoners der gemeente H edikhuizen en der 
gemeente Oudheusden, alles naar den toestand 
op 1 J anuari 1935. 

4. Voor de gemeente Vlijmen worden de 
in het eerste lid bedoelde belastingopbreng
sten gesteld op de som van die belastingop
brengsten voor de gemeenten Vlijmen en 
Nieuwkuyk, vermeerderd met een gedeelte 
van die belastingopbrengsten voor de gemeen
te Hedikhuizen. 

5. H et in het vorig lid bedoelde gedeel te 
van belastingopbrengsten wordt verkregen door 
de som dier belastingopbrengsten te vermin
deren met het in het tweede li d bedoelde ge
deelte daarvan. 

6. Voor de gemeente Drunen worden de in 
het eerste lid bedoelde bel astingopbrengsten 
gesteld op de som dier belastingopbrengsten 
voor de gemeente Drunen, vermeerderd met 

een gedeelte van die belastingopbrengsten 
voor de gemeente Oudheusden. 

7. Het in het vorig lid bedoelde gedeel te 
van belastingopbrengsten wordt verkregen 
door de som dier belastingopbrengsten te ver
minderen met het in het tweede lid bedoelde 
gedeelte daarvan. 

8. Het aldus voor elk boekingstijdvak be
rekend totaal wordt gedeeld door het aantal 
inwoners, dat de gemeenten Drunen, Heusden 
en Vlijmen onderscheidenlijk op 1 J anuar i 
1931 en 1 J anuari 19 32 zouden hebben ge
teld, indien deze wet op 1 Januari 1931 in 
werking was getreden. 

9. Het gemiddelde van de door toepassing 
van de vorige leden van dit artikel voor elk 
der gemeenten Drunen, Heusden en Vlijmen 
gevonden bedragen is voor die gemeente het 
bedrag, in de formule van artikel 4 der wet 
van 15 Juli 1929 (Staatsblad N°. 388), sedert 
gewijzigd, voorgesteld door de letter b. 

10. De eerste negen leden van dit ar
tikel vinden ten aanz ien van volgende uitkee
ringstijdvakken overeenkomstige toepassing, 
indien en voor zoover bij de toepassing van 
de formule van artikel 4 der wet van 15 J uli 
1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd, 
ingevolge artikel 9 dier wet belastingopbreng
sten tot grondslag genomen moeten worden 
over boekingstijdvakken, die vóór 1 Mei 1935 
aanvangen. 

ll. Voor de berekening van de belasting
opbrengst.en per inwoner over de op 1 Mei 
1935 aanvangende boekingstijdvakken wordt 
het aantal inwoners der gemeenten Drunen, 
H eusden en Vlijmen bepaald, als ware deze 
wet op 1 Januari 1935 in werking getreden. 

13. 1. Voor de berekening van het in ar
tikel 4 der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388), sedert gewijzigd, door de letter c, 
voorgestelde bedrag wordt voor de gemeenten 
Drunen, Heusden en Vlijmen het totaal der 
volgens de afgesloten of voor zoover nog niet 
afgesloten, voorloopig vastgestelde, gemeente
rekeningen over elk der jaren 1931 en 1932 
ten laste der gemeente blijvende gewone uit
gaven voor: 

politie, 
lager onderwijs, voor zoover deze als ver

plichte uitgaven door de Lager-onderwijswet 
1920 op de gemeenten worden gelegd, 

armenzorg, met uitzondering van de voor-
zieningen ter zake van werkloosheid, 

gesteld op: 
voor de gemeente D runen: het totaal dier 

uitgaven voor de gemeente Drunen en een 
gedeelte dier uitgaven voor de gemeente Oud
heusden; 

voor de gemeente H eusden : het totaal dier 
uitgaven voor de gemeenten H eusden en 
Herpt en een gedeelte di r uitgaven voor de 
gemeenten Hedikhuizen en Oudheusden; 

voor de gemeente Vlijmen: het totaal dier 
uitgaven voor de gemeenten Vlijmen en 
Nieuwkuyk en een gedeelte dier uitgaven voor 
de gemeente H edikhuizen. 

2. De in het vor ig lid bedoelde gedeelten 
van uitgaven worden berekend door het totaal 
bedrag dier uitgaven te vermen igvuldigen 
met een breuk, waarvan de teller voorstelt het 
aantal inwoners, dat op 1 J anuar i 1935 ge
vestigd was op het geb ied der opgeheven ge-
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meente, dat is overgegaan naar de gemeente, 
waarvan het uitgavencij fer wordt vastgesteld, 
en de noemer het aantal inwoners der op
geheven gemeente op 1 Januari 1935 . 

3. D e a ldus voor elke gemeente gevonden 
totalen worden berekend per inwoner welke 
de betrokken gemeente onderscheidenli] k op 1 
Januari 1931 en 1 J anuari 1932, zoude heb
ben geteld , indien deze wet op 1 J anuari 1932 
in werking was getreden. 

4. D e vor ige leden van di t artikel vinden 
ten aanz ien van volgende uitkeeringstijdvak
ken overeenkomstige toepass ing, indien en 
voor zoover bij de toepassing van de formule 
van artikel 4 der wet van 15 J uli 1929 
(Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd, inge
volge artikel 9 dier wet ten laste der gemeen
ten blijvende gewone uitgaven tot grondslag 
genomen moeten worden , over rekeningsjaren, 
die geheel of ten deele aan 1 Mei 1935 voor
afgaan. 

14. Voor de gemeenten Drunen, H eusden 
en Vlijmen stel t voor het uitkeeringstij dvak 
1935/1936 de letter e van de formule, bedoeld 
in artikel 4 van de wet van 15 J uli 1929 
(Staatsblad n°. 388), sedert gewij zigd, voor: 
het aantal inwoners, op 1 J anuari 1935 ge
vestigd op het gebied, dat krachtens deze wet 
met ingang van 1 Mei 1935 respectievelijk 
door de gemeenten Drunen, H eusden en Vlij
m en wordt ingenomen. 

15. Voor de toepass ing van de garantiebe
paling of de limietbepaling, onderscheidenlij k 
van a rtikel II en artikel III van de wet van 
4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 74) worden de 
uitkeeringen, welke de gemeenten Drunen, 
H eusden en Vlij1nen genieten, ingevolge ar
tikel 3, onder c van de wet van 15 Jul i 1929 
(Staatsblad n°.' 388), sedert gewijzigd, ver
geleken met: 

wat de gemeente Drunen betreft: de uitkee
ring, welke de gemeente Drunen ingevolge 
artikel 3, onder b (oud), dier wet over het 
uitkeer ingsjaar 1934/1935 heeft genoten, ver
meerderd met een gedeelte van de uitkeering, 
welke de gemeente Oudheusden ingevolge dat 
arti kel heeft genoten; 

wat de gemeente H eusden betreft: de uit
keeringen, welke de gemeenten H eusden en 
H erpt ingevolge artikel 3, onder b (oud), 
dier wet over het uitkeerings jaar 1934/1935 
hebben genoten, vermeerderd met gedee lten 
van de uitkeeringen, welke de gemeenten 
H edikh1,izen en Oudheusden, ingevolge dat 
artikel hebben genoten; 

wat de gemeente Vlijmen betreft: de uit
keer ingen, wel ke de gemeenten Vlijm en en 
Nie-uwkuyk ingevolge artikel 3, onder b (oud) , 
dier wet over het uitkeerings jaar 1934/1935 
hebben genoten, vermeerderd met een ge
deel te van de uitkeering, welke de gemeente 
H edikhuizen ingevolge dat artikel heeft ge
noten. 

2. De in het vorig lid bedoelde gedeelten 
van uitkeeringen worden berekend door het 
totaal bedrag dier uitkeering te vermenig
vuldigen met een breuk, waarvan de teller 
voorstelt het aantal inwoners, dat op 1 J a
nuari 1935 gevestigd was op het geb ied der 
opgeheven gemeente, dat is overgegaan respec
tievelijk naar de gemeenten Drunen, H eusden 
en Vlijmen, en de noemer het aantal inwoners 

der opgeheven gemeente op 1 Januari 1935. 
16. Indien de gemeenten H eusden en Dru

nen met ingang van het belastingjaar 1935/ 
1936 gebruik maken van de bevoegdheid, ver
leend bij het vierde I id van artikel 283 der 
gemeentewet, en daarmede onafgebroken voort
gaan, en die gemeenten voor de heffing van 
de gemeentefondsbelasting voor 1935/1936 
mochten worden gerangschikt in de tweede 
kl asse, wordt te haren aanzien de voor deze 
klasse bij de artikelen 3bis en 9 van de wet 
van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), sedert 
gewijzigd, bepaalde u itkeering per aangesla
gen inwoner verhoogd. 

Het bedrag der verhooging beloopt tien 
cents voor eiken opcent, krachtens het vierde 
lid van artikel 283 der gemeentewet geheven, 
met dien verstande, dat: 

a. voor de gemeente H eusden het aldus 
gevonden totaal wordt vermenigvuldigd met 
een breuk, waarvan de teller voorstelt het 
aantal inwoners der gemeente H el.Wden op 1 
J anua ri 1935 , vermeerderd met het aantal in
woners, dat op 1 Januari 1935 gevestigd was 
in de gedeelten der gemeenten H edikhuizen 
en Oudheusden, welke bij de gemeente H eus
den worden gevoegd, en de noemer het aantal 
inwoners, dat op 1 Januar i 1935 gevestigd 
was op het gebied, dat volgens deze wet door 
de gemeente H eusden zal worden ingenomen 
en 

b. voor de gemeente Drunen het aldus ver
kregen totaal wordt vermenigvuldigd met een 
breuk, waarvan de teller voorstelt het aantal 
inwoners, dat op 1 Janua ri 1935 gevestigd 
was in het gedeelte der gemeente Oudheusden, 
dat bij de gemeente Dnmen wordt gevoegd, 
en de noemer het aantal inwoners, dat op 1 
Januari 1935 gevestigd was op het gebied, 
dat vol gens deze wet door de gemeente Dru
nen zal worden ingenomen. 

17 . 1. In de geb ieden, welke volgens ar
tikel 1 aan de gemeenten H eusden, Vlijmen 
en D1·unen overgaan, blijven de op 30 April 
1935 bestaande p laatselijke belastingverorde
ningen van kracht, totdat deze door de be
voegde machten onderscheidenlijk in de ge
meenten Heusden, Vlijmen en Drunen zijn 
gewijzigd of door andere vervangen. Onder 
plaatselijke belastingverordeningen worden be
grepen verordeningen, als bedoeld in de arti
kelen 5 en 31 duodecies der wet op de P er
sonee]e belasting 1896 en in artikel 14, zesde 
lid , der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 
388), sedert gewijzigd. 

2. De heffing van de personeele belasting 
vindt, voor zooyeel het belasting jaar 1935 be
treft, plaats, al sof deze wet eerst in werking 
trad met ingang van 1 Januari 1936. 

3. U itkeeringen en verrekeningen ter zake 
van belastingen, door 's Rijks ambtenaren in
gevorderd ten behoeve van de bij deze wet 
opgeheven gemeenten, geschieden, van 1 Mei 
1935 af, aan of met : 

de gemeen te H eusden voor zooveel betreft 
de opgeheven gemeenten H edikhuizen, H erpt 
en Oudheusden ; , 

de gemeente Vlijmen, voor zooveel betreft de 
opgeheven gemeente Nieuwkuyk. 

4. Voor zoover in de bedragen krachtens 
het vorig lid door de gemeente H eusden ont
vangen, zu ivere opbrengst begrepen is, welke 
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verkregen is op het gebied dat aan de ge
meenten Vlijmen en Drunen wordt toegevoegd 
en welke betrekking heeft op het belasting
jaar 1935 der grondbelasting en der perso
neele belasting, keert de gemeente H eusden 
tweederde van die zuivere opbrengst uit aan 
de gemeente Vlijmen, onderscheidenlijk aan 
de gemeente Drunen. 

18. 1. Zij, die vóór 1 Mei 1935 voor een 
der gemeenten Hedikhuizen, Herpt, Nieuw
kuyk en Oudheusden tot gewoon of tot buiten
gewoon dienstplichtige bestemd zijn, behouden 
deze bestemming. Hetgeen echter te hunnen 
aanz ien overeenkomstig de Dienstplichtwet en 
de te harer uitvoering gegeven voorschriften 
zou moeten worden verricht door den burge
meester der gemeente, waar zij voor den 
dienstplicht zijn ingeschreven, geschiedt van 
dien datum a f door den burgemeester der ge
meente, naar welke het geb ied, waarop de ten 
opzichte van de inschrijving voor den dienst
plicht in aanmerking komende woonplaats ge
legen was, is overgegaan. 

2. De namen van hen, die op 30 April 
1935 voor de lichtingen 1936 en 1937 staan 
ingeschreven in een der gemeenten H edik
huizen, H erpt, Nieuwkuyk en Oudheusden, 
worden overgebracht in de registers van ge
noemde lichtingen van de gemeente, in het 
slot van het eerste lid bedoeld. 

3. Ten behoeve van de uitvoering van het 
bepaalde in het eerste en tweede lid verstrekt 
de burgemeester der gemeente H eusden, voor 
zooveel noodig, zoo spoedig mogelijk na 1 
Mei 1935 aan de burgemeesters der gemeente 
Vlijm en en Drunen de daartoe noodige ge
gevens. 

19 . 1. Zij, wier namen in een der gemeen
ten H edikhuizen, H erpt, Nieuwkuyk en Oud
heusden voorkomen op de lijsten, bedoeld in 
de artikelen 17 en 45 der Drankwet (Staats
blad 1931 , n°. 476), worden ingeschreven op 
de respectievelij k in de gemeenten H eusden, 
Vlij1nen en Drunen bestaande overeenkom
stige lijsten, als bedoeld in de genoemde ar
tikelen, met dien verstande, dat de volgorde 
van in chrijving wordt bepaald door den dag, 
waarop het verzoek om vergunning onder
scheidenlijk verlof A , dat leidde tot plaat
sing, hetzij op de vervallen lijst, als bedoeld 
in artikel 13 der Drankwet (Staatsblad 1904, 
n° . 235). hetzij op de lij st, als bedoeld in 
artikel 17 der Drankwet (Staatsblad 1931, 
n° . 476), hetzij op de lij st, als bedoeld in 
artikel 45 der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476) bij burgemeester en wethouders der be
trokken gemeente is ingekomen. Voor zoover 
verzoeken op denzelfden dag inkw'amen, gaat 
de in leeftijd oudere verzoeker voor. Bij ge
lij ken ouderdom beslist het lot. 

2. De inschrij ving van hen, wier namen in 
een der gemeenten H edikhuizen en Oudheus
den voorkomen op de lijsten, bedoeld in het 
eerste l id, geschiedt op de overeenkomstige 
lijsten der gemeenten, naar welke het gebied 
is overgegaan, waarop de werkelijke woon
plaats van den verzoeker (Jln tijde der indie
ning van het verzoek om vergunning, onder
scheidenlij k verlof A , gelegen was. 

3. Ten behoeve van de uitvoering van het 
bepaalde in het eerste en tweede lid verstrekt 
de burgemeester der gemeente H eusden. voor 

zooveel noodig, zoo spoedig mogelijk na 1 
Mei 1935 aan de burgemeesters der gemeen
ten Vlijmen en Drunen de daartoe noodige 
gegevens. 

20. 1. Aan de burgemeester en vaste amb
tenaren der gemeenten H cdikhuizen, H erpt, 
Nieuwkuyk en Oudheusden, die tengevolge 
van de opheffing van die gemeenten worden 
ontslagen, wordt, voor zoover zij alsdan niet 
in de termen vallen om pensioen - uitgezon
derd vervroegd ouderdomspensioen, bedoeld in 
artikel 48, eerste lid, onder b, der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240) - te genieten, 
een wachtgeld verleend met inachtnem ing van 
de volgende bepalingen. 

Als vaste ambtenare n worden mede aange
merkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, di e 
een niet wezenlijk onderbroken diensttijd als 
zoodanig van ten minste 5 jaren hebben ver
vuld, tenzij zij belast zijn met werkzaamheden, 
die een tijdelijk karakter dragen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
1 id , wordt wachtgeld toegekend: 

a. voor zooveel zij op 1 Mei 1935 een dienst
tijd van ten minste 10 jaren hebben volbracht 
en het aantal jaren van di en diensttijd, te 
zamen met het aantal van den leeftijd , dien 
zij ten tijde van het ontslag hebben bereikt, 
60 of meer bedraagt, tot het tijdstip, waarop 
ingevolge het bepaalde in de volgende zin
snede van dit lid het wachtgeld eindigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. 

H et wachtgeld e indigt in ieder geval, zoo. 
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den vori
gen zin , vervalt het wachtgeld zoodra het ge
lijk is aan of minder bedraagt dan dat pen
sioen en anders bij het be reiken van den 65-
jarigen leeftijd. 

Onder diensttijd wordt hier verstaan alle 
aan het ontslag voorafgaande tijd, die in 
aanmerking komt voor pensioen, onverschillig 
in dienst van welk li chaam die tijd is door
gebracht met dien verstande, dat alle dienst
tijd slechts éénmaal wordt medegeteld en 
diensttijd uit een nevenbetrekking slechts in 
aanmerking komt, indien het wachtgeld uit 
hoofde van ontslag uit di e bet1·ekking wordt 
toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt be
rekend naai· de wedde of de som der wedden 
in den zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240). welke in de opgeheven betrekking 
of betrekkingen l aatstelijk vóór 1 M ei 1935 
werd of werden genoten, en wel , voor wat be
treft de wedden, welke door of vanwege het 
bestuur van een der opgeheven gemeenten wer
den geregeld , volgens de op 1 M ei 1934 gel
dende wedderegeling, met dien verstande, dat 
de wedde of som der wedden dezelfde ver
meerdering of vermindering ondergaat, welke 
de vaste kindertoelage zou ondergaan tenge
volge van de wijz iging van het aantal kinde
ren. dat voor die toelage in aanmerking komt, 
indien belanghebbende in dienst zou zijn ge
b leven. Voor de berekening van het wacht-
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geld en voor de toepassing van het vijfde en 
het zesde lid van dit artikel wordt de tijde
lijke kindertoelage geacht in de wedde te zijn 
opgenomen. H et wachtgeld is gedurende de 
eerste 3 maanden gelijk aan de in den eersten 
volzin omschreven wedde of som der wedden, 
en bedraagt daarna gedurende 3 maanden 85 
en vervolgens 70 ten honderd van de vorenbe
doelde wedde of som der wedden. 

4. Wanneer de gemeente, ten laste waar
van het wachtgeld komt, op of na den datum 
van de inwerkingtreding dezer wet· op de 
wedde van hare ambtenaren in verband met 
de t ijdsomstand igheden een tijdelijke korting, 
anders dan door verruiming van het verhaal 
van pensioensbijdragen, gaat toepassen of een 
bestaande tijdelijke korting verhoogt, wordt 
de in het derde lid bedoelde wedde voor de 
toepassing van dat lid en van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel op overeenkomstige 
wijze geacht te zijn verminderd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
1 Mei 1935 inkomsten gen iet of gaat genieten, 
welke hij op het tijdstip, waarop het wets
ontwerp, dat tot deze wet heeft geleid, bij de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal is inge
diend , n iet genoot, wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in d ienst 
van een der lichamen, bedoeld in de arti kelen 
3 en 4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240) , zoodra en zoolang het wachtgeld, ver
meerderd met die inkomsten, voor zoover zij 
als wedde in den zin dier wet zijn of zouden 
zijn aan te merken, en in ieder geval met in
begrip van kindertoelage, de in het derde lid 
bedoelde wedde zou overschrij den, het wacht
geld met het bedrag dier overschrijding ver
minderd ; ' 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een be
drag gel ijk aan de helft daarvan verm inderd, 
met dien verstande echter, dat van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag ge
lijk aan h et verschi l tusschen het wachtgeld 
en de in het derde lid bedoelde wedde; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueel gedeelte der inkom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met het wachtgeld, het bedrag der in het der
de lid bedoelde wedde overschrijden, doch ten 
aanz ien van de overblijvende inkomsten ge
handeld alsof zij alle onder b vallen. 

6. Gel ijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een fi
nancieel gel ijkwaardige betrekking, al wordt 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij deze 
niet-aanneming geschiedt op grond van be
zwaren welke door Gedeputee rde Staten van 
N oordbrabant, den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, althans behoorlijk op
geroepen, deugdelijk worden verklaard. 

Onder "financieel gelijkwaardige betrek
king" wordt in dit lid verstaan een betrek
king of vereeni ging van betrekkingen, welke 
den belanghebbende een ten minste gelijk in
komen oplevert als de wedde of de som der 
wedden, in het derde lid bedoeld , alsmede een 
ten minste soortgelijke positie als di e, welke 
hij laatstelijk vóór 1 Mei 1935 in de opge-

heven betrekking of betrekkingen had. Met 
,, inkomen" wordt hier, waar het betreft in
komsten in dienst van een der lichamen, be
doeld in de artikelen 3 en 4 der P ensioenwet 
1922 (Staatsblad n °. 240), bedoeld de wedde 
in den zin dier wet, vermeerderd, indien die 
toelage niet reeds in de wedde is begrepen, 
met kindertoelage. 

7. Bij verlies voor het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk e in
digt, van de betrekking of andere bron van 
inkomsten, welke tot onthouding, intrekking 
of vermindering van wachtgeld leidde, wordt 
het wachtgeld niet toegekend resp. verhoogd, 
wanneer Gedeputeerde Staten van Noordbra
bant den belanghebbende of diens gemachtig
de gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, 
verklaren, dat het verlies het gevolg was van 
eigen schuld of van eigen verzoek, niet ge
grond op deugdelijke redenen. 

8. Indien de op wachtgeld gestelde ambte
nares in het huwelijk treedt, vervalt voor den 
duur van dat huwel ijk het wachtgeld. 

9. Indien een wachtgeld, na onderbreking, 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepa-
1 ing van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht op 
wachtgeld te zijn doorgebracht, 

10. Van het genot van inkomsten, a ls be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogel ij k mededeeling aan 
burgemeester en wethouders der gemeente, ten 
laste waarvan het wachtgeld komt. De op 
wachtgeld gestelde is gehouden, ten aanzien 
van die inkomsten alle door genoemd college 
en door Gedeputeerde Staten van N oordbra
bant" verlangde inlichtingen te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die in 
het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens 
onverwij ld mededeel ing aan burgemeester en 
wethouders der gemeente ten I aste waarvan 
het wachtgeld komt. 

De op wachtgeld gestelde is verpl icht, op 
eerste schriftelijke aanzegging van burge
meester en wethouders der gemeente, ten laste 
waarvan het wachtgeld komt, een aanvrage 
in te dienen tot het verkrijgen van invalidi
teitspensioen en zich te onderwerpen aan het 
in verband daarmede te verrichten geneeskun
dig onderzoek, a ls bedoeld in artikel 74 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n° . 240). 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, kun
nen Gedeputeerde Staten van N oordbrabant, 
burgemeester en wethouders der gemeente, ten 
laste waarva n het wachtgeld komt, benevens 
den belanghebbende of d iens gemachtigde ge
hoord, althans behoorl ij k opgeroepen, het 
wachtgeld geheel of gedeeltelijk vervallen 
verklaren. 

ll. Voor de ambtenaren der opgeheven ge
meenten wordt bij benoem ing in een der ge
meenten Drunen, H eu~den en Vlijmen voor de 
regeling van hunne wedde de diensttijd in aan
merking genomen, in gelijke betrekking in de 
gemeente, waarin zij op 30 April 1935 werk
zaam waren, vervuld. 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, burgemeester en wethouders 
der gemeente, ten laste waarvan het wacht
geld komt, benevens den belanghebbende of 
diens gemachtigde gehoord, a lthans behoor-
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lijk opgeroepen, beslist door Gedeputeerde 
Staten van N oordbrabant. 

21. l. De t ijd, krachtens deze wet op 
wachtgeld doorgebracht, wordt als diensttijd 
in den zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) aangemerkt, voor zoover deze tijd 
niet parallel loopt met diensttijd als ambte
naar, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 en 14, 
tweede lid, dier wet, in een betrekking of in 
betrekkingen, waarin deze hoedanigheid na 
het ontslag werd verkregen. 

2. Gedurende den volgens het vor ige lid 
voor pensioen geldigeri tijd op wachtgeld door
gebracht geldt als wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), respec
tievelijk als pensioensgrondslag, het bedrag 
der wedde, respectievelijk de pensioensgrond
slag, dan wel de som der wedden, onderschei
denlijk de som der pensioensgrondslagen, 
welke met inachtneming van het bepaalde bij 
het derde lid van het vorige artikel voor den 
betrokkene zouden hebben gegolden . De pen
sioensgrondslag en de som der pensioensgrond
slagen ondergaan dezelfde wijzig ingen, welke 
deze op grond van het bepaalde in artikel 150 
der P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) 
zouden hebben ondergaan, indien ontslag niet 
ware verleend en de ambtenaar de laatstelijk 
vóór het ontslag aan zijn betrekking of be
trekkingen verbonden wedde ongewijzigd had 
behouden. 

Verkrijgt de betrokkene na zijn ontslag op
nieuw de hoedanigheid van ambtenaar in den 
zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) 
met een pensioensgrondslag of een som van 
pensioensgrondslagen lager dan die uit de 
opgeheven betrekking of betrekkingen, dan 
wordt voor de toepassing van de artikelen 
33 en 151 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) de wedde of de som der wedden in 
de nieuwe betrekking of betrekkingen geacht 
te zijn verhoogd tot het bedrag van de wedde 
of de som der wedden, bedoeld in vorenge
noemd lid. 

3. De gemeente, ten laste waarvan het 
wachtgeld komt, is voor de betrokken perso
nen de bijdrage voor eigen pensioen verschul
digd op den voet van artikel 35 en artikel 36, 
eerste lid onder a, der Pensioenwet 1922 
(Staa tsblad n°. 240), berekend naar den in 
den eersten volzin van het vorige lid aange
geven pensioensgrondslag en in geval, bedoeld 
in den tweeden volzin van dat lid, naar het 
verschil tusschen dezen pensioensgrondslag en 
dien of die, welke in de betrekking of betrek
kingen, waarin na het ontslag de hoedan ig
heid van ambtenaar in den zin van bedoelde 
wet wordt verkregen, zonder de werking van 
het vorige lid zou of zouden hebben gegolden. 

4. De gemeente, ten laste waarvan het 
wachtgeld komt, verhaalt van de in het vorige 
lid bedoelde bijdrage op de betrokken perso
nen op den voet van het vierde lid van ar
tikel 36 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240). 

5. De gemeente, ten laste waarvan het 
wachtgeld komt, is de bijdragen volgens ar
tikel 35 en artikel 36, eerste lid onder b, der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) ver
schuldi gd naar den pensioensgrondslag of de 
pensioensgrondslagen, welke zonder de wer-

king van het tweede lid zou of zouden hebben 
gegolden. 

6. Bijdragen voor inkoop van diensttijd 
voor pensioen voor de in dit artikel bedoelde 
personen door de opgeheven gemeenten ver
schuldigd, komen rechtstreeks ten laste der ge
meente, welke het wachtgeld verschuldigd is. 
Het verhaal daarvan geschiedt overeenkom
stig de bepalingen, die laatstelijk vóór 1 Mei 
1934 in die gemeenten van kracht waren. 

7. Het laatste lid van het vorige artikel is 
van toepassing. 

22. 1 . Het in artikel 20 bedoelde wacht
geld komt ten laste der gemeente. 

a. Vl ·ijm.en, voor zooveel het wordt genoten 
door hen, die tengevol ge van de opheffing 
der gemeente Nieuwkuyk zijn ontslagen; 

b. H ew3den, voor zooveel het wordt genoten 
door hen, die tengevolge van de opheffing der 
gemeenten Hedikhuizen, H erpt en Oudheusden 
zijn ontslagen. 

2. Onmiddellijk na afloop van elk jaar, 
waarover door de gemeente Heusden wacht
geld is uitbetaald volgens het vor ige lid van 
dit artikel, wordt in de gemeentekas van 
JI eusden gestort: 

a. door de gemeente Vlijmen een deel van 
het over het afgeloopen jaar ten laste der ge
meente H eusden gekomen zu iver bedrag, aan 
wachtgeld genoten door hen, die tengevolge 
van de opheffing de r gemeente Hedikhuizen 
zijn ontslagen, vermeerderd met het ten laste 
der gemeente Heusden gekomen zuiver be
drag, voor dezelfde personen verschuldigd in
gevolge artikel 21, welk deel wordt berekend 
door vermenigvuldiging van dit zuiver bedrag 
met een breuk, waarvan de teller is het getal 
inwoners der gemeente H edikhuizen, dat op 
30 April 1935 woonplaats h ad op het bij de 
gemeente Vlijmen gevoegde deel dier gemeen
te, en de noemer het geheele getal inwoners 
dier gemeente op dien datum; 

b. door de gemeente Drunen een deel van 
het over het afgeloopen jaar ten laste der ge
meente H eusden gekomen zuiver bedrag, aan 
wachtgeld genoten door h en, die tengevolge 
van de opheffing der gemeente Oudheusden 
zijn ontslagen, vermeerderd met het ten laste 
der gemeente H eusden gekomen zuiver bedrag 
voor dezelfde personen verschuldigd ingevolge 
artikel 21, welk deel wordt berekend door 
vermenigvuldiging van dit zuiver bedrag met 
een breuk, waarvan de teller is het getal in
woners der gemeente Oudheusden, dat op 30 
April 1935 woonplaats had op het bij de ge
m eente Drunen gevoegde <lee] dier gemeente, 
en de noemer het geheele getal inwoners dier 
gemeente op dien datum. 

3. Onder het zu iver bedrag, in het tweede 
li d van dit a rtikel bedoeld, wordt verstaan 
het aan de wachtgelders werkelijk uitbetaald 
bedrag, verminderd eventueel met de bijdrage, 
bedoeld in artikel 11, tweede lid, dezer wet. 

23. De bij het in werking treden dezer wet 
in de gemeenten H edikhuizen, Herpt, Nieuw
kuyk en Oudheusden. bestaande besluiten en 
ambtenaren zullen, met inachtneming van de 
bepalingen dezer wet, voortduren, totdat door 
het bevoegd gezag een andere regeling is ge
troffen. 

24. l. Met ingang van 1 Mei 1935 vervalt 
in alle wetten en daarop gegronde voorschrif-
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ten de vermel ding als gemeente van Hedik
huizen, Herpt, Nieuwkuyk en Oudheusden. 

2. Met ingang van 1 Mei 1935 worden in 
alle wetten en daarop gegronde voorsch1·iften 
onder de gemeenten Drunen, H eusd en en Vlij
men d ie gemeenten verstaan, zooals zij bij 
artikel 1 dezer wet zijn gewij zigd. 

25. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkond iging. 

Lasten en bevelen, enz. ; . 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten April 

1935. 
WILHELMI NA. 

De Minister 1>an B innerûandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

(Uitg eg. 26 April 1935.) 

s. 205. 

25 April 1935. WET tot vereeniging van de 
gemeenten Lierop en Som eren. 

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

dat het wenschelijk is de gemeenten Lierop 
en Som eren te vereenigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. De gemeenten L ierop en So

m eren worden vereenigd. 
2. De vereenigde gemeente draagt den 

naam van Someren. 
3. De vereeniging komt tot stand met in

gang van 1 Mei 1935. 
2. 1. Alle bezittingen, lasten, rechten en 

verplidhtingen der opgeheven gemeenten gaan 
over op de nieuwe gemeente Someren, zonder 
dat daarvoor een nadere akte gevorderd wordt. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn, zal die geschieden 
krachtens deze wet. 

3. 1. De candidaatstell ing en de even
tueele stemming voor de verkiezing van de 
leden van den raad der nieuwe gemeente ge
schieden op de dagen door Gedeputeerde Sta
ten van Noordbrabant te bepalen . 

2. Tot deelneming aan deze verkiezing zijn 
bevoegd de personen, voorkomende op de vol
gens artikel 4 geldende lijsten van k iezers 
voor den gemeenteraad. 

3. De raad der opgeheven gemeente So
meren benoemt het hoofdstembureau en de 
stembureaux voor deze verkiez ing, nadat, zoo 
nood ig, door dienzelfden raad artikel 31, 
derde li d, der kieswet is toegepast, en onder
zoekt de geloofsbrieven der leden van den 
raad der n ieuwe gemeente . 

4. Met a fw ij king van het bepaalde in ar
tikel 4, eerste l id, der gemeentewet geldt, 
voor de toepassing van artikel 5 en artikel 
86 dier wet in de nieuwe gemeente het getal 
inwoners, dat op 1 Januari 1935 volgens de 
bevolkingsregisters der opgeheven gemeenten 
aanwezig is, zooals dit door Gedeputeerde 
Staten van N oordbrabant, burgemeester en 
wethouders van de opgeheven gemeente So
meren gehoord, wordt vastgesteld. 

5. De dag der eerste vergadering van den 
raad der nieuwe gemeente wordt bepaald 
door Gedeputeerde Staten van N oordbrabant . 

6. Met afwijking in zooverre van het be
paalde in de artikelen 29 en 87 der gemeente
wet, hebben de leden van den n ieuw gekozen 

raad en de door dien raad gekozen wethouders 
zitting uiterl ij k tot den eersten Dinsdag van 
September 1939. 

7. De candidaatstell ing krachtens artikel 7 
der gemeentewet op den tweeden Dinsdag der 
maand Mei 1935 in de nieuwe gemeente' 
Someren vervalt. 

4. 1. De in de opgeheven gemeenten op 
30 April 1935 bestaande kiezerslijsten voor de 
verkiezing van de leden van de Tweede Ka
mer der Staten-Generaal, van de Provinciale 
Staten en van den gemeenteraad vormen te 
zamen de kiezerslijst der nieuwe gemeente 
en blijven van kracht, totdat zij overeenkom
stig de kieswet door een nieuwe kiezerslij st 
zijn vervangen. · 

2. De op 30 April 1935 bestaande kiezers
l ijsten, bedoeld in het eerste lid, worden, voor
zooveel noodig, aangevuld met de vermelding 
van d e plaats der woning van eiken kiezer op 
den eersten J anuari van het jaar der vast
stel ling en met de vermel ding van het num
mer van het stemd istrict, waartoe hij dien
tengevolge behoort. Zij , die tengevolge van 
hunne verhuizing in den loop van het jaar 
1934 van de gemeente Someren naar de ge
meente Lierop en omgekeerd niet a ls k iesge
rechtigd voor den gemeenteraad op de op 30 
April 1935 bestaande kiezerslijsten voorkomen, 
worden daarop alsnog geplaatst. 

3. De ingezetenen der opgeheven gemeen
ten worden voor het opmaken van de kiezers
lijst en voor de verk iesbaarheid tot leden van 
den gemeenteraad met ingang van 1 Mei 1935 
als ingezetenen der nieuwe gemeente be
schouwd. 

5. 1. De uitkeering uit het gemeentefonds, 
ingevolge artikel 3, onder b, der wet van 15 
Jul i 1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewij
zigd, v indt voor de gemeente Someren voor 
het uitkeeringsjaar 1935/1936 plaats volgens 
de voor den burgemeester en den secretaris 
op 1 Mei 1935 geldende jaarwedderegeli ng. 

2. Gedurende den tij d, dat de burgemees
ters en secretarissen wachtgeld genieten krach
tens deze wet, zal de n ieuwe gemeente van 
het Rij k jaarlijks een bijdrnge in d ie wacht
gelden ontvangen en wel in dezelfde verhou
ding als waarin de door de gemeenten Som e-
1·en en Lierop te zamen laatstelij k genoten 
uitkeer ing ingevol ge artikel 3, onder a (oud), 
der wet van 15 J uli 1929 (Staatsblad n° . 388), 
sedert gewijzigd, staat tot de door genoemde 
ambtenaren te zamen laatstelijk voor 1 Mei 
1935 genoten jaarwedde. 

6. 1. Voor de bepal ing van de over el k 
der boekingstijdvakken 1931/1932 en 1932/ 
1933 te berekenen totalen van de zuivere op
brengst van de in artikel 4 der wet van 15 
Jul i 1929 (Staatsblad n° . 388), sedert gewij 
zigd, bedoelde belastingopbrengsten, wordt 
voor de nieuwe gemeente Som eren voor elk 
dier boekingstijdvakken het bedrag der be
lastingopbrengsten gesteld op de som van die 
belastingopbrengsten, voor elk der opgeheven 
gemeenten Someren en Lierop . 

2. H et aldus voor elk boekingstijdvak be
rekend totaal wordt gedeeld door het totaal 
der inwoners der gemeenten Som eren en 
Lierop onderscheidenl ij k op 1 J anuari van elk 
der jaren 1931 en 1932. 

3. Het gemiddelde van de door toepassing 
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van het eerste en tweede lid van dit artikel 
gevonden bedragen is voor de gemeente So
meren het bedrag, in de formule van artikel 4 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n° . 388), 
sedert gewijzigd, voorgesteld door d letter b. 

4. H et eerste, tweede en derde lid vinden 
ten aanz ien van volgende uitkeeringstijdvak
ken overeenkomstige toepassing, indien en 
voorzoover bij de toepassing van de formule 
van artikel 4 der wet van 15 J ui i 1929 
(Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd, inge
volge artikel 9 dier wet bela tingopbrengsten 
tot grondslag genomen moeten worden over 
boekingstijdvakken, die voor 1 Mei 1935 aan
vangen. 

5. Voor de berekening van de belast ing
opbrengsten per inwoner over de op 1 Mei 
1935 aanvangende boekingstijdvakken wordt 
het aantal inwoners der gemeente Someren 
gesteld op de som van h et aantal inwoners 
van de gemeenten Sorneren en Lierop op 1 
Januari 1935. 

7. 1. Voor de berekening van het in arti
kel 4 der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388) , sedert gewijzigd, door de letter c 
voorgestelde bedrag wordt voor de n ieuwe 
gemeente Sorneren het totaal der vo lgens de 
afgesloten of voor zoover nog niet afgesloten 
voorloopig vastgestelde gemeenterekeningen 
over elk der jarnn 1931 en 1932 ten laste der 
gemeente blijvende gewone uitgaven voor: 

poli tie, 
lager onderwijs, voor zoover deze als ver

plichte ui tgaven door de Lager-onderwijswet 
1920 op de gemeenten worden gelegd, 

armenzorg, met uitzonder ing van de voor
zieningen terzake van werkloosheid, 
gesteld op het totaal dier uitgaven voor de 
beide gemeenten So11ieren en L ierop, en be
rekend per inwoner van de gemeenten Some-
1·en en L ierop gezamenlij k onderscheidenl ij k 
op 1 Januari van elk der jaren 1931 en 1932. 

2. H et vorig lid vindt ten aanzi en van 
volgende uitkeer ingstijdvakken overeenkom
stige toepassing, indien en voorzoover bij de 
toepassing van de formule van artikel 4 der 
wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
sedert gewijzigd, ingevol ge artikel 9 dier wet 
ten laste der gemeente blijvende gewone uit
gaven tot gronds lag genomen moeten worden, 
over rekeningsjaren, die geheel of ten deele 
aan 1 M ei 1935 voorafgaan. 

8. Voor de gemeente Someren stelt voor het 
uitkeeringstijdvak 1935/1936 de letter e van 
de formule, bedoeld in artikel 4 van de wet 
van 15 Juli 1929 (Staatsblad 11°. 388), sedert 
gewijzigd, voor: de som van het aantal in
woners van de gemeente Som eren en dat van 
de gemeente Lierop op 1 J anuar i 1935. 

9. Voor de toepassing van de garantiebepa
l ing of de limietbepaling onderscheidenlijk 
van a rti kel II en a rtikel III van de wet van 
4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 74) wordt de 
uitkee r ing, welke de gemeente Some1·en over 
het uitkeeringstijdvak 1935/1936 geniet inge
volge artikel 3, onder c, van de wet van 15 
Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewij
zigd, vergeleken met de som van de uitkee
ringen, welke elk der gemeenten Someren en 
L ierop volgens artikel 3, sub b (oud), d ier 
wet over het uitkeeringsjaar 1934/1935 heeft 
genoten. 

10. 1. Indien de nieuwe gemeente Som e
ren met ingang van het belastingjaar 1935/ 
1936 gebru ik maakt van de bevoegdheid, ver
leend bij het vierde lid van artikel 283 <le r 
gemeentewet, en daarmede onafgebroken 
voortgaat, en die gemeente voor de heffing 
van de gemeentefondsbela ting voor 1935/1936 
mocht worden gerangschikt in de tweede 
ki asse, wordt te haren aanzien de voor deze 
ki asse bij de artikelen 3bis en 9 van de wet 
van 15 Juli 1929 (Staatsblad n° . 388 ), sedert 
gewijzigd, bepaalde uitkeering per aangesla
gen inwoner verhoogd. 

2. H et bedrag der verhooging beloopt tien 
cents voor elke opcent, krachten het vierde 
lid van artikel 283 der gemeentewet geheven, 
met dien verstande, dat het aldus gevonden 
totaal wordt vermenigvuldigd met een breuk, 
waarvan de teller voorstelt het aantal inwo
ners der gemeente Lierop op 1 Januari 1935, 
en de noemer het gezamenlijk aantal inwo
ners der gemeenten Lierop en omeren, even
eens op 1 Januari 1935. 

11. 1. Zij , die voor een der opgeheven ge
meenten tot gewoon of tot buitengewoon 
dienstplichti ge werden bestemd, behouden 
deze bestemming na de vereeniging. 

2. Voor de lichtingen 1936 en 1937 v01men 
de inschrijvingsregisters voor den dienstpli cht 
van de opgeheven gemeenten te zamen het 
inschrijvingsregister van de nieuwe gemeente. 

12. 1. De personen, wier namen voorko
men op de lijsten, vermeld in artikel 17 en 
artikel 45, tweede lid, der Drankwet (Staats
blad 1931, n°. 476) voor de gemeente Lierop, 
kunnen zich vóór 1 Mei 1935 doen overschrij 
ven op de lij ten voor de gemeente So,n eren. 

2. De volgorde. waarin de overschrij ving 
op deze lijsten zal plaats hebben, wordt be
paald naar de dagen waarop hunne verzoeken 
om vergunning of verlof bij de betrokken ge
meentebesturen inkwamen, met dien verstan
de, dat, voor zoover verzoeken op denzelfden 
dag inkwamen, de in leeftijd oudere verzoe
ker voorgaat; bij gelijken leeftijd beslist het 
lot. 

3. Tot 1 J anuari 1936 zal in de n ieuwe 
gemeente So,neren het max imum van de ver
gunningen en de verloven bedragen de som 
van de geldende maxima der opgeheven ge
meenten. 

13 . 1. Aan de burgemeesters en vaste amb
tenaren der opgeheven gemeenten, d ie tenge
volge van de opheffing worden ontslagen, 
wordt, voor zoover zij alsdan niet in de ter
men vall e n om pens ioen - uitgezonderd ver
vroegd ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 
48 , eerste I id, onder b, der P ensioenwet 1922 
(Staatsb lad n°. 240) - te genieten, ten laste 
van de nieuwe gemeente Someren een wacht
geld verleend met inachtnem ing der volgende 
bepalingen . 

Als vaste ambtenaren worden mede aange
merkt de ambtenaren in tij delij ken dienst, die 
een n iet wezenlijk onderbroken diensttijd als 
zoodanig van ten m inste 5 jaren hebben ver
vuld , tenzij zij belast zijn met werkzaamheden, 
welke een tijdel ijk karakter dragen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
l id , wordt wachtgeld toegekend: 

a. voor zooveel zij op 1 Mei 1935 een 
d iensttijd van ten m inste 10 jaren hebben vol-
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bracht en het aantal jaren van dien dienst
tijd, te zamen met het aantal jaren van den 
leeftijd dien zij ten tijde van het ontslag heb
ben be;e ikt, 60 of meer bedraagt, tot het tijd
stip, waarop ingevolge het bepaalde in de 
volgende zinsnede van dit li d het wachtgeld 
e indigt ; 

b. voor de over igen gedurende een tijdvak, 
gel ijk aan hun diensttij d . 

H et wachtgeld e indigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 48, 
eerste I id , onder b, der P ensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) - te gen ieten. Voor 
hem, d ie in het genot is gesteld van ver
vroegd oudl)rdomspensioen, als bedoeld in den 
vorigen zin, vervalt het wachtgeld, zoodra het 
gelijk is aan of minder bedraagt dan dat 
peruiioen en anders bij het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd. 

Onder diensttijd wordt hier verstaan alle 
aan het ontslag voorafgaande tijd, welke in 
aanmerking komt voor pensioen, onverschil
lig in d ienst van welk l ichaam d ie tijd is 
doorgebracht, met dien verstande, dat a ll e 
diensttijd slech ts éénmaal wordt medegeteld 
en diensttij d uit een nevenbetrekking slechts 
in altnmerking komt, indien het wachtgeld 
uit hoofde van ontslag uit d ie betrekking 
wordt toegekend. 

3. H et bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde of de som der wed
den in den zin der Pensioenwet 1922 (Staats
bla;l, n°. 240), welke in de opgeheven betrek
king of betrekkingen l aatstelij k vóór 1 Mei 
1935 werd of werden genoten, en wel, voor 
wat betreft de wedden, welke door of van
wege het bestuur van een der opgeheven ge
meenten werden geregeld, volgens de op 1 
Mei 1934 geldende wedderegeling, met dien 
verstande, dat de wedde of som der wedden 
dezelfde verminder ing of vermeerdering on
dergaat, welke de vaste kindertoelage zou 
ondergaan tengevolge van de wijziging van 
het aantal kinderen, dat voor die toelage in 
aanmerking komt, indien belanghebbende in 
dienst zou zij n gebleven . Voor de berekening 
van het wachtgeld en voor de toepassing van 
het vijfde en zesde lid van dit artikel wordt 
de tijdelijke kindertoelage geacht in de wedde 
te zijn opgenomen. H et wachtgeld is geduren
de de eerste 3 maanden gelij k aan de in den 
eersten volzin omschreven wedde of som der 
wedden en bedraagt daarna gedurende 3 
maanden 85 en vervolgens 70 ten honderd 
van de vorenbedoelde wedde of som der wed
den. 

4. W anneer de gemeente So,n eren op of na 
den datum van de inwerkingtred ing dezer 
wet op de wedde van haar ambtenaren in ver
band met de t ij dsomstandighed n een tijdelij ke 
korting, anders dan door verruiming van het 
verhaa l van pensioensbijdragen, gaat toepas
sen of een bestaande t ijdelijke korting ver
hoogt, wordt de in het derde 1 id bedoelde 
wedde voor ,de toepassing van dat lid en van 
het vij fde en zesde lid van dit artikel op over
eenkomstige wijze geacht te zijn verminderd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestel de uit of 
in verband met arbe id of bedrijf op of na 1 
Mei 1935 inkomsten geniet of gaat genieten, 

welke hij op het tijdstip, waarop het wets
ontwerp, dat tot deze wet heeft geleid, bij de 
'l'weede Kamer der Staten-Generaal is inge
diend, niet genoot, wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in di enst 
van een der licham en, bedoeld in de artike len 
3 en 4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240), zoodra en zoolang het wachtgeld , ver
meerderd met d ie inkomsten, voor zoover zij 
als wedde in den zin dier wet zij n of zouden 
zij n aan te merken, en in ieder geval met in
begrip van kindertoelage, de in het derde lid 
bedoelde wedde zou overschrijden, het wacht
geld met het bed rag di er overschrijdi ng ver
minderd· 

b. in 'de overige gevall en het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag gelijk aan de helft daarvan verm in
derd , met dien verstande echter, dat van die 
inkomsten buiten aanmerking blijft een be
drag gelijk aan het verschil tusschen het 
wachtgeld en de in het derde lid bedoelde 
wedde; 

c. bij gel ijkt ijdig genot van inkomsten als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met he t eventueel gedeel te der in kom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met het wachtgeld , het bedrag der in het 
derde I id bedoelde wedde overschrijden, doch 
ten aanzien van de overblij vende inkomsten 
gehandeld , a lsof zij alle onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg a ls aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorig lid bedoeld, zal 
zij n verbonden aan een benoeming tot een fi
nancieel gelijkwaa rdi ge betrekking, al wordt 
deze benoeming n iet aangenomen, tenzij deze 
niet-aanneming geschiedt op grond van be
zwaren, welke door Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant, den belanghebbende of dieru; 
gemachtigde gehoord, althans behoorlijk op
geroepen, deugdelijk worden verklaard. 

Onder financieel gelij kwaard ige betrekking 
wordt in dit lid verstaan een betrekking of 
vereenig ing van betrekkingen, welke den be
langhebbende een ten minste gelij k inkomen 
oplevert als de wedde of de som der wedden, 
in het derde lid bedoeld, alsm ede een ten 
m inste soortgelijke positie a ls die, welke hij 
laatstelijk vóór 1 Mei 1935 in de opgeheven 
betrekking of betrekkingen had. Met inkomen 
wordt hier , waa r het betreft inkomsten in 
dienst van een der lichamen bedoeld in de 
artike len 3 en 4 der Pensioenwet 1922 (Staats
blad n °. 240), bedoeld de wedde in den zin 
dier wet, vermeerderd, indien de toelage niet 
reeds in de wedde is begrepen, met kinder
toelage. 

7. B ij verl ies vóór het t ijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid ui terlijk 
eindigt, van de betrekking of andere bron van 
inkomsten, welke tot onthouding, intrekking 
of verminder ing van wachtgeld le idde, wordt 
het wachtgeld niet toegekend respectieve lij k 
verhoogd, wanneer Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant, den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, a lthans behoorl ij k op
geroepen, verklaren, dat het verlies het ge
volg was van eigen schuld of van e igen ver
zoek, niet gegrond op deugdelijke redenen. 

8. Indien de op wachtgeld gestelde ambte
nares in het huwelijk treedt, vervalt voor den 
duur van dat huwelijk het wachtgeld. 
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9. Indien een wachtgeld, na onderbreking, 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepa
ling van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht op 
wachtgeld te zijn doorgebracht. 

10. V an het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan burgemeester en wethouders der gemeente 
Someren. De op wachtgeld ge telde is gehou
den, ten aanzien van die inkomsten alle door 
genoemd college en door Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant verlangde inlichtingen te 
ver trekken. 

D e op wachtgeld gestelde ambtenares, die in 
het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens 
onverwijld m ededeel ing aan burgemeester en 
wethouders der gemeente Someren . 

De op wachtgeld gestelde is verplicht, op 
eerste schriftelijke aanzegging van burgemee -
ter en wethouders der gemeente Some,·en een 
aanvraag in te dienen tot het verkrijgen van 
invaliditeitspensioen en zich te onderwerpen 
aan het in verband daarmede te verrichten 
geneeskundig onderzoek a l bedoeld in artikel 
74 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240). 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, kun
nen Gedeputeerde Staten van N oordbrabant, 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Someren, benevens den belanghebbende of 
diens gemachtigde gehoord, althans behoor
lijk opgeroepen, het wachtgeld geheel of ge
deeltelijk vervallen verklaren. 

ll. Voor de ambtenaren der opgeheven 
gemeenten wordt bij benoem ing in de ge
meente Someren voor de regeling van hunne 
wedde de diensttijd in aanmerking genomen, 
in gelijke betrekking in de gemeente, waarin 
zij op 30 April 1935 werkzaam waren, ver
vu ld. 

12. Ge ch illen over de toepass ing van dit 
artikel worden, burgemeester en wethouders 
der gemeente Some,·en, benevens den belan g
hebbende of diens gemacht igde gehoord, al
thans behoorl ij k opgeroepen, beslist door Ge
deputeerde Staten van N oordbrabant. 

14. 1. De t ijd, krachtens deze wet op 
wachtgeld doorgebracht, wordt als diensttijd 
in den zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) aangemerkt, voor zoover deze t ij d 
n iet parallel loopt met diensttijd als ambte
naar, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 en 14, 
tweede lid , dier wet in een betrekking of in 
betrekkingen, waar in deze hoedanigheid na 
het onts lag werd verkregen. 

2. Gedurende den volgens het vorige lid 
voor pen ioen geldi gen tijd op wachtgeld 
doorgebracht geldt a ls wedde in den zin der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) respec
tievelij k a ls pens ioensgrondslag, het bedrag 
van de wedde, respectieve] ij k de pensioens
grondslag, dan wel de som der wedden, onder
sche idenlijk de som der pens ioensgrondslagen, 
welke met inachtneming van het bepaalde bij 
het derde lid van het vor ige artikel voor den 
betrokkene zouden hebben gego lden. De pen
sioensgrnndslag en de som der pensioensgrond
slagen ondergaan dezelfde wijzig ingen , we l ke 
deze op grond van het bepaalde in artikel 150 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) · 
zouden hebben ondergaan, indi en ontslag ni t 

ware verleend en de ambtenaar de laatstelijk 
vóór het ontslag aan zij n betrekking of be
trekkingen verbonden wedde ongewijzigd h ad 
behouden. Verkrijgt de betrokkene na zijn 
ontslag opnieuw de hoedanigheid van ambte
naar in den zin der P ensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240) met een pensioensgrondslag of 
een som van pensioensgrondsl agen lager dan 
die uit de opgeheven betrekking of betrek
kingen, dan wordt voor de toepassing van 
de artikelen 33 en 151 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) de wedde of de som der 
wedden in de nieuwe betrekking of betrek
kingen geacht te zijn verhoogd tot het bedrag 
van de wedde of de som der wedden, bedoeld 
in vorengenoemd lid. 

3. De gemeente , ten l aste van wel ke het 
wachtgeld komt, is voor de betrokken per
sonen de bijdrage voor e igen pens ioen ver
schuldigd op den voet van artike l 35 en ar
tikel 36, eerste lid, onder a, der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) berekend naar den 
in den eersten volzin van het vor ige lid aan
gegeven pensioensgrondslag en in het geval, 
bedoeld in den tweeden volzin va n dat li d, 
naar het versch il tusschen deze n pensioens
grondslag en dien of di e, welke in de be
trekking of betrekkingen, waarin na het ont
slag de hoedanigheid van ambtenaar in den 
zin van bedoelde wet wordt ve rkregen, zon
der de werking van het vorige lid zou of 
zouden hebben gegolden. 

4. De gemeente Someren verhaalt van de 
in het vorige lid bedoelde bijd rage op de be
trokken personen op den voet van het vierde 
lid van artikel 36 der P e nsioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240). 

5. De gemeente Someren is de bijdrager, 
volgens artikel 35 en artikel 36, eerste Jid, 
onder b der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240) verschuldigd naar den pens ioensgrond
slag of de pensioensgrondslagen, welke zonder 
de werking van het eerste lid zou o f zouden 
hebben gegolde n. 

6. Bijdragen voor inkoop van diensttijd 
voor pensioen voor de in dit artikel bedoelde 
personen door de opgeheven gemeenten ver
schuldigd, komen ten l aste van de gemeente 
Someren. Het verhaal daarvan gesch iedt over
eenkomstig de bepalingen, die l aatstelijk vóór 
1 M ei 1934 in die gemeenten van kracht wa
ren. 

7. Het laatste lid van het vor ige artikel is 
van toepassing. 

15. 1. De bij het in werking t reden dezer 
wet in de gemeenten S01neren en L ierop be
staande beslui ten en ambtenaren zullen in de 
nieuwe gemeenten voortduren, totdat door het 
bevoegd gezag een nadere regeli ng is ge
troffen. 

2. De bij het in werking treden dezer wet 
in de gemeente Someren bestaande m achten 
zullen in de nieuwe gemeente voortduren, tot
dat zij overeenkomstig de bepalingen dezer 
wet door andere zijn vervangen. 

3. De reglementen van orde voor de ver
gaderingen van den raad en van het college 
van burgemeester en wethouders, a lsmede de 
bestaande instructies voor den secretaris en 
den ontvanger der gemeente Someren, gelden 
voor de nieuwe gemeente, totdat zij door 
andere zij n vervangen. 
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16. Met ingang van 1 Mei 1935 vervalt in 
alle wetten en daarop gegronde voorschriften 
de vermelding als gemeente van Lierop en 
wordt onder Son,e1·en verstaan de nieuwe ge
meente van dien naam. 

17. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkond ig ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 25sten April 

1935. 
WILHELM! A. 

De Ministe1· van B innenlandsche Zaken, 
J. A . d e W i l de. 

(Uitgeg. 26 April 1935.) 

s. 206. 

25 April 1935.WET oot vereeniging van de 
gemeenten Zoetermeer en Z egwaa1·t. 

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

dat het wenschelijk is de gemeenten Zoeter
meer en Zegwaa1·t te vereen igen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. De gemeenten Z oetermeer en 

Z egwaart worden vereenigd. 
2. De vereenigde gemeente draagt den 

naam van Zoetermeer. 
3. De vereeniging komt oot stand met in

gang van 1 Mei 1935. 
2. 1. Alle bezittingen, lasten, rechten en 

verpl ichtingen der opgeheven g meenten gaan 
op de nieuwe gemeente Z oetermeer over, zon
der dat daarvoor een nadere akte wordt ge
vorderd. 

2. Voor zoover overschrij ving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn, zal die geschieden 
krachtens deze wet. 

3. 1. De candidaatstelling en de eventueele 
stemming voor de verkiezing van de leden 
van den raad der nieuwe gemeente Zo eter
niee1· geschieden op de dagen, door Gedepu
teerde Staten van Zuidholland te bepalen. 

2. Tot deelneming aan deze verkiezing zijn 
bevoegd de personen, voorkomende op de vol 
gens artikel 4 geldende lijsten van kiezers voor 
den gemeenteraad. 

3. De raad der opgeheven gemeente Z oe
termeer benoemt het hoofdstembureau en de 
stembureaux voor deze verkiezing, nadat, zoo 
noodig, door den zelfden raad artikel 31, derde 
1 id, der kieswet is ooegepast, en onderzoekt de 
geloofsbri even der leden van den raad der 
nieuwe gemeente. 

4. Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 4, eerste lid, der gemeentewet geldt, 
voor de ooepassing van artikel 5 en arti kel 86 
dier wet, in de nieuwe gemeente het getal in
woners, dat op 1 J anuari 1935 volgens de be
volkingsregisters der opgeheven gemeenten 
aanwez ig is, zooals di t door Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland, burgemeester en 
wethouders van de opgeheven gemeente Z oe
tern,eer gehoord, wordt vastgesteld. 

5. De dag der eerste vergadering van den 
raad der n ieuwe gemeente wordt bepaald door 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland. 

6. Met afwijking in zooverre van het be
paalde in de artikelen 29 en 87 der gemeente
wet hebben de leden van den n ieuw gekozen 
raad en de door di en raad te k iezen wethou-

ders zitting uiterlijk tot den eersten Dinsdag 
van September 1939. 

7. De candidaatstelling luachtens artike l 7 
der gemeentewet, op den tweeden Dinsdag der 
maand Mei 1935, in de nieuwe gemeente 
Zo etermeer vervalt. 

4. 1. De in de opgeheven gemeenten op 
30 April 1935 bestaande k iezerslijsten voor de 
verkiezing van de leden van de Tweede Ka
mer der Staten-Generaal , van de Provinciale 
Staten en van den gemeenteraad vormen te 
zàmen de kiezerslijst der nieuwe gemeente en 
blij ven van kracht ootdat zij overeenkomstig 
de kieswet door een nieuwe kiezer lijst zijn 
vervangen. 

2. De op 30 April 1935 bestaande kieze rs
lijsten, bedoeld in het eerste l id, worden voor 
zooveel noodig, aangevuld met de vermelding 
van de plaats der woning van eiken k iezer op 
den eersten J anuar i van het jaar der vast
stelling en met de vermelding van het num
mer van het stemdistrict, waartoe h ij dien
tengevolge behoort. Zij , die tengevolge van 
hunne verhuizing in den loop van het jaar 
1934 van de gemeente Zo etermeer naar de ge
meente Z egwaart en omgekeerd n iet a ls ki es
gerechti gd voor den gemeenteraad op de op 
30 April 1935 bestaande kiezerslijsten voorko
men, worden daarop alsnog geplaatst. 

3. De ingezetenen der opgeheven gemeen
ten worden voor het opmaken van de kiezers
! ij st en voor de verkiesbaarheid tot leden van 
den gemeenteraad me_t ingang van 1 Mei 1935 
als ingezetenen der n ieuwe gemeente be
schouwd. 

5. 1. De u itkeering uit het gemeentefonds, 
ingevolge artikel 3, onder b, der wet van 15 
Juli 1929 (Staatsblad N°. 388), sedert gewij
zigd, vindt voor de gemeente Zo etermeer voor 
het uitkeeringsjaar 1935/1936 plaats volgens 
de voor den burgemeester en den secretaris op 
1 Mei 1935 geldende jaarwedderegeling. 

2. Gedurende den t ijd, dat de burgemeesters 
en secretarissen wachtgel cl genieten krachtens 
deze wet, zal de nieuwe gemeente van het 
R ij k jaarlijks een bijdrage in die wachtgelden 
ontvangen en wel in dezelfde verhouding als 
waarin de door de gemeenten Zo etermeer en 
Z egwaart te zamen laatstelijk genoten uitkee
ring ingevolge artikel 3, onder a (oud), der 
wet van 15 J uli 1929 (Staatsblad N°. 388), 
sedert gewijzigd, staat tot de door genoemde 
ambtenaren te zamen l aatstelijk voor 1 Mei 
1935 genoten jaarwedde. 

6. 1. Voor de bepaling van de over elk 
der boekingstijdvakken 1931/1932 en 1932/ 
1933 te berekenen totalen van de zuivere op
brengst van de in artikel 4 der wet van 15 
Juli 1929 (Staatsblad N°. 388), sedert ge
wijzigd, bedoelde belastingopbrengsten, wordt 
voor de nieuwe gemeente Zo etermeer voor e lk 
d ier boekingstijdvakken het bedrag der be
la tingopbrengsten gesteld op de som van die 
belastingopbrengsten, voor elk der opgeheven 
gemeenten Z oetermeer en Z egwaart. 

2. H et a ldus voor elk boekingstijdvak be
rekend ootaal wordt gedeel d door het totaal 
der inwoners der gemeenten Z oetern,eer en 
Z egwaart onderscheidenlijk op 1 Januari van 
el k der jaren 1931 en 1932. 

3. Het gem iddelde van de door toepassing 
van het eerste en tweede l id van dit a r t ikel 



1935 25 A PRIL (S. 206) 288 

gevonden bedragen is voor de gemeente Zoe
terineer het bedrag, in de formule van artikel 
4 der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 0 

388), sedert gewijzigd, voorgesteld door de 
letter b. 

4. Het eerste, tweede en derde l id vinden 
ten aanz ien van volgende uitkeeringstij dvak
ken overeenkomstige toepassing, indien en 
voorzoover bij de toepa sing van de formule 
van artikel 4 der wet van 15 J uli 1929 
(Staatsblad N°. 388), sedert gewijzigd, inge
volge artikel 9 dier wet belastingopbreng
sten tot grondslag genomen moeten worden 
over boekingstij dvakken, die voor 1 Me i 1935 
aanvangen. 

5. Voor de berekening van de belasting
opbrengsten per inwoner over de op 1 :Mei 
1935 aanvangende boekingstijdvakken wordt 
het aantal inwoners der gemeente Zoetennee,· 
gesteld op de som van het aantal inwoners 
van de gemeenten Zo eterineer en Zegwaart op 
1 J anuari 1935. 

7. 1. Voor de berekening van het in arti
kel 4 der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
N°. 388), sedert gewijzigd, door de letter c 
voorgestelde bedrag wordt voor de n ieuwe 
gemeente Zoete,·meer het totaal der volgens 
de afgesloten of voor zoover nog niet afge
sloten voorloopig vastgestelde gemeentereke
ningen over el k der jaren 1931 en 1932 ten 
laste der gemeente blij vende gewone uitgaven 
voor: 

politie, 
lager onderwijs, voor zoover deze als ver

plichte uitgaven door de Lager-onde rwij swet 
1920 op de gemeenten worden gelegd, 

armenzorg, met uitzondering van de voorzie-
ningen terzake van werk looshe id, 

gesteld op het totaal dier uitgaven voor de 
beide gemeenten Zoetermeer en Zegwaart 

en berekend per inwoner van de gemeenten 
Zoeterineer en Z egwaart gezamenlij k onder
sche idenlijk op 1 J anuari van elk der jaren 
1931 en 1932. 

2. Het vor ig lid vindt ten aanz ien van 
volgende uitkeer ingstijdvakken overeenkom
stige toepassing, indien en voorzoover bij de 
toepass ing van de formule van artikel 4 der 
wet van 15 J uli 1929 (Staatsblad N°. 388), 
sedert gewijzigd, ingevolge artikel 9 di er wet 
ten l aste der gemeente blijvende gewone u it
gaven tot grondslag genomen moeten worden, 
over rekeningsjaren, d ie geheel of ten deele 
aan 1 Mei 1935 voorafgaan. 

8. Voor de gem eente Zoetermeer stelt voor 
het u itkeeringstij dvak 1935/1936 de letter e 
van de formule, bedoeld in artikel 4 van de 
wet van 15 Jul i 1929 (Staatsblad N°. 388), 
sedert gewijzigd, voor: de som van het aantal 
inwoners van de gemeente Z oeternieer en dat 
van de gemeente Zegwaart op 1 J anuari 1935. 

9. Voor de toepass ing van de garantiebepa
ling of de lim ietbepaling onderscheidenlij k 
van artikel II en art ikel III van de wet van 
4 Maart 1935 (Staatsb lad N°. 74) wordt de 
uitkeering, welke de gemeente Z oetermeer 
over het uitkeeringstijdvak 1935/1936 geniet 
ingevo lge artikel 3, onder c, van de wet van 
15 Juli 1929 (Staatsblad N°. 388), sedert ge
wijzigd , vergeleken met de som van de uit
keeringen, wel ke el k der gemeenten Zoeter
meer en Zegwaa,·t volgens artikel 3, sub b 

(oud). d ier wet over het uitkeeri ngsjaar 1934/ 
1935 heeft genoten. 

10. 1. Zij, die voor een der opgeheven ge
meenten tot gewoon of buitengewoon d ienst
pl ichtige bestemd werden, behouden deze be
stemming na de vereen ig ing. 

2. Voor de l ichtingen 1936 en 1937 v01m en 
de inschrij vingsregisters voor den d ienstplich t 
van de opgeheven gemeenten te zamen het in
sch rij vingsregister van de n ieuwe gemeente 

11. 1. De per onen, wier namen voorko
men op de lijsten, vermeld in artikel 17 en 
artikel 45, tweede lid, der Drankwet (Staats
blad 1931, n°. 476) voor de gemeente Zeg
waart, kunnen zich vóór 1 Mei 1935 doen 
overschrijven op de lijsten voor de gemeente 
Zoete,·m ee,,·. 

2. De volgorde, waarin de overschrij v ing 
op deze l ijsten zal p laats hebben, wordt be
paald naar de dagen, waarop hunne verzoeken 
om vergunning of verlof bij de betrokken ge
meentebesturen inkwamen, met d ien verstande, 
dat, voor zoover verzoeken op denzelfden dag 
inkwamen, de in leeftijd oudere verzoeker 
voorgaat; bij ge lij ken leeftij d be I ist het lot. 

3. Totdat h ieromt ren t ingevo lge ar t ikel 6, 
eerste l id, der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476) eventueel nadere voorzien ingen zij n ge
troffen, zal het maximum aanta l vergunnin
gen in de nieuwe gemeente zes bedr agen. 

12. De nieuwe gemeente Z oetermeer is ver
plicht, de onderwijzers van in de opgeheven 
gemeenten aanwez ige open bare lagere scholen 
in denzelfden rang, waa ri n zij op 30 Apr il 
1935 werkzaam zij n, in di enst te nemen. 

13 . 1. Aan den burgemeester en de vaste 
ambtenaren, hoofden en onderw ij zers van 
openbare scholen uitgezonderd, der opgeheven 
gemeenten Zo etermeer en Z egwaart, die ten
gevolge van de vereeniging d ier gemeenten 
worden ontslagen, wordt, voor zoover zij als
dan niet in de termen va ll en om pens ioen 
- uitgezonderd vervroegd ouderdomspens ioen, 
bedoel d in artikel 48, eerste lid , onder b, der 
Pensioenwet 1922 (S taatsblad n°. 240) - te 
genieten, ten laste van de n ieuwe gemeente 
Zoeter,neer een wachtgeld verleend, met in
achtneming van de volgende bepalingen. 

Als va te ambtenaren worden mede aange
merkt de ambtenaren in tijdelij ken dienst, die 
een niet wezen lij k onderbroken diensttij d als 
zoodanig van ten m inste 5 j aren hebben ver
vuld, tenzij zij be last zij n met werkzaamheden, 
die een t ij del ij k karakter dragen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vo rige 
1 id , wordt wachtgeld toegekend: 

a. voor zooveel zij op 1 Mei 1935 een 
diensttij d van ten minste 10 jaren hebben vo l
bracht en het aaf!tal jaren van dien d iensttij d, 
te zamen met het aantal jaren van den leef
tijd, dien zij ten t ijde van het ontslag hebben 
bereikt, 60 of meer bedraagt, tot het tij dstip, 
waarop ingevolge het bepaalde in de volgende 
zinsnede van dit lid het wach tge ld eindigt; 

b. voor de over ige gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld e indigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 48, eer
ste li d, onder b, der Pens ioenwet 1922 (Staats
blad n° . 240) - te gen ieten. Voor hem , di e 
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in het genot is gesteld van vervroegd ouder
domspensioen, als bedoeld in den vorigen zin, 
vervalt het wachtgeld zoodrn het ge lijk is aan 
of minder bedraagt dan het pensioen en anders 
bij het bereiken van den 65-jari gen leeftijd. 

Onder diensttijd wordt hie r verstaan alle 
aan het ontslag voorafgaande tijd, die in aan
merking komt voor pensioen, onverschillig in 
dienst van welk l ichaam die tijd is doorge
bracht, met di en verstande, dat alle dienst
tijd slechts éénmaal wordt medeo-eteld en 
diensttijd uit een nevenbetrekking slechts in 
aanmerking komt, indien het wachtgeld uit 
hoofde van ont lag uit die betrekking wordt 
toege kend. 

3. H et bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde of de som der wed
den in den zin der Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240), welke in de opgeheven betrek
king of betrekkingen laatstel ijk vóór 1 Mei 
1935 werd of werden genoten, en wel, voor 
wat betreft de wedden, welke door of van
wege het bestuur der opgeheven gemeenten 
Z oetermeer en Z egwa,a,·t werden geregeld, 
volgens de op 1 Mei 1934 geldende wedde
regeling, met di en verstande, dat de we?de 
of de som der wedden dezelfde vermeerdermg 
of vermindering ondergaat, welke de vaste 
kindertoelage zou ondergaan tengevolge van 
de wijziging van het aantal kinderen, dat voor 
die toelage in aanmerking komt, indien be
langhebbende in dienst zou zijn gebleven. 
Voor de berekening van het wachtgeld en 
voor de toepassing van het vijfde en het zesde 
1 id van dit artikel wordt de tijdelijke kinder
toelage geacht in de wedde te zijn opgenomen. 
Het wachtgeld is gedurende de eer te 3 maan
den gelijk aan de in den eersten volzin om
schreven wedde of som der wedden, en be
draagt daarna gedurende 3 maanden 85 en 
vervolgens 70 ten honderd van de vorenbe
doelde wedde of som der wedden. 

4. Wanneer de gemeente Z oetermeer op of 
na den datum van de inwerkingtred ir,g dezer 
wet op de wedde van hare ambtenaren in 
verband met de tijdsomstandigheden een tij
delijke korting, anders dan door verruim ing 
van het verhaal van pensioen bijdragen, gaat 
toepassen of een bestaande tijdelijke korting 
verhoogt, wordt de in het derde I id bedoelde 
wedde voor de toepassing van dat lid en van 
het vijfde en zesde lid van dit a rtikel op 
overeenkomstige wijze geacht te zijn vermin
derd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
1 Mei 1935 inkomsten geniet of gaat genieten, 
welke hij op het tijdstip, waarop het wets
ontwerp, dat tot deze wet heeft geleid , bij de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal is inge
diend, niet genoot, wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in di enst 
van een der li chamen, bedoeld in de artikelen 
3 en 4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240), zoodra en wolang het wachtgeld, ver
meerderd met die inkomsten, voor zoover zij 
als wedde in den zin dier wet zijn of zouden 
zijn aan te merken, en in ieder geva l met in
begrip van kindertoelage, de in het derde lid 
bedoelde wedde zou overschrijden, het wacht
geld met h et bedrag dier overschrijding ver
minderd; 
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b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag gelijk aan de helft daa rvan vermin
derd, met dien verstande echter, dat van die 
inkomsten buiten aanmerking blijft een be
drag gelijk aan het verschil tusschen het 
wachtgeld en de in het derde I id bedoelde 
wedde; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld ve rmin
derd met het eventueel gedeelte der inkom
ten onder a, waarmede deze, vermeerderd 

met het wachtgeld, het bedrag der in het 
derde lid bedoelde wedde overschrijden, doch 
ten aanzien van de overblijvende inkomsten 
gehandeld, al sof zij alle onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten va11 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
financieel gel ijkwaardige betrekking, al wordt 
deze benoeming ni t aangenomen, tenzij deze 
niet-aanneming geschiedt op grond van be
zwaren, welke door Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland, den belanghebbende of diens ge
machtigde gehoord, al thans behoor! ijk opge
roepen, deugdelijk worden verklaard. 

Onder "financieel gel ijkwaardige betrek
king" wordt in dit lid verstaan een betrek
king of vereeniging van betrekkingen, welke 
den belanghebbende een ten minste gelijk in
komen oplevert als de wedde of de som der 
wedden, in het derde Jid bedoeld, alsmede 
een ten minste soortgelijke posi t ie a ls die, 
welke hij laatstelijk vóór 1 Mei 1935 in de 
opgeheven betrekking of betrekkingen had. 
Met "inkomen" wordt hier, waar het betreft 
inkomsten in dienst van een der lichamen, 
bedoeld in de artikelen 3 en 4 der Pen ioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240), bedoeld de 
wedde in den zin dier wet, vermeerderd, in
dien die toelage niet reeds in de wedde is be
grepen, met kindertoelage. 

7. Bij verli es voor het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
e indigt, van de betrekking of andere bron van 
inkomsten, welke tot onthouding, intrekking 
of vermindering van wachtgeld lei dde, wordt 
het wachtgeld niet toegekend resp . verhoogd, 
wanneer Gedeputeerde Staten van Zuidhol
land, den bel anghebbende of diens gemach
t igde gehoord, a lthans behoorl ij k opgeroepen, 
verklaren, dat het ver! ies het gevolg was van 
e igen schuld of van eigen verzoek, niet ge
grond op deugdelijke redenen. 

8. Indien de op wachtgeld gestel de ambte
nares in het huwelijk treedt, vervalt voor den 
duur van dat huwel ijk het wachtgeld. 

9. Indi en een wachtgeld, na onderbreking, 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepa-
1 ing van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht op 
wachtgeld te zijn doorgebracht. 

10. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan burgemeester en wethouders der gemeente 
7,oetermeer. De op wachtgeld geste lde is ge
houden, ten aanzien van die inkomsten a lle 
door genoemd college en door Gedeputeerde 
Staten van Z,iidholland verlangde i.nlichtin
gen te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
19 
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in het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens 
onverwij ld mededeeling aan burgemeester en 
wethouders der gemeente Z oetermee,·. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht, op 
eerste schriftelijke aanzegging van burgemees
ter en wethouders der gemeente Zo etenneer 
een aanvrage in te di enen tot het verkrijgen 
van inva liditei tspensioen en zich te onder
werpen aan het in verband daarmede te ver
richten geneeskundig onderzoek, a ls bedoeld 
in artikel 74 der Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240) . 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, kun
nen Gedeputeerde Staten van Zuidholland, 
burgemeester en wethouders van Z oeterinee,·, 
benevens den belanghebbende of diens ge
machtigde gehoord, althan behoorl ijk opge
roepen, het wachtgeld geheel of gedee ltelij k 
vervallen verklaren. 

ll . Voor de ambtenaren der opgeheven ge
meenten Zo etenneer en Z egwaa,·t wordt bij 
benoeming in de gemeente Z oetermee1· voor de 
regeling van hunne wedde de diensttijd in 
aanmerking genomen, in gelijke betrekking in 
de gemeente, waarin zij op 30 April 1935 
werkzaam wa ren, vervuld. 

12. Geschillen over de toepa sing van dit 
artikel worden, burgemeester en wethouders 
van Z oetermee,·, benevens den belanghebbende 
of diens gemachtigde gehoord, althans behoor
lijk opgeroepen, beslist door Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland. 

14. 1. De tijd , krachtens deze wet op 
wachtgeld doorgebracht, wordt als diensttijd 
in den zin der P ensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) aangemerkt, voor zoover deze tijd 
niet parallel loopt met diensttijd als ambte
naar, bedoeld in de artikelen 3, 4,' 5 en 14, 
tweede lid, der P ensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240), in een betrekking of in betrekkin
gen, waarin deze hoedanigheid na het ontslag 
werd verkregen. 

2. Gedurende den volgen het vor ige l id 
voor pensioen geldigen tijd op wachtgeld 
doorgebracht geldt als wedde in den zin der 
P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), respec
tievelijk als pensioensgrondslag, het bedrag 
van de wedde. respectievelijk de pensioens
grondslag, dan wel de som der wedden, on
derscheidenlijk de som der pensioensgrond
slagen, welke met inachtneming van het be
paal de bij het derde lid van het vorige a rtikel 
voor den betrokkene zouden hebben gegolden. 
De pensioensgrondslag en de som der pen
sioensgrondslagen ondergaan dezelfde wijzi 
gingen, welke deze op grond van het bepaalde 
in artikel 150 der Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240) zouden hebben ondergaan, in
dien het ontslag niet ware verleend en de 
ambtenaar de laatstelijk vóór het ontslag aan 
zijn betrekking of betrekkingen verbonden 
wedde ongewijzgd had behouden . 

Verkrijgt de betrokkene na zijn ontslag op
nieuw de hoedanigheid van ambtenaar in den 
zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n'·, 
240) met een pensioensgrondslag of een som 
van pens ioensgrondslagen lager dan die uit 
de opgeheven betrekking of betrekkingen, dan 
wordt voor de toepassing van de artikelen 
33 en 151 dier wet de wedde of de som der 
wedden in de n ieuwe betrekking of betrekkin-

gen geacht te zijn verhoogd tot het bedrag 
van de wedde of de som der wedden, bedoeld 
in vorengenoemd lid . 

3. De gemeente, ten laste van wel ke het 
wachtgeld komt, is voor de betrokken perso
nen de bijdrage voor eigen pensioen verschu l
digd op den voet van artikel 35 en arti kel 
36, eerste I id, onder a, der Pensioenwet 1922 
(Sta,a,tsblad n°, 240), berekend naar den in 
den eersten volzin van het vorige lid aange
geven pensioensgrondslag en in het geval, 
bedoeld in den tweeden volz in van dat l id, 
naar het verschil tusschen dezen pensioens
grondslag en dien of die, welke in de betrek
king of betrekkingen, waarin na het ontslag 
de hoedanigheid van ambtenaar in den zin 
van bedoelde wet wordt verkregen, zonder de 
werking van het vorige lid zou of zouden heb
ben gegolden. 

4. De gemeente Zo eterm.eer verhaalt van 
de in het vorige l id bedoelde bijdrage op de 
betrokken personen op den voet van het vierde 
lid van artikel 36 der Pensioenw<it 1922 
(Staatsblad n° . 240) . 

5, De gemeente Zo etennee,· is de bijdragen 
volgens artikel 35 en art ikel 36, eerste li d, 
onder b, der P ens ioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) verschuldigd naar den pens ioens
grondslag of de pens ioensgrondslagen, welke 
zonder de werking van het tweede lid zou of 
zouden hebben gegolden, 

6, Bijdragen voor inkoop van diensttijd 
voor pensioen, voor de in dit artikel bedoelde 
personen door de opgeheven gemeenten Zo e
te,·meer en Z egwaart ver chuldigd, komen ten 
laste van de gemeente Z or.te1'1neer, 

H et verhaal daarvan geschiedt overeenkom
stig de bepalingen, die laatstelij k vóór 1 Mei 
1934 in die gemeente van kracht waren. 

7. H et laatste l id van het vorige artikel is 
van toepass ing, 

15. l, De bij het in werki ng treden deze r 
wet in de gemeenten Z oeterm,ee,· en Z egwawrt 
bestaande beslu iten en ambtenaren zull en in 
de nieuwe gemeente voortduren, totdat door het 
bevoegd gezag een nadere regel ing is getroffen, 

2, De bij het in werking treden dezer wet 
in de. gemeente Z oetenneer bestaande machten 
zullen in de nieuwe gemeente voortduren, tot
dat zij overeenkomstig de bepalingen dezer 
wet door andere zijn vervangen, 

3. De reglementen van orde voor de ver
gaderingen van den raad en van het coll ege 
van burgemeester en wethouders, a lsmede de 
bestaande instructies voor den secretaris en 
den ontvanger der gem eente Zoeter111-eer , gel
den voor de n ieuwe gemeente totdat zij door 
andere zijn vervangen. ' 

16. Met ingang van 1 Mei 1935 vervalt 
in a lle wetten en daarop gegronde voorschrif
ten de vermelding a ls gemeente van Z egwawrt 
en wordt onder Zoete,·meer verstaan de nieuwe 
gemeente van dien naam. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten April 

1935. 
WILHELMI NA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. de W i I de. 

( Uitg eg. 26 A pril 1935 ,) 
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s. 207. 

25 April 1935. WET tot regeling van den 
invoer van versche zeevisch met ui tzonde
ring van haring. 

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

dat door Ons bij beslu it van 29 November 
1934, N° . 29 (Nederlandsche Staatscourant 
van 30 November 1934, N° . 232) ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad 0 • 535), gewijzigd bij de wet van 17 

ovember 1933 ( taatsblad 0
• 596), de in

voer van versche zeevisch met uitzondering 
van haring wederom aan eène tijdelijke beper
king is onderworpen __ en dat artikel 3 _van ge
noemde wet voorschriJft, dat 111 zoodamg geva l 
een voorstel van wet tot voorziening van het 
in dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf-
gaanden op lag in entrepot; . . 

2. ,,aanvoer", het lossen van zeev1sch u it 
andere dan van Nederlandsche kenteekenen 
voorziene schepen, rechtstreeks van de visch
gronden komende; 

3. ,,zeevisch", all e versche, gekoelde of 
bevroren zeevisch, a lsmede niet door zouten 
verduurzaamde, doch slechts met zout ge
mengde of besprenkelde of van pekel met _een 
zoutgehalte van minder dan _20 % v?Orz1ene 
zeevisch, een en ander met u1tzondermg van 
haring; 

4. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 6 maan
den , aanvangende 1 December 1934 en e in
di gende 31 Mei 1935, of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen M inister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van zeevisch voor zoover deze 
meer bedraagt dan 50 ten honderd van het 
netto-gewicht, hetwelk gemiddeld_ van . deze 
v isch uit dat land per 6 maanden m de Ja ren 
1930 1931 en 1932 is ingevoerd . 

2. ' Gedurende het in het vorig lid genoem
de tij dvak is de aanvoer van zeevisch uit all e 
schepen van vreemde kenteekenen voorzien, 
slechts toegestaan voor zoover deze niet meer 
bedraagt dan 50 ten honderd van het ne_tto
gewicht, hetwelk gemiddeld van deze v1 ch 
uit schepen van eenig kente_eken v'.'n dat land 
voorzien, per 6 maanden m de Jaren 1930, 
1931 en 1932 is aangevoerd. 

3. Zoodra de voor eenig la nd in_gevol ge 
het tweede lid toegestane hoeveelheid voor 
aanvoer van zeevisch is bereikt, is de verdere 
aanvoer uit schepen, van een ig kenteeken van 
dat I and voorzien, verboden. 

4 Onze Ministe r is bevoegd om boven de 
ing~volge het eerste en tweede lid bepaa lde 
contingenten bijzondere contmgenten. vast te 
stell en voor den in- eniof aanvoer tut nader 
door hem aan te wijzen landen. . . 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdva k zal de __ in·voer der a ldaa_1: 
genoemde artikelen met z•J n toegestaan, tenz1J 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 

of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, . 
waarop eene vergunning, in het vorig lid 
bedoeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststell ing van bedragen, welke ter be
strij d ing van kosten, aan de u itvoering van 
dat bes lu it verbonden, aan be langhebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vor ig lid be
doeld kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
word~n verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat beslui t ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij 
zondere omstand igheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwij kingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, a ls in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nedcrlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vor ig lid , is verboden. 

5. 1. H ij , die opzettel ijk goederen invoert 
of aanvoert in strijd m t het bepaalde in en 
krachtens de artikelen 2, 3 en 4, wordt ge
straft met gevangeni tra! van ten hoogste 6 
maanden of geldboete van ten hoogste f 10 000, 
terwijl de goederen, waarmede of ten aanz ien 
waarvan de overtreding plaats had, kunnen 
worden verbeurd verkl aard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
di e een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter a fl evering in 
voorraad heelt, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd of aangevoerd in strij d met een ver
bod in en krachtens h et bepaalde m de arti-
kelen 2, 3 en 4. .. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld b1J deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha] ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rij ks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. . . 

7. Op feiten, vallende m eene strafbepalmg 
dezer wet, zijn niet van toepa sing de straf
bepalingen, voorkomende in dE!. wetten betref
fende de invoerrechten en acmJnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschri ften zij n de arti
kel en 5 6 en 7 der "Cr isisinvoerwet" 1931 
( taatsb,lad N °. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 ovember 1933 (Staatsblad N °. 696), van 
overeenkomstige toepa sing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, vol gende op dien der afkondi-
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten April 

1935. 

De 
WILHELM! A. 

Minister van E conomische Za ken, 
S te e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 14 J uni 1935.) 
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s. 208. 

25 Ap,·il 1935. WE'r tot regeling van den 
invoer van wollen en halfwollen dekens. 

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

dat door Ons bij besluit van 28 November 
1934 N °. 6 (Nede,·landsche Staatscourant van 
29 November 1934, N °. 231) ingevolge artikel 
2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad O

• 

535), gewij zigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad •0

• 596), de invoer van 
woll en en halfwollen dekens wederom aan 
eene tijdelijke beperking is onderwo rpen en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet 
tot voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije ver keel' 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. .,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 December 1934 en eind i
gende 30 ovember 1935, of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
l and verboden van wollen en halfwollen de
ken , voor zoover deze meer bedraagt dan 80 
ten honderd van de hoeveelheid, welke ge
middeld per 12 maanden in de jaren 1931 en 
1932 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vor ig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
ge noemde artikelen niet zijn toegestaan tenzij 
daa rbij wordt overgelegd eene daarto~ door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver-
gunning. . 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid 
bedoeld , wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig I id be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stel len ten aanz ien van de in dat besluit ge
ste lde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste l id afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit a rtikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsc he Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id , is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artike len 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl 
de goederen, waarmede of ten aanzien waar
van de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krach tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het op poren van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
all e ambtenaren der Rijks- en gemeentepoli tie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepal ing 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen . 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschr iften zijn de al'ti
kelen 5, 6 en 7 der "Cri isinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op di en der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten April 

1935. 
WILHELM! A. 

De Minister van Econornûche Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 18 Juni 1935.) 

s. 209. 

25 April 1935. vVET tot regeling van den 
mvoer van geëmaill eerde, gegoten bad
kuipen en closetl'eservoi rs. 

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

dat door Ons bij besluit van 28 ovember 
1934 n°. 3 (Nederlandsche Staatscourant van 
30 November 1934, n°. 232) ingevolge artikel 
2 der "Crisi s invoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad n°. 596), de invoer van ge
emailleerde, gegoten badkuipen en closet
reservoirs wederom aan eene tijdelijke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodanig ge
val een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat beslui t geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
l. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaandcn opslag in entrepót; 

2. .,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 



293 25 APRIL (S. 209-210) 1935 

3. ,,Geëmailleerde, gegoten closetreservoirs" 
de gietijzeren bakken, al dan niet voorz ien 
van de benoodigde onderdeelen. 

2. l. Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den , aanvangende 1 December 1934 en eindi
gende 30 November 1935, of zooveel eerder 
a ls door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

a. geëmailleerde, gegoten badkuipen, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 40 ten honderd 
van de hoeveelheid , welke gemiddeld per 12 
maanden in de jaren 1932 en 1933 uit dat 
land is ingevoerd; 

b. geëmailleerde, gegoten closetreservoirs, 
voor zoover deze meer bedraagt dan 20 ten 
honderd van de hoeveelheid, welke gemiddeld 
per 12 maanden in de jaren 1932 en 1933 uit 
dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. l. Gedurende het in het vori g artikel 
genoemde t ij dvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze , 
waarop eene vergunning, in het vor ig lid 
bedoeld , wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, wel ke ter be
strijding van kosten, aan de ui tvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in reken ing gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat beslui t ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ede1'landsche Staatscoumnt be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig 1 id , is verboden. 

5. l. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestra ft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl 
de goederen , waarmede of ten aanz ien waar
van de overtred ing plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen word t gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter a fl ever ing in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 

worden als misdrijven beschouwd. 
6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 

gesteld bij deze wet, zijn , behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, be last 
all e ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepali ngen , voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de a rti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Sta,atsblad N °. 535), gewijz igd bij de wet van 
17 November 1933 (Staa tsblad N °. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 25sten April 

1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Za ken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 18 Juni 1935. ) 

s. 210. 

25 April 1935. WET tot regeling van den 
invoer van haarden, kachels en haard
kachels. 

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

dat door Ons bij beslui t van 28 November 
1934, n°. 4 (Ncderlandsche Staatscourant van 
29 November 1934, N °. 231) ingevolge artikel 
2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 
535) , gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staa/sblad n°. 596) de invoer van 
haarden, kachels en haardkachels wederom 
aan eene tijdelijke beperking is onderworpen 
en dat artikel 3 van genoemde wet· voor
schrijft, dat in zoodanig geval een voorstel 
van wet tot voorzien ing van het in dat besluit 
geregeld verbod van invoer zal worden ge
daan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz . 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenl and of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. l. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 D ecember 1934 en eindi
gende 30 November 1935, of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer uit ie der 
land verboden van: 

a. kolenhaarden, kolenkachels en kolen
haardkachels, voor zoover deze meer bedraagt 
dan 40 ten honderd van de hoeveelheid welke 
in 1933 uit dat land is ingevoerd ; 

b. gietwerk bestemd voor kolenhaarden, 
kolenkachels en kolenhaardkachels voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 40 ten honderd 
van de hoeveelheid welke in 1933 uit dat land 
is ingevoerd; 

c. vuurvaste steenen voor de binnenbeklee-



1935 25 APRIL (S. 210-211) 294 

ding van kachel s voot zoover deze meer be
draagt dan 40 ten honderd van de hoeveel
heid welke in 1933 uit dat l and is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast t;e stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan t;e wij zen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artike l 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde arti kelen n iet zijn toegestaan tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daa rto~ door 
of vanwege Onzen l\1inist;er afgegeven ver
gunn in g. 

2. Door Ons worden op voordracht va n 
Onzen Minister regel en gesteld betreffe nde de 
voorwaa r den, krach!;ens welke en de wij ze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid 
bedoeld , wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vastst;elling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoeri ng van 
d at besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, ka n aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschrift;en vast te 
stell en !;en aanzien van de in dat beslui t ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid a fwijki ngen toe te 
staan. 

4. E en besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. l. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffen de het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aang geven goederen . 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
rens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij , di e opzettelijk goede ren invoert 
in strij d met het bepaa lde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft m et ge
vangenisstraf va n ten hoogste 6 m aande n of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl 
de goederen, waarmede of t;en aanz ie n waa r
van de overtreding plaats had, kunnen wor den 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde traffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a fl evert of ten verkoop of ter a fl evering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De fe iten, str a fbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrij ve n beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafba a r 
gesteld bij deze wet, zijn, beha lve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvorde ring aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vall ende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn n iet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accij nzen . 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kel en 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 

17 November 1933 (Staatsblad N°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in we rking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi 
g ing. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten April 

1935. 
WILHELMINA. 

De llfinis~er van Economische Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Ditgeg . 11 Juni 1935.) 

s. 211. 

25 April 1935. WET tot regeling van den 
invoer van ongesmolten dierlijk vet. 

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

dat door Ons bij besluit van 27 December 
1934 n°. 15 (Nederlandsche Staatscourant van 
28 December 1934 n°. 249) ingevol ge artikel 2 
der "Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 
535) , gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad n°. 596), de invoer van on
gesmol ten dierlijk vet wederom aan een tij
delijke beperking is onderworpen en dat ar
tikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer", invoer in h et vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf-
gaanden opslag in entrepot; · 

2. ,,Onze Minister", de Minister van E co
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 m aan
den aanvangende 1 J anuari 1935 en e indi 
gende 31 D ecember 1935, of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald , is de invoer u it ieder 
l a nd verboden van ongesmolten di erlijk vet 
voor zoover deze m eer bedraagt dan 25 ten 
honderd van de hoeveelhe id, wel ke gemi ddeld 
gedurende de ja ren 1929, 1930 en 1931 van 
di e goederen uit dat l a nd is ingevoerd. 

2. Onze Ministe r is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingen ten 
bijwndere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
l a nden. 

3. 1. Gedurende het in het vorig a rtikel 
genoemde t ijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde a rtike len sl ech ts zijn toegestaan aan 
eene door Onzen Minister aan te wijzen Cen
trale. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
wijze, waarop de ingevolge h et vorig lid aan
gewezen Centrale, bij den invoer van de in 
artikel 2 genoemde goederen zal te werk gaan . 

3. In een beslu it, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen , a lsmede op grond van bij
zonde re omstandigheden daa rvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwij kingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, a ls in dit artikel bedoeld, 
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wordt in de Nede1·landsche Staatscourant be
kend gemaaki,. 

4. Voor de toepassing dezer wet kan Onze 
Minister bepalingen vaststellen betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

5. 1. Hij, di e opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl 
de goederen, waarmede of ten aanzien waar
van de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft h ij, 
die een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vall ende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten April 

1935. 
WILHELM! A. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 11 J uni 1935.) 

s. 212. 

25 April 1935. WET tot regel ing van den 
invoer van boter. 

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

dat door Ons bij beslui t van 27 D ecember 
1934, n °. 14 (Nederlandsche Staatscou,·ant van 
31 December 1934 n°. 250) ingevolge artikel 
2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n° . 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad n°. 596), de invoer van 
boter wederom aan eene tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrij ft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat beslui t geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
A rt. 1. I n deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", inv01r in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Eco
nom ische Zaken. 

3. ,,Boter", boter in den zin van artikel 1 
der Boterwet. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den aanvangende 1 J anuari 1935 en eind i
gende 31 December 1935, of zoovee! eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter za l worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van boter, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 25 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gemiddeld per 12 maan
den in de jaren 1928, 1929 en 1930 aan die 
goederen uit dat land is ingevoerd . 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door On worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze , 
waarop eene vergunning, in het vo1·ig lid 
bedoeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, al s in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regel ingen, a lsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing deze r wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id , is verboden. 

5. 1. Hij, d ie opzettelij k goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, te rwijl 
de goederen, waarmede of ten aanzien waar
van de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. D e feiten, strafbaar gestel d bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij o f 
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krachtens artikel 141 van het Wetboek va n 
Stra fvordering aangewezen pet onen, belast 
all e ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambte naren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op fe iten, vall ende in eene strafbepaling 
dezer wet , zijn niet van toepass ing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en k rachtens 
deze wet gegeven voorsch riften zij n de a rt i
kelen 5, 6 en 7 der "Cri sisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad 0

• 535) , gewijzi gd bij de wet van 
17 November 1933 (S taatsblad N °. 596 ), van 
overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet t reedt in werki ng met ingang 
va n den dag, vol gende op dien der afkondi 
g ing . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 25sten April 

1935. 
WILHELMINA. 

De M inis/Jer van E conomische Z aken , 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 11 Juni 1935.) 

s. 213. 

25 Ap,·il 1935. WET tot regeling van den 
invoer van haring. 

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

dat door Ons bij besluit van 16 J a nuari 1935 
n°. 4 (Nederlaruh!che S taatscourant van 21 
J anuari 1935 , 11°. 14) ingevol ge a rtikel 2 
der "Cris isi nvoerwet" 19 31 (Staatsblad n°. 
535}, gewij zigd bij de wet van 17 November 
193 3 (Staatsblad n°. 596}, de in voer van 
versche haring, van pekel- en steurha ring, al s
mede de aanvoer van versche haring aan eene 
tijdelijke beperking is onderworpen en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft , dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat beslui t geregeld 
verbod zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat vVij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1 . ,,versche hari ng", ve rsche ha ring, a ls

mede versche har ing die zoodanig besprenkeld 
is met zout dat deze daardoor niet verduur
zaamd wordt, terwijl onder verduu rzamen 
wordt ve rstaan, bewerken va n ha ring met zout 
waardoor deze onder normal e omstandi gheden 
la nger da n 14 dagen in deugdelijken, voor de 
consumptie geschikten staat bi ij ft . 

2. ,, in voer" , invoer in het vrije verkeer 
rechtstreeks uit het buitenl and of na voora f
gaanden opslag in entrepot; 

3. ,,aanvoer", het lossen uit van andere 
dan N eclerla ndsche kentee kenen voorziene 
schepen, rech tstreeks van de vi sch g rn nden ko
mende ; 

4. ,,Onze Mi niste r", de Minister van Eco
nomische Za ken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 4 maan
den aanvangende 1 J anua ri 1935 en e ind i
gende 30 Apri l 1935, of zooveel eerder al s 
door On op voord rach t van Onzen Minister 
za l worden bepaald, is de invoer ui t ieder 
la nd verboden van: 

a. versche har ing, 

b. pekel- en teurharing 
een en ander voor zoover deze meer bedraagt 

dan 40 ten honderd van het netto gewicht, 
hetwelk in de maanden J a nuari to en met 
A pril van het jaar 1933 ui t dat la nd is in
gevoerd. 

2. Gedurende het in het vorig lid genoem
de tijdvak is de aanvoer van versche haring 
uit a lle schepen, van vreemde kentee kenen 
voorz ien, slech ts toegestaan voorzoover deze 
niet meer bedraagt cl an 40 ten honderd va n 
het netto gewicht, hetwelk uit schepen, van 
eenig kcnteeken van dit land voorzien in de 
maanden Januari tot en met April va n 1933 
is aangevoerd. 

3. Zoodra de voor eeni g la nd ingevolge het 
vorig lid toegesta ne hoeveelhe id voor aanvoer 
van versche ha ring is bere ikt, is de verdere 
aanvoer uit schepen, van eenig kenteeken van 
dat land voorzien, verboden. 

4. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het eerste en tweede lid bepaalde 
contingenten bijzondere contingenten vast te 
stell en voor den in- en/of aanvoer uit nader 
door hem aan te wijzen landen. 

3. l. Gedmende het in het vor ig artikel 
genoemde t ijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen l\1inister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voordrach t van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krach tens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vori g lid 
bedoeld , wordt ve rstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de ui tvoering van 
da t beslui t verbonden, a an belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een bes! ui t , als in het vori g I id be
doeld, kan aan Onzen Mini ster bevoegdheid 
worden verl eend , nadere voorschr iften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond va n bij 
zondere omsta ndi gheden daa rvan en va n het 
bepaalde in het eerste lid afwijk ingen toe te 
staan. 

4. E en beslu it, al s in dit a rtikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche S taatsco,t1·ant be
kend gemaakt. 

4. l. Voor de toepass ing deze r wet stelt 
Onze Mini ster bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer , in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
o f aanvoert in str ij d met het bepaalde in en 
k rach tens de a r t ikelen 2, 3 en 4, word t ge
straft met geva ngeni straf va n ten hoogste 6 
m aanden of geldboete van ten hoogste f 10 000, 
terwijl de goederen, waarmede of ten aanzien 
waarvan de ove rt reding pl aats had , kunnen 
worden verbeurd verkl aard. 

2. Met dezelfde stra ffen wordt ge tra ft hij , 
di e eeni g goed ve rkoopt, te koop aanbi edt, 
afl evert of ten verkoop of ter afl evering in 
voorraa d heeft, wa arvan hij weet , dat het is 
ingevoerd of aangevoerd in strijd met een ver
bod in en krach tens h et bepaalde in de arti
kelen 2, 3 en 4. 
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3. De fe iten, stra fbaar gesteld bij deze wet , 
worden als misdr ij ven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fei ten , strafbaa r 
gesteld bij deze wet, zijn , behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het \Vetboek va n 
Strafvordering aangewezen personen, bel ast 
a lle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op fei ten, vall ende in eene st rafbepaling 
dezer wet , zijn niet van toepass ing de stra f
bepalingen , voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrech ten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de a r t i
kelen 5, 6 en 7 der "Cri sisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535 ), gewijzigd bij de wet van 
17 N ovember 193 3 (Staa ts blad N °. 596), van 
overeenkomsti ge toepass ing. 

9. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi 
g ing. 

L asten en bevelen , enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten April 

1935. 
WILHELMINA. 

D e M inist,er van Economische Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Ui tg eg. 14 J uni 1935.) 

s. 214. 

25 April 1935. WET tot goedkeuring van 
het op 20 F ebruari 1933 tusschen N eder
la.nd en B el gië gesloten verdrag ter voor
kom ing van dubbele belasting en tot re
geling van eenige andere belastingaange
legenheden, met daa rbij behoorend slot
protocol , benevens h et t reffen van eeni ge 
voorzieningen met bet rekking tot de be-
1 astingen naar het inkomen, naar de winst 
en naar het vermogen. 

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

dat het op 20 F ebruari 1933 te Genèv e tus
sch en Nederland en B elgië gesloten verdrag 
ter voorkoming van dubbele belasting en tot 
regeling van eeni ge andere belastingaange
legenheden, met daarbij behoorend slotproto
col , al vorens te kunnen worden bekrach t igd , 
ingevolge art. 58 der Grondwet de goedkeu
ring der Staten-Generaal behoeft , en dat het 
in verband met bovengenoemd ve rdrag nood, g 
is, met bet rekking tot de belasti ngen naar 
het inkomen, naar de w inst e n naar het ver
mogen en met betrekking tot het verleenen 
van hulp en bij stand bij de invordering, eeni ge 
voorzieningen te tre ffen ; 

Zoo is het. dat Wij , den R aad van State . enz. 
A rt. 1. H et nevens deze wet in a fd ruk 

gevoegde, op 2 0 F e b r u ar i 1933 te Genève 
tusschen Nederland en B elgië gesloten verdrag 
ter voorkomi ng van du bbele bel ast ing en tot 
regeling van eenige a ndere bel astingaange
legenbeden, benevens he t daarbij behoorende 
slotprotocol , worden goedgekeurd . 

2. Artikel 9bis der Wet op de Dividend
en T ant ièmebelasting 1917 is niet toepasselijk 
op de salarissen en winstaandeelen die in 
Belg ië in dienst der vennootschap, vereeni 
ging of maatsch appij zijnde directeuren, com
m issarissen en vereffenaa rs, en personen die 

soortgelijke betrekkingen bekleeden, a ls zoo
danig genieten. 

3. In afwijking van artikel 28 der Wet op 
de Di vidend- en T antièmebelasting 1917 wordt, 
indi en eene vennootschap, vereenig ing of 
maatschappij a ls bedoeld is in artikel 1 dier 
wet, in Bel g ië onderwor pen is aan eene belas
ting die in eeni gen vorm naar de winst wordt 
geheven, ha re ui tdeeling over een boekj aar, 
vóór de berekening der bel asting vol gens 
meergenoemde wet, verminderd met de som 
welke tot di e uitdeeling in dezelfde verhou
ding staat al s het gedeel te van de opbrengst 
van het bedrijf da t in B el gië belastbaar is, 
tot de geheel e opbrengst. 

4. Indien bij de regeling van een aanslag 
in de hier te I ande geheven bel astingen naar 
het inkomen of naar het vermogen over het 
bel asting ja a r dat loopende is op het t ijdstip 
wa arop het in a rtikel 1 bedoelde verdrag in 
werking treedt, inkomsten of vermogensbe
sta nddeelen in aanmerking zijn genomen die 
van dat t ijdstip af, ingevolge de bepalingen 
van di t verdrag hier te lande niet meer be
lastbaar zijn , wordt op den aanslag eene ont
heffin g verl eend ove r de maanden van het 
belasting jaar die bij den aanvang van den 
dag waarop het verd rag in werking t reedt , 
nog niet zijn verstreken. Grondslag voor het 
berekenen der ontheffing is het verschil tus
schen den aanslag en de bel asting di e over 
het t ijdvak van aansl ag zou zijn geheven , in
di en het verdrag bij den aanvang van da t tijd
vak in werk ing ware getreden . 

De ontheffing vol gens het vori ge lid moet 
door den aangeslagene, of bij zijn overlijden 
door zijne erfgenamen, schriftelijk worden 
aa ngevraagd bij d en inspecteur de r di recte 
belastingen tot wiens di enstkring de gemeente 
van aanslag behoort. 

De inspecteur beslist daarop zoo spoedi g 
mogelijk en deelt zijne besliss ing aan bela ng
hebbende mede, bij aangeteekenden brief of 
tegen gedagtee kend ontvangbewij s. 

De belanghebbende kan binnen eene m aand, 
nadat de mededeeling ingevolge het vo ri $:e 
l id ter post is bezorgd of tegen on tvangbewijs 
is uitgereikt, in beroep komen bij den raad 
van beroep voor de directe bel astingen tot 
wiens rech tsgebied de gemeente van aanslag 
behoort. · 

5. T en behoeve van de invordering hier te 
lande overeenkomstig artikel 12, § 3, van het 
in a r t ikel 1 genoemde ve rdrag, van in B elgië 
ve rsch uldi gde belasting, wordt het a fsch r ift 
van een executori a len ti tel met een dwang
bevel tot invordering van ' s R ij ks directe be
lastingen gelijk gesteld . 

De zorg voor de beteekening en de tenuit
voerlegging wordt opgedragen aan den ont
vange r der directe bel ast ingen onde r w iens 
kantoo r de schuldenaar woont of ve rblij f 
houdt. De tenui tvoerlegging gesch iedt namens 
den bedoelden ontvanger; deze m aakt daar
voor gebruik van de di ensten van een aan 
zijn kantoor verbonden deurwaarder. 

De kosten vall ende op de beteekening en de 
tenuitvoerlegging die in N ederland zijn ge
maakt , worden berekend naar de bepalingen 
bet re ffende de kosten van vervolg ing in zake 
's Rijks directe belastingen. 

6. De artikelen 2, 3, 4 en 5 treden in wer-
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king met ingang van den dag waarop he t in 
a rtikel 1 bedoelde verdrag in werking treedt. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten April 

1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, 0 u d. 
De Minister van Buitenlarulsche Zaken, 

d e Grae f f. 
D e M inis ter van B innenlanclsche Z aken, 

J . A . de W i I d e . 
(Uitgeg . 10 M ei 1935.) 

VERDRAG tusschen Nederland en B el gië ter 
voorkoming van dubbel e belasting en tot 
regeling van ecnige andere belastingaan
gel egenheden. 

H are M a jeste it de K oning in der N eder
landen 

en 
Zijne M a jesteit de Koning der Belgen, 

bez ield met den wensch dubbele belasting te 
voorkomen en eenige andere bela ti ngaange
legenheden te regelen, hebben besloten een 
ver drag te slui ten en hebben daartoe a ls H un 
gevolm achtigden benoemd, te weten : 

H are M a jeste it de K oningin der N eder
l anden: 

J onkheer Frans Beelaer ts van Blokl and , 
H oogstderzel ver Minister van Bui ten landsche 
Za ken, 

Zijne Ma jestei t de Koning der Belgen : 
den H eer P aul H ymans, H oogstdeszelfs Mi

n ister van Bui tenla ndsche Zaken, 
die na elka nder mededeeling te hebben ge
da~n van hun volmachten, welke in goeden 
en behoorlijken vorm werden bevonden, ove t· 
de vol gende bepalingen tot overeenstemming 
zijn gekomen: 

AFDEELING 1. 

Directe belastingen. 

Art. 1. § 1. Belastingplich t igen, di e hun 
fi scale woonplaats in een de r beide verdrag
sluitende Staten hebben en die zekere inkom
sten genieten, welke, geheel of gedeeltelijk, in 
den a nderen Staat worden verworven, zull en 
ter zake van die inkomsten de voord elen 
genieten va n de bijzondere regeling, d ie bij 
de vol gende artikelen is vastgesteld. 

§ 2. Voor de toepass ing van di t verd:.ag 
wordt a ls fi scale woonpl aa ts van natuurhJke 
personen aangemerkt de pl aa ts van hun ge
woon ve rblijf , o pgevat in de n z in va n clu.~, r
zaam tehuis en a ls di e van rech tspersoonhJk
heid bezi t~nde vennootscha ppen en andere 
vereenig ingen de pl aats van haa r werkelijken 
maatschappel ijken zete l. 

Art. 2. § 1. Dit verdrag heeft ten doel 
regelen vast te stellen, di e uit_sluitend betrek
king hebben op den aanslag 1n bepaalde ten 
voordeele van den Staat, de provinciën en de 
gemeenten geheven belastingen en opcenten. 

§ 2. De bedoelde belastingen zijn de vol-
gende: 

A. Voor wat N ederland betreft : 
1 °. de grondbelasting ; 
2° . de inkomstenbelasting en de gemeente

fondsbelasting; 

3°. de vermogensbelasting en de ve rdedi 
g ingsbelasting I ; 

4°. de dividend- en tanti èmebelasting ; 
5° . de r ijwielbelasting van het Rijk en het 

p rovincia le weggeld op r ijwielen. 

B. Voor wat B el gië betref t: 
1 °. de g rondbelasting; 
2°. de mobi liënbelasting op de inkomsten: 
a. van in het bui tenl and gelegen onroeren-

de goederen, 
b. van hypotheca ire vorder ingen, drukken

de op bedoelde onroerende goederen ; 
3°. de bedrij fsbe lasti ng; 
4° . de provinciale en gemeentelijke belas

t ingen op rij wielen. 

A rt. 3. § 1. De opbrengst van onroerende 
goederen, die overeenkomt met hun werke
lijke of veronderstelde huurwaarde, a lsmede 
a lle andere inkomsten ui t deze goederen, di e 
niet in artikel 4 zijn bedoeld , zijn u itslui tend 
belastbaar in den Staat, waar deze goederen 
gelegen zijn. .. 

§ 2. Deze regel is eveneen toepasse lIJ k op 
de opbrengst van vorder ingen, verzekerd door 
h ypotheek op de in § 1 bedoelde goederen. 

Art. 4. § 1. I nkomsten ui t werkzaamheden 
op het geb ied van landbouw, ha ndel, nijve r
he id of mijnbouw, met u itzondering van in
komsten uit de in internationaal ve rkeer ver 
r ichte werkzaamheden van zeescheepvaart-, 
binnenvaart- en luchtvaa rtondernemingen, zijn 
belastbaar in den Staat waar zich vaste inrich
t ingen van deze ondernemingen bevinden. 

§ 2. Indien een onderneming van land
bouw, handel , n ijverheid of mijnbouw vaste 
inr icht ingen heeft in be ide verdragslu itende 
Staten, zal ieder de r Staten de belasting hef
fe n over het gedeel te der inkomsten, dat op 
zijn g rondgebied is verkregen. De bevoegde 
adm inistraties der beide verdragslui tende Sta
ten zu ll en in gemeen overleg de regelen vast
stell en voor de verdeeling van de inkomsten. 

§ 3. Al s vaste inrichtingen worden be
schouwd de zetels der werkelijke le iding, fili a 
len fabrieken, werkplaa tsen, agentschappen, 
magazijnen, kantoren, labora toria , in- en ver
koopkantoren, opslagpl aatsen, a lsmede a lle 
a ndere vaste inrichtingen van productiever, 
aard. D at een onderneming, di e in een der 
be ide landen is gevestigd, met het andere 
land zakenrela ti es onderhoudt, door tusschen
komst van een werkelijk zelfsta ndigen agent 
o f van een werkelijk zelfstandige vennoot
schap (ma kelaar, commiss ionna ir, dochter
m aatsch a ppij , enz .) beteeken t ni et, dat di e 
onderneming daa r te lande een vaste inrich
t ing heeft. 

§ 4. In afwijking van § 2 van dit a rtikel 
zijn niet belastbaar de inkomsten verkregen 
met ka ntoren, di e zich beperken tot den aan
koop van verschill ende goederen, bestem d om 
één of meer ve rkoops inr icht ingen of werk
pl aat en, die de belastingplich t ige in het 
andere land exploi teer t, van voorraad te voor
zi en. 

Art. 5. § 1. Inkomsten ui t de in interna
tionaal verkeer verrichte werkzaa mheden van 
zeescheepvaart- en luchtvaartondernemingen, 
met inbegrip van de inkomsten uit den ver
koop van vervoerbewijzen, zijn slechts belast
baar in den Staa t , waar de ondernemer zijn 
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fiscale woonplaats heeft, onder voorwaarde, 
dat de schepen of luchtvaartuigen de nationa
liteit van genoemden Staat bezitten. 

§ 2. Eveneens zijn inkomsten u it de in in
ternationaal verkeer verrichte werkzaamheden 
van binnenscheepvaartondernemingen, met uit
zondering van die, u itgeoefend door den 
schipper zelf, slechts bel astbaar in den Staat, 
waar de ondernemer zijn f iscale woonplaats 
heeft. 

Art.6. § 1. De schippers van Nederland
sche of Belgische nationali te it, die hun ge
wone woonplaats aan boord van hun vaartuig 
hebben en die in den Joop van hetzelfde jaar, 
tegelijkertijd of afwisselend, hun bedrijf in de 
n;:,tionale wateren der beide landen uitoefenen, 
zijn in beide landen aan belasting onderwor
pen in verhouding van de winsten, die zij 
daar behalen. 

§ 2. Bij de toepassing van de in § 1 van 
dit artikel aangegeven regeling zal , m et het 
doel de invordering van de eventueel ver
schuldigde belasting te verzekeren, ieder der 
beide Regeer ingen van de belanghebbenden, 
behoorende tot den anderen Staat, bij b innen
komst in haar nationale wateren een vooruit
betaling lnrnnen vorderen , di e niet hooger zal 
mogen zijn dan 25 % van de jaa rlijksche be
lasting, die gewoonlij k van de nationale schip
pers wordt verlangd. Indi en de sch ipper zijn 
verblijf in het l and verlengt of daar te lande 
terugkeert na het t ijdelijk te hebben verlaten, 
zal deze vooruitbetaling elk kwartaal worden 
herhaald. 

§ 3. De doorvoer l angs de nationa le wate
ren van een der beide landen, zonder l ast
breking, kan ten aanz ien van de schippers van 
Nederl a ndschEI of Belgische nationali teit geen 
aanle idi ng zij n tot heffing van de, in de 
tweede paragraaf van artikel 2 bedoelde, be
lastingen. 

Art. 7. Inkomsten uit aan huis u itgeoefen
de niet-commercieele beroepen, niet bedoeld 
bij artikel 9, zij n belastbaar in den Staat, 
waar de belanghebbenden een blijvende in
richting bezitten voor de uitoefening van hun 
beroepswerkzaamheden . Indien zij in de beide 
Staten blijvende inrichtingen bez itten, is de 
regeling van artikel 4 toepasselij k. 

Art. 8. B elooningen van directeuren, com
missarissen en vereffenaars van vennootschap
pen op aandeelen en van personen d ie soort
gelijke betrekkingen bekleeden , zijn bel ast
baar in den Staat, waar zich de werkelijke 
maatschappelij ke zetel bevindt, onder voorbe
houd van de toepasselij kheid van artikel 9, 
ten aanz ien van belooningen, die de belang
hebbenden genieten ui t hoofde van eenige 
andere hoedani ghe id. 

Art. 9. ~ 1. Belooningen van welken aard 
ook van in ]oondienst zijnde personen zijn be
l astbaar in den Staat, waar de belanghebben
den gewoonlijk hun beroep uitoefenen . 

§ 2. Nochtans zij n belooningen in iederen 
vorm van grensarbeiders van N ederlandsche 
of B elg ische nationaliteit sl echts aan belasting 
onderworpen in het land, waar de belangheb
benden hun fiscale woonplaats hebben. 

Al s grensarbe iders worden beschouwd zij , 
di e arbe iden in inr ich t ingen van landbouw, 
handel, n ij vel'h eid of mij nbouw, ge legen in 
één der beide l a nden, terwijl zij hun duurzaam 

tehu is blij ven houden in het andere land, 
waarheen zij dagelijks of ten minste een maal 
per week terugkeeren. 

De bevoegde administrat ies der beide lan
den zullen zich verstaan omtrent de vaststel
ling der bescheiden, die de belanghebbenden 
moeten ver toonen, tene inde hün hoedan igheid 
van grensarbeider te bewij zen. 

§ 3. Beloon ingen van handelsreizigers, als
mede van personen die di enst doen op ver
voermiddelen, welke het verkeer tusschen de 
beide Staten onderhouden, zijn eveneens slechts 
belastbaar in den Staat waar de genieter zijn 
fi scale woonplaats heeft. 

§ 4. Daarentegen zijn de salarissen van 
openbare ambtenaren en beambten in dienst 
van een der verdragsluitende Staten, die hun 
werkzaamheden in den anderen Staat verrich
ten, sl echts belastbaar in den Staat die hen 
bezoldigt. 

Art. 10. Openbare pensioenen zijn belast
baar in den Staat van den schuldenaar dezer 
inkomsten. 

Art. ll. Lijfrenten en alle inkomsten uit 
niet in de voorgaande artikelen bedoel de 
winstgevende bezigheden, zijn be lastbaar in 
den Staat op wiens grondgebied de genieter 
zijn f iscale woonplaats heeft . 

Art. 12. § 1. De verdragslui tende Staten 
zijn gehouden el kan der de i nl ichti ngen te 
verstrekken die zij behoeven, ten einde de in 
de artikelen 4, 6 en 7 bedoelde verdeeling 
van inkomsten te kunnen vaststell en. 

§ 2. Zij verbinden zich elkander hulp en 
bijstand te verleenen ten e inde volgens de 
regelen van hun eigen wetgeving, in hoofd
som, opcenten, interessen en kosten of boeten 
in te vorderen de belastingen, die zijn opge
legd ingevolge de verdeeling van inkomsten, 
verkregen door de toepassing van de a rtikelen 
4, 6 en 7. 

§ 3. De vervolg ingen en executie-maatrege
len zull en plaats vinden na overlegging van 
een ambtelijk afschrift van de executor iale 
titels, eventueel vergezeld van de beslissingen, 
die in kracht van gewijsde zijn gegaan. 

§ 4. De belastingvorderingen zull en in den 
aangezochten Staat niet als bevoorrechte vor
deringen worden beschouwd; de invorder ing 
zal volgens de voorschriften van de wetgev ing 
in bedoelden Staat plaats v inden ; deze Staat 
zal evenwel niet verplicht zijn over te gaan 
tot een executiemiddel , waarin de wetgeving 
van den verzoekenden Staat niet voorz iet. 

§ 5. Indien tegen een belastingvordering 
nog beroep openstaat, zal de verzoekende 
Staat aan den aangezoch ten Staat kunnen 
vragen conservatoire maatregelen te nemen, 
op welke m aatregelen mutatis mutandis de 
voorgaande bepalingen van toepass ing zijn. 

§ 6. De bevoegde adm inistraties der beide 
verdragsluitende Staten zullen de ter zake te 
volgen adm inistratieve procedure vaststellen. 

Art. 13. D e in de voorgaande artikelen op
genoemde beginselen zull en, mutatis mutandis, 
eveneens van toepassing zijn op de belastingen 
op het vermogen. 

Art. 14. Personen van Nederl andsche of 
Belgische national iteit, die in een der beide 
verdragslui tende Staten hun fiscale woon
plaats hebben en die een rijwiel gebruiken 
om zich geregeld op het grondgebied van den 
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anderen Staat te begeven, ten einde daa r hun 
beroep u it te oefenen, zijn in i'aatstbedoelden 
Staat vrijgestel d van elke belasting u it dien 
hoofde, onder voorwaarde, dat zij aantoonen, 
dat de in het land van hun fi scale woonplaats 
versch uldi gde _belasting is betaald. 

AFDEELING IL 

Binnenl-andsche belastingen, andere dan met 
betrekking tot de voortbrenging, de bereiding 

het vervoer of het verbruik van 
goederen en voorwerpen . 

Art. 15. Binnenlandsche belastingen, d ie 
in een der beide verdragslu itende Staten druk
ken of mochten drukken op den verkoop van 
of den h andel in , en, meer in het a lgemeen, 
op elke overdracht onder bezwarenden titel 
van goederen of a ndere uit haren aard roe
rende zaken {overdrachtsbelasting, factuurbe
lasting, weeldebelasting, omzetbelasting en an
dere soortgelijke belastingen) zull en voor de 
voortbrengselen van den anderen Staat geen 
fi scalen last mogen vormen, die zwaarder is 
dan de werkelijke fiscale last, waaraan vol 
komen gelijksoortige voortbrengselen u it het 
eigen land of uit de meestbegunstigde natie 
onderworpen zij n. 

AFDEELING III. 

V erschillende bepalingen . 

Art. 16. Dit verdrag is slech ts van toepas
sing op de in Europa gelegen grondgebieden 
de r beide verdragsluitende Staten. 

Art. 17. § l. Dit verdrag is opgesteld in 
de N ederlandsche en in de Fransche taal ; 
be ide teksten zu ll en authentiek zijn. H et zal 
worden bekrachtigd en de bekrachtig i ngsoor
konden zullen zoo spoedig mogelijk te Brussel 
worden uitgewisseld. 

§ 2. H et verdrag zal in werking t reden op 
den eersten Januar i van het jaa r , volgende 
op dat der bekrachtiging. 

§ 3. H et verdrag kan ophouden van kracht 
te zijn op den eersten J anuari van iede r jaa r , 
mits het ten minste acht maanden te voren 
is opgezegd. 

Ter oorkonde waa rvan de gevolmacht igden 
di t verdrag hebben onderteekend en hun ze
ge ls er aan hebben gehecht. 

Gedaan te Genève, in twee exemplaren, 20 
Februa ri 1933. 

{L .S.) B eel aerts van Blokl and. 
(L.S.) P aul Hymans. 

Slotprotocol. 
B ij gelegenheid der onderteeken ing van het 

verdrag ter voorkom ing van dubbele belasting 
en tot regeling van eeni ge andere belast ing
aangelegenheden, heden gesloten tusschen Ne
derland en België, zijn de gevolm acht igden 
het volgende overeengekomen, dat een inte
greerend deel van h et verdrag zelf zal uit
m aken . 

I. De st udenten van ieder der bei de ver
dragslu itende Staten, die in het andere land 
u itsluitend voor hun studiën verblijf houden , 
zull en daar te lande voor de onderstandsgel 
den, di e zij voor hun onderhoud en hun stu-

diën ontvangen, niet aan een ige belasting 
onderworpen zijn. 

II. H et is ten. aanzien van de toepassing 
van artikel 4 wel te ve rstaan, dat de inkom
sten van landbouwondernemingen, die zich 
op h et grondgebied van de be ide verdragslu i
tende Staten u itstrekken , in iederen Staat zu l
len worden belast in verhoud ing tot de uit
gestrektheid van de gronden, di e daar ge
legen zij n. 

III. H et is wel te verstaan, dat, voor zoo
veel het belastingen met progress ief karakter 
betreft, dubbele belasting volgens de volgende 
procedu re zal worden voorkomen: de Staat 
van de fi scale woonpl aats zal de belasting 
opleggen naar het geheel der belastbare be
standdeel en, doch van het bedrag van de a l
dus berekende belasting zal worden afgetrok
ken de belasting, die volgens de e igen wet
gev ing uitsluitend verschu ldigd is voor de be
standdeelen, voortkomende uit den anderen 
Staat ; deze laatste zal slechts van laatstge
noemde bestanddeelen belasting heffen. 

Gedaan te Genève, in twee exemplaren, 20 
F ebruari 1933. 

Fransche tekst. 

Beelaerts van Blokland. 
P aul Hymans. 

CONVE ITION ent-re l,es Pays-B as et la B el 
gique pour éviter l es doubl es impositions 
et régler certaines autres questions en 
matière fiscale. 

Sa M ajesté la Re ine des P!ys-Bas 
et 

Sa Majesté Ie Roi des Belges, 
an irnés du désir d'év iter les doubles imposi
tions et de régler certa ines a utres questions en 
rnatière fi scale, ont décidé de conclure une 
convention et ont nomrné à eet effet pour 
Leurs p lénipotentiaires, savoir : 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas : 
J onkheer Frans Beelaerts van B lokland, 

Son Ministre des Affa ires Etrangères, 
Sa M ajesté Ie Ro i des Bel ges: 
Monsieur P aul Hymans, Son Ministre des 

Affa ires Etrangères, 
lesquels, après s'être communiqué leurs pl_e ins 
pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des disposi tions sui van tes: 

SECTIO I. 

l mpöts direc ts. 

Article premier. § l. L es contribuables qu i 
ont leur domicile fi scal dans l'un des deux 
E tats contractants, et dont certa ins revenus 
proviennent, en to ut ou en partie, de l'autre 
Etat, bénéficieront, à ra ison de ces revenus, 
du rég ime spéc ial établi par les articles su i
vants. 

§ 2. Pour l 'appl ication de la présente con
vention, Ie dornicile fisca ] des personnes phy
siques est au lieu de leur rés idence normale 
entendue dans Ie sens de foyer permanent 
d'habitation, et celui des sociétés, qu i consti
tuent une individua li té jur id ique d istincte, est 
au l ieu de leur siège social effectif. 
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Art. 2. § 1. La présente convention a pour 
but d'établir les règles concernant exclus ive
ment l'assiette de certa ins impöts et addition
nels, établis au profit de l'Etat, des provin
ces et des communes. 

§ 2. Les impóts visés sont les sui vants: 

A. Pour l es Pays-Bas: 
1 °. la contribution foncière; 
2°. l 'impót sur Ie revenu et l'impöt pour 

le fonds des comm unes; 
3° . l'impót sur la fortune et l'impöt pour 

la défense I; 
4°. l'impót sur les dividendes et sur les 

tantièmes; 
5°. l'impöt de l'Etat et la taxe routière 

provinciale sur les vélocipèdes. 

B. P ou,· la Belgique: 
1 °. la contr ibut ion foncière; 
2° la taxe mobil ière sur Ie revenu 
a. des irnmeubles situés à l'étranger, 
b. des créances hypothécaires grevant les 

dits immeubles; 
3°. la taxe professionnelle; 
4°. les taxes provinciales et communales 

sur les vélocipèdes. 

Art. 3. § 1. Le revenu des bien immobi
liers qui correspond à leur valeur locative 
réelle ou présumée, ainsi que tous les autres 
revenus de ces biens, qui ne sont pas visés 
dans l' article 4 e i-après, sont imposables ex
clusivement dans cel ui des deux E tats ou ces 
biens sont situé . 

§ 2. Cette règle est également app l icabl e 
aux revenus des créances hypothéca ires sur les 
biens visés au § 1. 

Art. 4. § 1. Les revenus provenant d'une 
activité industriell e, minière, commerciale ou 
agricole, à l'exception des revenus provenant 
de l'activi té, en trafic international, d'entre
prises de navigation maritime, de navigation 
intérieure et de nav igation aérienne, sont im
posables dans l'Etat ou se trouvent des éta
blissements stables. 

§ 2. Lorsqu'une entreprise industriell e, mi
nière, commerciale ou agricole, a des établi s
sements stables dans les deux Etats contrac
tants, chacun de ceux-ci perçoit l'impót sur 
la partie des revenus produite sur son teni
toire. Les admin istrations compétentes des 
deux E tats contractants s' entendront pour ar
rêter les règles de ventilation. 

§ 3. Sont considérés comme établ issement 
stables, les siège de direction effective, suc
cursales, fabriques, ateliers, agences, maga
si ns, bureaux, laborato ires, comptoirs d'achat 
et de vente, clépóts, ainsi que toutes autres in
stallations fixes de caractère product if. Le 
fait, pour une entrepri e établie da ns l'un des 
deux pays, d'avoir des relations d'affaires 
avec l'autre pays par l,intermédia i1·e d'un 
agent ou d'une ociété vraiment a utonome 
(courtier, commi ionnaire, filiale, etc.) ne 
constitue pas, pour cette entrepri e, l' existence 
d'un établ issement stabl e da ns ce pays. 

§ 4. Par dérogation au § 2 du p t·ésent a r
ticle, ne ont pas imposables les revenus pro
duits clans des comptoirs qui e bornent à 
l' achat de marchandises diverses de t inées à 
l 'approvisionnement d' un ou de plusieurs éta
bl issements de ven te ou de transformation que 
Ie contribuable exploite dans l' autre pays. 

Art. 5. § 1. Les revenus de l'activité, en 
trafic international, d'entreprises de naviga
tion maritime ou de navigation aérienne, y 
compris ceux qui proviennent de la vente des 
bill ets de pa sage, ne sont impo able que dans 
l'Etat du domici le fi scal de ]'exploitant, à 
cond it ion que les nav ires ou les aéronefs possè
dent la na tionalité dudit Etat. 

§ 2. De même les revenus de l'activité, en 
trafic international , d'entreprises de naviga
tion intér ieure, autres que cell es exploitées 
par Ie batelie rs eux-mêmes, ne sont imposa
ble que dans l'Etat du clomicile fi cal de !'ex
ploitant. 

Art. 6. § 1. Les bateliers de nationalité 
néerlandaise ou beige, dont la rés idence nor
mal e est à bord de leur bateau, et qui exer
cent leur activité simultanément ou alterna
t ivement, au cours de la même année, dans les 
eaux national es des deux pays, sont passibles 
de l'impöt dans chaque pays, au prorata des 
bénéfices qu'il s y réalisent. 

§ 2. Dans l' application du régime indiqué 
a u § 1 du présent article et dans Ie but d' as
urer la perception de l 'impöt éventuellement 

dû, chacun des deux Gouvernements ne pourra 
réclamer aux intéressés de l'autre Etat, lors 
de l' entrée de ceux-ci dans ses eaux nationa
les, qu'une provision qui ne pourra être supé
rieure à 25 p .c. de l'impöt annuel normale
ment applicabl e aux bateliers nationaux. Cette 
provision sera répétée chaque trimeslre, si le 
bate! ier prolonge son séjour dans Ie pays ou 
rev ient dans celui-ci après l' avoir quitté tem
porairement. 

§ 3. En ce qui concerne Ie bateliers de 
national ité néerlandaise ou bel ge, Ie transit, 
sans rupture de charge, par les eaux nationa
les de l'un des deux pays, ne peut donner 
lieu à perception de impóts visés à l' article 
2, § 2. 

Art. 7. Les revenus de profess ions non com
merciales exercées à ' demeure et non visés à 
l'article 9, sont imposables dans celui des 
deux Etats contractants ou les i nléressés possè
dent une installation permanente pour l' exer
cice de leur activité professionnel Ie. S'ils pos
sèdent des installations permanentes dans les 
deux Eta ts, Ie régime de l'articl e 4 est appli
cable. 

Art. 8. Les rémunérations des administra
teu rs, commissaires et liquidateurs de sociétés 
par actions, et des per onnes qui rempl issent 
des fonctions analogues, son t imposables dans 
cel ui des deux Etats contractants ou se trouve 
Ie siège social effectif, sous réserve de l'ap
pl ication de l 'article 9 en ce qui concerne les 
rémunérations que les intéressés touchent en 
leu rs autres qualités effectives. 

Art. 9. § 1. Les rémunérations quelcon
ques des sal ariés et appo intés, sont imposab1es 
dans cel ui des deux Etats contractants ou les 
intére sés exercent normal ement leu r activité. 

§ 2. Toutefois, les traitement , salaires ou 
autres rémunérations de travailleurs fronta-
1 ier de national i té néerl anda ise ou bel ge ne 
sont sournis à l'impót que dans Je pays o,; les 
in téressés ont leur domicile fiscal. 

Sont répu tés trava ill eurs frontal iers ceux qui 
travaillent dans des établis ements industriels 
miniers, commerciaux ou agricoles, sis dan~ 
l'un des deux pays, tout en conservant leur 
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foyer permanent d'habitation dans l 'autre pays 
ou ils rentrent chaque jour ou tout au moins 
chaque semaine. 

Les administrations compétentes des deux 
pays se mettront d' accord pour détenn i ner les 
documents que les intéressés devront produ ire 
à l 'effet de prouve r leur qua! ité de travailleur 
fronta l ier. 

§ 3. N e sont également imposables que 
dans l 'Etat du domicile fi scal des bénéficiai
res, les rémunératiops des représentants de 
commerce a insi que des personnes qui sont en 
serv ice sur des moyens de transport util isés 
pour Ie t r ansport entre les deux Etats . 

§ 4. D 'autre part, les traitements des fonc
tionna ires et employés publics d'un des deux 
Etats contractants, qui exercent le urs fonc
tions dans l' autre Etat, sont imposables seule
ment dans celui qui les rétribue. 

Art. 10 . L es pensions publiques sont im
posables dans l'Etat du débiteur de ces re
venus. 

Art. 11 . Les rentes viagères et les revenus 
de toutes oocupations lucratives non v1sees 
dans les articles précédents, sont irnposables 
da ns ]'Etat sur Ie territoire duquel Ie bénéf ici
a ire a son domicile fi scal. 

Art. 12. § 1 . L es E tats contractants sont 
tenus de ·se fournir les r enseignements néces
saires en vue d'é tablir la ventilation des reve
nus prévue aux articles 4, 6 et 7. 

§ 2. lis s'engagent à se prêter concours et 
assistance aux fins de recouvrer en principal, 
a dditionnels, intérêts et fr a is ou amendes, sui
vant les règles de leur propre législation, les 
impóts établ is à la suite de la ventilation des 
revenus effectuée· par application des articles 
4, 6 et 7. 

§ 3. Les poursuites et mesures d'exécution 
auront I ieu sur production d ' une copie offi
cielle des titres exécutoi res, accornpagnée 
é ventuell ement des décisions passées en force 
de chose jugée. 

§ 4. Les créances fi scales à recouvre r ne 
seront pas considé rées, d a ns l'Etat r equis, 
comme des créances priviligiées; Ie recouvre
ment se fera selon les règles de la légi l a tion 
de celui-ci qu i ne sera pas obligé d 'app l iquer 
un moyen d 'exécution non prévu par la légis-
1 ation de 1 'Etat requérant. 

§ 5. Si une créance fiscale est encore sus
ceptible d 'un recours, l'Etat requérant peut 
demander à l 'Etat requ is de prendre des me
sures conservatoires, auxquelles sont appli 
cables , mutatis muta ndis, les di spos it ions pré
cédentes. 

§ 6. Les adrninistrations cornpétentes des 
deux Etats con tractants règleront l a procédure 
administrative à su ivre en l'occurrence. 

Art. 13. Les principes énoncés aux articles 
qui précèdent s'appl iqueront également, mu
tat is mutandis, aux irnpöts sur l a for tune. 

A rt. 14. Les personnes de national ité néer-
1 andaise ou beige qui , ayant leur domicile 
f iscal dans l 'un des deux Etats contractants, 
utilisent un vélocipède pour se rendre régu
liè rement sur Ie territoire de l 'autre Etat con
tractant, à l'effet d' y exercer leur profession, 
sont exemptés, dans ce dernier Etat, de toute 
taxe de ce chef, à la condition qu'i ls ju ti fient 
du paiem ent de l' imposition exig ibl e dans Ie 
pays de leur domicil e f iscal. 

SEGrIO II. 

Taxes intérieu,·es autre., que celles afférentes 
à la production, à la p1·épa1·ation, au transport 

ou à la conso,n,nation des ,narchandises 
et objets. 

Art. 15. Les taxes inté r ieures qu i grèvent 
ou grèveront, dans l'un des deux Etats con
tractants, les ventes ou échanges, p i us géné
ralement toutes transmissions de propriété, à 
ti tre oné reux , de m archa ndises ou autres biens 
meubles par leur nature (ta xe de transmis
sion, taxe de facture, taxe de l uxe, impöt sur 
Ie ch iffre d' a ffa ires et autres taxes a nalogues) , 
ne peuvent constituer, pour les produ its de 
l'autre Etat, une charge f iscale plus lourde 
que l a charge fi scale e ffective sup portée par 
les produi ts nationaux ou de l a nat ion l a plus 
favorisée, spécifiquernent sirnila ires. 

SECTION III. 

Dispositions diverses. 
Art. 16 . L a présente convention ne s'appl i

quera qu' aux territo ires européens des deux 
Etats contractants. 

A rt. 17. § 1. L a présente convention est 
réd igée en l angues néerl andaise et fra nça ise, 
les deux textes faisant également fo i. E lle 
se ra ratifiée et le instrnrnents de ratif ication 
seront échangés à Bruxel! e dans Ie plus bref 
dél a i. 

§ 2. L a convention entrera en vigueur Ie 
premier janvier de l 'an née qu i suivra celle de 
l a ratification. 

§ 3. Elle pourra cesser de produira ses 
e ffets le premier ja nvier de chaque année, à 
condi t ion qu'elle ait été dénoncée au moins 
huit mois à ! 'avance. 

En foi de quoi , les p lé n ipotentia ires ont 
signé la présente convent ion et y ont a pposé 
1 eurs sceaux. 

Fait en double à Genève, le 20 févr ier 1933. 
(L .S. ) B eel aerts va n Blokl a nd. 
(L.S.) P aul Hymans. 

P rotocole flnal. 
Ati moment de procéder à 1 a signature de 

l a convention pour év iter les doubl es impo
sitions et régler certa ines a utres questions en 
m a tière fi scale, concl ue aujourd ' hu i entre l es 
P ays-B as et l a B el g ique, les plénipotentia ires 
soussignés sont convenus de ce qu i su it qui 
constituera partie intégrante de l a convention 
même. 

I. Les étudiants de l' un des deux E tats 
contractants, qu i sé journent dans l' a utre Etat, 
exclusivement pour y faire leurs études, n ' y 
sont pas assu jett is à un impöt sur les subsides 
qu'il s reçoivent pour leur entretien et leurs 
études. 

II. Il est entendu que pour l 'application 
de l'article 4, les revenus des exploitations 
agricoles qui s'étendent sur les territoires des 
deux Etats contractants, se ront imposés dans 
chaque Etat au prorata de l' étendue des terres 
situées dans eet Etat. 

III . Il est entendu que lor qu'i l s'agit d' im 
pöts à caractère progress if, l a doubl e impo
sit ion ser a év itée selon la procédure suivante: 
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l'Etat du dom icile fi scal établira l'impót à 
rai son de l ' int.égrali té des éléments taxables, 
ma is il dédui ra du montant de l ' imposition 
a insi calcul ée l'impót qui d'après sa propre 
législation est a ff ' rent exclusivement aux élé
ments provenant de l' autre E tat; celui -ci ne 
percevra l'impót que sur ces de rn iers éléments. 

F a it en doubl e à Genève, Ie 20 février 1933. 

s. 215. 

Beelae rts van Blokland. 
P aul Hymans. 

25 A pril 1935. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van de koloniale 
ui tgaven en ontvangsten voor Surina,ne 
over het di enstj aar 1931. 

De uitgaven hebben bedragen: 
f 7, 386 ,739.45. 

De ontvangsten hebben bedragen: 
f 4,118,422 .335. 

H et nadeelig s lot der rekening bedraagt 
alzoo f 3,268,317.115. 

S. 216 t /m . 219 vervallen. 

s. 220. 

25 A pril 1935. W E T , houdende verhooging 
van het elfde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstj aa r 1934. 

s. 221. 

25 A pril 1935. WET, houdende goedkeuring 
va n het beslu it van den Gouverneur
Generaal van N ederlanrlsch-Indië tot vast
stelli ng van het slot der rekening van uit
gaven en ontvangsten van N ederlandsch
I ndië over het d ienstjaa r 1930. 

s. 222. 

25 A pril 1935. WET, houdende bekrach t i
ging va n een door den Gouverneur-Gene
raal van N ederlanrlsch-Indië krach tens a r
tikel 93, ee rste lid , der Indische Staats
regeli ng vastgestelde ordonnant ie. ( N adere 
voorzieningen slachtb elasting.) 

Wij WILHELMI A, enz. . .. doen te weten: 
A lzoo Wij in ove rweging genomen hebben, 

da t de bekrachti g ing wenschelijk is va n de 
met toe passing van art ikel 93, eerste lid , der 
Indische S taatsregeling vastgestelde ordon
na ntie va n 24 December 1934 (Indisch Staats
blad n° . 700}, houdende nadere voorzieniugen 
met betrekki ng tot de slachtbelastingen in 
N ederlandsch-Zndië en bui tenwerkingste lling 
van artikel 16 der Indische Comptab ilitei ts
wet (Nederlandsch Staatsblad 1925, n°. 328; 
I ndisch Staatsblad 1925, n°. 448 ) ten opzich te 
van d ie regeli ng ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad va n Sta te, enz. 
E eni g artikel. 

De met toepass ing van a rt ikel 93, ee rste lid, 
de r I ndi sche Staatsregeling vastgestelde or
donnantie van 24 December 1934 (I ndisch 
Staatsblad n°. 700), houdende na dere voor-

zieningen met betrekking tot de slachtbelas
tingen in N ederlandsch-l ndië en tot bui ten
werkingstelling van a r t ikel 16 der Indische 
Cornptabil i te i tswet (N ederlanrlsch S taatsblad 
1925, n°. 328; Indisch Staatsblad 1925, n°. 
448) ten opzich te van die regeling , wordt be
krachtigd. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 25sten April 

1935. 

s. 223. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H . Co I ij n . 
(Ui tgeg. 10 M ei 1935.) 

25 A_pril 1935. WET, houdende bekrach t i
gmg van een door den Gouverneur-Gene
raal van N ederlanrlsch-Indië krachtens a r
t ikel 93, eerste lid , en a rtikel 183, tweede 
lid , van de I ndi sche Staatsregeling vast
gestelde ordonnantie. ( Tijdelijke opheff ing 
van het uitvoerr•echt op J avatabak.) 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te we ten: 
Al zoo Wij in overweging genomen h ebben, 

dat de bekrachtiging wenschelij k is van de 
met toepass ing van artikel 93 , eerste lid , en 
artikel 183, tweede lid , der Indische Staats
regeling vastgestelde ordonnantie van 31 De
cember 1934 (Indisch Staatsblad n°. 707), 
strekkend tot wijzig ing van het tar ief van ui t
voerrech ten in N ederlandsch-Indië en tot bui 
tenwerki ngstelling van a rt ikel 16 der Indische 
Comptabi l iteitswet (N cde,·landsch S taatsblad 
1925, n°. 328 ; Indisch Staatsblad 1925, n°. 
448} ten opzichte van die regeling; 

Zoo is het , dat Wij , den R aad van Sta te, enz. 
Art. I. De met toepassing van a rtikel 93, 

eerste I id, en artikel 183, tweede l id, der In
dische Staatsregeling vastgestelde ordonna ntie 
van 31 December 1934 (Indisch S taatsblad 
n°. 707), strekkend tot tijdelijke wijzi g ing 
van het ta ri ef van uitvoerrechten in N eder
landsch-Indië en tot buitenwerkingstelling 
van a r t ikel 16 der Indische Comptabil iteits
wet (Nederlanrlsch Staatsblad 1925, n °. 328 ; 
I ndisch S taatsblad 1925 , n°. 448) ten opzich te 
van die regeling_ wordt bekracht igd. 

A r t . II. De Gouverneur-Generaal is be
voegd om het in a r t ikel 1 va n de ordo nnant ie 
van 31 December 1934 (Indisc h S taatsblad 
n°. 707) genoemd tijdvak van 1 Januari 1935 
tot en met 30 Juni 1936, gedurende hetwelk 
geen ui tvoerrecht wordt geheven bij ui tvoer 
uit J ava en Madoera van a ldaar geteelde 
taba k, niet bereid voor de Inlandsche m arkt, 
met één jaar te verl engen. 

L aste n e n bevelen, e nz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten April 

1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Staat, 
M inister van K oloniën, 

H. Col ij n. 
{Uitgeg. 10 M ei 1935. ) 



1935 25 APR IL (S. 224) 304 

s. 224. 
25 April 1935. WET, houdende toepasselijk

verklaring op Ned,er/,aruüich-Indië, Suriname 
en Curaçao van de op 7 Juni 1930 te Genève 
gesloten Verdragen met bijbehoorende 
Protocollen : 
10. tot invoering van een eenvormige wet 

op wisselbrieven en orderbriefj es; 
2°. t ot r egeling van zekere wetsconflicten 

ten aanzien van wisselbrieven en order
briefj es ; 

30. betreffende het zegelrecht ten aanzien 
van wisselbrieven en orderbriefj es. 

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

dat het wenschelijk is, dat de op 7 Juni 1930 
t e Genève gesloten Verdragen met bijbehoorende 
Protocollen : 

10. tot invoering van een eenvormige wet op 
wisselbrieven en orderbriefies; 

2. t ot regeling van zekere wetsconflicten t en 
aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes; 

30_ betreffende het zegelrecht t en aanzien 
van wisselbriaven en orderbriefjes, 

toepasselijk zullen zijn op Neder/,andsch-Indië, 
Suriname en Curaçao ; 

Zoo i~ het, dat Wjj, den Raad van Stat e, enz. 
E en ig artikel. 

Goedgekeurd wordt, dat krachtens de artï
ke1en X, 19 en 9, r espectievelijk van de op 
7 Juni 1930 gesloten Verdragen met bijbehoo
r ende Protocollen : 

10. tot invoering van een eenvormige wet 
op wisselbrieven en ·orderbriefjes; 

2.0 tot regeling van zekere wetsconflicten 
t en aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes ; 

30_ betreffende het zegelrecht ten aanzien 
van wisselbrieven en orderbriefjes, 

aan den Secretaris-Generaal van den Volken
bond worde kennis gegeven, dat genoemde 
Verdragen ~oepas~eliik zullen zijn op Ne<ier
landsch Indië, Suriname en Curaçao, met dien 
verstande, dat ten aanzien van het onder 1°. 
genoemd Verdrag gebruik wordt gemaakt van 
de krachtens artikel I van dat Verdrag ge
boden bevoegdheid tot het maken van de voor
behouden, genoemd in Bijlage II van dat Ver
drag. 

Lasten en bevelen , enz .; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 25sten April 

1935. 
WILHELMINA. 

De M inisl-er van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H . Co 1 ij n. 
De Minister van Buiten/,andsche Zaken, 

de G r a e f f. 
(Uit9,g. 24 M ei 1935.) 

Fransche t ekst. 

Conventlon portant lol uniforme sur les 
Iettres <Ie cban ge et blllets à ordre. 

CO ' VENTION. 

Le Préeident du Reich allemanrl ; Ie Président 
fédéral de la République d'Autriche; Sa Majesté 
Ie Roi des Belges; Ie Président de la République 
des Etat s-Unis du Brésil; Ie Pré ident de la 
R épublique de Colombie; Sa Majesté Ie Roi de 

Danemark; Ie Président de la République de 
P ologne, pour la Ville libre de Dantzig ; Ie 
Président de la R épublique de l'Equateur ; Sa 
Maje té Ie Roi d 'E spagm, ; Ie Président de la 
R épublique de Finlande; Ie Président de la 
République française; Ie Président de la 
République hellérüque ; Son Altesse Sérénissime 
Ie R égent du Royaume de Hongrie ; Sa Majest é 
Ie Roi d'Italie; Sa Maj esté l'Empereur du 
Japon; on Alte•~e Royale la Grandc-Dnchesse 
de Luxembourg ; Sa Majest é Ie R oi de Norvège ; 
Sa Maj esté la R eine des P ays-Bas; Ie Président 
de la R épublique du Pérou ; Ie Président de la 
R épublique de Pologne; Ie Président de la 
République portugaise; Sa Majesté Ie Roi de 
Suède; Ie Conseil fédéral suisse ; Ie Président 
de la République trhécoslovaque : Ie Président 
de la République turque ; Sa Mai est é Ie Roi de 
Y ougoslavie, 

Désireux de prévenir les difficultés auxquelles 
donne lieu la diversité des législations des pays 
ou les lettres de change sont appelées à circuler, 
et de donner ainsi plus de sécurité et de rapidité 
aux r elations du commerce international, 

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires : 
Le Prési<ient du Reich Allemand : 

M. Leo Qnassowski, Conseiller ministériel au 
Minist ère de la Justice du Reich; 

Le docteur Erich Albrecht, Conseiller de 
Légation au Ministère des Affaires étrangères 
du R eich ; 

Le docteur Fritz Ullmann, Juge au Tribunal 
de Berlin. 

Le Président fédéral de la R épublique 
d'Autriche: 

Le docteur Guido Strobele, Con~eiller mini
stériel a n Minist.ère fédéral de la J ustice. 

Sa M ajesté le Roi des Belges : 
Le vicomte Poullet, Ministre d'Etat, Membre 

de la Chambre des R eprésentant s; 
M. J . de la Vallée Poussin, Secrétaire général 

du Ministère des Sciences et des Arts. 
Le PréJJi<ient d,e la République des Etats

U nis du Brésil: 
M. Deoclecio de Campos, Attaché commer

cial à Rome, ancien Professeur à la l<'aculté de 
droit de- Para. 

Le Président de la République de Golombie : 
M. A. José Restrepo, Envoyé extraordinaire 

et Ministre plénipotentiai re, Délégué permanent 
auprès de la Société des Nations. 

Sa Majesté le Roi de Danemark: 
l'lf. Axel H elper, Conseiller ministériel au 

Ministère du Commerce et de !'Industrie ; 
M . Valdemar Eigtved, Directeur de la "Pri

vatbanken" à Copenhague. 
I e Président de lo. R épublique d,e Pologne, 

pottr la Ville libre d,e Daritzig : 
M. Józef Sulko" ski, Prof sseur à l'Université 

de Poznan, Membre de la Commission de codi
fication de P ologne. 

Le Prési<ient d,e la République d,e l' Equa
teur: 

Le docteur Alejandro Gasteló, Vice-Consul à 
Genève. 

Sa Majesté le Roi d'Espagne: 
Le docteur Juan Gomez Montejo, Chef de 

section du Corps des juristes du Ministère de la 
Justice. 
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Le Pré.,ident de la République dP. Finlande: 
M. Filip Grönvall, Conseiller d'Etat, Membre 

de la Haute Cour administrative de Helsinki. 

Le Président de la République française : 
M. L. J. P ercerou, Professeur à la Faculté 

de droit de Paris. 
Le Président de la République hellénique : 

M. R. Raphaël, Délégué permanent auprès de 
la Société des Nations, Chargé d' affaires à 
Berne. 

Son Altesse Sérénissime Ie Régent du 
Royaume de Hongrie: 

M. Zoltiin Baranyai, Chargé d 'affaires a.i. 
de la Délégat.ion hongroise après do la Société 
des Nations . 

Sa Majeslé Ie Roi d' l talie: 
M. Amedeo Giannini, Conseiller d'Etat, 

Ministre plénipotontiaire. 

Sa JJ1ujesté l'Empereur du Japon: 
M. Morie Ohno, Envoyé extraordinaire et 

Ministre p lénipotentiaire près le Président 
fécléral de la République d'Autr iche ; 

M. Tetsukichi Shimada, J uge à la Cour de 
Cassation de Tokio. 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de 
lAtxembourg : 

M. Ch. G. Vermaire, Consul à Genève. 
a M ajesté le Roi de N orvège : 

M. C. Stub Holmboe, Avocat . 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 
Le Docteur W. L . P. A. Molengraaff, Pro

fessenr émérite de l'Université d'Utrecht. 

Le Pré.sident de la République du P érou : 
M. ,José Ma ria Barreto, Chef du Bureau 

permanent du Pérou auprès de la Société des 
Nation . 

Le Pré,sident de la République de Pologne : 
M. Józef Sulkowski, Professeur à l'Université 

de Poznan, Membre de la Commission de codi
fication de P ologne. 

Le Président tle la R épublique portugaise : 
Le docteur José Caeiro de Matta, R ecteur de 

l'Univers ité de Lisbonne, Professeur à la 
Facnlt/. de droit, Directeur de la Banque de 
Portugal. 

Sa Maje..•té le Roi de Suède: 
Le baron E. Marks von Würtemberg, Prési

dent de la Cour d'Appel de Stockholm, ancien 
Ministre des Affaires étrangères ; 

M. Bir~er Ekeberg, Président de la Commis
sion de legislation civile, a ncien Ministre de la 
Justice, ancien Membre de la Cour Suprême. 

Le Conseil fédéral suisse : 
Le docteur Max Vischer, Avocat et notaire, 

premier Secrétaire de l'Association suisse des 
Banquiers. 

Le Président de la R épublique tchécoslova
que : 

Le docteur Karel H ermann-Otavsky, Profes
seur à l'Université de Prague, Président de la 
Commission de codification du droit commercial 
au Ministère de la Justice. 

Le Prési<lent de /,a. République turque : 
Mehmed Munir Bey, Envoyé extraordinaire 

et Ministre plénipotent iaire près le Conseil 
fédéral suisse. 

L. & S. 1935. 

Sa Majesté le R oi de Yougoslavie : 
M. Ilia Choumenkovitch, Délégué permanent 

auprès de la Société des Nations, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
près Ie Consei! fédéral suisse, 

Lesquels, après avo ir communiqué leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due 
form e, sont convenus des dispositions suivan
tes: 

Article premier. Les Hautes Parties con
tractantes s'engagent à introduire dans leurs 
territoires r espectifs, soit dans un des t extes 
originaux, soit dans leurs la.ngues nationales, 
la Loi uniforme formant !'Annexe I de la 
présente Conventiou. 

Cet engagement sera éventuellement subor
donné a ux réserves que chaque H aute Partie 
contractante devra, dans ce cas, ignaler au 
moment rle 8a ratification ou de son adhésion. 
Ces réser ves devront être choisies parmi celles 
que mentionne !'Annexe II rle la présente Con
vention. 

Cependant, pour ce qui est des réserves 
visées aux articles 8, 12 et 18 de la clite Annexe 
II, elles pourront être faites postérieurement à 
la ra.tification ou à l'adhésion, pourvu qu'elles 
fassent l'objet d'une notification au Secrétaire 
général de la Société des Nations, qui en com
muniquera immédiatement Ie texte aux Mem
bres de la Société des Nations et aux Etats non 
membres au nom desquels la présente Conven
tion aura été ratifiée ou an r>om clesquels il y 
aura été ,idhéré. De telles réserves ne sortiront 
pas leurs effets avant le quatre-vingt-dixième 
jour qui suivra la réczption par Ie Secrétaire 
général de la notification susdite. 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
pourra, en cas cl'urgence, faire usage des réser
ves prévues par Jes art. 7 et 22 de ladite Annexe 
II, après la ratification ou l'adhésion. Dans 
ce~ cas, E lle devra en donner directement et 
immédiatement communication à toutes autres 
Partics contractantes et au Secrétaire général 
de la Soci.!ité des Nations. La notification de 
ces réserves produira ses effets dewi: jours 
après la récept ion de lad ite communication 
par les Hautes Parties cont ractantes. 

Art. II. Dans Ie territoire de chacune des 
Hautes Parties contractantes, la Loi uniforme 
ne sera pas applicable aux lettres de change 
et aux billets à ordre déj/t créés au moment de 
la mise en vigueur de la présente Convention. 

Art. JII. La présente Convent ion, dont les 
textes français et anglais feront également foi, 
portera la date de ce jour. 

Elle pourra être signée ultérieurement jus
qu'au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre 
de la Société des Nations et de tout Etat non 
membre. 

Art. IV. La présente Convention sera ratifiêe. 
Les instruments de ra.tification seront déposés 

avant Ie Ier septembre 1932 auprès du Secretaire 
général de la Société des Nations, qui en notifiera 
immécliatement la réception à tous les i\fombres 
de la Société des Nations et aux Etats non 
membres Parties à la presente Convention. 

Art. V. A partir du 6 septembre 1930, tou 
Membre de la Socif'té des ations et tout Etat 
non membre pourra y adhérer. 

Cette adhésion s'effectuera par une notifica
tion au Secrétaire génér al de la Société des 

20 
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Nations pour être déposée dans les archives du 
Secrétariat . 

Le Secrétaire général notifiera ce dépöt 
immédiatement à tous ceux qui ont signé ou 
adhéré à la présentc Convent ion . 

Art . VI. La présente Convention n'entrera 
en vigueur que lorsqu'el!e aura été ra tifiée ou 
qu'il y aura eté adhéré au nom de sept Membres 
de la Société des Nations ou E tats non mem
bres, parmi lesquels devront figurer t rois des 
Membres de la Société des Nations r eprésentés 
d 'une manière permanente au Conseil. 

La date de l'entrée en vigueur sera le quatre
vingt-dixième jour qui suivra la récep tion par 
Ie Secrétaire ~énéral de la ociété des N ations 
de la septième ratification ou adhésion , confor
mément à l' alinéa premier du présent art icle. 

Le Secrétaire général de la Société des Nat i
ons, en fai ant les notifications prévues aux 
articles I V en V, signalera pécialement que 
les ratifications ou adhésions visées à l'alinéa 
premier du présent article ont été recueillies. 

Art. VII. Chaque ratification ou adhésion 
qui interviendra après l'ent rée en vigueur de la 
Convention conformément à l'ar ticle VI sortira 
ees effet s dès le quatre-vingt-dixième jour qui 
suivra la date de sa réception par Ie Secrétaire 
général de la Société des ations. 

Art . VIII. Sauf les cas d'urgence, la présente 
Convent ion ne pourra être dénoncée avant 
l'expiration d 'un délai de de1Lx ans à part ir de 
la date à laquelle elle sera entrée en vigueur 
pour le Membre de la Société des ations ou 
pour l'Etat non membre qui la dénonce ; cette 
dénonciation produira ses effet s dès Ie quatre
vingt -dixième jour suivant la réception par Ie 
Secrétaire général de la notification à lui adres
sée. 

Toute dénonciation sera communiquée immé
diatement par Ie Secrétaire général de la Société 
des Nations à toutes les aut res H autes Parties 
contractantes. 

Dans les cas d 'urgence, la H aute Partie 
contractante qui effectuera la dénonciation en 
donnera directement et immédiatement com
munication à toutes autres Hautes Part ies 
contractantes et la dénonciation produira 
ses effet s deux jours après la réception de ladite 
communication par lesdites Hautes Parties 
contract antes . La H aute Par t io contractante qui 
dénoncera dans ces condit ions avisera également 
de sa décision Ie Secrétaire général de la Société 
des Nations. 

Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce 
qui concerne la H aute Part ie contractante au 
nom de laquelle elle aura été fa ite. 

Art. IX. Tout Membre de la Société des 
Nations et tout Etat non mernbre à l'égard 
duquel la présente Convention est en vigueur 
pourra adre ser au Secrétaire général de la 
Société des Nations, dès l'expiration de la 
quatrième année suivant l'entrée en vigueur 
de la Convent ion, une demande tendant à la 
revision de certaines oude t outes les disposit ions 
de cet te Convention. 

Si une telle demande, communiquéo aux 
autres . Membres ou E tats non membres entre 

l esquels la Convention est alor s en vigueur , est 
appuyée, dans un délai d'un an, par au moins 
six d'entre eux Ie Conseil de la Société des 
Nations décidera s'il y a lieu de convoquer une 
Conférence à eet effet . 

Art . X . Les H autes Pa rt ies contractantes 
peuvent décla rer au moment de la signature, 
de la ratification ou de l'adhésion que, par leur 
acceptation de la présente Convention , elles 
n'entendent as umer aucune obligation en ce 
qui concerne !'ensemble ou toute par t ie de 
leurs colonies, protectorats ou t erritoires placés 
sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, 
la présente Convention ne sera pas applicable 
aux territoires faisant l'objet de pareille décla
ration . 

Les H autes Par t ies contractantes pourront à 
tout moment dans la suite notifier au Secrétaire 
général de la Société des ations qu 'elles enten
dent rendre la présente Convention applicable 
à !'ensemble ou à toute partie de leurs t erritoires 
ayant fait l 'objet de la déclarat ion prévue à 
l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention 
s'appliquera aux territoires visés dans la 
notification quatre-vingt-dix jours après la 
réception de cette dernière " ar Ie Secrétaire 
généra l de la Société des Na tions. 

De même, les H autes P a rt ies contractantes 
peuvent, conformément à l'arti cle VIII, dénon
cer la présente Convention pour !'ensemble ou 
toute par tie de leurs colonies, protectorats ou 
ter ritoires placés sous leur suzeraineté ou 
mandat. 

Art . X I. La pré ente Convention sera en
registrée par Ie Secrétaire général de la Société 
des Nations dès son entrée en vigueur . E lle 
sera ultérieurement publiée aussitöt que possible 
au R ecueil des T raités de la Société des N ations. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus
nommés ont signé la présente Convention. 

F ait à Genève Ie ept j uin mil neuf cent trente, 
en simple expédit ion qui sera déposée dans les 
archives du Secrétariat de la Société des Nations; 
copie conforme en sera transmise à tous les 
llfembres de la Société des Nations et à tous 
les E tats non membres représentés à la Con
férence. 

A llemagne: 

Autriche: 
B elgique: 

Bresil: 
Colombie : 
Danemark: 

Leo Quassowski . 
Dr . Albrecht 
Dr . Ullmann . 
Dr . Strobele. 
Vte P. Poullet 
de la Vallée-Poussin . 
Deoclecio de Campos. 
A. J. Restrepo. 
A. H elper . 
V. Eigtved . 

V ille libre <le Dantzig : 

Equateur : 
Espagne : 
Ji'inlande : 
France: 
Grece: 
Jlongrie : 
Italie: 
J apon: 

uuxembourg : 
Norvege : 
Pays-Bas: 
P er011;: 
P ologne : 

Portugal: 

Sulkowski. 
Alex . Gastelu. 
J uan Gomez Montejo. 
F. Grönvall. 
J . Percerou. 
R . R aphaël. 
Dr . Baranyai Zoltán . 
Amedeo Giannini. 
M. Ohno 
T . Shimada. 
Oh. G. Vermaire. 
Stub Holmboe. 
Molengraaff . 
J . M. Barreto. 
Ad referendum 
Sulkowski . 
José Caeiro da Matta. 



307 25 APRIL (S. 224) 1935 

Suede: 

Suisse: 
Tchecoslovaquie : 

Turquie: 

Y ougoslavie : 

E. Marks von Würtemberg 
Birger Ekeberg. 
Vischer. 
Prof. Dr. Karel H ermann-

Otavsky. 
Ad rererendum 
Mehmed Munir. 
I. Choumenkovitch. 

ANNEXE I. 

Lol uniforme concernant Ia lettre de 
change et Ie blllet à ordre. 

TITRE I. 

D e l a l e t t r e d e c h a n g e. 

Ghapitre I. - De la crétion et de la forme de la 
lettre de change. 

Article premier. La lettre de change con
tient: 

1. la dénomination de lettre de chan~e 
insérée dans Ie t ext e même du titre et exprimee 
dans la langue employée pour la r édaction de 
ce titre; 

2. Ie ma ndat pur et simple de payer une 
somme déterminée ; 

3. Ie nom de celui qui doit payer (tiré) ; 
4. l'indication de !'échéance ; 
5. celle du Jieu 011 Ie paiement doit s'effectuer; 
6. Ie nom de celui auquel ou à l'ordre duquel 

Ie paiement doit être fait; 
7. l'indication de la date et du lieu 011 la 

lettre est créée ; 
8. la signature de celui qui émet la lettre 

(tireur). 
Art. 2. Le titre dans lequel une des énon

ciations indiquées à l'article précédent fait 
défaut ne vaut pas comme lettre de chan~e, 
sauf dans les cas déterminés par les alineas 
suivants: 

La lettre de chan~e dont !'échéance n'est pas 
indiquée est considerée comme payable à vue. 

A défaut d'indication spéciale, Ie lieu désigné 
à cöté du nom du tiré est réputé être Ie lieu du 
paiement et, en même temps, Ie lieu du domicile 
du tiré. 

La lettre de change n'indiquant pas Ie lieu de 
sa création est considérée comme souscrite dans 
Ie lieu désigné à cöté du nom du tireur. 

Art. 3. La lettre de change peut être à 
l'ordre du tireur lui-même. 

Elle peut être tirée sur le tireur lui-même. 
Elle peut être t irée pour Ie compte d'un 

tiers. 
Art . 4. U ne lettre de change peut être 

payable a u domicile d'un tiers, soit dans la 
localité 011 le tiré a son domicile, soit dans une 
autre localité. 

Art. 5. Dans une lettre de change payable 
à vue ou à un certa in délai de vue, il peut être 
stipulé par le tireur que la somme sera producti
ve d'intérêts . Dans toute autre lettre de change, 
cette stipulation est réputée non écrite. 

Le taux des intérêts doit être indiqué dans 
la lettre ; à défaut de cette indication , la clause 
est r éputée non écrite. 

Les intérêts courent à partir de la date de la 
lettre de change, si une autre date n'est pas 
indiquée. 

Art. 6. La lettre de change dont le montant 
est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres 
vaut, en cas de différence, pour la somme écrite 
en toutes lettres. 

La lettre de change dont le montant est 
écrit plusieurs fois, söit en toutes lettres , soit 
en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que 
pour la moindre somme. 

Art . 7. Si la lettre de change por te des sig
natures de personnes in capables de s'obliger 
par lettre de change, des signatures fausses 
ou des signatures de personnes imaginaires, 
ou des signatures qui, pour toute autre raison, 
ne sauraient obliger les perso nnes qui ont signé 
la lettre de change, ou du nom desquelles elle a 
été signée, les obligations des autres signataires 
n' en sont pas moins valables. 

Art . 8. Quiconque appose sa signature sur 
une lettre de change, comme représentant 
d 'une personne pour laquelle il n'avait pas Ie 
:eouvoir d'agir, est obligé lui- même en vertu 
de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits 
qu'aurait eu Ie prétendu représenté. Il en est 
de même du représenta nt qui a dépassé ses 
pouvoirs. 

Art. 9. Le tireur est garant de l'acceptation 
et du paiement. 

Il peut s'exonérer de la garant,ie de l'accep
tation; toute clause par laquelle il s'exonère 
de la garantie du paiement est réputée non 
écrite. 

Art. 10. Si une lettre de change, incomplète 
à l'émission, a été complétée contrairement aux 
accords intervenus, l'inobservation de ces 
accords ne peut pas être opposée au porteur ,à 
moins qu' il n'ait acquis la lettre de change de 
mauvai e foi ou que, en l'acquérant, il n'ait 
commis une faute low-de. 

Ghapitre IJ . - De /'endossement. 

Art. ll. Toute lettre de change, m ême non 
expressément tirée à ordre, est transmissible 
par la voie de !'endossement. 

Lorsque Ie tireur a inséré dan s la lettre de 
change les mots ,.non à ordre" ou une expression 
équivalente, Ie titre n'est transmissible que 
dans la forme et avec les effets d'une cession 
ordinaire. 

L'endossement peut être fait m ême au profit 
du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout 
autre obligé. · Ces personnes peuvent endosser 
la lettre à nouveau. 

Art. 12. L'endossement doit être pur et 
simpte. Toute condition à laquelle il est subor
donné est réputée non écrite. 

L'endossement partiel est nul. 
L'endossement au porteur vaut comme en

dossement en blanc. 
Art. 13. L'endossement doit être inscrit sur 

la lett re de change ou sur une feuilla qui y 
est attachée (allonge). Il doit être signé par I'en
dosseur. 

L'endossement peut ne pas désigner Ie 
bénéficiaire ou consister implement dans la 
signature de l'endosseur (endossement en 
blanc). Dans ce dernier cas, !'endossement, 
pour être valable, doit être inscrit au dos de 
la lettre de chanire ou sur !'allonge. 

Art. 14. L'endossement transmet tous les 
droits résultant de la lettre de change. 
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Si !'endossement est en blanc, Ie porteur 
peut : 

1 °. remplir Je blanc, soit de son nom, soit 
du nom d'une autre personne; 

2°. endosser la lettre de nouveau en blanc 
ou à une autre personne ; 

3°. remettre la lettre à un tiers, sans remplir 
Ie blanc et sans J'endosser. 

Art . 15. L'endosseur est, sauf clause con
traire, garant de l'acceptation et du paiement. 

Il peut interdire un nouvel endossement; 
dans ce cas, il n'est pas tenu à la ~arant ie envers 
les personnes auxquelles la lettre est ultérieure
ment endossée. 

Art. 16. Le détenteur d'une let tre de change 
est considéré comme porteur légit ime, s' il 
justifie de son droit par une suite ininterrom
pue d'endossements, même si Ie dernier endosse
ment est en blanc. Les endossements biffés 
sont à eet égard réputés non écrits. Quand un 
endossement en blanc est suivi d'un autre endos
sement, Ie signataire de celui-ci est réputé avoir 
acquis la lettre par !'endossement en blanc. 

Si une personne a été dépossédée d'une lettre 
de change par quelque évenement que ce soit, 
Je porteur , justifiant de son droit de la manière 
indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se 
dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mau
vaise fo i ou si, en l'acquérant, il a commis une 
faute lourde. 

Ar t. 17. Les per sonnes actionnées en vert u 
de la lettre de change ne peuvent pas opposer 
au porteur Jes exceptions fondées sur leurs 
rapports per sonnels avec Je tireur ou avec les 
porteurs antérieurs, à moins que Je porteur, en 
acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au 
détr iment du débiteur. 

Art. 18. Lorsque l'endo sement contient la 
mention "valeur en recouvrement", ,,pour 
encaissement", ,,par procuration" ou touta 
aut re mention impliquant un simple mandat, 
Ie porteur peut exercer tous Jes droits dérivant 
de la lettre de change, mais il ne peut endosser 
celle-ci qu'à tit re de procuration . 

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer 
cont re Je porteur que les exceptions qui seraient 
opposables à l'endosseur. 

Le mandat renformé dans un endossement de 
procuration ue prend pas fin par Je décès du 
mandant ou la survenance de son incapacité. 

Art. 19. Lorsqu'un endossement contient la 
ment ion "valeur en garant ie", ,, valeur en gage" 
ou t oute autre ment ion impliqua nt un nantisse
ment , Ie porteur peut exercer tous les droits 
dérivant de la lettre de change, mais un endosse
ment fait par lui ne vaut que comme un endosse
ment à t it re de procurat ion. 

Les obligés ne peuvent invoquer contre Ie 
por teur les except ions fon dées sur leurs rap
por ts personnels avec l'endosseur , à moins que 
Je por teur, en recevant la lettre, n'ait agi 
sciemment au détriment du débiteur. 

Art. 20. L'endossement postérieur à !'éché
ance produit Jes mêmes effet s qu'un endosse
ment antérieur. Toutefois, !'endossement posté
rieur au protêt faute de paiement, ou fait 
après l' expirat ion du délai fixé pour dresser Je 
protêt. ne produit que les effet s d' une cession 
ordinaire. 

Sauf preuve contraire, !'endossement sans 
date est censé avoir été fait avant l'expiration 
du délai fixé pour dresser Ie protêt . 

Ohapitre III . - De l'acceptation. 

Art . 21. La lettre de change peut être, 
jusqu'à !'échéance, présentée à l 'aèceptat ion 
du t iré, au lieu de son domicile, par Ie por teur 
ou même par un simple détenteur . 

Art. 22. Dans toute lettre de change, Je 
t ireur peut stipuler qu'elle devra être présen tée 
à l'acceptation , avec ou sans fixation de délai. 

Il peut interdire dans la lettre la présentation 
à l'acceptation, à moins qu' il ne s'agisse d' un!l 
lettre de change payable chez un t iers ou d' une 
lettre payable dans une localité autre que celle 
du domicile du tiré ou d' une let tre tirée à un 
certain délai de vue. 

Il peu t aussi stipuler que la présentation à 
l'acceptation ne pourra avoir Jieu avant un 
terme indiqué. 

Tout endosseur peut stipuln que la lettre 
devra être présentec à l'acceptation, avec ou 
sans fixation de délai, à moins qu 'elle n'ait 
été déclarée non acceptable par Je tireur. 

Art. 23. Les lettres de change à un certain 
délai de vue doivent être présentées à l'accep
tation dans Ie délai d'un an à partir de leur date. 

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en 
stipuler un plus long. 

Ces délais peuvent être abrégés par Jes en
dosseurs. 

Art . 24. Le tiré peut demander qu 'une 
seconde présentation lui soit faite Je lendemain 
de la première. Les intéressés ne sont admis 
à prétendre qu' il n'a pas été fait cJroit à cette 
demande que si celle-ci est mentionnée dans 
Ie protêt. 

Le port.eur n 'est pas obligé de se dessaisir, 
entre les mains du t iré, de la lettre présentée à 
l'acceptation . 

Art . 25. L'acceptation est écrite sur la 
lettre de change. E lle P-st exprimée par le mot 
"accepté" ou tout aut re mot équivalent; elle 
est signée du t iré. La simple signature du t iré 
apposée au recto de la lett re vaut acceptation. 

Quand la lettre est payable à un certain 
délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée 
à l'acceptation dans un délai déterminé en 
vertu d'une stipulation spéciale, l' acceptation 
doit être datée du jour ou ellP a été donnée, à 
moins que Ie por teur n'exige qu'elle soit datée 
du jour de la présentation . A défaut de date, 
Ie porteur, pour conservec ses droits de recours 
contre les endosseurs et contre Ie tireur fa it 
constater cette omission par un prot êt dressé 
en temps utile. 

Art . 26. L acceptation est pure et simple, 
mais Ie tiré peut la restre indre à une partie de 
la somme. 

Toute autre modification apportée par 
l'acceptation aux énonciations de la lettre de 
change équivaut à un refus d'acceptation. 
Toutefois, l' accepteur est tenu dans les ter mes 
de son acceptation. 

Ar t. 27. Quand Ie t ireur a indiqué dans la 
lettre de change un lieu de paiement aut re 
que celui du domicile du t iré, sans désigner un 
t iei-s chez qui Ie paicment doir être effectué, le 
t iré peut l' indiquer lors de l 'acceptation. A 
défaut de cette indicat-ion, l'accepteur est 
réputé s' êt-re obligé à payer lui-même au lieu du 
paiement . 

Si la lettre est payable au domicile du t iré, 
celui-ci peut, dans l'accepta tion, indiquer une 
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adresse d u m ême lieu ou Ie paiement doit être 
effectué. 

Art .. 28. P ar !'acceptation Ie t iré s'oblige à 
payer la lettre de change à !'échéance. 

A défaut de paiement, Ie por teur, même s'il 
est Ie tireur, a contre l' acceptenr une action 
dirncte résultant de la lettre de change pour 
t out ce qui peut être exigé en ver tu des articles 
48 et 49. 

Art. 29. Si Ie tiré qui a revêtu la lettre de 
change de son acceptation a biffé celle-ci avant 
la restitution de la lettre, l'acceptation est 
censée refusée. Sauf preu v e contraire, la radiaton 
est réputée avoir ét,é faite avant la restitut ion 
du t itre. 

Toutrfois , si Ie tiré a fait connaître son accep
t ation par écrit au porteur ou à un signata ire 
quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les 
t erm es de son acceptation. 

Chapitre IV. - De l'aval. 

Ar t . 30. Le pa iement d 'une let t re de cha nge 
peut être garanti pour tout ou partie de son 
montant par un aval. 

Cette garan t ie est fournie par un tiers ou 
même par un signata ire de la !et t res. 

Art. 31. L'aval est donné sur la lettre de 
change ou sur une allonge. 

Il est exprimé par les mots "bon pour aval" 
ou par t oute autre formule équivalente ; il est 
signé par le donneur d'aval. 

Il est considéré comme résultant de la seule 
signature du donneur d aval, apposée au recto 
de la lettre de cha nge, sauf quand il s'agit de 
la signature du tiré ou de celle du tireur. 

L aval doit indiquer pour Ie compte de qui 
il est donné. A défaut de cette indication, il 
est réputé donné pour Ie tireur . 

Art. 32. Le donneur d 'aval est tenu de la 
même manière que celui dont il s est porté 
garant. 

Son engagement est valable, alors m ême 
que l'obligation qu'il a garantie serait nulle 
pour toute cause autre qu'un vice de forme. 

Quand il paie la lettre de change, Ie donneur 
d'aval acquier t les droits r ésultant de la lettre 
de cha nge contre Je garanti et contre ceux qui 
sont tenus enver s ce dernier en vertu de la 
lettre de cha nge. 

Chapitre V . - De l'échéance. 

Art. 33. Une lettre de change peut être 
tirée : 

à vue ; 
à un cer tain délai de vue ; 
à un certain délai de date ; 
à Jour fixe. 

Les lettres de cha nge, soit à d'autres écb.éan
ces, soit, à échéances successives, sont nulles. 

Art . 34 . La lettre de change à vue est 
payable à sa présentation. Elle doit être présen
tée au paiement dans Ie délai d 'un a n à .pa rtir 
de sa date. I,e tireur peut abréger ce délai ou 
en stipuler un plus long. ces délais peuvent 
être a brégés par les endosseurs . 

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de 
change payable à vue ne doit pas être présentée 
au paiement avant un t erme indiqué Dans 
ce cas, Ie délai de présentation part de ce t erme. 

Ar t . 35. L'échéance d 'une lettre de change 
à un certain délai de vue est déterminée, soit 

par la date de l'acceptation, soit par celle du 
protêt. 

En !'absence du protêt, l'acceptation non 
datée est r éputée, à !'Pgard de l'accepteur, 
avoir été donnée Ie dernier jour du délai prévu 
pour la présent,ation à l' acceptation . 

Ar t. 36. L 'échéance d 'une lettre de change 
tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue 
a lieu à la date correspondante du mois ou Ie 
paiement doit être effectué. A féfaut de date 
correspondante, !'échéance a !ieu Je dernier 
jour de ce mois. 

Quand une lettre de change est t irée à un 
ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, 
on compte d 'abord les mois entiers. 

Si !'échéance est fixée au commencement, au 
milieu (mi-ja nvier, mi-février, et c.) ou à la 
fin du mois, on entend par ces t ermes Ie premier , 
le quinze ou le dernier jour du mois. 

Les expressions "huit jours" ou "quinze 
jours" s'entendent, non d'une ou deux semaines, 
mais d'un délai de buit ou de quinze jours 
effectifs . 

L'expression "demi-mois" indique un délai 
de quinze jours. 

Ar t. 37. Quand une lettre de change est 
payable à jour fixe dans un lieu ou le calendrier 
est rlifférent de celui du lieu de l'émission , la 
date de !'échéance est considérée comme fixée 
d'ayrès le calendrier du lieu de pa iement . 

Quand une lettre de change tirée entre deux 
places ayant des calendriers différents est 
payable à un certain délai de date, Ie jour de 
l'émission est ramené au jour corres;pondant 
du calendrier du lieu de paiement et l'echéance 
est fl'xée en conséquence. 

Les délais de présenta tion des lettres de 
change sont calculés conformément aux r ègles 
de l'alinéa précédent. 

Ces r ègles ne sont pas applica bles si une 
clause de la let t re de change, ou même les 
simples énonciat ions du titre, indiquent que 
l'intention a ét é d'adopter des règles différentes. 

Chapitre VI . - Du paiement. 

Art. 38. Le porteur d'une lettre de cha nge 
payable à jour fixe ou à un certain délai de 
date ou de vue doit présenter la lettre de change 
au pa iement, soit Ie jour ou elle est payable, 
soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. 

La présenta tion d'une lettre de change à 
une Chambre de compensation équivaut à une 
prPsentation au paiement. 

Art . 39. Le tiré peut exiger , en payan t la 
let t re de change, qu'elle lui soit remise acquittée 
par Ie porteur. 

Le porteur ne peut r efuser un paiement par
t iel. 

En cas de paiement partiel, Ie t iré peut 
exiger que mention de cc paiement süit faite 
sur la lettre et que quittance lui en soit donnée. 

Art. 40. Le porteur d 'une lettre de change 
ne peut être contraint <l'en r ecevoir Ie paiement 
avant !'échéance. 

Le tiré qui paie avant !'échéance Ie fait à 
ses risques et périls . 

Celui qui paie à !'échéance est valablement 
libéré, à moins q u' il n 'y ait de sa par t une 
fraurle ou une faute lourde. Il est obligé de 
vérifier la régularité de la suite des endossements 
mais non la signature des endosseurs. 
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Ar t . 41. Lorsqu'une lettre de change est 
stipulée payable en une monnaie n'ayant pas 
cours au lieu du paiement, le montant peut 
en être payé dans la monnaie du pays d'après 
sa valeur au jour de !'échéance. Si le débiteur 
est en retard, le porteur peut à son choix, 
demander que Je montant de la lettre de change 
soit payé dans la monnaie du pays d'après Ie 
cours, soit du jour de !'échéance, soit du jour du 
paiement. 

Les usages du lieu du paiement servent à 
déterminer la valeur de la monnaie étrangère. 
Toutefois, Ie tireur peut stipuler que la somme 
à payer sera calculée d'après un cours déterminé 
dans la lettre. 

Les r ègles ci-énoncées ne s'appliquent pas 
au cas ou Ie tireur a stipulé que Ie paiement 
devra être fait dans une certaine monnaie 
indiquée ( clause de paiement effectif en une 
monnaie étrangère). 

Si le montant de la lettre de change est 
indiqué dans une monnaie ayant la même 
dénomination, mais une valeur différente dans 
Ie pays d'émission et dans celui du paiement, on 
est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du 
paiement. 

Art. 42. A défaut de présentation de la 
lettre de change au paiement dans Je délai 
fixé par l'article 39, tout débiteur a la faculté 
d'en remettre Ie montant en dépöt à l' autorité 
compétente, aux frais, risques et périls du 
porteur. 

Chapitre VII. - Des recours faute d'acceptation 
et faute de paiement. 

Art. 43. Le porteur peut exercer ses recours 
contre les endosseurs, Ie tireur et les autres 
obligés: 

A !'échéance: 
si Je paiement n'a pas eu lieu; 

Même avant !'échéance : 
1°. s'il y a eu refns, total ou partiel, d accep• 

tation; 
2°. dans les cas de faillite du tiré, accept eur 

on non, de cessation de ses paiements, même 
non constatée par un jugement, ou de saisie 
de ses biens demeurée infructueuse ; 

3°. dans les cas de faillite du tireur d'une 
lettre non acceptable. 

Art. 44. Le refus d'acceptation on de paie
ment doit être constaté par nn acte authentique 
(protêt faute d'acceptation ou faute de paiement 

Le protêt faute d'acceptation doit être fait 
dans les délais fixés pour la présentation à 
l'acceptation . Si, dans fe cas prévn ,Par l'article 
24, premier alinéa, la première presentation a 
eu lieu Ie dernier jour du délai, Ie protêt peut 
encore être dressé Je lendemain. 

Le protêt faute de paiement d'une lettre de 
change payable à jour fixe ou à un certain délai 
de date ou de vne doit être fait l'un des deux 
jours ouvrables qui suivent Ie jour ou la lettre 
de change est payable. S'il s'agit d'une lettre 
payable à vue, Ie protêt doit être dressé dans 
les conditions indiquées à l' alinéa précédent 
pour dresser Ie portêt faute d'acceptation. 

Le protêt faute d'acceptation dispense de la 
présentation au paiement et du protêt faute de 
paiement. 

En cas de cessation de paiements du t iré, 
accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses 

biens demeurée infructueuse, Ie porteur ne 
peut exercer ses r ecours qu'après présentation 
de la lettre au tiré pour Ie paiement et après 
confection d'un protêt. 

En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur 
ou non, ainsi qu'en cas de faillite déclaré du 
tireur d'une lettre non acceptable, la production 
du jugement déclaratif de la faillite suffit pour 
permettre au porteur d'exercer ses recours. 

Art. 45. Le porteur doit donner avis du 
défaut d'acceptation ou de paiement à son 
endosseur et au tireur dans les quatre jours 
ouvrables qui suivent Ie jour du protêt ou 
celui de la présentation en cas de clause de 
retour sans frais. Chaque endosseur doit, dans 
les deux jours ouvrables qui suivent le jour 
ou il a reçu l'avis, faire connaître à son endos
seur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms 
et les adresses de ceux qui out donné les avis 
pi-écédents, et ainsi de suite, en remontant 
jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués 
courent de la réception de l'avis précédent. 

Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent 
un avis est donné à un sie;nataire de la lettre de 
change, Ie même avis doit être donné dans Ie 
même délai à sou avaliseur. 

Dans Ie cas ou un endosseur n'a pas indiqué 
son adresse ou l'a indiqué d'une façon illisible, 
il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui 
Je précède. 

Celui qui a un avis à donner peut Ie faire 
sous une forme quelconque, m eme par un 
simple renvoi de la lettre de change. 

Il doit prouver qu' il a donné l'avis dans le 
délai imparti. Ce délai sera considéré observé 
si une lettre missive donnant l'avis a été mise 
à la poste dans ledit délai . 

Celui qui ne donne pas l'avis dans Ie délai 
ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; 
il est responsable. s' il y a lieu, du préjudice 
causé par sa négligence, sans que les dommages
intérêts puissent dépasser le montant de la 
lettre de change. 

Art. 46. Le tireur, un endosseur ou un 
avaliseur peut, par la clause "retour ans frais", 
,,sans protêt", ou toute autre clause équivalente, 
inscrite sur Ie titre et signée, dispenser Ie porteur 
de faire dresser, pour exercer ses recours, un 
protêt faute d'acceptation ou faute de paiement. 

Cette clause ne dispense pas Ie porteur de la 
présentation de la lettre de change dans les 
délais prescrits ni des avis à donner. La preuve 
de l'inobservation des délais incombe à celui 
qui s'en prévaut contre Ie porteur. 

Si la clause est inscrite par le tireu r, elle pro
duit ses effets à, l'égard de tous les signataires ; 
si elle est inscrite par un endosseur ou un avali
seur, elle produit ses effets seulement à l 'égard 
de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par Ie 
tireur, le porteur fait dre ser le protêt, les 
frais en restent à sa charge. Quand la clause 
émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les 
frais du protêt, s' il en est dressé un, peuvent 
être recouvrés contre tous les signataires. 

Art. 47. Tous ceux qui out tiré, accepté, 
endossé ou avalisé une lettre de change sont 
t enus solidairement en vers Ie porteur. 

Le portenr a Ie droit d'agir contre tontes ces 
personnes, individuellement ou collectivement, 
sans être astreint à observer l'ordre dans lequel 
elles se sont obligées. 

Le m ême droit appartient à t out signataire 
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d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci. 
L'action intentée contre un des obligés 

n'empêche pas d'agir contre les autres, même 
postérieurs à, celui qui a été d'abord poursuivi. 

Art. 48. Le porteur peut réclamer à celui 
contre lequel il exerce son recours : 

10. Ie montant de la lettre de change non 
acceptée ou non payée avec les intérêts, s' il 
en a été stipulé ; 

20. les intérêts au taux de six pour cent à, 
partir de !'échéance; 

3°. les frais du protêt, ceux des avis donnés, 
ainsi que les autres frais. 

Si Ie recours est exercé avant !'échéance, 
déduction sera faite d'un escompte sur Ie mon
tant de la lettre. Cet escompte sera calcnlé, 
d'après le taux de l'escompte officie! (taux de 
la Banque), t el qu'il existe à, la date du recours 
au lieu du domicile du porteur . 

Art. 49. Celui qui a remboursé la lettre de 
change peut r éclamer à, ses garants : 

10. la somme intégrale qu'il a payée; 
20. les intérêts de ladite somme, calculés 

au taux de six pour cent, à partir du jour 011 
il l'a déboursée; 

30_ les fra.is qu'il a faits. 
Art. 50. Tout obligé contre lequel un recours 

est exercé ou qui est exposé à un recours peut 
exiger, contre remboursement, la remise de 
la lettre de change avec Ie protêt et un compte 
acquitté. 

Tout endosseur qui a remboursé la lettre de 
change peut biffer son endossement et ceux 
des endosseurs subséquents. 

Art. 51. En cas d'exercice d'un recours 
après une acceptation pa rtielle, celui qui rem
bourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas 
été acceptée peut exiger que ce remboursement 
soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit 
donné quittance. Le porteur doit, en outre, 
lui remettre une copie certi.fiée conforme de la 
lettre et Ie protêt pour permettre l' exercice 
des recours ultérieurs. 

Art. 52. Toute persoune ayaut Ie droit 
d'exercer uu recours, peut, sauf stipulatiou 
contraire, se rembourser au moyeu d'uue 
nouvelle lettre (retraite) tirée à, vue sur l'uu 
de ses garauts et payable au domicile de celui-ci. 

La retraite compreud, outre les sommes iudi
quées dans les articles 48 et 49, uu droit de 
courtage et le droit de timbre de la retraite. 

Si la retraite est tirée par Ie porteur, le mou
taut eu est fixé d'après le cours d'une lettre de 
change à vue, tirée du lieu 011 la lettre primitive 
était payable sur Ie lieu du domicile du garant. 
Si la retraite est tirée par un eudosseur, Ie mou
tant eu est fixé d'après Ie cours d'uue lettre à 
vue tirée du lieu 011 Ie tireur de la retraite a 
sou domicile sur la lieu du domicile du garant. 

Art . 53. Après l'expiration des délais fixés: 
pour la présentation d 'une lettre de 

change à vue ou à un certain délai de vue ; 
pour la confection du protêt faute 

d 'acceptation ou faute de paiement; 
pour la préseutation au paiement en 

cas de clause de retour sans frais ; 
le porteur est déchu de ses droits contre les 
endosseurs, contre Ie tireur et contre les autres 
obligés, à l'exception de l'accepteur. 

A défaut de présentatiou à l'acceptatiou dans 
Ie délai stipulé par le tireur, le porteur est 
déchu de ses droits de r ecours, tant pour défaut 

de paiement que pour défaut d'acceptation, à 
moins qu'il ue résulte des termes de la stipula
tion que Ie tireur n'a entendu s'exonérer que 
de la garantie de l'acceptatiou. 

Si la stipulation d'un délai pour la présenta
tion est coutenue dans un endossement, l'en
dosseur, seul, peut s'en prévaloir. 

Art. 54. Quand la présentation de la lettre 
de cha nge ou la confection du protêt dans les 
délais prescrits est empêchée par un obstacle 
insurmontable (prescript ion légale d 'un Etat 
quelconque ou autre cas de fo rce majeure) , 
ces délais sont prolongés. 

Le porteur est tenu de donner, sans retard, 
avis du cas de force majeure à son endosseur 
et de mentionner eet avis, daté et signé de 
lui, sur la lettre de change ou su r une allonge : 
pour Ie surplus, les dispositious de l'article 45 
sont applicables. 

Après la cessation de la force maj eure, le 
porteur doit, saus retard, préseuter la lettre à 
l' acceptation ou an paiement et, s'il y a lieu, 
faire dresser Ie protêt. 

Si la force majeure ;persiste au delà de trente 
jours à partir de l'écheauce, les recours peuveut 
être exercés, sans que ui la ;présentation ni la 
confection d'un protêt soit. neces aire. 

Pour les lettres de change à vue ou à, un 
certaiu délai de vue, Ie déla i de trente jours 
court de la date à, laquelle Ie porteur a, même 
avant l'expiration des délais de présentation, 
donné avis de la force majeure à son endosseur; 
pour les lettres de change à un certain délai 
de vue, Ie délai de trente jours s'augmeute du 
délai de vue indiqué dans la lettre de change. 

Ne sout point considérés comme constituant 
des cas de force majeure les faits purement ;per
sonnels au porteur ou à celui qu' il a charge de 
la présentatiou de la lettre ou de la coufection 
du protêt. 

Ghapitre VIII. - De l' intervention. 

1. Dispositions générales. 
Art. 55. Le t ireur, un endosseur ou un 

avaliseur peut indiquer une personne pour 
accepter ou payer au besoin . 

La lettre de change peut être, sous les condi
tious déterminées ei-après, acceptée ou payée 
par une personne intervenant pour un débiteur 
quelconque exposé an recours. 

L'intervenaut peut être un tiers, même Ie 
tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de 
la lettre de change, sauf l' accepteur. 

L'intervenant est t enu de donuer, dans un 
délai de deux jours ouvrables, avis de sou inter
veutiou à celui pour qui il est intervenu. En 
cas d' inobservation de ce délai, il est respon
sable, s' il y a lieu, du préjudice causé par sa 
uégligence saus que les dommages-intérêts 
puissent dépasser le montant de la lettre de 
change. 

2. Acceptation par intervention. 
Art. ó6. L'acceptation par intervention peut 

avoir lieu dans tous les cas 011 des recours sont 
ouverts, avant l'échéance, au porteur d'une 
lettre de change acceptable. 

Lor qu'il a été indiqué sur la lettre de change 
une personne pour l' accepter ou la payer au 
besoin au lieu du paiement, Ie porteur ne peut 
exercer avant !'échéance ses droits de recours 
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contre celui qui a apposé l'indication et contre 
les signataires subsequents à moins qu'il n'ait 
présenté la lettre de change à la personne 
désignée et que, celle-ci ayant refu é l'accep
tation, ce refus n'ait été constaté par un protêt. 

Dans les autres cas d'intervention, Ie porteur 
peut refuser l'acceptation par intervention. 
Toutefois s' il l'admet, il perd les recours qui 
lui appartiennent avant !'échéance contre 
celui pour qui l' acceptation a été donnée et 
contre les signataires subséquents . 

Art. 57. L'acceptation par intervention est 
mentionnée sur la lettre de change; elle est 
signée par l'intervenant. Elle indique pour Ie 
compte de qui elle a lieu ; à défaut de cett e 
indication, l'acceptation est réputée donnée 
pour Ie tireur. 

Art . 58. L'accepteur par intervention est 
obligé envers Ie porteur et envers les endosseurs 
postérieurs à celui pour Ie compte duquel il 
est intervenu, de la m ême manière que celui-ci. 

Malgré l'acceptation par intervention, celui 
pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent 
exiger du porteur, contre remboursement de la 
somme indiquée à l'article 48, la remise de la 
lettre de change, du protêt et d 'un compte 
acquitté, s' il y a lieu. 

3. Paiement pa r inte~vention. 
Art. 59. Le pa iement par intervention peut 

avoir lieu dans tous les cas on, soit à !'échéance, 
soit avant !'échéance, des recours sont ouverts 
an porteur. 

Le paiement doit comprendre toute la somme 
qu aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu. 

Il doit être fait au plus tard Ie lendemain du 
dernier jour admis pour la confection du protêt 
faute de paiement. 

Art. 60. Si la lettre de change a ét é accep
t ée par des intervenant ayant leur domicile au 
lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur 
domicile dans ce même lieu ont été indiquées 
pour payer au besoin, Ie porteur doit présenter 
la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, 
s' il y a lieu, un protêt faute de paiement au 
plus tard Ie lendemain du dernier jour admis 
pour la confection du protêt. 

A défaut de protêt da ns ce délai, celui qui a 
indiqué Ie besoin ou pour Ie compte de qui la 
lettre a ét é accep tée et les endosseurs postérieurs 
cessent d' être obligés. 

Art. 61. Le porteur qu i refuse Ie paiement 
par intervention perd ses recours contre ceux 
qui auraient été libérés. 

Art . 62. Le paiement par intervention doit 
être constaté par un acquit donné sur la lettre 
de change avec indication de celui pour qui il 
est fait. A défaut de cette indication, Ie pa iement 
est considéré comme fait pour Ie tireur. 

La lettre de change et Ie protêt, s'il en a été 
dressé un , doivent être remis au payeur par 
l'int,ervention . 

Art. 63. Le payeur pari ntervention acquiert 
les droits résultant de la lettre de change cont re 
celui pour lequel il a payé et contre ceux qui 
sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de 
la lettre de change. Toutefois, il ne peut en
dosser la lettre de change à nouveau. 

Les endosseurs postérieurs au signataire pour 
qui Ie paiement a eu Iieu sont libérés. 

En cas de concurrence pour le paiement par 
lntervention, celui qui opère Ie plus de libération 

est préféré. Celui qui intervient, en connaissa nce 
de cause, contrairement à cette règle, perd ses 
recours contre ceux qui auraient été libérés. 

Chapitre IX. - De la pluralité d'exemplaires et 
des copies. 

1. Pluralité d'exemplaires. 
Art. 64. La lettre de change peut être 

t irée en plusieurs exemplaires identiq ues. 
Ces exemplaires doivent être numérotés dans 

le texte même du t itre; faute de quoi, chacun 
d'eux est considéré comme une lettre de change 
distincte. 

Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas 
qu'elle a été t irée en un exemplaire unique peut 
exiger à ses frais la délivrance de plusieurs 
exemplaires. A eet effet, il doit s'adresser à 
son endosseur immédiat, qui est tenu de lui 
prêter ses soins pour agir contre son propre 
endosseur, et ainsi de suite, en remontant 
jusqu'au tireur. Les endosscurs sont tenus de 
reproduire les endossements sur les nouveaux 
exempla ires. 

Art . 65. Le paiement fait sur un des exem
plaires est libératoire, a lors m ême qu'il n'est 
pas stipulé que ce paiement annule I' effet des 
autres exemplaires. Toutefois, Ie tiré reste 
tenu à raison de chaque exemplaire accepté 
dont il n'a pas obtenu la restitution. 

L'endosseur qui a transféré les exemplaires à 
différentes personnes, ainsi que les endosseurs 
subséquents, sont tenus à raison de tous les 
exemplaires portant leur signature et qui n'ont 
pas été restitués. 

Art. 66. Celui qui a envoyé un des exem
plaires à l'acceptation doit indiquer sur les 
a utres exemplaires Ie nom de la personne entre 
les main s de laquelle eet exemplaire se trouve. 
Celle-ci est tenue de Ie remettre au porteur 
Iégit ime d'un autre exemplaire. 

Si elle s'y refuse, Ie porteur ne peut exercer 
de recours qu'après avoir fait constater par un 
protêt : 

1°. que !'exemplaire envoyé à l'acceptation 
ne lui a pas été remis sur sa demande ; 

20. que l 'acceptation ou Ie paiement n'a 
pu être obtenu sur un autre exemplaire. 

2. Copies. 
Art. 67. Tout porteur d'une lettre de change 

a Ie droit d'en faire des copies. 
La copie doit reproduire exact ement l'original 

avec les endossements et toutes les autres 
ment ions qui y figurent . Elle doit indiquer on 
elle s'arrête. 

Elle peut êt re endossée e t avalisée de la 
même manière et avec les mêmes effets que 
l'o rigina l. 

Art. 68. La copie doit désigner Ie détenteur 
du titre original. Celui-ci est t enu de remettre 
!edit titre au porteur légitime de la copie. 

' il s'y refuse, Ie porteur ne peut exercer de 
recours contre les personnes qui ont endossé on 
avalisé Ia copie qu'après avoir fait constater 
pa r un protêt que l'original ne lui a pas ét é 
remis sur sa de mande. 

i Ie t itre oriuinal, après Ie dernier endosse
ment survenu avant que Ia copie ne soit faite, 
porte Ia clause : ,,à partir d ' ici ]'endossement ne 
vaut que sur la copie" ou toute autre formule 
équivalente, un endossement signé ultérieure
ment sur l'original est nul. 
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Chapitre X. - Des altérations. 

Art. 69. En cas d'altération du texte d 'une 
lettre de change, les signataires postérieurs à 
cette altération sont tenus dans les termes du 
texte altéré; les signataires antérieurs Ie sont 
dans les termes du texte originaire. 

Chapitre XI. - De la prescription. 

Art. 70. Toutes actions résul tant de la 
lettre de change contre l'accepteur se prescrivent 
par trois ans à compter de la date de !'échéance. 
Les actions du porteur contre les endosseurs et 
contre Ie tireur se prescrivent par un an à 
partir de la date du protêt dressé en temps 
utile ou de celle de !'échéance, en cas de clause 
de retour sans frais. 

Les actions des endosseurs les uns contre les 
a utres et contre Ie tireur se prescrivent par 
six mois à partir du jour ou l 'endosseur a 
remboursé la lettre ou du jour ou il a été lui
même actionné. 

Art. 71. L'interruption de la prescription 
n'a d' effet que contre celui à l 'égard duquel 
l'act e interruptif a été fait. 

Chapitre XII. - Dispositions générales. 

Art. 72. Le paiement d'une lettre de change 
dont !'échéance est à un jour férié légal ne 
peut être exigé que Ie premier jour ouvrable 
qui suit. De m ême, tous autres actes relatifs à 
la lettre de change notamment la présentation à 
l 'accep tation et le protêt, ne peuvent être 
faits qu'un j our ouvrable. 

Lorsqu'un de ces actes doit être accompli 
dans u n certain délai dont Ie dernier jour est 
un jour férié légal, ce dé1ai est prorogé jusqu'au 
premier jour ouvrable qui en suit l'expiration . 
Les jours fériés intermédiaires sont compris 
da ns la computation du délai. 

Art. 73. Les délais légaux on conventionnels 
ne comprennent pas Ie jour qui leur sert de 
point de départ. 

Art. 74. Aucun jour de grace, ui légal ni 
judiciaire n'est admis. 

TJTRE IL 

D u b i 11 e t a o r d r e. 

Art. 7 5. Le billet à ordre contient : 
1 °. la dénomi nation du titre insérée dans 

le texte même et exprimée dan s la langue 
employée pour la rMaction de ce t itre; 

2°. la promesse pure et simple de payer une 
somme déterminée ; 

3°. l' indication de !'échéance; 
4°. celle du lieu ou Ie paiement doit s'effec

tuer; 
50_ Ie nom de celui auquel ou à l'ordre 

duquel Ie paiement doit être fait; 
6°. l'i ndication de la date et du lieu ou Ie 

billet est souscrit ; 
7°. la signature de celui qui émet le titre 

(souscripteur) . 
Art . 76. Le t itre dans lequel une de sénon

ciations indiquées à l'article précédent fait 
défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf 
dans les cas dét erminés par les alinéas suivants . 

Le billet à ordre <lont !'échéance n'est pas 
indiquée est considéré comme payable à vue. 

A défaut d'indication spéciale, Ie lieu de 

création du titre est réputé être Ie lieu du paie -
ment et, en m ême temps, le lieu du domicile du 
souscripteur. 

Le billet à ordre n'indiquant pas Ie lieu de sa 
création est considéré comme souscrit dans Ie 
lieu désigné à cöté du nom du souscripteur. 

Art . 77. Sont applicables au billet à ordre, 
en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec 
la nature de ce titre, les dispositions relatives 
à la lettre de change et concernant : 

!'endossement (articles 11-20); 
!'échéance (articles 33- 37); 
Ie pa iement (articles 38--42) ; 
les recours faute de paiement (articles 43-50, 

52- 54); 
le paiement par intervention ( articles 55, 

59-63); 
les copies (articles 67 et 68) ; 
les altérations (article 69 ) ; 
la prescription (articles 70-71); 
les jours fériés, la computation des délais et 

l'interdiction des jours de grace (articles 72, 
73 et 74) . 

Sont a ussi applicables au billet à ordre les 
d ispositions concernant la lettre de change 
payable chez un tiers ou dans une localité 
autre que celle du domicile du tiré (articles 
4 et 27), la stipulation d'intérêts (article 5), 
les différences d'énonciation relatives à la 
somme à payer (article 6), les conséquences de 
l'apposition d'une signp,ture dans les condit ions 
visées à l'article 7, ceiles de la signature d 'une 
per sonne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant 
ses pouvoirs (article 8), et la lettre de change 
en blanc (article 10). 

Sont également applicables au billet à ordre, 
les dispositions relatives à !'aval (ar t icles 
30 à 32); dans Ie cas prévu à l'article 31, dernier 
alinéa, si !'aval n'indique ];las pour le compte de 
qui il a été donné, il est r eputé l'avoir été pour 
Ie compte du souscripteur du billet à ordre. 

Art. 78. Le souscripteur d'un billet à ordre 
est obligé de la m ême manière que l'accepteur 
d'une lettre de change. 

Les billets à ordre pa ya bles à un certain 
délai de vue doivent être présentés au visa du 
souscripteur dans les délais fixés à l' a r ticle 23. 
Le délai de vue court de la date du visa signé 
du souscripteur sur Ie billet. Le refus du sous
cripteur de donner sou visa daté est constaté 
par un protêt (article 25) dont la date sert de 
point de départ au délai d e vue. 

ANNEXE II. 

Art. 1. Ohacune des Hautes Parties con
tractantes peut prescrire que l'obligation 
d'insérer dans les lettres de change créées sur 
son territoire la dénonciation " lettre de change" 
prévue par l'article I , N°. I de la loi uniforme, 
ne s'appliquera que six mois après l'entrée en 
vigueur de la présente Oonvention . 

Art. 2. Ohacune des Hautes Parties con
tractantes a, pour les engagements pris en 
matière de lettre de change sur sou territoire, 
la faculté de déterminer de quelle manière il 
peut être suppléé à la signature elle-m ême, 
pourvu qu 'une déclaration authentique inscrite 
sur la lettre de change constate la volonté de 
celui qui aurait dû signer . 

Art . 3. Ohacune des Hautes P arties con
tractantes se réserve la faculté de ne pas insérer 
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l 'article 10 de laloi uniforme dans saloi nationale 
Art. 4. Par dérogation à l'article 31 , alinéa 

premier de la loi uniforme, chacune des Hautes 
Parties contractantes a la faculté d'admettre 
qu'un aval pourra être donné sur son territoire 
par un acte séparé indiq uant le lieu ou il est 
intervenu. 

Art. 5. Chacune des H autes P ar t ies con
tractantes peut compléter l'article 38 de la 
loi uniforme en ce sens que, pour une lettre de 
change pa,vable sur son territoire, le porteur 
sera oblige de la présenter Ie jour meme de 
)'échéance ; l'inobservation de cette obligation 
ne pourra donner lieu qu 'à des dommages
intérêt s . 

Les autres H autes Part ies contractantes 
auront la faculté de déterminer les conditions 
sous lesquelles elles reconnaît ront une telle 
obligation. 

Art. 6. Il appart iendra à chacune des 
Hautes Parties contractantes de déterminer, 
pour l'application du dernier alinéa de l'article 
38 de la loi uniforme, les instit ut ions qui , selon 
la loi nationale,sont à considérer comme cham
bres de compensat ion. 

Art. 7. Chacune des H autes Parties con
tractantes a la facu1té de déroger si elle le juge 
nécessaire, en des circonstances except ionnelles 
ayant trait au cours du change de la monnaie 
de eet Etat, aux effet s de la clause prévue à 
l'article 41 et relative au paiement effectif en 
une monnaie étrangère n ce qui concerne les 
lett.res de change payables sur son territoire. 
La même règle peut être appliquée pour ce qui 
concerne la création des lettres de change en 
monnaies étrangères sur le territoire national. 

Art. 8. Chacune des H autes P arties con
tractantes a la faculté de prescrire que les protêts 
à dresser sur son territoire peuvent être rempla
cés par une déclaration datée et écrite sur la 
let t r e de change elle-même, signée par le tiré, 
sauf dans le cas ou le tireur exige dans le texte 
de la lettre de change un protêt par acte 
authentique. 

Chacune des Hautes Parties contractantes a 
également la faculté de prescrire que ladite 
déclaration soit transcrite sur un registre 
public dans le délai fixé pour les protêt s. 

Dans le cas prévu aux alinéas précédents 
!'endossement sans date est présumé avoir 
été fait antérieurement au prot et. 

Art. 9. P ar dérogation à l'article 44, alinéa 
3 de la loi uniforme, chacune des H autes 
Parties contractantes a la faculté de prescrire 
que le protêt faute de paiement doit être 
dressé soit le jour ou la lettre de cha nge est 
payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui 
suivent. 

Art. 10. Il est r éservé à la législation de 
chacune des Hautes Parties contracta ntes de 
déterminer de façon précise les situations juri
diques vi ées à l'article 43, numéros 2 et 3, 
et à l'article 44, alinéas 5 et 6 de la loi uniforme. 

Art. ll. Par dérogation aux dispositions des 
a rticles 43, numéros 2 et 3, et 74 de la loi 
uniforme, chacune des Hautes Parties contrac
tantes se r éserve la faculté d'admettre dans sa 
législation la possibilité pour les garants d'une 
lettre de change d'obtenir, en cas de recours 
exercé contre eux, des délais, qui, en aucun cas, 
ne pourront dépasser !'échéance de la lettre de 
change. 1 

Art. 12. Par dérogatiou à l'article 45 de la 
loi uniforme, chacune des Hautes Parties con
tractantes a la faculté de maintenir ou d 'intro
duire Ie système d'avis à donner par !'officier 
public, savoir : qu'en effectuant Ie protêt 
faute d 'acceptation ou faute de paiement, le 
notaire ou le fonctionnaire qui, d'après la loi 
nationale, est autor isé à dressei Ie protêt est 
t enu d'en donner avis par écrit à celles des 
personnes obligées dans la lettre de change 
<lont les adresses sont soit indiquées sur la 
lettre de change, soit connues par !'officier 
public dressant la protêt, soit indiquées par les 
personnes ayant exigé le prot êt . Les dépenses 
résultant d'un tel avis sont à aj ou ter aux frais 
de prot êt . 

Art . 13. Chacune des H autes Parties con
t ractantes a la faculté de prescrire en ce qui 
concerne les lettres de cha nge qui sont à la 
fois émises et payables sur son t erritoire, que 
Ie t aux d 'intérêt, dont il est question à l'article 
48, numéro 2 et à l 'article 49, numéro 2 de la 
loi uniforme, pourra être r emplacé par le taux 
légal en vigueur dans Ie territoire de cette 
H aute Partie contractante. 

Art. 14. P ar dérogation à l'article 48 de la 
loi uniforme chacune des H autes Parties con
t ractante se réserve la faculté d'insérer dans 
la loi nationale une disposition prescrivant que 
Ie porteur peut r éclamer à celui contre il exercE> 
son r ecours un droit de commission dont Ie 
montant sera déterminé par la loi nationale. 

Il en est de même, par dérogation à l'article 49 
de la loi uniforme, en ce qui concerne la per
sonne qui, ayant remboursé la lettre de change, 
en réclame Ie montant à ses garants. 

Art. 15. Chacune des Hautes PaTties con
tractantes est libre de décider que, dans le cas 
de déchéance ou de prescription, il subsistera 
sur son t erritoire une action contre Ie tireur 
qui n'a pas fait provision ou contre un tireur 
ou un endosseur qui se serait enrichi injust e
ment. La même faculté existe, en cas de prescrip
tion, en ce qui concerne l'accepteur qui a reçu 
provision ou se serait enrichi injustement. 

Art. 16. La question de savoir si le tireur 
est obligé de fournir provision à !'échéance et 
si Ie porteur a des droits spéciaux sur cette 
provision r este en dehors de la loi uniforme. 

Il en est de même pour toute autre question 
concernant Ie rapport sur la base duquel a 
été émise la t raite. 

Art. 17. C'est à la législation de chacune des 
Hautes Parties contractantE;s qu' il appartient 
de déterminer les causes d' interruption et de 
suspension de la prescription des actions 
résultant d'une lettre de change dont ses 
tribunaux ont à connaître. 

Les autres H autes Parties contractantes ont 
la faculté de d6terminer les conditions aux
quelles elles r econnaîtront de pareilles causes. 
Il en est de même de l'effet d'nne action comme 
moyen de faire courir Ie délai de prescription 
prévu pa r l'article 70, alinéa 3 de la loi uniforme. 

Art . 18. Chacnne des H autes Parties con
tractantes a la faculté de prescrire que certains 
jours ouvrables seront assimilés aux jours 
fériés légaux en ce qui concerne la présentation 
à l'acceptation on au paiement et tous autres 
actes relatifs à la lettre de change. 

Art. 19. Chacune des Hautes Parties con
tractantes peut déterminer la dénomination 
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à adopter dans les lois nationales pour les titres 
visés à l'article 75 delaloi uniforme ou dispenser 
ces titres de toute dénomination spéciale pourvu 
q u'ils contiennent l'indication expresse qu'ils 
sont à ordre. 

Art. 20. Les dispositions des articles 1 à 18 
de la présente annexe, relatives à la lettre de 
change, s'appliquent également au billet à 
ordre. 

Al't. 21. Chacune des Hautes Parties con
tractantes se réserve la faculté de restreindre 
l'enga~ement mentionné dans l'article premier 
de la uonvention aux seules dispositions sur la 
lettre de change et de ue pas iutroduire dans 
sou territoire les dispositions sur Ie billet à 
ordre contenues dans le titre II de la loi unifor
me. Dans ce cas, la Haute Partie contractante 
qui a profité de cette réserve ne sera considérée 
comme partie contractante que pour ce qui 
concerne la lettre de change.· 

Chacune des Hautes Parties contractantes se 
réserve également la faculté de faire des dis
positions concernant Ie billet à ordre l'objet d'un 
règlement spécial qui sera eutièrement con
forme aux stipulations du titre II de la loi 
uniforme et qui reproduira les r ègles sur la 
lettre de change auxquelles il est renvoyé, sous 
les seules modifications résultant des artioles 
75, 76, 77 et 78 de la loi uniforme et des articles 
19 et 20 de la prósente annexe. 

Art. 22. Chacune des Hautes P arties con
tractantes a la faculté d'édicter des dispositions 
exceptionnelles d'ordre général relatives à la 
prorogation des délais concernant les actes 
conservatoires des recours et à la prorogation 
des échéances. 

Art. 23. Chacune des Hautes Parties con
tractantes s'engage à reconnaître les dispositions 
adoptées par toute Haute Part.ie contractante 
en vertu des articles 1 à 4, 6, 8 à 16 et 18 à 21 
de la présente annexe. 

Protocole de la Conventlon. 

Au moment de procéder à la signature de la 
Convention, en date de ce jour, destinée à 
régler certains conflits de lois en matière de 
lettre de change et de billet à ordre, les soussig
nés, dûment autorisés, sant convenus des 
dispositions suivantes : 

A. 
Les Membres de la Sociilté des Nations et les 

Etats non membres qui n'auraient pas été en 
mesure d'effectuer avant Ie I er septembre 1932 
Ie dépöt de leur ratificfJ,tion sur ladite Conven
tion s'engagent à adresser, dans les quinze 
jours suivant cette date, une communication 
au Secrétaire général de la Société des Nation s, 
pour lui fail'e connaître la situation dans laquelle 
ils se trouvent en ce qui concerne la ratification_ 

B. 
Si, à la date du I er novembre 1932, les con

dition s prévues à l'article 15, alinéa 1, pour 
l'entrée en vigueur de la Convention, ne sont 
pas remplies, Ie Secréta-ire général de la Société 
des Nations convoquera une réunion des Mem
bres de la Société des Nations et des Etats non 
membres qui auraient signé la Convention ou y 
auraient adhéré. 

Cette réunion aura pour objet !'examen de la 

sit uation et des mesures à prendre, Ie cas 
échéant,, pour y faire face. 

C. 
Les Hautes Parties contractantes se com

muniqueront réciproquement, dès leur mise en 
vigueur, les dispositions législatives qu'elles 
établiront sur leurs territoires respeçtifs en 
exécution de la Couvention. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé 
Ie présent Protocole. 

Fait à Genève Ie sept juin mil neuf cent trente, 
en simple expédition qui sera déposée dam les 
a rchives du Secrétariat de la Société des Nati
ons ; copie conforme en sera transmise à tous 
les Mem bres de la Société des Nations et à tous 
les Etats non membres représentés à la Con
férence. 

Allemagne: 

Autriche: 
Belgique: 

Bresil: 
Golombie: 
Danernark: 

Leo Quassowski 
Dr. Albrecht 
Dr Ullmann. 
Dr. Strobele. 
Vte P . Poullet 
de la Vallée-Poussin. 
Deoclecio de Campos. 
A. J. Restrepo. 
A. Helper 
V. Eigtved. 

Ville libre de Dantzig : 

Equateur: 
Es'flllg•ne: 
Finlande : 
France: 
Grece: 
Hongrie: 
!talie: 
Japon: 

Luxembourg : 
Norvege: 
Pays-Bas : 
Perou: 
Pologne: 
Portugal: 
Suede: 

Sulkowski. 
Alex. Gastelu. 
Juan Gomez Montejo. 
F. Grönvall. 
J. Percerou. 
R. H,:i,phaël. 
Dr. Baranyai Zoltàn. 
Amedeo Giannini. 
M. Ohno 
T. Shimada. 
Ch. G. Vermaire. 
Stub Holmboe. 
Molengraaff . 
J. M. Barreto. 
Sulkowski. 
José Caeiro da Matta. 
E. Marks von Würtemberg 
Birger Ekeberg. 

Suisse : Vischer. 
Tchecoslovaquie: Prof. Dr. Karel Hermann-

Otavsky. 
Turquie : 

Y ougoslavie : 

Ad refer,endum. 
Mehmed Munir. 
I. Choumenkovitch. 

Conventlon destlnée à régler certalns con
flits de lols en matlère de lettres de change 

et de blllets à ordre. 
Le Président du Reich allemanrl ; le Président 
fédéral de la R épublique d'Autriche; Sa 
Majesté le Roi des Belges ; Ie Président de la 
République des Etats-Unis du Brésil; Ie Prési
dent de la République de Colombie; Sa Majesté 
Ie Roi de Danemark ; Ie Président de la Répu
blique de Pologne, pour la Ville libre de Dant
zig; Ie Président de la République de l'Equa
teur; Sa Maj esté Ie Roi d'Espagne; le Président 
de la République de Finlande; Ie Président de 
la République française ; Ie Président de la 
République hellénique; Son Altesse Sérénissime 
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Je Régent (lu Royaume de Hongrie ; Sa Majest é 
Je Roi d ' Italie; Sa Maj esté l'Empereur du 
Japon; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse 
de Luxembourg; Sa Majesté Je Roi de Norvège; 
Sa Maj esté la Reine des Pays-Bas; Je Président 
de la République du Pérou ; Je Président de la 
République de Pologne ; Je Président de la 
République portugaise; Sa Majesté Je Roi de 
Suède ; Je Conseil fédéral suisse ; Ie Président 
de la République tchécoslovaque; Je Président 
de la République turque ; Sa Majesté Je Roi de 
Y ougosla vie, 

Désireux d'adopter des règles pour résoudre 
certains conflits de lois en matière de lettre 
de change et de billet à ordre, ont désigné pour 
leurs plénipotentiaires savoir: 

L e Président du R eich allemand : 
M. Leo Quassowski, Conseiller minist ériel au 

Ministère de la Justice du R eich; 
Le docteur Erich Albrecht, Conseiller de 

Légation au Ministère des Affaires étrangères 
du R eich; 

Le docteur Fritz Ullmann, Juge au Tribunal 
de Berlin. 

Le Président fédéral de la R épublique 
d' A utriche : 

Le docteur Guido Strobele, Conseiller mini
stériel au Ministère fédéral de la J ustice. 

Sa M aiesté le R oi des Belges : 
Le vicomte ·Poullet, Ministre d'Etat, Membre 

de la Chambre des Représentants; 
M. J. de la Va.Jlée Poussin, Secrétaire général 

du ministère des Sciences et des Arts. 

Le Président de la R épublique des Etats
Unis du Brésil: 

M. Deoclecio de Campos, Attaché commercial 
à Rome, ancien Professeur à la Faculté de 
droit de Para. 

Le Président de la R épublique de Colombie : 
M. A. José R estrepo, Envoyé extraordinaire 

et Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent 
auprès de la Bociété des Nations. 

Sa M ajesté le R oi de Danemark : 
M. Axel H elper , Conseiller minist ériel au 

Ministère du Commerce et de !'Industrie ; 
M. Valdemar Eigtved, Directeur de la "Prï. 

vat banken" à Copenhague. 
Le Président de la R épublique de Pologne, 

pour la V i lle libre de Danlzig : 
M. Józef Sulkowski , Professeur à l'Université 

de Poznan , Membre de la Commission de codi
fi cation de Pologne. 

L e Président de la R épublique de l' Equa
teur: 

Le docteur Alejandro Gastelu, Vice Consul à 
Genève. 

Sa M ajesté le R oi d' Espagm : 
Le docteur Juan Gomez Montejo, Chef de 

section du Corps des juristes du Ministère de la 
Justice. 

L e Président de la R épublique de Fin
lande : 

M. Filip Grönvall, Conseiller d'Etat, Membre 
de la Haute Cour administrative de H elsinki 

Le Président de la R épublique française : 
M.L. J. Percerou, Professeur à la Faculté de 

droit de Paris. 

Le Président de la R épublique hellénique : 
M. R . Raphaël, Délégué permanent auprès 

de la Société des N ations, Chargé d'affaires à 
Berne. 

Son Altesse Sérénissime le R égent du 
R oyaume !le HongriP- : 

M. Zoltán Baranyai, Charge\ d'affaires a.i. 
de la Délégation hongroise auprès de la Société 
des Nat ions. 

Sa Majesté le R oi d'Italie: 
M. Amedeo Giannini, Conseiller d 'Etat, 

Ministre plénipotentiaire. 
Sa M ajesté l' Empereur du Japon : 

M. Morie Ohno, Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire près le Président 
fédéral de la R épublique d'Autriche ; 

M. Tetsukichi Shimada, Juge à la Cour de 
Cassation de Tokio. 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de 
Luxembourg : 

M. Ch. G. Vermaire, Consul à Genève. 
Sa M ajesté le Roi de N orvège : 

M. C. Stub Holmboe, Avocat. 
Sa. Majesté la Reine des Pays-Bas: 

Le Docteur W. L. P. A. Molengraaff, Profes
seur émérite de l'Université d 'Utrecht. 

Le Président de la R épublique du Pérou : 
M. José Maria Barreto, Chef du Bureau per

manent du Pérou auprès de la Société des 
Nations. 

Le Président de la R épublique de P ologne : 
M. Józef Sulkowski, Professeur à l'Université 

de Poznan, Membre de la Commission de codi
fication de Pologne. 

L e Président de la R épublique portugaise : 
Le docteur José Caeiro da Matta, Recteur 

de l'Univer sité de Lisbonne, Professeur à la 
Faculté de droit, Directeur de la Banque de 
Portugal. 

Sa M ajesté le R oi de Suède : 
Le baron E. Marks von Würtemberg, Prési

dent de la Cour d'Appel de Stockholm, ancien 
Ministre des Affaires étrangères ; 

M. Birger Ekeberg, Président de la Com
mission de législation civile, ancien Ministre de 
la Justice, ancien Membre de la Cour Suprême. 

Le Conseil fédéral suisse : 
Le docteur Max Vischer , Avocat et notaire, 

premier Secrétaire de l'Association suisse des 
Banquiers. 

Le Président de la R épublique tchécoslova
que: 

Le docteur Karel H ermann-Otavsky, Profes
seur à l'Université de Prague, Président de la 
Commission de codification du droit commercial 
au Ministère de la Justice. 

Le Président de la R épublique turque : 
Mehmed Munir Bey, Envoyé extraordinaire 

et Ministre plénipotentiaire près Ie Conseil 
fédéral suisse. 

Sa M ajesté le R oi de Y ougoslavie : 
M. Ilia Choumenkovitch , Délégué permanent 

auprès de la Société des Nations, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près 
Je Conseil fédéral suisse. 

lesquels, après avoir communiqué leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, 
sont convenus des dispositions suivantes : 
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Article premier . Les Hautes Parties con
tractantes s'engagent, les unes vis-à-vis des 
autres, à appliquer pour la solution des con
flits de lois ei-dessous énumérés, en matière 
de lettre de change et de billets à ordre, les 
règles iniliquées dans les articles suivants. 

Art . 2. La capacité d'une personne pour 
s'engager par lettre de change et billet à ordre 
est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi 
nationale déclare compétente la loi d'un autre 
pays, eet te dernière loi est appliq uée. 

La personne qui serait inca;i>able, d'après la 
loi indiquée par l' alinéa précedent, est, néan
moins valablement tenue, si la signature a 
été donnée sur le t erritoire d'nn pays d'après la 
législation duquel la personne aurait été capable. 

Cbacune des H autes Parties contractantes a 
la faculté de ne pas reconnaître la validité de 
!'engagement pr is en matière de lettre de change 
et de billet à ordre par l'un de ses ressortissants 
et qui ne serait t enu pour valable dans le ter
ritoire des aut res Hautes Part ies contractantes 
<Jue par application de l'alinéa précédent du 
présen t a rt icle. 

Art. 3. La forme des engagements pris en 
matière de lettre de change et de billet à ordre 
est réglée par la loi du pays sur Ie t erritoire 
duquel ces engagements ont été souscrits. 

Cependant , si les engagements souscrits sur 
une lett re de change ou un billet à ordre ne 
sont ;Pas valables d 'après les disposit ions de 
!'alinea précédent, mais qu'ils soient conformes 
à la législation de l'Etat ou un engagement 
ultérieur a été souscrit , la circonstance que les 
premiers engagements sont irrégulier s en la 
forme n'infirme pas la validité de !'engagement 
ultérieur. 

Chacune des Hautcs P arties contractantes 
a la faculté de prescrire que les engacrements 
pris en matière de lettre de change et de billet 
à ordre à l'étranger par un de ses ressortissants 
seront valables à l' égard d 'un aut re de ses 
ressortissants sur son territoire, pourvu qu'ils 
aient été pris dans la forme prévue pa r la loi 
nationale. 

Art . 4. Les effets des obligations de l'acc.ep
t eur d 'une lettre de change et du souscripteur 
d'un billet à ordre sont déterminés par la loi 
du lieu ou ces titres sont payables. 

Les effets que produisent les signatures des 
autres obligés par lettre de change ou billet 
à ordre sont déterminés par la loi du :i;>a;vs sur 
Ie t erritoire duquel les signatures ont ete don
nées. 

Art. 5. Les délais de l'exercice de l'action en 
recours restent déterminés pour tous les sig
nataires par la loi du lieu de la création du 
titre. 

Art. 6. La loi du lieu de la création du titre 
détermine si Ie porteur d 'une lettre de change 
acquiert la créance qui a. donné lieu à Pémission 
du titre . 

Art . 7. La loi du pays ou la lettre de change 
est payable r ègle la question de savoir si l'accep
tation peut être restreinte à une partie de la 
som me ou si Ie porteur est t enu ou non de rece
voir un paiement partiel. 

La même règle s'applique quant au paiement 
en matière de billet à ordre. 

Art . 8. La forme et les déla is du protêt , 
ainsi que la forme des autres actes nécessaires 
à l'exercice ou à la conservation des droits en 

matière de lettre de change et de billet à ordre, 
sont réglés par les lois du pays sur le t erritoire 
duquel doit être dressé Ie protêt ou passé 
!'acte en question. 

Art. 9. La loi du pays ou la lettre change ou 
le billet à ordre sont payables détermine les 
mesures à prendre en cas de perte ou de vol de 
la lettre de change ou du billet à ordre. 

Art . 10. Chacune des H autes Parti.es con
tractantes se réserve la faculté de ne pas appli
quer les principes de droit international privé 
consacrée par la présente Convention en tant 
qu'il s'agit: 

1°. D'un engagement pris hors du territoire 
d'une des Hautes Parties contractantes ; 

2°. D'une loi qui serait applicable d 'après 
ces principes et qui ne serait pas celle d ' une 
des H autes Parties contractantes. 

Art . ll. Dans le t erritoire de chacnne des 
H antes Parties contracta ntes, les dispositions 
de la présente Convention ne seront pas applica
bles aux lettrcs de change et aux bil let s à 
ordre déjà créés au moment de la mise en vigueur 
de la présente Convention. 

Art . 12. La présente Convention, <lont les 
textes français et anglais feront également foi, 
portera la date de ce jour. 

Elle pourra être signée ultérieurement jus
qu'au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre 
de la Société des Nation s et de tout Etat non 
membre. 

Art. 13. La présente Convention sera rati
fiée. 

Les instruments de ratification seront déposés 
avant le l er septembre 1932 auprès du Secré
taire général de la Société des Nations, qui en 
notifi era immédiatement la réception à tous 
les Membres de la Société des Nations et aux 
Etats non membres parties à la présente Con
vention. 

Art. 14. A partir du 6 septembre 1930, 
tout Membre de la Société des Nations et tout 
Etat non membre pourront y adhérer. 

Cette adhésion s'effectuera par une notifi
cation au Secrétaire ~énéral de la Sociét é des 
Nations pour être depo ée dans les archives 
du Secrétariat . 

Le Secrétaire général notifiera ce dépöt immé
diatement à tous ceux qui auront signé ou 
adhéré à la présente Convention. 

Art. 15. La présente Convention n'entrera 
en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou 
qu'il y aura été adhéré au nom de sept Membres 
de la Société des Nations ou Etats non mem bres, 
parmi lesquels devront figurer trois des Mem
bres de la Société des Nations représentés d'une 
mani ère permanente au Conseil. 

La date de l'entrée en vigueur sera Ie quatre
vingt-dixième jour qui suivra la réception par 
Ie Secrétaire général de la Société des N ations 
de la septième ratification ou adhésion , con
forrn ément à l'alinéa premier du présent 
article. 

Le Secrétaire général de la Société des N ations, 
en faisant les notifications prévues aux articles 
13 et 14, signalera spécialement que les rati
fications ou adhésions vi ées à l'alinéa premier 
du présent article ont été recueillies. 

Art. 16. Cbaque ratificat ion ou adhé ion 
qui interviendra après l'entrée en vigueur de la 
Convention conformément à l'article 15 sortira 
ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui 
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suivra la date de sa réception par Ie Secrétaire 
général de la Société des Nations. 

· Art . 17. La présente Convention ne pourra 
être dénoncée avant l'expiration d 'un délai de 
deu ans à partir de la date à laquelle elle 
sera entrée en vigueur pour ce Membre de la 
Société des Nations ou pour eet Etat non mem
bre ; cette dénonciation produira ses effets dès 
le quatre-vingt-dixième jour suivant la récep
tion par Ie Secrétaire général de la notification 
à lui adressée. 

Toute dénonciation sera communiquée im
médiatement par le Secrétaire général de la 
Société des Nations à toutes les autres Hautes 
Parties contractantes. 

Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce 
qui concerne la H aute Partie contractante au 
nom de laquelle elle aura été faite. 

Art. 18. Tout Membre de la Société des 
Nations et tout Etat non membre à l'égard 
duquel la présente Convention est en vigueur, 
pourra adresser au Secrétaire général de la 
Société des Nations, dès l'expiration de la 
quatrième année suivant l'entrée en vigueur de 
la Convention, une demande tendant à la 
revision de certaines ou de toutes les disposi
t ions de eet te Convention. 

Si une telle demande, communiquée aux 
autres Membres de la Sociét é des Nations ou 
Etats non membres entre lesquels la Conven
tion est alors en vigueur, est appuyée dans un 
délai d'un an, par au moins six d 'entre eux, 
Ie Conseil de la Société des N ations décidera s'il 
y a lieu de convoquer une Conférence à eet effet. 

Art. 19. Les Hautes Parties contract antes 
peuvent déclarer au moment de la signature, de 
la ratification ou de l'adhésion, que, par leur 
acceptation de la présente Convention, elles 
n'entendent assumer aucune obligation en ce 
qui concerne !'ensemble ou toute partie de 
leurs colonies, protectorats ou territoires placés 
sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce 
cas, la présente Convention ne sera pas applica
ble aux territoires faisant l'objet de pareille 
déclaration. 

Les H autes Parties contractantes J?Ourront, 
dans la suite, notifier au Secrétaire genéral de 
la Société des Nations qu'elles entendent rendre 
la présente Convention applicable à !'ensemble 
ou à toute partie de leurs territoires ayant 
fait l'obj et de la déclaration prévue à l'alinéa 
précédent. Dans ce cas, la Convention s'appli
quera aux territoires visés dans la notification 
quatre-vingt-dix jours après la réception de 
cette dernière par le Secrétaire général de la 
Société des Nations. 

De même, les Hautes Parties contractantes 
peuvent à tout moment déclarer qu'elles enten
dent que la présente Convention cesse de 
s'appliquer à !'ensemble ou à toute partie de 
leurs colonies, protectorats ou territoires 
placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans 
ce cas, la Convention cessera d' être applicable 
aux territoires faisant l'obj et de pareille décla
ration un an après la r éception de cette der
ni ère par Ie Secrétaire général de la Société 
des Nations. 

Art . 20. La Présente Convention sera en
registrée par Ie Secrétaire général de la Société 
des N ations dès son entrée- en vigueur. Elle 
sera ultérieurement publiée aussitöt que possible 
au Re,cueil des Traités de la Société des N ations. 

En foi de quoi les P lénipotentiairès susnom
més ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève Ie sept juin mil neuf cent trente, 
en simple expédition qui sera déposée dans les 
archives du Secrétariat de la Société des 
Nations; copie conforme en sera transmise à 
t ous les Membres de la Société des Nations et 
à tous les Etats non membres représentés à la 
Conférence. 

Allemagne: 

Autriche: 
Belgique: 

Bresil: 
Colombie: 
Danemark : 

Leo Quassowski 
Dr. Albrecht 
Dr. Ullmann. 
Dr. Strobele. 
Vte P . P oullet 
de la Vallée Poussin. 
Deoclecio de Campos. 
A. J. Restrepo. 
A . H elper 
V. Eigtved. 

V ille libre de Dantzig : 

Equateur: 
Es-pagne: 
Finlande: 
France: 
Grece: 
Hongrie : 
I talie: 
J apon: 

Luxembourg : 
Norvege: 
Pays-Bas: 
Perou: 
Pologne: 
P ortugal: 
Suede: 

Ad referendum. 
Sulkowski. 
Alex. Gastelu. 
Juan Gómez Monteio. 
F. Grönvall . · 
J. Percerou. 
R. Raphaël. 
Dr. Baranyai Zoltán . 
A>nedeo Giannin i. 
M. Ohno 
T. Shimada. 
Ch. G. Vermaire. 
Stub Holmboe. 
Molengraaff. 
J. M. Baretto. 
Sulkowski. 
José Caeiro da Matta . 
E. Marks von Würtemberg 
Birger Ekeberg. 

Suisse : Vischer. 
Tchecoslovaq_uie: Prof. Dr. Karel H ermann-

T urquie: 

Y ougoslavie : 

Otavsky. 
Ad referendum. 
Mehmed Munir. 
I. Choumenkovitch. 

Piiotocole de la Conventlon. 

Au moment de procéder à la signature de la 
Convention, en date de ce jour, portant Loi 
uniforme sur les lettres de change et billets à 
ordre, les soussignés, dûment autorisés, sont 
convenus des dispositions suivantes : 

A. 
Les Membres de la Société des Nations et les 

Etats non membres qui n'auraient pas été en 
mesure d'effectuer avant Ie I er septembre 1932 
Ie dépöt de leur ratification sur ladite Conven
t ion s'cngagent à adresser, dans les quinze 
jours suivant cette date, une communication 
au Secrétaire général de la Sociét é des Nations, 
pour lui faire connaître la situation dans laquelle 
ils se trouvent en ce qui concerne la ratification. 

B. 
Si, à la date du l er novembre 1932, les con

ditions prévues à l'article VI, alinéa 1, pour 
l'ent rée en vigueur de la Convention, ne sont 
pas remplies, Ie Secrétaire général de la Société 
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des Nations convoquera une réunion des 
Membres de la Société des Nations et des 
Etats non membres qui auraient signé la 
Convention ou y auraient adhéré. 

Cette réunion aura pour objet !'examen de la 
situation et des mesureR à prendre, Ie cas 
échéant, pour y faire face. 

C. 
Les Hautes Parties contractantes se com

muniqueront r éciproquement dès leur mise en 
vigueur , les dispositions législatives qu'elles 
établiront sur leurs territoires respectifs en 
exécut ion de la Convention. 

En foi de quoi les Plénipotentiai.res ont 
signr Ie présent Protocole. 

Faii; à Genève Ie sept juin mil neuf cent 
trente, en simple expédition qui sera déposée 
dans les archives du Secrétariat de la Société 
des Nations ; copie conforme en sera trans
mise à t ous les Membres dP la Société des 
Nations et à tous les F,tats non membres re
présentés à ,a Conférence. 

Allemagne : Leo Quassowski 

Autriche : 
B elgique. : 

Bresil: 
Golombie: 
Danemark: 

nr. Albrecht 
Dr. Ullmann . 
Dr. Strobele. 
Vte P. Poullet 
de la Vailée P oussin. 
D eoclecio de Campos. 
A. J. R estrepo. 
A. H elper 
V. Eigtved. 

V ille libre de Dantzig : 

Equateur: 
Espagne: 
Finlande: 
France: 
Grece : 
H ongrie : 
Italie : 
Japo vi, : 

U1.ixembou19 : 
Norvege : 
Paus-Bas : 
P erm,: 
Pologne: 

P ortugal: 
Suede: 

Ad referendum. 
Sulkowski. 
Alex. GaBtelu. 
Juan Gómez Montejo. 
F. Grönvall. 
,T. P ercerou. 
R. R aphaël. 
Dr. Baranyai Zoltán. 
Amedeo Giannini. 
M. Ohno 
T. Shimada. 
Ch . G. Vermaire. 
Stub Holmhoe. 
Molengraaff . 
J. M. Barreto. 
Ad referendum. 
Sulkowski . 
José Caeiro da Matta. 
E. Marks von Würtemberg 
Birger Ekeberg. 

Suissi : Vischer. 
T checoslovaquie: Prof. Dr. Karel Hermann-

Turquie : 

Y ougoslavie : 

Otavsky. 
Ad referendum. 
Mehmed Munir. 
I. Choumenkovitch. 

ConventJon relatJve au drolt de timbre en 
matlère de lettres de change et de blllets 

à ordre. 

Le Président du Reich al!emand ; le P résident 
fédéral de la R épublique d'Autriche ; Sa 
Maj3stP le Roi des Belges; Ie Président de la 
République des Etats-Unis du Brésil; Sa 
Majesté Ie Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande 

et des Territoires britanniques au delà des mers. 
Empereur des Indes; Ie Président de la Répu
bliq Ge de Colombie; Ra Majesté Ie Roi de 
Danemark; le Présid,mt de la République de 
de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig ; Ie 
Prési<lent de la République de l'Equat eur; Sa 
Majesté le R oi d'F,sp agne; le Président de la 
R épublique de Finlande; Je Président de la 
République française ; Son Altesse Sérénissime 
Ie Régent du R oyaume de H ongrie; Sa Maj esté 
Ie Roi d 'I talie; Sa Maj esté l'Emper eur du 
J apon; Ron Altesse Royale Ja Grande-Duchesse 
de Luxembourg ; Sa Majesté Ie Roi de N orvège ; 
Sa Majesté la R eine des Pays-Bas ; le Président 
de la R épublique du Pérou ; le Président de la 
République de Pologne ; Ie Président de la 
République Portugaise; Sa Majesté Ie Roi de 
Suède ; Ie Conseil Fédéral suisse ; le Président 
de Jq. République Tchécoslovaque; le Président 
de la République turque; Sa Majesté Ie Roi de 
Yougoslavie, 

Désireux de régler cer tains prohlémes du 
droit de timbre dans leurs rapports avec la 
lettre de change et Ie billet à ordre, ont désigné 
pour leurs plénipotentiaires, savoir: 

Le Président du Reich allemand : 
M. Leo Quassowski, Conseiller ministériel au 

Ministère de la Justice du R eich; 
Le docteur Erich Albrecht, Conseiller de 

Légation au Ministère des Affaires étrangères 
du Reich ; 

Le docteur Fritz Ullmann , Juge au Tribunal 
de Berlin. 

Le Président fédéral de la R épublique 
d'Autri:che: 

Le doct eur Guido Strobele, Conseiller mini
stériel au Ministè1e fédéral de la Justice. 

Sa M ajesté le R oi des Belges : 
Le vicomte Poullet, J\, inistre d'Etat, Membre 

de la Chambre des R eprésentants; 
M. J. de la Vallée Poussin, Secrétaire général 

du M"inistère des Sciences et des Arts. 

Le PrésidAnt de lo R épublique des Etats
Unis du Brésil: 

~,. Deoclecio de Campos, Attaché commer 
cial à Rome, ancien Professeur· à la Faculté de 
droit de Para. 

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, 
d'l rlande et des T erritoires britanniques au 
delà des mers, Empereur des lndes: 

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du 
Nord, ainsi que toutes parties de !'Empire 
britannique non membres séparés de la Société 
des Nations: 

Le professeur H. C. Gutteridge, K. C., 
Professeur de droit commercial et industrie! 
et Doven de la Faculté de droit à l'Université 
de Lo.ndres. 

Le Président de la R épublique de Colom
bie : 

M. A. José R estrepo, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent 
aupr~s de la Société des Nations. 

Sa Maiesté Ze Roi de Danemarlc: 
M. Axel H elper, Conseiller ministériel au 

Minist ère du Commerce et de !'Industrie ; 
M. Valdemàr Eigtved, Directeur de la "Pri

vatbanken" à Copenhague. 
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Le Président d,e la R érrublique de Pologne, 
pour la V ille libre de Dantzig : 

M. ,Józef Sulkowski, Professeur à l'Université 
de Poznan, Membre de la Commission de 
codification de Pologne. 

Le Président de la République de l'Equa
teur: 

Le docteur Alejandro Gastelu, Vice-Consul à 
Genève. 

Sa Majesté le Roi d'Espagne : 
Le docteur Jua n Gomez Montejo, Chef de 

section du Corps des juristes du Ministère de la 
Justice. 

Le Prési<knl de la Rérrublique de Finlan<k: 
M. F ilip Grönvall, Consei ller d'Etn.t, Membre 

de la Haute Cour administrative de H elsinki. 

Le Président de la R épublique française : 
M. L. J. Per cerou, Professeur à la Faculté de 

droit de P aris . 
Son Altesse Sérénissime le R égent du 

Royaume de H ongrie : 
M. Zoltán Baranyai, Chargé d'affaires a.i. 

de la Délégation hongroise auprès de la Société 
des Nations. 

Sa M aje.sté Ie R oi d' I talie : 
M. Amedeo Giannini, Conseiller d Etat, 

Ministre plénipotentiaire. 
Sa Majesté l'Empereur du J apon : 

M. Morie Ohno, Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire près Ie Président 
fédéra l de la République d'Autriche; 

M. Tetsukichi Shimada, Juge à la Cour de 
Cassation rle Tokio. 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse 
de Luxembourg : 

M. Ch. G. Vermaire, Consul à Genève. 

Sa Majesté Ie R oi de Nornège : 
M. C. Stub H olmboe, Avocat . 

Sa M ajesté la Reine des Pays-Bas : 
Le Docteur W. L . P .A. Molengraaff, Profes

seur émérite de l'Université d'Utrecbt. 
Le Président de la R épublique du P érou : 

M. José Maria Barreto, Chef du Bureau per
manent du Pérou auprès de la Société des 
Nations. 

Le Président de la République d,e Pologne : 
M. Józef SulkO\vski, Professeur à l' Université 

de Poznan, Membre de la Commission de codi
Jication de Pologne. 

Le Président de la R épublique portugaise : 
Le doct eur José Caeiro da Matta, Recteur de 

l'Université de Lisbonne, Professeur à la 
Faculté de droit, Directeur de la Banque de 
Portugal. 

Sa Majesté Ie Roi d,e Suède : 
Le baron E. Marks von vVürtemberg, Pré

sident de la Cour d'Appel de Stockholm, ancien 
Minist re des A1faires étrangères ; 

1\'1. Birger Ekeberg, Président- de la Com
mission de législation civi le, ancien Ministre 
de la Jusiice, ancien Membre de la Cour Su
prême. 

Le Con.çeil fédéral suisse : 
Le docteur Max ·vischer, Avocat et notaire, 

premier Secrétr.ire de l' Association suisse des 
Banquiers. 

Le Pré.<ident de la République tchécoslova
que: 

Le docteur K ar el H Prmann-Otavsky, Pro
fess"ur à l' Université de Prague, Président de la 
Commission de codification du rlroit commercial 
au Minist ère de la Justice. 

Le Président de la R épublique turque : 
Mehmed Munir Bey, Envoyé extraordinaire 

et Ministre plénipotentiairc près Ie Conseil 
fédéral su isse. 

Sa Majesté le Roi de Yougoslavie: 
M. IEa Choumenkovitch , Délégué permanent 

auprès de la Société des Nations, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
près Ie Conseil fédéral suisse, 

Lesquels, après avoir communiqué leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et d ue forme, 
sont convenus des disposi tions suivantes : 

Article premier. Dans le cas oû t elle ne 
serait pas déjà leur législation, les H autes 
Parties contractantes s'engagent à modifier 
!en rs lois de telle sorte que la validité des 
engagements pris en matière de lettres de 
change et de hillet s à ordre, ou l'exercice des 
droits qui en découlent, ne puissent être su bor

. donnés à l'observation des dispositions sur Ie 
t imbre. 

Elles peuvent toutefois suspendre l'exercice 
de ces droits jusqu'à l'acquittement des droits 
de tiro bre qu'elles ont prescrits ainsi que des 
amendes encourues. Elles peuvent également 
décider que la qualité et les effet s de t it re 
immédiatement exécutoire qui, d'après leurs 
législations, seraient attribués à la lettre de 
change et au billet à or drc, seront subordonnés 
à la condition que Ie droit de t imbre ait été, 
dès la création du t itre, dûment acquitté con
fo rmément aux dispositions de leurs lois. 

Chacune des Haut'ls Part,ies contrac.tantes se 
réserve la facult,é de restreindre !'engagement 
mentionné à l'alinéa premier aux seules let t res 
de change. 

Art . 2. La présente Convention, dont les 
textes français et anglais feront également foi, 
portera la date de ce jour. 

Elle pourra être signée ultérieurement jus
qu'au 6 septembre 19;!0 au nom de tout Membre 
de la Société des Nations et de tout Etat non 
membre. 

Art. 3. La présente Convention sera ratifiée. 
Les instrument s de rat ification seront déposés 

avant Ie I er septembre 1932 anprès du Secré
taire général de la Société des Nations, qui. en 
notifiera immédiatement la r éception à tous 
les Membres de la Société des Nation s et aux 
E tats non membres part.ies à la présente Con 
vent.ion . 

Art . 4. A partir du 6 septembre 1930, tout 
Membre de la Société des Nations et tout 
Etat non membre pourront y adhérer . 

Cette adhésion s'effectuera pa r une notificati
on au Secrétaire général de la Société des 
Nations pour être cléposée dans les archives 
du Secrétariat. 

Le Sccrétaire général notifiera ce dépöt 
immédiatement à tous ceux qui ont signé ou 
adhéré à la présente Convention. 

Art . 5. La présente Convention n'entrera 
en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou 
qu ' il y a ura été adhéré au nom de sept Mem bres 
de la Société des Nat ions ou Etats non membres, 
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parmi lesquels devront figurer trois des Mem
bres de la Société des Nations r eprésentés 
d'une manière permanente au Conseil. 

La date de l'entrée en vigueur sera le quatre
vingt-dixième jour qui suivra la réception par 
le SecrétairP gilnéral de la Société des N ations, 
de la septième ratification ou adhésion, con
formément à 1 aJinéa premier du présent article. 

Le Secrétaire général de la Societé des N ations 
en faisan t. les notifications prévues aux articles 
3 et 4 signalera, spécialement que les ratifications 
ou adhésions vise,,s à l'alinéa oremier du présent 
article ont été recr.eillies. • 

Art. 6. Chaque ratification ou adhésion qui 
interviendra après l'entrée en vigueu.r de la 
Convention conformément à l'article 5 sortira 
ses effet dès Ie quatre-vingt-dixième jour qui 
suivra la date de sa récei,tion par le Secrétaire 
général de la Société des Nations. 

Art . 7. La p résente Convention ne pourra 
être dénoncée avant l'expiration d'un délai de 
deux ans à partir de la date à laquelle elle sera 
entrée en vigueur pour co Mem bre de la Société 
des Nations ou pour eet Etat non membre; 
cette dénonciation produira ses effets dès Ie 
quatre-vingt-dixième jour euivant la récept ion 
par Ie Serrétaire général de la notification à 
lni adressée. 

Tonte dénonciation sera communiquée im
médiatement pitr Ie Secrétaire général de la 
Société des rations à toutes les autres H autes 
Parties contractantes. 

Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'i>n ce 
qui concerne la H aute Partie contractante 
an nom de laquelle elle aura été faite. 

Art. 8. Tout Membre de la Société des 
Nations et tout Etat non membre à l'égard 
duquel la présente Convention est en vigueur, 
pourra adresser au Secrétaire général de la 
Société des Nations, dès l'ex piration de la 
quatrième année st.ivant l'entrée en vigueur de 
la Convention, une demande tendant à la 
revision de certaines on de toutes les dispo iti
ons de cette Convention. 

Si une telle demande, communiquée aux 
autres Membres on Etats non membres entre 
lesquels la Convention est alors en vigueur, 
est appuyée dans un déla i d 'un an , par au moins 
six d 'entre eux, Ie Conseil de la Société des 
Nations décidera s' il y a lieu de convoquer 
une Conférence à eet effet. 

Art. 9. Les Hautes Parties contractantes 
peuvent déclarer, au mom ent de la signature 
de la ratification ou de l'adhésion, que par leur 
acceptation de la présente Convention , elles 
n'entendent assumer aucune obligation en ce 
qui concerne ]'ensemble on toute partie de 
leur• rolonies, protectorats ou territoires placés 
sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, 
la présenteConvention ne sera pa.s applicable at.x 
territoires faisant l'obj et dp pareille ciéclaration. 

Les Hautes Parties contractantes pourront, 
dans la suite, notifier a.u Secrétaire général de 
la Société des Nations qu'elles entendent rendre 
la présent-e Conver.tion applicabli> à !'ensemble 
ou à toute pa,rtie de leurs territoires ayant, fait 
l'obj et de la déclaration prévue à l' alinéa 
précédent. Dans ce cas, la Convention •'appli
quera a ux t erritoires visés dans IR- notificatioo1 
quatre-vingt-rlix jours après la réception de 
cctte derni/>re par Ie Serrétaire général de la 
Société des Nations. 
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De même, les H autes P arti is contractantes 
peuvent à tout moment déclarer qu'elles enten
dent que la présente Convent ion cesse de 
s'appliquer à !'ensemble ou à toute pa rtie rle 
leurs colonie~, protectorats ou territoires placés 
sous leur suzeraineté on mandat ; dans c~ 
cas, la Convention cessera d'être applicable 
aux territoires faisant l'objet cle pareille déclara
tion un a n après la récettion de cette dernière 
par Ie Secrétaire généra de la Société des Na
t ions . 

Art. 10. La pr<'.sente Convention sera en
r egistrée par le Secrét.1ire général de ,a SociétP 
dl's ations dés SC'T' entrée en vigueu.r. Elle sera 
nltérieureir.ent puhliée aussitót que possible 
au Recueil des Traités de la So~iéaé des N ations. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnom
més oot signé !it présente Convention . 

Fait à Genève Ie sept Juin mil ne11f cent tren
te, en simp Ie expér! ition q,,i sera déposPe dans 
les archives du Sccrétariat- de la Sociétt' de~ 
Nations : copie conforme en sera trans,nise à 
tous les Membres de la Société d 'cls Nations et 
à tous les Etats non membres représentés à la 
Conférence. 

Allemagne: 

Autriche: 
B elgique: 

Leo Quasso" ski 
Dr. Albrecht 
Dr. Ullmann. 
Dr. Strobele. 
Vte P. P oullet 
de la Vallée Poussin. 

Rresil : Deoclecio de Ca.mpos. 
Grrinde-Bretagne et IrlandP du Nord: 

ainsi que toutes parties de !'Empire britan
nique non membres séparés de la Société 
des Natiors. 

Colombie: 
Danem0-rk: 

H. C. Gutteridge. 
A. J. R estrepo. 
A. H elper 
V. F,igtved. 

V ille libre de Dantzig : 

Equateur: 
T,;spagne: 
Finlande: 
.France: 
Hongrie : 
!talie: 
J apon: 

Luxemhourg : 
Norvege: 
Pays-Bas : 
Perou: 
Pologne: 
P ortugal: 
Suede: 

Sulkowski. 
Alex. Gastelû. 
Juan Gómez Montejo. 
F. Grönvall. 
J. Percerou . 
Dr. Baranyai Zoltán. 
Amedeo Giannini. 
M. Ohno 
T. Shimada. 
c.,. G. Vermaire. 
Stub H oimboe. 
Molengraaff. 
J. M. Barreto. 
Sulkowski. 
Jo é Caeiro da Matta. 
E. Marks von Würtemberg 
Birger Ekeberg . 

Suisse : Vischer. 
Tchecoslovaquie: Prof. Dr. K arel H ermann · 

Turquie: 

Y ougoslavie : 

Otavsk1J. 
Ad referendum. 
Mehmed MuPir. 
I. Choumenkovitch. 

Protocole de Ia Conventloo. 
Au moment de procéder à la ~ignature de la 

Convention, en date de ce jour, relativf' au 
clroit de timbre en matière de lettre de change 

21 
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et de billet à ordr e, les sow;signés, dûment auto
risés, sont convenus des dis_positions suivantes : 

A. 
Les Membres rle la Société des Nations et 

Ie Etats non membres qui n'auraient pas été 
en mesure d'effectuer avant Ie l er septembre 
1932 Ie dépöt de leur r atification sur ladite 
Convention, s'engagent à adresser , dans les 
quinze jours suivant cette date, une communi
cation au Secrétaire général de la Société des 
Nations, _pour lui faire connaître la situation 
dans laquelle elles se trouvent en ce qui con
cerne la ratification. 

B. 
Si, à la date du I er novembre 1932, les con

ditions prévues à l' article 5, alinéa 1, pour 
J' entrée en vigueur de la Convention , ne sont 
pas remplies , le Secréta ire général de la Société 
des Nations convoquera une réunion des Mem
bres de la Société des Nations et des Etat s non 
membres qui auraient sign<' la Convention 
ou y auraient adhéré. 

Cette réunion aura pour objet !'examen de la 
situation et des mesures à prendre, Ie cas 
échéant, pour y faire face. 

c. 
Les Hautes Parties cont ractantes se com

muniqueront réci_proquement, dès leur mise 
en vigueur, les dispositions législatives qu'elles 
établiront sur leur~ territoires res_pectifs en 
exécution de la Convention. 

D. 
1. Il est convenu que, pour ce qui concerne 

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 'Irlan
de du Nord, les seuls tit res auxq uels s'appliquent 
les dispositions de la présente Convention sont 
les lettres de change présentées à l'acceptation, 
acceptées ou payables ailleurs que dans le 
Royaume-Uni. 

2. La même limitation s'appliquera en ce 
qui concerne toute colorue, protectorat ou 
t erritoire placé sous la suzeraineté ou le mandat 
de Sa Majesté Britannique auquel la Conven
tion deviendrait applicable en vertu de l'art icle 
9, pourvu, cependant , qu'une notification 
ayant pour objet cette limita tion soit adressée 
au Secrétaire général de la Société des Nations 
avant la date à laquelle l'application de ladite 
Convention ent rera en vigueur pour ce t erri
toire. 

3. Il est également convenu que, pour ce 
qui concerne l'Irlande du Nord , les dispositions 
de la présente Convention no s 'appliquero nt 
qu'avec telles modifications qui seraient esti
mées nécessaires. 

4. Le gouvernement de tout Membre de la 
Société des Nations ou Etat non membre, 
dé ireux d 'adhérer à la Convention en vertu de 
l'art icle 4 sous les limitations spécifiés à l'alinéa 
1 ci-dessus, peut en informer Ie Secrétaire 
général de la Société des Nations. Celui-ci 
communiquera cette notification aux gouverne
ments de tous les Membres de la Société des 
Nations et des E tats non membres au nom 
desquels la Convent ion aura été signée et au 
nom desquels il y aura été adhéré, en leur 
demandant s'ils ont des obj ections à présenter . 
Si, dans un délai de six mois à partir de ladite 
communication, aucune objection• n 'a été 

soulevée, la pa rticipation à la Convention du 
pays invoquant la limitation en que tion sera 
considérée comme acceptée sous cette limitation. 

En foi de quoi les P lénipotentiaires oot signé 
Ie présent Protocole. 

Fait à Genève le sept juin mil neuf cent 
t rente. en simple expédition qui sera déposée 
dans les archives du Secrétariat de la Société 
des Nations; copie conforme en sera trans
mise à tous les Memb1 es de la Société des 
Nations et à tous les Etat s non membres repré
sentés à la ConJérence. 

All-,,nagne: 

Autriche : 
Belgique: 

Leo Quassowski 
Dr. Albrecht 
Dr. Ullmann. 
Dr. Strobele. 
Vte P. Poullet 
de la Vallée Poussin. 

Bresil: Deoclecio de Campos. 
Grande-Bretagne et Irlande du Norcl: 

ainsi que toutes parties de !'Empire britan
nique non memhres séparés de la Société 
des Nations. 

O()lombie: 
Danemark: 

H . C. Gutteridge. 
A. J . R estrepo. 
A. H elper 
V. Eigtved . 

V ilie libre de Dantzig : 

Equateur: 
Espagne : 
Finlande: 
France : 
Hongrie: 
It.alie: 
J apon : 

l.1Uxem1Jourg : 
Norvege: 
Pays-Bas : 
Perou: 
Pologne: 
Portitga l: 
Suede : 

Sulkowski. 
Alex. Gastelu. 
Juan Gómez Montejo. 
F. Grönvall. 
J. Percerou. 
Dr. Baranyai Zoltán. 
Amedeo Giannini. 
M. Ohno 
T. Shimada. 
Ch. G. Vermaire. 
Stub Holmboe. 
Molengraaff. 
,T. M. Baueto. 
Sulkowski. 
José Caeiro da Matta . 
E . Marks von Würtemberg 
Birger Ekeberg. 

Suisse : Vischer. 
T checoslovaquie : Prof. Dr. Karel H ermann-

T urquie: 

Y ougoslavie : 

Engelsche tekst. 

Otavsky . 
A d referendum. 
Mehmed Munir. 
I. Choumenkovitch. 

Conventlon provldlng a uniform Jaw for 
bllls of exchange and promlssory notes. 

CONVENTION. 

(Z ie voor de lijst der gevolmachtigden de 
Fransc he te kst .) 

Who, having communicated their full powers 
found in good and due form, have agreed 
upon the followin g provisions : 

Art. I. The High Contract ing P arties un
dertake to introduce in their respective terri
tor ies, either in one of the original texts or 
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in their own languages, the Uniform Law 
forming Annex I of the present Convention. 

This undertaking shall , if necessary, be sub
ject to such reservations as each High Con
tracting Party shall notify at the time of its 
ratif ication or accession. These reservat ions 
shall be chosen from among those mentioned 
in Annex II of the present Convention. 

The reservations referred to in Articles 8, 
12 and 18 of the sa id Annex II may however, 
be made after ratification or accession, p ro
vided that they are notified to the Secretary
General of the League of Nations, who shall 
forthwi th communicate the text thereof to the 
Members of the League of N ations and to the 
non-Member States on whose behalf the pre
sent Convention h as been ratifi ed or acceded 
to . Such reservations shall not take effect un
ti l the ninetieth day following the receipt by 
the Secretary-General of the above-mentioned 
not ification. 

Each of the High Contracting Parties may, 
in urgen t cases, make use of the reservations 
contained in Articl es 7 and 22 of the said 
Annex II, even after ratification or accession. 
In such cases they must immed iately notify 
direct a ll other Hi gh Contracting Parties and 
the Secretary-General of the League of Na
tions. The notification of these reservations 
shall take effect two days following its re
ceipt by the High Contracting Parties. 

Art. IL In the terri tori es of each of the 
High Contracting Parties the Uniform L aw 
shall not apply to bills of exchange and pro
missory notes a l ready issued at the time of 
the coming into force of the present Conven
tion. 

Art. III. The present Convention, the 
French and English texts of which shall be 
equally authentic, shall bear this day's date. 

I t may be signed thereafter until Septem
ber 6th, 1930, on behalf of a.ny Member of 
the L eague of N ations or non-M ember State. 

Art. IV. The present Convention shall be 
ratified. 

The instruments of ratification shall be de
pos ited before September 1st, 1932, with the 
Secretary-General of the League of N ations, 
who shall forthwith no t ify receipt thereof to 
all the Members of the L eague of Nations 
and to the non-Member States Part ies to the 
present Convention. 

Art. V . As from September 6th, 1930, any 
Member of the League of N ations and any 
non-Member State may accede thereto. 

Such accession sh all be effected by a notifi
cation to the Secretary-General of the League 
of Nations, such notification to be deposited 
in the archives of the Secretar iat. 

The Secretary-General sha ll notify such de
posit forthwith to a ll High Contracting Par
ties that have signed or acceded to the pre
sent Convention. 

A rt. VI. The present Convention sha ll not 
come into force until it has been ratified or 
acceded to on beha] f of seven Members of the 
League of Nations or non-Member States, in
cluding there in three of the Members of the 
League permanent ly represented on the Coun
cil. 

The date of entry into force shall be the 
ninetieth day following the receipt by the 

Secretary-General of the League of Nat ions of 
the seventh rati fication or access ion in accor
dance with the first paragraph of the present 
Article. 

The Secretary-General of the L eague of 
N ations, when making the notifi cations pro
vided for in Articles IV and V, shall state in 
particul a r that the ratifications or access ions 
referred to in the first paragraph of the pre
sent Article h ave been rece ived. 

Art. VII. Every ratification or accession 
effected alter the en try in to force of the Con
vention in accordance with Article VI shall 
take effect on the ninetieth day followin g the 
date of receipt thereof by the Secretary-Gene
ral of the League of N ations . 

Art. VIII. E xcept in urgent cases the pre
sent Convention may not be denounced before 
the expiry of two years from the date on 
which it has entered into force in respect of 
the Member of the League or non-Member 
State denouncing it ; such denunciation shall 
take e ffect as from the ni netieth day follow
i ng the receipt by the Secretary-General of 
the notification addressed to him. 

E very denunciation shall be immedi ately 
communicated by the Secretary-General of the 
League of N ations to all the other High Con
tracting P a rti es. 

In urgent cases a High Contracting Party 
which denounces the Convention shall imme
di ately notify direct a ll other Hi gh Contract
ing P arties, a nd the denunciation shal! take 
effect two days after the receipt of such noti
fication by the sa id High Contracting P arti es . 
A H igh Contracting P arty denouncing the 
Convention in these circumstances sha ll al so 
inform the Secretary-General of the League 
of N ations of its decision. 

Each denunciation shall take effect only as 
regards the High Contracting Party on whose 
behalf it has been m ade. 

Art. IX. Every M ember of the League of 
N ations and every non-Member State in 
respect of which the present Convention is in 
force, m ay fo rward to the Secretary-General 
of the L eague of Nations, after the expiry 
of the fourth year following the entry into 
force of the Convention, a request for the re
vision of some or a ll of the provisions of this 
Convention. 

If such request, a fter being communicated 
to the other Members or non-Member States 
between which the Convention is at that time 
in force, is supported within one year by at 
least six of them, the Council of the League 
of N ations shall decide whether a Conference 
shall be convened for the purpose. 

Art. X. The High Contracting Part ies may 
deciare at the time of signature, ratification 
of accession, th at i t is not their intention in 
accepting the present Convention to assume 
any l iab ili ty in respect of a ll or any of their 
colonies, protectorates of territories under suze
rai nty or mandate, in which case the present 
Conven t ion shall not be applicable to the ter
r itor ies ment ioned in such declaration. 

The High Contracting Parties may at 
any time subsequen tl y inform the Secretary
General of the League of Nations that they 
intend to apply the present Convention to 
a ll or any of their territories referred to in 
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the declaration provided for in the preceding 
paragraph. In this case, the Convention shall 
apply to the territories referred to in the no
tification ninety days after its receipt by the 
Secretary-General of the League of N ations. 

They further reserve the r ight to denounce 
it, in acco rdance with the conditions of Article 
VIII, on behalf of all or any of their co lo
nies, protectorates or territories under suze
rainty or mandate. 

Art. XI. The present Convention shal I be 
reg istered by the Secretary-General of the 
League of Nations as soon as it comes into 
force. It hall then be published as soon as 
po sible in the League of ations Treaty 
Series. 

In fa ith whereof the above-mentioned Pleni
potentia ries have signed the present Conven
t ion. 

Done at Geneva, the seventh day of J une, 
one thousand nine hundred and thirty, in a 
single copy, which sh all be deposited in the 
archives of the Secretariat of the League of 
Nations, and o f which authenticated copies 
shall be delivered to all Members of the 
League of Nations and non-Member States 
represented at the Conference. 

( Z ie voor de onderteekeningen de F,·ansche 
tekst. 

AN EX I. 

Uniform law .on bllls of exchange and 
pr-0mJssory notes. 

TITLE I . 

B i 1 1 s o f E x c h a n g e. 

Chapter l. - Issue and F orm of a Bill 
of Exchange. 

Art. 1. A bill of exchange conta ins : 
1. The term "bill of exchange" inserted in 

the body of the instrument and expressed in 
the language employed in drawing up the 
instrument; 

2. An unconditiona l order to pay a deter
minate sum of money; 

3. The name of the person who is to pay 
{drawee ); 

4. A statement of the t ime of payment; 
5. A statement of the place where payment 

is to be made ; 
6. The name of the person t.o ,vho1n or to 

who e order payment is to be made; 
7. A statement of the date a.nd of the 

place where the hili is issued ; 
8. The s ignature of the person who issues 

the bill (d rawer ). 
Art . 2. An instrument in which any of the 

requirements mentioned in the preced ing ar
t icle is wanting is invalid as a bill of ex
cha nge, except in the cases specified in the 
fo l lowing paragraphs : 

A bill of exchange in which the time of 
payment is not spec ified is deemed to be 
payable at sigh t . 

In default of special mention, the place spe
c ified beside the name of the drawee is 
deemed to be the place of payment, and at 

the same t ime the pl ace of the domicile of the 
dra wee. 

A bill of exchange which does not ment ion 
the place of its issue is deemed to have been 
drawn in the place mentioned beside the name 
of the drawer. 

Art. 3. A bill of exchange may be drawn 
payable to drawer's order. 
It may be drawn on the d rawer h imsel f. 
It may be drawn for account of a third 

person. 
Art. 4. A bill of exchange m ay be payable 

at the domicile of a th ird person e ither in 
the locali ty where the drawee h as his dom i
cile or in another local ity. 

Art. 5. When a b il] of exchange is payable 
at sight, or at a fixed period after sigh t, the 
drawer may stipulate that the sum payable 
shall bear interest. In the case of any other 
bill of exchange, th is stipul ation is deemed 
not to be wri tten ( non écrite) . 

The rate of interest must be specified in the 
b ill ; in default of such specification, the sti
pul ation shall be deemed not to be ,vri tten 
(non écrite ). 

Interest runs from the date of the bill of 
exchange, unless some othe r date is specified . 

Art . 6. When the sum payable by a hili of 
exchange is expressed in words and also in 
figures, and there is a di screpancy between 
the two, the sum denoted by the words is the 
amount payable. 

Where the sum payable by a bill of ex
change is expressed more than once in words 
or more than once in fi gu res, and there is a 
discrepancy, the small er sum is the sum 
payable. 

Art. 7. If a bi ll of exchange bears signa
tures of persons incapable of bindi ng them
selves by a bi ll of excha nge, or forged signa
tures, or signatures of fictitious persons, or 
signatures wh ich for any other r eason cannot 
bind the persons who signed the b il! of ex
change or on whose behalf it was signed, the 
obligations of the other persons who have 
s igned it are none the less val id. 

Art. 8. Whosoever puts his s ignature on a 
bi ll of exchange as representing a person for 
whom he had no power to acte is bound him
self as a party to the bill and, if he pays, h as 
the same right.s as the person for whom he 
purported to act. The same rule applies to a 
representative who has exceeded his powers. 

Art. 9. The drawer guarantees both accep
tance and payment. 

H e may release himself from guaranteeing 
acceptance; every stipulation by which he 
releases himself from the guarantee of pay
m ent is deemed not to be written (non écrite). 

Art. 10. If a bil! of exchange, which was 
incomplete when issued, has been completed 
otherw ise th an in accorcl a nce with the agree
ments entered i nto, the non-observanoe of such 
agreements may not be set up against the 
holder unless he h as acquired the bil! of ex
change in bad fa ith or, in acqu iring it, has 
been guilty of gross negligence. 

Chapter ll . - Endonement. 

Art. ll. Every bil! of exchange, even if 
not expressly drawn to order, may be t rans
ferred by means of endorsement . 
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When the drawer has inserted in a bill of 
exchange the words ,,not to order" or an equi
valent expression, the instrument can only be 
transferred according to the form, and with 
the effects of an ordinary assignment. 

The bill may be endorsed even in favour of 
the drawee, whether he has accepted or not, 
or of the drawer, or of any other party to the 
bill. These persons may re-endorse the bill. 

Art. 12. An endorsement must be uncond i
tional. Any condition to which it is made 
subject is deemed not to be written (non 
éc,·ite ). 

A partial endorsement is null and void. 
An endorsement "to bearer" is equivalent 

to an endorsement in blank. 
Art. 13. An endorsement must be \Vl'itten 

on the bill of exch ange or on a slip aflixed 
thereto (allonge). It must be signed by the 
en dorser. 

The endorsement may leave the beneficiary 
u nspecified or may cons ist simply of the s ig
nature of the endorser (endorsement in blank). 
In the I atter case, the endorsement, to be 
val id, must be written on the back of the bill 
exchange or on the si ip attached thereto 
(all onge). 

Art. 14. An endorsement transfers a ll the 
1·ights arising out of a bill of exchange. 

If the endorsement is in blank, the holder 
may: 

1. Fill up the blank either with his own 
name or with the name of some other person; 

2. Re-endorse the bill in bl a nk, or to some 
other person; 

3. T ransfer the bill to a third person with
out filling up the blank, and without en
dorsing it. 

Art. 15. In the absence of any contrary 
stipul ation, the endorser guarantees accep
tance a nd payment. 

H e m ay prohibit any further endorsement; 
in this case, he gives no guarantee to the per
sons to whom the bil] is ·subsequentl y en 
dorsed . 

Art. 16 . The possessor of a b ill of ex
change is deemed to be the lawful holder if 
he establi shes his title to the b ill th rough an 
unintenupted series of endorsements, even if 
the l ast endorsement is in blank. In thi s con
nection cancelled endorsements are deemed 
not to 'be written (non écrits ). When an en
dorsement in blank is followed by another en
dorsement, the person who signed th is last 
endorsement is deemed to h ave acqui red the 
bill by the endorsement in b lank. 

Where a person has been di spossessed of a 
bil! of exchange, in any m anner whatsoever, 
the holder who establi shes his right thereto 
in the manner mentioned in the preceding 
paragraph is not bound ro give up the hili 
unless he h as acqu ired it in bad fa ith, or tUl

less in acquiring it he has been g uilty of 
gross neg! igence. 

Art. 17. Persons sued on a hili of exchange 
cannot set up against the hol der defences 
founded on their personal relations with the 
drawer of with previous bolders, unless the 
holder, in acquiring the bill , has knowingly 
acted to the detriment of the debtor . 

Art. 18. When an endorsem e nt conta ins the 
statements "value in collection" (,, valeur en 

1·ecouvrement"), ,,for coll ection" (,,pour en
caisse,nent"), ,,by procuration" (,,par procu
ration") or any other phrase impl ying a 
simpl e mandate, the bolder may exercise all 
r ights arising out of t he bil\ of exch ange, but 
he can only endorse it in hi s capacity as agent. 

In th is case, the parti es 1 ia bie can only set 
up against the bolder de fences which could 
be set up against the endorser . 

The mandate contained in an endorsement 
by procuration does not terminate by reason 
of the death of the party giv ing the mandate 
or by reason of his becoming legally incapa
ble. 

Art. 19. Wh en an endorsement conta ins the 
statements "val ue in security" (,,valeu1· en 
garantie") , ,,value in pledge" (,,valeu,· en 
gage" ), or any other statement impl yi ng a 
pledge, the bolder m ay exercise all the r ights 
arising out of the bill of exchange, but an 
endorsement by him has the effects only of 
an endorsement by an agent. 

The parti es 1 iable can not set up aga inst the 
ho\der defences founded on their personal re
lations with the endorser, unless the holder, in 
rece iving the bill , h as knowingly acted to the 
detr iment of the debtor. 

Art. 20. An endorsement a fter maturity has 
the same effects as an endorsement before 
m a turity. N evertheless, a n endorsement after 
protest for non-payment, or a fter the expira
tion of the limi t of t ime fixed for drawing 
up the protest, operates only as an ordinary 
assignment. 

Failing proof to the contrary, an endorse
ment without date is deemed to have been 
placed on the bil\ before the expiration of the 
limi t of time fixed for drawing up the protest. 

Chapter Ill . - Acceptance. 

Art. 21. Until maturity, a bil! of excha nge 
may be presented to the drawee for accep
tance at hi s dom icile, e ither by the bolder or 
by a person who is merely in po sess ion of the 
bil!. 

Art. 22. I n a ny bill of exchange, the 
drawer may stipul atie that it sh al\ be present
ed for acceptance, w ith or without fixing a 
l imit of t ime for presentment. 

Except in the case of a hili payable at the 
address of a third party or in a local ity other 
than that of the dom icil e of the drawee, or, 
except in the case of a bill drawn payable at 
a fixed period after sight, the drawer may 
prohibit presentment for acceptance. 

H e may also tipulate that presentment for 
acceptance shall not take place before a 
named date. 

Unless the drawer has prohib ited acceptance, 
every endorser m ay stipulate that the bill 
shall be presented for acceptance, with or 
without fixing a limit of t ime for present
m ent. 

Art. 23 . B ill s of exchange payable at a 
f ixed period after sight must be presented for 
acceptance within one yea r of the ir date. 

The d rawer may abridge or extend this 
per iod. 

These period may be abr idged by the en
dorsers. 

Art. 24. The drawee m ay demand that a 
bill shall be presented to him a second time 
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on the day after the first presentment. Parties 
interested are not a llowed to set up that this 
demand has .not been complied with unl ess 
this request is mentioned in the protest. 

The ho!der is not obliged to surrend.er to 
the drawee a bill presented for acceptance. 

Art. 25 . An acceptance is written on the 
bill of exchange. It is expressed by the word 
"accepted" or any other equivalent term. It is 
signed by the drawee. The simple signature 
of the drawee on the face of the bill consti
tutes an acceptance. 

When the bill is payable at a certa in time 
after sight, or when it must be presented for 
acceptance within a certain limit of time in 
accordance with a special stipulation, the ac
ceptance must be dated as of the day when 
the acceptance is g iven, unless the holder re
quires that i t shall be dated as of the day of 
presentment. If it is undated, the holder, in 
order to preserve hi s right of recourse aga inst 
the endorsers and the drawer, must authen
ticate the omission by a protest drawn up 
within the proper time. 

Art. 26. An acceptance is unconditional, 
but the drawee may restrict it to part of the 
sum payable. 

Every other modification introduced by an 
acceptance into the tenor of the bill of ex
change operates as a refusal to accept. N ever
theless, the acceptor is bound according to the 
terms of his acceptance. 

Art. 27. When the drawer of a bil! has 
indicated a place of payment other than the 
domicile of the drawee without specifying a 
third party at whose address payment must 
be made, the drawee may name such third 
party at the time of acceptance. In default of 
this indication, the acceptor is deemed to h ave 
undertaken to pay the bill himself at the 
pl ace of payment. 

If a bill is payable at the domicile of the 
drawee, the Jatter may in his acceptance in
dicate an address in the same place where 
payment is to be made. 

Art. 28. By accepting, the drawee under
takes to pay the b ill of exchange at its matu
rity. 

In defaul t of payment, the holder, even if 
he is the drawer, has a direct action on the 
b il! of exchange against the acceptor for a ll 
that can be demanded in accordance with Ar
ticles 48 and 49. 

Art. 29. Where the drawee who has put his 
acceptance on a bi ll has cancelled it before 
restoring the bill, acceptance is deemed to 
be refused. Fail ing proof to the contrary, the 
cancell ation is deemed to have taken place 
before the bill was restored. 

Nevertheless, if the drawee has notified his 
acceptance in writing to the holder or to 
any party who has signed the bi l\ , he is liable 
to such parti es accord ing to the terms of h is 
acceptance. 

Chapter I V . - ,,Avals". 
Art. 30. Payment of a b il! of exchange 

m ay be guaranteed by an "aval" as to the 
whole or part of its amount. 

This guarantee may be given by a third 
person or even by a person who has signed as 
a party to the bi l!. 

Art. 31. The "aval" is g iven either on the 
bill itself or on an "allonge". 
It is expressed by the words "good as aval" 

(,,bon pour aval") or by any other equivalent 
formt~l,a. It is signed by the giver of the 
,,aval . 

I t is deemed to be constituted by the mere 
signature of the giver of the "aval" placed 
on the face of the bill , except in the case of 
the signature of the drawee or of the drawer . 

An "aval" must specify for whose account 
it is given. In default of this, it is deemecl 
to be given for the drawer. 

Art. 32. The g iver of an "ava l" is bound 
in the same manner as the person for whom 
he has become guarantor. 

His undertaking is valid even when the 
li abi lity which he has guaranteed is inopera
tive for any reason other than defect of form. 

He has, when he pays a bill of exchange, 
the rights arising out of the bill of exch ange 
against the person guaranteed and against 
those who are liable to the latter on the bill 
of exchange. 

Chapter V. - Maturity. 

Art. 33. A bil! of exchange may be drawn 
payable: 

At sight ; 
At a fixed period af ter sight; 
At a fixed period after date; 
At a fixed date. 

Bills of exch ange at other maturities or 
payable by instalments are null and void. 

Art. 34 . A bill of exchange at sight is 
payable on presentment. It must be presented 
for payment within a year of its date. The 
drawer may abri dge or extend this period. 
These periods may be abridged by the en
dorsers . 

The drawer may prescribe that a bil! of ex
change payable at sight must not be presented 
for payment before a named date . In this 
case, the period for presentment begins from 
the said date. 

Art. 35. The maturity of a bi ll of exchange 
payable at a fixed period after sight is deter
mined e ither by the date of the acceptance or 
by the date of the protest. 

In the absence of the protest, an undated 
acceptance is deemed, so far as regards the 
acceptor, to have been given on the last day 
of the limit of time for presentment for ac
ceptance. 

Art. 36 . Where a b ill of exchange is drawn 
at one or more months after date or after 
sight the bill matures on the corresponding 
date of the month wh en payment must be 
made. If there be no corresponding- date, the 
bill matures on the last day of this month. 

When a bill of exchange is drawn at one 
or more months and a-half after date or 
sig-ht, ent ire months must f irst be calculated. 

If the maturity is fixed at the commence
ment, in the middle (mid-January or mid
February, etc.) or at the end of the month, 
the first, fifteenth or last day of the month 
is to be understood. 

The express ions "eigth days" or "fifteen 
days" indicate not one or two weeks, hut a 
period of eigth or fifteen actual days. 
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The express ion " half-month" means a period 
of fi fteen days. 

Art. 37. When a hili of exchange is payable 
on a fixed day in a place where the ca lendar 
is different from the calendar in the pl ace 
of issue, the day of maturity is deemed to 
be fixed according to the calendar of the 
p i ace of payment. 

"Vhen a hi li of exchange dra wn between 
two places having different calendars is paya
ble at a fixed period a.fter date, the day of 
issue is referred to the correspondi ng day of 
the calendar in the p lace of payment, and the 
maturity is fixed accord ingly. 

The time for present ing bills of exchange is 
calculated in accordance with the rules of the 
precedi ng paragraph. 

These rul es do not apply if a stipulation in 
the bil! or even the simple terms of the in
strument ind icate an i ntention to adopt some 
diffe rent rule. 

Chapte,· Vl. - P ayrnent. 

Art. 38. The holder of a hili of exchange 
payable on a fixed day or at a fixed period 
a fter date or a fter sight must present the hili 
for payment either on the day on wh ich it is 
payabl or on one of the two bus iness days 
which foll ow. 

The presentment of a bill of exchange at a 
clearing-hou e is equivalent to a presentment 
for payment. 

Art. 39. The dra.wee who pays a bill of 
exchange may requ ire that it sha ll be g iven 
up to him receipted by the holder. 

The holder may not refuse partial payment. 
In case of partial payment the drawee m ay 

require that mention of thi s payment shall be 
made on the hili, and that a rece ipt therefor 
shall be g iven to him. 

Art. 40. The holde1· of a bi ll exchange 
cannot be compelled to rece ive payment there
of before m aturi ty. 

The dra.wee who pays before maturity does 
so at his own risk and peri!. 

H e who pays at maturity is validy di s
charged , unless he has been gu ilty of fraud or 
gross negligence. H e is bound to verify the 
regularity of the series of endorsements, hut 
not the signature of the endorsers. 

Art. 41. When a bill of exchange is drawn 
payable in a currency which is not that of 
the p lace of payment, the sum payable may 
be paid in the currency of the country, ac
cord ing to its value on the date of maturity. 
If the debtor is in default, the holder may 
a t his option demand that the amount of the 
bi l! be paid in the currency of the country 
accord ing to the rate on the day of m aturity 
or the day of payment. · 

The usages of the p i ace of payment cleter
mine the va l ue of fore ign currency. Neverthe
less, the drawer may stipul ate that the sum 
payabl e shall be calculated accord ing to a 
rate expressed in the hili. 

The foregoing rules sh all not apply to the 
case in which the drawer h as stipulated that 
payment must be made in a certa in specifi ed 
currency (stipul ation for effective payment in 
fore ign currency). 

If the amount of the hili of exchange is 
specified in a currency having the same de-

nominat ion, hut a different value in the 
country of issue and the country of payment, 
re ference is deemed to be made to the cur
rency of the pl ace of payment. 

Art. 42. When a bil] of exchange is not 
presented for pa.yment within the limit of 
t ime f ixed by Article 38, every debtor is 
authori ed to deposit the amount with the 
competent authority at the charge, risk and 
peri! of the holder. 

Chapter Vll. - R ecourse /or Non-Acceptance 
or Non-Pay,nent. 

Art. 43. T he holder may exerc ise his right 
of recourse aga.i nst the endor -ers, the drawer 
and the other parti es liable : 

At maturity: 
If payment has not been made ; 

Even before maturity: 
1. If there has been total or parti al refusal 

to accept; 
2. In the event of the bankruptcy (/aillit e) 

of the drawee, whether he has accepted or not, 
or in the event of _a stoppage of payment on 
his part, even when not declared by a judg
ment, or where execution has been lev ied 
against his goods without result; 

3. In the event of the bankruptcy (/aill i te) 
of the drawer of a non-acceptable hili. 

Art. 44. Default of acceptance or of pay
ment must be evidenced by an authentic act 
(protest for non-acceptance or non-payment ) . 

Protest for non-accepta nce must be made 
within the limit of time f ixed for presentment 
for acceptanoe. If, in the case contemplated by 
Article 24, paragraph 1, the first presentment 
takes place on the last day of that t ime, the 
protest may nevertheless be drawn up on the 
next day. 

Protest for non-payment of a b ill of ex
change payable on a fi xed day or at a fixed 
period after date or sight must be made on 
one of the two business days fo ll owing the day 
on which the bill is payable. In the case of a 
bill payabl e at sight, the protest must be 
drawn up under the conditions specified in 
the foregoing paragraph for the drawing up 
of a protest for non-acceptance. 

Protest for non-acceptance d ispenses with 
presentment for payment a nd protest for non
payment. 

If there is a stoppage of payment on the 
part of the drawee, whether he has accepted 
or not, or if execution has been levied agai nst 
his goods wi thout resul t, the holder cannot 
exercise his right of recourse until a fter pre
sentment of the bill to the drawee for pay
ment and after the protest has been drawn up. 

If the drawee, whether he has accepted or 
not, is decl a red bankrupt (/aill ite déclarée), 
or in the event of the declared bankruptcy of 
the drawer of a non-acceptable bill , the pro
duction of the judgment declaring the bank
ruptcy suffices to enable the holder to exer 
cise his r ight of recour e. 

Art. 45. The holder must give not ice of 
non-acceptance or non-payment to his endorser 
and to the drawer within the four business 
days which follow the day for protest or, in 
case of a stipulation "retour sans frais", t he 
day for presentment. Every endorser must. 
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within the two business days following the day 
on which he receives notice, notify his en
dorser of the notice he has received, men
tioning the names and addresses of those who 
have given the previous notices, and so on 
through the series until the drawer is reached. 
The periods mentioned above run from the 
receipt of the preceding notice. 

When, in conformity with the preceding pa
ragraph, notice is g iven to a person who has 
signed a bill of exchange, the same notice 
must be given within the same limit of time 
to his <ivaliseur. 

Where an endo1·ser either has not specified 
his address or has specified it in an illegible 
manner, it is sufficient that notice should be 
g iven to the preceding endorser. 

A person who must give notice may give it 
in any form whatever, even by simply reiur
ning the bill of exchange. 

He must prove that he has given notice 
within the time a llowed. This time-limit sha ll 
be regarded as ha ving been observed i f a 
letter g iving the notioe has been posted within 
the prescribed time. 

A person who does not give notice within 
the limit of time mentioned above does not 
forfeit his rights. He is responsible for the 
injur.v, if any, caused by hi s negligence, but 
the damages shall not exceed the amount of 
the bill of eJWhange. 

Art. 46. The drawer, an endorser, or a 
person guaranteeing payment by aval (avali
seur) may, by the stipul ation "retou,· sans 
frais", ,,sans protét", or any other equivalent 
expression ,vritten on the instrument and 
signed, release the holder from having a 
protest of non-acceptance or non-payment 
drawn up in order to exercise his right of 
recourse. 

Thi stipul ation does not release the holder 
from presenting the bil! within the prescribed 
time, nor from the notices he has to gi ve. The 
burden of proving the non-observance of the 
1 imits of time I ies on the person who seeks 
to set it up against the holder. 

If the stipulation is ,vritten by the drawer, 
it is operative in respect of a ll persons who 
have signed the bill; if it is ,vritten by an 
endorser or an avaliseur, it is operative on ly 
in respect of such endorser or avaliseu,·. If, 
in spite of the stipulation ,vritten by the 
d rawer, the hol der has the protest drawn up , 
he must bear the expenses thereof. When the 
stipulation emanates from an endorser or 
avaliseur, the casts of the protest, if one is 
drawn up, may be recovered from a ll the 
persons who have signed the bil!. 

Art. 47 . All drawers, acceptors, endorsers 
or guarantors by aval of a bill of exchange 
are jointly and severally I iable to the hol der. 

The bolder has the right of proceeding 
aga inst all these persons individually or col
lectively without being required to observe the 
order in which they have become bound. 

The same right is possessed by any person 
s igning the h ili who has taken it up and 
paid it. 

Proceedings against one of the partie liable 
do not prevent proceedings aga inst the others, 
even though they may be subsequent to the 
party first proceeded against. 

Art. 48 . The holder may rncover from the 
person against whom he exercises hi s right of 
recourse: 

1. The amount of the unaccepted or un
paid hili of exchange with interest, if interest 
has been stipulated for; 

2. Interest at the rate of 6 per cent from 
the date of maturity; 

3. The expenses of protest and of the no
tices gi ven as wel! as other expenses. 

If the right of recourse is exercised before 
maturity, the amount of the bil! shall be 
subject to a discount. This di scount shall be 
ca lculated according to the officia l rate of 
discount (bankrate) ruling on the date when 
recourse is exercised at the place of domic il e 
of the holder. 

Art. 49. A party who takes up and pays 
a hili of exchange can recover from the par
ties liable to him: 

1. The entire sum which he has paid; 
2. Interest on the sa id sum calculated at 

the rate of 6 per cent, starti ng from the day 
when he made payment; 

3. Any expenses which he has incurred. 
Art. 50. Every party I iable aga inst whom 

a right of recourse is or may be exercised, 
can require, against payment, that the bill 
sha ll be given up to h im with the protest and 
a receipted account. 

Every endorser who ha taken up and paid 
a bill of exchange may cancel his own endorse
ment and those of subsequent endorsers. 

Art. 51. In the case of the exercise of the 
right of recourse a fter a parti a l acceptance, 
the party who pays the sum in respect of 
which the bill has not been accepted can 
require that this payment shall be specified 
on the bill and t.hat he shall be given a 
receipt therefor. The hol der must also give 
him a ce rtifi ed copy of the hili , together with 
the protest, in order to enable subsequent re
course· to be exercised 

Art. 52. Every person having the right of 
recourse may, in the absence of agreement to 
the contrru-y, reimburse himself by means of 
a fresh bill ( redraft) to be drawn at sight 
on one of the parties liable to him and pay
able at the domicile of that party. 

The redraft includes, in addition to the sums 
mentioned in Articles 48 and 49, brokerage 
and the cost of stamping the redraft. 

If the red raft is drawn by the holder, the 
sum payable is fixed according to the rate 
for a sight bill drawn at the place where the 
original bi ll was payable upon the party I iabl e 
at the place of his dom icile. If the redraft 
is drawn by an endorser, the sum payable is 
fixed according to the rate for a sight bi ll 
drawn at the place where the drawer of the 
redraft is domicil ed upon the place of domi
ci le of the party li able. 

Art. 53. After the expiration of the I imits 
of time fixed: 

For the presentment of a bill of ex
change drawn at sight or at a f ixed period 
af te r sigh t; 

For drawing up the protest for non
acceptance or non-payment ; 

For presentment for payrnent in the 
case of a stipulation retou,· sans frais, 

the holder Jo es his rights of recourse aga inst 
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the endorsers, aga inst the drawer and against 
the other parti es I iable, with the exception o[ 
the acceptor. 

In default of presentment for acceptance 
within the limit o[ time stipul ated by the 
d rawer, the holder loses his right o f recourse 
for non-payment, as well as for non-accep
la nce, unl ess it appears from the terms of the 
t ipul ation that the drawer onl y meant to 

relea e h imsel f [rom the guarantee of accep-
1,ance. 

If the stipul ation for a limit of time for 
presentment is conta ined in an endorsement, 
lhe endorser alone can avail himself o[ it. 

Art. 54. Should the presentment of the 
b ill of exchange or the drawing up of the 
prote t within the prescribed limi ts of time 
be prevented by an insurmountable obstacle 
(legal prohibition (prescription légale) by any 
tate or other case of vis 11iajor), these limits 

o [ time shall be extended . 
The holder is bound to give notice wi thout 

delay of the case of vis major to hi s endorse r 
a nd to spec ify this notice, which he must date 
a nd s ign, on the bi l\ or on an allon ge; in 
other respects the provisions of Article 45 
sh all apply. 

When vis major has term inated, the holder 
must without delay present the bill of ex
change for acceptance or payment a nd , if need 
be. draw up the protest. 

If vis 11iajor continues to operate beyond 
thirty days a fter maturity, recourse may be 
exercised, and ne ither presentm ent nor the 
drawing up of a protest shall be nece sary. 

In the case of bills of exchange drawn at 
sight or at a fixed period a fter ight, the 
time-limit of thirty days sh a ll run from the 
date on wh ich the hol der, even before the 
expiration of the time for presentment, ha 
g iven notice of vis major to his endorser. In 
the case of bill s of exchange drawt1 at a cer
ta in time a fte ,· sight, the above time-! imit of 
thirty days shall b added to the period after 
sight specified in the hili of exchange. 

F acts which are purely per onal to the hol
der or to the person whom he has entrusted 
with the presentment of the bil! or d rawing 
up of the prote t are not deemed to constitute 
cases of vis 11iaj(l'1'. 

Chapter Vil! . - l ntervention / or H onour. 

I . Genera! Provisions. 

Art. 55. The drawer, a n endorser, or a 
pe rson giving an aval may specify a person 
who is to accept or pay in case of need. 

A h ili of exchange may, subject as here in
after ment ioned, be accepted or paid by a 
pe rson who inte1·venes for th e honour o f any 
debtor against whom a ri ght of recou rse exists. 

The person intervening rnay be a th ird par
ty, even the d rawee, or, save the acceptor, a 
party al ready l iable on the bill of exchange. 

The person in tervening is bound to g ive, 
within two bu iness days, not ice of h is inte r
vention to the party for whose honour he has 
intervened. In defaut, he is responsib le for 
the injury, if any, due to hi neg! igence, but 
the damages shall not exceed the amount of 
the bil! of exchange. 

2. Acceptance by Intervention (for Honour). 

Art. 56. There may be acceptance by in
tervention in a ll cases where the holder has 
a right of recourse befo re maturity on a bi ll 
which is capable of a ceptance. 

When the bill of exchange ind icates a per
son who is des ignated to accept or pay it in 
case of need at the p lace of payment, the 
holde r may not exercise his righ ts of recourse 
before matmity against the per on nam ing 
such referee in case of need a nd aga inst sub
sequent signator ies, unl ess he has presented 
the bill of exchange to the refe ree in case 
of need and until, if acceptanoe is refused by 
the Ja tter, thi s re[usal has been authenticated 
by a protest. 

In other cases of intervention the holder 
may refuse an acceptance by intervention. 

evertheless, if he a l low it, he loses his 
right of recourse before maturity aga inst the 
person on whose beha! f such acceptance was 
g iven and against ub equent s ignator ies. 

Art. 57. Acceptance by intervent ion is spe
c ified on the bi ll of exchange. It is s ignecl by 
the person intervening. It mentions the per
_ on for whose honour it has been g iven and, 
in default of such ment ion, the acceptance is 
deemed to h ave been g iven for the honour of 
the drawer. 

Art. 58. The acceptor by intervention is 
l iable to the hol der and to the en dorsers, sub
equent to the party for whose honour h e in

tervened, in the same manner as such party. 
Notwithstanding a n acceptance by interven

tion, the party for whose honour it has been 
given and the parties liabl e to him may re
quire the holder, in exchange for payment of 
the um mentioned in Article 48, to deliver 
the bill, the prote t, and a rece ipted account, 
if any. 

3. P ayment by Intervention. 

Art. 59. Payment by intervention may take 
pl ace in a ll cases, where, e ither at maturi ty 
or before maturity, the bolder has a r ight of 
recourse on the b il!. 

Payment must include the whol e amount 
payable by the party for whose honour it is 
made. 

It must be made at the latest on the day 
following the last day a llowed for drawi ng up 
the protest for non-payment. 

Art. 60. If a b i]] o f exchange has been ac
cepted by persons inte rvening who a re domi
cil ed in the place of payment, or i f persons 
clomicil ed there have been named as refe rees 
in case of need, the bolder must presen t the 
b il! to all these persons and, if necessa ry, have 
a protest for non-payment clrawn up at the 
latest on the day following the last day a l
lowecl for drawing up the protest. 

In default of prote t within this limit of 
time, the party who has named the referee 
in case of need, or for whose account the bill 
has been accepted, and the sub equent enclor
se rs, a re discharged. 

Art. 61. The holcler who refuse payment 
by intervention Jo es his right of recourse 
aga in t any persons who would have been 
discharged thereby. 

Art. 62. Payment by intervention must be 
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authenticated by a receipt given on the bill 
of exch ange mentioning the person for whose 
honour payment has been made. In default of 
such mention, payment is deemed to h ave 
been made for the honour of the drawer. 

The bill of exchange and the protest, i f 
any, must be given up to the person paying 
by intervention. 

Art. 63. The person paying by intervention 
acquires the rights aFising out of the b ill of 
exchange against the party for whose honour 
he has pa id and aga inst persons who are 
li able to the Jatter on the bill of exchange. 
N evertheless, he cannot re-endorse the bil! of 
ex.change. 

Endorsers subsequent to the party for whose 
honour payment has been made are di sch arged. 

In case of competit ion for payment by in
tervention, the payment which effects the 
greater number of releases has the preference. 
Any person who, with a knowledge of the 
facts, intervenes in a manner contrary to this 
rule, loses his right of ,-ecourse aga inst those 
who would have been discharged. 

Chapter lX. - Parts of a Set, and Copies. 

1. Parts of a Set. 

Art. 64. A bill of exchange can be drawn 
in a set of two or more identical parts. 

These parts must be numbered in the body 
of the instrument itself; in default, each 
part is considered as a separate bill of ex
change. 

Every holder of a bi ll which does not specify 
that it h as been drawn as a sole bil] may, at 
his own expense, require the delivery of two 
or more parts . For this purpose he must apply 
to his immediate endorser, who is bound to 
assist him in proceeding aga inst his own en
dorser, and so on in the series until the 
drawer is reached. The endorsers a re bound 
to reproduce their endorsements on the new 
parts of the set. 

Art. 65. Payment m ade on one part of a 
set operates as a di scharge, even though there 
is no stipul ation that this payment annu ls 
the effect of the other parts . N evertheless, the 
drawee is liable on each accepted part which 
he has not recovered. 

An endorser who has transferred parts of a 
set to different persons, as well as subsequent 
endorsers, are l iable on a ll the parts hear ing 
their signature which have not been restored . 

Art. 66. A party who h as sent o~e part for 
acceptance must indicate on the ether parts 
the name of the person in whose hands thi s 
part is to be found. That person is bound to 
give it up to the lawful holder of another 
pärt. 

If he refuses, the hol der cannot exercise his 
right of recourse until he h as had a protest 
d rawn up specifying : 

1. That the part sent for acceptance has 
not been g iven up to him on bis demand; 

2. That acceptance or payment could not 
be obta i ned on another of the parts. 

2. Copies. 
Art. 67. Every holder of a bill of excha nge 

h as the right to make copies o f it. 
A copy must reproduce the original exactly, 

with the endorsements and all other state
ments to be found therein. It m ust specify 
where the copy ends. 

It may be endorsed and guaranteed by aval 
in the same manner and with the same ef
fects as the original. 

Art. 68. A copy must specify the person in 
possession of the original instrument. The 
Jatter is bound to hand over the sa id instru
ment to the lawful holder of the copy. 

If he refuses, the holder may not exercise 
hi s r ight of recourse aga inst the persons who 
have endorsed the copy or guaranteed it by 
aval until he has had a protest drawn up 
specifying that the original has not been 
g iven up to him on his demand. 

·where the original instrument, after the 
1 ast endorsement before the making of the 
copy, contains a clause "commencing from 
here an endorsement is only valid if made on 
the copy" or some equiva lent formula , a 
subsequent endorsement on the or iginal is null 
and void. 

Chapter X. - Alterations . 

Art. 69. In case of al teration of the text • 
of a bill of exchange, parties who have signed 
subsequent to the alter ation a re bound accord
ing to the terms of the a l tered text; parties 
who have signed before the alteration are 
bound according to the terms of the original 
text. 

Chapter X l . - L i1nitation of A ctions . 

A rt. 70. All actions arising out of a b ill 
of exchange against the acceptor are barred 
afte r three years , 1-eckoned from the date of 
maturity. 

Actions by the holder aga inst the endorsers 
and against the drawer a re barred after one 
year from the date of a protest drawn up 
within proper time, or from the date of ma
turity where there is a stipul ation retour sans 
frais. 

Actions by endorsers against each other and 
against the drawer are barred after s ix 
months, reckoned from the day when the en
dorser took up and paid the bill or from the 
day when he himself was sued. 

Art. 71. Interruption of the period of li
mitation is only effective aga inst the person 
in respect of whom the period h as been inter
rupted. 

Chapter Xll. - General P rovisions. 

Art. 72. P ayment of a bi ll of exchange 
which falls due on a legal holiday (joiir f érié 
l égal) cannot be demanded unti l the nex t 
business day. So, too, a ll other proceedings 
relating to a bill of exch ange, in particul ar, 
presentment for acceptance and protest, can 
onl y be taken on a business day. 

Where any of these proceedings must be 
taken within a certa in I imit of time the last 
day of which is a legal holiday (jour f érié 
légal), the limi t of time is extended until the 
first business day which follows the expiration 
of that time. Intermediate holidays (joiirs 
f ériés ) are included in computing limits of 
time. 

Art. 73. L egal or contractua l limits of time 
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do not include the day on which the period 
eommences. 

Art. 74. No days of grace, whether legal or 
Judicia], are permitted. 

TITLE II. 

P r o m i s s o r y n o t e s. 

Art. 75 . A promissory note contains: 
1. The term " promissory note" inserted 

in the body of the in trument and expressed 
in the ]anguage employed in drawing up the 
instrument; 

2. An unconditiona] promise to pay a de
terminate sum of money; 

3. A statement of the time of payment; 
4. A statement of the place wbere payment 

is to be made; 
5. The name of the person to whom or to 

whóse order payment is to be made; 
6. A statement of the date and of the pi ace 

where the promissory note is issued; 
7. The signature of the person who issues 

the instrument (maker). 
Art. 76. An instrument in which any of the 

requirements mentioned in the preceding ar
ticle are wanting is invalid as a promissory 
note except in the cases specified in the follow
ing paragraphs. 

A promissory note in which the time of 
payment is not specified is deemed to be 
payabl e at sight. 

In default of special mention, the place 
where the instrument is made is deemed to be 
the place of payment and at the same t ime 
the place of the domi cile of the maker. 

A promissory note which does not mention 
the place of its issue is deemed to have been 
made in the pl ace mentioned be ide the name 
of the maker. 

Art. 77. The following provi ions relating 
to bills of exchange apply to promissory notes 
so far as they are not inconsistent with the 
nature of these instruments, viz.: 

Endorsement (Articles 11 tot 20); 
Time of payment (Articles 33 to 37); 
P ayment (Articles 38 tot 42); 
Recourse in case of non-payment (Articles 

43 tot 50, 52 to 54) ; 
Payment bij intervention (Articles 55, 59 to 

63) ; 
Copies (Articles 67 and 68) ; 
Al terations (Article 69}; 
Limitation of actions (Articles 70 and 71}; 
Holidays, computation of limits of time a nd 

prohibition of days of grace (Articles 72, 73 
and 74). 

The following provisions are also appli 
cable to a promissory note: The provisions 
concerning a bill of exchange at the address 
of a third party or in a local ity other than 
that of the domicile of the drawee (Articles 4 
and 27}; stipulation for interest (Article 5); 
discrepancies as regards the sum payable (Ar
t icle 6}; the consequences of s ignature under 
the conditions mentioned in Article 7, the 
consequences of signatm·e by a person who 
acts without authority or who exceeds his 
authority (Articl e 8); and provisions concern
ing a bil! of exchange in blank (Article 10). 

The following provisions are also applicable 
to a promissory note: Provisions relating to 

guarantee by aval (Articles 30-32); in the 
case provided for in Article 31, last para
graph, if the aval does not speci fy on whose 
behalf it has been given, it is deemed to have 
been given on behalf of the maker of the 
promissory note. 

Art. 78 . The maker of a promissory note is 
bound in the same manner as an accepter of a 
bil! of exchange. 

P rom issory notes payabl e at a certa in time 
after sight must be presented for the visa of 
the maker within the limits of time fixed by 
Articl e 23. The limit of time runs from the 
date of the visa signed by the maker on the 
note. The refusal of the maker to g ive hi s 
visa with the date thereon must be authen
ticated by a protest (Articl e 25), the date of 
which marks the commencement of the period 
of time after sight. 

ANNEX II. 

Art. 1. Each of the High Contracting P ar
ties may stipul ate that the obligation to insert 
in bills of exchange issued in its territory the 
term " bill of exchange", as laid down in 
Articl e 1, 1, of the Uniform Law, shall not 
apply until six months after the entry into 
force of the present Convention. 

Art. 2. Each of the High Contracting Par
ties h as, as regards undertakings entered into 
in respect of bills of exchange in its own terri
tory, the right to determine in what manner 
an actual signature may be replaced by an 
authent ic declaration written on the bill 
which evidences the consent of the party who 
should have signed. 

Art. 3. Each of the High Contracting Par
tïes reserves the right not to embody Article 
10 of the Uniform Law in its nationa] law. 

Art. 4. By way of derogation from Article 
31, paragraph 1, of the Uniform Law, each 
of the Hi gh Contracting Parties shall have 
the right to decide that an aval be g iven in 
its territory by a separate instrument speci
fying the place in which the instrument has 
been executed. 

Art. 5. Each of the High Contracting Par
ties may supplement Article 38 of the Uni
form Law so as to provide that the holder of 
a bil! of exchange payable in its territory 
shall be obliged to present it on the actual 
day of maturity. Failure to comply with this 
obligation may only give rise to a right to 
damages. 

The other High Contracting Parties shall 
have the right to determine the conditions 
subject to which such obi igation wil! be re
cognised by them. 

Art. 6. For the purpose of g iving effect to 
the last paragraph of Article 38 of the Uni
form Law, each of the High Contracting Par
ties shall determine the institutions which, ac
cording to its national ]aw, are to be regarded 
as clearing-houses. 

Art. 7. Each of the Hi gh Contracting Par
ties shall have the right, if it deerns fit, in 
exceptional circumstances connected with the 
rate of exchange in such State, to derogate 
from the stipul ation contained in Articl e 41 
for effective payment in foreign currency as 
regards bills of exchange payable in its terri-
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tory. T he above rule may also be applied as 
regards the issue in the national territory of 
bill s of exchange payable in fore ign curren
cies . 

A rt . 8. E ach of the H igh Contracting P ar
t ies may prescribe that protests to be drawn 
up in its territory may be replaced by a de
claration dated and written on the bi ll itself, 
and signed by the d rawee, except where the 
d rawer stipulates in the body of the b ill of 
excha nge itself for an authenticated protest. 

Each of the H igh Contracting Parties may 
al o p rescribe that the said declaration shall 
be inscribed in a public register within the 
limit of t ime fixed for protests. 

In the case provided for in the preced ing 
paragraphs, au undated endorsement is pre
sumed to have been made pr ior to the protest. 

Art. 9. By way of derogation from A rticle 
44, paragraph 3, of the Uniform Law, each 
of the High Contracting Parties has the r ight 
to prescribe that a protest for non-payment 
must be drawn up either on the day when 
the b ill is payable or on one of the two fol
lowing business days. 

A rt. 10 . It is reserved to the leg islation of 
each of the H igh Contracting Parties to de
termine the exact legal situations referred to 
in A rticle 43, N os. 2 and 3, and in Article 44, 
paragraphs 5 and 6, of the Uniform Law. 

Art. ll . B y way of derogation from the 
provisions of A rticle 43, Nos. 2 and 3, and 
Article 74 of the Uniform Law, each of the 
High Contracting P arties reserves the r igh t 
to include in its legislation the poss ibility for 
persons guar anteeing a bi l] of exchange to 
obtain, in the event of recourse being exercised 
against them , periods of grace which may in 
no case extend beyond the maturity of the 
bil!. 

Art. 12. By way of derogation from Ar
t icle 45 of the Uniform Law, each of the 
High Contracting Parties shall be en titled to 
maintain or introduce the fo ll owing system of 
notif ication by the public official, v iz., that, 
when protesting for non-acceptance or non
payment, the notary or official who, under 
the nat ional law, is authorised to draw up 
the protest, is required to give notice in writ
ing to the persons l iable under the bi ll of 
exchange whose a ddresses are specified in the 
b il] , or are known to the publ ic officia l 
drawi ng up the protest, or are specified by 
the persons demandi ng the protest. The cost 
of such notice shall be added to the costs of 
the protest. 

Art. 1 3. Each of the High Contracting Par
t ies is entitled to prescr ibe, as regard bi ll s of 
exchange wh ich are both issued and payable 
in its territory, that the rate of interest men
t ioned in Article 48, N°. 2, and Article 49, 
N °. 2, of the niform Law may be rep laced 
by the legal rate in force in the te r r itory of 
th at Hi gh Contracting P arty. 

Art. 14. By derogation from Art icle 48 of 
the Uniform L aw each of the H igh Contract
ing Parties reserves the r igh t to insert in its 
national law a rule prescribing that the holder 
may cla im fro m the party against whom be 
is exercising h i r ight of recourse a commis
sion the amount of which sha ll be determi ned 
by the national law. 

T he same applies, by derogation from A1·
t icle 49 of the Uniform L aw, to a person who, 
h av ing taken up and paid the b ill of ex
change, claims the amount from the parties 
li able to him. 

A rt. 15. Each of the Hi gh Contracting P ar
ties is free to decide that, in the event of 
extinctive prescription (déchéance) or limita
tion of actions (prescription), p rnceedi ngs may 
be taken in its territory aga inst a drawer who 
has not provided cover (provision) for the 
bill , or aga inst a drawer or endorser who has 
made an inequitable gain. The same r igh t 
ex ists in the case of limitation of action as 
regards an acceptor who has received cover 
or made an inequ itable gain (se serait enrichi 
injuste,nent) . 

Art. 16. The question whether the drawer 
is obi iged to provide cover (provision) at m a
turity and whether the holder has specia l 
r ights to this cover remains outs ide the scope 
of the Uniform L aw. 

The same applies to any other question con
cerning the legal relations on the bas is of 
which the b ill was issued. 

A rt. 17. It is fo r the legislation of each of 
the High Contracti ng P arties to determ ine 
the causes of interruption or surpens ion of 
lim itation (prescription) in the case of ac
t ions on bi ll of exchange which come before 
its courts. 

The other H igh Contracting P arties are 
entitled to determine the conditions subject 
to which they will recogn ise such causes. The 
same appl ies to the effect of an action as a 
means of ind icating the commencement of 
the period of l imitation (prescription) laid 
down in Article 70, pa ragraph 3, of the Uni
form Law. 

Art. 18. Each of the H igh Contracting 
P arties has the right to prescribe that certain 
business days sha ll be ass imil ated to legal 
hol iclays (jours f ériés l égaux) as regards pre
sentment for acceptance or payment and all 
other acts rel ating to b i li s of exchange. 

Art. 19. Each of the H igh Contracting 
Parties may determine the denom ination to be 
adopted in the national laws for the instru
ments referred to in Article 75 of the U ni 
form Law, or may exempt them from any 
specia l denomination, prov ided that they con
tain an express mention that they are drawn 
to order. 

Art. 20. The provisions of Article 1 to 18 
o f the present Annex with regard to b ill s of 
exchange apply I ikewise to promissory notes . 

Art. 21. Each of the High Contracting 
Parties reserves the right to restr ict the un
dertaking mentioned in Article 1 of the Con
vention to the provisions deal ing with bi li s of 
exchange only, and not to introduce into its 
territory the provis ions deal ing with prom is
sory notes contained in T it le II of the Uni
form Law. I n this case the H igh Contracting 
Party making use of th is reservation shall 
only be regarded as a contracting party in 
respect of bi ll s of exchange. 

Each of the High Contracting Parties further 
reserves the right to embody the provisions con
cerning promissory notes in a special regu-
1 ation, which shall exactly conform to the 
sti pula t ions in Ti tle II of the Uniform L aw 
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and which sha ll reproduce the rul es on bill s 
of exchange to which reference is made, sub
ject onl y to the mod ifications resulting from 
Articles 75, 76, 77 and 78 of the Uniform 
Law and from Art icles 19 a nd 20 of the 
present Annex. 

Art. 22. E ach of the Hi gh Contracting 
Parties h as the r igh t to adopt exceptiona l 
measures of a genera! na ture relating to the 
extension of the limi ts of t ime fo r conserva
tory measures in re la tion to recourse (actes 
conservatoi?-es des 1·ecou1·s) a nd to the exten
sion of m atur it ies . 

Art. 23. E ach o f the Hi gh Contracting 
P arti es undertakes to recognise the prov isions 
adopted by every other High Contracti ng 
P ar ty in v irtue of Articles 1 to 4, 6, 8 to 16 
a nd 18 to 21 of the p resent Annex. 

Protocol to the Conventlou. 

At the t ime of signing the Convention of 
this day's date provid ing a U ni form L aw for 
bi li s of exchange a nd prom issory notes, the 
u ndersigned , duly authorised, h ave agreed 
upon the following provisions : 

A . 
The Members of the League of N ations and 

the non-Mem ber States who may not have 
been able to deposit the ir ratifications of the 
sa id Convention before September 1st, 1932, 
undertake to forward, wi thin fif teen days 
from that date, a commun ication to the Se
cretary-Gener al of the League of N a tio ns 
inform ing him of their situation as regards 
ratifica t ion. 

B. 
If on N ovember 1st, 1932, the cond it ions 

la id down in the first pa ragraph of Art icle 
VI fo r the en try i nto force of the Convention 
a re not fulfill ed, the Secretary-General of 
the League of N ations sha ll convene a meeting 
of the Members of the League a nd the non
Mem ber States which have signed the Con
vention or acceded to it. 

The purpose of thi s meeting shall be to 
examine the situation and any measures to 
be taken to remedy it . 

C. 
The High Contracting P arties sh a ll com

municate to each other, immedi ately upon 
the ir com ing into force, the legislative mea
sures ta ken by them in execution of the Con
vention in their respecti ve territories. 

In fai th whereof the Pl eni potent ia ri es have 
signed the present P rotocol. 

Done at Geneva, the seventh day of June, 
one thousand ni ne hundred and thirty, in a 
s ingle co py, which shall be depos ited in the 
a rchives of the Secretariat of the League of 
N ations, and of which authent icated copies 
shall be delivered to all Members of the 
League of ations and non-M ember States 
represented at the Conference. 

(Zie voor de onde,·teekeningen de Fransche 
tekst .) 

Conventlon for the settlement of certaln 
confllcts of Iaws In connectlon wlth bllls 

of exchan ge and promlssory notes. 
( Z ie voo,· de lijst der gevol,nachtigden de 

Fransche tekst .) 

Who, hav ing comm unicated their full po
wers, fo und in good a nd due form , have 
agreed upon the fo llowing provisions. 

Art. 1. The High Contract ing P arties m u
tua ll y undertake to apply, for the settl ement 
of the conflicts of ]aw hereinafter ment ioned, 
in connection wi th bills of exchange a nd pro
missory notes, the rules set out in the follo
wing a r t icles . 

Art . 2. The capacity of a pe rson to b ind. 
himself by a h ili of excha nge or promissory 
nota sha ll be dete tmined by hi s national law. 
If thi s na tional law p rovides that the law 
of another country is competent in th e m atter, 
thi s latter law shall be ap plied. 

A person who Jacks capac ity, accordi ng to 
the law specified in the pr ceding parag ra ph, 
is never theless bound, if hi s s ignature has 
been g iven in any territory in which accord ing 
to the law in force there, he would have the 
requisite capacity. 

Each of the High Contracting P arties may 
refuse to recognise the val id ity of a contract 
by means of a h ili of exch ange or promi ssory 
note entered into by one of its na tionals which 
would not be deemed valid in the territory 
of the other High Contracting P a r t ies other
wise than by means of the application of the 
preceding paragraph of the presen t article . 

Ar t . 3. The form of any contract · ar ising 
out of a hili of exch a nge or promissory note 
is regul ated by the laws o f the territory in 
wh ich the con t ract has been signed. 

If, however, the obi igations entered i nto 
by means of a bil] of exchange or p romissory 
nota a re not val id according to the p rovi
sions of the p receding paragraph, hut a re in 
conformi ty wi th the laws of the te rritory in 
which a subsequent cont ract has been entered 
into, the circumstance tha t the previous con
tracts are irregula r in form does not invali
date the subsequent contract. 

E ach of the Hi gh Cont racting P artie may 
prescribe that contracts by means of a hili 
exchange and promissory nota en tered into 
abroad by one of its nationals sha ll be valid 
in respect of another of its nationals in its 
ter r itory, provided that they are in the form 
la id down by the national law. 

A rt. 4. The effects of the obi igations of 
the accepter of a bil l of exch ange or maker 
of a promissory note a re determined by the 
law of the pl ace in which these inst ruments 
a re payabl e. 

T he effects of the s ignatures of the other 
pa rt ies li able on a hili of exchange or pro
missory note a re determined by the law of 
the country in which is situated the place 
where the s ignatures were a ffi xed. 

A rt. 5. The limits o f t ime for the exercise 
of r igh ts of recourse sha ll be determined for 
a ll signatori es by the law of the pl ace where 
the instrum ent was created. 

Ar t . 6. The question whether there has been 
an ass ignment to the holde r of the debt which 
has g iven r ise to the issue of the instrument 
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is determined by the law of the place where 
the instrument was issued. 

Art. 7. The question whether acceptance 
may be restricted to part of the sum or 
whether the holder is bound to accept partial 
payment is governed by the law of the coun
try in which the hili of exchange is payable. 

The same rule governs the payment of pro
missory notes. 

Art. 8. The form of and the limits of time 
for protest, as well as the form of the other 
measures necessary for the exercise or preser
vation of rights concerning bills of exchange 
or promisso1-y notes, are regulated by the 
laws of the country in which the protest must 
be drawn up or the measures in question 
taken. 

Art. 9. The measures to be taken in case 
of the loss or theft of a hili of exchange or 
promissory note are determined by the law 
of the country in which the hili of exchange 
or promiss01-y note is payable. 

Art. ·10. Each of the High Contracting 
Parties reserves to itself the right not to ap
ply the principles of private international law 
contained in the present Convention so far as 
concerns : 

1. An obli gation undertaken outside the 
territory of one of the High Contracting Par
ties; 

2. Any law which may be applicab le in 
accordance with these principles and which is 
not a law in force in the territory of any 
High Contracting Party. 

Art. ll. In the territory of each of the 
High Contracting Parties the provisions of 
the present Convention shall not apply to bills 
of exchange or promissory notes al ready issued 
at the time of the coming into of the present 
Convention. 

Art. 12·. The present Convention, the French 
and English texts of which shall be equally 
authentic, shall bear this day's date. 

It may be signed thereafter until Septem
ber 6 th, 1930, on behalf of any Member of 
the League of Nations or non-Member State. 

Art. 13. The present Convention sha ll be 
ratified. 

The instruments of rati fi cation shall be de
posited before September 1st, 1932, with the 
Secretary-Gencral of the League of Nations, 
who shall forthwith notify receipt thereof to 
a ll the Members of the League of Nations 
and to the non-Member States parties to the 
present Convention. 

Art. 14 . As from September 6th, 1930, any 
Member of the League of ations and any 
non-:Member State may accede thereto. 

Such accession shal! be effected by a notifi 
cation to the Secretary-General of the League 
of Nations, such notification to be deposited 
in the archives of the Secretariat. 

The Secretary-General shall notify such 
deposit forthwith to all States which have 
signed or acceded to the present Convention. 

Art. 15. The present Convention shall not 
come into force until it has been ratified or 
acceded to on behalf of seven Members of the 
League of Nations or non-Member States, 
which shall include th ree of the Members 
of the League permanently represented on the 
Council. 

The date of entry into force shall be the 
ninetieth day following the receipt by the 
Secretary-General of the League of Nations 
of the seventh ratification or accession, in ac
cordance with the first paragraph of the pre
sent article . 

The Secretary-General of the League of 
Nations, when making the notifications pro
vided for in Articles 13 and 14, shall state in 
particular that the ratifications or access ionll 
referred to in the first paragraph of the pre
sent article have been received. 

Art. 16. Every ratif ication or accession ef
fected after the entry into force of the Con
vention in accordance with Artcile 15 shall 
take effect on the ninetieth day follow ing 
the date of receipt thereof by the Secretary
General of the League of Nations. 

Art. 17. The present Convention may not 
be denounced before the expiry of two years 
from the date on which it has entered into 
force in respect of that Member of the League 
or non-Member State; such denunciation sh a ll 
take effect as from the ninetieth day follo
wing the receipt by the Secretary-Genera] of 
the notification addressed to him. 

Every denunciation shal! be immediately 
communicated by the Secretary-General of the 
League of ations to all the other High Con
tracting Parties. 

Each denunciation shall take effect only as 
regards the High Contracting Party on whose 
beha! f is has been made. 

Art. 18. Every Member of the League of 
Nations and every non-Member State in 
respect of which the present Convention is in 
force may forward to the Secretary-General 
of the League of Nations, after the expiry of 
the fourth year following the entry into force 
of the Convention, a request for the revis ion 
of some or all of the provisions of that Con
vention. 

If such request after being commun icated 
to the other Members of the League of Na
tions or non-Member States between whom 
the Convention is at that t ime in force, is 
supported within one year by at least six of 
them, the Council of the League of Nations 
shall decide whether a Conference shall be 
convened for the purpose. 

Art. 19. Any High Contracting Party may, 
at the time of signature, ratification or ac
cession, deciare that, in accepting the present 
Convention, he does not assume any obli ga
tions in respect of all or any of his colonies, 
proteotorates or territories under suzera inty 
or man date; and the present Convention sha ll 
not apply to any territories named in such de
claration. 

Any High Contracting Party may give no
t ice to the Secretary-General of the League 
of Nations at any time subsequently that he 
desires that the Convention shall apply to a ll 
or any of his territories which have been 
made the subject of a declaration under the 
preceding paragraph and the Convent ion shall 
apply to a ll the territories named in such 
notice ninety days after its receipt by the 
Secretary-General of the League of N ations . 

Any Hi gh Cont racting P arty may at any 
time deciare that he desires that the present 
Convention shall cease to apply to a ll or any 
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of his colonies, protectorates or territories 
under suzerainty or mandate and the Conven
tion shall cease to apply to the terr itories 
narned in such declaration one year after its 
receipt by the Secretary-General of the League 
of Nations. 

Art. 20. The present Convention shall be 
registered by the Secretary-General of the 
League of Nations as soon as it cornes into 
force. It shall then be pub! ished as soon as 
possible in the League of Nations Treaty 
Se,·ies. 

In faith whereof the above-mentioned Pleni
potentiaires have signed the present Conven
tion. 

Done at Geneva , the seventh day of J une, 
one thousand nine hundred and thirty, in a 
single copy, which shall be deposited in the 
a rchives of the Secretariat of the League of 
Nations, and of which authenticated copies 
shall be del ivered to all Mernbers of the 
League of ations and non-Mernber States 
represented at the Conference. 

(Zie voor de onde,·teekeningen de F1·a11sche 
tekst.) 

Protocol to the Conventlon. 

At the time of signing the Convention of 
this day's date for the settlernent of certain 
confl iets of law in connection with bi li s of 
excha nge and prornissory notes, the under
s igned, dnly authori sed, have agreed upon the 
following provisions: 

A. 
The Mernbers of the L eague of ations a nd 

the non-Member States who may not have 
been able to deposit their ratifica t ions of the 
sa id Convention before September 1st, 1932, 
undertake to forward within fifteen days !rom 
that date a cornmunication to the Secretary
General of the League of Nations inforrning 
him of their situatiori as regards ratification. 

B. 
If on November 1st, 1932, the cond it ions 

la id down in Article 15. paragraph 1, for the 
entry into force of the Convention are not ful
filled, the Secretary-General of the League of 
Nations shall convene a meeting of the Mern
bers of the League and the non-Mernber Sta
tes which have igned the Convention or ac
ceded to it. 

The purpose of this meeting sha l I be to 
examina the situation and any measures to be 
taken to rernedy it. 

C. 
The High Contracting P a rties shall cornmu

nicate to each other, immediately upon their 
coming into force, the legislati ve measures 
taken by thern in execution of the Convention 
in their respective territories. 

I n faith whereof the P lenipotentiar ies have 
signed the present Protocol. 

Done at Geneva, the seventh day of J une, 
one thousand nine hundred and thirty, in a 
single copy, which shal l be deposited in the 

archives of the Secretariat of the L eague of 
Nations, and of which authenticated copies 
shall be delivered to a ll Members of the 
League of Nations and non-Member States 
represented at the Conference. 

(Zie voo,· de onderteekeningen de Fransche 
tekst .) 

Conventlon on the stamp Iaws.ln connectlon 
wlth bllls of exchange and 

promlssory notes. 

( Zie voo,· de lijst der gevolmachtigden de 
Fran.sche tekst.) 

Who, having communicated their fu ll po
wers found in good and due form, have agreed 
upon the following provisions: 

Art. 1. If their laws do not already make 
provision to this e ffect, the High Contracting 
Parties undertake to alter their laws so that 
the validity of obligations arising out of a 
bi l] of exchange or a promissory note or the 
exercice of the rights tha t flow therefrom 
shall not be subordinated to the observance of 
the provisions concern ing the stamp. 

evertheless, the Contracting Parties may 
suspend the exercise of these 1·ights until pay
ment of the stamp duties they prescribe or of 
any penalties incurred . They may also decide 
that the q ual ity and effects of an instrument 
"imrnediately executory" wh ich, according to 
their legislation may be attributed toa bil! of 
exchange and prornissory note , shall be sub
ject to the condition that the stamp law has, 
frorn the issue of the instrument, been duly 
cornplied with in accordance with their laws. 

Each of the High Contracting P arties re
serves the right to restrict the unclertaking 
mentioned in paragraph 1 to bil ls of exchange 
only. 

Art. 2. The present Convention, the French 
and English texts of ·which shall be equally 
authentic, shall bear this day's date. 
It rnay be signed thereafter until September 

6th, 1930, on behalf of any Member of the 
League of Nations or non-Member State. 

Art. 3. The presen t Convention shall be 
ratifiecl. 

The instruments of ratification shall be 
deposited before September 1st, 1932, with 
the Secretary-General of the League of a
tions, who sha l] forthwith notify receipt the
reof to all the Members of the League of 
Nations and to the non-Mernber States Parties 
to the present Con\'.ention. 

Art. 4. As from September 6th, 1930, any 
Member of the League of Nations and any 
non-1\l[ember State may accede thereto. 

Such accession shal I be effectecl by a noti
fication to the Secretary-General of the League 
of Nations, such notification to be deposited 
in the archives of the Secretariat. 

The Secretary-General sha ll noti fy such 
clepos it forthwith to a lJ States which have 
signed or acceded to the present Convention. 

Art. 5. The present Convention shall not 
carne into force until it has been ratifi ed or 
accecled to on behalf of seven Members of 
the League of Nations or non-Member States, 
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wh ich shall include three of the Members of 
the League permanent! y represented on the 
Council. 

The date of entry into force shall be the 
n inetieth day following the receipt by the 
Secretary-General of the .League of Nations 
of the seventh ratification or access ion in ac
cordance with the first paragraph of the 
present Article. 

The Secretary-General of the League of 
Nations, when making the notifications pro
vided for in Article 3 and 4, shall state in 
particular that the ratifications or access ions 
referred to in the first paragraph of the pre
sent Article have been received. 

Art. 6. Every ratification or accession ef
fected after the entry into force of the Con
vention in accordance with Article 5 shall 
take effect on the ninetieth day following the 
date of receipt thereof by the Secretary-Gene
ral of the League of ations. 

Art. 7. The present Convention may not be 
denounced before the expi ry of two years from 
the date on which it has entered into force in 
respect of that Member of the League or non
Member State; such denunciation hall take 
effect as from the ninetieth day follow ing the 
recei pt by the Secretary-General of the notif i
cation addressed to him. 

Every denunciation shall be immediately 
communicated by the Secretary-General of the 
League of Nations to all the other High Con
tracting Parties. 

Each denunciation shall take effect only as 
regards the High Contracting P arty on whose 
behalf it has been made. 

Art. 8. Every Member of the League of 
Nations and every non-Member State in 
respect of which the present Convention is in 
force, may forward to the Secretary-General 
of the League of Nations, after the expiry of 
the fourth year following the entry into force 
of the Convention, a request for the rev ision 
of some or all of the provisions of that Con
vention. 

If such request, after be ing communicated 
to the other Members or non-Member States 
between whom the Convention is at that t ime 
in force, is supported with in one year by at 
least six of them, the Council of the League 
of Nations shall decide whether a Conference 
shall be convened for the purpose. 

Art. 9. Any High Contracting Party may, 
at the t ime of signature, rati fication or acces
sion deciare that, in accepting the present 
Con~ention, he does not assume any ob i iga
t ions in respect of all or any of his colonies, 
prntectorates or territories under uzera inty 
or mandate; and the present Convention 
shall not apply to any terr itories named in 
such declaration. 

Any Hi gh Contracting Party may give no
t ice to the Secretary-General of the League 
of Nations at any t ime subsequently that he 
des ires that the Convention sha ll apply to all 
or a ny of his terr itor ies which have been 
made the subject of a declaration under the 
preceding pa ragraph and the Convention shall 
apply to a ll the territories named in such 
notice ninety days after its receipt by the 
Secretary-General of the L eague of N ations. 

Any High Contracting Party may at any 

time deciare that he desires that the present 
Convention shal! cease to apply to a ll or any 
of his colonies, protectorates or terri tor ies 
under suzerainty or mandate and the Con
vention sha l! cease to apply to the territories 
named in such declaration one year a fter its 
receipt by the Secretary-General of the 
League of ations. 

Art. 10. The present Convention shal! be 
registered by the Secretary-General of the 
League of ations as soon as it comes into 
force. It shall then be pub! ished as oon as 
possible in the League of Nations 1'reaty 
Sl'ries. 

In faith whereof the above-mentioned Ple
nipotentiaries have signed the present Con
vention. 

Done at Geneva, the seventh day of June, 
one thousand nine hundred and thirty, in a 
s ingle copy, wh ich shall be deposited in the 
archives of the Secretariat of the League of 
Nations, and of which authent icated copies 
shall be delivered to a ll Members of the 
League of Nations a nd non-Member States 
represented at the Conference. 

(Zie voor de ondcrteekeningen de Fra.nsche 
tekst.) 

Protocol to tlle ConventJon. 

At the time of signing the Convention of 
this day's date on the stamp laws in connec
tion with bills of exch a nge a nd promissory 
notes, the undersigned, duly authorised, have 
agreed upon the following priv isions: 

A. 
The Members of the League of N ations and 

the no n-Member States wh ich may not have 
been able to deposit their ratifications of the 
said Convention before September 1st, 1932, 
undertake to fonvard within fifteen days from 
that date a comm unication to the Secretary
General of the League of Nations informing 
him of their situation as regards ratification. 

B. 
If on November 1st, 1932, the conditions 

laid down in Article 5, paragraph 1, for the 
entry into force of the Convention are not 
fulfilled, the Secretary-General of the League 
of Nations shall convene a meeting of the 
Members of the League and the non-Member 
States which have s igned the Convention or 
acceded to it. 

The purpose of this meeting sha ll be to exa
mine the situation and any measures to be 
taken to meet it. 

c. 
The Hi gh Contracting P arties shall com

municate to each other, immedi ately upon 
their comi ng •into force, the legislative mea
sures taken by them in execution of the Con
vention in their respective territor ies. 

D . 
1. It is agreed that, in so far as concerns the 

United Kingdom of Great Bri ta in a nd Northern 
I rela nd, the only instruments to which the pro-
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v1s1ons of this Convention shall apply are 
bill s of exchange presented for acceptance or 
accepted or payable elsewhere than in the 
United Kingdom. 

2. A similar limitation shall apply in the 
case of any colonies, protectorates or territo
ries under suzerainty or mandate of His Bri
tannic Majesty to which the Convention may 
become applica,ble in virtue of Article 9, pro
vided that a notification cl a im ing such limi
tation is addressed to the Secretary-General 
of the League of N ations bef Öre the date on 
wh ich the application of the Convention to 
such territory takes effect. 

3. It is further agreed that in so far as 
concerns Northern Ireland the provisions of 
this Convention shall only apply with such 
modifications as may be found necessary. 

4. The Government of any Member of the 
League of Nations or non-Member States 
which is rnady to accede to the Convention 
under Article 4, but desires to be allowed the 
limitation specified in paragraph 1 above, 
may inform the Secretary-General of the 
League of N ations to th is effect, and the 
Secretary-General shall forthwith communicate 
th is notification to the Governments of all 
Members of the League and non-Member Sta
tes on whose behalf the Convention has been 
signed or accessions thereto deposited and 
enquire if they have any objection thereto. 
If within six months of the date of the com
munication of the Secretary-General no ob
jections have been received, the limitation 
shall be deemed to have been accepted. 

In fa ith whereof the Plenipotentiaries have 
signed the present Protocol. 

Done at Geneva, the seventh day of June, 
one thousand nine hundred and thirty, in a 
single copy, which shall be deposited in the 
archives of the Secretariat of the League of 
Nations, and of which authenticated copies 
shall be delivered to all Members of the 
League of N ations and non-Member States 
represented at the Conference. 

(Zie voor de onderteekeningen de Fransche 
tekst.) 

s. 225. 

25 April 1935. WET tot w1Jz1gmg van de 
Marinescheepsongevallenwet (Staatsblad 
1928, n°. 69). 

Bijl . Handel. 2de Kamer 1934/1935, n°. 262, 
1- 6. 

Hand. 2de Kamer 1934/1935, blz. 1883. 
Handel. 1ste Kam er 1934/1935, blz. 638 . 

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

dat het wenschelijk is de Marine-scheepsonge
vallenwet, Staatsblad 1928, n°. 69, te wijzigen 
in dien zin dat, naast den Nederlandschen, 
een Nederlandsch-Indische Marineraad zal 
worden ingesteld; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de hoogeraangehaalde wet wor

den de volgende wijzigingen aangebracht. 
L . & S. 1935. 

A. 

In het tweede lid van artikel 1 worden, na 
"Commandant der Marine", tusschengevoegd 
de woorden: ,, in Nederland, dan wel den 
Commandant der Zeemacht in ederlandsch
Indië", terwij l in stede van "den Marineraad" 
wordt gelezen "een Marineraad". 

Van het vij fde l id van dit artikel wordt de 
tweede alinea gelezen als volgt: ,,worden als 
Nederlandsch oorlogsvaartuig beschouwd alle 
ten behoeve der Koninklijke Marine gebezigde 
vaartuigen, waarover een mil itair der zee
macht het bevel voert en welke geheel of ge
deeltelijk met militairen zijn beman<J"; ter
wijl aan het slot van het vijfde l id een nieuwe 
alinea wordt opgenomen, luidende: ,,wordt 
onder "Commandant der Zeemacht in Neder
landsch-Indië" verstaan de Commandant der 
Zeemacht en Hoofd van het Departement der 
Marine in ederlandsch-Indië". 

Het zesde lid van het artikel vervalt. 

B. 
Het opschrift van hoofdstuk II wordt ge

lezen als volgt : ,,Van de Marineraden en 
hunne samenstell ing". 

c. 
In hoofdstuk II wordt voor artikel 2 een 

nieuw artikel ingelascht, luidende: 
Art. la. 1 . Er zijn een ederlandsche en 

een Nederlandsch-Indische Marineraad. 
2. De Nederlandsche Marineraad is geves

t igd in een door Ons nader aan te wijzen ge
meente. H ij is bevoegd ook in andere gemeen
ten hier te lande te vergaderen. 

3. De Nederlandsch-Indische Marineraad is 
gevestigd te Batavia. Hij is bevoegd, na ver
kregen machtiging van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-Indië, ook elders daar 
te 1 ande te vergaderen. 

D. 
Van artikel 2 vervalt het eerste lid. 
Het tweede lid wordt eerste lid. In den 

aanhef wordt, in stede van " De· raad bestaat", 
gelezen: ,,De Marineraden bestaan" . In den 
tweeden zin wordt in stede van "voorzitter" 
gelezen: ,,voorzitter van den Nederlandschen 
Marineraad". Tusschen den tweeden en den 
derden zin wordt een nieuwe zin opgenomen, 
luidende: ,,De voorzitter van den Nederlandsch
Indischen Marineraad · moet vol doen aan de 
eischen, gesteld voor de benoembaarheid tot 
lid van een Raad van J ustitie in eder
landsch-Indië.", terwijl in de laatste zinsnede 
van dit lid , in plaats van "hoofdofficier", ge
lezen wordt: ,,vl ag. of hoofdoff icier". 

Het derde lid wordt tweede l id. In den aan
hef van dit l id wordt, in stede van "Voorts 
worden", gelezen: ,,Voor beide raden worden 
tevens", rerwijl in den laatst;en regel het 
woord "tweede" vervangen wordt door "eerste". 

Het vierde lid wor dt derde lid. In den aan
hef van dit lid wordt, in ~tede van "den 
Raad", gelezen: ,,el ken Raad". 

Het vij fde tot en met het achtste lid worden 
vervangen door de volgende drie nieuwe leden: 

,,4. Aan eiken Raad worden, op diens ver
zoek, voor elk geval afzonderlijk, de noodige 
deskundige raadgevers toegevoegd. 

5. De voorzitters, de plaatsvervangende 
22 
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voorzitters, de leden en de plaatsvervangende 
leden worden benoemd voor den tijd van ten 
minste één en ten hoogste v ier jaren . 

Herbenoeming heeft niet plaats, tenzij bij
zondere omstandigheden in het betrekkelijke 
besluit te vermelden, daartoe aanleid ing geven. 

6. De benoem ing van den voorzitter, den 
plaatsvervangenden voorzitter, de leden en de 
plaat.svervangende leden van den Nederland
schen Marineraad, zoomede de toevoeging aan 
dit college van deskundige r aadgevers, ge
schieden door Ons; ten aanzien van den Ne
derlandsch-Indischen Marineraad geschiedt dit 
door den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indi ë." 

E. 
Na artikel 2 wordt een nieuw opschrift in

gelascht, luidende: ,,Hoofdstuk IIA . Van de 
bevoegdheid en den werkkring der Marine
raden." 

Onder dit opschrift worden, vóór artikel 3, 
twee nieuwe artikelen opgenomen, luidende : 

Art. 2a. 1. De N ederlandsche Marineraad 
neemt kennis van de rampen en ongevallen, 
overkomen aan alle oorlogsvaartuigen, ten 
aanzien waarvan die kennisneming ingevolge 
het tweede lid van dit artikel niet is opgedra
gen aan den N ederlandsch-Indischen Marine
raa d. 

2. De N ederlandsch-Indische Marineraad 
neemt kennis van rampen en ongevall en, over
komen aan oorlogsvaartuigen, welke: 

a. onder h et opperbevel van den Gouver
neur-Generaal van N ederl andsch-Ind ië staan; 

b. hoewel eigenlijk behoorende tot de zee
macht in N ederlandsch-Indië, tijdel ij k aan het 
opperbevel van den Landvoogd aldaar ont
trokken zijn in verband met een vanuit Ne
derlandsch-Indië naar het buitenland onder
nomen reis; 

c. vanuit Nederl and, Suriname of Curaçao 
op reis zijn naar Nederlandsch-Indië, met de 
bedoeling om aldaar onder het opperbevel van 
den Gouverneur-Generaal te worden gesteld. 

3. Wij behouden Ons voor om het onde~
zoek van aan oorlogsvàartuigen overkomel 
rampen en ongevallen, in afwijking van he · 
bepaalde in de eerste twee leden van di! 
artikel, aan een anderen Marineraad op t, 
dragen. 

Art. 2b. 1. De werkkring en de bevoegd
heden: 

a. van de voorzitters, de leden en de secre
tarissen van de :Marineraden en van hunne 
plaatsvervangers, zoomede die van de deskun
d ige raadgevers, aan de Marineraden toege
voegd, 

b. van de vlootvoogden in verband met hun 
bemoeienis ten opzichte van rampen en onge
vallen, aan oorlogsvaartuigen overkomen, 

worden, met betrekking tot den ederland
schen Marineraad door Ons en met betrekking 
tot den Nederl andsch-Indischen Marineraad 
door den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch -Indië geregeld. 

2. De gel delijke tegemoetkomingen; toe te 
kennen aan de in het eerste lid van dit ar
tikel onder a bedoelde personen, worden met 
betrekking tot den N ederlandschen Marine
raad voor zooveel noodig door Ons en met 
betrekking tot den Nederlandsch-Indischen 

Marineraad voor zooveel noodig door den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
vastgesteld. 

F. 
In het eerste lid van artikel 3 wordt op den 

tweeden regel in plaats van "van den M arine
raad" gelezen "van den betrokken Marine
raad" . 

G. 
V an artikel 5 worden de eerste vijf regels 

gelezen als volgt: ,.De betrokken Comman
danten der Marine in N ederland, de Comman
dant der Zeemacht in Nederlandsch-Indië, de 
in het eerste lid van artikel 9 bedoelde marine
officieren, de voorz itters, de plaatsvervangende 
voorzitters, de leden, de plaat.svervangende 
leden, de secretarissen, de plaatsvervangende 
secretarissen van de Marineraden, zoomede de 
aan die R aden toegevoegde deskundige raad
gevers · en hunne plaat.svervangers." 

H. 
In artikel 6 wordt op den eersten regel 

(tweemaal), in stede van "voorzitter", ge
lezen "voorzitters", terwij l op den tweeden 
regel de woorden "den Marineraad" worden 
vervangen door: ,.de Marineraden". 

I. 
Van artikel 7 wordt het eerste lid gelezen 

als volgt: 
,,1 . De zittingen van de M arineraden wor

den in het openbaar gehouden, tenzij in een 
bepaald geval de Raad, om in de uitspraak te 
vermelden redenen, mocht besluiten de behan
deling van een zaak geh eel of gedeeltelijk met 
gesloten deuren te doen plaats hebben. Dit 
laatste geschiedt ook indien, om redenen van 
defensiebelang of om redenen , daarmede ver
band houdende, den ederlandschen Marine
raad door Onzen Minister van Defensie, dan 
wel den N ederlandsch-Indisch en Marineraad 
door den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië, geheimhouding wordt opge
legd." 

In he t tweede lid wordt op den eersten 
regel (tweemaal), in stede van "voorzitter", 
gelezen: ,.voorzitters", terwijl op den derden 
en vierden regel het woord " secretaris" (twee
maal) wordt vervangen door "secretarissen". 

In het derde lid wordt op den eersten regel, 
in stede van "den Raad", gelezen: ,.de Ma
rineraden''. 

J. 
Artikel 8 wordt gelezen · als volgt: 
,.De commandanten van oorlogsvaartuigen, 

aan welke een ramp of ongeval is overkomen, 
geven daarvan onverwijld, door toezending 
van een door hen ter zake opgemaakt verslag, 
kennis: 

aan den betrokken Commandant der Mar ine 
in Nederland, wanneer de zaak, ingevolge ar
tikel 2a, ter kennisneming van den eder
landschen Marineraad staat, met dien ver
stande, dat de commandant van een oorlogs
vaartuig, dat onder rechtstreeksch bevel staat 
van Onzen Minister van Defensie, dit verslag 
doet toekomen aan genoemden Minister, die 
dit verslag in handen stelt van den comman
dant der Marine, dien hij voor het voorloopig 
onderzoek aanwijst; 



339 25 APR I L . (S. 225) 1935 

aan den Commandant der Zeemacht in Ne
derlandsch-Indië, wanneer de zaak, ingevolge 
evengenoemd artikel, ter kennisneming van 
den Nederlandsch-Indischen Marineraad staat. 

K. 
Artikel 9 wordt gelezen als vol gt : 
" 1. De in al't ikel 8 bedoelde vlootvoogden 

stellen nopens alle op de in dat artikel aan
gegeven wijze te hunner kennis gekomen ram
pen of ongevallen een voorloopig onderzoek in, 
of doen dit instell en door een door hen aan te 
wijzen marine-officier. De uitkomsten van dit 
onderzoek worden zoo spoedig mogelij k, onder 
overlegging van alle op de zaak betrekking 
hebbende stukken, aan den voorzitter van den 
betrokken Marineraad medegedeeld. 

2. Meent de met het voorloopig onderzoek 
belaste vlootvoogd dat u it een oogpunt van 
defens iebel ang een geheime behandeling der 
zaak noodzakelijk is, dan zendt hij de stukken 
van het onderzoek, vergezeld van zijne be
schouwingen, aan Onzen M in ister van Defen
sie, wanneer het een tot de competentie van 
den Nederlandschen Marineraad behoorende 
zaak betreft, en _aan den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-Indië, wanneer het een zaak 
betrnft, welke ter kennisneming van den Ne
derlandsch-Indischen Marineraad staat. Deze 
Bewindsl ieden beslissen of de behandeling van 
en de uitspraak in de zaak geheim zullen zijn 
en geven, bij de doorzending der stukken, aan 
den betrokken Raad dienovereenkomstig op
dracht. 

3. De Marineraden besl issen of met het 
oog op aard en omvang van ramp of ongeval 
al dan niet een onderzoek door den Raad zal 
worden ingesteld en geven van deze beslissing 
kenn is, de ederlandsche Raad aan Onzen Mi
nister van Defensie, de Nederlandsch-Indische 
R aad aan den Gouverneur-Generaal van Ne
derlandsch-Indië. Acht de Minister of de Gou
verneur-Generaal, in tegenstelling met de op
vatting en beslissing van den Raad, het noodig 
dat een onderzoek wordt ingesteld, dan deelt 
hij zulks aan het betrokken college mede, het
wel k in dat geval alsnog h iertoe overgaat_. 

4. Wanneer besl ist is, dat door een Marine
raad een onderzoek zal worden ingesteld, stelt 
de voorzitter de plaats, den dag en het uur 
daarvoor vast en roept hij de noodige getuigen 
en deskund igen voor die zitting van den Raad 
op. 

5. Een Marineraad, een zaak in behande
ling genomen hebbend, is bevoegd, zoo noodig 
den vlootvoogd, die het voorloopig onderzoek 
in die zaak heeft ingesteld of doen instellen, 
te verzoeken middelerwij l nog nadere gegevens 
nopens bepaalde onderwerpen te verzamelen. 
Deze is gehouden, aan dat verzoek te voldoen." 

L . 

Artikel 10 wordt gelezen als volgt: 
,,1. Op het voorloopig onderzoek, in te stel

len door of vanwege de daartoe aangewezen 
vlootvoogden, zoomede op het onderzoek door 
de Mar ineraden, zijn van overeenkomstige toe
passing de bepal ingen omtrent het onderzoek 
van strafzaken, vervat in de R egtspleging bij 
de Zeemagt, met dien verstande, dat onder eede 
gehoord wordende getuigen, in stede van hunne 
mededeelingen na het afleggen daarvan met 

een eed of plechtige verklaring te bevestigen, 
zullen moeten zweren (beloven) dat zij de ge
heele waarheid en niets dan de waarheid zul
len zeggen, al vorens tot het a fl eggen hunner 
verklar ing te worden toegelaten. 

2. Voor de in het eerste lid bedoelde offi
cieren, voor de voorzitters der Marineraden en 
voor de Marineraden gelden, met betrekking 
tot het te houden onderzoek, dezelfde bevoegd
heden en verplich t ingen , als in de R egtsple
g ing bij de Zeemagt te dien opzichte zij n vast
gelegd, onderscheidenlij k voor de offi cieren
commissarissen, belast met de informatiën, 
voor de presidenten van de zeekrij gsraden en 
voor de zeekrij gsraden. 

3. Bij het onderzoek, zoowel het voorloo
pige als het hoofdonderzoek, kunnen zij , d ie 
uit hoofde van hun stand, hun beroep of hun 
ambt tot geheimhouding verpl icht zijn, zich 
van het geven van getu igenis of van het be
antwoorden van bepal\l de vragen verschoonen, 
doch alleen omtrent hetgeen waarvan de we
tenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd ." 

M. 
Artikel 11 wordt gelezen als volgt: 
,,Aan getuigen en deskund igen, voor zoo

verre hunne dienstverhouding tot de Overheid 
niet medebrengt, dat zij hunne medewerking 
zonder eenige schadeloosstell ing verleenen, 
wordt, zoo zij d it verlangen, eene schadeloos
stelling toegekend, door den Nederlandschen 
Marineraad naar den maatstaf der tarieven 
van justitiekosten en salarissen in burgerlij ke 
zaken en door den ederlandsch-Indischen 
Marineraad naar den maatstaf van het tarief 
van justitiekosten en salarissen in burgerlijke 
zaken voor de Europeesche rechtbanken in 
Nederlandsch-Indië." 

N . 
Van artikel 12 wordt de aanhef van het eer

ste l id gelezen als volgt: ,,De betrokken vloot
voogden, de voorzitters van de Marineraden en 
deze Raden zelv~, kunnen overlegging vorde-
ren ...... .. .... enz. 

Het tweede lid wordt gelezen als volgt: 
"2. Bij verzu im van overlegging binnen den 

gestel den termijn wordt daarvan proces-verbaal 
opgemaakt, hetwelk wordt toegezonden, zoo de 
nalatige mil itair is, aan de mil ita ire autoriteit 
onder wier bevelen hij staat en anders aan het 
Openbaar M inisterie bij het gerecht, voor het
welk de nalatige ter zake van zijne tekort
koming zal moeten terechtstaan ." 

Aan het slot van het artikel wordt een 
nieuw lid toegevoegd, luidende: 

.,3. H et in het tweede l id bedoelde proces
verbaal levert, behoudens tegenbewijs, een vol
ledig bewijs op van hetgeen daarin vermeld 
staat." 

N'. 
Van artikel 13 wordt de tweede regel van 

het eerste l id gelezen: 
,,lieden, de machinisten of scheepswerktuig
kundigen en de radio-telegrafisten van". 

0. 
I n het eerste l id van artikel 14 wordt op den 

eersten regel , in stede van "den Mariner aad", 
gelezen "een Marineraad". 

Van het derde lid worden de eerste twee 
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regels gelezen a ls. volgt : ,,Op grond van het 
gehouden onderzoek deelt de Nederlandsche 
Marineraad aan Onzen Minister van Defensie 
en de N ederl andsch-Indische Marineraad aan 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indi ë mede of er naar ' s R aads oordeel aan-
leiding ........... . ", terwijl op den derden regel, 
in stede van " het" oorlogsvaartuig, wordt ge
lezen "een" oorlogsvaartuig. 

In het vierde Jid wordt op den eersten regel , 
vóór het woord " Ma rineraad" , tusschenge
voegd het woord " N ederl andschen"; de vierde 
regel wordt gelezen: ,,kapitein, een stuurman, 
een machinist of een radiotelegrafist van een 
schip, dat"; op den negenden en t ienden 
regel wordt in stede van "Hoofdinspecteur 
voor de Scheepvaart" gelezen " Inspecteur
Generaal voor de Scheepvaart te 's-Graven
hage; " aan het slot van dit I id wordt het 
vol gende toegevoegd : ,,De Nederlandsch
Indische Marineraad stel t in een dergelijk ge
val, wanneer het betrokken schip ingevolge of 
krachtens artikel 2 der Schepenordonnantie 
1927 (Indisch Staatsblad n°. 33) valt onder de 
bepalingen dier ordonnantie, de stukken van 
h et onderzoek in h anden van den Hoofdinspec
teur, Hoofd van den Dienst van Scheepvaart , 
die handelt als is aangegeven in artikel 22 
der Schepenordonnantie 1927. Is een schip, 
vallende ander de bepalingen van de Schepen
wet, bij de zaak betrokken, dan zendt de N e
derlandsch-Indische Marineraad de stukken 
aan den Inspecteur-Generaal voor de Sch eep
vaart te 's-Gravenhage. " 

H et vijfde lid wordt gelezen als volgt: 
,,5. Een gewaarmerkt afschrift van de uit

spraak wordt zoo spoedig mogelijk aangebo
den, door den N ederlandschen Marineraad aan 
Onzen Minister van Defensie, door den N e
derl andsch-Indischen Marineraad aan den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië." 

H et zesde lid wordt gelezen als vol gt: 
"De uitspraken van den ederlandschen 

M arineraad worden op door Ons te bepalen 
wijze openbaar gemaakt; ten aanzien van de 
uitspraken van den Nederlandsch-Indischen 
Marineraad geschiedt dit op de wijze, door den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indiè 
te bepalen." 

Van het zevende lid worden de laatste drie 
regels gelezen als volgt: ,,geheim couvert over
gelegd, voor zooveel betreft den ederland
schen Raad aan Onzen Minister van Defens ie 
en wat betreft den Nederlandsch-Indischen 
Raad aan den Gouverneur-Generaal van Ne
derlandsch-Ind ië. \Vanneer deze rapporten geen 
defensiegeheimen bevatten, wordt daarvan een 
exemplaar neergelegd ter griffie van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal en, wan
neer de zaak betrekking heeft op een oorlogs
vaartuig, staande onder het opperbevel van 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië, ook op het secretariaat van den Volks
raad aldaar. 

P . 
I n het eerste lid van artikel 15 wordt op 

den tweeden regel, na het woord " deskundi
gen", tusschengevoegd: ,,voor den N ederland
schen Marineraad" ; op den voor! aatsten regel 
van dit lid vervallen de woorden "van den 
M a ri neraad. '' 

Tusschen het eerste en het tweede lid wordt 

een nieuw lid ingevoegd, luidende: 
,, l a. De termijn van oproeping van getui

gen en van deskundigen voor den Neder
l andsch-Indischen M arineraad wordt door den 
Gouverneur-Generaal van N ederlandsch-Indië 
vastgesteld." 

In het tweede l id wordt op den tweeden 
regel , in stede van "den" Marineraad, ge
lezen "een" M arineraad, worden na "deur
waarder" ingelascht de woorden " of ander 
dienaar van de openbare macht" , terwijl aan 
het slot van dit lid de woorden "hier te lande" 
vervallen. 

In het derde lid wordt op den vijfden regel, 
achter de woorden "plaatselijk bestuur", tus
schengevoegd: ,,- op J ava en Madoera : aan 
den ass istent-resident - " 

Q. 
In artikel 16 worden in het eerste lid op den 

eersten regel de woorden "Marineraad is" ver
vangen door " M arineraden zijn". 

In het tweede lid wordt, in stede van "De 
betrokken Commandant der Marine" , gelezen: 
" De vlootvoogd, die het voorloopig onderzoek 
heeft ingesteld of doen instellen," , terwijl op 
den tweeden regel, vóór het woord "Marine
r aad" , wordt tusschengevoegd het woord "be
trokken". 

R. 
Artikel 17 wordt gelezen al s volgt: 
,,1. De kosten van het onderzoek betreffen

de een ramp of ongeval, overkomen aan een 
onder het opperbevel van den Gouverneur
Generaal .van N ederlandsch-Indië staand oor
logsvaartuig, alsmede de kosten verbonden 
aan den Nederlandsch-Indischen Marineraad, 
komen ten laste van de N ederlandsch-Indische 
geldmiddelen. 

2. Alle andere uit deze wet voortvloeiende 
kosten worden gedragen door het Rijk. " 

S. 
Artikel 18 wordt gelezen als vol gt : 
,,Aan belanghebbenden wor dt op hun ver

zoek kosteloos inzage en, op hunne kosten, 
uittreksel of afschrift van de uitspraak van 
een Marineraad door den secretaris van het 
college verstrekt, berekend, voor den N eder
landschen Marineraad volgens tarief voor uit
treksels of a fschriften van vonnissen in straf
zaken, voor den N ederl andsch-Indischen Ma
rineraad volgens tar ief van justitiekosten en 
salarissen in strafzaken voor gr iffiers en deur
waarders bij de Europeesche rechtbanken." 

T. 
De bestaande inhoud van artikel 26 wordt 

eerste I id, terwijl aan het artikel een nieuw 
lid wordt toegevoegd, luidende: 

,, 2. Bij de oplegging en uitvoering krach
tens deze wet, van straffen in Nederlandsch
Inclië, Suriname en Curaçao, gelden de met 
betrekking tot de gelijknamige stra ffen daar 
te lande van kracht zijnde wettelijke bepa
lingen." 

u . 
Artikel 27 wordt gelezen als volgt: 
,,In alle gevallen, waarop deze wet van toe

passing is, zijn, behoudens het bepaalde in het 
vierde Jid van artikel 14, niet van toepass ing 
de voorschriften van hoofdstuk IV der Sche-
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penwet en de bepaling, vervat in artikel 70 
van die wet, noch het bepaalde bij of krach
tens artikel 22 van de Nederlandsch-Indische 
Schepenordonnantie-1927." 

v . 
Artikel 29 wordt gelezen als volgt: 
" H etgeen verder ter uitvoering van deze 

wet noodig is, wordt voor zooveel den eder
landschen M arineraad betreft door Ons en voor 
zooveel het op den Nederlandsch-Indischen 
Marineraad betrekking heeft, door den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-Indië ge
regeld." 

W . 
N a artikel 29 wordt een nieuw artikel op

genomen, 1 uidende: 
Art. 29a. Deze wet is ook verb indend voor 

Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. 

X. 
Artikel 30 wordt gelezen als volgt: 
"Deze wet kan worden aangehaald onder 

den titel " M arine-scheepsongevall enwet", met 
bijvoeging van het jaar en het nummer van 
het Staatsblad, waarin de gewijzi gde tekst is 
geplaatst. 

Art. II. Op Onzen last wordt de Marine
sch eepsongevallenwet, Staatsblad 1928, n°. 69, 
met de daarin bij deze wet aangebrachte wij
zigingen en plaats geh ad hebbende aanvullin
gen in een doorloopend genummerde reeks 
van hoofdstukken en artikelen samengevat en, 
zoo noodig met wijziging dienovereenkomstig 
van de aanhaling daarin van h are hoofdstuk
ken, a rtikelen of gedeelten van artikelen, in 
het Staatsblad geplaatst en afzonderlijk uit
gegeven. 

Art. III. Deze wet treedt in werking op 
een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten April 

1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van D efensie, L . N . D ec k ers. 

s. 226. 

Vervallen. 

s. 227. 

De Minis ter van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Co l ijn. 
D e M inister van Waterstaat, 
v a n L i d t h d e J e u d e. 

( Uitgeg. 14 M ei 1935.) 

26 April 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het K oninklijk besluit van den 20sten Oc
tober 1933 (S taatsblad n°. 528), tot vast
stelling van een nieuw Reglement voor 
het Koninklijk Nederlandsch Meteorolo
gisch Instituut. 

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

W aterstaat van 25 Maart 1935, La. E, Afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

D en R aad van State gehoord (advies van 9 
April 1935, n° . 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 April 1935, La. C, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen , da t het Koninklijk besluit van 

den 20sten October 1933 (Staatsblad n°. 528), 
zal worden gewijzigd als volgt: 

Art. I. In ·artikel 5, onder 6°., vervallen 
de woorden "bij de scheepvaart en de lucht
vaart in gebruik". 

Art. II. Het vierde lid van artikel 12 
wordt aldus gelezen : 

"Het College van Curatoren wordt bijgestaan 
door een secretaris, die door Ons telkens voor 
een tijd van ten hoogste vijf jaren al dan niet 
uit de leden wordt benoemd. Hij ontvangt ver
goeding voor bureaukosten en voor re is- en 
verblijfkosten en hem kan een door Ons te be
palen bezoldiging worden toegekend." 

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

's-Gravenhage, den 26sten Apri l 1935 . 

s. 228. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
van Lid t h d e J eu d ~ 

(Uitgeg. 7 M ei 1935.) 

29 April 1935. BESLUIT tot verleening van 
verlof aan P. J . W . Debye, wonende te 
Leipzig, om na de verkrijging van het 
N ederl anderschap a ls hoogleeraar in Sak
sischen Staatsdienst te blijven. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op artikel 67, lid twee, der Grond

wet en op artikel 7, 4°., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Ne
derlanderschap en het ingezetenschap, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), alsmede op artikel 
2 der wet van 4 April 1935 (Staatsblad n°. 
174); 

Gelet op het ten deze overgelegde ambtsbe
richt van Onzen Minister van Buitenl andsche 
Zaken en op het rapport van Onzen Minister 
van Just it ie van den 24 April 1935 , le a f
deeling C, n°. 804; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
1°. aan Petrus Josephus Wilhelmus Debye, 

wonende te Leipzig, verlof te verleenen om 
na de verki-ijg ing van het N ederlanderschap 
als hoogleeraar in Saksischen Staatsdienst te 
blijven; 

2°. te bepalen, dat de wet van 4 April 1935 
(Staatsblad n°. 174) , waarbij aan den onder 
1 °. genoemden persoon de hoedanigheid van 
Nederlander wordt verleend, zal in werking 
treden met ingang van 15 Mei 1935. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van di t beslui t, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 29sten April 1935 . 

WILHELM! A. 
De M inister van J ustitie, Van Sch a i k. 

(Uitgeg. 7 Mei 1935.) 
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s. 229. 

2 Mei 1935. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur 
voor het Rijk in Europa als bedoeld in de 
artikelen 3, 4, 7, 10 en 19 der Wet Inter
nationaal Betalingsverkeer 1934. 

Wij .WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Economische Zaken, van Buitenlandsche Za
ken, van Financiën en van Onzen Minister 
van Staat, Minister van Koloniën, van 13 
November 1934, n°. 48254 J.A., Afdeeling 
Handel en Nijverheid; 

Gezien de artikelen 3, 4, 7, 10 en 19 der 
Wet Internationaal Betalingsverkeer 1934; 

Den R aad van State gehoord (advies van 20 
November 1934, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 April 1935, n°. 
1838 J.A. , Directie van Handel en Nijver
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
1 °. ,, verdrag" : alle verdragen en overeen

komsten inzake het internationale betalings
verkeer; 

2°. ,,wet" : de Wet Internationaal Beta
l ingsverkeer 1934 ; 

3°. ,,Onze Ministers": de Ministers belast 
met de uitvoering van de wet; 

4° . ,,vereffeningsinstituut": het vereffe
ningsinstituut voor het internationale beta
lingsverkeer, aangewezen bij of krachtens ar
tikel 8 van de wet ; 

5°. ,,storting": storting bij den kassier of 
op de postrekening van het vereffen ings insti
tuut; 

6°. ,,geblokkeerd buitenlandsch tegoed": 
een tegoed, getroffen door beperkende bepa
lingen van een vreemde Mogendheid, waar
mede een verdrag is gesloten of die door Ons 
ingevolge artikel 4 van de wet is aangewezen. 

2. De bepalingen van dit besluit zijn van 
toepassing op het internationale betal ingsver
keer, vallende onder een verdrag of, krach
tens aanwijzing door Ons, onder dit beslu it, 
voorzoover niet bij verdrag of bij besluit an
ders is bepaald. 

3. 1. De voldoening van schulden ontstaan 
wegens of in verband met levering van goe
deren van oorsprong uit of herkomstig van 
het grondgebied van een vreemde Mogend
heid, die door Ons ingevolge artikel 4 van de 
wet is aangewezen, alsmede door Ons aan te 
wijzen betalingen uit anderen hoofde aan of 
ten behoeve van personen, die op dat grond
gebied zijn of waren gevestigd, tenzij in ver
band met deze betalingen een overmaking 
niet gebruikelijk is, zijn slechts geoorloofd 
door storting van het bedrag in guldens bij 
het vereffeningsinstituut. 

2. Schulden, ontstaan wegens of in ver
band met levering van goederen als bedoeld 
in het eerste lid, vallen ook dan onder de bij 
dit besluit gegeven voorschriften, indien de 
schuldeischer in het Koninkrijk of in een 
derde land is gevestigd. Het vereffenings
instituut kan in bijzondere gevallen of voor 
groepen van gevallen met machtiging van 
Onze Ministers een andere regeling treffen. 

4. 1. Onze Ministers kunnen in bij zondere 

gevallen of voor groepen van gevallen bepa
len: 

a. dat op lag in een ander entrepot dan 
die in artikel 7 der wet genoemd, alsmede 
opslag ander zins onder douanetoezicht, bij de 
toepas ing van bij of krachtens de wet ge
geven voorschriften, onder invoer wordt be
grepen; 

b. dat opslag in een entrepot, genoemd in 
artikel 7 der wet, bij genoemde toepassing niet 
onder invoer wordt begrepen. 

5. 1. Indien het te storten bedrag niet in 
guldens is uitgedrukt, moet de tegenwaarde 
daarvan worden gestort in guldens, berekend 
naar den officieelen koers van de betreffende 
vreemde valu ta geldende op den beursdag aan 
den dag der storting voorafgaande, ter beurze 
van Amsterdam of van Rotterda1n al naar het 
gebruik ter plaatse van storting het mede
brengt. 

2. Bij gebreke van een zoodanigen koers 
geschiedt de omrekening in guldens naar een 
telkens door De Nederlandsche Bank N. V. te 
Amsterdam vast te stellen koers. 

6. 1. Derden kunnen ten aanzien van een 
schuld, waarvan de voldoening door middel 
van storting bij het vereffeningsinstituut be
hoort te geschieden, ten gevol ge van een ces
sie, verpanding, het endosseeren van order
biljetten of het trekken of endosseeren van 
wissels aan hun order jegens den schuldenaar 
rechten verkrijgen, mits de rechtshandeling 
wordt verricht onder bezwarenden titel en 
zoowel het uit dien hoofde aan hun voor
ganger komende bedrag als eenig aan dien 
voorganger te verantwoorden overschot zoo 
noodig na omrekening met inachtneming van 
het in artikel 5 bepaalde, bij het vereffenings
instituut wordt gestort. 

2. Betaling aan een derde rechtverkrijgen
de in de gevallen, bedoeld in het vorig lid, 
geldt voor den schuldenaar als storting, doch 
alleen voorzoover door dien derde aan den in 
dat lid voorgeschreven stortingsplicht is of 
wordt voldaan. 

3. Het vereffeningsinstituut kan, krachtens 
machtiging van Onze Ministers, aan derden 
rechtverkrijgenden toestaan, op grond van 
bestaande handelsgebruiken, vreemde valuta 
om te rekenen tegen een anderen koers dan 
in artikel 5 wordt voorgeschreven. 

4. Het accepteeren van wissels en het a f
geven van orderbiljetten terzake van schulden, 
die door middel van storting behooren te 
wo1·den voldaan, is verboden, tenzij de ver
plichting tot storting in het stuk zelf tot uit
drukking is gebracht. 

7. 1. Als storting in den zin van dit be
sluit wordt mede aangemerkt betaling aan een 
in het Koninkrijk gevestigden gemachtigde 
van den schuldeischer, voorzoover deze ge
machtigde de goedkeuring van het vereffe
ningsinstituut tot het in ontvangst nemen van 
betalingen bezit. 

2. Het vereffeningsinstituut kan aan deze 
goedkeur ing voorwaarden verbinden. 

3. Het vereffeningsinstituut kan krachtens 
machtiging van Onze Ministers toestaan, dat 
de gemachtigde vorderingen op den schuld
eischer rechtstreeks verrekent met de ontvan
gen gelden. 

4. Met inachtneming van het in het voor-
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gaand lid bepaalde, stort de gemachtigde de 
ontvangen gelden onverwijld bij het vereffe
ningsinstituut. 

5. Het vereffeningsinstituut kan aan ge
machtigden toestaan: 

a. krachtens machtiging van Onze Minis
ters, op grond van bestaande handelsgebru i
ken, vreemde valuta om te rekenen tegen een 
anderen koers dan in artikel 5 wordt voo1·
geschreven; 

b. de ontvangen gelden in ronde bedragen 
of op vaste tijdstippen te storten. 

8. 1. Binnen de grenzen en volgens de 
regelen door of namens Onze M inisters vast 
te stellen, kan het vereffeningsinstituut het 
doen te niet gaan van schulden en het ver
richten van betalingen goedkeuren of bekrach
t igen, onder ontheffing van den pl icht tot 
storting, indien het betreft: 

a. rechtstreeksche verrekening van vorde
ringen; 

b. beschikking over een geblokkeerd bui
tenlandsch tegoed. 

2. Het vereffeningsinstituut kan in andere 
gevallen van bijzonderen aard met machtiging 
van Onze Ministers gel ijke goedkeuring of be
krachtiging verleenen. 

9. Hij, die: 
a. gelden bij het vereffeningsinstituut stort; 
b. ingevolge artikel 6 of artikel 7 betaalt 

aan een derde rechtverkrijgende of aan een 
gemachtigde; 

c. hetzij voor het vereffenen van een schuld 
of het verrichten van eene betaling, welke 
vallen onder een verdrag, hetzij ingevolge ar
t ikel 8, l id 1, sub b, be chikt over een geblok
keerd bu itenlanàsch tegoed, 

is verplicht hiervan denzelfden dag aan het 
vereffeningsinstituut kennis te geven door in
zending van een behoorlijk ingevuld en onder
teekend formul ier, dat door het vereffenings
instituut wordt vastgesteld en algemeen ver
krijgbaar gesteld. 

10. 1. Hij, die, uit het buitenland, goede
ren van oorsprong uit of herkomstig van het 
grondgebied van een vreemde Mogendheid, 
waarmede een verdrag is gesloten of die door 
Ons ingevolge artikel 4 van de wet is aange
wezen, heeft ontvangen in cons ignatie, in com
missie of onder zoodanige omstandigheden of 
voorwaarden, dat ten tijde van den invoer 
geen schuld te zijnen laste bestond, is ver
plicht van elke aflevering of terugzend ing 
van en van elke andere beschikking over die 
goederen of een gedeelte daarvan, binnen drie 
dagen of - met machtiging van het vereffe
ningsinstituut - op vaste tijdstippen, overeen
komstig het volgende lid van dit artikel , aan 
dat instituut kennis te geven. 

2. De kennisgeving geschiedt door inzen
ding van kopie-facturen of borderell en, onder
teekend door dengene, op wien de verpl ich
ting tot kennisgeving rust, vermeldende de 
namen en woonpl aatsen van de afnemers of 
van hen voor wie de goederen bestemd zijn, 
den aard en de hoeveelheid van de goederen 
en de in rekening gebrachte bedragen, alsmede 
in voorkomend geval de vervaldata en de 
verdere betal ingscondities. 

3. Het vereffeningsinstituut is bevoegd, in 
bijzondere gevallen afwijkingen van het be
paalde in lid 1 en lid 2 toe te staan. 

4. Het vereffeningsinstituut kan, krachtens 
algemeene of bijzondere machtiging van Onze 
Ministers, bepaalde nadere voorschriften geven 
ter verzekering van een doeltreffende controle 
op de nakoming van den plioht tot storting 
ingevolge de bij verdrag of krachtens de wet 
gegeven voorschriften en tot kennisgeving in
gevolge lid 1 en lid 2 van dit artikel. -

11. 1. H et vereffenings instituut wendt de 
gestorte gelden aan volgens de voorschriften 
bij een verdrag of bij of krachtens de wet 
gegeven, met dien verstande dat, voorzoover 
de gelden strekken ter voldoening van . vorde
r ingen, die in verband met op het internatio
nale betal ingsverkeer toegepaste beperkende 
bepalingen zij n of worden getroffen, ter beko
mrng van uitbetal ing slechts worden toege
laten, vorderingen van in het Koninkrij k ge
vestigde schuldeischers. 

2. Teneinde te voorkomen, dat het beta
lingsverkeer door de ontwikkeli ng van het 
handelsverkeer zoude kunnen worden bemoei
lijkt, kunnen Onze Mi nisters nadere vereisch
ten stellen, waaraan moet worden voldaan, 
alvorens vorderingen, vallende onder een ver
drag, ter bekoming van u itbetali ng worden 
toegelaten. 

12. 1. De schuldeischers, d ie aanspraak op 
uitbetal ing maken, zijn verplicht hun vorde
ringen, onder overlegging van de door het 
vereffen ingsinstituut verlangde bewijsstukken, 
bij dat instituut in te dienen door m iddel van 
een behoorlijk ingevuld en onderteekend for
mulier, dat door het vereffeningsinstituut 
wordt vastgesteld en algemeen verkrijgbaar 
gesteld. 

2. Bovendien moeten bij de indiening zoo
danige certificaten of andere documenten 
worden overgelegd, als Onze Ministers inge
volge het voorgaand artikel mochten voor
schrijven. 

3. Het vereffenings instituut weigert de toe
lating van een vordering, indien de schuld
eischer ruet voldoet aan de verpl ich t ingen 
omschreven in l id 1 en l id 2. 

4. Het vereffeningsinstituut is bevoegd de 
toelating van een vordering afhankelijk te 
stellen van de overlegging van nadere bewijs
stukken en van een onderwek door een of 
meer van zijnentwege aangewezen deskund i
gen. 

13. Uitbetaling krachtens dit besluit kan 
niet gesch ieden dan nadat de schuldeischer de 
aanspraken, welke hij in verband met zij n 
vorder ing heeft, aan het vereffeningsinstituut 
heeft overgedragen, indien dit instituut zulks 
verlangt. 

14. Ingevolge artikel 21 van de wet is 
strafbaar met de aldaar genoemde straffen: 

a. hij d ie handelt in strijd met het verbod 
gegeven in artikel 6, lid 4; 

b. hij die niet, niet t ij d ig of niet ten volle 
voldoet aan zijn verplichting tot kennisgeving 
aan het vereffenings instituut ingevolge artikel 
9 of in~evolge artikel 10, lid 1 en li d 2; 

c. hiJ die ter bekoming van uitbetaling op 
een vordering een onjuiste opgave doet of een 
terzake dienend feit verzwijgt. 

15. Wij ku nnen bepalen, dat in bij of 
krachtens Ons besluit aan te wijzen gevallen 
of groepen van gevallen, al dan niet onder 
daarbij te stell en voorwaarden, ontheffing vau 

\ 
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de bij of krachtens dit besluit gegeven voor
sch1·iften kan worden verleend. 

16. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

17. Dit besluit kan worden aangehaald als: 
,,Besluit Internationaal Betalingsverkeer Ne
derland 1935". 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en van het
welk afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

P.àt Loo, den 2den Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De M inisMr van Economische Zaken, 
Steenberghe. 

D e Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 
de Graeff. 

s. 230. 

D/ M inister van Financiën, 0 ud . 
De Minister van Staat, 
M inister van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uitgeg. 14 Mei 1935.) 

2 M ei 1935. BESLUIT tot wijziging van ar
tikel II van het Koninklijk besluit van 15 
Juni 1932 (Staatsblad n°. 298), houdende 
tijdelij ke verlaging van de presentie- en 
onderzoekgelden, onderscheidenlijk van de 
leden, de plaatsvervangende leden en den 
secretaris der Staatscommissie, belast met 
het afnemen van het notarieel examen. 

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

Justitie van den 30 Maart 1935, l ste Afdee
ling C, n°. 883; 

D en R aad van State gehoord (advies van 
16 April 1935, n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 25 Apri l 1935, l ste 
Afdeeling C, n°. 883; 

Hebben goedgevonden en verstaau: 
Art. 1. In Arti kel II van Ons beslu it van 

15 J uni 1932 (Staatsblad n°. 298) wordt in 
plaats van de woorden "drie jaren" gelezen: 
,, vier jaren". 

2. Dit besluit treedt in werking met mgang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van J ustitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 2den Mei 1935. 
WILHELM! A. 

De M inister van Justitie, V a n S c h a i k. 
(Ui tgeg. 10 Mei 1935.) 

s. 231. 

3 M ei 1935. BESLUIT tot toepassing van de 
artikelen 9, 12 en 14 der L andbouw
Cris iswet 1933, het Cris is-Organisatiebe
sluit 1933, het Cris is-Monopoliebesluit 
1933, en het Crisis-Heffingsbesluit 1933 
op gedroogde visch, gedroogd vleesch, ge-

clroogcl. bloed, a lsmede op alle soorten 
visch-, walv isch-, dier-, vleesch- , beender-, 
vleeschbeender- en bloedmeel. 

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

Economische Zaken van den 18 April 1935, n°. 
4941, Afdeeling L andbouw-Cris is-Aangelegen
heden; 

Gelet op de artikelen 9, 12 en 14 der Land
bouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatie
besluit 1933, het Crisis-Monopoliebesluit 1933, 
het Crisis-Heffingsbeslu_it 1933 en op Ons be
sluit van den 3 Mei 1935, n°. 60; 

Gehoord de Centrale Comm iss ie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 12 April 1935, n°. 475); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 26 April 1935, n°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 2 Mei 1935, n°. 
5547, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van het Cr isis-Organ isatiebesluit 1933, 
het Crisis-Monopoliebeslui t 1933 en het Crisis
Heffingsbesl uit 1933 en verstaat voorts onde1·: 

,,crisisorganisatie" : een door Onzen Minis
ter aan te wijzen crisisorganisr tie. 

2. De invoer van gedroogde visch, gedroogd 
vleesch en gedroogd bloed, al mede van alle 
soorten visch-, walvisch-, dier-, vleesch-, been
der-, vleeschbeender- en bloedrneel, is slechts 
toegestaan aan een door Onzen Minister als 
monopoliehoudster aan te wij z,•n crisisorgani
satie. 

3. 1. H et in voorraad hebt n van een of 
meer der in artikel 2 van dit bESluit genoemde 
producten, verwerkt of niet vt rwerkt, in ge
zamenlijke hoeveelheden boven een door On
zen Minister te bepalen aanta kilogrammen 
is slechts toegestaan, onder vc ,orwaarde, dat 
ten behoeve van het Fonds ~an de cr isis
organisatie, a ls vertegenwoord, gster van dat 
Fonds, door den houder van el 1-en zoodanigen 
voorraad wordt betaald een door Onzen Mi
nister vast te stellen bedrag per 100 Kg. van 
den op een telkenmale door dien Minister 
daarbij te bepalen t ijdstip bij dien houder 
aanwezigen voorraad, voor zoover deze voor
raad overtreft het gem iddelde van de ge
zamenlijke hoeveelheden, welke de betrokken 
houder ten genoegen van de crisisorganisatie 
aantoont in de jaren 1932, 1933 en 1934 op 
een te lkenmale door Onzen Minister vast te 
stellen tijdstip in voorraad te hebben gehad. 

2. Indien een houder ten genoegen der 
crisisorganisatie aantoont niet in a lle in het 
vorig lid genoemde basisjaren de in artikel 2 
van dit beslu it bedoelde producten in voorraad 
te hebben gehad, zal een door of vanwege 
Onzen Minister te bepalen tijdvak in de plaats 
van bedoelde basisjaren treden. 

4. 1. Het bereiden of doen bereiden van 
een of mee1· der in artikel 2 genoemde pro
ducten is slechts toegestaan aan hem, die als 
georgan iseerde is aangesloten bij de crisis
organisatie. 

2. Als vereischte voor toelating als ge
organiseerde, bedoeld in het vorig lid van dit 
artikel , wordt gesteld, dat men op den dag 
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van het inwerking treden van di t beslui t het 
bereiden of doen bereiden van de in a rtikel 2 
genoemde producten als bedrijf uitoefent of 
tot het uitoefenen van dat bedrijf door Onzen 
Minister is toegelaten. 

5. D it besluit, hetwelk geldt voor het tijd
vak, aanvangende met ingang van den dag 
van het inwerking t reden va n dit beslui t en 
eindi gende met ingang van den lsten Januari 
1936, kan worden aangehaald onder den titel 
van " Crisis-Diermeelbesluit 1935 I " en t reedt 
in werking met ingang van den tweeden dag 
na dien van zijn a fkondi ging. 

Onze Minister is bela t met de uitvoering 
va n dit besluit, hetwel k in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en in afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 3den Mei 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minis/Jer van E conomische Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 11 M ei 1935.) 

s. 232. 

4 M ei 1935 . BESLUIT tot na dere w1iz1g mg 
van het K oninklijk besluit van 16 Sep
tember 1905 (S taatsblad n°. 270), tot vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld in de ar t ikelen 50 
en 50b der wet op het Notarisambt. 

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

Justit ie van 30 Maart 1935, Afdeeling A.S., 
n °. 882; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 April 1935, n° . 29) ; 

Gelet op het nader r apport van Onzen voor
noemden Minister van 30 April 1935, Afdee
ling A.S. , n° . 873 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. I. Ons besluit van 16 September 1905 

(Staatsblad n°. 270), l aatstelijk gewijzigd bij 
Ons beslui t van 14 Mei 1934 (Staatsblad n°. 
247), wordt nader gewijzigd als vol gt : 

a. In artikel 25 worden de woorden "acht 
gulden" veranderd in "zes en een halven gul
den". 

b. Art ikel 26 wordt gelezen als volgt: 
"De leden en pl aatsvervangende leden der 

K amer van Toezicht worden ten aanzien van 
de vergoeding van reis- en verblijfkosten voor 
ingevolge de wet of dit beslwt gedane ver
r ichtingen buiten hunne woonpl aats gerang
schikt onder de tweede klasse van het t arief, 
vastgesteld bij het Reisbesluit 1916." 

Art. I I. Di t besluit t reedt in werking met 
ingang van 5 Juni 1935. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State en aan de Algemeene R ekenkamer. 

H et Loo, den 4den Mei 1935 . 
WILHELM! A. 

De Minister van Justitie, Van S c h a i k. 
(Uitgeg. 14 M ei 1935. ) 

s. 233. 

4 M ei 1935. BESLUIT tot wijzi ging en aan
vull ing van het Ambtena renreglement 
R ij ksleerscholen en R ijks lagere scholen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 23 
Maart 1935, n° . 29303, afdeeling Lager Onder
wijs; 

Overwegende, dat in verband met de wet 
van 10 J anuari 1935 (Staatsblad n°. 10) wijzi
ging wenschelijk is van Ons besluit va n 27 
Augustus 1931 (Staatsblad n°. 387), zooals dit 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 30 
November 1934 (Staatsblad n°. 611) ; 

Den R aad van State gehoord, advies va n 16 
Apri l 1935, n°. 30 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 April 1935, n° . 35 70, 
afdeeling Lager Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Voorno md reglement te wijzi gen als volgt: 
Artikel 67 wordt gelezen: 
1. De vrouwelijke ambtenaar, die in het 

huwelijk treedt, wordt met ingang van den 
dag van haar huwelijk eervol ontslagen. 

2. De in het eerste l id gestelde regel l ijdt 
ui tzondering, wanneer dit door Ons, hetzij voor 
een speciaal geval , hetzij voor onderwijzeressen 
in bepaalde vakken, wordt bepaald ; eene der
gelij ke bepal ing kan als regel slechts worden 
getroffen, ind ien het desbetreffend ambt als 
eene bijbetrekking kan worden waargenomen. 

3. E en beslui t, als bedoeld in het vorige 
lid, wordt genomen op voordracht van Onzen 
Minister, Voorzitter van den R aad van Mi
nisters, gehoord Onzen Minister , met de uit
voer ing van de Lager-onderwijswet 1920 be
last. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarva n afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van Sta te en de Al
gemeene R ekenkamer. 

H et Loo, den 4den Mei 1935. 

s. 234. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs , 
Kunsten en W etenschappen , 

Marc h a n t. 
(Uitgeg. 14 M ei 1935. ) 

4 M ei 1935 . BESLUIT tot nadere aanvulling 
en wijzig ing van de regelen voor het be
heer enz. betreffende de Indische pen
sioen- en weduwen- en weezenfondsen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voord racht va n Onzen Minister van 

Staat, Minister van Koloniën van 11 Apri l 
1935, 2de Afdeeling, n°. 2 ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
26 April 1935, n° . 48) ; 

Gezi en het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 April 1935, 2de A f
deel ing, n° . 12 ; 

Den Volksraad gehoord; 
Gelet op ar ti kel 70 van de Indische Staats

regeling, zoomede op de wet van 31 Mei 1929 
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(Nederlandsch Staatsblad n°. 296, Indisch 
Staatsblad n°. 323); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. A. Ons besluit van 16 October 

1918 n°. 73 (Nederlandsch Staatsblad n°. 566, 
I ndisch Staatsblad 1919, n°. 199, Gouverne
mentsblad van Suriname 1920, n°. SOA, Pu
blicatieblad van Curaçao 1919, n°. 95) tot 
vaststelling van de regelen voor het beheer 
enz. betreffende de pensioenfondsen vom· de 
Indische landsdienaren, zooals dit beslui t 
sedert is aangevuld en gewijzigd, laatstelijk 
bij Ons beslu it van 29 J anuari 1935 (Neder
landsch Staatsblad n°. 33, I ni'1isch Staatsblad 
n°. 91), ondergaat de volgende aanvullingen 
en wijzig ingen: 

L Lid 1 van artikel 5 wordt gelezen: 
" 1. De fond en worden, gezamenlijk met 

,,de andere Indische pens ioen- en weduwen
"en weezenfondsen. onder het opper toezicht 
" van Onzen Minister van Koloniën en onder 
" het toezicht van Commissarissen, beheerd 
,,door een Directeur. Onze Minister van K olo
"niën stelt de dienstvoorschr iften voor den 
,,Directeur vast." 

II. In lid 4 van artikel 5 wordt in stede 
van "een of meer beheerders" gelezen : ,,een 
ambtenaar met den titel " Vertegenwoordiger 
der Directie van de Indische pensioenfond
sen" ; in stede van ,,hun" gelezen: ,,he!!1" , en 
in stede van "voeren" gelezen : ,,voert . 

m . In lid 5 van artikel 5, in lid 3 van 
artikel 6 en in de leden 1, 3 en 4 van art ikel 
13 wordt voor de woorden " de beheerders" of 
,,de betrokken beheerders", dan wel "den be
trokken beheerder" gelezen: ,,de(n) Vertegen
woordiger der Directie". 

IV. Lid 2 van artikel 6 wordt gelezen: 
,, 2. De bezoldiging van den Vertegenwoor

"diger der Directie in Nederlandsch-Indië en 
"de bezoldiging, het aantal en de wijze van 
"benoeming van de verdere ambtenaren en 
,,bedienden worden geregeld door den Gou
" verneur-Generaal ." 

V. Artikel 7 wordt gelezen : 
" H et toezicht op het beheer der fondsen 

"wordt, gezamenlijk met dat op het beheer 
"van de andere onder het oppertoezicht van 
,,Onzen Minister van Koloniën staande pen
"sioen- en weduwen- en weezen fondsen voor 
" Indische landsdienaren, zoowel in Nederland 
"als in Nederlandsch- Indië ui tgeoefend door 
,,een College van Commissarissen." 

VI. Artikel 8 wordt gelezen als volgt: 
"1. De Commissarissen, in Nederland ten 

,,getale van ten hoogste negen en in Neder
"landsch-lndië ten getale van ten hoogste 
"zeven, worden benoemd en ontslagen, in 
"Nederland door Ons op voordracht van Onzen 
,,Minister van Koloniën, in Nederlandsch
,, l ndië door den Gouverneur-Generaal. 

,,2. Van het totaal aantal Commissar issen, 
"dat zitt ing heeft in een Coll ege, moet ten 
"minste de helft deelgenoot zijn in een of 
" meer der onder het oppertoez icht van Onzen 
"Minister van K oloniën staande pensioen- en 
"weduwen- en weezenfondsen voor I1:di sche 
,,landsdienaren. Voor een aanta l Comm1ssari s
,sen kan door of vanwege de deelgenooten in 

'.,evenbedoelde fondsen een aanbeveling wor
,,den gedaan van een of meer deelgenooten, 
,,verblijf houdende in het land, waar het be
,,trokken College is gevestigd. 

" 3. Het aantal commissarissen, waarvoor 
,,een aanbeveling kan worden gedaan, a ls be
,,doeld in het vorige lid en de regelen, vol
,,gens welke die aanbeveling zal plaats heb
"ben, worden vastgesteld in Nederland door 
,,Onzen Minister van Koloniën, in Neder
,,landsch-Indië door den Gouverneur-Generaa l. 

"4. De Commissarissen ontvangen voor hun 
" bemoeiingen een vergoeding, welke voor 
,,Nederland door Onzen Minister van Kolo
"niën en voor Nederlandsch-l ndië door den 
,,Gouverneur-Generaal wordt bepaald. 

,,De voorschriften voor het door de Com
"missarissen uit te oefenen toezicht worden 
"voor Nederland door Onzen Minister van 
" Koloniën en voor Nederlandsch-I ndië door 
,,den Gouverneur-Generaal vastgesteld." 
VIL In lid 3 van artikel 11 worden de 

slotwoorden: ,, in de koloniën door het kolo
niaal bestuur" vervangen door: ,, in Neder
landsch-l ndië door den Gouverneur-Generaal, 
in Suriname en Curaçao door de Gouver
neurs", terwijl in lid 4 van hetzelfde artikel 
de woorden " de koloniën" worden vervangen 
door "Nederlandsch-Indië, Suriname en Cu-
1·açM". 

B. H et bij a rtikel 1 van Ons besluit van 
17 Maart 1913 n°. 32 (Nederlandsch Staats
blad n°. 99, I ndisch Staatsblad n°. 359, P u
blicatieblad va.n Curaçao 1919, n°. 92) vast
gesteld Reglement voor het W eduwen- en 
weezenfonds van Europeesche burgerlijke amb
tenaren in N ederlandsch-Indië, zooals dit 
reglement sedert is aangevuld en gewijzigd, 
l aatstelijk bij Ons besluit van 29 Maart 1934 
(N ederlandsch Staatsblad n°. 133, Indisch 
Staatsblad n°. 329), ondergaat de volgende 
nadere aanvullingen en wijzigingen: 

I. Overal waar in het reglement wordt ge
sproken van of bedoeld wordt "de(n) beheer
der" wordt daarvoor gelezen: ,,de (n) Verte
genwoordiger der Directie van de Indische 
P ensioenfondsen" ; 

IL In a rtikel 3 wordt voor de woorden 
,,of de koloniën" gelezen de woorden : ,,N e
derlandsch-I ridië, Surinam e of Cw·açao". 

IIL I n artikel 20, § a, wordt voor de woor
den " de koloniën" gelezen "Nederlandsch
Indië, Suriname of Curaçao" . 

IV. In artikel 44, lid 1 , wordt voor het 
woord "koloniale" gelezen het woord " I ndi
sche". 

V. I n lid 1 van artikel 49 wordt voor de 
woorden "met andere fondsen voor koloni ale 
landsdienaren" gelezen: ,,met andere Indische 
pensioen- en weduwen- e n weezenfondsen". 

VI. Lid 4 van artikel 49 wordt gelezen: 
,,De Directeur of degene, d ie hem vervangt, 

"ver tegenwoordi gt het fonds in en buiten 
"rechten, behalve in Nederlandsch- Indië, waar 
"die ve rtegenwoordiging geschiedt door een 
,,ambtenaar met den t itel van "Vertegen
,,woordiger der Directie van de Indische P en
,,sioenfondsen" of door diens vervanger. 

" De Vertegenwoordiger der Di rectie in 
Nederlandsch- l ndië voert het beheer aldaar 
,,voor het fonds en de andere in lid 1 be
"doelde fondsen gezamenlijk overeenkomstig 
,,hem,, door den Directeur te geven voorschr if
,,ten. 

VIL In l id 9 van artikel 49 vervallen de 
woorden " de koloniën". 
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VIII. De leden 10 tot en met 14 van ar
tikel 49 worden gelezen als volgt: 

"10. Het toezicht op het beheer van het 
"fonds wordt, gezamenlijk met dat op het 
,,beheer van de andere onder het oppertoe
"zicht van den Minister van K oloniën staande 
"pensioen- en weduwen- en weezenfondsen 
,,voor Indische l andsdienaren, zoowel in Ne
,,derland als in Nederlandsch-Indië uitgeoe
,,fend door een College van Commissarissen. 

" 11. De Commissarissen, in Nederland ten 
,,getale van ten hoogste negen en in Neder
"landsch-Indië ten getale van ten hoogste 
"zeven, worden benoemd en ontslagen, in 
"Nederland door Ons op voordracht van den 
,,Minister van Koloniën, in N ederlandsch
,, Indië door den Gouverneur-Generaal. 

,,12. Van het totaal aantal Commissarissen, 
"dat zitting heeft in een College, moet ten 
"minste de h elft deelgenoot zijn in een of 
"meer der onder het oppertoezicht van den 
"Minister van Koloniën staande pensioen- en 
"weduwen- en weezenfondsen voor Indische 
,,landsdienaren. Voor een aantal Commissa
"rissen kan door of vanwege de deelgenooten 
"in evenbedoelde fondsen een aanbeveling 
,,worden gedaan van een of meer deelgenoo
"ten, verblijf houdende in het land, waar h et 
,,betrokken College is gevestigd. 

" 13. H et aantal Commissarissen, waarvoor 
,,een aanbeveling kan worden gedaan, als be
" doeld in het vorige lid en de regelen, volgens 
"welke die aanbeveling zal plaats hebben 
"worden vastgesteld in Nederland door den 
,,Minister van Koloniën, in Nederland,sch
,, Indië door den Gouverneur-Generaal. 

" 14. De Commissarissen ontvangen voor 
"hun bemoeiingen een vergoeding, welke voor 
"Nederland door den Minister van Koloni ën 
,,en voor Nederlandsch-Indië door den Gou-
,,verneur-Generaal wordt bepaald. . 

,,De voorschriften voor het door de Com
"missarissen uit te oefenen toezicht worden 
,,voor Nederland door den Minister van Ko
" loniën en voor Nederlandsch-Indië door den 
,,Gouverneur-Generaal vastgesteld." 

IX. In lid 3 van artikel 50 worden de 
slotwoorden "in de koloniën door het kolo
,,niaal bestuur" vervangen door: ,, in Neder
landsch-l ndië door den Gouverneur-Generaal, 
in Suriname en Curaçao door de Gouver
neurs" , terwijl in lid 4 van hetzelfde a rtikel 
de woorden "de koloni ën" worden vervangen 
door: ,,N ederlandsch-Indië, Swriname en Cu
raçao''. 

C. H et bij Ons besluit van 27 September 
1923 n°. 67 (Nederlandsch Staatsblad n°. 
466, Indisch Staatsblad n°. 543, Gouverne
mentsblad van Suriname n°. 89, Pu blicatie
blad van CuraçM n°. 90) vastgesteld R egle
ment voor het Weduwen- en Weezenfonds der 
Europeesche officieren van het Nederlandsch
I ndische leger, zooals dit reglement sedert is 
aangevuld en gewijzigd, l aatstelijk bij Ons be
sluit van 6 Augustus 1931 n°. 44 (Neder
landsch Staatsblad n°. 363, I ndisch Staat'sblad 
n°. 422, Gouvernernen,tsblad van Suriname n°. 
81, Publicatieblad van CuraçM n°. 66), onder
gaat de vol gende nadere aanvullingen en wij
zigingen: 

I. Overal waar in het reglement wordt ge
sproken van of bedoeld wordt " de(n) Beheer-

der in Nederlanilsch-lndië" wordt daarvoor 
gelezen: ,,de(n) Vertegenwoordiger der Direc
tie in N ederlandsch-I ndië". 

IL In artikel 3 wordt voor de woorden 
,,of de koloniën" gelezen de woorden : ,,N e
derlandsch- l ndië, Suriname of Curaçao". 

III. In artikel 20, § a, wordt voor de woor
den " de koloniën" gelezen de woorden: ,,Ne
derlandsch-lndië, Suriname of Cwraçao". 
IV. In lid 1 van artikel 45 wordt voor de 

woorden " met andere fondsen voor koloniale 
landsd ienaren" gelezen : ,,met andere Indische 
pensioen- en weduwen- en weezenfondsen". 

V. De leden 5 en 6 van artikel 45 worden 
gelezen: 

,,5 . De Directeur of degene, di e hem ver
"vangt, vertegenwoordigt het fonds in en 
,,buiten rechten, behalve in Nederland,sch
,,Tndië, Suriname en Curaçao. 

,,In N ederland,sch-Indië geschiedt die ver
"tegenwoordig ing door een ambtenaar met 
,,den titel van " Vertegenwoordiger der Direc
"tie van de Indische pensioenfondsen" of door 
" diens vervanger; in Sur-inam,e en Curaçao 
,,door een Beheerder of door diens vervanger. 

" 6. De Vertegenwoordiger der Directie in 
,,Nederlandsch-Tndië en de Beheerders in Su
"riname en Cu,·açM voeren het beheer aldaar 
,,over het fonds en andere fondsen gezamen
" lijk overeenkomstig hun door den Directeur 
,, te geven voorschriften." 

VI. Lid 8 van artikel 45 wordt gelezen: 
,,8. De Directeuren worden door Ons be

" noemd, de Vertegenwoordiger der Directie in 
,,N eder·landsch.-Tndië door den Gouverneur
" Generaal , de Beheerders in Suriname en 
,,Curaçao door de Gouverneurs ." 

VIL In lid 13 van artikel 45 vervall en de 
woorden " de koloniën" . 

VID. De leden 14 tot en met 18 van ar
tikel 45 worden gelezen als volgt: 

" 14. H et toezicht op het beheer van het 
,,fonds wordt, gezamenlijk met dat op het be
" heer van de andere onder het oppertoezicht 
,,van den Minister van Koloniën staande pen
"sioen- en weduwen- en weezenfondsen voor 
,,Indische landsdienaren, zoowel in Neder·land 
"als in Nederlandsch.-lndië uitgeoefend door 
"een College van Commissarissen. Ook in 
"Suriname en Cumçao geschiedt het toezicht 
,,op het beheer van het fonds door Commis-
1,sarissen. 

"15. De Commissarissen, in Nederland ten 
,,getale van ten hoogste negen en in Neder·
"landsch-lndië ten getale van ten hoogste 
"zeven , worden benoemd en ontslagen, in 
"Nederland door Ons, op voordracht van den 
,,Minister van Koloniën, in Neder·landsch
,, l ndië door den Gouverneur-Generaal. 

,,16. Van het totaal aantal Commissar issen, 
"dat in Nederlawl en in Nederlandsch-lndië 
"zitting heeft in het College, moet ten minste 
"de helft deelgenoot zijn in een of meer der 
"onder h et oppertoezicht van den Minister van 
" Koloniën staande pens ioen- en weduwen- en 
,,weezenfondsen voor Indische landsd ienaren. 

" Voor een aantal Commissarissen kan door 
"of vanwege de deelgenooten in evenbedoelde 
"fondsen een aanbeveling worden gedaan "Van 
"een of meer deelgenooten, ve rblijf houdende 
"in het l and, waar het betrokken College is 
,,gevestigd. 
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"17. Het aantal Commissarissen, waarvoor 
,,een aanbeveling kan worden gedaan, als be
,,doeld in het vorige lid en de 1·egelen, vol
,,gens welke die aanbeveling zal plaats heb
"ben, worden vastgesteld in N eàerland door 
,,den Minister van Koloniën, in Nede,·landsch
,, Indië door den Gouverneur-Generaa l. 

" 18. De Commissarissen in Nederland en 
" in Nederlandsch- Indië ontvangen voor hun 
"bemoeiingen een vergoeding, welke voor 
"Nederland door den Minister van Koloniën 
,,en voor N ederland.:lch-lndië door den Gou-
,,verneur-Generaal wordt bepaald. · 

,,De voorschriften voor het door de Com
"missarissen uit te oefenen toezicht worden 
,,voor Nederland door den Minister van Ko
" loniën en voor N ederlandsch-lndië door den 
,,Gouverneur-Generaal vastgesteld." 

D. Het bij artikel 1 van Ons besluit van 8 
Juli 1924 n°. 124 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 347, I ndisch Staatsblad n°. 419, Gouverne-
1nentsblad van Surinmne n°. 67, Publicatie
blad van Curaçao n°. 56) vastgesteld Regle
ment voor het Weduwen- en Weezenfonds van 
Europeesche militairen beneden den rang van 
officier bij de Koloniale Troepen, zooals dit 
reglement sedert is aangevuld en gewijzi gd, 
laatstelijk bij Ons besluit van 6 Augustus 1931 
n°. 44 (Ned,erlandsch Staatsblad n°. 363, 
Indisch Staatsblad n°. 422, Gouvernements
blad van Suriname n°. 81, Publicatieblad van 
Curaçao n°. 66) , ondergaat de volgende na
dere aanvullingen en wijzigingen: 

L Overal waar in het reglement wordt ge
sproken van of bedoeld wordt "de(n) Beheer
der in Nederlandsch-Indië" wordt daa rvoor 
gelezen: ,,de (n) Vertegenwoordiger der D irec
tie in N ederland.:lch-l ndië". 

II. In het derde lid va n artikel 18 worden 
de woorden " de koloniën" vervangen door de 
woorden "N ederlandsch-Indië, Sur·ina1ne of 
Curaçao". 

III. In artikel 24, § 1, onder a, in artikel 
29 en in artikel 33, § 3, wordt het woord 
,,koloniaal" vervangen door het woo1·d "be
trokken". 

IV. In § 1 van artikel 36 wordt voor de 
woorden "met andere fondsen voor koloniale 
landsdienaren" gelezen: ,,met andere Indische 
pensioen- en weduwen- en weezenfondsen". 

V. De §§ 4 en 5 van artikel 36 worden ge
lezen : 

,, § 4. D e Directeur of degene, die hem ver
" vangt, vertegenwoordigt het fonds in en 
,,buiten rechten, beh alve in N ederland.:lch
,, l ndië, Surinanie en Curaçao. 

,,In N ederlandsch-l ndië geschiedt die ver
"tegenwoordigi~g door een ambtenaar met 
,,den titel van "Vertegenwoordi ger der Direc
"tie van de Indische pensioenfondsen of diens 
"vervangers, in Suriname en Curaçao door 
,,een Beheerder of diens vervanger. 

,,§ 5. De Vertegenwoordiger der Directie 
" in N ederland.:lch-Indië en de Beheerder in 
,,Swriname en Curaçao voeren het beheer a l
,,daar over het fonds en andere fondsen ge
,,zamenl ijk , overeenkomstig hun door den Di
,,recteur te geven voorschriften." 

VI. De § 7 van artikel 36 wordt gelezen: 
,,§ 7. De directeuren worden door Ons be

"noemd, de Vertegenwoordiger der Directie 
,,in Nederland.:lch-Indië door den Gouverneur-

"Generaal , de Beheerders in Suriname en 
,,Curaçao door de Gouverneurs." 

VIL De §§ 12 tot en met 16 van artikel 36 
worden gelezen als volgt: 

,,§ 12. Het toezicht op het beheer van het 
,,fonds wordt, gezamenlijk met dat op het be
"heer van de andere onder het oppertoezicht 
,,van den Minister van Koloniën staande pen
"sioen- en weduwen- en weezenfondsen voor 
"Indische landsdienaren, zoowel in Nederland 
" als in N ederland.:lch-lndië uitgeoefend door 
"een College van Commissarissen. Ook in 
" Suriname en Curaçao geschiedt het toezicht 
,,op het beheer van het fonds door Commis-
1,sarissen. 

,,§ 13. De Commissarissen, in Nederland 
"ten getale van ten hoogste negen en in 
,,Nederlandsch-l ndië ten getale van ten hoog
"ste zeven, worden benoemd en ontslagen, in 
,,Nederland door Ons, op voordracht van den 
,,Minister van Koloniën, in "Nede1·landsch
,, l ndië door den Gouverneur-Generaal. 

,,§ 14. Van het totaal aantal Commissaris
,,sen, dat in Nederland en in N ede,·landsch
" Indië zitting heeft in het College moet ten 
"m inste de helft deelgenoot zijn in een of 
" meer der onder het oppertoezicht van den 
"Minister van Koloniën staande pensioen- en 
" weduwen- en weezenfondsen voor Indische 
,,landsdienaren. Voor een aantal Commissa
" rissen kan door of vanwege de deelgenooten 
" in evenbedoelde fondsen een aanbeveling 
,,worden gedaan van een of meer deelgenoo
"ten; verbl ijf houdende in het land, waar het 
,,betrokken College is gevestigd. 

,,§ 15. H et aantal Commissarissen waar
,,voor een aanbeveling kan worden gedaan, 
"als bedoeld in de vorige paragraaf en de 
"regelen, volgens welke die aanbeveling zal 
,,plaats hebben, worden vastgesteld in N eder
"land door den Minister van Koloniën, in 
,,N ederlandsch-l ndië door den Gouverneur
,,Generaal. 

,,§ 16. De Commissarissen in Nederland en 
"in N ed erland.:lch-lndië ontvangen voor hunne 
"bemoeiingen een vergoeding, welke voor 
" N ederland door den Minister van Koloniën 
,,en voor N ederland.:lch-Indië door den Gou
,,verneur-Generaal wordt bepaald. 

,,De voorschriften voor het door de Commis
"saris en uit te oefenen toez icht worden voor 
"Nederland door den Minister van K oloni ën 
,,en voor N ederland.:lch-l ndië door den Gou
" verneur-Generaal vastgestel cl." 

E. Het bij artikel 1 van Ons besluit van 26 
J a nu a ,·i 1931 n° . 2 (Nederlandsch Staatsblaà 
n°. 21, Indisch Staatsblad n°. 93) vastgesteld 
Reglement op he t verleenen van pensioenen 
aan Europeesche locale ambtenaren in N eder
land.:lch-l ndië en van pensioenen en onderstan
den aan de weduwen- en weezen dier ambtena
ren , zooals dit reglement sedert is aange
vuld en gewijzi gd, laatstel ij k bij Ons besluit 
van 11 October 1934 n°. 50 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 544, I ndisch Staatsblad n°. 
594) ondergaat de volgende na dere aanvullin
gen en wijzigingen: 

I . Overal waar in het reglement wordt ge
sproken van of bedoeld wordt " de (n) beheer
der" wordt daarvoor gelezen: ,,de ( n) Ver
tegenwoordiger der Directie van de Indi~he 
Pensioenfondsen". 
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II. In lid 2 van artikel 62 wordt voor de 
woorden "met andere fondsen voor koloniale 
landsd ienaren" gelezen "met andere I ndische 
pensioen- en weduwen- en weezen fon dsen". 

III . L id 5 van artikel 62 wordt gelezen : 
,,5. De D irecteur of degene, die hem ver

" vangt, vertegenwoordigt het fonds in en 
,,buiten rechten, behalve in Nederlandsch
" Indië, waar d ie vertegenwoord iging geschiedt 
,,door een ambtenaar met den t itel van " Ver
"tegenwoordiger der Directie van de Ind ische 
,,pensioenfondsen" of door diens vervanger. 

"De vertegenwoordiger der Directie in 
"Nederlandsch-Indië voert het beheer aldaar 
,,voor het fonds en de andere in l id 2 be
"doelde fondsen gezamenlij k, overeenkomstig 
,,hem,, door den Directeur te geven voorschrif
,,ten. 

I V . De leden 10 tot en met 14 van artikel 
62 worden gelezen als volgt: 

" 10. Het toez icht op het beheer van het 
"fonds wordt, zoowel in Nederland als in 
"Nederlandsch-I ndië, uitgeoefend door een 
"College van Commissarissen, ten getale van 
,,ten hoogste vij f voor e lk land. 

" ll. De Commissarissen worden benoemd 
"en ontsl agen, in Nederland door Ons, op 
,,voordracht van den Minister van Koloniën, 
,,in Nede,·land,sch-Indië door den Gouverneur
,,Generaal. 

,,12. Van het totaal aantal Comm issarissen, 
"dat zitting heeft in een College, moet ten 
,,minste de helft deelgenoot zijn in het fonds. 
"Voor een aantal Commissarissen kan door 
"of vanwege de deelgenooten in het fonds 
"een aanbeveling worden gedaan van een of 
"meer deelgenooten, verblij f houdende in het 
,,land waar het betrokken College is gevestigd. 

"13. Het aantal Commissaris en, waarvoor 
,,een aanbeveling kan worden gedaan, als be
,,doeld in het vorige lid en de regelen, vol
,,gens welke die aanbeveling zal plaats heb
"ben, worden vastgesteld in Nederland door 
,,den Minister van Koloniën, in Nederlandsch
,, Indië door den Gouverneur-Generaal. 

" 14. De Commissarissen ontvangen voor 
" hun bemoeii ngen een vergoeding, welke voor 
"Nederland . door den Minister van K oloniën 
,,en voor Nederlandsch-Indië door den Gou
,,verneur-Generaal wOL·dt bepaald. 

,,De voorschriften voor het door de Com
"missarissen uit te oefenen toezicht worden 
,,voor Nede,·land door den M in ister van Ko
"loniën en voor Nederlandsch- Indië door den 
,,Gouverneur-Generaal vastgesteld." 

2. D it besluit wordt geacht te zijn in wer
king getreden op 1 Mei 1935. 

Onze Min ister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 4den Mei 1935. 
WILHELMI NA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H . Co I ij n. 
(Uitgeg. 14 Mei 1935. ) 

s. 235. 

4 Mei 1935. BESLUIT tot vaststell ing van 
een n ieuw tar ief voor de verrekening we
gens overdracht van pens ioenslast en tot 
aanvulling en wijziging van de reglemen
ten van de Indische pensioen- en weduwen-
en weezenfondsen. · 

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

Staat, Minister van K oloniën van 11 April 
1935, 2de Afdeeling, n° . 2; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
26 A pril 1935 , n°. 48); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 29 Apr il 1935 , 2de 
Afdeel ing, n°. 12; 

Den Volksraad gehoord; 
Gelet op artikel 70 van de Indische Staats

regeli ng, zoomede op de Wet van 31 Mei 
1929 (N ederlandsch Staatsblad n°. 296, In
disch Staatsblad n°. 323); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met buitenwerkingstell ing van artikel 1 

van Ons bes] uit van 6 Augustus 1931, n°. 44 
(Nedeo·landsc h Staatsblad n°. 363, Indisc h 
Staatsblad n° . 422), te be pal en: 

Art. l. 1. B ij overgang van een deelgenoot 
in een der bij de Wet van den 25sten J ul i 
1918 (Nederlandsch Staatsblad n°. 480, I n
disch Staatsb lad n°. 846) opgerichte Eigen 
P ensioenfondsen voor de burgerlijke en m il i
taire landsdienaren in Nederlandsch-I ndië of 
in het Pensioenfonds voor Europeesche locale 
ambtenaren in Nederlandsch- Indië naar een 
ander van deze fondsen zal , bij overdracht 
van pens ioenslast, door het fonds, hetwelk de 
betrokkene verlaat, aan het fonds, waar in de 
betrokkene als deelgenoot wordt opgenomen, 
een som worden betaald, berekend volgens het 
bij dit besluit behoorend tarief. 

2. I nd ien een deelgenoot in een der in lid 
1 van dit artikel bedoelde pensioenfondsen 
in vasten dienst treedt bij het beheerskantoor 
in N ede:dandsch-Indië van de Indische pen
sioenfondsen en als gevolg daarvan diens pen
sioenslast overgaat op de gezamenlijke fond
sen, dan wel omgekeerd een ambtenaar of ge
wezen ambtenaar van het voornoemde beheers
kantoor, die pensioen geniet of recht of aan
spraak heeft op pens ioen ten laste van de ge
zamenl ijke fondsen, in anderen dienst treedt, 
en als gevol g h iervan di ens pensioenslast 
overgaat op een der in l id 1 van dit artikel 
genoemde pensioenfondsen, zal mede verreke
ning wegens overdracht van pensioenslast a ls 
bedoeld in lid 1 van d it artikel op den voet 
van het daar in bedoelde tarief plaats hebben 
tusschen het betrokken pensioenfonds en de 
gezamenlijke fondsen. 

2 . A. H et bij artikel 1 van Ons besluit 
van 17 Maart 1913, n°. 32 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 99, Indisch Staatsblad n° . 359) 
vastgesteld reglement voor het Weduwen- en 
weezenfonds van Europeesche burgerlij ke amb
tenaren in Nederlandsch-Indië, zooals het is 
aangevuld en gewijzigd, laatstelijk bij Ons 
beslu it van 29 Maart 1934, n°. 56 (Neder
landsch Staatsblad n°. 133, I ndisch Staatsblad 
n°. 329) wordt nader aangevuld en gewijzigd 
als volgt: 

I. In l id 1 van artikel 29 wordt gelezen: 
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voor het woord "Koloniaal" het woord "In
disch", voor de woorden "een der beheers
kantoren" de woorden "het beheerskantoor" 
en voor de woorden "Pensioenfondsen voor de 
Koloniale landsdienaren en Locale ambtena
ren" de woorden "Indische pensioen- en we
duwen- en weezenfondsen". 

II. In lid 1 van arti kel 41 wordt voor het 
woord " Koloniaal" gelezen het woord " In-
disch" . - · 

Art. 41, lid 2 wordt gelezen: 
"2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 

,,overdrachtsom behoeft voor de ambtenaren, 
,,ingedeeld in de pensioensgroepen I en II, 
,,hoogstens te worden berekend voor respec
,,tievelijk 25 en 30 ten volle voor e igen pen
,,sioen tellende dienstjaren." 

In den eersten zin van artikel 41, li d 3 
wordt gelezen voor de woorden "een der be
heerskantoren" de woorden "het beheerskan
toor" en voor de woorden "Pensioenfondsen 
voor de Koloniale landsdienaren en Locale 
ambtenaren" de woorden "Indische pens ioen
en weduwen- en weezenfondsen" . In den 
tweeden zin van dit l id vervallen de woorden 
"onder beheer van het beheerskantoor, waarbij 
de betrokkene in dienst treedt". 

III. Artikel 41a, lid 1 wordt gelezen: 
"1. I ndien een tot het fonds toetredende 

"deelgenoot overkomt uit een ander onder 
,,Regeeringstoezicht gesteld Indisch Weduwen
"en weezenfonds of uit den vasten dienst van 
"het beheerskantoor in N ederlandsch-In,l;;,ë 
,, van de Indische pensioenfondsen zal op het
"geen de tot het fonds toetredende deelgenoot 
"hieraan aan afloopende bijdragen wegens 
,,toetreding (buitengewone- en huwelijkscontri
" butiën, extra bijdragen) heeft te voldoen, in 
"mindering worden gebracht het totale bedrag 
,,hetwelk door het fonds, waaruit de betrok
,,kene wordt overgenomen, of door de geza
,,menlijke fondsen wordt overgedragen." 

B. Het bij Ons besluit van 27 September 
1923, n°. 67 (Nederlandsch Staatsblad n°. 
466, I ndisch Staatsblad n°. 543, Gouverne
mentsblad van Suriname n°. 89, Publicatie
blad van CuraçM n°. 90) vastgesteld R egle
ment voor het Weduwen- en weezenfonds der 
Europeesche officieren van het Nederlandsch
Indische leger, zooals het is gewijzigd en aan
gevuld laatstelijk bij Ons besluit van 6 Augus
tus 1931, n°. 44 (Nederlandsch Staatsblad n°. 
363, I ndisch Staatsblad n°. 422, Gouverne
mentsblad van Suriname n°. 81, Publicatie
blad van Curaçao n°. 66), wordt nader aan
gevuld en gewijzigd als volgt: 

I. In lid 1 van artikel 29 wordt gelezen 
voor het woord "Koloniaal" het woord " In
disch" , voor de woorden "een der beheers
kantoren" de woorden "het beheerskantoor" 
en voor de woorden "Pensioenfondsen voor de 
Koloniale landsdienaren en Locale ambtena
ren" de woorden "Indische pensioen- en 
weduwen- en weezenfondsen". 

II. In lid 1 van artikel 42a wordt voor het 
woord " Koloniaal" gelezen het woord " In
disch" . 

Artikel 42a, lid 2 wordt gelezen: 
"2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 

"overdrachtsom behoeft hoogstens te worden 
,,berekend voor 25 ten volle voor eigen pen
,,sioen tellende dienstjaren." 

In den eersten zin van artikel 42a, l id 3 
wordt gelezen voor de woorden "een der be
heerskantoren" de woorden "het beheerskan
toor" en voor de woorden "Pen ioenfondsen 
voor de Koloniale landsdienaren en Locale 
ambtenaren" de woorden " Indische pens ioen
en weduwen- en weezenfondsen". 

In den tweeden zin van dit lid vervall en 
de woorden "onder beheer van het beheers- · 
kantoor, waarbij de betrokkene in dienst 
treedt". 

III. Artikel 43, 1 id 1 wordt gelezen: 
" 1 . Indien een tot het fonds toetredende 

" deelgenoot overkomt uit een ander onder 
,,Regeeringstoezicht gesteld I nd isch weduwen
"en weezenfonds of uit den vasten dienst van 
"het beheerskantoor in N ederlandsch-Indië 
,,van de Indische pensioenfondsen zal op het
"geen de tot het fonds toetredende deelgenoot 
"hieraan aan afloopende bijdragen wegens 
,,toetreding (huwel ij kscontributie, extra bij
"dragen, als bedoeld in de artikelen 33 en 
"44) heeft te voldoen, in mindering worden 
"gebracht het totale bedrag, hetwelk door het 
,,fonds, waaruit de betrokkene wordt overge
"nomen, of door de gezamenlijke fondsen 
,,wordt overgedragen." 

C. Het bij artikel 1 van Ons besluit van 
8 Juli 1924, n°. 124 (Nederlandsch Staa,tsblad 
n°. 347, I ndisch Staatsblad n°. 419, Gouver
nementsblad van Suriname n°. 67, Publicatie
blad van Curaçao n°. 56) vastgesteld Regle
ment voor het W eduwen- en Weezenfonds van 
Europeesche militairen beneden den rang van 
officier bij de K oloni ale troepen, zooals het is 
aangevuld en gewijzigd laatstelijk bij Ons be
sluit van 6 Augustus 1931, n°. 44 (Neder
landsch Staatsblad n° . 363, I ndisch Staatsblad 
n°. 422, Gouvernementsblad van Suriname n°. 
81, P ublicatieblad van Curaçao n°. 66) wordt 
nader aangevuld en gewijzigd als volgt : 

I. Artikel 12 wordt gelezen: 
,,§ 1. H et deelgenootschap in het fonds ver

"valt eveneens, wanneer deelgenootschap in 
"eenig ander onder Regeeringstoezicht gesteld 
"weduwen- en weezenfonds wordt verkregen 
,,of de deelgenoot een betrekking aanvaardt, 
"waardoor hij voor zijn weduwe en weezen 
,,aanspraak verwerft op pensioen· of onder
"stand uit de inkomsten van het Rijk in 
,,Nederland of uit die van Nederlandsch-Indië, 
"Suriname of Curaçao of ten laste van de 
,,gezamenlijke pensioen- en weduwen- en wee
"zenfondsen voor de Indische landsdienaren en 
,,Locale ambtenaren." 

,,§ 2. Tenzij deelgenootschap in een onder 
,,Regeeringstoezicht gesteld Indisch weduwen
,,en weezenfonds wordt verkregen, of de deel
,,genoot een betrekking aanvaardt bij het be
"heerskantoor in N ederlaff!dsch-lndië van de 
,,Indische pensioenfondsen, kan de belang
"hebbende vrijwillig deelgenoot blijven op den 
"voet van het bepaalde in artikel 4 en § 3 van 
"artikel 5 ten behoeve van de deelgerechtigde 
"betrekkingen, die hij op het tij dstip, waarop 
"hij ophoudt verplicht deelgenoot in het fonds 
,,te zijn, bezit en van de uit het op dat tijd
,,stip bestaande huwelijk gesproten kinderen; 
"indien het gepensionneerde militairen geldt 
"tegen betaling van de laatstelijk over het 
,,pensioen verschuld igde gewone contr ibutie. " 

,,§ 3. De wensch om vrijwillig deelgenoot 
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"te blijven moet binnen 6 maanden na den 
"dag, waarop het deelgenootschap in het 
,,fonds volgens het bepaalde in § 1 zou ver
,,vallen, worden kenbaar gemaakt, in Nede1·
,,landsch-l ndië aan het fondsbestuur, in Swri
"name en Curaçao aan den Gouverneur en 
,,daarbuiten aan de Directie van het fonds." 

,,§ 4. Zij, die binnen dezen termijn overl ij
,,den, zonder zich te hebben verklaard, kun
,,nen indien d it in het belang van hun nage
,,laten betrekkingen is, worden geacht deelge
,,noot te zij n gebleven." 

II . In artikel 17 worden de volgende wij
zigingen gebracht: 

De aanduidingen "1, 2, 3 en 4" bij de on
derdeelen van dit artikel worden vervangen 
door ,,§ 1, § 2, § 3 en § 4". 

In § 1 wordt het woord "gepensionneerd" 
vervangen door het woord "gewezen" en het 
woord "Koloniaal" door het woord " I ndisch" . 

§ 2 wordt gelezen: 
,,De in § 1 van di t artikel bedoelde over

,, drachtsom behoeft hoogstens te worden be
" rekend voor 25 ten volle voor eigen pensioen 
,,tellende dienstjaren." 

In § 3 wordt het woord "gepensionneerd" 
vervangen door "gewezen" en het woord "Ko
loniaal" door het woord " Indisch" . 

In den eersten zin van § 4 wordt het woord 
"leden" vervangen door ,,§§"; worden de 
woorden "een der beheerskantoren" vervan
gen door de woorden "het beheerskantoor" en 
de woorden " P ensioenfondsen voor de Kolo
niale landsdienaren en Locale ambtenaren" 
door de woorden " Indische pensioen- en we
duwen- en weezenfondsen" . 

In den tweeden zin van § 4 vervallen de 
woorden "onder beheer van het beheerskan
toor, waarbij de betrokkene in dienst treedt". 

III. Artikel 17a, lid 1 wordt gelezen: 
,,§ 1. Indien een tot het fonds toetredende 

"deelgenoot overkomt uit een ander onder 
,,Regeeringstoezicht gesteld Indisch weduwen
"en weezenfouds of uit den vasten dienst van 
"het beheerskantoor in N ederlandsch-fna,ië 
,,van de Indische pensioenfondsen zal op het
"geen de tot het fonds toetredende deelgenoot 
,,hieraan ingevolge artikel 14 aan huwelijks
"contributiën heeft te voldoen in mindering 
"worden gebracht het totale bedrag, hetwelk 
" door het fonds, waaruit de betrokkene wordt 
,,overgenomen, of door de gezamenlijke fond
,,sen wordt overgedragen." 

De aanduiding voor het tweede lid "2" 
wordt vervangen door ,,§ 2". 

D. Het bij artikel 1 van Ons besluit van 
26 Januar i 1931, n°. 2 (N eae1·landsch Staats
blad n°. 21 I ndisch Staatsblad n°. 93) vast
gesteld Reglement op het verleenen van pen
sioen aan Europeesche Locale ambtenaren in 
N ede'rlaniuch-lnilië en van pensioenen en on
derstand en aan de weduwen en weezen dier 
ambtenaren, zooals het is aangevuld en ge
wijzigd laatstelijk bij Ons besluit van 11 Oc
tober 1934, n°. 50 (N ederlandsch Staatsblad 
n°. 554, I ndisch Staatsblad n°. 594), wordt 
nader aangevuld en gewijzigd als volgt: 

I. In den eersten zin van lid 1 van artikel 
17 wordt gelezen : voor het woord " Koloniaal" 
het woord "Indisch"; voor de woorden "een 
der beheerskantoren" de woorden "het be
heerskantoor" en voor de woorden "Pensioen-

fondsen voor de Koloniale landsdienaren en 
Locale ambtenaren" de woorden "Indische 
pensioen- en weduwen- en weezenfondsen". 

II. In l id 1 van artikel 34a wordt voor het 
woord "Koloniaal" gelezen het woord ,,In
disch". 

I n den eersten zin van artikel 34a, lid 3 
wordt voor de woorden "een der beheerskan
toren" gelezen de woorden "het beheerskan
toor" en voor de woorden "Pensioenfondsen 
voor de Koloniale landsdienaren en Locale 
ambtenaren" de woorden " I ndische pensioen
en weduwen- en weezenfondsen" . I n den twee
den zin vervallen de woorden "onder beheer 
van het beheerskantoor, waarbij de betrokkene 
in dienst treedt". 

III. In artikel 34b, lid 1 wordt gelezen: 
voor het woord "Koloniaal" het woord "In
disch"; voor de woorden "een der beheers
kantoren" de woorden "het beheerskantoor" 
en voor de woorden "Pensioenfondsen voor de 
Koloniale landsdienaren en Locale ambtena
ren" de woorden "Indische pensioen- en we
duwen- en weezenfondsen" , terwijl vervallen 
de woorden "onder beheer van het beheers
kantoor, waarbij de betrokkene in dienst was". 

3. 1. Indien een ambtenaar in vasten dienst 
van het beheerskantoor in Nederlandsch-I ndië 
van de Indische pensioenfondsen of een ge
wezen ambtenaar van het voornoemde beheers
kantoor, die pensioen geniet of recht of aan
spraak heeft op pensioen ten laste van de ge
zamenlijke onder het beheer van dit kantoor 
staande fondsen, in 's L ands dienst treedt en 
als gevolg daarvan deelgenoot wordt in een 
onder R egeeringstoezicht gesteld Indisch we
duwen- en weezenfonds, zal door de gezamen
lijke fondsen worden overgedragen aan het 
fonds, waarin de betrokkene als deelgenoot 
wordt opgenomen, de door dezen betaalde en 
eventueel nog verschuldigde buitengewone-, 
huwelijks- en extra bijdragen, (zonder de 
daarop gekomen renten, eventueele boeten en 
verhooging), benevens, voor zoover het man
nel ijke deelgenooten betreft, een som bedra
gende twee procent van de maandelijksche ac
tiviteitsbezoldiging, laatstelijk vóór den over
gang genoten, voor elke maand, welke ten 
volle, en één procent van die maandelijksche 
activiteitsbezold iging voor elke maand, welke 
voor de helft voor eigen pensioen medetelt. 

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 
overdrachtsom behoeft voor de ambtenaren, 
ingedeeld in de pensioensgroepen I en II, 
hoogstens te worden berekend voor respectie
velijk 25 en 30 ten volle voor eigen pensioen 
tellende dienstjaren. 

4. Dit besluit wordt geacht te zij n in wer
king getreden voor zoover artikel 1 betreft op 
1 Januari 1935 en voor het overige op 1 Mei 
1935. 

Onze Minister van Koloni ën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 4den Mei 1935. 
WILHELM! A. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Colijn. 
( Uitgeg. 14 M ei 1935.) 
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Bij Ia ge. 

Behoort bij artikel 1 van het Koninklijk be
sluit van 4 Mei 1935 (Staatsblad n°. 235). 

TARIEF voor de verrekening bij overdracht 
va:n pensioenslast tusschen de Eigen P en
sioenfondsen voor Eu1·opeesche en l nland,. 
sche bwrgerlijke en militaire landsdienaren 
in N ederlandsch-hul,ië onderl ing en met 
het P ensioenfonds voor Europeesche locale 
ambtenaren in Nederlandsch-lndië. 

I. Overdrachtsom bij overgang van een 
burgerlijk landsdienaar of gewezen burgerlijk 
landsd ienaar, een locaal ambtenaar of gewe
zen locaal ambtenaar, van een officier of 
gewezen officier en van een Europeesch onder
officier of gewezen Europeesch onderoff icier, 
per gulden maandelijksche activiteitsbezoldi
ging, laatstelijk vóór den overgang genoten. 

Vóór den ove1,ang be-
Bij den overganfu voor boord hebben e tot de 
eigen pensioen te lende pensioensgroep : 

dienstjaren: 
I. II. 

1 1.74 1.32 
2 3.49 2.66 
3 5.26 4.02 
4 7.05 5.38 
5 8.86 6.77 
6 10.69 8.16 
7 12.53 9.57 
8 14.41 10.99 
9 16.29 12.43 

10 18.21 13.88 
11 20.15 15.36 
12 22,12 16.84 
13 24.11 18.36 
14_ 26.15 19.88 
15 28.22 21.43 
16 30.34 23.01 
17 32.51 24.61 
18 34.74 26 .25 
19 37.02 27.93 
20 39.38 29.66 
21 41.81 31.42 
22 44.32 33.24 
23 46.92 35.12 
24 49.62 37.02 
25 52.43 39.05 
26 52.43 41.12 
27 52.43 43.28 
28 52.43 45.53 
29 52.43 47.88 
30 en meer 52.43 50.36 

T oelichtingen. 

1. M et de pensioensgroepen I en II wor
den bedoeld de pensioensgroepen, a ls bedoeld 
onde1·scheidenlijk in het Indisch burgerlijk 
pensioenreglement en het Europeesch locaal 
pensioenreglement. Met de pensioensgroep I 
wordt gelijkgesteld de pensioensgroep C. Met 
de pensioensgroep II worden gel ij kgesteld de 
pensioensgroepen B en A. 

Bij overgang van een officier of gewezen 
officier en van een Europeesch onderofficier 

of gewezen Europeesch onderofficier worden 
voor de berekening van de overdrachtsom 
gebezigd de getallen in de rubriek voor de 
pensioensgroep I. 

2. Diensttijd, welke slechts voor de helft 
voor pensioen medetelt, wordt herleid tot 
diensttijd, welke ten volle voor pensioen mede. 
telt. 

Bij bepaling van den diensttijd worden 15 
of meer dagen voor een volle maand gere
kend, terwijl minder dan 15 dagen worden 
verwaarloosd. 

Indien de in rekening te brengen diensttijd 
niet een geheel aantal jaren bedraagt, ge
schiedt de berekening van de overdrachtsom 
door interpolatie, als aangegeven in het on
derstaande voorbeeld. 

3. Het bedrag van de overdrachtsom wordt 
naar boven afgerond tot volle guldens. 

4. De overdrachtsom behoeft slechts te 
worden berekend voor een maximum aantal 
ten volle voor eigen pensioen tellende dienst
jaren , waarbij de betrokkene vóór den over
gang het maximum eigen pensioen kon be
reiken. 

Voorbeeld. 

E en burgerlijk landsdienaar in de pens ioens
groep I en deelgenoot in het Europeesche 
ambtenaren-pensioenfonds gaat over in loca
len dienst, waardoor hij tevens als deelgenoot 
overgaat van het Europeesche ambtenaren
pensioenfonds naar het Pensioenfonds voor 
Europeesche locale ambtenaren. 

Vóór zijn overgang was hij 7 jaar en 5 
maanden in 's Lands dienst geweest, waarvan 
8 maanden met buitenlandsch verlof. Voor 
pensioen tellende diensttijd: 6 jaar 9 maan
den + 8/2 maanden = 7 jaar en 1 maand. In 
's Lands dienst genoten laatste activiteitsbe
zoldiging f 600 's maands. 

Door het Europeesche ambtenaren-pensioen
fonds zal dan aan het Pensioenfonds voor 
Europeesche locale ambtenaren moeten wor
den overgedragen een bedrag van: 

{12.53 + 1/12 {14.41 - 12.53)) X f 600 = 
{12.53 + 0.16) X f 600 = f 7614. 

II. Bij overgang van een Europeesch mili
tair of gewezen Europeesch militair beneden 
den rang van onderoffic ier zal de overdracht. 
som bedragen: 

bij overgang van een brigadier of gewezen 
brigadier f 22.50 voor elke maand van den 
voor pensioen tellenden diensttijd; 

bij overgang van een soldaat of gewezen 
soldaat f 20 voor elke maand van den voor 
pensioen tell enden diensttijd . 

De toelichtingen ad I onder 2, 3 en 4 gelden 
mede voor de berekening van deze overdracht. 
sommen. 

III. Bij overgang van een niet-Europeesch 
militair beneden den rang van officier of ge
wezen militair beneden den rang van officier 
bedraagt de overdrachtsom voor e lke maand 
van den voor pensioen tellenden diensttijd : 

Koninklijk N ederlandsch-Indische leger. 
Voor een 

adjudant-onderofficier 
sergeant-majoor 
sergeant l e kl asse 
sergeant 2e 

f 35.
,, 30.
,,22.
,. 14.-
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brigadier 
korporaal 
Amboineesch soldaat of soldaat l e 

klasse . . . . . 
J avaansch en met dezen gelijkgesteld 

soldaat 2e klasse 

" 11.
,, 9.-

7.50 

,, 6.-

Inlandsche schep l ingen der Koninklijke 
Marine. 

Voor een 
adjudant-onderoffic ier 
sergeant-majoor . 
sergeant K.I.S. 1 . 

,. niet K.I.S. 
korporaal K .I. S. . 

,. niet K .I.S. 
matroos K.I.S. . . 

niet K .I .S .. 

f 30.
" 25.
" 22.
" 14.
,, 11.-
" 9.
" 7.50 
,, 6.-

De toelichtingen ad I onder 2, 3 en 4 gel
den mede voor de berekening van deze over
drachtsommen. 

Mij bekend, 
D e M inister van Staat, 
M inisier van Koloniën, 

H . Co I ij n. 

1 K.I.S. beteekent bezoldigd a ls schepeling 
afkomstig van de Kweekschool voor Inland
sche Schepelingen. 

s. 236. 

4 M ei 1935. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den Raad van Arbeid te 
Nijmegen van 9 April 1935, n° . 122/35, 
waarbij de medewerking wordt onthouden 
aan het bepaalde bij artikel 3 van het 
Koninklijk besluit van 28 Augustus 1934, 

. Staatsblad, n°. 491. 
Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 29 April 1935, n°. 1050, 
afdeel ing Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 3 van Ons beslui t van 28 
Augustus 1934, Staatsblad n°. 491 , tot vast
stelling van een a lgemeenen maatregel van 
bestuur, a ls bedoeld bij artikel 52, eerste lid, 
juncto artikel 80, van de Wet op de Rijksver
zekeringsbank en de Raden van Arbeid, 
St·aatsblad, 1933, n°. 598, en de artikelen 52, 
juncto 80 en 73, lid 1, van de Wet op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van Ar
beid, Staatsblad 1933, n° . 598; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 3 van 
Ons vorenaangehaald besluit de baten, welke 
door een Raad van Arbeid door het verhuren 
van terre inen en perceelen of deelen van per
ceelen, of op andere wijze, uit het bezit van 
vaste goederen worden verkregen, over de 
Ziekenkas van den Raad van Arbeid en de 
onderscheidene verzekeringsfondsen worden 
verdeeld in een nadere, in dat artikel aange
geven, verhouding; 

Overwegende, dat de Raad van Arbeid te 
Nijmegen bij zijn besluit van 9 April 1935 
h eeft besloten zij n medewerking te onthouden 
aan het bepaalde in het vorenaangehaalde 
artikel 3 van Ons besluit van 28 Augustus 
1934 Staatsblad n°. 491, en zulks op dezen 
grond, dat het bepaalde in dat artikel nietig 

L. & S. 1935. 

zou zijn wegens strijd met de wet, daar het 
vorenbedoelde bepaalde het eigendomsrecht 
van den R aad van Arbeid te Nijmegen zou 
aantasten; 

Overwegende, dat de beoordeel ing van de 
wettigheid van eenige bepaling van een door 
Ons op wettige wijze genomen bes lui t niet 
staat aan den Raad van Arbeid te Nijmegen, 
doch dat die R aad zich heeft te gedragen naar 
hetgeen Wij overeenkomstig de Ons bij de wet 
toegekende bevoegdhe id hebben goedgevonden 
te bepal en ; 

Overwegende, dat het besluit van den R aad 
van Arbeid dd. 9 Apr il 1935 om zijn mede
werking te onthouden aan het bepaalde in a r
tikel 3 van Ons, overeenkomstig het bepaalde 
bij de artikel en 52, eerste lid, en 80 van de 
Wet op de Rijksverzekeringsbank en de R aden 
van Arbeid, Staatsblad 1933, n°. 598 genomen 
beslu it van 28 Augustus 1934, Staatsblad, n°. 
491, in strijd komt met het bepaalde in ar
ti kel 3 van Ons vorengenoemd beslu it tot vast
stelling van een a lgemeenen maatregel van 
bestuur, a ls bedoeld bij de vorenaangehaalde 
artikelen der vorenaangehaalde wet, en mits
dien door Ons overeenkomstig het bepaalde bij 
artikel 73 dier wet kan worden vernietigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te vernietigen het vorenbedoelde besluit van 

den Raad van Arbeid te ijmegen dd. 9 April 
1935, a ls strijdende met den a lgemeenen maat
regel van bestuur, vastgesteld bij Ons besluit 
van 28 Augustus 1934, Staatsblad, n°. 491. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 4den Mei 1935. 
WILHELM! A. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J . R. SI o tem aker d e Bruine . 

(Uitgeg. 17 M ei 1935.) 

s. 237. 

6 M ei 1935. BESLUIT tot verlenging met 
zes maanden van den termijn waarvoor 
het door den Raad der gemeente Pur-
1nerend genomen besluit van 12 October 
1934, bepalende dat inachtneming van ar
tikel 16, eerste lid , van het Motor- en 
Rijwielreglement in die gemeente niet 
noodig is voor een motorrij tuig, geplaatst 
op een openbaren weg binnen de bebouw
de kom, is geschorst. 

s. 238. 

8 M ei 1935. BESLUIT tot aanw1Jzmg over
eenkomstig artikel 170 der hooger-onder
wijswet van de Stichting tot bevordering 
van de studie van het arbeidsrecht en de 
rechtssociologie in Nederland als bevoegd 
om bij de faculteit der rechtsgeleerdheid 
aan de Rijksuniversiteit te L eiden een bij
zonderen leerstoel te vestigen in de so
ciologie van het arbeidsrecht. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 13 
Februari 1935, n°. 460/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

23 
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Gelet op de artikelen 170- 172 der hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advi es van 
16 April 1935, n°. 47) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Mei 1935, n°. 1606, 
afdeeling H ooger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de Stichting tot bevordering van de !ltudie 

van het arbe idsrecht en de rechtssociol ogie in 
N ederland, gevestigd te Amsterdam, aan te 
wijzen a ls bevoegd om bij de facu l te it der 
rech tsgeleerdheid aan de Rijksunivers iteit te 
L eiden een bijzonderen lee rstoel te vestigen, 
opdat door den daarvoor te benoemen hoog
leeraar onderwij s wordt gegeven in de socio
logie van het arbe idsrecht. 

Onze Minister van Onderwijs, Kun ten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan a fschrift za l 
worden gezonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 8sten Mei 1935. 

s. 239. 

WILHELMINA. 
D e MinisU:r van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

M arc ha n t. 
(Uitgeg. 17 M ei 1935.) 

8 Mei 1935. BESLUIT, houdende buiten
gebruikstelling van postwaarden. 

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

Binnenlandsche Zaken van 3 Mei 1935 N °. 7, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegraf ie en 
Telefonie ; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 24, 2de lid 
der Postwet (Staatsblad 1919 n°. 543); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt : 
Art. I. l. De postzegels, br iefkaarten, br ief

omslagen, postbladen en kaa rten tot mede
deeling van adreswijziging, behoorende tot 
de uitgifte van vóór 1924 - met uitwndering 
van de herdenk ingspostzegels, uitgegeven in 
de jaren 1913 en 1923, onder cheidenlijk ter 
herdenking van N ederlands herstelde ona f
hankelijkheid en van Ons R egeeringsjubil eum 
- alsmede de in 1924 ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan der Noord- en Zuid-Hol
landsche R eddingsmaatschappij en uitgegeven 
zegels en de bijzondere zegels, uitgegeven in 
de jaren 1923-1930 op grond van Ons besluit 
van 8 December 1923 (Staatsblad n°. 544), 
worden met ingang van 1 Januari 1936 buiten 
gebruik gesteld en voor de frankeering waar
deloos. 

2. Tot dien datum kunnen, behoudens het 
bepaalde in de be ide volgende zinsneden, de 
nog voorhanden gave en ongeschonden post
zegels, briefkaarten, briefomslagen, postbla
den en kaarten tot mededeel ing van a dres
wijzigi ng, welke in het eerste lid van dit a r
t ikel buiten gebruik worden gesteld , door 
de aanbieders tegen postzegels van gel ijke 
waarde, respectievelijk tegen briefkaa rten, 
briefomslagen, postbladen en kaarten tot me
dedeeling van adreswijziging met een zegel
afdruk van gelijke waarde van de tegenwoor
dige uitgifte worden ingeruild. W anneer post-

zegels, briefkaarten, briefom slagen, postbla
den en kaarten tot mededeel ing van adreswij 
z1gmg te r inwisseling worden aangeboden, 
waarvan in de tegenwoordige uitg ifte geen 
postzegels, briefkaarten, briefomslagen en 
kaarten tot mededeeling van adreswijziging in 
gelijke waarden bestaan, kunnen hiervoor, tot 
een gelijk geldswaardig bedrag, postzegels 
enz. in waarden naar keuze van de aanbieders 
worden gegeven. De briefkaarten met een ze
gel afdruk van 12½ cent zullen echter slech ts 
inwisselbaar zij n tegen briefkaarten met een 
zegel afdruk van 7½ cent ; kaarten tot mede
deeling van adreswijziging met een zegel
afdruk van 2 cent kunnen slechts worden in
geruild tegen zoodanige kaarten met een 
zegelafdruk van 1½ cent. 

Art. II. De bijzondere postzegels, welke op 
grond van Ons besluit van 8 Dece1nber 1923 
(Staatsblad n°. 544) in de ja ren 1931, 1932, 
1933 en 1934 zijn uitgegeven zullen onder
sche idenlij k op 1Januari 1937, 1 J anuari 1938, 
1 J anuari 1939 en 1 J anuwri 1940 buiten ge
bruik worden gesteld en voor de frankeering 
waardeloos worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de u itvoering van di t besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

H et Loo, den 8sten Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. cl e W i I d e. 

(Uitgeg . 21 M ei 1935.) 

s. 240. 

8 M ei 1935. BESLUIT tot vaststelli ng van 
een bijzonder reglement van poli t ie voor 
het kanaal van St. Andries . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Waterstaat van 2 April 1935, n° . 421, afdee
l ing Waterstaats recht; 

Gelet op de wet van 28 F ebruari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en R ijkska
nalen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 April 1935, n° . 33) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Mei 1935, n°. 429, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen het volgende 

Bijzonder reglement van politie voor het 
kanaal van St. Andries. 

Art. 1 . Dit reglement is van toepassi ng op 
het kanaal van St. Andries tusschen de Waal 
en de Maas . 

Art. 2. De grootste geoorloofde afmetingen 
der vaartuigen, met inbegrip van den last, 
zij n: 

lengte .. ...................... .. .. .. 100 m 
breedte ... ... .. . :.. ...... .. .......... 12 m 
diepgang ....... .... ....... .. .... .. 3 m, 

of zooveel minder als de waterstand op het 
Waalpand lager is dan 1.50 m + N .A.P. of 
de waterstand op het Maaspand lager is dan 
0.50 m + N .A .P. 
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hoogte boven water .. . . .. . .. 7 m , 
of zooveel minder als de waterstand op het 
Waalpand hooger is dan 5.50 m + N .A.P. 
of de waterstand op het Maaspand hooger is 
dan 4.85 m + N.A.P. 

Art. 3. De grootste snel he id, waarmede 
vaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt per 
minuut: 

varende naar de sluis .... .. 75 m 
varende van desluistusschen 

de stopborden . . . . . .. . . . . . . . . . 75 m 
varende van de sluis buiten 

de stopborden .. ..... .. ... ... 150 m. 
Art. 4. De grootste geoorloofde afmetingen 

der vlotten zijn: 

t~~!te ··. ·.·. ·. ·.·.·.:·.·.·.·.·.·.·.·.:·.·.·.·.·.:·.·.·.·.:·.·. 1~~ : 
diepgang .............. ...... .. ... 1.50 m. 

Art. 5. Zoodra en zoolang de waterstand 
in het Waalpand of het Maaspand hooger is 
dan 8 m + N.A.P., wordt niet geschut. 

Art. 6. Het is verboden zonder vergunning 
van den slu iswachter langer ligplaats te ne
men in het kanaal dan noodig is om op schut
ting te wachten. · 

Art. 7. Overtredingen van de bepalingen 
van dit Bijzonder reglement worden, voor zoo. 
ver daartegen niet bij de wet of het Alge
meen reglement van politie voor rivieren en 
Rijkskanal en is voorzien, gestraft met een 
geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

Art. 8. Dit Bijzonder reglement kan wor
den aangehaald onder den titel: ,,Bijzonder 
reglement kanaal van St. A::'dries" . 

Il. in te trekken het BIJzonder Reglement 
van politie voor de schutsluis te St. Andries 
en hare havens , vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 23 Mei 1892 (Staatsblad n°. 122) , 
gewijzigd bij Koninklijke besluiten van 17 
Maart 1894 (Staatsblad n°. 46) en van 27 
November 1907 (Staatsblad n°. 304). 

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

Het Loo, den &sten Mei 1935. 

s. 241. 

WILHELMINA. 
De Minister van Wat erstaat, 
van Lidth de JeudL 

(Uitgeg. 21 M ei 1935.) 

9 Mei 1935. WET, houdende wijzigingen van 
de Rijwielbelastingwet (Staatsblad 1924, 
n°. 306). 

Bijl. Handel. lle Kamer 1934/1935, n°. 239, 
1-4. 

Handel. lle Kamer 1934/1935, blz. 1883·-
1886. 

Idem l s t e Ka-rner 1934/1935, blz. 642. 

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

dat het wenschelijk is de bepalingen te her
zien omtrent de wijze van bevestiging van in
gevolge de Rijwielbelastingwet (Staatsblad 
1924, n°. 306} vereischte belastingmerken, 
nadere regelen vast te stèllen omtrent den 
verkoop van deze merken, vereenvoudiging 
aan te brengen in de afdoening van overtre
dingen van deze wet en voorts eene regelmg 
te treffen omtrent de toepassing van genoem-

de wet gedurende de eerste dagen van het be-
1 a tingjaar; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig arti kel. 

In de Rijwielbelastingwet (Staatsblad 1924, 
n°. 306) worden de volgende veranderingen 
gebracht: 

1. In het eerste lid van artikel 1 vervallen 
de woorden "geschikt om aan een rijwiel te 
worden bevestigd" . 

Il. Aan het derde lid van arti kel 1 worden 
de volgende vier volzinnen toegevoegd : Het 
is aan ieder, die niet door of vanwege Onzen 
genoemden Minister daartoe gemachtigd is, 
verboden belastingmerken te verkoopen. Voor 
iedere overtreding van dit verbod wordt een 
boete van vijf en twing gulden verbeurd. Deze 
boete kan door of vanwege Onzen meerge
noemden Minister worden verminderd of kwijt. 
gescholden. Bij gebreke van betaling van de 
boete zijn voor de invordering daarvan de be
palingen van toepassing die gelden voor de 
invordering van accijnzen. 

III. Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
H ij di e op den openbaren weg een rijwiel 

berijdt moet zijn voorzien van een voor het 
loopend t ijdvak van twaalf maanden geldig 
belastingmerk, dat volgens de voorschriften 
van Onzen Minister van Financiën zichtbaar 
aan het rijwiel of aan de bovenkl eeding van 
den berijder is bevestigd. 

IV. De aanhef van artikel 4 wordt als 
volgt gelezen: 

Een belastingmerk wordt niet vereischt bij 
het berijden van: 

V. Na artikel 4 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 4bis, luidende: 

Hij die op den openbaren weg een rijwiel 
berijdt, zonder voorzien te zijn van het ver
eischte, volgens de bij artikel 2 bedoelde voor
schriften bevestigde belastingmerk, verbeurt 
eene boete van vijf gulden. Bij gebreke van 
betal ing van de boete zijn voor de invordering 
daarvan de bepal ingen van toepassing die 
gelden voor de invordering van accijnzen. 

Geen boete is verbeurd door hem die het 
in het vorig lid omschreven feit pleegt in een 
door Onzen Minister van Financiën voor elk 
jaar te bepalen tijdvak, dat ingaat met den 
eersten Augustus en waarvan de duur ten 
hoogste tien dagen bedraagt. 

Door of vanwege Onzen voornoemden Mi
nister kan de in h et eerste lid bedoelde boete 
worden verminderd of kwijtgescholden. 

VI. Het eerste lid van artikel 5 vervalt. 
Het vroegere tweede lid van dit artikel 

wordt a ls volgt gelezen: 
H ij die op den openbaren weg een r ijwiel 

berijdt en voorzien is van een voor kostelooze 
uitreiking bestemd belastingmerk, dat aan het 
rijwiel of aan de bovenkleeding van den be
rijder bevestigd is, wordt, indien niet blijkt 
dat zoodanig merk aan hem is uitgereikt, ge
straft met geldboete van ten minste tien en 
ten hoogste honderd gulden. 

Het laatste lid van dit artikel wordt als 
volgt gelezen: 

Het bij dit artikel strafbaar gestelde feit 
wordt beschouwd als overtreding. 

VII. In het tweede lid van artikel 6 wordt 
achter het woord "geldboeten" ingevoegd: en 
de ingevolge artikel 4bis verbeurde boeten. 



1935 9 MEI (S. 241-242) 356 

VIII. In het derde lid van artikel 7 wordt 
de punt aan het slot vervangen door: of der 
in artikel 4bis bedoelde boete. 

IX. Aan artikel 7 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende: 

De met de opsporing van overtredingen 
dezer wet belaste ambtenaren zijn bevoegd 
r ijwiel belasting-merken welke degene, die in 
strijd handelt met het derde lid van artikel 1, 
in voorraad heeft, in beslag te nemen. De in 
beslag genomen merken vervallen zonder 
rechtsvervolging aan den Staat. 

X. In het eerste lid van artikel 8 wordt 
in de plaats van "volgens deze wet" gelezen: 
volgens artikel 5. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 9den 

Mei 1935. 

s. 242. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitg eg. 24 M ei 1935. ) 

9 Mei 1935. WET, houdende nieuwe bepa
lingen tot voorkoming en bestrijding van 
ziekten van aardappelen. 

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

dat het wenschelijk is nieuwe bepalingen vast 
te stell en tot voorkoming en bestrijding van 
ziekten van aardappelen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. D eze wet verstaat onder: 
1 °. ,,Onze Minister": Onze met de zaken 

van den Landbouw belaste Minister; 
2°. ,,PI antenziektenkundige Dienst": de 

plantenziektenkundige dienst, bedoeld in ar
tikel 5 van de Plantenziekte nwet; 

3°. ,,Aardappel wratziekte": zwarte schurft 
van aardappelen, veroorzaakt door Synchy
trium endobioticum (Schilb) Percival. 

2. Bij of krachtens a lgemeenen maatregel 
van bestuur kan het verbouwen van bepaald 
aangewezen, voor aardappelwratziekte vat
bare, aardappelrassen worden verboden of niet 
dan voorwaardelijk worden toegestaan. 

3. Bij of krachtens algemeenen maatregel 
van bestuur kan het verbouwen binnen be
paald aangewezen gemeenten of gedeelten van 
gemeenten of op bepaald aangewezen percee
len van aardappelen of andere, gevaar voor 
verspreiding der aardappelwratziekte opleve
rende, gewassen worden verboden of niet dan 
voorwaardel ijk worden toegestaan. 

4. Bij of krachtens a lgemeenen maatregel 
van bestuur kan de in- en doorvoer van aard
appelen uit bepaald aangewezen landen wor
den verboden of niet dan voorwaardelijk wor
den toegestaan . 

5. Indien de in- of doorvoer van aardap
pelen is toegestaan op voorwaardé van voor
afgaand onderzoek, wordt voo1· dat onderzoek 
vergoeding van kosten geheven naar een door 
Onzen Minister vast te stell en tarief. 

6. Indien zich op een perceel bouwland 
aardappelen bevinden, welke verschij nselen 
van de aardappel wratziekte vertoonen, is de 
gebruiker van het perceel verplicht, daarvan 
onverwijld kennis te geven aan den Burge
meester van de gemeente, waarin het perceel 
is _gel egen. 

7. De Burgemeester, di e verneemt, dat zich 
op een in zijn gemeente gelegen perceel bouw
land aardappelen bevinden, welke verschijnse
len van de aardappelwratziekte vertoonen, 
geeft daarvan onverwijld kennis aan het 
Hoofd van den Plantenziektenkundigen Dienst. 

8 . 1. Indien het Hoofd van den Pl anten
ziektenkundigen Dienst weet of vermoedt, dat 
zich op een perceel bouwland aardappelen 
bevinden, welke verschijnselen van de aard
appelwratzie kte vertoonen, doet hij onverwijld 
een onderzoe k instellen. 

2. Indien blijkt, dat zich op het perceel 
door wratziekte aangetaste aardappelen be
vinden, deelt het Hoofd van den Plantenziek
tenkundigen Dienst aan den Burgemeester van 
de gemeente, waar in het perceel is gelegen, 
mede, dat het aardappelgewas op dat perceel 
of een door hem aangewezen deel van dat 
perceel in be lag behoort te worden genomen. 

3. I a ontvangst van het in het vorig I id 
bedoeld bericht doet de Burgemeester onver
wijld het be lag leggen volgens regelen, bij 
of krachtens algemeenen maatregel van be
stuur te stellen, en deel t den gebru iker van 
het perceel chriftelijk mede binnen welken 
termijn de in beslag genomen aardappelen 
moeten zij n geoogst. 

4. De gebruiker van het perceel is ver
plicht de aardappelen binnen den in het vorig 
lid bedoelden termijn te oogsten; voldoet hij 
aan deze verplichting niet, dan worden de 
aardappelen door de zorg van het Hoofd van 
den Plantenziektenkundigen Dienst op kosten 
van den gebruiker geoogst. 

5. Het in beslag genomen gewas wordt door 
of vanwege h et Hoofd van den Plantenziek
tenkundigen Dienst op kosten van het Rij k on
schadelijk gemaakt. 

6. De gebruiker van het perceel is gehou
den de in dit artikel bedoelde maatregelen te 
gedoogen en mag aan de uitvoering daarvan 
geen enkele belemmering in den weg leggen. 

9 . I ndien bij het onderzoek, bedoeld in het 
eerste lid van het vorig artikel, blijkt, dat op 
het onderzochte perceel behalve door wrat
ziekte aangetaste aardappelen nog andere, ge
vaar voor ve rspreiding der aardappel wrat
ziekte opleverende en als zoodanig bij of 
krachtens algemeenen maatregel van bestuur 
aangewezen, gewassen aanwezig zijn, vindt het 
vorig artikel ten aanz ien van die gewassen 
overeenkomstige toepass ing. 

10. 1. Het is ve rboden te vervoeren of ten 
vervoer aan te bieden: 

,a . aardappe l e n , welke door de aardappel
wratziekte zijn aangetast, in strijd met ·een 
krachtens artikel 2, 3 of 4 gegeven voorschrift 
zij n verbouwd of ingevoerd of afkomstig zijn 
van een krachtens artikel 8 in besl a g genomen 
partij; · 

b. planten, welke in strijd met een krach
tens artikel 3 gegeven voor chrift zijn ver
bouwd of afkomstig zijn van een krachtens 
artikel 9 in beslag genomen partij ; 

c. hoeveelheden aardappelen, waaronder 
zich aardappelen als bedoeld onder a, bevin
den· 

a.' hoeveelheden planten, waaronder zich 
planten, als bedoeld onder b, bevinden. 

2. Dit artikel is niet toepasselij k op ver
voer ten behoeve van de uitvoering van deze 
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wet of een krachtens deze wet vastgesteld 
voorschrift. 

3. Onze Minister is bevoegd , ten behoeve 
van wetenschappelijke doeleinden ontheffing 
van de bepalingen van dit artikel te verlee
nen. 

ll. l. Hij, die handelt in strijd met een 
der bij of krachtens deze wet vastgestelde 
voorschriften of met eene voorwaarde, als be
doeld in de artikelen 2, 3 en 4, wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste een maand 
of geldboete van ten hoogste vijf honde1·d 
gulden. 

2. Het feit wordt beschouwd als eene over
treding. 

3. Roerende voorwerpen, waarmede of ten 
aanzien waarvan eene overtreding i gepleegd, 
kunnen, indien zij den veroordeelde toebehoo
ren, worden verbeurd verklaard. 

12. Indien eene overtreding, bij deze wet 
strafbaar gesteld , is gepleegd door of van
wege eene naamlooze vennootschap, eene coö
peratieve of andere, rechtspersoonlijkheid be
zittende, vereeniging of eene stichting, wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uit
gesproken tegen de leden van het bestuur. 
Geene straf wordt uitgesproken tegen hem 
van wien blijkt, dat de overtreding buiten 
zijn toedoen is gepleegd. 

13. l. De ondernemer van een openbaar 
middel van vervoer wordt als zoodanig niet 
verder vervolgd, indien de naam en de woon
plaats van den afzender van de voorwerpen, 
waarmede of ten aanzien waarvan de over
treding is gepleegd, binnen drie dagen na het 
uitbrengen der dagvaarding aan den Ambte
naar van het Openbaar Ministerie worden be
kend gemaakt. 

2. Den ondernemer wordt de wijze, waarop 
hij ingevolge het vorig lid verdere vervolging 
kan voorkomen, bij het exploit van dagvaar
ding aangezegd. 

14. Met het opsporen van de feiten, bij 
deze wet strafbaar gesteld, zijn belast, behalve 
de bij artikel 141 van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen ambtenaren: 

1 °. de ambtenaren van Rijks- en gemeente
poli tie; 

2°. de ambtenaren van invoerrechten en 
accijnzen; 

3°. het Hoofd van den Plantenziektenkuu
digen Dienst; 

4°. zij, die daartoe door Onzen Minister 
zijn aangewezen. 

15. De in het vorig artikel bedoelde ambte
naren zijn bevoegd op last van den Burge
meester of het Hoofd van den Plantenziekten
kundigen Dienst al hetgeen in strijd met deze 
wet of een krachtens haar vastgesteld voor
schrift wordt of is gedaan of nagelaten op 
kosten van de overtreders te beletten, weg te 
nemen of te verrichten. 

16. 1. Voor verbeurdverkla1·ing vatbare 
voorwerpen kunnen door de ambtenaren, be
doeld in artikel 14, op elke plaats worden ge-
volgd en in beslag genomen. · 

2. Indien hun de toegang wordt geweigerd, 
verschaffen zij zich dien, desnoods met inroe
ping van den sterken arm. 

3. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan op vertoon 

van een bijzonderen schriftelijken last van den 
Commissaris van Politie en in gemeenten, 
waar geen commissaris is, van den burgemees
ter. Van dit binnentreden wordt binnen twee
maal vier en twintig uren proces-verbaal op
gemaakt. Daarin wordt mede van het tijdstip 
van het binnentreden en het daarmede be
oogde doel melding gemaakt. 

17. Indien in beslag genomen voorwerpen 
tot bederf dreigen over te gaan, of, naar het 
oordeel van het Hoofd van den Plantenziek
tenkundigen Dienst, uit hoofde van gevaar 
voor besmetting niet tot bewaring geschikt 
zijn, worden zij, na te zijn gewaardeerd, op 
bevel van den ambtenaar van het O_penbaar 
Ministerie vernietigd. 

18. Indien in beslag genomen, niet ver
beurd verklaarde, voorwerpen niet meer aan
wezig zijn, bepaalt de rechter bij het vonnis 
of, en zoo ja, tot welk bedrag de eigenaar zal 
worden schadeloos gesteld. 

19. l. Indien de zaak niet wordt voortge
zet, worden de in beslag genomen voorwerpen 
op bevel van den ambtenaar van het Open
baar Ministerie aan den eigenaar teruggeven. 

2. Indien in het geval, bedoeld in het eer
ste lid , de in beslag genomen voorwerpen niet 
meer aanwezig zijn, wordt de eigenaar op be
vel van den ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie, dat hem bij exploit wordt betee
kend, tot een door dien ambtenaar te bepalen 
bedrag, sch adeloos gesteld. 

20. l. De in de vorige twee artikelen be
doelde schadeloosstelling wordt door den ont
vanger der registratie, in wiens kring de 
rechter of de ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie zetelt, die het bevel heeft gegeven 
op kwijtsch1·ift of een geldig bewijs van den 
rechthebbende voldaan. 

2. De vordering vervalt door verloop van 
twee jaren, nadat het vonnis onherrnepelijk is 
geworden of het bevel van den ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie is beteekend. 

21. Aan eigenaren van onschadelijk ge
maakte aardappelen en aan gebruikers van 
perceelen, ten aanzien waarvan krachtens deze 
wet maatregelen zijn getroffen, kan uit 's Rijks 
kas eene vergoeding worden verleend volgens 
bij algemeenen maatregel van bestuur te stel
len regelen. 

22. Met het in werking treden dezer wet 
vervallen de bepalingen der wet van den lsten 
Juni 1918 (Staatsblad N°. 309), houdende 
bepalingen tot wering en bestrijding van ziek
ten van aardappelen, zooals deze is gewijzigd 
bij de wet van den 4den December 1920 
(Staatsblad N°. 846), houdende aanvulling en 
wijziging van de Plantenziektenwet, de Meel
dauwwet 1912 en de Aardappehvet, en bij 
de Wet van den 7den Juni 1924 (Staatsblad 

0
• 274), houdende bepalingen tot wijziging 

van de Aardappelwet, behalve ten aanzien 
van intrekking, afschaffing of vervallenver
klaring van wetten of wetsbepalingen. 

23. l. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel van "Aardappelwet" met ver
melding van den jaargang van het Staatsblad, 
waarin zij is geplaatst. 

2. Zij treedt in werking met ingang van 
een nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz.; 
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Gegeven ten Paleize het Loo, den 9den Mei 
1935. 

WILHELM! A. 
D e Minisier van E conomische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
(Uitg eg. 28 M ei 1935.) 

s. 243. 

9 M ei 1935. WET tot wijziging der Arbeids
wet 1919. 

Bijl. HaruZel . 2e Kam er 1934/1935, n°. 263, 
1-5. 

Handel. 2e Kamer 1934/1935, blz. 1887. 
Handel. l ste Kamer 1934/1935, blz. 642. 
Wij WILHELM! A, enz. . . . doen te weten : 
Alzoo ,vij in overweging genomen hebben, 

dat in de Arbeidswet 1919 eenige wijzigingen 
behooren te worden aangebracht in verband 
met de totstandkoming van de wet van 17 No
vember 1933, Staatsblad n°. 599, tot voorbe
houd der bevoegdheid tot toetreding tot het 
ontwerp-verdrag betreffende den leeftijd van 
toelating van kinderen tot het verrichten 
van niet-industriëele werkzaamheden ( Gentve 
1932); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. Aan artikel 1 der Arbeidswet 1919 

wordt een vierde lid toegevoegd, luidende : 
"4. Onder "arbeid" verstaat deze wet mede 

a ll e werkzaamheden in eenig beroep, door een 
kind beneden 14 jaar of nog leerplichtig bui
ten eene onderneming verricht, met uitzonde
ring van huiselijke werkzaamheden in en ten 
behoeve van het gezin, waarin het kind wordt 
opgevoed.". 

Art. II. Het vijfde lid van artikel 74 der 
Arbeidswet 1919 wordt gelezen als volgt : 

"5. I eder, die over een kind beneden 14 
jaar of nog leerplichtig de ouderlijke macht 
of de voogdij uitoefent, a lsmede ieder ander, 
die aan het hoofd staat van een gezin, waarin 
zoodanig kind wordt opgevoed, is na .schrifte
lijke waarschuwing van het districtshoofd ver
plicht te zorgen, dat da t kind geen arbe id 
verricht noch werkzaamheden, die uitslui tend 
op grond van het bepaalde in artikel 1, eerste 
lid , onder c, niet als arbeid zijn aan te mer
ken.". 

Art. III. H et tweede lid van a r ti kel 76 
der Arbeidswet 1919 wordt gelezen als volgt : 

" 2. Aan de verplichting, bedoeld in artikel 
74, vij fde I id, wordt geacht te zijn voldaan, 
wanneer hij, op wien die verplichting rust, 
aantoont, dat door hem de noodige bevelen 
zijn gegeven, de noodige maatregelen zijn ge
nomen en het redelijkerwijze te vorderen to<>• 
z icht is gehouden om de naleving van dat 
voorschrift te verzekeren.". 

Art. IV. Na artikel 79 der Arbeidswet 1919 
wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Art. 79bis . Ieder, van wien vermoed wordt, 
dat hij een kind beneden 14 jaar of nog leer
pl ichtig arbeid, als bedoeld in a rtikel 1, 
vierde lid , doet verrichten, is verpl icht aan 
de bevoegde ambtenaren de verlangde inlich
tingen te geven omtrent zaken en feiten, de 
nalev ing van artikel 9 betreffende." . 

Art. V. In artikel 83, eerste lid, der Ar
beidswet 1919 wordt in plaats van " 79, eerste 
en tweede lid , en 80" gelezen: ,, 79, eerste en 
tweede lid, 79bis en 80" . 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 9den Mei 

1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van So cial e Zaken, 
J . R. S I o tem a k e r de B r u ï n e. 

(Uitgeg. 28 M ei 1935.l 

s. 244. 

9 M ei 1935. BESLUIT tot wijzig ing van het 
Consumptieijs-besluit (Staatsblad 1934, n°. 
240) . 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gelet op de artikelen 14 en 15 der W aren

wet (Staatsblad 1919, n° . 581) ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Socia le Zaken van 28 Maart 1935, n°. 233 
D/doss. 30, Afdeeling Volksgezondheid ; 

Gezien het Consumptieij s-besluit (Staatsblad 
1934, n° . 240); 

Gezien het adv ies van de Commiss ie bedoeld 
in artikel 17 der W arenwet (Staatsblad 1919, 
n°. 581); 

Den Raa d van State gehoord (advies van 26 
Apri l 1935, n° . 46) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 3 M ei 1935, n° . 
329 D/doss. 30, Afdeel ing Volksgezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Consumptieij s-besluit (Staatsblad 1934, 

n°. 240) de navolgende wijzigingen aan te 
brengen: 

Art. I. In artikel 2, l id 1, onder a, 2°., 
wordt in plaats van ,,- voor zoover de ver
koopl'uimte betreft - " gelezen ,,- voor zoover 
de verdieping betreft, waarvan de verkoop
ruimte deel uitmaakt - ". 

Art. II. In artikel 8, l id 1, onder g, wordt 
tusschen " werkpl aats" en "van een banket
bakker" ingevoegd ,,- mits niet di enende a ls 
winkel -". 

Art. III. In artikel 12, onder b, wordt de 
punt aan het slot vervangen door een punt
komma en wordt daarachter gelezen: ,,zij 
geldt evenmin voor een prijslij st, mits a lle 
soorten consumptieijs, welke aa nwez ig zijn, 
met letters van gelijke kleur, g rootte en lijn
dikte daarop zijn aangegeven." . 

Onze Minister van Socia le Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 9den M ei 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Za ken, 
J . R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 

(Uitgeg. 28 M ei 1935. ) 

s. 245. 

10 M ei 1935. BESLUIT tot wijzig ing en aan
vulling van het Koninklijk besluit van 26 
Mei 1922 (Staatsblad n°. 387). waarbij is 
vastgesteld een programma voor het eind
examen der gymnasia en het daarmede 
gelijkgesteld examen, bedoeld in artikel 12 
der hooger-onderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 18 
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Maart 1935, n°. 4117 III, Afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is artikel 
10bis van Ons besluit van 26 M ei 1922 (Staats
blad n° . 387) , laatstelijk aangevuld bij Ons 
besluit van 28 Augustus 1934 (Staatsblad n°. 
484) te wijzigen en aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 April 1935, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Mei 1935, n° . 6812, 
Afdeeling Voorbere idend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Artikel 10bis van Ons eerstgenoemd besluit 

wordt gelezen als volgt : 
"Zij, die in het bezit zijn van 
a. een getu igschrift van met goed gevolg 

afgelegd eindexamen eener hoogere burger
school met vijfjarigen cursus , bedoeld in Ons 
besluit van 21 December 1923 n°. 16 (Neder
landse/ie Staatscourant van 24 December 1923, 
n°.249); 

b. een einddiploma eener middelbare school 
met vij fja1·igen cursus voor meisjes, welke vol
doet aan de voorwaarden, vastgesteld bij de 
beschikking van den Minister van Ondenvijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 22 F ebruari 
1935 (Nederlandsche Staatscourant van 22 en 
23 F ebruari 1935, n°. 38) ; of 

c. een einddiploma eener handelsschool met 
vij f jarigen cursus, erkend krachten~_de beschik
king van den Minister van Onderw1Js, Kunsten 
en Wetensch appen van 24 Februari 1925 (Ne
derlandsche Staatscourant van 25 F ebruari 
1925, n°. 39) ; laatstelijk gewijzigd bij beschik
king van 19 F ebruari 1935 (Nederlandse/ie 
Staatscourant van 19 F ebruari 1935, n°. 35); 

zijn bij .het examen, vermeld in a rtikel 12 
der hooger-onderwijswet, vrijgestel d van het 
examen, bedoeld in art. 2, afdeel ing III en 
IV." 

Onze Minister van Ondenvijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, h etwelk in h et Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den l0den Mei 1935. 

s. 246. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Mar chant. 
(Uitgeg. 24 M ei 1935.) 

10 M ei 1935. BESLUIT tot ha ndhav ing van 
de beschikking van den Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetensch appen van 
30 Ju ni 1934, n°. 14418, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel, inzake de vaststel
ling van de Rijksvergoed ing, __ bedoeld in 
artikel 97 der L ager-onderw1Jswet 1920 
over h et jaar 1932 ten behoeve van de 
bijzondere school voor u itgebreid lager 
onderwijs te Wo,n,n els, Spannumerweg 
47b, gemeente H ennaarderadeel. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der V ereen iging voor Christelijk 
N ationaal Onderwijs te W o,n,nels, tegen de be-

slissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 30 Juni 1934, 
n°. 14418, Afdeeling Lager Onderwijs Finan
cieel , tot vaststelling van de Rijksvergoeding, 
bedoeld in a r t ikel 97 der L ager-onderwij swet 
1920, over het jaar 1932 ten behoeve van de 
bijzondere school voor uitgebreid lager onder
wijs te W o,n,nels, Spannumerweg 47b, ge
meente H ennaarderadeel ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeli ng voor het a lgemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
13 September 1934, n°. 13559; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adv iezen 
van 17 October 1934, n°. 557, en 21 Novem
ber 1934 n°. 557/167 ; 

Op de ' voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 6 
Mei 1935, n°. 5875, afdeeling Lager Onder
wijs; 

Overwegende, dat Onze Min ister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen bij zijn 
evengernelde besli sing het bedrag der Rijks
vergoeding voor deze school over 1932 heeft 
bepaald op f 3765.98, daarbij overwegende, 
dat aan deze school van 30 Juli 1932 a f geen 
onderwijs is gegeven in het derde leerjaar en 
deze school a lzoo van di en datum a f niet 
heeft voldaan aan artikel 3, v ierde I id, der 
L ager-onderwijswet 1920 ; 

dat de ontheffing, bedoeld in artikel 57, 
derde lid , juncto artikel 97, derde lid , der 
L ager-onderwij swet 1920, zooals deze bepa
ling in 1932 luidde, voor deze school n iet is 
verl eend· dat dientengevolge de Rijksvergoe
ding vo~r deze school over het tijdvak van 
30 Jul i 1932 tot 1 Januari 1933 niet kan 
worden toegekend ; 

dat van deze be lissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat volgens artikel 57, l id 3, der L ager
onderwijswet 1920 (ten deze van toepassing in
gevolge artikel 97, lid 3) , zooals deze bepa
lingen in 1932 luidden, de Rijksvergoeding 
voor een uitgebreid-lager-onderwijs-school, 
waarvan het derde leerjaar "in eenig jaar" 
geen leerl ingen bevat, n iet verloren gaat , in
dien de Kroon op verzoek van het school be
stuur ontheffing heeft verleend van de e ischen 
van artikel 3, lid 4, der wet; dat nu in de 
eerste plaats het leerplan der school geduren
de het tijdvak 30 Jul i- 31 December 1932 was 
inger icht voor drie leerj a ren naar den e isch 
van artikel 3, lid 4, der L ager-onderwijswet 
1920 ; da t voorts volgens de jurisprudentie 
der Kroon bij de toepassing van de bepalingen 
der L ager-onderwijswet 1920, waarbij e ischen 
worden gesteld betreffende het aantal leerlin
gen hetzij van de geheele chool hetzij van een 
bepaald leerjaar, steeds beslissend is het ge
middelde van de te llingen op de teldata, be
doeld in art ikel 28 der L age r-onderwijswet 
1920; dat dit volgens de jurisprudent ie ook 
het geval is, wanneer de wet zelf niet met 
zoovele woorden naar artikel 28 verwijst, het
geen o. m. zou blijken uit Ons Beslui t van 30 
Maart 1931, n°. 13, en uit Ons Besluit van 
19 Juli 1934, n°. 37; dat de vraag, of de 
uitgebreid-l ager-onderwijs-school in eenig jaar, 
waarover de Rijksvergoeding is aangevraagd, 
voldaan heeft aan den eisch, die in artikel 
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57, lid 3, terzake van het aantal leerlingen 
van het derde leerjaar l igt opgesloten, dan 
ook beantwoord moet worden aan de h and van 
de vier tellingen in dat jaar, bedoeld in ar
tikel 28 der wet; dat de uitgebreid-lager
onderwijs-school te Womm els in 1932 op 16 
Maart, 16 Juni, 16 September en 16 Decem
ber 1932 respectievelijk 1, 4, 0 en 0 leer] ingen 
telde, gemiddeld alzoo 1¼ leerling dat· der
halve niet gezegd kan worden, dat deze uit
gebreid-l ager-onderwijs-school in 1932 in de 
kl asse van het derde leerjaar geen leerlingen 
bevatte; dat de in artikel 97, lid 3 (ongewij 
zigd), bedoelde dispensatie voor deze school 
over 1932 dan ook niet noodig was; dat 
Onze Minister daarom naar de meen ing van 
hem, appell ant, de aangevraagde Rijksver
goeding ten behoeve dezer school over het 
tijdvak 30 Juli- 31 December 1932 ten on
rechte heeft geweigerd; 

Overwegende: dat vaststaat, dat aan deze 
school van 30 J ui i tot en met 31 December 
1932 geen onderwijs is gegeven in het derde 
leer jaar; 

dat dientengevolge deze school gedurende 
dat t ijdvak niet heeft voldaan aan het vierde 
lid van artikel 3 der Lager-onderwijswet 1920; 

dat de ontheffing, bedoeld in arti kel 57, 
derde lid, juncto artikel 97, derde lid , dier 
wet, zooals deze bepaling in 1932 luidde, voor 
deze school niet is verleend; 

dat mitsdien Onze Minister terech t van oor
deel is, dat deze school over genoemd tijdvak 
niet in het genot van Rijksvergoed ing kan 
worden gesteld ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de bestreden beschikking van Onzen Minis

ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 30 Juni 1934, n°. 14418, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel, te handhaven. 

Onze Mini ter van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen i belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van On
zen voornoemden Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan a fschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo den l0den Mei 1935 . 
' WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marchant. 
(Uitg eg. 28 M ei 1935.) 

N °. 5875. 

LAGER ONDERWIJS. 

Beroep bijzondere 
school te Wommels. 

's-Gravenhage, 6 Mei 1935. 

Aan de K oningin, 

Door den Vice-Pres ident van den R aad van 
State, voorzitter van de Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, werd rechtstreeks in 
mijn h anden gesteld het adv ies van die Af
deel ing van 17 October 1934, n°. 557, verge
zeld van het ontwerp van een met redenen 
omkleed, door Uwe Majesteit te nemen, be
slui t betreffende het beroep, waarvan ik 

krachtens machtig ing van Uwe Majesteit bij 
brief van 22 September 1934, n°. 18725, af
deeling Lager Onderwijs Financieel , de over
weging bij die Afdeeling aanhangig maakte. 

Dit ontwerp-besluit luidt als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging voor Christelijk 
N ationaal Onderwijs te Wommels tegen de 
beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 30 J un i 1934, 
n°. 14418, afdeeling L.O.F., tot vaststelling 
van de Rijksvergoed ing, bedoeld in artikel 97 
der Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 
1932 ten behoeve van de bijzondere school voor 
U itgebreid Lager Onderwijs te Wommels, Span
numerweg 47b, gemeente H ennaard,eradeel; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend Jager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
13 September 1934, n°. 13559 ; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 October 1934, n°. 557; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetensch appen van 

Overwegende: dat Onze Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetensch appen bij Zijne 
evengemelde beslissing het bedrag der Rijks
vergoeding voor deze school over 1932 h eeft 
bepaald op f 3765.98 , daarbij overwegende, 
dat aan deze school voor 30 Juli 1932 af geen 
onderwijs is gegeven in het derde leerjaar en 
deze school a lzoo van dien datum a f niet heeft 
voldaan aan artikel 3, vierde lid, der Lager
Onderwijswet 1920; dat de ontheffi ng, be
doeld in artikel 57, derde lid, juncto artikel 
97, derde lid, der Lager-Onderwijswet 19201 
zooals deze bepaling in 1932 luidde,_ voor deze 
school niet is verleend ; dat d ientengevolge 
de Rijksvergoeding voor deze school over het 
tijdvak van 30 Juli 1932 tot 1 J anuari 1933 
niet kan worden toegekend; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
volgens artikel 57, lid 3, der Lager-Onder
wijswet 1920 (ten .deze van toepassing inge
volge art ikel 97, lid 3), zooals deze bepal in
gen in 1932 luidden, de Rijksvergoeding voor 
een uitgebreid-lager-onderwijs-school , waarvan 
het derde leerjaar "in eenig jaa,r'' geen leer-
1 ingen bevat, niet verloren gaat, indien de 
Kroon op verzoek van het schoolbestuur ont
heffing heeft verleend van de eischen van 
artikel 3, l id 4, der wet; dat nu in de eerste 
plaats het leerplan der school gedurende het 
t ijdvak 30 Juli-31 December 1932 was inge
richt voor drie leerjaren naar den eisoh van 
artikel 3, l id 4, der L ager-Onderwijswet 1920 ; 
dat voorts volgens de jurisprudentie der 
Kroon bij de toepassing van de bepalingen 
der Lager-Onderwijswet 1920, waarbij e ischen 
worden gesteld betreffende het aantal leer-
1 ingen hetzij van de geheele school , hetzij van 
een bepaald leerjaar, steeds besli ssend is het 
gemiddelde van de tellingen op de teldata, 
bedoeld in artikel 28 der Lager-Onderwijswet 
1920; dat dit volgens de jurisprudentie ook 
het geval is, wanneer de wet zelf niet met 
zooveel woorden naar artikel 28 verwijst, het
geen onde,· meer zou blijken uit Ons Besluit 
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van 30 Maart 1931, n°. 13, en uit Ons Be
slui t van 19 Juni 1934, n°. 37; dat de vraag, 
of de uitgebreid-lager-onderwijs-school in eenig 
jaar, waarover de Rijksvergoeding is aange
vraagd, voldaan heeft aan den eisch, die in 
arti kel 57, lid 3, ter zake van het aantal leer
] ingen van het derde leerjaar I igt opgesloten, 
dan ook beantwoord moet worden aan de 
hand van de vier tellingen in dat jaar, be
doeld in artikel 28 der wet; dat de uitgebreid
lager-onderwijs-school te Womm els in 1932 op 
16 Maart, 16 Juni , 16 September en 16 De
cember 1932 respectievelijk 1, 4, 0 en O leer
] ingen telde, gemiddeld alzoo l1/4. leerling; 
dat derhalve niet gezegd kan worden, dat deze 
uitgebreid-lager-onderwijs-school in 1932 in de 
kl asse van het derde leerjaar geen leerlingen 
bevatte; dat de in a rt ikel 97, lid 3 (onge
wijzigd) bedoelde dispensatie voor deze school 
over 1932 dan ook niet noodig was; dat Onze 
Minister daarom naar de meening van hem, 
appell ant, de aangevraagde Rijksvergoed ing 
ten behoeve dezer chool over het tijdvak 30 
Juli-31 December 1932 ten onrechte heeft 
geweigerd ; 

Overwegende: dat naar de bepali ng van 
artikel 57, 3de lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, zooals dit artikel in 1932 luidde, in 
verband met artikel 97, 3de lid , der wet, voor 
een school voor uitgebreid lager onderwij , 
welke voor vergoeding als zoodanig reeds in 
aanmerking is gekomen, de aanspraak op 
Rijksvergoeding niet verloren gaat op grond, 
dat in eenig jaar de klasse va n het derde leer
jaar geen leerli ngen bevat, indi en Wij op een 
daa rtoe strekkend verwek van het bestuur der 
school ontheffing hebben verleend van de in 
artikel 3, vierde lid, gestelde ei chen, voor
zooveel het daar bedoelde onderwijs in het 
derde leerjaar betreft; 

dat aangezien eene ontheffing, als evenbe
doeld; in het onderwerpelijke geval niet is 
aangevraagd, Onze Minister gemeend heeft op 
grond van de voormelde wetsbepaling voor 
deze chool over het tij dvak van 30 Juli 1932 
tot 1 J anuari 1933 geen Rijksvergoeding te 
mogen toekennen, daar in het jaar 1932 van 
30 Juli 1932 a f de kl asse van het derde leer
jaar geen leerlingen heeft bevat ; 

dat deze opvatting door Ons niet wordt ge
deeld, daar volgens de voormelde wetsbepa
ling de aanspraak op vergoeding all een, maar 
da n ook over het geheele jaar, verloren gaat 
indien in dat jaar de klasse van het derde 
leerjaar geen leer] ingen heeft bevat; 

dat zulks hier niet het geval is geweest, 
aangezien blijkens de stukken de kl asse van 
h t derde leerjaar dezer school in het jaar 
1932, voor wel k jaar R ijksvergoeding is ge
vraagd, vóór 30 Juli wel leerlingen heeft be
vat· 

d~t mitsdien deze school over het geheele 
jaar voor Rijksvergoeding in aanmerking 
komt; 

dat deze vergoeding voor het hoofd der 
school J. I estra f 4427.50, en voor den onder
wijzer van bijstand T. Zeilstra f 2049. 75 be
hoort te bedragen ; 

Gezien de Lager-Onderwij swet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van de bestreden beschikking 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen, het bedrag der Rijksver
goeding voor deze school over het jaar 1932 
vast te stellen op f 6477 .25. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

Krachtens algemeene machtiging Yan Uwe 
Majesteit van 29 Maart 1926, n°. 20, ben ik 
met de Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur van den R aad van State in nader over
leg getreden door haar den volgenden brief 
van 5 ovember 1934, n°. 30557, a fdeel ing 
Lager Onderwijs Financieel, te doen toekomen: 

Krachtens algemeene machtiging van de 
Koningin van 29 Maart 1926, n°. 20, heb ik 
de eer met Uwe Afdeeling in overleg te tre
den over het hierbij teruggaand adv ies van 17 
October 1934, n°. 557, aangaande nevensver
melde beroepszaak. 

Blijkens het ontwerp-besluit is Uw Afdee
ling van oordeel, dat volgens artikel 57, derde 
lid, in verband met het derde lid van artikel 
97 der L ager-onderwijswet de aanspraak op 
vergoeding voor een school voor uitgebreid 
lager onderwijs all een, maar dan ook over 
het geheele jaar, verloren gaat, indien in dat 
jaa r de klasse van het derde leerjaa r geen 
leer! ingen heeft bevat. 

Hierbij is echter m. i. uit het oog verloren, 
dat voor bekostiging uit openbare kassen (d)lS 
mede voor de aanspraak op Rijksvergoed ing 
der jaarwedden van de onderwijzers) als pri
maire eisch voor een school voor uitgebreid 
lager onderwijs geldt, dat zij vol doet aan het 
bepaalde in het vierde lid van artikel 3 dier 
wet, omdat volgens deze wetsbepaling alleen 
zulke scholen ui t de openbare kassen kunnen 
worden bekostigd. u staat vast en het is ook 
niet bestreden, dat in 1932 aan de bijwndere 
school voor uitgebreid lager onderwijs te 
W ommels slechts tot 30 Juli 1932 uitgebreid 
lag r onderwijs is gegeven hetwelk voldeed aan 
de eischen van artikel 3, vierde lid , der wet. 
Van dien datum a f werd het onderwijs in 
plaats van in drie slechts gegeven in twee 
achtereenv,olgende leerjaren. Hierdoor hield 
dezo school op te voldoen aan de in voor
melde wetsbepaling voor beko tiging uit de 
openbare kassen geste lde normen ; zij was van 
1 Augustus 1932 a f niet meer een school voor 
uitgebreid lager onderwijs in den zin der wet. 
De gevolgen daarvan hadden alleen kunnen 
worden weggenomen, wanneer de ontheffing, 
bedoeld in het derde lid van artikel 57, was 
verleend. Wijl echter tevens vaststaat, dat 
deze ontheffing niet is verleend, kon de school 
van het tijdstip af, waarop zij ophield te zijn 
een school voor ui tgebreid lager onderwijs in 
den zin de,· wet, niet langer in aanmerking 
komen voor Rijksvergoed ing. Om deze reden, 
du omdat de toekenn ing in strijd zou zijn 
geweest met het vierde lid van artikel 3 der 
wet, werd de vergoeding van 30 Juli 1932 af 
niet toegekend. H et zij mij vergund Uw aan
dacht er voorts op te vestigen, dat mijn be
schikking van 30 Juni 1934, n°. 14418, afdee
Iing L ager Onderwijs Financieel , tot vaststel
ling van de Rijksvergoeding over 1932 voor 
deze school , geheel in overeenstemming is met 
de ter zake be~ande jur isprudentie, waar
voor ik verwijs naar de Koninklijke besluiten 
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van 4 Augustus 1924, n°. 8, en van 22 Novem
ber 1924, n°. 9. 

Ik heb daarom de eer Uw Afdeeling bij
gaande stukken nogmaals voor te leggen met 
verzoek aan mijn bezwaren tegen de voorge
dragen beslissing Uw aandacht te willen 
schenken. 

Bij Uw nader advies · aan de Koningin za l 
ik de bijl agen dezes gaarne weder aantreffen. 

Naar aanleiding van dezen brief heeft de 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur in 
haar tot Uwe Majesteit gericht, doch recht
streeks in mijn handen ge teld , schrijven van 
21 -ovember 1934, n°. 557/167 het volgende 
medegedeeld: 

Krachtens machtiging van Uwe Majesteit, 
heeft de Minister van Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen, met een schrijven van 5 No
vember 1934, n°. 30557, Afdeeling L. 0. F ., 
opnieuw bij den R aad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Be tuur, ter over
weging aanhangig gemaakt het beroep, inge
steld door het bestuur der Vereenig ing voor 
Christel ijk a tionaal Onderwijs te Wom ,nels 
tegen de bes] iss ing van genoemden :Mi nis ter 
van 30 J un i 1934, n°. 14418, afdeeling L.O.F. , 
tot vaststelling van de Rijksvergoeding, be
doeld in artikel 97 der L ager-Onderwijswet 
1920, over het jaar 1932 ten behoeve van de 
bijzondere school voor Uitgebre id L ager On
derwijs te W ommels, Spannumerweg 47b, ge
meente H ennaarde,·adeel. 

De Minister merkt op, dat blijkens het voor
gedragen ontwerp-besluit de Afdeeling van 
oordeel is, dat volgens artikel 57, derde lid, 
in verband met het derde lid van artike l 97 
der L ager-Onderwijswet 1920 de aanspraa k op 
vergoeding voor een school voor uitgebreid 
l ager onderwijs alleen, m aar dan ook over"het 
geheele jaar, ve rloren gaat, indien in dat 
jaar de kl asse van het derde leerjaar geen 
leerlingen heeft bevat ; dat hierbij ech ter z. i. 
uit het oog verloren is, dat voor bekostiging 
uit openbare kassen (dus mede voor de aan
spraak op Rij ksvergoeding der jaarwedden 
van de onderwijzers) a ls primaire e isch voor 
een school voor uitgebreid lager onderwijs 
geldt. dat zij vol doet aan het bepaalde in het 
vierde lid van artikel 3 di er wet, omdat vol
gens deze wetsbepaling alleen zulke scholen 
uit de openbare kassen kunnen worden be
kostigd ; dat nu vaststaat en het ook niet be
streden is, dat in 1932 aan de bijzondere 
school voor ui tgebre id lager onderwijs te 
W ommels slechts tot 30 Juli 1932 uitgebreid 
lager onderwijs is gegeven, hetwelk voldeed 
aan de e ischen van artikel 3, v ierde lid der 
wet; dat van dien datum a f het onderwij s in 
plaats van in drie slechts ~egeven werd in 
twee achtereenvolgende lee ri aren; dat hier
door deze school ophield te voldoen aan de 
in de voormelde wetsbepaling voor bekosti
ging uit de openbare kassen gestelde normen; 
dat zij van 1 Augustus 1933 af niet meer een 
school voor ui tgebreid lager onderwijs in 
den zin der wet was; dat de gevol gen daar
van all een h adden kunnen worden weggeno
men, wanneer de ontheffing, bedoeld in het 
derde lid van artikel 57, was verleend ; dat 
echter, daar tevens vaststaat, dat deze ont
heffing niet is verleend, de school van het 

tijdstip af, waarop zij ophield te zijn een 
school voor uitgebreid lager onderwijs in den 
zin der wet, niet langer in aanmerking kon 
komen voor Rijksvergoeding ; dat dus om deze 
reden, omdat de toekenning in strijd zou zijn 
geweest met het vierde lid van artikel 3 der 
wet, de vergoeding van 30 Juli 1932 af niet 
werd toegekend. 

Zijne Excellentie vestigt er voorts de aan
dacht op, dat Zijne beschikking van 30 Juni 
1934, n°. 14418, afdeeling L. 0. F., tot vast
stelling van de Rijksvergoeding over 1932 
voor deze school, geheel in overeenstemming is 
met de ter zake bestaande jurisprudentie, 
waarvoor hij verwijst naar Uwer M ajeste its 
besluiten van 4 Augustus 1924, n°. 8, en 22 
November 1924, n°. 9. 

Bij nadere beschouwing van deze aangele
genheid geeft de Afdeeling toe de motivee
ring van de Ministerieele bestreden beschik
king in zooverre te hebben miskend , da t Zijne 
E xcell entie de Rijksvergoeding voor de boven
genoemde school over het tijdvak van 30 Juli 
tot 1 J anua ri 1933 geweigerd heeft niet op 
gro nd van het bepaalde in artikel 57, 3e lid 
(oud) der Lager-Onderwijswet 1920, doch op 
grond van artikel 3, 4e lid dezer wet. 

In verband hiermede heeft de Afdeeling 
gemeend de rechtsoverwegingen van het door 
haar aan Uwe Majesteit voorgedragen ont
werp-besluit te moeten wijzigen. 

Voor het overige blij ft de Afdeeling van 
oordeel, dat beslist behoort te worden, als in 
het dictum van dit ontwerp is aangegeven, 
zulks op de g ronden, in het gewijzigde con
cept-beslui t aangegeven, waardoor h . i. het 
door den Minister ingenomen standpunt wordt 
weerlegd. 

De Afdeeling merkt daarbij nog op, dat de 
jurisprudent ie , waarop Zijne Excellentie in 
deze een beroep doet, te weten Uwer Ma
jesteits besluit van 4 Augustus 1924, n°. 8, en 
da t van 22 November 1924, n°. 9, in deze 
geen gewicht in de schaal vermag te leggen, 
aangezien de casus positie in die be ide ge
vallen een andere was , dan zich hier blijkens 
de stukken voordoet. 

Immers in het geval , bedoeld in Uwer Ma
jeste its eerstgemelde besluit, voldeed blijkens 
de overwegingen van het besluit het leerplan 
niet aan het in artikel 3, 4e lid , der Lager
Onderwijswet 1920 bepaalde. Ook het beroep 
op Uwer M a jesteits besluit van 22 November 
1924, n°. 9, gaat, naar het der Afdeeling wil 
voorkomen, niet op, omdat dit besluit een 
geval bestrij kt, waarin de eers-te kl asse van de 
school, gedurende een deel van het jaar, geen 
enkelen leerling telde. Voor deze klasse bevat 
artikel 57 (oud) geen bijzonder voorschrift, 
als voor het de,·de leerjaar in het derde lid is 
vervat. Nu de Afdeeling in het gewijzigde 
ontwerp-besluit juist op deze bijzondere bepa
li ng een beroep doet, behoeft het geen nader 
betoog, dat zij zich niet gebonden acht door 
de aangehaalde vroegere besli ss ing. 

Op grond van een en ander heeft de Af
deeling mi tsdien de eer Uwer Majesteit zeer 
eerbiedig in overweging te geven het ontwerp
besluit, zooals het thans is gewijzigd, te be
krachtigen. 

Dit gewijzigd ontwerp-besluit luidt aldus: 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging voor Christelijk 
Nationaal Onderwijs te W ommels tegen de be
sli ss ing van Onzen Minister van Onderwij s, 
Kunsten en Wetenschappen van 30 Juni 1934, 
n°. 14418, Afdeeling L. 0. F. , tot vaststelling 
van de Rijksvergoeding, bedoeld in artikel 97 
der Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 
1932 ten behoeve van de bijzondere school 
voor uitgebreid lager onderwijs te Wommels, 
Spannumerweg 47b, gemeente H ennaardera
deel; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
{Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
13 September 1934, n° . 13559 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, adviezen 
van 17 October 1934, n°. 557, en 21 Novem
ber 1934, n°. 557/167; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Weten.schappen van 

Overwegende: dat Onze Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen bij zijne 
evengemel de beslissing het bedrag der Rijks
vergoeding voor deze school over 1932 heeft 
bepaald op f 3765.98, daarbij overwegende, 
dat aan deze school van 30 Juli 1932 a f geen 
onderwijs is gegeven in het derde leerjaar en 
deze school a lzoo van dien datum af niet 
heeft voldaan aan artikel 3, vierde lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920; dat de ontheffing, 
bedoeld in arti kel 57, derde lid, juncto arti
kel 97, derde lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, zooals deze bepaling in 1932 luidde, voor 
deze school niet is verleend; dat dientenge
volge de Rijksvergoeding voor deze school 
over het tijdvak van 30 Juli 1932 tot 1 Ja
nuari 1933 niet kan worden toegekend; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
volgens artikel 57, lid 3, der L ager-Onderwijs
wet 1920 (ten deze van toepas ing ingevolge 
artikel 97, lid 3), zooals deze bepalingen in 
1932 luidden, de Rijksvergoeding voor eene 
uitgebreid-l ager-onderwij s-school , waarvan het 
derde leerjaar "in eenig jaar" geen leerlingen 
bevat, niet verloren gaat, indien de Kroon op 
verzoek van het schoolbestuur ontheff ing heeft 
verleend van de eischen van artikel 3, lid 4, 
der wet; dat nu in de eerste p laats het lee r
plan der school gedurende het tijdvak 30 Juli-
31 December 1932 was ingerich t voor drie 
leerjaren naar den e isch van artikel 3, lid 4, 
der Lager-Ondenvijswet 1920; dat voorts vol
gens de juri prudentie der Kroon bij de toe
passing van de bepalingen der Lager-Onder
wijswet 1920, waarbij eischen worden gesteld 
betreffende het aantal leer! in gen hetzij van de 
geheele school , hetzij van een bepaald leer
jaar, steeds bes] issend is het gem iddelde van 
de tellingen op de tel data, bedoeld in artikel 
28 der L ager-Onderwijswet 1920; dat dit vol
gens de jurisprudentie ook het geval is, wan
neer de wet zelf niet met zoovele woorden 
naar artikel 28 verwij st, hetgeen o. m. zou 
blijken uit Ons beslu it van 30 M aart 1931, n°. 
13, en uit Ons beslu it van 19 Juni 1934, n°. 
37; dat de vraag, of de uitgebreid-lager
onderwijs-school in eenig jaar, waarover de 

Rijksvergoeding is aangevraagd, voldaan heeft 
aan den e isch, die in artikel 57, l id 3, ter 
zake van het aantal leerlingen van het derde 
leerjaar ligt opgesloten, dan ook beantwoord 
moet worden aan de hand van de vier tel
lingen in dat jaar, bedoeld in artikel 28 der 
wet; dat de uitgebreid-lager-onderwijs-school 
te W onimels in 1932 op 16 Maart, 16 Juni , 
16 September en 16 December 1932 respectie
velijk 1, 4, 0 en O leerlingen telde, gemiddeld 
alzoo 11/4 leerling; dat derhalve niet gezegd 
kan worden, dat deze uitgebreid-lager-onder
wijs-school in 1932 in de klasse van het derde 
leerjaar geen leerlingen bevatte; dat de in 
artikel 97, lid 3 {ongewijzigd), bedoelde dis
pensatie voor deze school over 1932 dan ook 
niet noodig was; dat Onze Minister daarom 
naar de meening van hem, appell ant, de aan
gevraagde Rijksvergoeding ten behoeve dezer 
school over het tijdvak 30 Juli- 31 December 
1932 ten onrechte heeft geweigerd; 

Overwegende : dat naar de bepaling van 
artikel 57, 3de lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, zooals dit artikel in 1932 luidde, in ver
band met artikel 97, 3de lid, der wet, voor 
eene school voor uitgebre id lager onderwijs, 
welke voor vergoeding a ls zoodanig reeds in 
aanmerking is gekomen, de aanspraak op 
Rijksvergoeding niet verloren gaat op g rond , 
dat in eenig jaar de klasse van het derde 
leerjaar geen leerlingen bevat, indien Wij 
op een daartoe strekkend verzoek van het be
stuur der school ontheffing hebben verleend 
van de in artikel 3, vierde lid, gestelde 
eischen, voor zooveel het daar bedoeld onde1·
wijs in het derde leerjaar betreft; 

dat, verm its eene ontheff ing, als evenbe
doeld , in het onderwerpelijke geval niet is 
aangevraagd, Onze Minister gemeend heeft 
voor deze school over het tijdvak van 30 Juli 
1932 tot 1 Januari 1933 geen R ijksvergoeding 
te mogen toekennen, daa r in het jaar 1932 
van 30 Juli 1932 af de klasse van het derde 
leerjaar geen leerlingen heeft bevat en dus 
niet voldaan zou zijn aan den e isch van ar
t ikel 3, vierde lid , dat onderwijs moet zijn 
gegeven.; 

dat in deze opvatting door Ons niet wordt 
gedeeld, aangez ien weliswaar artikel 3, vierde 
lid, bepaalt, da t het uitgebreid lager onder
wijs, voor zoover het geheel of gedeeltelijk 
uit openbare kassen wordt bekostigd, gegeven 
wordt in scholen met ten m inste drie achter
eenvolgende leerjaren, m aar dat het aange
haalde artikel 57, toepasselijk verklaard in 
artikel 97, het verlies van vei·goeding aan 
bepaalde regels bindt; 

dat een dier regels, vervat in het derde lid 
van artikel 57, voor het derde leerjaar, van 
de onderstelling uitgaat, dat als ook slechts 
gedurende een deel van dat jaar leer! ingen 
dat leerjaar hebben gevolgd, de subs idie niet 
verloren gaat; 

dat immers anders geen zin zou hebben het 
voorschrift, volgens hetwelk met Onze mach
tiging de aanspraak op vergoeding gehand
haafd kan blijven, indien in een ig jaar geen 
enkele leerl ing de klasse van het derde leer
jaar heeft bezocht, eene machtiging, die a 
fortiori mogelijk zou moeten zijn geweest, in
dien een of meer leerl ingen de klasse hadden 
gevolgd; 
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dat in het jaar 1932, waarover Rijksvergoe
ding is gevraagd, het derde leerjaar tot 30 
Juli door leerlingen is gevolgd; 

dat mitsdien deze school over het geheele 
jaar voor Rijksvergoeding in aanmerking 
komt; 

dat deze vergoeding voor het hoofd der 
school J. Iestra f 4427.50, en voor den onder
wijzer van bijstand T. Zeilstra f 2049. 75 be
hoort te gedragen; 

Gez ien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van de bestreden beschikking 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, het bedrag der Rijksver
goeding voor deze school over het jaar 1932 
vast te stellen op f 6477.25. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetensch appen is hela t met de uitvoering 
van dit beslu it . 

De overwegingen van dit gewijzigd concept
besluit, waarnaar de Afdeeling voor de Ge
sch ill en van Bestuur ter weerlegging van mijn 
standpunt verwijst, geven thans inderdaad den 
rechtsgrond weer, waarop mijn besch ikking 
van 30 J uni 1934, n°. 14418, afdeeling L ager 
Onderwijs Financieel , steunt. Overigens kun
nen zij mij n bezwaren niet wegnemen. 

De Afdeeling gaat in dit gewijzigd ontwerp
beslu it van de stelling uit, dat artikel 57, 
juncto artikel 97 der _Lager-onderwijswet 1920, 
het verl ies van vergoeding aan bepaalde 
regels bindt en zij doet daartoe met name een 
beroep op het derde li d van artikel 57. 

Met deze zienswijze kan ik mij op de vol
gende gronden niet vereenigen. 

Artikel 3, l id 4, der Wet schrijft voor dat 
het uitgebreid Jager onderwijs, voor zoover 
van overheidswege beko tigd, gegeven wordt 
in scholen, die aan de daar gestelde eischen 
voldoen. Die eischen betreffen: het aantal 
leerjaren, de aansluiting aan het gewoon la
ger onderwijs, de vakken en de lesuren. 

Uit artikel 3 zou volgen - a ls de wet dien
aangaande verder zweeg - dat een school, 
die aan die eischen niet voldoet, geen ver
goeding ontvangt. 

De wet zwijgt echter niet, maar bevat ook 
nog artikel 57. Dit artikel doet tweeërlei: 1°. 
het stelt in het eerste lid een nieuwen eisch 
voor de aanspraak op vergoeding (nl. ten aan
zien van de aantallen leerlingen), waarop dan 
weer een restrictie komt in het tweede lid ; en 
2°. het noemt in het derde lid het geval waar
in - ofschoon aan één der e ischen van ar
tikel 3 (leerjaren) niet is voldaan - bij be
paalde omstandigheden en onder een zeker 
voorbehoud de vergoeding niet verloren zal 
gaan. 

H et eerste lid van artikel 57 geeft dus een 
uitbreiding aan de eischen van artikel 3; het 
derde lid geeft aan, in welk uitzonderings
geval een dier eischen niet zal gelden . 

H et is dus niet juist als de Afdeeling van 
den Raad van State overweegt, dat "artikel 
57 het verlies van vergoeding aan bepaalde 
regels bindt" en zich daarvoor met name op 
het derde lid beroept. Immers, de bindende 
regel betreffende de leerjaren geeft artikel 3; 
het derde lid van artikel 57 bepaal t slechts, 
wanneer bij uitzondering die regel niet bindt. 

Voor het intreden van den uitzonderingstoe
stand werd echter, volgens de in 1932 gelden
de lezing van het artikel, in ieder geval af
zonderlijk een Koninklijk besluit geëischt. 
Zoolang dus deze ontheff ing niet verleend was, 
golden de ei chen van artikel 3, vierde lid , on
verzwakt. 

De overweging in het tweede ontwerp-be
sl uit der Afdeeling, dat " het derde lid van 
artikel 57 voor het derde leerjaar van de on
derstelling uitgaat, dat als ook slechts ge
durende een deel van dat jaar leerlingen dat 
leerjaar hebben gevolgd, de subsidie niet ver
loren gaat", acht ik dan ook niet juist. 

De daarop volgende overweging, welke een 
toelichting bedoelt te geven op de voorafgaan
de, berust op een misverstand. Immers de 
machtiging van de Kroon was niet noodig, 
zoolang de klasse van het derde leerjaar een 
of meer leerlingen bevat. Bevat zij in eenig 
jaar gedurende een zeker tijdvak geen leer
lingen, dan kon de machtiging voor dat tijd
vak worden verleend. 

Dit blijkt o. a. uit Uwer M ajesteits besluit 
van 6 Augustus 1929, n°. 27, waarbij aan het 
R. K . Kerkbestuur van den H. Lambertus te 
Helmond ten behoeve van de onder dat be
stuur staande school voor uitgebreid lager 
onderwijs aldaar, Molenstraat 221 , van 1 Mei 
tot 1 September 1929 . wegens het ontbreken 
van leerlingen in het derde leerjaar dezer 
school, ontheffing is verleend van de eischen 
gesteld in het vierde lid van artikel 3 der 
Lager-onderwijswet 1920, voor zoover het daar 
bedoeld onderwijs in het derde leerj aar be
treft. 

Ten slotte zij het mij vergund op te merken, 
dat, al moge de casus pos it ie van de gevallen, 
waarin bij Uwer Majesteits besluiten van 4 
Augustus 1924, n°. 8, en van 22 Jovember 
1924, n° . 9, is bes] ist, anders zijn geweest, 
deze beslissingen duidelijk doen uitkomen, dat 
voor het recht op vergoeding uit de openbare 
kassen aan de eischen van het v ierde lid van 
artikel 3 moet worden voldaan. 

In verband met het vorenstaande veroorloof 
ik mij Uwer Majesteit hierbij ter bekrachti
g ing een ontwerp-besluit aan te bieden, waar
bij mijn beschikking van 30 Juni 1934, n°. 
14418, afdeeling Lager Onderwijs Financieel , 
wordt gehandhaafd . 

s. 247. 

D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marc ha n t . 

10 M ei 1935. BESLUIT tot verlenging van 
de schorsing van het besluit van den 1·aad 
der gemeente Tull en 't W aal van 12 o
vem ber 19 34, voor zoo ver dit strekt tot 
opheffing van de functie van volontair 
ter gemeente-secretarie met verplichte 
werkzaamheden en instelling van de func
tie van volontair ter gemeente-secretarie 
met verplichte werkzaamheden, tevens ge
meentebode. 

Verlengd tot 1 December 1985. 
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s. 248. 

10 M ei 1935. BESLUIT tot w1iz1gmg van 
het Koninklijk besluit van 21 Juni 1866 
(Staatsblad n°. 113) betreffende uitvoering 
van de wet van 9 April 1866 (Staatsblad 
n°. 24) houdende nadere bepalingen om
trent den accijns op het geslacht. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 9 April 1866 (Staatsblad 

n°. 24) en het Koninklijk besluit van 21 Juni 
1866 (Staatsblad n° . 113) , houdende nadere 
bepalingen omtrent den accijns op het ge
slacht; 

Gezien de voordracht van Onzen Minister 
van Financiën van 12 April 1935, n°. 202, 
Accijnzen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 30 
April 1935, n°. 11); . 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Mei 1935, n° . 117, 
afd. Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Eenig artikel. 
In artikel 1 van het Koninklij k besluit van 

21 J uni 1866 (Staatsblad n°. 113), vervallen 
de achter den naam " Zwolle" tusschen haak
jes geplaatste woorden: ,, voor zooveel betreft 
"het vee, bestemd om binnen de wijken A 
,,tot en met I te worden geslagt". 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de ui tvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en · waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den l0den Mei 1935. 

s. 249. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitg eg. 24 Mei 1935.) 

11 M ei 1935. WET, houdende: 
1 °. niet-goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling I van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1935 ; 

2°. vaststelling van voornoemde Afdee
l ing. 

s. 250. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling II van de be
grooting van Nederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 251. 

11 Mei 1935. WET, houdende vaststelling 
van den post 2.6 van Hoofdstuk II van 
Afdeel ing II van de begrooting van Ne
de,·landsch-l ndië voor het dienstjaar 1935. 

s. 252. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndië tot vast-

stelling van Afdeeling III van de be
grooting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 253. 

11 Mei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling III A van de be
grooting van Nederlandsch- l ndië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 254. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-Indië tot vast
steil i ng van Afdeeling III B van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 255. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling III C van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 256. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
.Generaal van Nederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling IV van de be
grooting van N ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 257. 

11 M ei 1935. WET, houdende vaststelling 
van den post 4.4 van Hoofdstuk II van 
Afdeeling IV van de begrooting van 
N ederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1935. 

s. 258. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het beslu it van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-I ndië tot vast
stelling van Afdeeling V van de be
grooting van N ederlantlsch-Indië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 259. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VA van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 260. 

11 ·M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur• 
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VI van de be
grooting van Nederlantlsch-lndië voor het 
dienstjaar 1935. 
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11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 

van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VIA van de be
grooting van Nederlandsch- l ndië voor het 
ruenstjaar 1935. 

s. 262. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlarulsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VI B van de be
grootin(l" van N ed erlarulsch-lndië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 263. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ede,·landsch-l ndië tot vast
sLelling van Afdeeling VI C van de be
grooting van Nederlandsch- l ndië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 264. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
steil ing van Afdeeling VI D van de be
grooting van N ederlarulsch-lndië voor het 
di enstjaar 1935. 

s. 265. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VII van de be
grooting van N ed erlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 266. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch- l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VII A van de be
grooting van Nederlandsch- l ndië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 267. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VII B va n de be
grooting van Nederlandsch- l ndië voor het 
di enstjaar 1935. 

s. 268. 

11 Afei 1935 . WET, houdende goedkeuring 
van het besluit va n den Gouverneur
Generaal van N ede,·landsch-l ndië tot va t
stelli ng van Afdeeling VII C van de be
grooting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1935. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VII D van de be
groot ing van N ed erlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 270. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeur ing 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdee]ing VII E van de be
grooting va n N ederla.mihJch-l ndië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 271. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VII F van de be
grooting van N edm-landsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 272. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ede,·landsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeel ing VII G van de be
grooting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 273. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het beslu it van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VII H van de be
grooting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 274. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het beslui t van den Gouverneur
Generaal van Nede1·landsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VIII van de be
grooting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 275. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlanil.sch-l ndië tot vast
stelling van Afdeel ing VIII A van de be
grooting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 276. 

11 M ei 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het beslui t van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch- l nil.ië tot vast
stell ing van Afdeeling IX van de be
grooting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1935. 
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s. 277. 

11 Mei 1935. WET, houdende vastst.elling 
van de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 278. 

25 April 1935. WET, houdende wijziging en 
aanvulling van Afdeeling III der begroo
t ing van Nederland.sch-l ndië voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 279. 

25 Ap1·il 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het be luit van den Gouverneur
Generaal van Nederland.sch.-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling III 
van de begrooting van N ederland.sch-bulië 
voor het dienstjaar 1935. 

s. 280. 

25 April 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nede1·land.sch-I ndië tot wij
ziging en aanvu lling van Afdeeling IV 
van de begrooting van N edcrlandsch-Indië 
voor het dienstjaa,· 1935. 

s. 281. 

25 April 1935. WET, houdende goedkeuring 
van het be luit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- Indië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling VI 
van de begrooting van Nederlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1935. 

s. 282. 

11 M ei 1935. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
21 Maart 1935 t.e Stockholm tusschen Ne
derland en Zweden geslat.en verdrag ter 
voorkoming van dubbele belasting. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het op 21 Maart 1935 te Stockholm 

tusschen Nederland en Zweden gesloten ver
drag ter voorkoming van dubbele hela ting, 
van welk verdrag een afdruk en eene verta-
1 ing bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Gelet op artikel 1 van de Wet van 14 Juni 
1930 (Staatsblad n°. 244), houdende bepalin
gen tot voorkom ing van dubbele belasting; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van genoemd verdrag op 25 April 1935 
te Stockholm zijn uitgewisseld; 

Overwegende mede, dat genoemd verdrag, 
overeenk mst ig artikel 12, § 2, op 1 Mei 1936 
voor het Rijk in Europa is in werking ge
treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 9den Mei 1935, 
Directie van het Protocol, n°. 14428; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 

zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vere ischt. 

H et Loo, den Uden Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenla,ulsche Zaken, 
de G ra e f f. 

(Uitgeg. 24 M ei 1935.) 

Fran che tekst. 

Conventlon entre les Pays -Bas et la Suède 
pour évlter les doubles lmposltlons. 

Sa Majesté la R eine des P ays-Bas et Sa 
Majesté Ie Roi de Suède, animés du désir 
d'éviter Ie doubles impo itions dans Ie do
maine des impóts sur Ie revenu et sur la for
tune, ont décidé de conclure une Convention 
et ont no=é à eet effet pour Leurs plénipo
tentiaires, savoir: 

Sa Ma jesté la R eine de Pays-Bas: 
Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé

nipotentiaire à Stockholm, Monsieur Ie Baron 
J . E. H. van N agell ; 

Sa Ma jesté Ie Roi de Su' de: 
Son Ministre des Affaires Etrangère , Mon

sieur R. J. Sandler; 
Ie quels, après s'être comm uniqué leurs 

pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, 
sont convenus des dispositions suivantes: 

Article premier. § 1. Les contribuable qui 
ont leur domici!e fiscal clans l 'un des deux 
Etats contractants, et <lont certains revenus 
proviennent, en tout ou en partie, de l'autre 
Etat, ou dont certains bien ont situés dans 
eet Etat, bénéficieront, à raison de ces revenus 
et de ces biens, du régime spécia l établ i par 
les articles suivants. 

§ 2. Pour l'application de la présente Con
vention, Ie domicile fiscal des personnes phy
si ques est au lieu de leur ró idence normale 
entendue dans Ie sens de foyer permanent 
d'habitation, et celui des sociétés qui con
stituent mie individualité juridique distincte, 
e t au I ieu de leur siège social effectif. Toute
fois la présente stipulation ne déroge pas aux 
dispositions des lois suédoises relatives au lieu 
cl'imposition des succes ions indivise . 

Art. 2. § 1. La présente Convention a pour 
but d'établir les règles concernant exclu ive
ment l 'assiette des impóts sur Ie revenu et sur 
la fortune, et additionnels, établ ie au profib 
de l'Etat, des provinces et des communes. 

§ 2. Les impóts visé sont notamment les 
su ivants: 

A. Pour les Pays-B as: 
1 °. 1 a contribution foncière, 
2°. l'impót sur Ie revenu et l'impót pour Ie 

fonds des communes, 
3°. l'impót sur la fortune et l'impót pour 

1 a défense I, 
4°. l'impê,t sur 1es dividendes et sur les 

tantièmes. 
B. Pour la Suède: 
1 °. l'impót d'Etat sur Ie revenu et sur la 

fortune, 
2°. l'impót communal général, 
3°. l'impót communal progre sif. 
Art. 3. Sous réserve de toute stipulation 

contra ire de la présente Convention, Ie revenu 
ne sera imposable que dans celui des Etats 
contractants sur Ie territoire duquel Ie contri
buable a soa domicile fiscal. 
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Art. 4. Le revenu des biens i=obil iers qui 
correspond à leur valeur locative réelle ou 
présumée, ainsi que tous les autres revenus 
de ces biens qui ne sont pas visés dans l'ar
t icle 5 ei-après, sont imposables exclusivement 
dans cel ui des deux Etats ou ces biens sont 
situés. 

Art. 5. § 1. Les revenus provenant d'une 
activ ité industrielle, minière, comrnercia le ou 
agricole, à l 'exception des revenus provenant 
de l 'activité, en trafic international, d' entre
prises de navigation maritime et de naviga
tion aérienne, sont imposables dan l'Etat ou 
se trouvent des établissements stables. 

§ 2. Lorsqu'une entreprise industrielle, mi 
nière, commerciale ou agricole a des établ isse
ments stables dans les deux Etats contractants, 
chacun de ceux-ci perçoit l'impót sur la partie 
des revenus provenant des établissements sta
bles situés sur non territoire. Les admin istra
tions compétentes des deux Etats contractants 
s'entendront pour arrêter les règles de venti
lation. 

§ 3. Sont considérés comme établissements 
stables, les s ièges de direction effective, suc
cursales, fabriques, ateliers, agences, maga
sins, bureaux, l aboratoires, cornptoirs d'achat 
et de vente, dépóts, a insi que toutes autres 
·installations fixes de caractère productif. Le 
fait, pour une entreprise établie dans l'un des 
deux Etats contractants, d'avoir des relations 
d'affaires avec l'autre pays contractant par 
l'interrnédia ire d'un agent ou d'une sooiété 
vraiment autonomes {courtier, cmpmission
naire, filiale, eto.) ne constitue pas, pour 
cette entreprise, l'existence d'un établ issement 
stable dans eet Etat. 

§ 4. Seront également considérés comme 
revenus d'une exploitation, ceux qu i résultent 
de la participation à une entreprise, à l' excep
tion des revenus provenant d' actions ou de 
titres de même nature. 

Art. 6. L es revenus de l'activité, en trafic 
international , d'entreprises de navigation ma
ritime ou de navigation aérienne ne sont irn
posables que dans l'Etat ou se trouve Ie l ieu 
de direction effective, à condition que les 
navires ou les aéronefs possèdent la nationa
l ité dudit Etat. 

Art. 7. Les revenus de profe sions non corn
meroiales et non visés à l'article 8 sont im
posables dans celui des deux Etats contrac
tants ou les intéressés possèdent une installa
tion permanente pour l'exercice de leur ac
tivité professionnelle. S'il s possèdent des in
stall ations permanentes dans les deux Etats, 
Ie régime de l' article 5 est applicable. 

Art. 8. Les traitements des fonctionnaires 
et employés publios d'un des deux Etats con
tractants, qui exercent leurs fonctions dans 
l'autre Etat, sont irnposables seulement dans 
celui des Etats qui les rétribue. 

Art. 9. L es pensions publiques sont impo
sables dans l'Etat du débiteur de ces revenus. 

Art. 10 . L es principes énonoés aux articles 
qui précèdent s'appliqueront également, 1nu
tatis 1nutandis, aux impots sur la fortune. 

Art. ll. La présente Convention ne s'appli
quera, pour ce qui ooncerne les Pays-Bas, 
qu'au Royaume en Europe. 

Art. 12. § 1. La présente Convention sera 
ratifi ée, en ce qui concerne l a Suède avec 

l'assentiment du 'Riksdag. Les instruments de 
ratification seront échangés à Stockholm dans 
Ie plus bref délai. 

§ 2. La présente Convention entrera en 
vigueur Ie ler mai qui su ivra la date de J" 
ratifi cation. Elle sera applicable: 

pour les Pays-Bas: en ce qui concerne l'im
pót mentionné à l'article 2, lettre A, N°. 1, 
aux revenus acqu is dès la date de la m ise en 
vigueur de la Convention; en ce qui concerne 
les impóts mentionnés à l 'article 2, lettre A, 
Nos. 2 et 3, aux impóts qui seront dus pour 
les années fiscales oommençant avec ou après 
cette date; et en ce qui cohcerne l'impót men
tionné à l'article 2, lettre A, Jo 4, à l'impót 
sur les répartitions afférent à un exercice se 
terrninant •avec ou après cette date. 

pour la Suède: aux revenus acqu is dès la 
date de la mise en vigueur de la Convention, 
et aux fortunes dont l ' imposition est afférente 
au temps postérieur à cette date; 

§ 3. L a présente -Convention pourra cesser 
de produire ses effets Ie ler janv ier de chaque 
année, à condition qu'elle ait été dénoncée au 
moins huit mois à !'avance. 

En foi de quoi, Ie p lénipotentia ires ont signé 
la présente Convention et y ont apposé leurs 
sceaux. 

Fait à Stockholm, en double exemplaire, Ie 
21 mars 1935. 

E. v. N a ge 1 1. 
Rick ar d San d I e r. 

(L. S.) (L. S.J 

Protocol flnal. 

Au moment de procéder à la signature de la 
Convention pour éviter les doubles impositions 
dans Ie domaine des impóts ur Je revenu et 
sur la fortune, conclue aujourd'hui entre les 
Pays-Bas et la Suède, les plénipotentiaires 
soussignés sont convenus de ce qui suit, qui 
constituera partie intégrante de la Conven
tion même. 

I. Les étud iants de l'un des deux Etats 
contractants, qui séjournent dans l 'autre Etat, 
exclusivernent pour y faire leurs études, n'y 
sont pas assujettis à un impót sur les subsides 
qu'ils reçoivent pour leur entretien et leurs 
études. 

II. Lorsque dans l'un des deux Etats con
tractants un impót sur les revenus de capitaux 
est perçu par voie de retenue ( à la source), 
eet impót ne sera pas visé par la présente 
Convention jusqu'à ce qu'un accord particulier 
ait été conolu à ce su jet. 

III. Les redevanoes versées pour la jou is
sance de biens irnmob iliers ou l' exploitation 
de mines, carrières ou autres ressources natu
relles seront imposables dans celui des deux 
Etats contractants ou sont situés ces biens, 
mines, carrières ou autres ressources. 

Les autres catégories de redevances seront 
imposées conforrnérnent aux dispositions de 
l'article 3. 

Seront assirni lés aux redevances, les droits 
versés périodiquernent pour l'utilisation de 
brevets, de modèles, etc. 

IV. Les stipulations des lois suédoises rela
tives à l'irnposition des successions indivises 
ne seront par applioables lorsqu' en vertu des 
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disposit ions de la présente Convention les 
hériti ers seront directement imposables dans 
les Pays-Bas sur le revenu ou les biens pro
venant de la succession. 

V . Seront considérés co=e revenus de 
biens irnrnobil iers, les revenus réal isés par 
l' exploitation de forêts sur Ie dorn a ine de !'ex
ploitant ou sur celui d 'autres personnes. 

VI. Pour l' appl ication des articles 5 et 6 
de la présente Convention, l ' irnpót néerlan
da is sur les div idendes et sur les tantièmes 
sera cons idéré comme un impót sur les reve
nus des sociétés qui exploitent des entreprises 
industr iel-Jes, minières, commercia les ·ou agri
coles. 

Il est entendu que pour l ' application de eet 
impöt, l a doub le imposition sera évitée selon 
la procédure suivan te: 

Lorsqu'une société ayant son domicile fi scal 
dans les P ays-B as, est soumise en Suède à un 
impót sur les revenus, il sera déduit de la 
répartition imposable afférente à un exercice 
de cette société, avant Ie calcul de l 'impöt sur 
la base de la loi relativa à l'im pöt sur les 
d ividendes et sur les tantièmes, un montant 
égal, par rapport à· cette répartit i_on, à ce 
qu'est la partie des revenus qui est 1mposable 
en Suède par rapport au total des revenus. 

VII. Lorsqu'une entreprise établ ie dans 
l 'un des deux Etats contractants a une par
ticipation dominante dans la direction ou 
dans Ie capita ! d'une entrepr ise établ ie dans 
l'autre E tat contractant, ou lorsque les deux 
entreprises sont possédées ou contrölées par les 
mêmes intérêts et que, comme résultat de 
cette situation les relations commercia les et 
financières de' ces deux entreprises se dé
roulent dans des condit ions différentes de cel
les qui se sera ient réalisées entre entrepr ises 
indépendantes, tout élément de bénéfice ou de 
perte qui, normalement, aura it dû apparaHre 
dans les comptes de l'une de ces entrepn ses, 
ma is qui a été, de cette man ière, transféré à 
l 'autre sera rétabli dans les comptes de la 
prem ière entreprise. En conséquence, les rec
t ifications nécessaires seront faites, quant aux 
revenus de l' autre entreprise. 

VIII. Le lieu des travaux de coustruction 
<lont l 'exécution a dépassé ou est jugée devoir 
dépasser une durée de douze mois, sera con
s idé ré comme établ issement stable au sens de 
la Convention. 

IX. Afin d'éviter toute incertitude, il est 
établ i que la disposition de l'art_icle 8 ne 
portera aucunement attemte au dro1t de iouir 
d'immunités éventuell es p lus étendues qui, en 
vertu des règles générales du droit interna
tional, ont été ou pourront être reconnues aux 
fonctionnaires diplomat iques et consul a1res. 

Lorsqu'en vertu desdites immunités p lus 
étendues les fonctionnaires en question seront 
exonèrés' d'impöts directs dans l'Etat ou il s 
ont accrédités, l'Etat qui les a nommés con

servera Ie dro it de les imposer. 
X. Il est entendu que lorsqu'il s'agit d'im

pöts à caractère progressif, la , double imposi
tion sera évitée selon la procedure SU1vante : 

a. Pour les contribuables qui ont leu r do
micile fi scal dans les Pays-Bas : 

L'Etat du domicile fiscal établi ra l'impöt 
à ra ison de l'intégrali té des éléments taxables, 
mais il déduira du montant de l ' imposit ion 
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ainsi calculée l'impöt qui , d'après sa propre 
législa tion, est afférent exclusivement aux élé
ments provenant de l 'aut re Etat. 

b. Pour les contribuables qui ont leu r do
micile fi scal en Suède : 

L'Etat du domicile fi scal pourra, en déter
minant l' assiette de l ' impöt, a ppl iquer Je taux 
qui aurait dû être appliqué si Ie revenu et la 
propr iété dont I ' imposition est réservée à 
l'autre Etat en vertu des règles de la pré
sente Convention, avaien t été, eux aussi, assu
jettis à l'impöt dans Ie premier Etat. 

XI. Chacun des deux Etats pourra, Ie cas 
échéant, ex iger des preuves établissant l'ex is
tence d'une double im pos ition au sens de la 
présente Convention. 

XII. Dans les cas de diff icul tés ou de 
dou tes dans l ' interpréta t ion et l 'appl ication de 
la présente Convention, les adm in istrations 
com pétentes des detLx Etats s'en tendront pour 
trancher la question. 

Fait à Stockholm, en double exemplaire, Ie 
21 mars 1935. 

E. v . N a ge 1 1. 
Ri ck ar d San d I e r . 

V er t a I in g. 

Ver1lrag tusschen Nederland en Zweden 
ter voorkomin g van dubbele belastin g. 

Hare M a jeste it de Koningin der N ederlan
den en Zijne Majesteit de Koning van Zwe-
den, bezield met den wensch dubbele belasting 
op het gebied van de belastingen naar het in
komen en naar het vermogen te voorkomen, 
hebben besloten een verdrag te slui ten en heb
ben daartoe als H un gevolmachtigden be
noemd, te weten: 

H are M ajesteit de K oning in der N eder
landen: 

Hoogstderzelver buitengewoon gezant en ge
volmachtigd Minister, Baron J. E. H. van 
Nagell; 

Zijne Majesteit de Koning van Zweden: 
Floogstdeszelfs Minister van Buitenlandsche 

Zaken, den heer R. J . Sandler; 
d ie, na elkander mededeeling te hebben ge

daan van hun volm achten, welke in goeden 
en behoorlijken vorm werden bevonden, over 
de volgende bepalingen tot overeenstemming 
zijn gekomen: 

Art. 1. § 1. Belastingplichti gen, die hun 
fiscale woonplaats in een der beide verdrag
sluitende Staten hebben en die zekere inkom
sten genieten, welke, geheel of gedeeltelijk, in 
den anderen Staat worden verworven, of di e 
zekere vermogensbestanddeelen bezitten, welke 
in dezen Staat zijn gelegen , zullen ter zake van 
die inkomsten en vermogensbestanddeelen de 
voordeelen genieten van de bijzondere rege
ling, die bij de volgende artikelen is vastge
steld. 

§ 2. Voor de toepassing van di t verdrag 
wordt als fi scale woonplaats van natuurlijke 
per onen aangemerkt de p laats van hun ge
woon verblijf, opgevat in den zin van duur
zaam tehuis, en a ls die van rechtspersoonlij k
heid bez ittende vennootschappen en andere 
vereenigingen de plaats van haar werkelijken 

24 
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maatschappelijken zetel. Nochtans maakt deze 
bepaling geen inbreuk op de bepalingen van 
de Zweedsche wetten betreffende de pi aats 
van aan lag van onverdeelde nalatenschappen. 

Art. 2. § 1. Dit verdrag heeft ten doel re
gelen vast te stellen, die uitsluitend betrek
king hebben op den aanslag in de ten voor
deele van den Staat, de provinciën en de ge
meenten geheven belastingen naar het inko
men en naar het vermogen en opcenten. 

§ 2. De bedoelde bel astingen zij n in het bij-
zonder de volgende: 

A. Voor wat Nederland betreft: 
1 °. de grondbelasting; 
2°. de inkomstenbelasting en de gemeente

fond belasting; 
3°. de vermogensbelasting en de verdedi-

gingsbelasting I; 
4°. de dividend- en tantièmebelasting. 
B. Voor wat Z weden betreft: 
1 °. de Staatsbelasting naar het inkomen 

en naar het vermogen; 
2°. de algemeene gemeentebelasting; 
3° . de progress ieve gemeentebelasting. 
Art. 3. Behoudens hetgeen in dit Verdrag 

anders is bepaald, is het inkomen slechts be
lastbaar in den verdragsluitenden Staat op 
wiens grondgebied de hela tingplichtige zijn 
fiscale woonp laats heeft. 

Art. 4. De opbrengst van onroerende goe
deren , d ie overeenkomt met hun werkelijke of 
veronderstelde huurwaarde, alsmede alle an
dere inkomsten uit deze goederen, di e niet in 
artikel 5 zijn bedoeld, zijn uitsluitend belast
baar in den Staat, waar deze goederen gelegen 
zijn . 

Art. 5. § 1. I nkomsten uit werkzaamheden 
op het g bied van nijverheid, mijnbouw, han
del of landbouw, met uitzondering van in
komsten ui t de in internationaal verkeer ver
richte werkzaamheden van zeescheepvaart- en 
luchtvaartondernemingen, zijn belastbaar in 
den Staat waar zich vaste inrichtingen van 
deze ondernemingen bevinden. 

§ 2. Indien een onderneming van nijver
he id, mijnbouw, handel of landbouw vaste in-
1·icbtingen heeft in be ide verdragsluitende 
Staten, heft ieder van deze Staten de belasting 
over het gedeelte der inkomsten, verworven 
met de vaste inrichtingen, die op zijn grond
gebied zijn gelegen. De bevoegde administra
ties der beide verdragsluitende Staten zullen 
in gemeen overleg de regelen vaststellen voor 
de verdeeling van de inkomsten. 

§ 3. Al s vaste inrichtingen worden be
schouwd de zetels der werkelijke le iding, filia 
l en, fabr ie ken , werkp1aatsen, agentschappen, 
magazij nen, kantoren, laborator ia, in- en ver
koopkantoren, opslagplaatsen, alsmede alle 
andere vaste inrichtingen van productieven 
aard. Dat een onderneming, di e in een der 
beide verdragsluitende Staten is gevestigd, 
met den anderen verdragsluitenden Staat za
kenrelaties onderhoudt door tusschenkomst van 
een werkelijk zelfstandigen agent of van een 
werkelijk zelfstand ige vennootschap (make
laar , commiss ionnair, dochtermaatschappij, 
enz .) beteekent niet, dat die onderneming daar 
te lande een vaste inrichting heeft. 

§ 4. Als inkomsten uit bedrijf worden even
eens beschouwd inkomsten, voortvloeiende uit 
deelneming in een ondernem ing, met uitzon-

dering van de inkomsten u it aandeelen en 
andere effecten. 

Art. 6. Inkomsten uit de in internationaal 
verkeer verrichte werkzaamheden van zee
scheepvaart- en luchtvaa rtondernemingen, zijn 
slech ts belastbaar in den Staat waar zich de 
zetel van de werkel ij ke le id ing bevindt, onder 
voorwnarcle, dat de schepen of luchtvaartu i
gen de nationaliteit van genoemden Staat be
zitten. 

Art. 7. Inkomsten uit n iet-commercieele be
roepen en niet bedoeld bij artikel 8, zij n be
l astbaar in den Staat, waar de be langhebben
den een blijvende inrichting bezitten voor de 
uitoefening van hun beroepswerkzaamheden. 
Indien zij in de beide Staten blijvende in
richtingen bezitten, is de regel ing van artikel 
5 toepasselijk. 

Art. 8. De salari sen van ambtenaren en 
beambten in dienst van een der verdragslui
tende Staten, die hun werkzaamheden in den 
anderen Staat ve1richten, zij n slechts belast-
baar in den Staat die hen bezol digt. , 

Art. 9. Openbare pensioenen zijn belastbaar 
in den Staat van den schuldenaar dezer in
komsten. 

Art. 10. De in de voorgaande artikelen op
genoemde beginselen zu llen, mutat is mutan
dis, eveneens van toepass ing zijn op de belas
tingen naar het vermogen. 

Art. ll. Dit verdrag is, voor zooveel Ne
derland betreft, slechts van toepassing op het 
Rijk in Europa. 

Art. 12. § 1. Dit verdrag zal worden be
krachtigd, voor zooveel Zweden betreft met 
toestemming van den Riksclag. De bekrachti
gingsoorkonden zullen zoo spoedig mogel ijk te 
Stockholm worden uitgew isseld . 

§ 2. Di t verdrag zal in werking treden 
met ingang van den eersten Mei volgende op 
den datum der bekrachtiging. H et zal van 
toepassing zijn : 

voor Nede1·land : wat betreft de belasting 
bedoeld in artikel 2, letter A, n°. 1, op de in
komsten, verkregen van den datum van het 
in werking treden van het verdrag af; wat 
betreft de belastingen bedoeld in artikel 2, 
letter A, nos. 2 en 3, op de belastingen, die 
verschuldigd zullen zijn voor de belasting
jaren, aanvangende met of na dezen datum; 
wat betreft de belasting bedoeld in artikel 2, 
letter A, n°. 4, op de belasting van de uit
deel ingen over een boekjaar dat met of na 
dien datum e ind i'.";t. 

voor Zweden: op de inkomsten verkregen 
van den datum van het in werk ing treden van 
het verdrag af en op de vermogens, die belast
baar zijn in den tijd volgende op dezen datum. 

§ 3. Dit verdrag kan ophouden van kracht 
te zijn op den eersten Januari van ieder jaar, 
m its het ten minste acht maanden van te 
voren is opgezegd. 

Ter oorkonde waarvan de gevolmachtigden 
dit verdrag hebben onderteekend en hun 
zegels er aan hebben gehecht. 

Gedaan te Stockholm in twee exemplaren, 
den 21 Maart 1935. 

E. v . Na ge 1 1. 
R i c k ar cl S a n d 1 e r . 

(L. S.) (L. S.) 
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Slotprotocol. 

Bij gelegenhe_id van de onderteekening van 
het verdrag ter voorkoming van dubbele be
l asting op het gebied van de belastingen naar 
het inkomen en naar het vermogen, heden 
tusschen Nederland en Zweden gesloten, zijn 
de gevolmachtigden het volgende overeenge
komen, dat een integreerend deel van het 
verdrag zelf zal uitmaken. 

I. De studenten van ieder der beide ver
drngsl uitende Staten, die in het andere land 
ui tslui tend voor hun studiën verblijf houden, 
zijn daar te lande niet onderworpen aan een 
belasting op de onderstandsgelden, die zij 
voor hun ond rhoud en hun studiën ontvangen. 

II. Indien in een van de beide verdragslui
tende Staten een belasting van de kapitaal
opbrengst door afhouding (bij de bron) wordt 
geheven, is op deze belasting dit verdrag niet 
toepasselijk, totdat te dezer zake een bijzon
dere overeen komst zal zijn ges! oten. 

III. Royal ties, betaald voor het genot of 
gebru ik van onroerende goederen of voor de 
exploitatie van mijnen, groeven of andere na
tuurlijke bronnen, zijn belastbaar in den ver
dragslui tenden Staat waar deze goederen, mij
nen, groeven en andere hulpbronnen zijn ge
legen. 

Andere soorten van royalties worden belast 
overeenkomstig de bepalingen van arti kei 3. 

Met royalties worden gelijk gesteld de pe
riodiek betaalde rechten voor het gebruik van 
patenten, modellen, enz. 

IV. De bepalingen van de Zweedsche wet
ten betreffende de belasting van onverdeelde 
nalatenschappen zullen niet van toepassing 
zijn, indi en, ingevolge de bepalingen van dit 
verdrag, de erfgenamen rechtstreeks belast
baar zijn in Nederland naar de inkomsten u it 
of naar de vermogensbestanddeelen behoorende 
tot de nal atenschap. 

V. Al s inkomsten van onroerende goederen 
worden beschouwd de inkomsten venvorven 
door de exploitatie van bosschen op het ter
rein van den ondernemer of op dat van andere 
personen. 

VI. De Nederlandsche dividend- en tan
tièmebelasting wordt voor de toepassing van 
de artikelen 5 en 6 van het verdrag beschouwd 
als eene belasting van de winst van vennoot
schappen, vereenigingen of maatschappijen, 
die ondernemingen van nijverheid, mijnbouw, 
handel of landbouw explo1teeren. 

H et is wel te verstaan, dat voor de toepas
sing van deze belasting, om dubbele belasting 
te voorkomen, als volgt zal worden tewerk
gegaan: 

Indien een vennootschap, vereen iging of 
maatschappij, die haar fiscale woonplaats in 

ederland heeft, in Zweden onderworpen is 
aan eene belasting naar de winst, wordt de 
belastbare uitdeeling over een boekjaar van 
deze vennootschap, vereeniging of maatschap
pij, vóór de berekening van - de belasting vol
gens de wet op de dividend- en tantièmebe
lasting, verminderd met eene som, welke tot 
die uitdeeling in dezelfde verhouding staat 
als het gedeelte van de winst dat in Zweden 
belastbaar is, tot de geheele winst. 

VII. Ind ien een onderneming, gevestigd in 
een der beide verdragsluitende Staten, een 

overheerschende deelneming heeU in de lei
ding of in het kapitaal van een onderneming, 
gevestigd in den anderen verdragsluitenden 
Staat, of indien de beide ondernemingen wor
den beheerscht door dezelfde belangen, en als 
gevolg van deze verhouding de commerciee le 
en fin ancieele betrekkingen tusschen deze twee 
ondernemingen zich ontwikkelen onder om
standigheden, welke yerschillen van die, welke 
zich tusschen onafhankelijke ondernemingen 
zouden hebben voorgedaan, wordt iedere winst
of verliesfactor, die in normale gevallen tot 
ui t ing zou zijn gekomen in de boekhouding 
van een van deze ondernemingen, maar die 
op deze manier is overgebracht naar de an
dere, hersteld in de boekhouding van de eer
ste onderneming. Dientengevolge zullen ook 
wat de inkomsten van de andere onderneming 
aangaat de noodige verbeteringen worden 
aangebracht. 

VIII. De plaats der werkzaamheden van 
bouwwerken, waarvan de uitvoering een tijds
duur van 12 maanden heeft overschreden of, 
naar het zich laat aanzien, zal overschrijden, 
wordt a ls vaste inrichting in den zin van 
deze overeenkomst beschouwd . 

IX. Ten e inde elke onzekerheid te ver
mijden, wordt vastgesteld, dat de bepaling 
van artikel 8 in geen enkel opzicht aantast 
het recht om te genieten van eventueele vrij
stellingen van ruimeren omvang, die inge
volge de algemeene regelen van internat ionaal 
recht, zijn of zullen kunnen worden toegekend 
aan diplomatieke en consul a ire ambtenaren. 

Indien ingevolge bedoelde vrijstellingen van 
ruimeren omvang genoemde ambtenaren vrij
gesteld zijn van di recte belastingen in den 
Staat waar zij zijn geaccrediteerd, behoudt de 
Staat, die hen heeft benoemd, het recht om 
hen te belasten. 

X. H et is wel te verstaan dat, voor zooveel 
het belastingen met progressief karakter be
treft, om dubbele belasting te voorkomen, als 
volgt zal worden tewerkgegaan: 

a. voor de belastingplichtigen, die hun fi s
cale woonplaats in ederland hebben: 

De Staat van de fi scale woonplaats zal de 
belasting opleggen naar het geheel der belast
bare bestanddeelen, doch van het bedrag van 
de aldus berekende belasting zal worden af
getrokken de belasting, die volgens de e igen 
wetgeving verschuldigd is enkel voor die be
standdeelen, welke voortkomen uit den ande
ren Staat. 

b. voor de belastingplichtigen, die hun fis
cale woonplaats in Zweden hebben: 

De Staat van de fiscale woonplaats kan bij 
het vaststellen van den aanslag in de belas
ting den belastingvoet toepassen, die toege
past had moeten worden, indien ook het in
komen en het vermogen, waarover de belas
t ingheffi ng volgens de bepalingen van het 
verdrag is voorbehouden aan den anderen 
Staat, in eerstbedoelden Staat aan belasting 
onderworpen waren. 

XI. Iedere Staat kan, in voorkomend ge
val, bewijzen eischen van het bestaan van een 
dubbele belasting in den zin van het verdrag. 

XII. In gevallen van moeilijkheden en van 
twij fe l betreffende de uitlegging en de toe
passing van dit verdrag, zullen de bevoegde 
administraties der beide Staten in gemeen 
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overleg de aangelegenheid tot oplossing bren
gen. 

E. v. N a ge l l. 
R i c k a r d S a n d l e r. 

s. 283. 

13 M ei 1935. BESLUIT tot aanvulling van 
het programma A , gehecht aan het Ko
ninklijk Besluit van 1 Augustus 1924 
(Staatsblad n°. 398), tot regeling van de 
examens ter verkrij ging van de a kten van 
bekwaamheid tot het geven van lager on
derwijs in de beginselen der landbouw
kunde en die der tuinbouwkunde. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 23 
Maart 1935, n°. 2742 III, afdeeling L ager 
Onderwijs; 

Overwegende, dat aanvulling van het exa
menprogramma voor de akte van bekwaam
h eid tot het geven van lager onderwij s in de 
beginselen der landbouwkunde wenschelijk is; 

De Afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het a lgemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord, advies van 9 
M aart 19 35, n°. 139-17 ; 

Den R aad van State gehoord, advies van 30 
April 1935, n° . 10 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 M ei 1935, 11°. 3776, 
afdeeling Lager Onderwij s; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het programma A , gehech t aan Ons B esluit 

van 1 Augustus 1924 (Staatsblad n° . 398i, 
gewijzigd bij Ons Besluit van 26 Januari 1934 
(Staatsblad 11° . 25), aan te vullen in dier 
voege, dat in de omschrijving van het leervak 
" K ennis van natuurkunde" de punt ach ter het 
woord "lich t" wordt vervangen door een 
komma-punt en daaraan wordt toegevoegd: 
,,en met eenige hoofdbegrippen uit de electr i
citeitsleer" . 

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

H et Loo, den 13den Mei 1935. 

s. 284. 

WILHELMINA. 
De M inister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

M arc h a n t. 
(Uitgeg. 15 M ei 1935 .) 

13 M ei 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 10 September 
1923 (Staatsblad n°. 433) tot regeling van 
het examen ter verkrijging van de akte 
van bekwaamheid als onderwij zer. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 27 
Maart 1935, n° . 2750 III , a fdeeling Lager 
Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, ee~ 
juist gebruik van de N ederlandsche taal b1J 
h et examen ter verkrij ging van de akte van 
bekwaamheid als onderwijzer te bevorderen ; 

De a fdeeling van den Onderwijsraad voor 
het a lgemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwij s gehoord, advies van 20 
November 1934, 11°. 136- 16 ; 

Den R aad van State gehoord, advies van 
26 April 1935, n°. 37; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Mei 1935, n° . 3774, 
afdeel ing L ager Onde1·wijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in Ons beslui t van 10 September 19l:3 

(Staatsblad n°. 433), zooals het is gewijzigd 
bij Onze beslui ten van 16 November 1926 
(S taatsblad n°. 376), 6 Juni 1930 (Staatsblad 
n° . 225 ), 26 J anuari 1934 (Staatsblad n°. 25), 
9 Mei 1934 (Staatsblad n°. 238) en 28 Augus
tus 1934 (Staatsblad n°. 486) de volgende wij 
zig ingen aan te brengen: 

H et eerste en tweede lid van artikel 12 wor
den vervangen door de volgende drie leden: 

,,1. H et schriftelijke gedeelte van het ex.a
men voor de akte als onderwijzer loopt over 
de vakken: 

a. Nederlandsche taal ; 
b. Fransche, Dui tsche en Engelsche talen; 
c. schrijven; 
d. rekenkunde en wiskunde; 
e. opvoedkunde. 
2. H et mondelinge gedeelte van dat examen 

omvat, behalve zang, teekenen en lich amelijke 
oefening, de vakken: 

a. N ederlandsche taal ; 
b. lezen; 
c. rekenkunde en wiskunde; 
d. geschiedenis en staatsinrichting; 
e. aardrijkskunde; 
f. kennis der natuur; 
g. opvoedkunde. 
3. Bij het schriftelijk examen in N eder

landsche taal wordt een a fzonderlijk onderzoek 
ingesteld naar het zuiver schrijven. Bij de be
oordeeling van de vertaling uit de Fransche, 
Dui tsche en Engelsche talen wordt mede met 
het zu iver schrijven reken ing gehouden." 

H et derde, vierde en vijfde lid worden v ier
de, vijfde en zesde lid. 

H et eerste lid van artikel 14 wordt gelezen: 
,,1. Behoudens in het geval van a r t ikel 17, 

v ierde lid , duurt het examen voor de akte als 
onderwijzer voor iederen adspirant niet l anger 
dan vier dagen en op één dag niet langer dan 
zes uren.' ' 

Aan artikel 17 wordt een vierde lid toege
voegd, 1 uidende: 

,,4. Zonder stemming worden afgewezen zij , 
die voor het vak Nederlandsche taal een 4 of 
lager cij fer hebben behaald. Alvorens dien
overeenkomstig te beslissen is de commissie be
voegd den adsp irant het examen in dit vak 
geheel of gedeeltelijk opnieuw te doen afl eg
gen." 

In het Programma A wordt het onderdeel 
,,Nederlandsche taal en letterkunde, en_lezen" 
vervangen door het volgende : 

,,N ederlandsche taal, . 
a. Vaardigheid in het mondeling en schrif

tel ijk uitdrukken der gedach ten. 
b. K ennis van de hoofdzaken der Neder

] andsche spraakkunst. 
Lezen . 

Nauwkeurig en natuu rlijk lezen met een be
schaafde uitspraak. De adspiranten moeten 
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daarbij blijk geven, dat zij het gelezene ver
staan." 

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

Het Loo, den 13den Mei 1935. 

s. 285. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc h a n t. 
(Uitgeg. 15 Mei 1935.) 

13 Mei 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk bes luit van 10 September 
1923 (Staatsblad n°. 434) tot regeling van 
het eindexamen der lnveekscholen voor 
onderwijzers en onderwijzeressen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 27 
Maart 1935, n°. 2750 III, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, een 
juist gebruik van de Nederlandsche taal bij 
het eindexamen der kweekscholen voor onder
wijzers en onderwijzeressen te bevorderen; 

De afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het algemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord, advies van 
20 November 1934, n°. 136-16; 

Den R aad van State gehoord, advies , an 
26 April 1935, n°. 37; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Mei 1935, n°. 3774, 
afdeeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in Ons besluit van 10 September 192:l 

(Staatsblad n°. 434), zooals het is gewijzigd 
bij Onze besluiten van 26 J anuari 1934 (Staats
blad n°. 25) en 9 Mei 1934 {Staatsblad n°. 
239), de volgende wijzigingen aan te brengen: 

H et derde lid van artikel 14 wordt vervan
gen door de volgende twee leden: 

,,3 . Zonder stemming worden afgewezen zij , 
die bij het examen voor het vak Nederland
sche taal een 4 of lager cij fer hebben behaald. 
Alvorens dienovereenkomstig wordt beslist zijn 
de gecommitteerden bevoegd den adsp irant het 
examen in dit vak geheel of gedeeltelijk op
nieuw te doen afleggen. 

4. In alle andere gevallen maken directeur 
en leeraren door stemming hun gevoelen ken
baar. D aarna plegen de gecommitteerden on
derling overleg en deelen vervolgens hun ge
voelen mede." 

Het vierde en vijfde lid worden vijfde en 
zesde lid. 

Het eerste en tweede lid van artikel 17 
worden vervangen door de volgende drie 
leden : 

,,1. Het schriftelijke gedeel te van het exa
men voor de akte als onderwijzer loopt over 
de vakken: 

a. ederlandsche taal ; 
b. Fransche, Duitsche en Engelsche talen; 
c. schrijven; 
d. rekenkunde en wiskunde; 
e. opvoedkunde. 

2. H et mondelinge gedeelte van dat examen 
omvat, behalve zang, teekenen en lichamelijke 
oefening, de vakken: 

a. N ederlandsche taal; 
b. lezen; 
c. rekenkunde en wiskunde; 
d. geschiedenis en staatsinrichting; 
e. aardrijkskunde; 
f. kennis der natuur; 
g. opvoedkunde. 
3. Bij het schriftelijk examen in Neder

landsche taal wordt een afzonder! ijk onder
zoek ingesteld naar het zuiver schrijven. Bij 
de beoordeeling van de vertaling ui t de 
Fransche, Duitsche en Engelsche talen wordt 
mede met het zuiver schrijven rekening ge
houden." 

H et derde, vierde, vijfde, zesde en zevende 
lid worden vierde, vijfde, zesde, zevende en 
achtste lid. 

H et eerste lid van artikel 19 wordt gelezen: 
,,1. Behoudens in het geval van artikel 14, 

derde lid, duurt het examen voor de akte als 
onderwijzer voor iederen adsp irant niet langer 
dan vier dagen en op één dag niet langer dan 
zes uren.'' 

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

Het Loo, den 13den Mei 1935. 

s. 286. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marc ha n t . 
(Uitgeg. 15 Mei 1935.) 

13 Mei 1935. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 10 September 1923 
(Staatsblad n°. 435) tot regeling van het 
examen ter verkrij ging van de akte van 
bekwaamheid als hoofdonderwijzer. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen• van 27 
Maart 1935, n°. 2750 III, afdeeling Lager On
derwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, een 
juist gebruik van de N ederlandsche taal bij 
het examen ter verkrij g ing van de akte van 
bekwaamheid als hoofdonderwijzer te bevor
deren; 

De afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het algemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord, advies ~an 20 
November 1934, n°. 136-16; 

Den R aad van State gehoord, advies van 
26 April 1935, n° . 37; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Mei 1935, n°. 3774, 
afdeel i ng Lager Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in Ons besluit van 10 September 1923 

(Staatsblad n° . 435), zooals het is gewijzigd 
bij Onze besluiten van 26 J anuari 1934 (Staats
blad n°. 25) en 28 Augustus 1934 {Staatsblad 
n°. 487), de volgende wijzigingen aan te 
brengen: 

Het tweede lid van artikel 5 wordt gelezen : 
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"Hij legt daarbij over zijn geboorteakte en 
zijn a kte van bekwaamheid als onderwijzer, 
bedoeld in artikel 77, onder a, der wet van 17 
Augustus 1878 (Staatsb lad n°. 127}, welke ten 
minste a nderhalfjaar te voren is verkregen." 

H et tweede lid van artikel 11 wordt gelezen: 
" H et mondelinge gedeelte van het examen 

omvat a lle in het programma vermelde vak
ken, behoudens dat geen onderzoek wordt in
gesteld omtrent de in het programma vermel
de onderdeelen a en b van het vak Neder
landsche taal en letterkunde." 

H et eerste lid van artikel 1/J wordt gelezen: 
,,Behoudens in het geval van artikel 16, 

vierde lid, duurt het examen voor iederen ad
spirant niet langer dan twee dagen en op één 
dag niet langer dan zes uren." 

Aan artikel 16 wordt een vierde lid toege
voegd, lui den de : 

,,4. Zonder stemming worden afgewezen zij, 
die voor het vak N ederlandsche taal en letter
kunde een 4 of lager cij fer hebben behaald. 
Alvorens di enovereenkomstig te beslissen, is 
de commissie bevoegd den adspirant ter toet
sing van zijn bekwaamheid in dat vak een 
nieuw schriftelijk, mondeling, of schriftelijk 
en mondeling examen af te nemen." 

In het programma wordt het onderdeel " N e
derlandsch e taal en letterkunde" gelezen a ls 
volgt: 

,,a. Vaardigheid in het uitdrukken der ge
dach ten. 

b. K ennis van de hoofdzaken der Neder
! andsche spraakkunst. 

c. Bekendheid met eenige belangrijke ver-
schijnselen uit het leven der ederlandsche 
taal . 

d. Bekendheid met de hoofdstroomingen uit 
de geschiedenis der 1 ederlandsche letterkunde. 
Nadere kennis van eenige door den adspirant 
te kiezen belangrijke voortbrengselen der Ne
derlandsche letterkunde." 

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

H et Loo, den 13den Mei 1935. 

s. 287. 

WILHELMINA. 
De M inister van Onde,·wijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Marc h a n t. 
(Uitgeg. 15 Mei 1935. ) 

17 M ei 1935 . BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur , 
als bedoeld in arti kel 140 der Ziektewet 
( doorloopende tekst, bekendgemaakt bij 
Koninklijk besluit van 28 J anuari 1935, 
Staatsblad n°. 32) , houdende voorschriften 
in geval van geschil tusschen verschi llende 
u itvoeringsorganen over de vraag wie tot 
het doen van uitkeering van ziekengeld 
of tot de in artikel 37, zevende lid der 
Ziektewet (doorloopende tekst), bedoelde 
uitkeering gehouden is. 

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

Sociale Zaken van 18 Maart 1935, n°. 703, 
Afdeel ing Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 140 der Ziektewet (door
loopende tekst, bekendgemaakt bij Ons besluit 
van 28 Januari 1935, Staatsblad n°. 32); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 26 April 1935 , n°. 49); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Mei 1935, n°. 1170, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 
Art. 1. De beslissing over gesch ill en tusschen 

twee uitvoeringsorganen, a ls bedoeld in artikel 
140 der Ziektewet, over de vraag wie tot het 
doen van uitkeering van ziekengeld of tot de 
in artikel 37, zevende I id der Ziektewet be
doelde uitkeering gehouden is, terwijl beide 
uitvoeringsorganen de ongeschiktheid tot wer
ken wegens ziekte erkennen, wordt onderwor
pen aan een college van arb itrage. 

2. Een geschil a ls bedoeld in artikel 1 
wordt, voor de toepass ing van dit besluit, ge
acht te bestaan, zoodra de aanspraak op zie
kengeld terzake van een bepaalde ongeschi kt
heid tot werken wegens ziekte door elk van 
beide uitvoeringsorganen is afgewezen. 

3. Het in artikel 1 bedoelde college van a r
bitrage bestaat uit een voorzitter, aangewezen 
door Onzen Minister van Socia le Zaken, en uit 
twee leden , van welke ieder van de partijen in 
een ge ch i I er één aanwijst voor de bes! issi ng 
van dat geschil. 

4. 1. Indien een geschil als in artikel 1 
bedoeld bestaat, zullen de daarbij betrokk n 
uitvoeringsor ganen - ook al heeft degene, 
wiens aanspraak op ziekengeld di t geschi l be
treft daartoe niet het verzoek gedaan, - het 
gesch il ten spoedigste aan het oordeel van hE>t 
college van arbitrage onderwerpen door in
diening bij den voorzitter van dit college van 
een door beide partijen onderteekende akte 
vau compromis, waarin door elk der partijen 
haar standpunt onder uiteenzetting van de 
gronden, waarop dit berust, is omschreven e 
waarin elk der partijen te kennen geeft, wi e 
door haar voor de bes! i sing van het gesch il 
a ls lid in het college van arbitrage wordt aan
gewezen. 

2. Elk der partijen deelt in de akte van 
compromis mede welke uitkeering aan zieken
geld per dag den betrokken verzekerde inge
volge de door haar nopens de berekening en 
toekenning van ziekengeld te volgen bepalin
gen zal toekomen, indi en het college van ar•• 
bitrage mocht beslissen, dat ziekengeld, waar
op de betrokken verzekerde aanspraak heeft, 
voor haar reken ing komt, alsmede op welke 
datum deze uitkeering in dat geval zal ingaan. 
In de akte van comprom is verbinden de par
tij en zich, in geval een uitspraak van de be
voegde beroepsinstantie in eersten aanleg af
wijkt van die van het college van arbitrage, 
tegen eerstbedoelde uitspraak, beroep in te 
stell en bij den Centralen R aad van Beroep. 

3. Indien, hangende het geschil, door een 
der beide partijen aan den verzekerde voor
loopig ziekengeld wordt uitbetaald, zal deze 
partij niet meer uitbetalen dan hetgeen de 
wederpartij volgens de door haar nopens de 
berekening en toekenning van ziekengeld te 
volgen bepalingen, indien zij tot de uitke ring 
van het ziekengeld verplicht was, aan den ver
zekerde zou behooren uit te keeren. 
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4. Partijen zullen voorts bij de akte van 
compromis vaststellen, of, en zoo ja op welke 
wijze, hangende het geschil in de controle op 
de arbeidsongeschiktheid van den verzekerde 
zal worden voorzien. · 

5. Blijft een der partijen in gebreke om een 
lid aan te wijzen voor het college van arb i
trage in artikel 3 bedoeld, dan geschiedt die 
aanwijzing voor haar door Onzen Minister van 
Sociale Zaken. 

6. Indien een der partijen niet voldoet aan 
het verzoek der wed&rpartij om tot het indie
nen van een akte van compromis als boven
bedoeld mede te werken, zal laatstgenoemde 
partij zelfstandig het geschil bij het college 
van arbitrage aanha ngig maken dat vervol
gens uitspraak zal doen. 

5. 1. De beslissing van het college van ar
bitrage zal uitsluitend betreffen de vraag, op 
wie van partijen de verplichting rust het on
derwerpelijk ziektegeval voor haar rekening 
te nemen en kan derhalve niet betreffen het 
bedrag aan ziekengeld, waarop de betrokken 
patiënt aanspraak heeft. 

2. De wijze, waarop het geding zal worden 
gevoerd, zal door den voorzitter van het col
lege van arbitrage worden bepaald. H et col
lege is bevoegd, deskundigen te raadplegen, 
wanneer het zulks noodig acht. 

3. De uitspraak van het college is voor 
partijen bindend, behoudens de uitspraak, door 
den Centralen Raad van Beroep gegeven inge
volge het zesde lid van artikel 106 of het vijfde 
lid van a1·tikel 129 der Ziektewet. 

4. Partijen zijn verplicht zoodanige be lis
singen te geven en zoodanige maatregelen te 
nemen als noodig zijn om aan de uitspraak 
van het college van arbitrage, bij welke haar 
verplichting, de kosten van het ziektegeval 
voor haar rekening te nemen, is vastgesteld, 
te voldoen. 

6. 1. Het uitvoeringsorgaan voor welks re
kening ingevolge de uitspraak van het college 
van arbitrage het ziekengeld komt, waarop de 
verzekerde ter zake van het onderhavige ziekte
geval recht heeft of had, is - indien en voor 
zoover dit ziekengeld, hangende het geschil, 
door de wederpartij aan den rechthebbende is 
uitbetaald - verplicht binnen acht dagen, na
dat de uitspraak door het college van arbi
trage aan haar adres is verzonden, de weder
partij het door deze betaalde bedrag aan zie
•kengeld terug te betalen. 

2. Indien, hangende het geschil, niet door 
de wederpartij , doch door een buiten het ge
schil staanden derde aan den verzekerde voor
Joopig ziekengeld mocht zijn uitbetaald, rust 
op het eerstgenoemd uitvoeringsorgaan gelijke 
verplichting tot terugbetal ing jegens dezen 
derde. 

7. D e kosten, aan de beslissing door het 
college van arbitrage van een geschil als in 
artikel 2 genoemd verbonden, komen voor re
kening van d ie partij in het geschil, ten laste 
van welke bl ijkens de uitspraak van het col
lege het aan den verzekerde toekomende zie
kengeld zal komen, behoudens de bevoegdheid 
van het college van arbitrage om ten aanzien 
.van die kosten een andere bes! issing te geven, 
zoo daartoe bijzondere aanleiding bestaat. 
Door Onzen M inister worden de noodige voor
schriften gegeven omtrent de berekening dezer 
kosten. 

8. Dit besluit treedt in werking op 1 Juli 
1935. 

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

Het Loo, den 17den Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De Minist.er van Sociale Zaken, 
J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

(Uitg eg. 4 Juni 1935.) 

s. 288. 

18 M ei 1935. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
10 Februari 1935 te 's-Gravenhage tus
schen het Koninkrijk der Nederlanden en 
het Koninkrijk R oemenië gesloten clearing
overeenkomst. 

Wij WILHEL HNA, enz.; 
Gezien de op 10 F ebruari 1935 te 's-Graven

hage tus chen het Koninkrijk der N ede1·landen 
en het Koninkrijk Roemenië ges loten clearing
overeenkomst, van welke overeenkomst een 
afdruk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 

Gelet op artikel 2 der Wet Internationaal 
Betalingsverkeer 1934 (Staatsblad n°. 583); 

Overwegende, dat genoemde overeenkomst 
voor Nede1·land, Nederlandsch-lndië, Surina
me en Cu,·açao op den dag van de ondertee
kening is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 15den Mei 
1935, Directie van het Protocol, n°. 16467; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst, alsmede de 

vertaling daarvan te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 18den Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 
de G ra e f f. 

(Uitg eg. 21 Mei 1935.) 

Fransche tekst. 

Arrangement de clearing entre Ie royaume 
des Pays -Bas et le royaume de Roumanle. 

Le Gouvernement néerlandais et Ie Gouver
nement roumain, désirant de faciliter Ie règle
ment des paiements entre les Pays-Bas et la 
Roumanie, les soussignés, dûment autorisés à 
eet effet, sant convenus des dispositions sui
vantes: 

Article I er. Le règlement des créances ré
sul tant de l' importation de ma rchandises néer
landai es en Roumanie et de marchandises 
roumaines aux Pays-Bas se fera exclusivement 
par Ie système défini ei-après. 

IJ est bien entendu, qu'en tout ce qui con
cerne le présent Arrangement, les expressions 
,,Pays-Bas" et "néerlandais" visent Ie terri
toire du Royaume en Europe aussi bien qu'en 
dehors de l'Europe. 
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Art. II. Seront considérées comme mar
ch a ndises néerlandaises: 

a. t.outes marchandises d'origine néerlan
da ise, ai nsi que t.outes marchandises qui ont 
été ouvragées ou transformées aux P ays-Bas 
de ma nière suffisamment intensive pour don
ner à ces marchandises un caractère nettement 
national; 

b. t.outes marchandises d'origine non-euro
péenne · ayant fait !'object d'un courant com
mercial régulier entre la Roumanie et Jes 
P ays-Bas antérieurement à l'entrée en vigueur 
du présent Arrangement et qui seront im
portées en Roumanie par l'intermédiaire d'une 
maison néerlandaise établ ie aux P ays-B as 
pourvu que cette maison ait fait ce commerce 
aussi avant l'entrée en vigueur de eet Arran
gement. 

Il sera réservé au Gouvernement néerlandais 
de déterminer pendant la durée du présent 
Arrangement, la proportion dans laquell e Jes 
deux catégories de marchandises susmentionnees 
seront admi es au système de clearing con
formém ent aux dispositions du présent Ar
rangement. 

De même ce Gouvernement a Ie drnit de 
dispo er que Ie règlement, selon les di sposi
tions du pré ent Arrangement, des créances 
résultant des exportations néerl anda ises sera 
soum is à une aut.orisation préalable de auto
rités néerlandaises compétentes. 

Art. III. Seront considérées comme mar
chandises roumaines: 

toutes marchandises d'origine roumaine 
ains i que t.outes m archandises qui ont été 
ouvragées ou transformées en Roumanie de 
manière suffisamment intensive pour donner 
à ces marchandises un caractère nettement 
national. 

Art. IV. L'importation aux P ays-B as de 
t.oute marchandise roumaine devra être régl 'e 
moyennant Ie versement du prix d'achat en 
florins Pays-Bas à un compte global non pro
ductif d'intérêts ouvert chez Je N eclerlandsch 
Clearinginstituut. 

De même l'importation en Roumanie de 
t.oute marchandise néerlandaise devra être 
réglée moyennant Ie versement du prix d'achat 
en lei à la Banque Nationale de R oumanie, 
ou il sera porté à un compte spécial florins 
P ays-B as non productif d'intérê ts en appl i
quant Ie cours officie! fi xé par la B anque N a
tionale de Roumanie Ie jour précédant celui 
du versement. 

Si la dette du débi teur est li bell ée en une 
autre monnaie que la monnaie nationale du 
pays de versement, il devra en verser la 
contrevaleur, calculée pour Ie débiteur aux 
Pays-Bas en appliquant Je cours officie! du 
jour précéclant celui du versement à une des 
Bourses aux Pays-Bas et pour Je débiteur en 
Roumanie en appl iquant Je cours officie[ fixé 
par la Banque Nationale de Rouma nie Ie jour 
précédant cel ui du versement. 

Art. V. Afin d'éviter des embarras indé
sirables, il sera permis de compenser directe
ment les fra is inhérents au commerce et en
courus au pays du débiteur, par exemple des 
fra is de transports, droits d'entrée, provisions 
et commissions pour autant qu'ils soient usan
tiels et justifiés économiquement. 

La B anque Nationale de Rouma nie et Ie 

N ederlandsch Clearinginstituut devront ar
rêter de commun accord les modalités d'exé
cution en ce qui concerne Jesdites compensa
tions. 

Art. VI. Le ederlandsch Clearinginsti-
tuut et la Banque 'Nationale de Roumanie 
échangeront réciproquement sans délai les avis 
des versements effectués suivant les disposi
tions des articles IV, VII et IX. La faculté 
d'effectuer les versements ne sera d'aucune 
manière, directe ou indirecte, entravée les 
débiteurs respectifs ayant la complète liberté 
de verser les sommes dttes, et cela sans frais. 

Art. VII. A part du compte spécial men
tionné à l'article IV, Ja Banque Nationale de 
Roumanie ouvrira un econd compte spécial 
florins Pays-Bas au nom du Nederlandsch 
Clearinginstituut, auquel seront portées les 
sommes versées pour satisfaire aux créances 
néerlandaise arriérées et résul tant de 1' im
portation en Rouman ie de marchandises, pour 
autant que ces importations ont été faites par 
une maison néerl andaise antérieurement au 
l er janv ier 1935, en appl iquant Ie cours offi
cie! fixé pa r la Banque Nationale de Rouma
nie Ie jour précédant celu i du versement. 

Si Ja <lette du débiteur est I ibellée en une 
autre monnaie que la monna ie nationale rou
maine, il devra en verser l a contrevaleur 
calculée en appl iquant Ie cours off icie! f ixé 
par la Banque Nationale de Roumanie Ie jour 
préoédant celui du versemeot. 

Art. VIII. L es somrnes versées au compte 
global chez Ie Nederlandsch Clearinginstituut 
seront réparties entre trois comptes spéciaux, 
non productifs d'intérêts, et cela dans les 
proportions su ivantes: 

50 % à un compte spécial A 
35 % ,, ,, B 
15 % ,, ,, ,, c. 
Art. IX. Les avoirs du compte A seront 

Ja issés à Ja libre disposition de Ja Banque 
Nationale de Roumani e à charge que ces 
avoirs soient affectés en premier l ieu au paie
ment par les soins du Nederlandsch Clearing
instituut des créances néerlandaises arriérées 
ou non, d'ordre financier, pour autant qu'elles 
ne soient pas réglées autrement su ivant un 
accord qui pourrait intervenir entre les in
téressés. 

Il est entendu que les avoirs du compte 
spécial A ne pourront être a ffectés au paie
ment des créance d'ordre financier - y corn
pris Ie serv ice des dettes publiques - qu'à 
concurrence des 10 % de la valeur t.otale des 
exportations roumaines aux Pays-Bas. La 
B anque Nationale de Roum anie et Ie Neder
landsch Clear ing instituut se mettront d'accord 
sur l'adrnissibili té au règlement des créances. 

Dans ce but Ja Banque Nationale de Rou
rnan ie ouvrira un troisième cornpte spécial 
florins Pays-Bas au nom du Nederlandsch 
Clearinginstituut non producti f d'intérêts, ou 
seront placées Je sornme versées à t itre des 
créances en question en appl iquant Ie cours of
fi c ie! fixe par la B anque N ationale de Rou
m anie Ie jour précédant celui du versement. 

Si la <lette du débiteur est libellée en une 
autre monna ie que la rnonnaie nationale rou
maine, il devra en verser Ja contrevaleur cal
culée en appl iquant Je cours officie! f ixé par 
l a Banque Nationale de Roumanie Ie jour 
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précédant celui du versement. 
Sont cons idérées comme créances néerlan

daises, arriérées ou non d'ordre financier: 
toute obligation de paiements non visée aux 
articles IV et VII du présent Arrangement, 
qui s'attachent aux Pays-Bas. 

Art. X . Les versements visés aux articles 
IV, VII et IX du présent Arrangement, qui 
seront effectués par les débiteurs en Roumanie 
à la Banque Nationale de Roumanie n' a uront 
un caractère libératoire qu'au moment ou 
leurs bénéficiaires 1·espectifs auront effective
ment reçu, sui vant les dispositions du présent 
Arrangement, Ie montant total de leur créance. 

Art. XI. Les avoirs du compte B serviront 
au paiement des créances résultant de l'im
portation de marchandises néerlandai es en 
Roumanie pour autant qu'elles aient e u lieu 
à partir du ler janv ier 1935. 

A1·t. XII. Les avo irs du compte C, à con
currence de florins Pays-Bas 1.000.000 par 
trimestre, serv iront au paiement des créances 
néerlandaises arriérées résultant de l'impor
tation de m archand ises en Roumanie, sans 
tenir compte de !'origine de la marchandise, 
pour autant que ces importations a ient été 
fa ites avant Ie l er janvier 1935 par une 
maison néerlandaise. 

Art. XIII. Chaque trimestre, la prem1ere 
fois Ie 30 juin 1935, un relevé sera fa it du 
compte C. Au cas ou ce relevé démontre un 
solde passif entre les avoirs de ce compte et la 
somme de florins 1.000.000 mentionnée à l'ar
ticle pr· cédant, il sera viré au compte C des 
avoirs du compte B une somme équ iva lente à 
ce solde pour l'anéantir. Au cas ou Ie solde 
est actif, ce solde sera porté au créd it du 
compte C du trimestre su ivant. 

Dans Ie hut de permettre à constater si, par 
suite des dispositions du présent article, en 
tenant compte de la totali té des créances 
auxquelles ce compte est destiné , Ie com pte 
B démontre un solde passif, un relevé du 
compte B sera fait en même temps que Ie 
relevé du compte C. 

Au cas ou ce relevé démontre un solde pas
sif, il sera transmis au compte B, des avoirs 
du compte A, su ivant un relevé à faire du 
compte A également chaque trimestre, une 
somme équivalente à ce solde pour l 'anéantir. 
Au cas ou Ie solde est actif, ce solde sera 
porté au créd it du compte B du trimestre 
su ivant. 

Art. XIV. A partir du moment ou les 
créances auxquelles serviront les avoi rs du 
compte C auront été amorties, Ie compte C 
sera liquidé et la moitié des sommes à placer 
sur ce compte suivant les dispositions de l' arti
cle VIII sera placée désormais su r Ie compte 
A et l'autre moitié sur Ie compte B. 

Toutofois il est bien entendu que, en tout 
cas, à partir du l er août 1935 la répartition 
visée à l' article VIII du présent Arrangement 
sera faite ains i: 

42½ % au cornpte spécial A 
42½% ,, B 
15 % ,, ,, ,, C 

et cela jusqu'au moment mentionné dans Ie 
premier paragraphe du présent articl e. 

Art. XV. Les parties versantes auront 
toutefois à justifier que leurs versements se 
rapportent bien à des créances commerciales 

arr,erees, les cas litigieux ou douteux étant à 
régler de commun accord entre Ie ederlandsch 
Clearinginstituut et la Banque N ationale de 
Roumanie. 

Art. XVI. Les créanciers de <lette arrie
rées recevront Ie paiement de leurs créancos 
aux Pays-Bas en florins et en Roumanie en 
lei d'après l'ordre chronologique des verse
ments effectués par les débiteurs et dans les 
limi tes des disponibil ités suivant les dispo
sitions du présent Arrangement. 

Si des créances se présentaient pi us élevées 
que florins Pays-Bas 50 000 ou si d'autres cas 
se présentaient ou il sera it désirable de ne pas 
suivre l'ordrn chronologique susvi é, les deux 
Gouvernements ou les institutions déléguées 
par eux pourront se mettre d' accord à ce 
su jet. 

Le Gouvernement roumain s'engage à tenir 
à la disposition des créancier roumains la 
contrevaleur des avoirs portés aux comptes 
spéciaux v isés aux articl es IV et VII, ainsi 
que la contrevaleur des sornmes !ais ées à la 
libre disposition de la Banque Nationale de 
Roumanie suivant l' article IX. 

Art. XVII. Les deux Gouvernements sont 
d'acoord à favoriser la possibilité de trans
actions de compensation moyennant la li vrai
son de marchandises par un pays tiers. 

Art. XVIII. Si, dans les relations d'affai
res entre une maison exportatrice de marchan
dises néerlandaises, se présentait la possibi lité 
d'une compensation résultant d'une opération 
d'achat et de vente de marchandises, les deux 
Gouvernements pounont de commun acoord 
autoriser semblable compensation, après exa
men de chaque cas particul ier. 

Les deux Gouvernements susmentionnés de
vront au surplus, arrêter de commun accord, 
les modal ités d'exécution de ces compensa
tions privées. 

Art. XIX. En cas de rés iliation du présent 
Arrangement par l'un des deux Gouverne
rnents, s'il y avait aux comptes tenus par Ie 
-ederlandsch Clearinginstituut ou la Banque 

Nationale de Roumanie un avoir en faveur 
des exportateurs des pays contractants, eet 
avo ir sera réglé jusqu'à sa liquidation par 
application des disposit ions du pré ent Ar
rangement. 

Art. XX. Les deux Gouvernements s'enga
gent réci proquement à respecte1· les échéances 
contractées entre les intéressés, pour autant 
qu'elles so ient conformes aux usances. 

Art. XXI. S' il était créé un office de com
pensation en Roumanie destiné à reprendre 
tout ou partie des attributions de la Banque 
Nationale de Roumanie, les deux Gouverne
ments se mettra ient immédiatement en rap
port pour adapter Ie présent Arrangement à 
la nouvel le situation. 

Art. XXII. Les modal ités d'application 
d'ordre technique du présent Arrangement se
ront, sous réserve des dispositions de l'article 
XVIII arrêtées de commun accord entre la 
B anque Nationale de Roumanie et Ie Neder
landsch Clear inginstituut. 

Les deux Gouvernements régleront par en
tente mutuelle les difficultés que pourrait 
soulever l'application du présent Arrangement 
et dans ce hut pourront dés igner des délégués. 

Art. XXIII. Chaque Gouvernement s'en-
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gage à prendre, en ce qui Ie concerne, Jes 
mesures nécessaires pour obliger ses ressortis
sants à observer les dis po i tions du présent 
Arrangement. 

Art. XXIV. Le présent Arrangement en
trera en vigueur Ie jour de sa signature. Il 
restera en vigueur aussi Jongtemps que l'un 
des deux Gouvernements n'aura pas signifié 
son désir d'y mettre fin, sous préavis d'un 
mois. 

En foi de quoi Jes souss ignés ont signé Je 
présent Arrangement. 

Fait à la Haye, en double exemplaire, Ie 10 
février 1935. 

Ver t a I i ng. 

Manolescu Strunga. 
Steenberghe. 

Clearingovereenkomst tnsscben het Ko
ninkrijk der Nederlanden en liet 

Koninkrijk Roemenië. 

Daar de N ederlandsche Regeering en de 
Roemeensche Regeering het betalingsverkeer 
tusschen N ederland en R oemenië wenschen te 
vergemakkelijken zijn ondergeteekenden daar
toe behoorlij k gemachtigd, het volgend~ over
eengekomen: 

Art. I. De vereffening van de vorder ingen, 
voortvloeiende uit den invoer van N ederland
sche goederen in Roemenië en van Roemeen
sche goederen in Nederland, zal uitsluitend 
plaats v inden volgens de hierna omschreven 
regeling. 

Het is wel verstaan, dat, voor zooveel deze 
overeenkom t betreft, met de uitdrukkingen 
Nederl and en N ederlandsch zoowel het grond
gebied van het Rijk in Europa a ls dat buiten 
Europa bedoeld wordt. 

Art. II. Als Nederlandsche goederen zull en 
worden be chouwd: 

a. a lle goederen van ederl andschen oor
sprong, zoomede alle goederen, welke in N e
derland een zoodanig ingrijpende bewerking 
of verwerking hebben ondergaan, dat aan deze 
goederen een du idelijk nationaa l karakter kan 
worden toegekend; 

b. alle goederen van niet-Europeeschen oor
sprong, welke vóór het inwerkingtreden van 
deze Overeenkomst het voorwerp waren van 
een regelmatig handelsverkeer tusschen Ne
derland en Roemenië en in R oemenië worden 
ingevoerd door tusschenkomst van een in 
Nederland gevestigd 1 ederlandsch handels
huis, mits dit handelshuis ook vóór het in 
werking treden van deze Overeenkomst dezen 
handel reeds dreef. 

De N ederlandsche R egeering behoudt zich 
voor, zoolang deze Overeenkomst van kracht 
is, de verhouding vast te stell en, waarin de 
twee boven genoemde soorten van goederen 
tot de clearingregeling, volgens de bepal ingen 
van deze Overeenkomst, zullen worden toege
laten. 

Deze Regeering heeft eveneen het recht te 
bepalen, dat de vereffening volgens de be
palingen van deze Overeenkomst van schuld
vorderingen, voortvloeiende uit Nederland-

schen uitvoer, onderworpen zal worden aan 
een vooraf door de bevoegde N edérlandsche 
autoriteiten te v r leenen vergunning. 

Art. III. Als Roemeensche goederen zullen 
worden be chouwd: 

alle goederen van Roemeenschen oorsprong, 
zoomede alle goederen welke in Roemenië een 
zoodanige ingrijpende bewerking of verwer
king hebben ondergaan, dat aan deze goederen 
een zuiver nationaal karakter kan worden 
toegekend. 

A1·t. IV. De invoer in ederland van alle 
Roemeensche goederen moet worden vereffend 
door middel van storting van den koopprijs in 
Nederlandsche guldens op een rentelooze a lge
meene rekening geopend bij het N ederland oh 
Cl eari ngi nsti tuut. 

Evenzoo moet de invoer in Roemenië van 
alle Nederlandsche goederen worden vereffend 
door middel van storting van den koopprijs in 
lei bij de Nationale Bank van Roemenië, al
waar dit bedrag zal worden geboekt op een 
rentelooze bijzondere guldensrekening, na om
rekening volgens den officiee len koers vastge
steld door de Nationale Bank van Roemenië 
op den dag voorafgaande aan dien der stor
ting. 

Indien de schuld van den sohuldeischer luidt 
in een andere munt dan de nationale munt 
van het land, waar de storting plaats vindt, 
zoo zal hij daarvan de tegenwaarde moeten 
storten, berekend voor den debiteur in Neder
land volgens den officieelen koers aan een der 
beurzen in N ederland van den dag, vooraf
gaande aan dien der storting en voor den 
debiteur in Roemenië berekend volgens den 
offioieelen koers vastgesteld door de Natio
nale Bank van Roemeniê op den dag, voor
afgaande aan dien der storting. 

Art. V. Teneinde ongewenschte verwikke
lingen te voorkomen, is rechtstreeksche verre
kening toegestaan van kosten in verband 
staande met den handel en ontstaan in het 
land van den debiteur, zooals b.v. kosten van 
transport, invoerrechten, provisies en commis
sies, voor wover deze gebruikelijk en econo
misch gerechtvaardigd zij n. 

De Nationale Bank van Roemenië en het 
Nederlandsche Clearinginstituut zullen met 
wederzijdsch goedvinden de wijzen van ui t
voering regel en met betrekking tot deze recht
streeksche verrekeningen. 

Art. VI. Het Nederlandsch Clearinginsti
tuut en de ationale Bank van Roemenië zul
len wederzijds onverwijld de adviezen der stor. 
tingen uit\visselen, welke zijn verricht inge
volge het bepaalde in de artikelen IV, VII 
en IX. De bevoegdheid om te storten zal op 
geen enkele wijze, noch direct noch indirect, 
worden belemmerd; de betrokken debiteuren 
hebben de volledige vrijhe id de verschuldi gde 
bedragen te storten en wel zonder onkosten. 

Art. VII. aast de bijzondere rekening, 
vermeld in artikel IV, zal de ationale Bank 
van Roemenië een tweede bijzondere guldens
rekening openen ten name van het Neder
landsch Clearinginstituut, waarop zullen wor
den geboekt de bedragen, gestort ter voldoe
ning van achterstallige Nederlandsche schuld
vorderingen, voortvloeiende uit den invoer van 
goederen in Roemenië, voorzoover deze in
voer door middel van een ederlandsch han-
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delshuis vóór 1 Januari 1935 is tot stand 
gebracht; als koers van omrekening wordt 
daarvoor genomen de officieele koers, vast
gesteld door de ationale Bank van Roemenië 
op den dag voorafgaande aan dien der stor
ting. 

Indien de schuld van den debiteur luidt in 
een ander munt dan de Roemeensche natio
nale munt, zal hij de tegenwaarde daarvan 
moeten storten, berekend volgens den offici
eel en koers, vastgesteld door de Nationale 
Bank van Roemenië op den dag voorafgaande 
aan dien der storting. 

Art. VIII. De bedragen gestort op de al
gemeene rekening bij het Nederlandsch Clea
ringinstituut worden verdeeld over 3 rente
looze bijzondere rekeningen, en wel in de vol
gende verhoudingen: 

50 % op een bijzondere rekening A. 
35% ,, B . 
15 % ,, ,, ,, ,, C. 

Art. IX. De op rekening A gestorte be
dragen zullen ter vrije beschikking van de 
Nationale Bank van Roemenië worden ge
steld, onder beding, dat deze bedragen in de 
eerste pl aats verbonden zijn ter betal ing door 
middel van het Nederlandsch Clearingin ti
tuut van al dan niet achterstallige Neder
landsche financicele schuldvorderingen, voor 
zoover deze niet op andere wijze ve rrekend 
worden volgens een overeenkomst, welke tus
schen belanghebbenden tot stand zou kunnen 
komen. 

H et is wel verstaan, dat de bedragen van 
de bijzondere rekening A slechts aangewend 
kunnen worden tot betaling van financieele 
schuldvorderingen - daaronder begrepen de 
dienst van de publieke schulden - tot een be
drag van 10 % van de totale waarde van den 
Roemeenschen uitvoer naar Nederland. De 
N ationale Bank van Roemeni ë en het Neder
land ch Clearinginstituut zullen zich met el
kander verstaan over de toelaatbaarheid van 
de vorderingen tot deze regeling. 

Tot dit doel zal de Nationale Bank van 
Roemenië een derde rentelooze bijzondere gu l
densrekening openen ten name van het Ne
derlandsch Clear ing instituut, waarop geboekt 
zullen worden de bedragen gestort uit hoofde 
van de betreffende vorderingen, berekend 
volgens den officieelen koers va .. ~gesteld door 
de ationale Bank van Roememe op den dag 
voorafgaande aan dien der storting. 

Indien de chuld van den schuldenaar luidt 
in een andere munt dan de Roemeensche na• 
t ionale munt, zal hij de tegenwaarde daarvan 
moeten storten, berekend volgens den offi
cieel en koers vastge tel d door de Nationale 
Bank van Roemenië op den dag voorafgaande 
aan dien der storting. 

Al s Nederlandsche financieele schuldvorde
ringen al dan niet achterstallig, worden be
schoU\~d: alle verplichtingen tot betaling, 
welke niet vermeld zijn in de artikelen IV en 
VII van deze Overeenkomst en die op eder
land betrekking hebben. . . 

Art. X . De stortingen, bedoeld 10 de art,. 
kelen IV, VII en IX van deze overeenk_~_ms~1 
welke door de schuldenaren in Roememe b1J 
de Nationale Bank van Roemenië worden 
verricht, bevrijden den schuldenaar _eerst op 
het oogenblik, dat haar onderscheiden ge-

rechtigden werkelijk het geheele bedrag van 
hun schuldvordering volgens de bepalingen 
van deze Overeenkomst hebben ontvangen. 

Art. XL De bedragen, ge tort op rekening 
B, zullen strekken tot betaling van schuld
vorder ingen, voortvloeiend uit den invoer van 
Nederl andsche goederen in Roemenië, voor 
zoover deze invoer van 1 J anuar i 1935 af 
heeft plaats gehad. 

Art. XII. De bedragen, gesto rt op rekening 
C, tot een bedrag van 1 millioen gulden per 
kwartaal, zullen strekken tot de betaling van 

ederl andsche achtersta Il ige schuldvorderin
gen, voortvloeiende uit den invoer in Roe
menië van goederen, onver chi lli g van welken 
oorsprong, voor zoover d ze invoer door mid
del van een Nederlandsch handelshuis vóór 1 
J anuari 1935 heeft plaats gevonden. 

Art. XIII. Elk 1.---wartaal, voor het eerst op 
30 Juni 1935, zal de stand der rekening C 
worden opgemaakt. Voor het geval deze een 
nadeel ig saldo aanwijst tusschen de bedragen 
op deze rekening geboekt en h t in het vorig 
artikel genoemde bedrag van 1 millioen gul
den, zal , om het aan te zuiveren, op rekening 
C, uit de bedragen gestort op rekening B, een 
bedrag worden overgeschrev n, overeenkomen. 
de met dit verschil. Voor h t geval het saldo 
actief is, zal dit worden overgeboekt in het 
credit van de reken ing C van het volgende 
kwartaal. 

Teneinde te kunnen constateeren of, tenge
volge van de bepalingen van di t artikel, re
kening houdende met het totaal bedrag der 
schuldvorderingen, waarvoor deze rekening is 
bestemd, de rekening B een pa ie{ saldo aan
wijst, zal de stand van rekening B gel ijktijdig 
met dien van rekening C worden opgemaakt. 

Voor het geval de stand van rekening B 
een pass ief saldo aanwijst, zal naar de reke
ning B uit de bedragen, gestort op rekening 
A, volgens een eveneens ieder kwartaal op 
te maken stand van de rekening A, een som, 
gelijk aan het passief saldo, worden overge
boekt om dit aan te zuiveren. In geval het 
saldo actief is, zal het worden overgeboekt in 
het credit van de rekening B van het volgen
de kwartaal. 

Art. XIV. Vanaf het oogenblik, dat de 
schuldvorderingen, waarvoor de bedragen !l'e• 
boekt op rekening C zijn bestemd, zullen zijn 
gedelgd, zal de rekening C worden opgeheven 
en de helft der bedragen, welke volgens de 
bepalingen van artikel VIII op deze rekening 
moeten worden geboekt, voortaan geboekt 
worden op rekening A en de andere helft op 
rekening B. 

Evenwel is het wel verstaan dat in ieder 
geval van 1 Augustus 1935 af 'de verdeel ing, 
bedoeld in ar t ikel VIII van de onderhavige 
Overeenkomst, als volgt zal geschieden: 

42½ % op de bijzondere rekening A. 
42½% B. 
15 % ,, ,, c. 

en wel tot op het oogenblik genoemd in het 
eerste lid van dit artikel. 

Art. XV. Zij, die stortingen verrichten, 
zullen evenwel hebben waar te maken, dat 
hun tortingen dienen tot verrekening van 
achterstallige goederenschulden, terwijl be
twiste of twij felachtige gevall en met weder
zijdsche instemming van het ederlandsch 
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Clearinginstituut en de Nationale Bank van 
Roemenië moeten worden geregeld. 

Art.XVI. De schuldeischers van achterstal
lige schulden zullen de betaling hunner schuld
vorderingen in Nederland in guldens en in 
Roemenië in lei ontvangen in chronologische 
volgorde van storting door de schuldenaren en 
voorzoover er bedragen volgen de bepalingen 
van deze Overeenkomst beschikbaar zijn. 

Indien vorderingen mochten voorkomen van 
een hooger bedrag dan 50 000 Nederlandsche 
guldens of indien andere gevallen zich moch
ten voordoen, waarin het wenschelijk zou zijn 
de vorenbedoelde chronologische volgorde niet 
in acht te nemen, zullen de beide Regeeringen 
of de door haar aan te wijzen instellingen zich 
te dier zake kunnen verstaan. 

De Roemeensche Regeering verbindt zich 
om ter beschikking van de Roemeensche 
sch ui deischers te houden de tegenwaarde van 
de, op de bijzondere rekeningen, bedoeld in de 
artikelen IV en VII, gestorte bedragen, zoo
mede de tegenwaarde van de bedragen, welke 
vol gens artikel n::, ter vrije beschikking van 
de Nationale Bank van Roemenië worden ge
laten. 

Art. XVII. Beide Regeeringen zij n het 
erover eens de mogelij kheid te zullen bevor
deren van compensatietransacties, waarbij 
goederenleveranties door middel van een 
derde land plaats v inden. 

Art. XVIII. Indien in de handelsbetrek
kingen tusschen een exporthuis van Neder
landsche goederen en een exporthuis van Roe
meensche goederen de mogelijkheid zich voor
doet van een compensatie van vorderingen, 
voortvloeiende uit koop en verkoop van goe
deren, zoo kunnen beide Regeeringen in ge
meen overleg een dergel ijke compensatie goed
keuren na onderzoek van elk afzonderlijk ge
val. 

B ide Regeeringen zullen bovendien in ge
meen overleg de wijze van uitvoering van deze 
particuliere compensatietransacties moeten 
vaststell en. 

Art. XIX. Indien in geval van opzegging 
van deze Overeenkomst door een van de beide 
Regeeringen, op de rekeningen bij het N eder
landsch Clear inginstituut of de ationale 
Bank van Roemenië een tegoed ten gun te van 
de exporteurs van de verdragsluitende landen 
mocht bestaan, zal dit tegoed geheel worden 
vereffend onder toepassing van de bepal i ogen 
van deze Overeenkomst. 

Art. XX. B eide Regeeringen verbinden 
zich wederkeerig de tusschen belanghebbenden 
overeengekomen verval term ij nen te eerb ied i
gen, voor zoover deze in overeenstemming zijn 
met de bestaande gewoonten. 

Art. XXI. Indien in Roemenië een ver
effen ingsbureau mocht worden opgericht, be
stemd om geheel of gedeeltelijk de aan de 
Nationale Bank van Roemenië toegekende 
functies over te nemen, zullen beide Regee
r ingen zich onm iddellijk met elkander in ver
binding stell en teneinde deze Overeenkomst 
aan de nieuwe situatie te doen aanpassen. 

Art. XXII. De technische uitvoering van 
deze Overeenkomst zal behoudens het be
paalde in artikel XVIII, in gemeen overleg 
tusschen de Nationale Bank van Roemenië en 
het Nederlandsch Clearinginstituut worden ge
regeld. 

De beide R egeeri ngen zullen in wederzijd
sche overeen temm ing de moeil ijkheden rege
len, welke de toepassing van deze Overeen
komst zou kunnen medebrengen en kunnen te 
dien e inde vertegenwoordigers aanwijzen. 

Art. XXIII. Elke Regeering verbindt zich, 
voorzoover haar betreft, de noodzakelij ke 
maatregelen te nemen om haar onderdanen 
te verplichten de bepal ingen van deze Over
eenkomst in acht te nemen. 

Art. XXIV. Deze Overeenkomst treedt in 
werking op den dag van haar onderteekening. 
Zij zal van kracht blijven, zoolang niet een 
der beide Regeeringen haar verlangen te ken
nen zal hebben gegeven haar te beëindigen, 
met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van één maand. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden 
deze Overeenkomst hebben onderteekend. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage, den 
l0den Februari 1935. 

s. 289. 

M anolescu Strunga. 
Steenberghe. 

18 Mei 1935. BESLUIT tot vern ietiging van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant van 3 October 1934, G . n°. 
389, IVe Afdeel ing, waa rbij met vernieti
ging van het besluit van burgemeester en 
wethouders van 's-H ertogen.bosch van 28 
Maart 1934 de slij tvergunning van de 
Naamlooze Vennootschap Wijnhandel Fer
werda en Tieman, geldende voor den 
winkel van perceel Vughterstraat 73, al
daar, werd overgeschreven op naam van 
Ferwerda en Tieman's Wijnhandel I, 
Naamlooze Vennootschap. 

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

Sociale Zaken van 28 December 1934, n°. 
1890 G., afdeeli ng Volksgezondheid, en van 
Onzen Minister van Binnenl andsche Zaken 
van 3 J anuar i 1935, n°. 31050, afdeel ing Bin
nenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders van 's-H ertogenbosch bij hun besluit van 
23 Maart 1933, de vergunning voor den ver
koop van sterken drank in het kl ein, voor 
gebruik elders dan ter plaatse van verkoop 
van J. Ferwerda, geldende voor den winkel, 
groot 35.84 M2., van perceel Vughterstraat 
n°. 73, a ldaar, met toepass ing van arti kel 79, 
2e lid, der Drankwet (Staatsblad 1931 , n°. 
476), hebben overgeschreven ten name van 
de Naamlooze Vennootschap Wijnhandel Fer
werda en Tieman te A 1nste1·dam; 

dat burgemeester en wethouders van 's-H er
togenbosch bij hun besluit van 28 Maart 1934 
afwijzend hebben beschikt op het verzoek van 
de Naamlooze Vennootschap W ij nhandel Fer
werda en Tieman te Amsterdam, om die met 
toepass ing van artikel 79, 2e Jid der Drank
wet (Staatsblad 1931, n°. 476) te haren name 
overgeschreven slij tvergunning over te schrij
ven ten name van "Ferwerda en Tieman's 
Wijnhandel I Naamlooze Vennootschap"; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord.,.B rabant 
bij hun besluit van 3 October 1934, G. n°. 
389, IVe afdeel ing, met vernietiging van het 
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door de aamlooze Vennootschap Wijnhandel 
Ferwerda en Tieman bestreden besluit van 
burgemeester en wethouders van 's-H ertogen
bosch van 28 Maart 1934, de slij tvergunning 
van de Naamlooze Vennootschap Wijnh andel 
Ferwerda en Tieman hebben overgeschreven 
op naam van Ferwerda en Tieman's Wijnhan
del I Naamlooze V ennootschap; 

Overwegende, dat artikel 79, eerste lid van 
de Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), het
welk onder meer de mogel ijkheid opent, dat 
eene door burgemeester en wethouders ver
leende vergunning door dat college wordt over
geschreven ten name van hem, voor wiens 
reken ing op 1 Mei 1931 in de local iteit, waar
voor de vergunn ing gold , het bedrijf werd uit,_ 
geoefend, ui teraard slechts ééne overschrijving 
kent, omdat er toch slechts één persoon kan 
zij n, voor wiens rekening het bedrijf op 1 
Mei 1931 werd uitgeoefend; 

dat in verband hiermede het tweede lid van 
evengenoernde bepaling, waarin nadere voor
schriften worden gegeven voor het geval, dat 
de overschrijving, bedoeld in het eerste I id, 
geschiedt ten name van een rechtspersoon, 
dan ook nimmer de strekking kan hebben om 
meer dan een overschrijving van eene vergun
ning mogelijk te maken; 

dat, aangez ien de onderwerpelijke vergun
ning bij besluit van burgemeester en wethou
ders van 's-He,·togenbosch van 23 Maart 1933 
reeds met toepassing van artikel 79, 2e lid , 
der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) is 
overgeschreven ten name van de Naamlooze 
V ennootschap Wijnhandel Ferwerda en Tie
man, voor wier rekening het bedrijf op 1 Mei 
1931 werd uitgeoefend, burgemeester en wet
houders derhalve terecht het verzoek van deze 

aamlooze Vennootschap om overschrijving 
van h are vergunning ten name van Ferwerda 
en Tieman's Wijnhandel I Naamlooze Ven
nootschap bij hun besluit van 28 Maart 1934 
hebben geweigerd; 

Overwegende: dat ten slotte van toepassing 
van artikel 79, zesde lid, der meergenoemde 
wet in het onderhavige geval geen sprake 
kan zijn, aangezien zich hier niet het geval 
voordoet, dat een verzoek om overschrijving 
op een rechtspersoon is afgewezen, omdat die 
rechtspersoon op 1 Mei 1931 niet bestond; 

dat het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noo,·rJ,.Brabant van 3 October 1934, G. n°. 
389, IVe Afdeeling, waarbij met vernietiging 
van het besluit van burgemeester en wethou
ders van 's-He,·togenbosch van 28 Maart 1934, 
de vergunning van de aamlooze Vennoot
sch ap Wijnhandel F erwerda en Tieman werd 
overgeschreven op naam van Ferwerda en 
Tieman's Wijnhandel I N aamlooze Vennoot
schap, derhalve is in strijd met de wet en voor 
verniet iging in aanmerking komt; 

Gelet op artikel 168 der Provincial e wet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 12 

Februari 1935, n°. 46); 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Sociale Zaken van 6 Maart 1935, 
n°. 227 G., afdeeling Volksgezondheid, en van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 13 Mei 1935, n°. 7859, afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van Gedeputeerde State,i van 

Noord-Brabant van 3 October 1934, G. n°. 
389, IVe Afdeeling, te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Za ken is belast 
met de u itvoering van dit besluit, dat in hel 
, taatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 18den Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van SociaJ,e Zaken, 
J. R. SI o tem a k e r d e B r u ï n e. 
De M inister van B innenlandsche Zaken, 

J . A. d e W i I d e. 
(Uitg eg. 14 J uni 1935.) 

s. 290. 

18 M ei 1935. BESLUIT, houdende nadere 
vaststelling van het maximum-aantal pa
tiënten in het gesticht "Vrederust" te 
B e,·gen op Zoo,n. 

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

Binnenlandsche Zaken van 13 M ei 1935, af
deeling Armwezen, n°. 4645; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt: 
1°. Artikel 4 van Ons besluit van 31 Maart 

1931 (Staatsblad n°. 144) wordt gelezen als 
volgt: 

" In het gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 287 mannelijke en 248 vrouwe
lijke krankzinnigen verpleegd worden." 

2°. Artikel 5 van voo1·noemd besluit wordt 
gelezen als volgt: 

,,In de imichting, bedoeld in artikel 3, mo
gen niet meer dan 157 mannen en 157 vrou
wen verpleegd worden." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 18den Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Z aken, 
J . A. de W i Id e. 

( Uitgeg . 4 J uni 1935.) 

s. 291. 

18 M ei 1935. BESLUIT, houdende bepalin
gen omtrent de rechtsgebieden van de ra
den van beroep voor de directe belastingen. 

W if WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 11 Mei 1935, 2de Afdeeling 
A, n°. 804; 

Gezien artikel 1 der wet van 19 December 
1914, Staatsblad n°. 564, zooals dit luidt na 
de daarin bij de wet van 7 Februari 1929, 
Staatsblad n°. 38, gebrachte wijziging; 

H ebben goedgevqnden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van 15 

September 1928, Staatsblad n°. 373, gelijk dit 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 14 
Februari 1934, Staatsblad n°. 61, worden de 
navolgende wijzigingen gebracht : 

Onder 1 wordt gelezen : 
,,het gedeelte der provincie Noordbrabant, 
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behoorende tot de inspectiën der directe be
lastingen te W aalwijk, 's-H ertogenbosch en 
Eindhoven, benevens het ten Oosten van dat 
gebied gelegen gedeelte van de provincie 

N oordbrabant; standpl aats 's-H ertogenbosch ; ". 
Onder 5 wordt gelezen: 
,,het gedeelte der provincie Zuidholland, 

behoorende tot de inspectiën der directe be
lastingen te D01·d1·echt, Gorinchem, Gouda, 
Schiedam, met uitzondering van de gemeente 
Schiedam, H ellevoetsluis en Rotterdam, bui
tengemeenten, en Vlaardingen, met uitzonde
r ing van de gemeenten M onster en 's-Graven
zande, benevens de gemeenten Overschie, P oor
tugaal en Rhoon; standplaats R otterdam ( aan 
te duiden a ls raad van beroep voor de directe 
belastingen II te Rotterda,n); ". 

Onder 7 wordt gelezen : 
,,het gedeelte der provincie Zuidholland be

hoorende tot de inspectiën der directe belas
tingen te Leiden, lste en 2de Afdeeling, 
Alphen aan den R ijn en W oerden; standpl aats 
L eiden:' ' . 

Onde;· 8 wordt gelezen: 
,,het gedeelte der provincie Noordholland, 

gelegen ten Zuiden van het gebied der inspec
tiën der directe belastingen te B everwijk. 
Zaanda,n en Purmerend en ten Westen van 
het gebied der inspectiën der directe belas
tingen te Hilv-ersu,n en te Baarn; standplaats 
A rnsterclani; ". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag, waarop het wordt afgekondigd. 

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

Het Loo, den 18den Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justi tie, Van S c h a i k. 
( Uitgeg. 28 M ei 1935.) 

s. 292. 

20 M ei 1935. BESLUIT tot nadere vaststel
ling van het m ax imum-aantal patiënten in 
het idiotengesticht "Lozenoord" te Ermelo. 

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

Binnenlandsche Zaken van 15 Mei 1935, n° . 
3609, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96) , l aatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 M ei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat artikel 3 van Ons besluit 

van 23 Juni 1917 (Staatsblad n°. 476), -laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 5 Decem
ber 1934 (Staat.sblad n°. 637) wordt gelezen 
als volgt: 

"In het gesticht, dat bestaat uit 5 paviljoenen 
en de noodige dienstgebouwen mogen niet meer 
dan 264 zwakz inni gen, 263 vrouwelijke en 1 
mannelijke verpleegd worden." 

,,Bovendien mogen in het gesticht geduren
de het tijdvak, eindi gende 31 December 1939, 
nog 40 meisjes worden verpleegd." 

,Onze Minister van Binnenlandsche Za ken 
be'paalt het maximum van het getal verpleeg
den, dat in elk paviljoen mag worden opge
nomen.'' 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

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

's-Gravenhage, den 20sten Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister va,n Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i 1 de. 

(Uitg eg. 4 Juni 1935.) 

s. 293. 

20 M ei 1935. BESLUIT tot w1Jz1gmg vau 
artikel 5 van het Koninklijk besluit van 
18 Juli 1930 (Staatsblad n°. 282), betref
fende de inrichting voor zwakzinnigen 
,,Voorgee t", behoorende tot "Endegeest" 
te Oegstgeest. 

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

Binnenlandsche Zaken van 15 Mei 1935 , n° . 
3609, Afdeeling Armwezen; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat artikel 5 van Ons besluit 

van 18 Juli 1930 (Staa tsblad n°. 282), gewij
zigd bij Ons besluit van 17 Augustus 1931 
(Staatsblad n°. 374) wordt gelezen a ls volgt: 

"In de inrichting, bedoeld in artikel 3 en 
bestemd voor de verpleging van zwakzinnigen, 
mogen niet meer dan 152 zwakzinnigen 76 
mannelijke en 76 vrouwelijke verpleegd :.Vor
den." 

,,Bovendi en mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1939, nog 11 manne
lijke en 11 vrouwelijke zwakzinnigen ver
pleegd worden." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden gepl aatst. 

's-Gravenhage, den 20sten Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenlandsche Zaken, 
J. A . de W i Id e. 

( Uitge g. 28 M ei 1935.) 

s. 294. 

20 M ei 1935. BESLUIT tot nadere vaststel
ling van het maximum-aantal patiënten 
in het idiotengesticht ,,'s H eerenloo" te 
Ermelo . 

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

Binnenlandsche Zaken van 15 Mei 1935, n°. 
3609, Afdeeling Armwezen; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat artikel 3 van Ons besluit 

van 23 Juni 1917 (Staatsblad n°. 475), laat
stel ijk gewijzigd bij Ons besluit van 5 Decem
ber 1934 (Staatsblad n°. 638), word t gelezen 
als volgt: 

,,In het gesticht, dat bestaat uit een hoofd
gebouw benevens elf paviljoenen en de noo
dige dienstgebouwen, mogen niet meer dan 
497 zwakzinnigen, 465 mannelijke en 32 vrou
welijke verpleegd worden. " 

,,Bovendien mogen in het gesticht geduren
de het tijdvak, e indigende 31 December 1939, 
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nog 60 mannelijke zwakzinnigen worden ver
pleegd." 

"Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
bepaalt het maximum van het getal verpleeg
den, dat in elk paviljoen mag worden opge
nomen." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 20sten Mei 1935. 
WILHELMINA. 

D e Ministe1· van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

( Uitgeg. 4 Juni 1935.) 

s. 295. 

20 Mei 1935. BESLUIT tot vaststelli ng van 
een bijzonder reglement van politie voor 
het Julianakanaal, de gekanalisoorde Maas 
te Maastricht en de verbindingskanalen te 
St. Pieter en in het Bossche Veld. 

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

Waterstaat van 2 April 1935, n°. 422, Afdee
ling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen 
reglement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 April 1935, n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Mei 1935, n°. 434, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag, waarop het Ju

lianakanaal voor het openbaar verkeer zal 
worden opengestel,d, vast te stellen het vol
gende 

Bijzonder ·reglement van politie voor het 
Julianakanaal, de g·ekanallseerde Maas te 
Maastricht en de verbindingskanalen te 

St. Pieter en In liet Bossche Veld. 

Art. 1. 1. Dit reglement is van toepassing 
op: 

a. het Jul ianakanaal, zijnde het kanaal van 
de Maas bij Maastricht naar de Maas bij 
Maasbracht; 

b. de gekanaliseerde Maas te Maastricht 
van 250 m stroomopwaarts van de uitmonding 
van het verbindingskanaal te St. Pieter tot 
250 m stroomafwaarts van de stuw bij Borg
haren, met inbegrip van deze stuw met de 
schutslu is en van de toeleidingskanalen tot 
deze schutslu is; 

c. het verbindingskanaal te St. Pieter tus
schen het kanaal van Luik naar Maastricht 
en de Maas boven Maastricht; 

d. het verbind ingskanaal in het Bossche 
Veld tusschen de Zuid-Willemsvaart en de 
Maas beneden M aastricht. 

2. Onverm inderd de toepasselijkheid van de 
bepalingen van Titel III van het Algemeen 
reglement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen met de daarop betrekking hebbende 
strafbepal ingen en voor zoover hierna niet 
anders is bepaald, zijn op de ge kanaliseerde 
Maas te Maastricht van toepassing Titels IV 
en V van dat reglement met de daarop be-

trekking h ebbende strafbepalingen. Voor de 
toepassing van Ti tel V wordt de stuw met 
toebehooren gelijkgesteld met een sluis . 

2. l. Voor het Julianakanaal zijn de groot
ste geoorloofde afmetingen der vaartuigen met 
inbegrip van den last: 

lengte .... .. ....... .. .. .. .. .. ... . .......... .. .... .. 100 m 
breedte. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . 12 m 
hoogte van het vaartuig boven den water-

spiegel bij de vaart door de sluizen en onder 
de vaste bruggen ..... ......... ......... .. .. ... 6. 75 m, 
of zooveel minder als de waterstand in het 
betrokken kanaalvak hooger is dan de hier
onder vermelde peilen: 

a. voor het kanaalvak tusschen de sluizen 
bij Maastricht en te Born . . . . .. 44 m + NAP 

b. voor het kanaalvak tusschen de sluizen 
te Born en te Roosteren ... 32.65 m + NAP 

c. voor het kanaalvak tusschen de sluizen 
te Roosteren en te Maasbracht .... .. 27.85 m + 
NAP 

d. voor de voorhaven te Maasbracht ...... 
23.80 m + NAP. 

2. Voor de gekanal iseerde Maas te Maas
tricht zijn de grootste geoorloofde afmetingen 
der vaartuigen met inbegrip van den last: 

voor de vaart door de stuw en de schutsluis: 
lengte .. ....... ..... .............. .... .. ....... ... 50 m 
breedte .. . . .. . .. .. . . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. 6. 60 m 
overigens: 
lengte ............... .. .. .. ............. ... ........ 100 m 
breedte ... ... .. ....... .................... ... 12 m 
hoogte van het vaartuig boven den water-

piegel bij de vaart: 
door de stuw: . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 5 m, 
of zooveel minder als de waterstand aan de 

peil schaal boven de stuw hooger is dan het 
stuwpeil , zijnde .... .. .. ... .. ... ..... 44 m + NAP 

door de schutsluis en onder de spoorbrug en 
de beide bruggen voor gewoon verkeer te 
Maastricht .. .. ..... .............................. 5.85 m, 

of zooveel minder a ls de waterstand aan de 
peilschaal van de Hoofdsluis te Maastricht 
hooger is dan 44 m + NAP. 

3. Voor het verb indingskanaal te St. Pieter 
zijn de grootste geoorloofde afmetingen der 
vaartuigen met inbegrip van den last: 

lengte .. .. .. .... .... .. ...... .. ,.. ..... ...... ..... 80 . m 
breedte .... ........ .. ................... .. ...... 10.50 m 
hoogte van het vaartuig boven den water-

spiegel bij' de vaart door de sluis ...... 5 m. 
4. Is de waterstand aan de rivierzijde van 

de sluis hooger dan 45.60 m + NAP of de 
waterstand aan de andere zijde der sluis hoo
ger dan 46 .55 m + NAP, dan bedraagt de 
toegestane hoogte der vaartuigen voor elk 
kanaalvak zooveel minder dan 5 m a ls de wa
terstand hooger is dan genoemde pe il en. 

5. voor het verbindingskanaal in het Bos
sche Veld zijn de grootste geoorloofde afme
tingen der vaartuigen met inbegr ip van den 
last : 

lengte ..................... .... .. .. ................ 100 m 
breedte .... .. .... .. .... .. ... ... .. .... ............. 12 m 
hoogte van het vaartuig boven den water-

sp iegel bij de vaart door de si ui s en onder de 
brug over het toeleidingskanaal naar de 
haven .. . . . .. .. .. .. . .. . . . .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . 6. 75 m, 

of zooveel minder als de waterstand aan de 
zijde van de Zuid-Willemsvaart hooger is dan 
40.75 m + NAP. 

3. l. De grootste geoorloofde diepgang der 
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vaartuigen bedraagt: 
voor het Julianakanaa] ....... .... .... 2.80 m 
voor de stuw en de schutsluis met toelei-

dingskanalen ........ . .................... ... ... 2.50 m 
overigens voor de gekanaliseerde faas ..... . 

2.80 m 
voor het verbindingskanaal te St; Pieter 

1.90 m 
voor het verbindingskanaal in het Bossche 

Veld: 
aan de rivierzijde van de si uis ... . .. 2.80 m 
over igens ... ............ ........... ............ 1. 90 m. 
2. Is de waterstand in eenig kanaalvak van 

het J ulianakanaal meer dan 0.30 m lager dan 
het in artikel 2, lid 1, genoemde kanaalpeil, 
dan bedraagt voor dat kanaal vak de toege
stane diepgang der vaartuigen zooveel minder 
dan 2.80 m als die waterstand meer dan 0.30 
m lager is dan het kanaalpeil; voor de voor
havens te Maastricht en te Maasbracht geldt 
voor deze bepaling als kanaalpeil onderschei
denl ijk 44 m + NAP en 20.40 m + NAP. 

3. I s de waterstand op de gekanaliseerde 
Maas aan de peilschaal van de hoofdsluis te 
Maastricht meer dan 0.30 m lager dan het 
stuwpeil (44 m + NAP) , dan bedraagt voor 
de gekanaliseerde Maas, het verbindingskanaal 
te St. Pieter rivierwaarts van de sluis, voor 
het verbindingskanaal in het Bossche Veld 
riv ierwaarts van de si uis en voor deze si uizen 
de toegestane diepgang der vaartu igen zooveel 
minder dan de in lid 1 genoemde maten als de 
waterstand lager is dan 0.30 m beneden het 
stuwpeil (44 m + NAP). 

4. I s de waterstand op de gekanaliseerde 
Maas aan de peilschaal beneden de stuw lager 
dan 41.30 m + NAP, dan bedraagt de toege
stane diepgang der vaartuigen voor de vaart 
door en beneden de bij de stuw behoorende 
sluis zooveel minder dan 2.50 m als die water
stand lager is dan 41.30 m + NAP. 

4. 1. Met de schutsluis in het Juli anaka
naal bij Maastricht wordt niet geschut, zoo
la ng de waterstand in de voorhaven aldaar 
hooger is dan 45.30 m + NAP. 

2. Met de schutsluis in het verJ-,indings
kanaal te St. Pieter wordt niet geschut, zoo
l ang· de waterstand aan de rivierzij de aldaar 
hooger is dan de waterstand aan de andere 
zijde. 

3. Met de schutsluis in het verbindings
kanaal in het Bossche Veld wordt niet ge
schut, zoolang de buitenwaterstand aldaar 
hooger is dan 45.50 m + NAP. 

5. H et maximum der snelheid, waarmede 
de stoo1nvaartu igen zich mogen bewegen, be
draagt per minuut: 

a. voor het Julianakanaal en het verbin
dingskanaal in het Bossche Veld : 

voor stoomvaartu igen met een diepgang van 
meer dan 2.50 m . .. . ............... .. . ... ... .. 100 m 

voor stoomvaartuigen met een diepgang van 
meer dan 2 m en niet meer dan 2.50 m 125 m 

voor stoomvaartuigen met een diepgang van 
meer dan 1.50 m en niet meer dan 2 m 150 rn 

voor stoomvaartuigen met een diepgang van 
niet meer dan 1.50 m .... ... ...... ..... ... 180 m. 

Wanneer de sluis bij Maast,·icht openstaat, 
bedraagt de grootste snelheid, waarmede de 
stoomvaartuigen zich mogen bewegen in deze 
sluis en in een kanaalvak ter lengte van 100 
m daaraan voorafgaande 75 m per minuut; 

b . voor de toeleidingskanalen tot de sluis 
in de gekanaliseerde Maas ... .. .......... 75 m 

c. overigens voor de gekanal iseerde Maas 
180 m 

d. voor het verbindingskanaal te St. Pieter 
100 m. 

6. 1. De ~rootste geoorloofde afmetingen 
der vlotten ziJn: 

a. voor het Julianakanaal , voor de gekana
liseerde Maas, met uitzondering van de toe
le idingskanalen tot de sluis en voor het ver
bindingskanaal in het Bossche Veld: 

lengte ... ... .. ...... .. ... .. ... .. .. .. .. .. ........ 100 m 
breedte ............................ ..... ... ... . 10 m 
diepgang .... ....... ... . ..... .. . ...... ........ 1.50 m 
b. voor het ver bindingskanaal te St. P ieter: 
lengte .... ... ........ ... .... ... ....... .. ....... 80 m 
breedte .... .......... .... ..... ... . ... ..... ... . 10 m 
diepgang ......... . .. .... ...... .. .......... ... 1.50 m 
c. voor de toeleidingskanalen tot de sluis 

in de gekanali seerde Maas: 
lengte .... ...................... ... .. ..... .. 40 m 
breedte ......... ................. .... .. .. .... . 5 m 
diepgang ... ..... . ... . .... .. ... . ... . ...... . ... 1.50 m. 
2. De grootste snelheid, waarmede een vlot 

mag worden vervoerd, bedraagt per minuut 
60 m. 

7. Tenzij met vergunning van een ambte
naar van den Waterstaat of aan de in artikel 
82 van het Algemeen reglement van politie 
voor rivieren en R ijkskanalen bedoelde plaat
sen is het verboden op de gekanaliseerde Maas 
met vaartuigen geankerd of gemeerd te lig
gen anders dan : 

langs den linkeroever van km 12.600 tot 50 
m stroomopwaarts van de uitmonding van de 
J eker, alsmede van km 14 tot den mond van 
het verb indingskanaal in het Bossche Veld ; 

langs den rechte?'Oever stroomopwaarts van 
de haven van de Société Céramique, alsmede 
van de Spoorwegbrug tot de los- en laadpiaats 
van de Maastrich t.scha Zinkwit Maatschappij . 

8. Het grootste aantal vaartu igen dat tege
lijk mag worden gesleept bedraagt 6, waarbij 
twee vaartu igen elk van minder dan 15 ton 
(15,000 kg) laaàvermogen voor één vaartuig 
worden gerekend. 

9. 1. Het is verboden door de beide vaste 
bruggen voor gewoon verkeer te Maastricht 
te varen anders dan door de opening aan den 
rechteroever van de rivier. 

2. Wanneer de slu is in het J ul ianakanaal 
bij Maastricht open staat, is het verboden in 
deze si uis of tusschen de wederzijds daarvan 
gelegen dukdalven en remmingwerken een 
ander vaartuig op te loopen en voorbij te 
varen of het e igen vaartu ig stil te leggen. 

3. Dit verbod geldt eveneens voor de vaart 
op het vak van de gekanal iseerde Maas tus
schen de beide bruggen voor gewoon verkeer. 

10. 1. Wanneer de sluis in het Juli ana
kana11l bij Maastr icht open staat, wordt dit 
aangeduid des daags door een groen bord en 
des nachts door twee groene 1 ichten boven el
kander ter weerszijden van de opening, waar
door moet worden gevaren. 

2. W anneer de stuw in de gekanal iseerde 
Maas voor de scheepvaart gesloten is, wordt 
dit aangeduid des daags door een rood bord 
en des nachts door een rood licht ter weers
zijden van de voor de scheepvaa,-t bestemde 
opening. 
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3. De scheepvaart in de aan de stuw aan
sluitende riviervakken, voor zoover gelegen 
tusschen de uitmondingen van het boven- en 
het benedentoeleidingskanaal naar de sluis, 
is a lsdan zonder vergunning van den sluis- en 
stuwmeester verboden. 

4. Wanneer de stuw voor de scheepvaart 
geopend is, wordt dit aangeduid des daags 
door een groene schijf en des nachts door een 
groen Jicht ter weerszijden van de voor de 
scheepvaart bestemde opening. 

5. Het is verboden door de stuw te varen 
door een andere opening dan die, welke op 
de in lid 4 bepaalde wijze is aangeduid. 

ll. Wanneer de stuw voor de scheepvaart 
geopend is, is het verboden bij het doorvaren 
van de stuw ankers, kettingen of trossen te 
laten sleepen van 500 m stroomopwaarts tot 
100 m stroomafwaarts van de stuw. 

12. In afwijking van artikel 68, lid 1, van 
het Algemeen reglement van politie voor rivie
ren en Rijkskanalen moet in de voorhaven 
van het Juli ana kanaal te Maastricht, in het 
riviervak van de gekanali seerde Maas ter 
lengte van 500 m stroomopwaarts van de 
stuw en in de toeleidingskanalen naar de sluis 
bij de stuw op e lk vaartuig een anker buiten 
boord tot onmiddellijk gebru ik gereed worden 
gehouden. 

13. 1. Het is verboden tijdens het bevaren 
van de voorhaven van het Julianakanaal te 
Maastricht, van het in artikel 12 bedoelde 
riviervak en van de toeleidingskanalen naar 
de sluis bij de stuw, vaartuigen van een sleep 
los te gooien. 

2. Voor schepen zonder eigen mechanische 
beweegkracht, die niet worden gesleept is de 
vaart in de bovengenoemde voorhaven, het 
bovengenoemde riviervak en de bovengenoem
de toeleidingskanalen verboden. 

14. De schippers van vaartuigen zijn ver
plicht, wanneer dit door de ambtenaren of 
beambten van den Rijkswaterstaat wordt noo
dig geacht, gebruik te maken van de op de 
sluizen aanwezige mechanische trekin r ichtin
gen. Zij moeten daartoe beschikbaar stellen 
een staaldraad lang ten minste 300 m, dik 
ten minste 8 mm. 

15. In afwijking van den derden volzin 
van artikel 16, lid 1, van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
len, is het op de gekanaliseerde Maas en het 
verbindingskanaal te St. Pieter verboden tus
schen 22 uur en 7 uur de fluit, de scheepsklok 
of den misthoorn te gebruiken anders dan tot 
het geven van de seinen, voorgeschreven in het 
Binnenaanvaringsreglement. 

16. De hoofdingenieur-directeur en, wan
neer er onmiddellijke noodzakelijkheid be
staat, de ingen ieur, is bevoegd het stuwpeil te 
verlagen of te verhoogen. 

17. Overtredingen van de bepalingen van 
dit Bijzonder reglement worden, voorzoover 
daarin niet bij de wet of bij het Algemeen 
reglement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen is voorzien, gestraft voor wat betreft 
de artikelen 7, 9, 10 lid 3 en lid 5, 11 , 12, 13, 
14 en 15 met een geldboete van ten hoogste 
honde.-d gulden. 

18. Dit Bijzonder reglement kan worden 
aangehaald onder den titel " Bijzonder regle
ment Julianakanaal en Maas bij Maastricht" . 

L. & S. 1935. 

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

's-Gravenhage, den 20sten Mei 1935. 

s. 296. 

WILHELM! A. 
De lJ{inister van W aterstaat, 
van Lidth de Jeud~ 

(Uitgeg. 4 Juni 1935. ) 

21 M ei 1935. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep van P. Bonk, ge
wezen onderwijzer aan een openbare lagere 
school te Apeldoorn, tegen de beschikking 
van den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, waarbij zijn wachtgeld 
is verminderd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. Bonk, te Apeldoorn, tegen de beschikking 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, van 18 Januari 1935, n° . 
11458 W, afdeeling Lager Onderwijs, waarbij 
zijn wachtgeld is verminderd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Maart 1935, n°. 156; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 16 
Mei 1935, n°. 2949 W, afdeel ing Lager On
derwijs; 

Overwegende: dat Onze Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen bij zijne 
evengemelde beschikking, met wijziging in zoo
verre van zij ne beschikking van 8 Januari 
1935, n°. 11111 W, Afdeeling Lager Onder
wijs, het op 1 April 1934 f 954 bedragende 
wachtgeld van P. Bonk, a ls gewezen onder
wijzer aan een openbare lagere school te 
Apeldoo1·n, over het tijdvak van 5 December 
1934 tot en met, 22 December 1934, heeft ver
minderd tot f 382, in verband met door dezen 
wachtgelder genoten nieuwe inkomsten uit 
zijn betrekking van tijdelijk onderwijzer aan 
de openbare lagere school te H eerde, aange
zien het wachtgeld, vermeerderd met de ge
noten inkomsten (f 1085 per jaar ) de laatst
genoten wedde met f 572 overschreed; 

dat van deze bes] issing P. Bonk bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij geen 
ouderlijk thuis heeft en in Apeldoorn op ka
mers woonachtig is; dat het hem voor het 
korte tijdvak van 5 tot en met 22 •December 
1934 onmogelijk was in H eerde in pension te 
gaan, zonder groot financieel nadeel, daar hij 
dan zijn kamers in Apeldoorn moest blijven 
betalen en bovendien de kosten van het ver
blijf in H eerde, wat boven zijn financieele 
draagkracht gaat; dat hij genoodzaakt was 
gedurende dat tijdvak tusschen zijn woonplaats 
en H eerde eiken dag heen en weer te reizen 
per autobus; dat hij gedurende dat t ijdvak 
aan vervoerkosten heeft moeten uitgeven in 
totaal f 11.60, dit is per jaar f 234 ; dat in de 
Ministerieele beschikking daarmede geen reke
n ing is gehouden, zoodat hij de voormelde 
vervoerkosten van f 11.60 te zijnen laste 
krijgt; dat hij, gezien zijn inkomsten, dit fi
nancieel niet kan dragen, zonder in moeilijk
heden te komen of schulden te maken; wes-

25 
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halve hij heeft verzocht, het bedrag van zijn 
verminderd wachtgeld gedurende 5 tot en met 
22 December 1934 te verhoogen met een bedrag 
van f 234 per jaar, zoodat hij geen financieel 
nadeel lijdt door het gedwongen heen en weer 
reizen tusschen zijn woonplaats en zijn plaats 
van tijdelijke benoeming; 

Overwegende, dat geen wettel ijke bepaling 
voorschrijft deze onkosten op het bedrag der 
inkomsten van den belanghebbende over voor
meld tijdvak in mindering te brengen, en dat 
er ook geen voldoende reden voor die verm in
dering bestaat; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de bestreden beschikking van Onzen Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 18 J anuari 1935 n°. 11458 W , afdeeling 
Lager Onderwijs, te handhaven. 

Onze lYiinister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van On
zen voornoemden Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschr ift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 21sten Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kun;;ten en Wetenschwppen, a.i., 

J. R. S l o tem aker de B ruïne. 
(Uitg eg . 7 J uni 1935.) 

N°. 2949w. 

LAGER ONDERWIJS. 

Beroep ingevolge artikel 51, 
15e lid, Lager-onder

wijswet 1920. 

's-Gravenhage, 16 Mei 1935. 

Aan de Koningin. 

Door den Vice-President van den Raad van 
State, Voorzitter van de Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, werd rechtstreeks in 
mijn handen gesteld het advies van die Af
deel ing van 27 Maart 1935, n°. 156, verge
zeld van het ontwerp van een met redenen 
omkleed , door Uwe Majeste it te nemen besluit 
betreffende het beroep, waarvan ik krachtens 
machtiging van Uwe Majesteit bij brief van 
25 Februari 1935 , n°. 1760 Wl, afdeeling 
Lager Onderwijs, de overweging bij di e Af
deeling heb aanhangig gemaakt. 

Dit ontwerp-besluit luidt als volgt: 
Wij WILHELJ.vlINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. Bonk, te Apeldoorn, tegen de beschikking 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en \Vetenschappen, van 18 Januari 1935, n° . 
11458 W , afdeeling L ager Onderwij s, waarbij 
zijn wachtgeld is verminderd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 27 
Maart 1935, n°. 156; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende: dat Onze Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen bij zijne 

evengemelde beschikking, met wijziging in zoo
verre van zijne beschikking van 8 Januari 
1935, n°. 11111 W, Afdeeling Lager Onder
wijs, het op 1 April 1934 f 954 bedragende 
wachtgeld van P. Bonk, a ls gewezen onder
wijzer aan een openbare lagere school te 
Apeldoorn, over het tijdvak van 5 December 
1934 tot en met 22 December 1934, heeft ver
minderd tot f 382, in verband met door dezen 
wachtgelder genoten nieuwe inkomsten uit zij n 
betrekking van tij del ijk onderwijzer aan de 
openbare lagere school te H eerde, aangezien 
het wachtgeld, vermeerde1·d met de genoten 
inkomsten (f 1085 per jaar) de laatstgenoten 
wedde met f 572 overschreed; 

dat vàn deze beslissing P. Bonk bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij geen 
ouderlijk thuis heeft en in Apeldoorn op ka
m ers woonachtig is ; dat het hem voor het 
korte tijdvak van 5 tot en met 22 December 
l934 onmogelijk was in H eerde in pension te 
gaan, zonder groot financiee l nadeel, daar hij 
dan zijn kamers in Apeldoorn moest blijven 
betalen en bovendien de kosten van het ver
blijf in H eerde, wat boven zij n financieele 
draagkracht gaat; dat hij genoodzaakt was 
gedurende dat tijdvak tusschen zijn woon
plaats en H eerde eiken dag heen en weer te 
reizen per autobus; dat hij gedurende dat 
tijdvak aan vervoerkosten heeft moeten uit
geven in totaal f 11.60, dit is per jaar f 234; 
dat in de Ministerieele beschikking daarmede 
geen rekening is gehouden, zoodat hij de voor
melde vervoerkosten van f 11.60 te zijnen 
laste krijgt; dat hij , gez ien zijn inkomsten, dit 
fin ancieel niet kan dragen, zonder in moeilijk
heden te komen of schulden te m aken; wes
halve hij heeft verzocht, het bedrag van zijn 
verminderd wachtgeld gedurende 5 tot en met 
22 December 1934 te verhoogen met een be
drag van f 234 per jaar, zoodat h ij geen fi
nancieel nadeel lijdt door het gedwongen 
heen en weer re izen tusschen zijn woonplaats 
en zijn plaats van tijdelijke benoem ing; 

Overwegende : dat de reiskosten ten bedrage 
van f 11 .60, welke de appellant over het tijd
vak van 5 December 1934 tot en met 22 De
cember 1934 heeft moeten maken, ten e inde 
zijne tijdelijke betrekking te Heerde te kunnen 
vervullen, op zijne inkomsten uit die betrek
king in mindering behooren te worden ge-
bracht · · 

dat deze kosten, over een geheel jaar bere
kend, f 232 bedragen; 

dat dus de bestreden beslissing, waarin met 
di e reiskosten geen rekening is gehouden, wij
ziging behoeft; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van de bestreden beschikking 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 18 J anuari 1935, n°. 
11458 W, Afdeeling L. 0. , het wachtgeld van 
P. Bonk met betrekking tot het tijdvak van 
5 December 1934 tot en met 22 December 1934 
te verminderen met f 340, en mitsdien te be
palen op f 614. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

Krachtens algemeene machtiging van Uwe 
Majesteit van 29 Maart 1926, n °. 20, ben ik 
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met de Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur van den Raad van State ter zake van 
het vergoeden van reiskosten aan niet gehuwde 
wachtgelders in nader overleg getreden, door 
haar den brief van 27 ovember 1934, n°. 
9509 W, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, 
te doen toekomen, welke is opgenomen in mijn 
rapport van 27 Februari 1935, n°. 10896 W, 
afdeel i ng Lager Onderwijs, betreffende het 
wachtgeld van W. J. Schutte. 

aar aanleiding van dezen brief heeft de 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur tot 
Uwe Majesteit het rechtstreeks in mijn handen 
gesteld schrijven van 5 December 1934, nos. 
422/525/526/537/173, gericht, hetwelk eveneens 
in mijn bovenbedoeld rapport is opgenomen. 

Met de gronden, waarop de Afdeeling geen 
vrijheid kon vinden haar voordracht te wijzi
gen, kon ik mij niet vereenigen . 

Het zij mij veroorloofd, daarvoor in het 
algemeen te verwijzen naar mijn meergenoemd 
rapport. 

Wat het door P. Bonk te Apeldoorn bij Uwe 
Majesteit ingesteld beroep betreft, ben ik van 
meening dat hi r, evenm in als in het geval 
van II. J. Deijs, vermeld in mijn rapport aan 
Uwe Majesteit van 27 Februari 1935, 11°. 
1632 W, afdeeling Lager Onderwijs, en even
min als in dat van Mejuffrouw A. M. J . Tase
laar, vermeld in mijn rapport van 18 Maart 
1935, 11°. 1021 W, afdeeling Lager Onderwijs, 
een uitzonderingsgeval aanwezig is. 

Evenals in de gevallen Deijs en Ta elaar 
spaarde ook appellant door dagelijks van 
Apeldoorn naar Heerde en terug te reizen 
de extra-kosten uit, die hij zou hebben gehad, 
indien hij te Heerde in pension ware gegaan. 

Ik meen daarom, dat er reden is ook mijn 
beschikking van 18 Januari 1935, 11°. 11458 W, 
afdeeling Lager Onderwijs, te handhaven. 

Ik veroorloof mij Uwe Majesteit in over
weging te geven dienovereenkomstig te besl is
sen door bekrachtiging van het hierbij eer
biedig aangeboden ontwerp-besluit. 

s. 297 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marchant. 

21 M ei 1935. BESLUIT tot wijziging van het 
Meelbesluit (Staatsblad 1924, 11°. 313), 
laatstelijk gewijzigd bij Kon inklijk besluit 
van 24 Juli 1934 (Staatsblad n°. 430). 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gel t op de artikelen 14 en 15 der Waren

wet (Staatsblad 1919, n° . 581}; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 8 April 1935, n° . 249, 
D/do s. 25, afdeeling Volksgezondheid; 

Gezien het M elbesluit (Staatsblad 1924, n°. 
313}, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
24 Juli 1934 ( taatsblad n°. 430); 

Gelet op het advies van de Commissie, be
doeld in arti kei 17 der Warenwet ( taats blad 
1919, n°. 581}; 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 
Mei 1935, n°. 41); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 16 Mei 1935, 
n°. 360, D/doss ier 25, afdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

in het Meelbesluit (Staatsblad 1924, n°. 313} 
de navolgende wijzigingen aan te brengen: 

Art. I. Artikel 7, onder 1, wordt gelezen 
als volgt: 

1. Puddingpoeder, sauspoeder, vlapoeder of 
banketbakkerspoeder, de waar bestaande uit 
bloem, griesmeel, zetmeel of een mengsel daar
van, vermengd met een of meer der vo lgende 
waren: suiker (saccharose), een onschadelijk 
zuur, een onschadelijke kleurstof, een bind
middel, keukenzout, een aromat ische stof, 
cacao, koffie of vruchten. Bovendien mag zijn 
toegevoegd ten hoogste 3 gram van een on
schadel ijk rijsmiddel per 100 gram der waar. 

Art. IL Aan artikel 11 wordt toegevoegd: 
Behalve deze naam mogen andere namen, 

welke volgens dit besluit als aanduiding gel
den, op of aan of bij de verpakking der waar 
niet voorkomen, 

Art. III. Aan artikel 12 wordt toegevoegd: 
Behalve deze naam mogen andere namen, 

welke volgens dit besluit al aanduiding gel
den, op of bij de waar niet voorkomen. 

Art. IV. Ia artikel 12 wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, 1 uidende: 

Art. 12bis. Aan de waren, in dit besluit 
bedoeld, mogen behoudens het in artikel 7, 
onder 1, en artikel 18, lid 2, bepaalde, kleur
stoffen niet zijn toegevoegd. 

Art. V. De aanhef van artikel 13, lid 1, 
wordt gelezen al volgt: 

,,De in artikel 1 omschreven waren moeten, 
beha] ve aan den eisch vervat in artikel 12bis, 
voldoen aan de volgende eischen: ". 

Art. VI. In artikel 13, lid 1, onder 10, ver
vallen de woorden "kleurstoffen mogen niet 
zijn toegevoegd, beha! ve bij vermicel I i; ". 

Art. VIL I n de artikelen 14 en 15 wordt 
in den aanhef tus chen "moeten" en "voi
doe11" ingevoegd: " ,, behalve aan den eisch, 
vervat in artikel 12bis,". 

Art. VIII. In de artikelen 16a en 17 wordt 
in den aanhef tusschen "moet" en "voldoen" 
ingevoegd: " , beha] ve aan den eisch, vervat 
in artikel 12bis,". 

Art. IX. Artikel 18 wordt gelezen al volgt: 
1. Macaroni moet, behalve aan den eisch 

vervat in artikel 12bis, voldoen aan de vol
gende eischen: 

1. in water moet zwelling optreden, zonder 
dat het pro-uiteenvalt; 

2. de eischen, in artikel 13, lid 1, onder 2 
en onder 4 tot en met 11 ge teld : 

3. het keukenzoutvrije aschgehalte der droge 
stof mag niet hooger zij n dan 1.5 o/o. 

2. Vermicelli moet voldoen aan de eischen, 
gesteld in lid 1, onder 1, 2 en 3. Aan vermi
celli mogen, in afwijking van het bepaalde in 
artikel 12bis, de kleurstoffen worden toege
voegd, welke door Onzen Minister, belast. met 
de uitvoering van dit besluit, zijn of worden 
aangewezen, evenwel slechts tot de door ge
noemden Minister aangegeven hoeveelheden. 

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

's-Gravenhage, den 21 ten Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. SI o tem aker de B ruïne. 

(Uitgeg. 7 Juni 1935.} 
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s. 298. 

21 Mei 1935. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van burgemeester en wethou
ders van Vught van 31 Maart 1934, waar
bij de vergunning, staande ten name van 
Chr. van den Heuvel en geldende voor 
een localiteit van perceel Vlasmeersche 
straat n°. 52, aldaar, werd overgeschreven 
ten name van F. Daanis. 

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

Sociale Zaken van 2 April 1935, n°. 234 G., 
afdeeling Volksgezondheid, en van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 5 April 
1935 , n°. 9824, afdeeling Binnenlandsch Be
stuu r; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders van Vught bij hun besluit van 27 Mei 
1932, de vergunning, staande ten name van 
C. Clement voor een localiteit van perceel 
Vlasmeersche straat n°. 52, aldaar, met toe
passing van artikel 79, le lid, der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476) hebben overge
schreven ten name van Chr. van den Heuvel, 
daarbij overwegende dat het bedrijf op 1 Mei 
1931 in de localitei t, waarvoor de vergunning 
gold, voor rekening van laatstgenoemde werd 
uitgeoefend; 

dat burgemeester en wethouders van Vught 
bij hun besluit van 31 Maart 1934 de onder
werpelijke vergunning met toepassing van 
artikel 79, l e lid, der Drankwet (Staatsblad 
1931, n°. 476) andermaal hebben overgeschre
ven ten name van F. D aams; 

Overwegende, dat artikel 79, le lid , der 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), hetwelk 
o. m. de mogelijkheid opent, dat een door bur
gemeester en wethouders verleende vergun
ning, door dat College wordt overgeschreven 
ten name van hem, voor wiens rekening op 1 
Mei 1931, in de locali te it waarvoor de ver
gunning go! d, het bedrijf werd uitgeoefend, 
uiteraard slechts één overschrijving kent, om
dat er toch slechts één persoon kan zijn, voor 
wiens 1·ekening het bedrijf op 1 Mei 1931 werd 
uitgeoefend; 

dat de vergunning, om welke het hier gaat, 
derhalve ten onrechte ten tweeden male op 
grond van voormeld artikel 79, lid 1, is over
geschreven en dat het bes! uit van burgemees
ter en wethouders van Vught van 31 Maart 
1934, in strijd is met meergenoemd artikel 79, 
l e lid, der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476) en derhalve behoort te worden vernietigd 
wegens strijd met de wet; 

Gelet op artikel 185 der Gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

26 April 1935, n° . 45); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Sociale Zaken van 9 Mei 1935, n°. 
722 G., afdeeling Volksgezondheid en van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 16 Mei 1935, n°. 13296, afdeeling Binnen
landsch Bestu,u·; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemd besluit van burgemeester en wet

houders van Vught van 31 Maart 1934 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 21sten Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Social e Zaken, 
J. R. SI o tem aker de Bruin e. 
De M inister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. de W i I de. 
( Uitgeg. 14 Juni 1935.) 

s. 299. 

23 Mei 1935. WET tot intrekking van arti
kel 5 van de wet van 25 April 1879 
(Staatsblad 11°. 87). 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is artikel 5 van de wet 
van 25 April 1879 (Staatsblad N°. 87) in te 
trekken· 

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

Artikel 5 van de wet van 25 April 1879 
(Staatsblad N°. 87) wordt met ingang van 1 
Januari 1937 ingetrokken. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 23sten Mei 

1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onde,·wijs, 
K"nsten en Wet enschappen, a.i., 

J. R. S I o tem a k er d e B r ui n e . 
(Uitgeg. 31 M ei 1935.) 

s. 300. 

23 Mei 1935. WET tot wijziging van de wet 
van 22 December 1919 ( taatsblad 11° 
882), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
8 April 1932 (Staatsblad n°. 149), hou
dende machtiging tot het van Rijkswege 
garandeeren van de geldleeningen ten be
hoeve van de stichting en inrichting van 
de gebouwen van gesubs idieerde bijzondere 
scholen voor nijveTheids- en handelsonder
wijs. 

B ijl. Handel. 2e Ka,n,er 1934/1935, n° . 302, 
1- 6. 

Handel. 2e Ka,ner 1934/1935, blz~ 1929. 
Idem lste Kamer 1934/1935, blz. 683. 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is het bedrag van de geld
leeningen, bedoeld in de wet van 22 December 
1919 (Staatsblad N°. 882) , laatstelijk gewij
zigd b ij de wet van 8 April 1932 (Staatsblad 
N°. 149), te verhoogen, en tevens het garan
deeren van leeningen voor aankoop van ge
bouwen en tot het aflossen van niet volgens 
die wet gegarandeerde leeningen mogelijk te 
maken; 

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

Het eenig artikel van de wet van 22 Decem
ber 1919 (Staatsblad N°. 882), laatstelijk ge
wijzigd en aangevuld bij de wet van 8 April 
1932 (Staatsblad N °. 149), wordt gelezen als 
volgt: 

1. Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen en van Financiën worden 
gemachtigd ten behoeve van de Rijkspostspaar
bank, de Rijksverzekeringsbank, het Algemeen 
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Burgerlijk P ensioenfonds, de Pensioenfondsen 
voor de Koloniale Landsdienaren en Locale 
Ambtenaren, alsmede zoo noodig ook ten be
hoeve van bank- en cred ietinstell ingen, ver
zekeringmaatschappijen, bijzondere spaarban
ken en bijzondere pensioen- en waarborg
fondsen, de rente en de afloss ing te waarbor
gen van geldleeningen, verstrekt voor aa~koop 
van grond of gebouwen, stichtmg, u1tbre1d1~g 
of inrichting van gebouwen van door het R1Jk 
gesubsidieerde inrichtingen voor nijverheids
onderwijs, of ter vervanging van niet volgens 
deze wet gegarandeerde leeningen ten laste 
van zoodanige scholen. 

2. Het na aftrek van de gedane aflossingen 
overblijvend bedrag der geldleeningen, waar
voor de in het eerste lid bedoelde machti
g ing geldt, mag nooit meer bedragen dan 
f 35,000,000. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Mei 

1935. 
WILHELMINA: 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschatppen, a.i., 

J . R. S I o tem a k e r de B r u ï n e. 

s. 301. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 7 Juni 1935.) 

23 Mei 1935. WET tot uitk~er ing van divi 
dend- en tantièmebelasting aan de Over
zeesche gewesten. 

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

dat het wenschelijk is de dividend- en tan
tièmebelasting, met •inbegrip van de daarop 
ten behoeve van het Rijk geheven wordende 
opcenten, welke gevorderd wordt wegens uit
deelingen die aan Nederlandsch-Indië, Su,·i
name of 'cumçao toevallen, aan die gebieds
deelen uit te keeren; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van Sta te, enz. 
Art. 1. De dividend- en tantièmebelasting, 

met inbegrip van de aan het Rijk toekomende 
opcenten, welke geheven wordt wegens uitdee
lingen, waartoe Ncde1·landsch-Indië, Suriname 
of Curaçt o gerechtigd is, wordt uitgekeerd 
aan het gebiedsdeel, aan hetwelk die uitdee
ling toekomt. 

2. Het bedrag, dat ingevolge het vorige 
artikel moet worden ui tgekeerd, wordt één
maal per kalenderjaar bij gemeenschappelijke 
beschikking van Onze Ministers van Financiën 
en van Koloniën vastgesteld , ten aanzien van 
de bedragen, welke in het vorige kalenderjaar 
zijn ingevorderd. 

3. De bedragen, welke ingevolge artikel 1 
moeten worden uitgekeerd, worden in N e
derland niet onde r de middelen verantwoord. 

4. Deze wet vindt voor het eerst toepassing 
ten aanzien van de bedragen, welke in het 
kalenderjaar 1934 zijn ingevorderd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Mei 

1935. WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

De :Minist er van Staat , 
:Minister van Koloniën, 

H. Colijn. 
(Uitgeg. 7 Juni 1935.) 

s. 302. 

23 Mei 1935. WET tot wijziging van het 
zevende Hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1935. (Garantie voor
schotten aan expo,·teurs naar Duitschland.) 

s. 303. 

23 Mei 1935. WET tot wijziging van de Ta
r iefwet 1924 (Staatsblad n°. 568) en af
wijking van de wet van 17 Mei 1934 
(S taatsblad n° . 260) betreffende instell ing, 
afschaffing, verhooging of verlaging van 
invoerrecht op korten termij n. 

Bijl. Handel. 2e Kam er 1934/1935, n°. 325, 
1- 4. 

Handel . 2e Hamer 1934/1935, blz. 1945. 
Idem lste Ka,ner 1934/1935, blz. 683 . 

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

dat het wenschelijk is onverwijld tot een snel
lere afdoening van bij de Tariefcommissie 
aanhangig gemaakte geschillen te komen en 
tevens den in lid 4 van artikel 1 der wet van 
17 Mei 1934 (Staatsblad n °. 260) bedoelden 
termijn van één jaa r , met betrekking tot het 
ontwerp der T ariefwet 1934, te verlengen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Tariefwet 1924 (Staatsblad 

n°. 568), laatstelijk gewijzigd bij wet van 8 
December 1933 (Staatsblad n°. 664), worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

1 °. Artikel 7 wordt gelezen: 
De Tariefcommissie bestaat uit 21 gewone 

leden, waaronder de Voorzitter en 2 Onder
Voorzitters en uit 20 buitengewone leden. 

Van de gewone leden worden de Voorzitter 
en de Onder-Voorzitters door Ons benoemd. 

De arrondissementsrechtbanken te A mster
dam, Rotterdam, Groningen, 's-H ertogenbosch, 
Maastricht en Almelo benoemen elk 3 der 
overige gewone leden, van welke er 3 door 
Ons worden aangewezen om zoo noodig als 
plaatsvervangers van den Voorzitter of de 
Onder-Voorzitters op te treden. 

De buitengewone leden worden benoemd 
door Ons, na gepleegd overleg met de bij al
gemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen 
Kamers van Koophandel en organisaties op 
het gebied van landbouw, handel en nijver
heid. 

De leden en plaatsvervangende voorzitters 
kunnen door het gezag, dat hen heeft benoemd 
of aangewezen, bij een met redenen omkleed 
besluit worden ontslagen of van hunne aan
wijzing ontheven. 

De leden leggen, alvorens hunne betrekking 
te aanvaarden, ten overstaan van Onzen Co1n-
1n issar is in de provincie, waarin hunne woon
plaats is gelegen, den volgenden eed of belofte 
af: 

"Ik zweer (beloof) , dat ik, als Jid van de 
Tariefcommissie, overeenkomstig de bepalin
gen der wet, met nauwgezetheid en onpar
t ijdigheid en volgens mijn geweten zal han
delen. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat 
beloof ik) ." 

Van deze handeling wordt proces-verbaal 
opgemaakt. 
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Wegens het afleggen van den eed of de be
lofte en het opmaken van het proces-verbaal 
zijn geene kosten verschuldigd. 

2°. Artikel 8 wordt gelezen: 
Uit de Tariefcommissie wordt een door Ons 

te bepalen aantal Kamers gevormd. De be
slissingen op bij de Tariefcommissie ingestelde 
beroepen worden genomen door een K amer. 

Iedere Kamer is samengesteld uit den Voor
zitter of een der Onder-Voorzitters, drie andere 
gewone leden en twee buitengewone leden. 

De beslissingen worden genomen bij meer
derheid van stemmen, terwijl bij staking van 
stemmen die van den voorzitter beslissend is, 
een en ander behoudens in de gevallen be
doeld in artikel 14 der Waardewet 1927 
(Staatsblad n° . 17). De uitspraak is met re
denen omkleed. 

Aan de behandeling van en de beslissing op 
beroepen, waarbij een lid der Tariefco=issie 
betrokken is, neemt dat I id geen deel. 

3°. Het tweede lid van artikel 11 wordt 
gelezen: 

Voor de uitvoering van deze taak wordt de 
Tariefcommissie samengesteld uit den Voor
zitter, 4 andere gewone leden en 2 buiten
gewone leden. 

4°. In artikel 12, tweede lid, vervallen de 
woorden : en de plaatsvervangende leden . 

2. De gewone leden met hun plaatsvervan
gers en de buitengewone leden van de Tarief
commiss ie, als zoodanig reeds benoemd zijnde, 
worden onderscheidenlijk geacht te zijn be
noemd als gewone en buitengewone leden, 
overeenkomstig het volgens deze wet gewijz ig
de artikel 7 der T ariefwet 1924 (Staatsblad 
n° . 568), met dien verstande, dat de beide 
plaatsvervangende voorzitters geacht worden 
te zij n benoemd als Onder-Voorzitters. 

3. Zoolang door Ons geen uitvoering is ge
geven aan het volgens deze wet gewijzigde 
artikel 8 der voornoemde Tariefwet worden 
de beslissingen op bij de T ariefcommiss ie inge
stelde beroepen genomen op den voet van de 
artikelen 7 en 8 dier Tariefwet als waren deze 
artikelen niet gewijzigd. 

4. Met betrekking tot het door Ons bij Ko
ninklijke Boodschap van 15 Juni 1934 aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal ter over
weging aangeboden ontwerp van wet tot vast
stell ing van een nieuw tarief van invoerrech
ten wordt de termijn van een jaar, genoemd in 
artikel 1, vierde lid, der wet van 17 Mei 1934 
(Staatsblad N°. 260) , verlengd tot en met 31 
December 1935. 

5. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Mei 

1935. 
WILHELMINA. 

De Minist'1r van Financi ën, 0 u d. 
De Minister van Economische Z aken, 

S t e e n b e r g h e . 
De Ministe,· van Buitenlaniuche Za ken, 

de Graaf f. 
(Uitgeg. 4 J uni 1935.) 

s. 304. 
23 M ei 1935. WET tot wijziging der Onge

vallenwet 1921. 
Bijl. Handel. 2e Kamer 1934/1935, n°. 269, 

1-6. 
Handel. 2e Kam er 1934/1935, blz. 1930-

1931. 
Idem 1ste Kam er 1934/1935, blz. 683. 
Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is in de Ongevallenwet 
1921 een wijziging aan te brengen met betrek
king tot de wijze van opbrenging van de mid
delen tot dekking van de schadeloosstellingen 
en de administratiekosten; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. I. Het derde lid van artikel 29 der 

Ongevallenwet 1921 wordt als volgt gelezen: 
,,3. De algemeene maatregel van bestuur, 

in het eerste lid bedoeld, wordt als regel om 
de vijf jaren herz ien; zoo noodig ka n deze her
ziening ook tusschentijds plaats hebben.". 

Art. II. Artikel 40 der Ongevallenwet 1921 
wordt als volgt gelezen: 

" 1. De middelen tot dekking der ingevolge 
deze wet uit te keeren schadeloosstellingen en 
der administratiekosten worden door de werk
gevers opgebracht, hetzij door jaarlijksche bij
dragen, evenredig aan een door Onzen Minis
ter vast te stellen tarief en aan het loon, dat 
in het tijdvak, waarover de betaling loopt, 
door hunne werklieden is verdiend of volgens 
het bepaalde in artikel 41 wordt geacht te zijn 
verdiend, hetzij overeenkomstig de bepalingen 
van de artikelen 57 en 58. 

2. De in het vorig lid bedoelde bijdragen 
dekken in elk boekjaar het tekort, waarmede 
de wetenschappelijke balans, bedoel d in het 
zevende lid van dit artikel, op 31 December 
van dat jaar zou sluiten, ind ien de waarde 
der over dat jaar betaalde en nog verschul
digde voorschotpremiën aan de passiva wordt 
toegevoegd. Onze Minister, gehoord den Raad 
van Toezicht, bedoeld in artikel 11 van de 
Wet op de Rij ksverzeker ingsbank en de Raden 
van Arbeid, Staatsblad 1933 N °. 598, stelt na 
afloop van elk jaar zoo spoedig mo,gelijk vast 
de hoogte der bijdrage in percenten van de 
voorschotpremiën. 

3. Ter voldoening van de verschuld igde 
bijdrage worden door den werkgever voorschot
premiën (in deze wet verder premiën genoemd) 
betaald overeenkomstig het tarief, genoemd 
in het eerste lid , alsmede een slotbijdrage, in
dien de verschuldigde bijdrage meer bedraagt 
dan de betaalde of nog verschuldigde premiën. 
Bedraagt de verschuldigde bijdrage minder dan 
de betaalde of nog verschuldigde premiën, 
dan wordt het versch il aan den werkgever te
rugbetaald of met hem verrekend. Op het ver
schil tusschen de verschuldigde bijdrage en 
de betaalde of nog verschuldigde premiën is 
artikel 48 van toepassing, met inachtneming 
van de wijzigingen, welke uit den aard van 
het onderwerp voortvloeien. 

4. Bij de berekening van het loon, in het 
eerste lid bedoeld, komt het loon, dat bij den
zelfden werkgever voor denzelfden werkman 
meer heeft bedragen dan het bedrag, hetwelk 
verkregen wordt door vermenigvuld iging van 
acht gulden met het aantal dagen, waarop de 
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werkman in de betalingsperiode bij den werk
gever heeft gewerkt, voor dat meerdere niet 
in aanmerking. 

5. Het tarief wijst voor elk gevarencij fer 
de verschuldigde premie aan per één gulden 
loon. 

6. H et t arief wordt a ls regel om de vijf 
jaren herzien, zoo noodig kan deze herziening 
ook tusschentijds plaats hebben. 

7. Het Bestuur der Bank doet aan het 
e inde van elk boekjaar een wetenschappelijke 
balans van het Ongevallenfonds opmaken op 
grondslagen, vast te stellen door Onzen Mi
nister. Onder de passiva wordt de in het acht
te lid van dit artikel bedoelde algemeene re-

serve opgenomen. 
8. Door de B ank wordt een algemeene re

serve gevormd, waarvan het bedrag wordt 
vastgesteld vóór het tijdstip van vaststelling 
van de in het zevende l id van dit artikel be
doelde balans. Verhooging van algemeene 
reserve blijft achterwege, voorzoover zij een 
toeneming van het percentage, bedoeld in het 
tweede lid , met meer dan vijf percenten boven 
het percentage van het vorige jaar tengevolge 
zou hebben." . 

Art. III. In artikel 44 der Ongevallenwet 
1921 wordt in het eerste lid achter "premie" 
toegevoegd : ,,alsmede het t ijdstip, met ingang 
waarvan over de slotbijdragen, bedoeld in het 
derde Jid van artikel 40, vergoeding van 
renteverlies mag worden berekend.". 

Art. IV. A an artikel 45 der Ongevallenwet 
1921 wordt een vijfde l id toegevoegd, luidende: 

"5. Onder premie wordt in dit artikel mede 
verstaan de slot-bijdrage, bedoeld in het derde 
lid van artikel 40.". 

Art. V. Aan artikel 49 der Ongevallenwet 
1921 wordt een vierde lid toegevoegd, luiden
de: 

"4. Het l aatste lid van artikel 45 is van 
toepassing.". 

Artikel VI. In den tweeden zin van het eer
ste Jid van artikel 50 der Ongevallenwet 1921 
wordt het woord " laatste" vervangen door 
het woord "derde". 

Aan genoemd artikel wordt een tiende l id 
toegevoegd, luidende: 

,,10. Onder premie, wordt in het tweede, 
derde, vierde, vijfde en zesde lid mede ver
staan de slotbijdrage, bedoeld in het derde lid 
van artikel 40.". 

Art. VII. Aan artikel 51 der Ongevallen
wet 1921 wordt een tweede lid toegevoegd, 
luidende : 

" 2. H et laatste lid van artikel 45 is van 
toe pa sing.". 

Art. VIII. A an artikel 52 der Ongevallen
wet 1921 wordt een tweede li d toegevoegd: 

"2. H et laatste lid van art ikel 45 is van 
toepassing.". 

Art. IX. Aan artikel 56 der Ongevallenwet 
1921 wordt een derde lid toegevoegd, luiden
de: 

"3. H et laatste lid van artikel 45 is van 
toepass ing.". 

Art. X. Het derde lid van artikel 87 der 
Ongevallenwet 1921 wordt gelezen als vol gt: 

,,3. De werkgever, di e van de bevoegdheid, 
bedoeld in het eerste Jid, wenscht gebruik te 
m aken, betaalt aan de B ank een bedrag, ge
l ijk aan de voorschotpremie over een bij alge-

meenen maatregel van bestuur vast te stellen 
tijdvak en berekend volgens bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur gegeven voorschriften. 
Zoonoodig kunnen daarbij regelen worden ge
steld, waarbij van het bepaalde in dit lid 
wordt afgeweken." . 

Art. XI. Aan artikel 97 der Ongevallenwet 
1921 wordt een vierde Jid toegevoegd, lui
dende: 

"4. H et laatste lid van artikel 45 is van 
toepassing.". 

Art. XII. In het tweede Jid van artikel 98 
der Ongevallenwet 1921 wordt voor "Januari" 
gelezen " Juli" , en worden de woorden " in het 
afgeloopen jaar" vervangen door de woorden 
"over het afgeloopen jaar". De laatste volzin 
van dat tweede lid wordt gelezen als vol gt : 
" Naar aanleiding van dien staat verhoogt de 
inspecteur den aans lag van dim werkgever in 
de Rijksinkomstenbelasting met een en een 
kwart maal bedoeld bedrag. De verhooging 
wordt toegepast voo r het loopende belasting
jaar of, zoo de werkgever bij den aanva ng van 
dit belastingjaar niet viel onder artikel 1, 
letter a, of artikel 2 der Wet op de Inkom
stenbelasting 1914, voor het laatste belasting
jaar, waarin hij belastingplichtig was naar 
een van die beide artikelen" . 

Aan het artikel wordt een vie1·de l id toege
voegd, luidende: ,,4. H et laatste lid van 
artikel 45 is van toepassing.". 

Art. XIII. Deze wet treedt in werking op 
een door Ons te bepalen t ijdstip . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Mei 

1935. 
WILHELM! A. 

De Minis ter van Sociale Zaken, 
J. R. SI o tem aker d e B ruïn e. 

( Uitg eg. 7 Juni 1935.) 

s. 305. 

23 M ei 1935. WET tot wijziging van artikel 
20 der Invalidi teitswet. 

B ijl. Handel. 2e Kam er 1934/1985, n°. 298, 
1- 6. 

Handel. 2e Kam er 1984/1985, blz. 1931-
1988. 

I dem l ste Kam ei· 1984/1935, blz. 688. 

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

dat de toestand van ' s Lands financiën het 
noodig maakt om voor het jaar 1935 af te 
wijken van het bepaalde in artikel 20, eerste 
lid, der Invaliditeitswet met betrekking tot de 
jaarlijksche bijdrage van het Rijk; 

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

E en ig artikel. 
In het eerste l id van artikel 20 der Invali 

ditei tswet, gelijk dat artikel luidt na de daar
in bij de wet van 29 December 1932, Staats
blad N °. 681 gebrachte wijziging, worden de 
woorden: ,,van tien mi ll ioen tweehonderd 
drie en twintig du izend gulden over de jaren 
1935 en 1936" vervangen door de woorden: 
,,van nihil over het jaar 1935, van tien mil
lioen tweehonderd drie en twintig duizend 
gulden over het jaar 1936". 

Lasten en bevelen, enz. ; 
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Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Mei 
1935. 

WILHELM! A. 
De Mini.st.er van S ociale Zaken, 

J. R. SI o tem aker de B ruïne. 
( Uitgeg. 7 Juni 1935.) 

s. 306. 

23 M ei 1935. WET tot wijziging en aanvul
ling van de kieswet, de provinciale wet en 
de gemeentewet. 

WET van den 23sten M ei 1935, S. 306, tot 
wijziging .en aanvulling van de kieswet, 
de provinciale wet en de gemeentewet. 

Bijl. Handel. ile Kam er 1933/1934, n°. 488, 
1-3 ; 1934/1935, n°. 83, 1-17. 

Handel. 2e Ka1ner 1934/1935, blz. 1761-
1824, 1826-1851, 1854-1811, 1901-1908. 

Bijl . Handel. l ste Kamer 1934/1935, n°. 83, 
blz. 1-3 . 

Handel. l ste Kam er 1934/1935, blz. 683 . 

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

dat wijzig ing en aanvulling van de ki eswet, 
de provinciale wet en de gemeentew.::t noodig 
is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
A. 

De kieswet wordt als volgt gewijzigd en 
aangevuld: 

Art. I. Achter artikel 37 wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende: 

Art. 37a. Indien het betreft de verkiezing 
van de leden der Tweede K amer, wordt op 
naam van een der onderteekenaars van de 
lijst een som van f 250 in de consignatiekas 
gestort. 

De Rijksambtenaar, te wien kantore de con
signatie is geschied, geeft daarvan, beha] ve 
het bewijs vermeld in artikel 4, vierde lid, der 
wet van 11 Juli 1908 (Staatsblad n°. 226), een 
schriftelijke verklaring af, waarvan de vorm 
en de inrichting worden vastgesteld bij alge
meenen maatregel van bestuur. 

Na de vaststelling van den uitslag der ver
kiez ing door het centraal stembureau wordt 
de som aan hem, te wiens name zij gestort is, 
teruggegeven, indien de lijst niet is ingeleverd 
of indien het stemcijfer van die lijst of van 
de lijstengroep of het stel gelijkluidende lijs
ten, waarvan de lijst deel uitmaakt, gelijk is 
aan of hooger is dan 75 pct. van den kies
deeler, becloelcl in artikel 99, tweede lid. I s 
dit stemcijfer lager dan 75 pct. van den kies
cleeler, dan vervalt de som aan den Staat. 

Voorschr iften ter nadere uitvoering van dit 
artikel worden, voor zooveel noodig, bij al
gemeenen maatregel van bestuur vastgesteld. 

Art. IL 1. Aan het eerste lid van artikel 
39 wordt een tweede zin toegevoegd, luidende: 

Indien het betreft de verkiezing van de ie
den der Tweede Kamer, wordt mede overge
legd de schriftelijke verklaring, vermeld in 
artikel 37a, tweede lid. 

2. In het tweede lid van artikel 39 wordt 
tusschen de woorden ,,der" en "schriftelijke" 
ingevoegd het woord: eerstbedoelde. 

3. Aa n het slot van artikel 39 worden de 
volgende twee nieuwe leden als vierde en 
vijfde Jid toegevoegd: 

Indien het betreft de verkiezing van de le
den der Tweede Kamer, wijst de canclidaat, 
wiens woonplaats, vermeld bij de candidaat
stell ing, buiten het Rijk in Europa gelegen is, 
in de verklaring van bewilliging tevens een in 
N ederland wonenden gemachtigde aan, met 
vermelding van diens naam, voorletters en 
woonplaats. De aldus aangewezen gemach
tigde zal, met uitsluiting van den candidaat 
zelf, bevoegd zijn tot de handelingen, bedoeld 
in de artikelen 129, 131 en 132. 

De candidaat is niet bevoegd de gegeven 
volmacht in te trekken. Bij overl ijden van den 
gemachtigde geeft de candidaat daarvan chrif
telijk of telegraphisch kennis aan den voor
zitter van het centraal stembureau, met ver
melding van den naam, voorletters en woon
plaats van een nieuwen gemachtigde. 

Art. III. In artikel 41, tweede lid, wordt 
in plaats van "ontbreekt een verklaring als 
vermeld in artikel 35, derde Jid, of in artikel 
39" gelezen: ontbreken een of meer der ver
klaringen vereischt ingevolge artikel 35, derde 
lid , en artikel 39. 

Art. IV. In artikel 43, onder a, wordt de 
komma-punt vervangen door een komma en 
worden de volgende woorden ingevoegd: en, 
indien het betreft de verkiezing van de leden 
der Tweede K amer, mede van den tweeden zin 
van het eerste lid van artikel 39;. 

Art. V. In artikel 44, onder b, wordt in 
plaats van "vermeld in artikel 39" gelezen: 
vereisoht ingevolge het bepaalde in artikel 39 , 
eerste lid, eersten zin, derde en vierde lid ;. 

Art . VI. Achter artikel 49 wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende : 

Art. 49a. Wanneer het betreft de verkie
zing van de leden van den raad van eene ge
meente, die niet in kieskringen is verdeeld, 
brengt het hoofdstembureau, zoodra de termijn 
voor beroep, bedoeld in artikel 47, is ver
streken, of in geval van beroep, zoodra het 
besluit van Gedeputeerde Staten aan het hoofd
stembureau is medegedeeld, dit ter openbare 
kennis. 

Art. VII. 1. In het eerste I id van artikel 
50 worden de woorden: ,,het vorig artikel" 
vervangen door: artikel 49. 

2. Het vierde, vijfde, zesde, zevende en 
achtste I id van artikel 50 worden vervangen 
door de navolgende bepalingen: 

Onmiddellijk na afloop van den termijn, ge
steld in het eerste lid, nummert het centraal 
stembureau in een voor de kiezers toeganke
lijke zitting de lij sten. Bij deze nummei·ing 
gelden de lijsten, welke tot een groep zij n 
verbonden, benevens de niet tot een groep ver
bonden lijsten, waarop dezelfde candidaten, in 
gelijk getal en in dezelfde volgorde gerang
schikt, zijn geplaatst (stel gelijkluidende lijs
ten), a ls één lij st. 

Een of meer der zitting hebbende leden van 
het lichaam, voor hetwelk de verkiez ing geldt, 
kunnen binnen den termijn, in het eerste lid 
gesteld, bij het centraal stembureau eene 
schriftelijke door hen onclerteekende verkla
ring inleveren, waarbij zij een groep van lijs
ten , een stel gelijkluidende lijsten, of een op 
zichzelf staande lijst voor een voorkeurnum
mer aanbevelen. Ieder lid mag slechts één 
zoodanige verklaring onderteekenen. Heeft hij 
meer dan één verklaring onderteekend, dan is 



393 23 MEI {S. 306) 1935 

zijn onderteekening onder alle verklaringen 
ongeldig. 

Elke verklaring moet worden mede-onder
teekend, indien het betreft de verk iez ing van 
de leden der Tweede Kamer, door den grif
fier der Kamer, de verkiezing van de leden 
der provinciale staten door den Commissaris 
der Koningin in de provincie, en de verk iezing 
van de leden van den gemeenteraad door den 
burgemeester. 

Ingeval van ontbinding van de Tweede Ka
mer kan de in het vorige lid bedoelde verkla
ring worden ingeleverd door de leden, die ten
gevolge van die ontbinding zij n a fgetreden. 

Allereerst worden genummerd de lijsten, 
welke voor een voorkeurnummer zijn aanbe
volen. Aan deze lij sten worden onderschei
denlijk de nummers 1 en volgende toegekend 
m de volgorde van het aantal leden, of, in 
het geval bedoeld in het vorige lid , afgetre
den leden, hetwelk een lijst heeft aanbevol en, 
met dien verstande, dat aan de lijst, door het 
grootst aantal leden of afgetreden leden aan
bevol en, het nummer 1 wordt toegeken·d. Bij 
gelij kheid van het aantal aanbevelende leden 
of afgetreden leden besl ist het lot. 

Vervolgens worden, met de nummers volgen
de op het laatste krachtens het vorige I id toe
gekende nummer, genummerd de overige tot 
groepen verbonden lijsten en stellen gelijk
luidende lijsten in de volgorde door het lot 
aangewezen. 

Ten slotte worden ten aanzien van iederen 
kieskring aan de op zichzelf staande lijsten 
eveneens bij loting toegekend de in dien kies
kring nog niet aan andere lijsten toegekende 
nummers. 

De vorm en inrichting der verklaringen, 
vermeld in het eerste en vijfde lid, worden 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van be
stuur. 

Art. VIII. Arti kel 50a wordt gelezen als 
volgt: 

W anneer het betreft de verkiezing van de 
leden van den raad van eene gemeente, die 
niet in kieskringen is verdeeld, kunnen de 
in het vijfde lid van artikel 50 bedoelde ver
klaringen bij het hoofdstembureau worden in
geleverd binnen twee dagen na de kennisge
ving, bedoeld in artikel 49a. 

Onmiddellijk na a floo p van den termijn, ge
steld in het eerste lid , nummert het hoofd
stembureau in eene voor de kiezers toeganke
lijke zitting de lijsten. Allereerst worden, op 
de wijze in het achtste I id van artikel 50 om
schreven, genummerd de lijsten, welke voor 
een voorkeurnummer zijn aanbevolen. Vervol
gens worden met de nummers, volgende op het 
laatste krachtens de vorige zinsnede toege
kende nummer, genummerd de overige lijsten 
in de vol gorde door het lot aangewezen. 

Art. IX. 1. In het eerste l id van artikel 
56a wordt in plaats van "doet daarvan in per
soon mededeeling ter secretarie van de ge
meente, op welker kiezerslijst hij moet voor
komen" gelezen: ,,doet daarva n in persoon 
mededeeling ter secretarie van eene gemeente". 

2. Aan het derde lid van artikel 56a wor
den de volgende woorden toegevoegd: ,,I s de 
volmacht opgemaakt ter secretarie van een 
andere gemeente dan die, op welker kiezers
lijst de kiezer moet voorkomen, dan zendt de 

burgemeester haar onverwijld aan den burge
meester van laatstgenoemde gemeente." 

3. In het vierde lid van artikel 56a wordt 
in den eersten volzin na "gemeente" ingevoegd 
,, , op welker kiezerslijst de kiezer moet voor
komen,". 

4. In het laatste lid van artikel 56a wordt 
in plaats van "de volmacht worden vastge
steld" gelezen: ,,de volmacht, alsmede de over
legging van bescheiden bij de indien ing der 
opgave als bedoeld in het tweede lid, worden 
vastgesteld en geregeld". 

Art. X. Aan artikel 100b wordt een tweede 
lid toegevoegd, luidende: 

Indien het betreft de verkiezing van de le
den der Tweede K amer, komen voor toeken
ning van een plaats door toepassing van het 
vorige lid n iet in aanmerking lijsten wier 
stemcijfer lager is dan de kiesdeeler . 

Art. XI. 1. Tusschen het derde en vierde 
lid van artikel 114c worden de volgende twee 
nieuwe leden als vierde en vij fde Jid inge
voegd: 

De candidaat, wiens woonplaats, vermeld bij 
de cand idaatstell ing, buiten het Rijk in Europa 
gelegen is, wij st in de verkl aring van bewill i
ging tevens een in Nederland wonenden ge
machtigde aan, met vermelding van diens 
naam, voorletters en woonplaats. Indien de 
candidaat voorkomt op meer dan één lijst, 
moet in iedere verklar ing dezelfde gemach
tigde zijn aangewezen . De aldus aangewezen 
gemachtigde zal, met u itslu iting van den can
didaat zelf, bevoegd zijn tot de h andelingen, 
bedoeld in de artikelen 116, 117, 119 en 120. 

De candidaat is niet bevoegd de gegeven vol
macht in te trekken. Bij overlijden van den 
gemachtigde geeft de candidaat daarvan schr if
telijk of telegraphisch kennis aan den voor
zitter van het centraal stembureau, met ver
meldi ng van den naam, voorletters en woon
plaats van een nieuwen gemachtigde. 

2. H et tegenwoordige vierde lid van arti
kel 114c wordt zesde lid. 

Art. XII. In artikel 114e, tweede lid , 
wordt in plaats van "eene verklar ing als ver
meld in artikel 114c", gelezen: eene verkla
ring als vereischt ingevolge het bepaalde in 
artikel 114c, eerste, derde en vierde lid. 

Art. X III. In artikel 114h wordt in plaats 
van "vermeld in artikel 114c" gelezen: ver
e ischt ingevolge het bepaalde in arti kel 114c, 
eerste, derde en vierde lid. 

Art. XIV. In het eerste lid van artikel 
114l wordt het getal "67" vermeld achter 
,,Groningen" vervangen door: 87. 

Art. XV. H et tweede l id van artikel 115p 
wordt gelezen als volgt: 

Indien de benoemde een gemachtigde heeft 
aangewezen overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 114c, vierde of vijfde lid , wordt de 
brief geadresseerd aan dien gemachtigde. 

Art. X VI. 1. In het eerste lid van arti kel 
116 wordt na " benoemde" ingevoegd: , of, 
indien deze een gemachtigde heeft aangewezen 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 114c, 
vierde of vijfde l id, me gemachtigde,. 

2. H et tweede lid wordt gelezen als volgt: 
Binnen vier weken na den termijn in het 

eerste 1 id van het vorig artikel gesteld, moet 
bij den voorz itter van het centraal stembureau 
van den benoemde, of, indien deze een ge-
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machtigde heeft aangewezen overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 114c, vierde of vijfde 
lid, van dien gemachtigde, bij brief of tele
graphisch mededeeling zijn ontvangen of de 
benoemde de benoeming aanneemt. I s binnen 
dien tijd de mededeeling niet ontvangen, dan 
wordt hij geacht de benoeming niet aan te 
nemen. 

3. Aan het derde lid wordt de navolgende 
zin toegevoegd: 

Indi en de benoemde een gemachtigde heeft 
aangewezen overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 114c, vierde of vijfde lid, zendt de voor
zitter het voor den benoemde bestemde bericht 
aan dien gemachtigde. In dat geval deelt de 
voorzitter tevens den naam en de woonplaats 
van den gemachtigde aan de Eerste K amer 
mede. 

Art. XVII. Aan a rtikel 117 wordt een 
tweede lid toegevoegd, luidende: 

Indien de benoemde, in het vorige lid be
doeld, een gemachtigde heeft aangewezen 
overeenkomstig h et bepaalde in arti kel 114c, 
vierde of vijfde lid, wordt de in het vor ig I id 
bedoelde verklaring door dien gemacht igde 
afgelegd. I s die verklaring van den gemach
tigde niet binnen den termijn, in het vorig lid 
bedoeld, ontvangen, dan wordt de benoemde 
geacht geen der benoemingen aan te nemen. 

Art. XVIII. Artikel 119 wordt gelezen als 
volgt: 

De tot lid der Eerste K amer benoemde, of, 
indien deze een gemachtigde heeft aangewezen 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 114c, 
vierde of vij fde lid, die gemachtigde, legt, 
nevens den geloofsbrief, aan de Kamer over 
een uittreksel uit de geboorteregisters, bij 
gemis daarvan, een akte van bekendheid, 
waaruit tijd en plaats van de geboorte van den 
benoemde blijken, en eene door hem zelven 
of zijn gemachtigde af te geven verklaring, 
vermei <lende alle openbare betrekkingen, die 
hij bekleedt. 

Art. XIX. In artikel 120, eerste lid, eer
sten zin, woi,den tusschen de woorden " door 
den benoemde" en "binnen twee m aanden" 
ingevoegd de woorden: , of, indien hij een 
gemachtigde heeft aangewezen overeenkom
stig he t bepaalde in artikel 114c, vierde of 
vijfde lid , door dien gemacht igde,. 

Art. XX. Het tweede lid van artikel 128 
wordt gelezen als volgt: 

Indien de benoemde een gemachtigde heeft 
aangewezen overeenkom t ig het bepaalde in 
artikel 39, vierde of vijfde l id, wordt de brief 
geadresseerd aan dien gemachtigde. 

Art. XXI. 1. In het eerste lid van artikel 
129 wordt na " benoemde" ingevoegd: , of, 
indi en deze een gemachtigde heeft aangewezen 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 39, 
vierde of vij fde lid, die gemachtigde. 

2. H et tweede lid wordt gelezen a ls volgt: 
Binnen vier weken na den termijn in het eer

ste lid van het vor ige artikel gesteld, moet bij 
den voorzitter van het centraal stembureau 
van den benoemde, of, indien deze een ge
machtigde heeft aangewezen overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 39, vierde of vijfde 
lid, van dien gemachtigde, bij brief of tele
graphisch mededeeling zijn ontvangen of de 
benoemde de benoeming aanneemt. Is binnen 
dien t ijd de mededeeling niet ontvangen, dan 

wordt hij geacht de benoeming niet aan te ne
men. 

3. A an het derde lid van artikel 129 wordt 
de navol gende zin toegevoegd : 

Indien de benoemde een gemachtigde heeft 
aangewezen overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 39, vierde of vij fde lid, zendt de voor
zitter het voor den benoemde bestemde be
r icht aan dien gemachtigde. In dat geval 
deelt de voorzitter tevens den naam en de 
woonplaats van den gemachti gde aan de 
Tweede Kamer mede. 

Art. XXII. Artikel 131 wordt gelezen ale 
volgt : 

De tot lid der Tweede Kamer benoemde, of, 
indien deze een gemachtigde heeft aangewezen 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 39, 
vierde of vijfde lid, die gemachtigde, legt, 
nevens den geloofsbrief, aan de Tweede K amer 
over een ui ttre ksel uit de geboorteregisters, bij 
gemis daarvan, een akte van bekendheid, 
waaruit tijd en plaats van de geboorte van den 
benoemde bl ijken, en eene door hem zelven 
of zijn gemachtigde af te geven verklaring, 
vermeldende alle openbare betrekkingen, die 
hij bekleedt. 

Art. XXIII. In artikel 132, eerste lid, eer
sten zin, worden tusschen de woorden "door 
den benoemde" en "binnen twee maanden" 
ingevoegd de woorden : , of, indien hij een 
gemachtigde heeft aangewezen overeenkom
stig het bepaalde in artikel 39, vierde of vij fde 
li d, door dien gemachtigde, . 

B. 

Art. XXIV. A an het slot van artikel 21 der 
provinciale wet wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

Met ambtenaar, bedoeld in dit artikel , wor
den voor de toepass ing daarvan gelijk gesteld 
zij , die in dienst der provincie op arbeidsover
eenkomst naar burgerlij k recht werkzaam zijn. 

c. 
Art. XXV. In het tweede lid van artikel 17 

der gemeentewet wordt aan het slot tusschen 
de woorden "volgenden" en "candidaat" in
gevoegd het woord: benoemden. 

Art. XXVI. Aan het slot van artikel 25 
der gemeentewet wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

Met ambtenaar , bedoeld onder / , worden 
voor de toepassing van dit artikel gelijk ge
steld zij , die in dienst der gemeente op ar
beidsovereenkomst naar burgerlijk recht werk
zaam zij n. 

Art. XXVII. 1. In het derde lid van ar
tikel 41 der gemeentewet worden de woorden 
,,artikel 100, tweede lid, der kieswet", ver
vangen door: artikel 100b, eerste lid , of ar
tikel 100c der kieswet, naar de onderscheiding 
in artikel 100a dier wet gemaakt. 

2. In het vijfde lid van artikel 41 der ge
meentewet worden de woorden "of van artikel 
100, tweede lid, der kieswet" vervangen door : 
of van artikel 100b dan wel van artikel 100c 
der kieswet. 

D. 
Art. XXVIII. De bij de artikelen XXIV 

en XXVI voorgeschreven aanvullingen van de 
provincia le wet en van de gemeentewet gelden 
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niet ten aanzien van de krachteill! de in 1935 
gehouden verkiezingen, als lid van de Provin
ciale Staten en van de gemeenteraden gekozen 
personen en de bij vacature in hunne plaats 
benoemd verklaarden. 

Art. XXIX. Deze wet treedt in werking op 
een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Mei 

1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i 1 d e. 

( Uitgeg. 7 J uni 1935.} 

s. 307. 

23 Mei 1935. WET tot het doen vervallen 
van artikel 1416, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek. 

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

dat het wenschelijk is het tweede lid van ar
tikel 1416 van het Burgerlijk Wetboek te doen 
vervallen; 

Zoo is het, dat ·Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. Het tweede lid van artikel 1416 

van het Burgerlijk Wetboek vervalt. 
2. Aan het recht, zooals het luidt ingevolge 

het vervallen van het tweede lid van artikel 
1416 van het Burgerlijk Wetboek, zijn mede 
onderworpen de bij dat lid bedoelde rechts
vorderingen, welke, reeds geboren op het tijd
stip van de inwerkingtreding dezer wet, op 
dat tijdstip nog niet zijn te niet gegaan. 

La ten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Mei 

1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, Van Scha i k. 
( Uitgeg. 4 Juni 1935.} 

s. 308. 

23 M ei 1935. BESLUIT tot verlenging van 
de schorsing van het besluit van burge
meester en wethouders der gemeente Tull 
en ' t Waal van 12 November 1934, strek
kende tot verleening van eervol ontslag 
aan 'l'h. G. Wieman te Schalkwijk, volon
tair ter secretarie met verplichte werk
zaamheden. 

V erlengd tot 1 December 1985. 

s. 309. 

24 Mei 1935. WET tot wijziging der Indische 
Staatsregeling; vermindering van het aan
tal leden van het College van Gedelegeer
den. 

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

dat het noodzakelijk is de artikelen 72, lid 2 
en 74, lid 2 van de Wet op de Staatsinrichting 
van Nederlandsch-Indië te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De Wet op de Staatsinrichting van 

Nederlandsch-Indi ë, waarvan de tekst is be
kend gemaakt bij Ons besluit van 13 Juli 
1925 (Nederlandsch Staatsblad n°. 327, I n
disch Staatsblad n°. 447), ondergaat de vol
gende wijzigingen; 

1 °. Het tweede lid van artikel 72 wordt 
gelezen: 

,, ( 2} Het College van Gedelegeerden be
staat uit den Voorzitter van den Volksraad 
als lid, tevens voorzitter, benevens vijftien 
leden." 

2°. Het tweede lid van artikel 74 wordt 
gelezen: 

,,(2) De regeling waarborgt, dat de over
eenstemmende wil van elk viertal Volksraads
leden leidt tot de dienovereenkomstige vervul
ling van één plaats in het College van Ge
delegeerden." 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een nader door Oill! te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Mei 

1935. 

s. 310. 

WILHELMI A. 
De M inister van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H . Colijn. 
( Uitgeg. 28 M ei 1935.} 

24 M ei 1935. WET tot het algemeen verbin
dend en onverbindend verklaren van onder
nemersovereenkomsten. 

B ijl. Handel. 2e Kam er 1933/1984, n°. 460, 
1-4; 1984/1935, n° . 64, 1- 10. 

Handel. 2e Kamer 1934/1935, blz. 1498-
1501, 1504-1530, 1532-1554, 1566-1571. 

B ijl. Handel . 1ste Kamer 1934/1935, n°. 64, 
blz. 1- 14. 

Handel. l ste Kam er 1934/1935, blz. 684-
703, 705-713. 

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

dat het wenschelijk is in het algemeen belang 
bepalingen vast te stell en betreffende het al
gemeen verbindend en onverbindend verkla
ren van ondernemersovereenkom ten, die voor 
de economische verhoudingen in eenigen tak 
van handel of nijverheid overwegende beteeke
nis hebben; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. ,,Onze Minister": Onze Minister met de 

economische zaken belast; 
b. ,,personen": zoowel natuurlijke als rechts

personen; 
c. ,,ondernemersovereenkomsten" : afzonder

lijke bedingen en besluiten, economische ver
houdingen betreffende, welke verplichtingen 
inhouden, wijzigen of doen te niet gaan tus
schen personen, die een bedrijf uitoefenen in 
eenigen tak van handel of nijverheid in den 
ruimsten zin, of die daarbij betrokken zijn, 
alsmede tusschen bovengenoemde personen en 
hun organisaties; 

d . ,,verbindendverklaring": de in artikel 2 
bedoelde algemeen verbindendverklaring. 

2. 1. Onze Minister kan, onder voorwaar
den telkeill! bij algemeenen maatregel van be
stuur te stellen, ondernemersovereenkomsten 
algemeen verbindend verklaren, indien deze 
voor de economische verhoudingen in den be
treffenden bedrijfstak overwegende beteekenis 
hebben of kunnen hebben en het algemeen be
lang verbindendverklaring vereischt. 

2. Ondernemersovereenkomsten, die inge-
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volge het voorgaande lid verbindend zijn ver
klaard, zijn verbindend, behalve in de geval
len door Onzen Minister uitgezonderd, voor 
alle personen ten aanzien van die handelingen, 
welke naar haar aard onder die overeenkom
sten vallen. 

3. Degene, voor wien een ondernemersover
eenkomst ingevolge het vorige lid verbindend 
is, is tot nakoming daarvan gehouden tegen
over ieder, die bij die nakoming een redelijk 
belang heeft. 

4. De Commi sie bedoeld in artikel 12 
wordt beschouwd als een persoon, die bij de 
nakoming als bedoeld in lid 3 een redelijk be
lang heeft. 

3. 1. Onze Minister kan bij de verbindend
verklaring van ondernemersovereenkomsten be
palen, dat bepaalde personen hieraan niet zul
len zijn gebonden, behoudens zijn bevoegdheid 
voor deze personen ten aanzien van hande
lingen, welke naar haar aard onder de ver
bindend verklaarde ondernemersovereenkom
sten zouden vallen, voor den duur der ver
bindendverklaring afwijkende voorschriften 
vast te stellen. 

2. Degene, voor wien een afwijkend voor
schrift ingevolge het vorige lid is vastgesteld, 
is tot nakoming daarvan gehouden tegenover 
ieder, die bij de nakoming een redelijk be
lang heeft. 

3. De comm1ss1e bedoeld in artikel 12 
wordt beschouwd als een persoon, die bij de 
nakoming a ls bedoeld -in lid 2 een redelijk be
lang heeft. 

4. D e verbindendverklaring geschiedt al
leen op verzoek van één of meer ondernemers, 
of één of meer vakvereenigingen van onder
nemers, die partij zijn bij de ondernemersover
eenkomst. De indiening van een verzoek tot 
verbindendverklaring moet geschieden met in
achtnem ing van de daaromtrent door Onzen 
Minister gegeven voorschriften. 

5. De verbindendverklaring geschiedt voor 
een bepaalden tijd en kan ook gedurende dien 
tijd door Onzen Minister in het algemeen be
lang worden opgeheven. 

6. 1. Onze Minister kan, onder voorwaar
den telkens bij algemeenen maatregel van be
stuur te stellen, ondernemersovereenkomsten 
onverbindend verklaren, indien het algemeen 
belang onverbindendverklaring vereischt. 

2. Een ieder is verplicht zich te onthouden 
van gedragingen, waardoor hij een ander rech
tens of economisch in zijn vrijheid beperkt ten 
aanzien van datgene, hetwelk naar zijn aard 
onder een onverbindend verklaarde overeen
komst zou vallen . Deze verplichting geldt 
tegenover ieder, die bij het voortbestaan van 
bedoelde vrijheid een redelijk belang heeft. 

3. Indien de Minister een overeenkomst on
verbindend verklaart, kan hij ten aanzien van 
die handelingen, welke naar haar aard onder 
die overeenkomst zouden vallen, nadere voor
schriften vaststellen. 

4. Degene, voor wien een voorschrift inge
volge het vorige lid is vastgesteld, is tot na
koming daarvan gehouden tegenover ieder, die 
bij die nakoming een redelijk belang heeft. 

5. De Commissie bedoeld in artikel 12 
wordt beschouwd als een persoon, die bij de 
nakoming als bedoeld in lid 2 en Jid 4 een 
redelijk belang heeft. 

7. Aan een verbindendverklaring of onver
bindendverklaring kan geen terugwerkende 
kracht verleend worden. Evenwel zijn over
eenkomsten, te kwader trouw aangegaan, in 
het vooruitzicht van een verbindend- of on
verbindendverklaring, nietig. 

8. 1. Een algemeene maatregel van be
stuur als bedoeld in de artikelen 2, 6, 9, 12 
en 13 kan eerst worden genomen, nadat een 
vaste Commissie van den Economischen R aad 
is gehoord. Deze Commissie brengt, op ver
zoek van Onzen Minister, advies uit over be
schikkingen door hem krachten de artikelen 
2, 3, 5 en 6 te nemen. 

2. In deze Commissie zullen naast leden 
van den Economischen Raad zitting hebben 
leden van den Nijverheidsraad, leden van den 
Middenstandsraad en vertegenwoordigers van 
centrale arbeidersorganisaties. 

3. Alvorens haar advies uit te brengen, is 
de Commiss ie verplicht tot het hooren van 
belanghebbenden uit den betrokken bedrijfs
tak, van den Bedrij fsraad of, indien deze niet 
bestaat, van vertegenwoordigers van de orga
nisaties van werkgevers en werknemers uit den 
betrokken bedrijfstak. 

4. Van een verzoek van Onzen Minister om 
advies aan de in het eerste lid genoemde Com
missie over een algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in artikel 2 zal mededeeling 
worden gedaan in de Staatscourant. 

9. 1. Beschikkingen van Onzen Minister 
krachtens de artikelen 2, 3, 5 en 6 worden 
op een bij algemeenen maatregel van bestuu,· 
te bepalen wijze openbaar gemaakt. 

2. Elke beschikking behelst de gronden, 
waarop zij steunt. De beschikking krachtens 
artikel 2 behelst met name de g ronden, waar
om de algemeen verbindend verklaarde onder
nemersovereenkomst voor de economische ver
houdingen in den betreffenden bedrij fstak over
wegende beteekenis heeft of kan hebben en 
het algemeen belang verbindendverklaring 
vereischt. De beschikking krachtens artikel 6 
behelst met name de gronden, waarom het al
gemeen belang de onverbindendverklaring van 
de ondernemersovereenkomst vereischt. 

10. Ingeval wegens het niet-nakomen van 
een verplichting, opgelegd bij artikel 2, lid 3, 
artikel 3, lid 2 en artikel 6, lid 2 en lid 4, 
schadevergoeding wordt gevorderd, is, indien 
de omvang der schade niet kan worden aan
getoond of deze niet in geld kan worden ge
waardeerd, de rechter bevoegd een bedrag 
naar billijkheid vast te stellen. 

ll. 1. Hij die opzettelijk handelt in strijd 
met een verplichting opgelegd bij artikel 6, 
lid 2 en lid 4, wordt gestraft met geldboete 
van ten hoogste tien duizend gulden. 

2. Het feit wordt beschouwd als een mis
drijf. 

3. De rechter kan de openbaannaking van 
zijn uitspraak gelasten. 

12 . 1. Op de naleving van een verbindend
verklaring en een onverbindendverklaring 
wordt toezicht gehouden door een in te stell en 
Commissie. 

2. Samenstelling en werkwijze van deze 
Commissie worden geregeld bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur. 

3. De Commiss ie en de door haar aange
wezen personen zijn bevoegd tot het insteller, 
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van een onderzoek naar al hetgeen voor de 
goede uitoefening van het toezicht van belang 
voorkomt. 

4. De algemeene maatregel van bestuur kan 
bepalingen inhouden omtrent: 

a. de bevoegdheid van de Commissie en de 
door haar aangewezen personen tot : 

1. het betreden van plaatsen en ruimten; 
2. het inzage nemen van boeken en be

scheiden; 
b. de verplichting tot geheimhouding van 

hetgeen bij de uitoefening van het toez icht 
aan de Commissie en de door haar aange
wezen personen is bekend geworden. 

5. In een woning treedt de Commissie en 
treden de door haar aangewezen personen 
tegen den wil van den bewoner niet b innen 
dan vergezeld van een commissaris van po
li t ie, of den burgemeester van de gemeente, 
of wel voorzien van een bijzonderen schriftelij
ken last, in den zin van artikel 121 van het 
Wetboek van Strafvordering, van een commis
saris van politie en, in gemeenten, waar geen 
commissaris is, van den burgemeester. Van dit 
binnentreden wordt binnen tweemaal vier en 
twintig uren proces-verbaal opgemaakt. Daar
in wordt mede van het tijdstip van het binnen
treden en van het daarmede beoogde doel mel
ding gemaakt. 

6. Hij di e opzettelijk de geheimhouding 
schendt, bedoeld in het vierde lid, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste zes
honderd gulden. 

7. Hij aan wiens schuld schending van die 
geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste dri e maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

8. De bij het zesde en zevende lid strafbaar 
gestelde feiten worden beschouwd a ls misdrij
ven. 

13. Wij kunnen bij algemeenen maatregel 
van bestuur nadere voorschriften geven ter 
bevordering van een goede uitvoering dezer 
wet. 

14. H alfjaarlijks wordt door Onzen Minis
ter aan de Staten-Generaal verslag uitgebracht 
over de toepassing van deze wet. 

15. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel: ,,V·let op het algemeen verbindend 
en onverbindend verklaren van ondernemers
overeenkomsten", met bijvoeging van het jaar
tal van het Staatsblad, waarin zij wordt ge
plaatst. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Mei 

1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van E conomische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 7 Juni 1935.) 

s. 311. 

24 Mei 1935. BESLUIT tot wijzig ing van het 
Melkbesluit (Staatsblad 1929, N °. 43j, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 7 Juli 1933 (Staatsblad N °. 351). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op de artikelen 14 en 15 der \Varen-

wet (Staatsblad 1919, n°. 581) , laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 29 Juni 1925 (Staats
blad n°. 308); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 12 April 1935 , n°. 2~5 
D/doss. 49, afdeeling Volksgezondheid~ 

Gezien het Melkbesluit (Staatsblad 1929, n° 
43), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit vaa 
7 Juli 1933 (Staatsblad n°. 351); 

Gelet op het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Stwasblad 
1919, n° . 581); 

Den Raad van State gehoord (arlvies van 7 
Mei 1935, n°. 40); 

Gezien het nader rapport vau O:iznn .1\1inis
ter van Sociale Zaken van 16 Mei l9 35 , n°. 
359 D/doss. 49, a fdeeling Volksgez0udheià: 

Hebben goedgevonden en verstaan · 
in het ;\;lelkbesluit (Staatsblad 1929, n° . 43J, 

zooals dit is gewijzigd, de navolgende wijzi
gingen aan te brengen : 

Artikel 1. 
In wrtikel 2, lid 2, wordt de punt aan het 

slot van het bepaalde onder j. vervangen door 
een punt-komm a en wordt toegevoegd: 

k. zij mag bij de reductaseprnef methyleen
blauw niet b innen 2 uur ontkleuren. 

11 rtikel II. 
In artikel 4 wordt in plaats van: ,, in artikel 

2, onder b tot en met i genoemd." gelezen : 
" in artikel 2, lid 2, onder b tot en met i, en 
onder k genoemd.". 

Artikel lil. 
Na artikel 4 wordt een nieuw artikel inge

voegd, luidende : 
Artikel 4bis. 
1. De aanduiding Chocolademelk mag uit

sluitend en moet gebezigd worden voor :,et 
vloeibare product, verkregen door mdk met 
cacao, al of niet onder toevoeging van suike1 
(sacchorose) en aromatische stoffen, te men
gen; 

2. De aanduiding Chocoladetaptemelk of 
chocoladeondermelk mag uitsluitend en moet 
gebez igd worden voor het vloeibare product, 
verkregen door taptemelk of een mengsel van 
melk en taptemelk met cacao, a l of niet onder 
toevoeging van suiker (saccharose ) en aro
matische stoffen, te mengen; 

3. H et gehalte aan vet in chocolademelk 
en in a ls chocolademelk aangeduide waar moet 
tenminste 3,0 % bedragen; 

4. Van chocolademelk en de als chocolade
melk aangeduide waar moet het product va11 
het procenti sch vetgeh alte der waar en het 
nieuw Kirchnergetal van het botervet, in 5 
gram van het vet der waar aanwezig, LCn 

minste 50 bedragen; 
5. Chocol a demelk en chocoladetaptemelk en 

de als zoodanig aangeduide waar mogen geen 
andere bestanddeelen bevatten dan in lid 1, 
onderscheidenlij k lid 2, genoemd. 

A,·tikel IV. 
In artikel 5, lid 2, wordt tweemaal in plaats 

van: ,,artikel 2," gelezen "artikel 2, lid 2," . 
Artikel V. 
In artikel 5, lid 3, vervall en de woorden: 

" Zij mogen bij de reactie van Storch niet 
blauw worden.". 

Artikel Vl. 
Aan artikel · 5 wordt een nieuw lid toege

voegd, 1 uidende: 
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4. R oom, koff ieroom en de als room of 
koffieroom aangeduide waren mogen bij de 
reactie van Storch niet blauw worden, tenzij 
zij voldoen aan de e ischen, gesteld in artikei 
13, 1 id 2, onder a, b en c. 

Artikel V ll. 
I n artikel 7, lid 2, wordt de punt aan het 

~lot van het bepaalde onder d vervangen door 
een punt-komma en wordt toegevoegd: 

e. zij moet vol doen aan de e ischen, gesteld 
in artikel 2, l id 2, onder g en h; 

/. pathogene micro-organi men moeten af
wezig zijn. 

Artikel VIII. 
I n artikel 8, l id 2, wordt de punt aan het 

slot van het bepaalde onder d vervangen door 
een punt-komma en wordt toegevoegd: 

e. zij moet voldoen aan de eischen, gesteld 
in artikel 2, lid 2, onder e, g en h; 

/ . pa thogene micro-organismen moeten a f
wezig zijn . 

Artikel I X . 
I n artikel 9, l id 2, wordt de punt aan het 

slot van het bepaalde onder b vervangen door 
een punt-komm a en wordt toegevoegd: 

c. zij moet voldoen aan den eisch, gesteld 
in artikel 2, lid 2, onder g . en h .; 

d. pathogene micro-organismen moeten af
wez ig zijn. 

Artikel X. 
I n artikel 10, lid~, wordt in p laats van " in 

a r t ikel 9, onder a en b genoemd." gelezen " in 
arti kel 9, lid 2, onder a, b, c en d genoemd." 

Artikel X I . 
a artikel 10 wordt een n ieuw artikel inge

voegd, 1 uidende: 
Artikel lO bis . 
1. De aanduid ing taptemelkyoghurt mag 

uitslui tend en moet gebezigd worden voor het 
product, op overeenkomstige wijze als yoghurt 
of melkyoghur t verkregen uit taptemelk. 

2. T aptemelkyoghurt en de a ls taptemelk
yoghurt aangeduide waar moet voldoen aan 
de e ischen, in artikel 9, lid 2, onder a, b, c en 
d, genoemd. 

Arti kel X II. 
In artikel 11 , lid 2, onder a, wordt in plaats 

van "artikel 2," gelezen "artikel 2, lid 2," . 
A rtikel X lll. 
Aan artikel 13 wordt een nieuw I id toege

voegd, lu idende: 
6. A andu id ingen, andere dan die, wel ke 

melk en melkproducten krachtens de bepalin
gen van di t beslu it moeten of mogen dragen 
of waaraan aanduidingen zijn toegevoegd, 
andere dan in d it artikel genoemd (zooals: 
p ri ma, eerste kl asse, model, t.b.c.-vrij , van een 
modelhoeve of hygiënischen stal, koffiemelk 
en soortgel ijke) mogen - tenzij met Onze toe
stemming - op of aan de verpakking of het 
vervoermiddel of in de verkoopruimte dezer 
waren niet voorkomen, indien zij bij den koo
per den indruk zouden ku nnen wekken, dat 
d ie waren bijzondere of bu itengewone eigen
schap pen bez itten. 

A rtikel X I V. 
Artikel 15 wordt gelezen als volgt: 
1. Melkproducten, waarvoor in dit beslu it 

een aanduiding n iet is vastgesteld, mogen niet 
dan met Onze toestemming en onder door Ons 
te stell en voorwaarden worden ·aangeduid met 
namen, waaruit de aard en de samenstelling 
niet of niet voldoende bl ij ken. 

2. Melk en tap temelk, a l da n niet onder 
toevoeging van su iker (saccharose) ui tge
dampt, moeten worden aangedu id als gecon
denseerde melk, onderscheidenlijk geconden
seerde taptemelk, gevolgd door de aandu id ing 
,,met suiker", indien suiker (saocharose) aan
wez ig is . 

3. De in lid 1 en 2 van d it artikel be
doel de aanduidingen moeten op de verpakk ing 
dui delij k leesbaar zijn aangebracht. 

A rtikel XV. 
Artikel 18 wordt gelezen a ls volgt: 
De flesschen, zoowel van glas als van ander 

materiaal vervaardigd, waarin gepasteuriseer
de melk is verpakt, moeten in gemeenten, 
waarvan burgemeester en wethouder di t bij 
openbaar gemaakt beslu it noodig hebben ver
klaard, met een capsule deugdelijk gesloten 
zijn. 

Artikel XVI. 
In arti kel 19, lid 1, wordt in p laats van 

"vaar- of voertu ig" gelezen " vaa r- of voertu ig 
of rijwiel". 

Artikel X Vil. 
In artikel 200, lid 1, wordt tweemaal in 

plaats van "vaar- of voertu ig" gelezen "vaar
of voertuig of r ijwiel". 

Artikel XVlll. 
In a,·tikel 26, lid 1, wordt in p laats van "De 

Inspecteur van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, in het bijzonder belast met de 
handhav ing van de wettel ijke bepali ngen be
treffende besmettelijke ziekten," gelezen "De 
geneeskundig inspecteur van de Volksgezond
heid". 

Artikel X I X . 
In artikel 27, lid 1, wordt in pl aats van "de 

inspecteur, bedoeld in lid 1 van artikel 26," 
gelezen "de geneeskundig inspecteur van de 
Volksgezondheid,". 

Artikel XX. 
Artikel 29 wordt gelezen als volgt: 
1. Vervoer, het in voorraad hebben of be

handelen van melk en/of melkproducten en 
van als zoodanig aangeduide waar door of 
vanwege hem, die het bed rij f van melkver
kooper u itoefent, mag niet p laats v inden zon
der in het bez it te zij n van een vergunn ing, af
gegeven door den d irecteur van den keurings
dienst van waren, b innen wiens keuringsgebied 
de waren worden of zullen worden verkocht, 
afgeleverd of rondgevent. 

I n gemeenten, waar artikel 32 geldt , is 
deze vergunn ing slechts van krach t, zoolang 
lid 1 van artikel 32 op het bedrij f niet van 
toepassing wordt. 

2. Behoudens het bepaalde in lid 3 van dit 
artikel moet de vergunn ing worden a fgegeven, 
indien het bedrij f van den melkverkooper vol
doet aan de eischen, in artikel 31 gesteld , en 
de melkverkooper aan den di recteur van den 
keuringsdienst, bedoeld in lid 1 van dit ar
t ikel , schrift.elij ke juiste opgave heeft gedaan 
van de l igg ing van het perceel en de perceels
gedeelten , waarin het bedrijf zal worden uitge
oefend, met vermel d ing of de melk en melk
producten geheel of ten deele zullen worden 
rondgebracht of gevent, dan wel alleen in het 
aangegeven perceel zu ll en worden verkocht . 
alsmede wel ke beh andeling of bewerk ing zij 
zul len ondergaan vóór de aflevering aan de 
kdopers. 
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3. In gemeenten, waar artikel 32, lid- 1, 
onderscheidenlijk lid 4, van toepassing is, moet 
de in het vorig lid bedoelde vergunning wor
den afgegeven, indien het bedrijf van den 
melkverkooper, dat onder lid 1 , onderschei
denl ijk I id 4, van dat artikel valt, voldoet 
aan <le in lid 2, ondersche,denl ijk krachtens 
lid 4, van artikel 32 gestelde eischen, en de 
melkverkooper overigens heeft voldaan aan het 
bepaal de in lid 2 van arti kei 29 . 

4. De in het eerste li d bedoelde vergunning 
kan - in afwij king van het in het tweede en 
vijfde li d bepaalde - worden verleend aan 
winkeliers, d ie in het door hen bij het in wer
king treden van Ons besluit van 24 Mei 1935 
(Staatsblad N °. 311) gedreven bedrijf geen an
dere melk en/of melkproducten aanwez ig h eb
ben dan karnemelkspap in flesschen en/of 
melk en melkproducten, voorzien van een 
der aanduidingen "gepasteuriseerd" of "ge
steriliseerd", met d ien verstande, dat twee 
maanden na het in werking treden van ge
noemd besluit die vergunning slech ts wordt 
verleend, indien de aldus aangeduide waren 
uitslui tend aanwez ig zijn in een ru imte op een 
temperatuur beneden 12° C. 

5. De vergunning vervalt zoodra verande
ring is ingetreden in den toestand overeen
komstig de opgaven, bedoeld in lid 2 van dit 
artikel , of zoodra het bedrijf niet voldoet aan 
de e ischen, waaraan het volgens artikel 31, 
onderscheidenlijk artikel 32, moet voldoen. 

6. De directeur van den keuringsdienst, be
doeld in het eerste lid van dit artikel, is be
voegd deze vergunning in te trekken, indi en 
niet te zijnen genoegen door den vergunning
houder op eerste uitnoodiging wordt aange
too nd : 

1 °. dat het bedrijf, waarvoor de vergunning 
is verleend, voor rekening van dien vergun
ninghouder wordt uitgeoefend; 

2°. dat personen, die met zijn voorkennis 
melk en/of melkproducten op zij n naam en/of 
voor zijn rekening verkoopen of rondventen en 
die niet in het bezit zijn van een geld ige te 
hunnen name luidende vergunn ing, a ls in het 
eerste lid bedöel d, bij hem in loondienst zijn. 

7. De bij inwerkingtreden van Ons besluit 
van 24 Mei 1935 (Staatsblad 0

• 311) geldende 
vergunningen, worden beschouwd als vergun
ningen, bedoeld in lid 1 van di t artikel. 

Artikel XX!. 
In artikel 30, lid 1, wordt in plaats van 

"bedoeld openbaar gemaakt besluit" tot en 
met "te stell en voorwaarden. " gelezen " li d 2 
en 3 van d it artikel gesteld." . 

Artikel XX ll. 
In a1·tikel 30, lid 2, wordt in plaats van 

"ar t ikel 31, lid 1, onder b," gelezen "artikel 
31, lid 1,". 

Artikel XX lll . 
A 1·tikel 30, lid 3, onder d, wordt gelezen a ls 

volgt: 
d . een automatische inrichting voor het 

vullen en een machinale inrichting voor het 
slui ten der flesschen. 

Artikel XXl V. 
Artikel 31 wordt gelezen als volgt : 
1. Vervoer, het in voorraad hebben of be

handelen van melk en/of melkproducten en 
van a ls zoodanig aangeduide waar mag door 
of voor hem, die het bedrijf van melkverkoo-

per uitoefent, slechts plaats hebben, indien 
hij door huur of eigendom voor zijn bedrijf 
de beschikking heeft over een lokaal, waarin 
genoemde waren zindel ij k en koel kunnen 
worden behandeld en bewaard, en dat, even
a ls andere lokalen, welke d ienen voor het be
waren of behandelen van melk of melkproduc
ten, vo l doet aan de volgende e ischen: 

a. het mag noch ingericht zijn, noch in ge
bruik zij n a ls woon-, slaap-, ziekenkamer, keu
ken , kei der, doorloop, gang, portaal, portiek 
of hal en moet van dergelijke ruimten door 
wanden of deuren gescheiden zijn; 

b. het mag niet in onmiddellijke verbinding 
staan met privaten, urinoirs, beerputten of 
me tvaalten; 

c. het moet voorz ien zijn van gewitte, in 
lichte kleur geverfde of met gladde tegels be
dekte wanden en van een stofdich te zoldering 
of dak; 

d . het moet voorzien zijn - met u itzonde
r ing van winkels - van zoodani ge harde en 
effen vloeren, dat bodemverontreiniging voor
komen wordt· 

e. het moe't in zindelij ken en goed onder
houden staat verkeeren; 

/. het moet in rechtstreeksche verbinding 
staan met de buitenlucht en door daglicht hel 
der ver! icht zijn, behoudens ruimten, waarin 
ui tslui tend melk wordt gekoeld of koel be
waard, indien daarvoor door of namens den 
burgemeester der gemeente, waar in de ruimte 
gelegen is, vergunning is verleend; 

g. het moet uitsluitend gebruikt worden en 
ingericht zijn voor de behandeling van melk 
of melkproducten, behalve wat de verkoop
lokalen betreft, welke ook mogen worden ge
bru ikt voor den verkoop van de waren onder i 
genoemd; 

h. het mag niet bevatten waren - anders 
dan eet- en drinkwaren - en artikelen, we lke 
geuren verspreiden, zooal s mest, keukenafval , 
slachta fval , carbol, lysol, petroletnn, ben
zine e . d.; 

i . het mag - onverminderd het bij de 
Drankwet bepaal de - niet worden gebruikt 
voor den ·verkoop of bewaring van a ndere 
waren en/of artikelen dan melk, melkproduc
ten, boter, margarine, kaas, eieren, brood, 
verpakte koek, beschuit, consumptieij s (mits 
tevens voldaan is aan de e i chen, in het Con
sumptiebeslu it (Staatsblad 1934, n°. 240) ge
steld) , cacao, chocolade, koffie, thee, suiker, 
zout, vetten en oliën (bedoeld in arti kel 1, 
eerste I id , van het 01 iën- en Vettenbesl uit, 
(Staatsblad 1926, n°. 339) en waren in gecap
su leerde flesschen of in luchtd icht gesloten 
verpakking. 

Burgemeester en wethouders der gemeente, 
waar het bedrij f is gevestigd, kunnen vrijstel-
1 ing verleenen voor den ve rkoop van andere 
waren en/of artike len, indien deze kan plaats 
vinden zonder schade voor de te verkoopen 
melk. De vóór den eersten J uni 1929 door bur
gemeester en wethouders in bijzondere geval
len verleende vrijstellingen blijven, onvermin
derd het bij de D rankwet bepaalde, behoudens 
eene nadere beslissing van burgemeester en 
wethouders, gehandhaafd; 

j. het mag niet gebruikt worden als ver-
blij fplaats van d ieren. . 

2. H et in voorraad hebben of behandelen 
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van melk en/of melkproducten en van a ls zoo
danig aangedu ide waar door of voor hem, 
die een bedrijf van melkverkooper uitoefent, 
mag in open ruimten bij hem in gebruik 
slechts dan · plaats hebben, indien deze ruim
ten voldoen aan de eischen, in het eerste lid 
van dit artikel onder d, e en h gesteld. 

9. Burgemeester en wethouders nemen geen 
besluit op grond van het in het eerste lid van 
dit artikel onder i bepaalde dan na ingewon
nen advies van den directeur van den keu
ringsdienst, waartoe hun gemeente gehoort. 
Zij deelen hun besluit binnen vier weken na 
ontvangst van bovenbedoeld advies mede aa11 
den directeur van den keuringsdienst en aan 
den betrokken inspecteur van de vol ksgezond
heid. 

1b ·tikel XXV. 
De aanhef van artikel 32, lid 1, wordt ge

lezen als volgt : 
1. Vervoer, het in voorraad hebben of be

handelen van melk en/of melkproducten en de 
a ls zoodanige aangeduide waar, mag in ge
meenten, waar de Minister, belast met de uit
voering van dit besluit, of burgemeester en 
wethouders, dit artikel van toepassing heeft 
(hebben) verklaard, door of voor hem, die 
na het in werking treden van het besluit van 
genoemden Minister of van burgemeester en 
wethouders 

a. een bedrijf van melkverkooper heeft oi, 
gericht, enz. 

Artikel XXlll. 
A,·t. 32, l id 2, 1°., wordt gelezen a ls volgt: 

1 °. dat moet zijn voldaan aan de eischen, 
in artikel 31, lid 1 en 2, gesteld. 

Artikel XXVII. 
In artikel 32, lid 2, 2° ., wordt de punt aan 

het slot van de eerste alinea vervangen door 
een komma, waarna wordt toegevoegd: 

,,gedurende welken tijd melk of melkpro-
ducten voor den verkoop verkrijgbaar moeten 
zijn.". 

Artikel XXVIII. 
In artikel 32, lid 2, 2°., vervalt de tweede 

alinea. 
A,·tikel XX IX. 
Artikel 32, lid 2, 3°., wordt gelezen a ls 

volgt: 
3°. dat in het bedrijf aanwezig is een doel

matige inrichting om melk koel te houden, 
bestaande uit een bak met een inhoudsmaat 
van ten minste 0.1 m3, gevuld met water, en 
met een vasten aan- en afvoer van koelwater, 
of een andere inrichting met een koelruimte 
van ten minste 0.1 m3, in welke ruimte de 
melk kan worden gehouden op een tempera
tuur beneden 12° C. 

Artikel XXX. 
In artikel 32, lid 2, onder 4° ., b., wordt in 

plaats van "wanden" gelezen "muren". 
Artikel XXXI. 
In artikel 32bis, eent.e alinea, wordt in 

plaats van de woorden "burgemeester of van 
hem, die vanwege dien burgemeester" gelezen 
,,directeur van den keuringsdienst, die". 

Artikel XXXII. 
In artikel 3/dbis, onder 3° ., wordt in plaats 

van "artikel 29, lid 3" gelezen "artikel 29, 
lid 5" en wordt in plaats van de woorden 
"burgemeester of van hem, die haar vanwege 
dien burgemeester" gelezen "directeur van 

den keuringsdienst, die de vergunningen, be
doeld in artikel 29,". 

Artikel XXXIII . 
Artikel 33 wordt gelezen a ls volgt: 
1. De artikelen 29, 31, 32 en 32bis zijn daar 

niet van toepassing, waar de melk en/of melk
producten uitsluitend ter plaatse van verkoop 
worden verbruikt. 

2. De artikelen 31 en 32 zijn niet van toe
passing op winkels waarin geen andere melk 
en/of melkproducten in voorraad zij n dan kar
nemelkspap in flesschen en/of melk en melk
producten, voorzien van één der aanduidingen 
,,gepasteuriseerd" en "gesteriliseerd". 

Artikel XXX I V . 
In de M ethoden van Onderzoek wordt in 

Hoofdstuk I, onder A, ingevoegd: 
4bis R eductaseproef. 
Twintig c.m.3 melk worden gebracht in een 

steriele glazen buis (wijdte ongeveer 15-18 
m.m.), gemengd met 1 c.m.3 eener methyleen
blauwoplossing (5 c.m .3 eener verzadigde alco
holische oploss ing van methyleenblauw 2 
(C16H1sN3S Cl). Zn CI2H2O met 195 c.m.3 
water) en binnen 5 minuten gebracht op 37° C. 
Daarna wordt de mei k bij 37° C. bewaard en 
nagegaan of ontkleuring binnen twee uur 
heeft plaats gehad. 

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

's-Gravenhage, den 24sten Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S 1 o tem a k e r de B r u ï n e. 

( Uitgeg. 7 Juni 1935.) 

s. 312. 

24 Mei 1935. BESLUIT, houdende oplegging 
van eene gemeenschappelijke regeling voor 
de gemeenten Sittard en Geleen ten be
hoeve van de stichting en exploitatie van 
een slachthuis. 

Wij WILHELM! TA, enz.; 
Beschikkende op het verzoek van het ge

meentebestuur van Sitta,·d om de totstandko
ming te bevorderen van eene gemeenschappe
lijke regeling met de gemeente Geleen, nopens 
de oprichting en de exploitatie van een slacht
huis; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
chillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 

December 1934, n°. 566; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 8 Mei 1935, n°. 
4656, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende: dat de gemeenteraad van Sit
tard krachtens artikel 138 der gemeentewet 
tot Ons het verzoek heeft gericht eene gemeen
schappelijke regel ing met de gemeente Geleen, 
betreffende de oprichting en de exploitatie 
van een slachthuis, op te leggen; 

dat, nadat Gedeputeerde Staten van Li,n
burg overeenkomstig artikel 141 der gemeen
tewet hun gevoelen ter kennis van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken hadden ge
bracht, Gedeputeerde Staten namens Onzen 
Minister aan de besturen der genoemde ge
meenten hebb n opgedragen nader over eene 
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gemeensch appelijke regel ing overleg te ple
gen; 

dat bij dit overleg geen overeenstemming is 
bereikt, aangez ien het gemeentebestuur van 
Geleen bezwaar bl ijft ma ken tegen de rege
l ing, zooals deze door het gemeentebestuur van 
Sittard was ontworpen, aanvoerende, dat ar
tikel 28 de mogelijkhe id dient te scheppen om 
den secretari s der comm iss ie ook bui ten de 
leden der commissie te benoemen; dat, aange
nomen, dat in deze regeling van geen ander 
personeel sprake zal zijn dan van het slach t
hu is en dus n iet van den keuringsd ienst, niet 
zal kunnen worden ontkend, dat de keurings
d iensten in het slachthuis zullen moeten wer
ken ; dat het dan echter onmogel ijk moet 
worden geacht, dat twee hoofden van twee 
verschillende keuringsdiensten moeten gaan 
werken onder een n ieuw (derde) hoofd van 
een slachthuis; dat het practisch niet mogelijk 
zal zijn, zeker a lthans n iet wenschelijk, om de 
twee keur ingsdiensten in één slachthuis te 
laten werken; dat, wanneer een der tegen
woordige hoofden der keuringsd iensten hoofd 
van het gemeenschappelijk slachthu is wordt 
en h ij tevens hoofd blijft van den vl eeschkeu
ri ngsdienst, waaraan hij thans reeds is ver
bonden, iedereen zal moeten gevoelen, dat het 
andere hoofd van den keuringsdienst prae
t isch de ondergeschikte zal worden; dat het 
gemeentebestuur daarom van meening blij ft, 
dat de opgezette regeling onvolledig moet 
worden geacht, omdat geen rekening wordt 
gehouden met het practische en onvermij de
lijke gevolg, dat daaru it voortvloei t , dat na
melijk de keuringsdienst van vee en vleesch in 
de gemeente Gel een gedoemd is te verdwij
nen ; dat daarom zijns inziens deze regeling 
niet kan worden opgelegd, vooraleer eene 
gemeenschappelijke regel ing ten aanzien van 
de vleeschkeuring tusschen de samenwerkende 
gemeenten is tot stand gekomen; dat de 
raad zijner gemeente zich ech ter gesteld heeft 
op het standpunt, da t eene samenwerking met 
de gemeente Sittwd ten aanzien van de 
vleeschkeuring niet gewenscht moet worden 
geacht; dat bij eventueele oplegging van eene 
gemeenschappelijke regeling, als thans be
doeld , die geneigdheid zijns inziens nog m inder 
aanwez ig zal zij n ; dat, indien ten aanzien van 
de uitvoer ing der Vleeschkeuringswet in de 
mijnstreek-West de bestaande toestand eene 
noodzakel ij ke herz iening behoeft, eene gemeen
schappelijke regeling tot stand zal dienen te 
komen tusschen de gemeenten Sitta,·d, Geleen 
en B eek; dat het ten slotte zijns inziens on
mogelijk is om bij onwilligheid van den ge
meenteraad, a f te dwingen eene verordening, 
als bedoeld in artikel 4, 3e lid, der H inder 
wet, waarvan sprake is in a rtikel 50 der 
ontwerp-regel ing ; 

dat onzekerheid op dit punt eveneens be
staat, waar sprake is van eene ongeveer ge
lijke verorden ing ex artikel 26 der Vleesch
keuringswet; dat de rendabil ite it van een 
slach thu is, dat gebouwd word t tengevolge van 
eene opgelegde gemeenschappelij ke regel ing, 
daarmede ten zeerste in het gedrang kan wor
den gebracht; 

dat het gemeentebestuur van Sittard heeft 
gemeend zijn verzoek te moeten handhaven ; 

Overwegende : dat het beleid van all e Over-
L . & S . 1935. 

heidsorganen, in het bijzonder onder de be
staande omstandigheden, moet worden geken
merkt door het streven de kosten van de 
overheidsdiensten zoo laag mogelijk te hou
dell' 

d~t het met dezen primairen e isch aan over
heidsbele id niet vereenigbaar is, te gedongen, 
dat, nu vanwege het Staatstoez icht op de 
Volksgezondheid bij het gemeentebestuur van 
Sittard is aangedrongen op ingrijpende ver
bouwing van het slachthuis in di e gemeente 
en bij het gemeentebestuur van Geleen op 
sticht ing van een slachthuis niet a lle pogingen 
worden aangewend om deze voorzieningen op 
de minst kostbare wij ze te treffen, desnoods 
met opoffering van eenige wenschelijkheden, 
die in meer normale t ijden zwaarder zouden 
kunnen wegen; 

dat ook Gedeputeerde Staten van L im burg 
van oordeel zij n, dat het op financieele en 
economische gronden aanbevel ing verdient, 
dat beide gemeenten gezamenl ij k een slacht
huis oprichten en exploiteeren; 

dat de bezwaren van de gemeente Geleen 
tegen de door de gemeente Sittard voorge
stelde gemeenschappel ij ke regel ing betrekking 
hebben op het voor die gemeente minder wen
schelij ke van samenwerking, doch n iet aan
toonen - gelij k thans a ls criterium u it ver
soberingsoogpunt moet worden aanvaard -
het onmogelijke daarvan en voorts n iet van 
zoodanigen aard zijn , dat - is eenmaal uit
gemaakt, dat één slachthuis moet worden ge
bez igd - de betrokken besturen zich niet aan 
de omstandigheden zouden kunnen aanpassen ; 

dat de gemeente Sittard m itsd ien terecht 
haar verzoek, om ter zake een gemeenschappe
lij ke regeling op te leggen, heeft gehandhaafd; 

Gezien artike l 143 der gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

Voor de gemeenten Sittwd en Geleen vast 
te stellen de navolgende gemeenschappelijke 
regeling ter zake van de sticht ing en de ex
ploitatie van een slachthuis. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. 1. Voor de gemeenten Sitta,·d en 
Geleen wordt een gemeenschappelijk openbaar 
slachthuis gesticht. 

2. In de stichtingskosten wordt door iedere 
gemeente voor de helft bijgedragen. 

3. I edere gemeente is voor de helft eige
nares der bez ittingen, behoorende tot het be
drij f. 

4. Eventueel bui ten de stichtingskosten be
noodi gd kapitaal voor u itbreiding, verande
ring of vernieuwing van het slachth uis, of 
voor inrichting daa rvan, wordt door ieder de r 
gemeen ten voor de helft verstrekt. 

5. Over de verstrekte kapital en wordt door 
het bedrij f aan de gemeenten een rente ver
goed tot een zoodan ig percentage als de drie 
ten honderd rentegevende Nationale Schuld 
op den eersten beursdag van het jaar, in het
welk het kapitaal is gestort, voor den verkrij
ger afw ierp, tot een half of een geheel ten 
honderd, a f te ronden naar boven. 

6. J aarl ijks wordt door het bedrij f aan 
be ide gemeenten in totaa l afgelost een be
drag, gelij kstaande met het bedrag der in dat 
jaar p laats vindende afschrijvingen op de 
waarde der bezittingen van het bedrij f. Het 

26 
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totaal bedrag der aflossing wordt over de 
beide gemeenten gelijkelijk verdeeld. 

2. De stichting, het beheer en de exploitatie 
van het slachthuis worden opgedragen aan 
een commissie, als bedoeld in artikel 130, sub 
a, der gemeentewet, onder den naam van 
Slachthuiscommissie voor de gemeenten Sit
tard en Geleen. 

3. D e commissie is gevestigd in de ge
meente, waar het slachthuis wordt gesticht. 

4. H et slachthuis wordt gesticht op een 
voor beide gemeenten zoo gunstig mogel ijke 
plaats. D aarbij wordt de ligging der beide 
gemeenten ten opzichte van e lkander in aan
merking genomen. 

Indien eenigszins mogelijk moet het slacht
huis gesticht worden aan of nabij een grooten 
verkeersweg. 

De plaats van vestiging van het slachthu is 
wordt aangewezen onder goedkeuring van Ge
deputeerde Staten van Li?nburg. 

5. Aan de commissie worden met betrek
k ing tot de stichting, het beheer en de ex
ploitatie van het slachthuisbedrijf a ll e be
voegdheden toegekend, welke de wet ter zake 
aan de gemeentebesturen toekent, met uitzon
dering evenwel van die, welke ingevolge de 
wet niet aan de commissie kunnen worden 
overgedragen en van die, waarvan de uit;. 
oefening bij deze gemeenschappelij ke regeling 
aan anderen is voorbehouden. 

6. 1. Van elk besluit der commissie, waar
op goedkeuring moet worden verkregen van 
Gedeputeerde Staten, wordt onmiddellijk me
dedeeling gedaan aan elk der raden van beide 
gemeenten, door toezending van een afsch rift 
van het besluit met eventueele memorie van 
toe! ichti ng. 

2. Ten spoedigste na vaststelling der no
tulen van eenige commissievergadering wordt 
aan elk der colleges van burgemeester en wet
houders van beide gemeenten een afschr ift 
dier notulen gezonden . . 

3. Desverlangd wordt ook van andere be
sluiten der commissie, dan in het eerste I id 
genoemd, mededeeling gedaan aan elk der 
colleges van burgemeester en wethouders der 
beide gemeenten. 

7. De commissie is desverlangd verplicht 
mededeeling te doen omtrent den stand der 
financiën aan elk der raden en aan elk der 
co ll eges van burgemeester en wethouders der 
beide gemeenten. 

Inrichting en samenstelling der commissie. 

8. D e commiss ie bestaat uit vijf leden. 
I eder lid h eeft een plaatsvervanger, die hem 
bij afwezigheid, verhindering of ontstentenis 
vervangt. 

9. 1. De raad van elke der twee gemeen
ten benoemd twee leden en hunne plaatsver
vangers; de Commissari s der Koningin in de 
provincie benoemt één lid en diens plaatsver
vanger. 

2. Ten minste één der door e lk der raden 
te benoemen leden en diens plaatsvervanger 
moeten lid zijn van den raad der gemeente, 
waarvoor zij benoemd worden. 

3. Alle leden en de plaatsvervangende le
den moeten op den dag hunner benoeming 
minstens één jaar woonachtig zijn in de ge
meente, waarvoor zij worden benoemd. H et 

door den Commissaris der Koningin te be
noemen lid en diens plaatsvervanger behoeven 
niet in een der samenwerkende gemeenten 
woonachtig te zijn. 

4. Hij, die zich vestigt buiten de gemeente 
door den raad, waarvan hij tot I id of plaats
vervangend lid benoemd werd houdt op lid of 
plaatsvervange nd lid te zijn.' 

Hij, die ophoudt raadslid te zijn, houdt 
eveneens op lid of plaatsvervangend lid te 
zij n. 

10. D e leden der comrruss1e en hunne 
plaatsvervangers worden benoemd voor vier 
jaren. Om de twee jaren treedt zoo na moge
lijk de helft der leden en plaatsvervangende 
leden af, volgens door de commissie op te 
maken rooster van aftred ing. De aftredenden 
zijn dadelijk weder benoembaar, tenzij het be
paalde in artikel 9 zich daartegen mocht ver
zetten. 

11. 1. De leden en hunne plaatsvervangers 
kunnen te allen tijde hun ontslag nemen. H et 
wordt door hen ingezonden aan het gezag, 
dat hen heeft benoemd. Zij, die hun ontslag 
hebben ingezonden, blijven lid , respectievelij k 
plaatsvervangend lid , totdat hun opvolgers be
noemd zijn, behoudens het bepaalde in ar
tikel 9, vierde lid. 

2. De leden en de plaatsvervangende leden 
kunnen te a llen t ijde bij een met redenen om
kleed besluit worden geschorst of ontslagen 
door het gezag, dat hen heeft be noemd. 

3. In de vervulling van plaatsen, openge
vallen door periodieke aftreding, wordt ten 
minste één maand vóór den datum van af
treding voorz ien. 

4. In de vervulling van andere -openge
vallen plaatsen wordt, zoo spoedig mogel ijk, 
doch uiterlijk één maand na het openvallen, 
voorzien. 

5. Die ter vervuiling eener tusschentijds 
opengevallen plaats benoemd is, treedt af op 
het tijdstip, waarop degeen, in wiens plaats 
hij benoemd is, moest aftrede n. 

12. De leden of de plaatsvervangende leden 
der commissie mogen in rechtsgedingen, waar
in het slachthuisbedrijf betrokken is, niet als 
advocaat of procureur werkzaam zijn, noch 
middellijk, noch onmiddellijk deelnemen aan 
leveringen of aannemingen ten behoeve van 
het bedrijf of aan het koopen van betwiste 
vorderingen ten laste van hetzelve. 

13. De comm issie vergadert ten minste zes 
maal per jaar on voorts zoo dikwijl s het door 
den voorzitter wordt noodig geoordeeld of 
door ten minste twee leden schriftelijk met 
opgave van redenen aan den voorzitter wordt 
gevraagd. 

14. 1. Met inachtneming van hetgeen hier
omtrent in het reg! ment van orde voor de 
werkzaamheden der commiss ie is voorzien, 
bepaalt de voorzitter dag· en uur der verga
dering. 

2. Indien de vergadering is gevraagd door 
het vereischte aantal leden, wordt zij door den 
voorzitter binnen veertien dagen belegd. 

3. De voorzitter roept de leden schriftelijk 
tot de vergadering op. De oproepingsbriefjes 
worden, spoedeischende gevallen uitgezonderd, 
ten minste tweemaal vier en twintig uren vóór 
het houden der vergadering, aan de leden 
bezorgd. Zij vermelden, zooveel mogelij k, de 
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zaken, waarvoor de vergadering is belegd. 
15 . Ten aanzien van de leden der commi 

sie vindt het bepaalde in artikel 52 der ge
meentewet overeenkomstige toepassing. 

16. 1. De vergadering der commissie wordt 
niet gehouden, indien niet ten minste drie 
leden zijn opgekomen. . 

2. Wanneer de vergadering om de in het 
eerste lid vermelde reden niet gehouden kan 
worden, wordt zoo noodig, met een tusschen
ruimte van ten minste v ier en twintig uren, 
een nieuwe vergadering belegd. Deze laatste 
vergadering kan gehouden worden, ongeacht 
het aantal opgekomen leden. 

17. 1. Over alle zaken wordt mondeling 
en bij hoofdelijke oproeping ge temd, doch bij 
het doen van keuzen, voordrachten of aanbe
velingen van personen, bij gesloten en onge
teekende briefjes. 

2. Indien bij het nemen van een besluit 
over een zaak, door geen der leden stemming 
wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te 
zijn aangenomen. 

18. 1. Eene stemming is nietig, indien niet 
meer dan de helft van het getal leden, waar
uit de commissie volgens artikel 8 bestaat -
voor zoover deze zich niet van medestemmen 
moeten onthouden -, aan de stemming heeft 
deelgenomen. 

2. Bij het doen van keuzen, voordrachten 
of aanbevelingen van personen, worden leden, 
die bi anco briefjes hebben ingeleverd, voor de 
toepassing van dit artikel geacht aan de stem
ming te hebben deelgenomen. 

3. In eene vergadering, als bedoeld in het 
tweede lid van artikel 16, is eene stemming 
geldig, ongeacht het aantal leden, dat aan 
de stemming heeft deelgenomen. 

19. Op het nemen van besluiten door de 
commissie zijn van toepassing de artikelen 57 
en 58 der g meentewet. 

20 . De commissie stelt voor haar werkzaam
heden een reglement van orde vast, dat aan 
elk der raden van beide gemeenten wordt 
medegedeeld. Dit reglement mag geen bepa
lingen bevatten, die in strijd zijn met deze 
regeling. 

21. De leden der commissie genieten voor 
het bijwonen van haar vergaderingen of voor 
vergaderingen van door haar benoemde com
mis iën een vergoeding van f 5 per vergade
ring, benevens vergoeding van reis- en ver
blijfko ten volgens de voorschriften van het 
Reisbesluit 1916 Ze klasse. 

Van den voorzitter. 

22. Uit de leden der commissie wordt door 
den Commissaris der Koningin in de provin
cie een voorzitter benoemd. Deze treedt af op 
het tijdstip, waarop hij als lid aftreedt. De 
a ftredende is dadelijk weder benoembaar, ten
zij hij niet wedernm als lid terugkeert. 

23. 1. De voorzitter leidt de vergaderingen 
der commissie. 

2. Hij ontvangt en opent alle aan de com
mis ie gerichte stukken en brengt die terstond 
ter tafel in de vergadering der commi ie, 
tenzij die stukken volgens de orde der verga
dering dadelijk behooren te worden verzonden 
aan het lid of d leden, meer in het bijzonder 
met de zaken, waartoe de stukken betrekking 
hebben, belast. 

3. Hij is in spoedeischende gevallen be
voegd het gevorderd voorloopig onderzoek der 
stukken, alvorens ze ter tafel te brengen, te 
doen plaats hebben en geeft daarvan in de 
ee rstkomende vergadering kennis. 

4. Ten behoeve van dit onderzoek zijn alle 
aan de commissie ondergesch ikte ambtenaren 
verplicht hem de gevraagde inlichtingen te 
verstrekken. 

24 . 1. De voorzitter teekent alle stukken, 
die van de commis ie uitgaan. 

2. Hij is belast met de uitvoering der be
sluiten van de commissie. 

25. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ont
stentenis van den voorzitter wordt hij vervan
gen op de wijze, bij het reglement voor de 
werkzaamheden der commi sie te bepalen. 

26. De voorzitter is voor het door hem ge
voerd bestuur aan de commissie verantwoor
ding schuldig en geeft haar te dien aanzien 
alle verlangde in! ichtingen. 

27. De voorzitter geniet als zoodanig een 
vergoeding van f 500. 

Van den secretaris. 

28. De commissie benoemt, al of niet uit 
haar midden, een secretaris. 

Aan den secretaris kan door de comm issie 
een jaarlijksche toelage worden toegekend. 

29. 1. De secretaris is de commiss ie en 
den voorz itter in alles, wat de hun opgedragen 
taak aangaat, behulpzaam. 

2. Door hem worden alle stukken, die van 
de commissie uitgaan, mede-onderteekend. 

3. In de vergaderingen van de comm issie 
heeft hij geen stem, zoo hij niet uit haar mid
den is benoemd. 

30. De instructie van den secretaris wordt 
door de commissie vastge teld en aan elk der 
coll eges van burgemeester en wethouders der 
beide gemeenten medegedeeld. 

Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontsten
tenis van den secretaris wordt hij vervangen 
op de wijze, bij reglement van orde voor de 
werkzaamheden der commissie te bepalen. 

Van de a1nbtenaren. 

31. 1. De dagelijksche leid ing van het be
drijf is onder toezicht der commissie opge
drngen aan een directeur. 

2. De directeur wordt door de commissie 
benoemd. Deze kan hem bij een met redenen 
omkleed besluit schorsen of ontslaan. 

3. De commissie regelt de bezoldiging van 
den directeur en stelt voor hem een instructie 
vat. 

4. De directeur wordt bij ongesteldheid, af
wezigheid of ontstentenis vervangen, op äe 
wij ze, door de comm iss ie te bepalen. 

5. H et verder aan het bedrijf door de com
missie noodig geoordeelde personeel , wordt 
door haar benoemd, geschorst en ontslagen. 
De commissie regelt de bezoldiging van dit 
personeel en stelt voor hetze) ve, voor zooveel 
noodig, instructies vast. 

6. De voorafgaande bepalingen van dit 
artikel laten onverlet de regeling der benoe
ming, schorsing, ontslag en bezoldiging van 
en vaststelling der instructie voor het aan de 
Vleeschkeuringsdiensten der gemeenten Sit
tard en Geleen verbonden personeel, als be
doeld in artikel 21, eerste lid, sub d, der 
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Vleeschkeuringswet, Staatsblad 1919. n° . 524. 
32. 1. D e directeur stelt zekerheid ten be

hoeve van het bedrijf, tot een bedrag en op 
een wijze door de commissie te bepalen, met 
inach tneming van de bepalingen der gemeente
borgtochtenwet. 

2. De directeur aanvaardt zijn betrekking 
n iet a lvorens de vereischte zekerheid te h eb
ben gesteld. 

3. D e zekerheid wordt opgeheven na vast
stelling van de rekening van het bedrijf over 
het laatste dienstjaar, waarin de betrokkene 
directeur is geweest en na verhaal van het
geen hij ter zake van zijn beheer aan het be
drijf mocht zijn schuldig geb leken. 

4. Indien de directeur na verhooging van 
het bedrag zij ner zekerheid de meerdere zeke r
heid niet binnen een door de comm issie te be
palen termijn heeft gesteld, wordt hij be
schouwd zij n ontslag te hebben gevraagd . 

33. 1. D e directeur is verantwoordelijk 
voor de invordering van alle inkomsten en het 
doen van a ll e betal ingen van het bedrijf. 

Met uitzondering van kl e ine uitgaven, waar
toe geacht worden te behooren die voor porti 
en dergelij ke, doet h ij geen betalingen dan 
tegen kwitantie en nadat de betrekkelijke re
keningen of andere bescheiden voor "gezien" 
zijn geteekend door den voorzitter en één der 
leden van de commissie. 

2. De in het vorig lid bedoelde kleine uit
gaven moeten , zoo zij een bedrag van f 5 te 
boven gaan, eveneens zoo eenigszins mogel ijk 
door kwitanti ën gestaafd worden. 

34. 1. Zoodra. het kasgeld meer dan f 500 
bedraagt, za l de directeur zooveel als hij binnen 
een tij dsverloop van acht dagen niet noodig 
heeft voor het doen van betalingen, doch in 
elk geval het bedrag, waarmede het kasgeld 
de gestelde zekerheid overtreft, storten bij de 
door de commissie aan te wijzen bankinstel
ling. D eze storting zal gesch ieden bij ronde 
sommen van f 100. 

2. T erugbetaling van de op deze wijze ge
storte gelden mag niet gesch ieden clan met 
machtiging van den voorzitter der commissie. 

35. Voor het opnemen van kasgeld bij de 
door de commissie aangewezen bankinstelling 
heeft de directeur in elk bijzonder geval mach
tiging noodig van den voorzitter der com
missie. 

Inrichting der boekhouding en controle. 

36 . 1. H et boekjaar loopt van 1 Janua ri 
tot en met 31 December daaraanvolgende. 

2. De directeur is verantwoordelijk voor de 
ju iste bijhouding der boe ken. 

De boe khouding, welke geschiedt naar h et 
beg insel der dubbele methode, moet steeds een 
volled ige verantwoord ing van a ll e veranderin
gen in het vermogen en een behoorlij k inzicll t 
in de exploitatie geven . 

37. De comm iss ie geeft, ind ien en voor 
zoover zij dit noodig oordeelt, voorschriften 
voor de inrichting van boeken en overige ad
m inistratie van het bedrij f. 

38. 1. De kas, boeken en bescheiden van 
het bedrij f worden ten minste eenmaal in el k 
kalende rkwartaal opgenomen door de com
missie, of een Jid der commiss ie, daartoe aan
gewezen. 

2. De comm issie kan de opname van kas, 

boeken en bescheiden ook opdragen aan een 
door haar aangewezen deskund ige, met name 
aan het Bureau voor Verif icatie en Finan
cieele Adviezen der Vereeniging van Neder
landsche Gemeenten te 's-Gravenhage. 

3. De commissie of het lid der commissie, 
met de opneming belast, zij n bevoegd zich 
daarbij deskundigen bij st a nd te laten verlee
nen door het in het tweede I id van dit artikel 
genoemde bureau. 

4. V an elke opneming wordt een proces
verbaal . opgemaakt, mede te deel en aan de 
commis 1e. 

5. Bij schors ing, ontslag of overlij den van 
den directeur worden door de com missie zijne 
boeken gesloten en zijn kas opgenomen, en die 
boeken en kas, totdat in den d ienst is voor
zien, bewaard. Van het bevonde ne wordt door 
de commissie proces-verbaal opgemaakt. 

De comm iss ie kan dit sl uiten e n opnemen 
ook opdragen aan het door haar aangewezen 
commissielid, of aan de in het tweede lid ge
noemde instelling, terwijl dat l id of de des
kundige alsdan het proces-verbaal opmaakt. 

B eg?"Ooting. 

39. 1. Jaarlijks vóór 1 Augustus wordt aan 
de commissie de begrooting voor het volgende 
boekjaar ter va&tstelling aangeboden. 

2. De directeur ontwerpt de begrooting en 
dient haar met een memorie van toelichting 
vóór 1 Juli aan den voorzitter in. 

40. De begrooting en wijzigingen van de 
begrooting worden vastgesteld door de com
missie en onmiddell ij k na vaststel ling mede
gedeeld aan elk der raden van be ide gemeen
ten. 

De begrooting voor het volgende boe kjaar 
wordt vastge teld vóór 1 S e ptember. 

41. De gemeenteraden zullen eventueele be
z.varen tegen de begrooting of wijz igingen 
daarvan binnen één maand, na mededeeling 
a ls in het vori ge artikel voorgeschreven, schrif
telijk ter kennis brengen van de commissie 
en van Gedeputeerde Staten. 

42. D e begrooting voor het volgende boek
jaar wordt vóór 1 October ter goedkeuring 
ingezonden aan Gedeputeerde Staten. 

Rekening en verantwoording. 

43. 1. De directeur doet over el k dienst
jaar rekening aan de commissie . 

2. Hij zendt de rekening met a lle bijbe
hoorende besche iden binnen drie maanden na 
afloop van het dienstjaar aan de commissie. 

44. 1. Ten laste van de rekening van ba
ten en lasten wordt gebracht de jaarlij ksche 
afschrijving op de waarde der bezittingen van 
het bedrijf. 

2. Het bedrag der jaarlij ksch e afschrijving 
wordt door de commiss ie bepaald . 

45. De commissie onderzoekt de rekening 
zonder uitstel e n stelt vóór 15 M ei de bedra
gen van de re kening van baten en l asten, 
de rekening van kapitaalsinkomsten en uit
gaven en de balans voorloopig vast bij een 
besluit, waarvan het ontwerp hun tegelijk 
met de 1·ekening wordt aangeboden. 

Van het besluit tot voorloopige vaststell ing 
wnrdt onmiddellijk mededeeling gedaan aan 
elk der r aden van beide gemeenten onder over
legging van de rekening. 



405 24 ME I (S. 312) 1935 

46. De gemeenteraden zullen binnen een 
maand na ontvangst van de in het vorig ar
tikel bedoelde stukken, de beschouwingen, 
waartoe de stukken hun aanl ei ding geven, 
schriftelijk mededeelen aan de comm issie en 
aan Gedeputeerde Staten. 

47. 1. H et besluit van de comm iss ie tot 
voorloopige vaststelling der rekening wordt 
met de rekening en de daarbij behoorende be
scheiden binnen zes maanden na afloop van 
het dienstjaar aan Gedeputeerde Staten ge
zonden. 

2. H et besluit van Gedeputeerde Staten tot 
vaststelling der rekening strekt, wo ver de 
daar in goedgekeurde bedragen betreft, aan de 
commiss ie en aan den directeur tot ontl ast ing, 
behoudens later in rechten gebl eken va lsch
heid in bewijsstukken en andere onregelmatig
heden. 

48 . 1. H et door de rekening van baten en 
lasten a ls winst aangegeven bedrag wordt door 
ieder der beide gemeenten voor de helft ge
noten . 

2. H et door de rekening van baten en las
ten a ls ver! ies aangegeven bedrag wordt ge
dekt uit de gewone inkomsten der be ide ge
meenten. De verdeeling geschiedt gelij kelij k 
over de beide gemeenten. 

Bijzondere bepalingen . 

49 . De raden der gemeenten Sittwrd en 
Geleen stellen op voorstel der commissie ge
lijke slachtloonen, weegloonen en andere gel
den, die met betrekking tot de exploitatie van 
een slachthuis geheven kunnen worden, vast. 

50. 1. De raad van de gemeente, op welker 
grondgebied het slachthuis wordt gesticht, za l 
een verordening vaststell en, als bedoeld in 
a rtikel 4, sub 3°., der Hinderwet. 

2. De raad van de gemeente, op wel kM 
grondgebied het sl achthuis niet komt te lig
gen, zal een verordening vaststell en, als be
doeld in artikel 26 der Vl eeschkeuringswet, 
Staatsblad 1919, n°. 524 . 

w ;jziging, ve,·l engin g, opheff ing. 

51. 1. Deze regeling wordt vastgesteld 
voor den t ijd van 30 achtereenvolgende jaren, 
aanvangende op den dag, waarop zij wordt 
bekend gemaakt in de Nederlandsche Staats
courant . 

2. Deze regeling is stilzwijgend voor 10 
ja ren verlengd, indien zij ui terlijk twee jaren 
voor afloop door geen der beide gemeente
raden is opgezegd. Gelijke stilzwijgende ver
lenging tel kens voor 10 ja ren heeft ook daar
na plaats, indien geen schriftelijke opzegging, 
als genoemd, is geschied u iterlijk twee jaren 
vóór het einde der loopende 10 jaren. 

52. Wijziging of aanvulling dezer regeling 
geschiedt bij beslu it van de raden der beide 
gemeenten , behoudens het bepaalde in artikel 
135 der gemeentewet . 

53. 1. B ij het beëindigen dezer regeling 
zal de commissie aan den raad van elke ge
meente, die deze regeling hebben aangegaan, 
een voorstel doen omtrent de liqu ida tie. Wordt 
da t voorstel binnen drie maanden, nad at het 
is ingediend, door de beide gemeenten onge
wijzigcl, of wel op volkomen gelij kluidende 
wijze gewijzigd, aangenomen, dan gesch iedt 

de I iquidatie dienovereenkomstig door de com
m issie. 

2. H eeft dat niet plaats gehad, dan ge
schied t de liqui datie door een commissie van 
vijf leden, op de wijze door die commissie bij 
meerderheid van stemmen te bepalen. 

3. De raad van ieder der gemeenten be
noemt twee leden der commiss ie voor de li
quidatie, terwijl het vij fde lid zal worden 
benoemd door den Comm issari s der K oningin 
in de provincie. Leden der commiss ie, voor 
zoover door den raad te benoemen, kunnen 
slechts zijn de burgemeester en de leden van 
den raad der gemeente, waarvoor de benoe
ming geschiedt. 

Slotbepaling . 

54. Deze regeling kan worden aangehaald 
onder de benaming Slachthu isregeling voor de 
gemeenten Sitta,·d en Geleen. 

Onze Minister van Binnenl andsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in de Nederlandsche S taatscourant en 
met het begeleidend rapport van Onzen ge
noemden Minister in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State, Afdeeling 
voor de Gesch illen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 24sten M ei 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Z aken, 
J . A. de W i I d e. 

(Uitgeg . 4 J uni 1935.) 

0 4656. 

BINNENLANDSCH BESTUUR. 

Gemeenschappelij ke regeling bouw 
slachthuis Sittard-Geleen. 

's-Gravenhage, 8 M ei 1935. 

Aan de K oningin. 

E erbiedig wordt Uwer M ajesteit hierbij aan 
geboden het advies van den R aad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 19 December 1934, n°. 566, betreffende 
het verzoek van het gemeentebestuur van Sit
ta,·d om de totstandkoming te bevorderen van 
eene gemeenschappelijke regeling met de ge
meente Gel een, nopens de oprich t ing en de 
ex ploitatie van een slachthuis. Bij dit adv ies 
werd het volgende ontwerp-beslu it overge
legd: 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Besch ikkende op het verzoek van het ge

meentebestuur van Sittard om de totstandko
ming te bevorderen van eene gemeenschappe
lijke regeling met de gem eente Gel een, nopens 
de oprichting en de explo itatie van een slacht
hu is; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 December 1934., 11°. 566; 

Op de voordracht van Onzen M inister , an 
Binnenlandsche Zaken van 

Overwegende: dat de gemeenteraad van 
Sittwrd krachtens artikel 138 der gemeentewet 
tot Ons het verzoek heeft ger icht eene gemeen
schappelijke regeling met de gemeente Gel een, 
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betreffende de stichting en de exploitatie van 
een slachthuis op te leggen; 

dat, nadat Gedeputeerde Staten van Lim
burg overeenkomstig artikel 141 der gemeente
wet hun gevoelen ter kennis van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken hadden ge
bracht, Gedeputeerde Staten namens Onzen 
Minister aan de besturen der genoemde ge
meenten hebben opgedragen nader over eene 
gemeenschappelijke regeling overleg te ple
gen; 

dat bij dit overleg geen overeenstemming is 
bereikt, aangezien het gemeentebestuur van 
Geleen bezwaar blij ft maken tegen de rege
ling, zooals deze door het gemeentebestuur 
van Sittard was ontworpen, aanvoerende, dat 
arti kel 28 de - mogelijkheid dient te scheppen 
om den secretaris der commissie ook buiten 
de leden der commiss ie te benoemen; dat, aan
genomen, dat in deze regeling van geen ander 
personeel sprake zal zijn dan van het slacht
huis, en dus n iet van den keuringsdienst, n iet 
zal kunnen worden ontkend, dat de keurings
diensten in het slachthuis zu llen moeten wer
ken ; dat het dan echter onmogel ij k moet wor
den geacht, dat twee hoofden van twee ver
schillende keuringsdiensten moeten gaan wer
ken onder een nieuw {derde) hoofd van een 
slachthuis; dat het practisch niet mogelijk zal 
zijn, zeker althans niet wenschelijk, om de twee 
keuringsdiensten in één slachthuis te laten 
werken; dat, wanneer een der tegenwoordige 
hoofden der keuringsdiensten hoofd van het 
gemeensch appelijk slachthuis wordt en hij 
tevens hoofd blijft van den vleeschkeurings
dienst, waaraan hij thans reeds is verbonden, 
iedereen zal moeten gevoelen, dat het andere 
hoofd van den keuringsdienst practisch de 
ondergeschikte zal worden; dat het gemeente
bestuur daarom van meening bl ijft, dat de op
gezette regeling onvolledig moet worden ge
acht, omdat geen rekening wordt gehouden 
met het practische en onvermijdelijke gevolg, 
dat daaruit voortvloeit, dat namelijk de keu
ringsdienst van vee en vleesch in de gemeente 
Geleen gedoemd is te verdwijnen; dat daarom 
zijns inziens deze regeling niet kan worden 
opgelegd, vooraleer eene gemeenschappelijke 
regeling ten aanzien van de vleeschkeuring 
tusschen de samenwerkende gemeenten is tot 
stand gekomen; dat de raad zijner gemeente 
zich ech ter gesteld heeft op het standpunt, dat 
eene samenwerking met de gemeente Sittard 
ten aanzien van de vleeschkeuring n iet ge
wenscht moet worden geacht; dat bij even
tueele oplegging van eene gemeenschappelijke 
regeling, als th ans bedoeld, die gene igdheid 
zijns inziens nog minder aanwezig zal zijn; 
dat indien ten aanzien van de uitvoering der 
Vle'eschkeuringswet in de mijnstreek-West de 
bèstaande toestand eene noodzakelijke herzie
ning behoeft, eene gemeenschappelijke rege
ling tot stand zal dienen te komen tusschen 
de gemeenten Sitt,ard, Gel,een en B e,ek; dat 
het ten slotte zijns inziens onmogelijk is om, 
bij onwilli gheid van den gemeenteraad, af te 
dwingen eene verordening, als bedoeld in ar
tikel 4, 3e lid, der Hinderwet, waarvan sprake 
is in artikel 50 der ontwerp-regeling; 

dat onzekerheid op dit punt eveneens be
staat, waar sprake is van eene ongeveer ge
lijke verordening ex artikel 26 der Vleesch-

keuringswet; dat de rendab ili teit van een 
slachthuis, dat gebouwd wordt tengevolge van 
eene opgelegde gemeenschappelijke regeling, 
daarmede ten zeerste in het gedrang kan wor
den gebracht; 

dat het gemeentebestuur van Sittard heeft 
gemeend zijn verzoek te moeten handhaven; 

Overwegende: dat Wij van de Ons bij ar
tikel 142 der gemeentewet gegeven bevoegd
heid een omzichtig gebruik behooren te ma
ken; 

dat op grond van h et ambtsbericht van den 
Veterinairen Hoofdinspecteur van de Volks
gezondheid, ingewonnen naar aanleiding van 
een schrijven van de Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, 
moet worden aangenomen, da t de gemeen
schappelij ke exploitatie van een slachthuis 
door de gemeenten Sittard, en Gelew, zonder 
dat tevens geregel d zal zijn een gemeenschap
pelijk uitvoeren van den Vleeschkeurings
dienst, tot moeilijkheden aanleiding moet 
geven, aangezien eene scheiding in slachthuis
werkzaamheden en keuringswerkzaamheden en 
een daarmede verband houdende geldelijke 
belooning van den Directeur en het overige, 
aan het slachthuis verbonden, keuringsperso
neel ondoenlijk moet worden geach t ; 

dat er onder deze omstandigheden bezwaar 
bestaat, eene gemeenschappelij ke regeling, als 
is gevraagd, op te leggen; 

Gez ien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het verzoek van het gemeentebestuur van 
Sittard af te wijzen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

, den 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

De voorgestelde ui tspraak gaf mij aanlei
ding, het volgende onder de aandacht van 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge-
schillen van Bestuur, te brengen: · 

,,Met de in dat advies neergelegde stelling, 
dat van de aan de Kroon bij artikel 142 der 
gemeentewet gegeven bevoegdheid een omzich
tig gebruik behoort te worden gemaakt, kan 
ik m ij uiteraard vereenigen. Of deze juiste 
stelling ook in dit geval tot een slotsom moet 
leiden, die alle andere overwegingen ter zijde 
stelt, is een vraag, die ik niet aanstonds ' be
vestigend kan beantwoorden. 

In het onderwerpel ijke geval meent Uwe 
afdeeling, dat de door den V eterinairen Hoofd
inspecteur van de Volksgezondheid geopperde 
bedenking voldoenden grond oplevert om het 
verzoek van het gemeentebestuur van Sittard 
niet in te willigen. 

Naar mijn oordeel is deze bedenking van 
dien aard, dat daaraan zonder veel bezwaar 
kan worden tegemoet gekomen, wanneer tot 
gemeenschappelijke exploitatie van een slacht
huis wordt overgegaan. Mijns inziens zullen 
de financieele belangen van beide gemeenten 
in de praktijk vanzelf er toe leiden, dat ook 
de Vleeschkeuringsdienst gemeenschappelijk 
wordt geregeld. 

Voorts heeft het mijn aandacht getrokken, 
dat in Uw advies de financieele voordeelen, 
welke voor beide gemeenten verbonden ûjn 
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aan de exploitatie van een gemeenschappelijk 
slachthuis, onbesproken blijven. De motieven, 
op grond waarvan het gemeentebestuur van 
Sittard tot het doen van het onderwerpelijk 
verzoek is overgegaan, houden toch voorname
lijk verband met deze financieele voordeelen. 
Ook Gedeputeerde Staten van Limburg achten 
een gemeenschappelijke exploitatie van een 
slachthuis op financieele gronden noodzake
lijk. Speciaal moge ik wijzen op de volgende 
passage in hun brief van 2 Maart 1934, le 
Afdeel ing, La. 1654/4 K: 

"Waar eenerzijds de gemeente Sittard staat 
voor de noodzakelijkheid van verbouwing van 
het bestaande of den bouw van een nieuw 
slachthuis en ten andere ook voor de gemeente 
Geleen. de bouw van een gemeentelijk slacht
huis hoogst wenschelijk is gebleken, terwij l de 
plaatselijke omstandigheden zich uitermate 
leenen voor den bouw van één gemeenschap
pelijk slachthu is en het bouwen daarvan -
ook naar het oordeel van den Inspecteur der 
Volksgezondheid - om redenen zoowel van 
financieelen als van hygiënischen aard te ver
kiezen valt boven den bouw van een slacht
huis door en voor iedere gemeente afzonder
l ij k, zijn wij van oordeel, dat het verzoek van 
het bestuur der gemeente Sittwrd uit dien 
hoofde alleszins gemotiveerd moet worden ge
acht." 

Wat de financieele voordeel en betreft, wijs 
ik nog op den brief van het gemeentebestuur 
van Sittard, d.d. 25 Juli 1933, Afdeeling IV, 
n°. 1774, met bijlagen, gericht tot Gedepu
teerde Staten van Limb_urg. 

Ik behoef Uwe Afdeeling niet uiteen te 
zetten, dat, vooral in de tegenwoordige om
standigheden, onnoodige uitgaven, ook door 
de gemeenten, moeten worden vermeden. 
Maatregelen, waarmede de financiën der ge
meenten gediend zijn, moeten zooveel moge
lijk worden bevorderd, ook al worden daar
tegen bezwaren aangevoerd, mits deze be
Z\varen niet gericht zijn op strijd met de wet 
of het algemeen belang. 

In verband hiermede geef ik a ls mijn aan
vankelijken indruk weer, dat inwilliging van 
het verzoek van het gemeentebestuur van 
Sittard op financieele gronden alle aanbeve
ling verdient." 

Mijn verzoek om de onderwerpelijke aange
legenheid in nadere overweging te nemen 
heeft niet tot gevolg gehad, dat de Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur van den Raad 
van State het reeds aanvankelijk ingenomen 
standpunt meende te kunnen wijzigen, en wel 
in hoofdzaak op grond van het feit, dat bij 
de openbare behandeling dezer zaak niet de 
indruk is gevestigd, dat bij de betrokken ge
meenten tot samenwerking inzake den Vleesch
keuringsdienst groote geneigdheid bestaat. De 
Afdeeling voornoemd meent, met den Vete
rinairen Hoofdinspecteur, wiens standpunt 
door den Minister van Sociale Zaken wordt 
gedeeld, dat zoodanige gemeenschappelijke ex
ploitatie van een slachthuis alléén in hooge 
mate bezwaarlijk, zoo niet ondoenlijk is te 
achten, zoolang een gemeenschappelijke rege
l ing inzake vleeschkeuring niet is tot stand 
gekomen. De afdeeling concludeert, dat de 

financieele voordeelen, verbonden aan de ge
meenschappelijke oprichting en exploitatie van 
een slachthuis, als door de gemeente Sittard 
gevraagd, naar hare meening de weegschaal 
niet naar de andere zijde kunnen doen door
slaan. 

Ook deze uiteenzetting heeft mij geen vrij
heid kunnen doen vinden Uwer Majesteit in 
overweging te geven het voorgedragen ont
werp-besluit te bekrachtigen. 

Immers het is een onafwijsbare eisch des 
tijds, dat a ll e bestuursorganen, ook de lagere, 
met den meesten ijver er naar streven, de 
kosten van het functionneeren der overheids
diensten zooveel mogelijk te beperken. Deze 
eisch, die weliswaar in betere tijden ook 
geldt, doet zich thans in die mate gelden, dat 
bezwaren, die onder normale omstandigheden 
wellicht zouden kunnen leiden tot het inslaan 
van een anderen weg, moeten worden opzij 
gezet, wanneer blijkt, dat zij niet onoverko
menlijk zijn. Het is voor den ondergeteekende 
niet te aanvaarden, dat, nu in de gemeente 
Sittard het slachthuis moet worden verbeterd 
en in de gemeente Geleen een slachthuis zou 
moeten worden gesticht, de mogelijkheid om 
deze twee belangen te di enen door ééne voor
zien ing, ongebruikt wordt gelaten. 

In deze meening wordt hij gesterkt niet al
leen door de aanvrage om gemeenschappelijke 
regeling door de gemeente Sittard, maar voor
al door den steun, welke aan deze aanvrage 
wordt gegeven door Gedeputeerde Staten, het 
meest aangewezen orgaan voor heoordeeling 
van plaatselijke problemen, die de gemeente
grenzen overschrijden. 

Het komt den ondergeteekende dan ook 
voor, dat het geen ijdele verwachting is, dat 
de bezwaren, door het gemeentebestuur, dat 
thans niet wenscht mede te werken, opgewor
pen, in de practijk zullen blijken oplosbaar te 
zijn, zoodra eenmaal vaststaat, dat op het punt 
van slachthuisbouw samenwerking dient plaats 
te vinden. De practijk heeft meer dan eens 
aangetoond, dat het onder zekeren dwang tot 
stand gekomen gemeenschappelijk belang een 
basis kan zijn voor vruchtdragende samenwer
king. Ten deze vertrouwt de ondergeteekende 
op het inzicht der bestuursorganen in de be
hoeften dezer t ijden - zij het, dat een overi
gens niet onbegrijpelijke drang tot behoud 
van e igen zelfstandigheid de partijen thans op 
het geschilpunt verdeeld houdt. 

Uit dien hoofde ben ik van oordeel, dat ten 
deze de financieele zijde der zaak moet prae
valeeren, in aanmerking genomen, dat de be
zwaren, welke de Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, vreest, in de 
praktijk hunne oplossing zullen kunnen vin
den. 

In verband hiermede komt het mij voor, dat 
het verzoek van het gemeentebestuur van Sit
tard dient te worden ingewilligd. 

Het daartoe strekkend hierbij overgelegd 
ontwerp-besluit moge Uwer Majesteit eerbie
dig ter bekrachtiging worden aangeboden. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. tl e W i I tl e. 
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s. 313. 

25 Mei 1935. BESLUIT tot gedeeHelijke ver
nietiging van een besluit van Burgemees
ter en Wethouders van Weesperkarspel, 
betreffende bouwtoezicht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op de Woningwet en op de gemeente

wet; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 9 April 1935, n°. 2478 M.B.A. 600, Af
deeli ng Volksgezondheid , en van 13 April 
1935, n°. 11366, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur , betreffende het besluit van burgemees
ter en wethouders van Weesperkarspel van 
23 J anuari 1935, tot vaststelling van een in
structie voor den " Technisch Ambtenaar in 
Al gemeenen Dienst" dier gemeente; 

Overwegende, dat volgens artikel 1 der in
structie de bedoelde ambtenaar belast zou zijn 
met " h et bouwtoezich t ingevolge de gemeen
telijke bouwverordening", derhalve met toe
zicht a ls volgens artikel 13 van de Woning
wet is vereischt; 

dat volgens artikel 10 de r instructie het 
daarbij aan den ambtenaar opgelegde verbod 
van het aanvaarden, uitvoeren of aan de uit
voering medewerken, van techn ische opdrach
ten van particulieren niet geldt ten aanzien 
van werken, die buiten Weesperkarspel wor
den uitgevoerd door particulieren, die geen 
inwoners zijn van die gemeente; 

dat deze bepaling, en de daardoor aan den 
ambtenaar gelaten vrijheid om particulieren 
te di enen, het hem opgedragen toezicht, en de 
daarbij betrokken pub] ieke belangen, kan 
schaden door conflict van belangen, waar de 
ambtenaar in di enst van de gemeente niet in 
mag worden betrokken, wat met name wel zou 
geschieden wanneer het betre~ werken, die 
onder Weesperkarspel worden u itgevoerd door 
particulieren, van wie h ij elders techn ische op
drachten zou hebben aanvaard; 

dat de vaststelling van de instructie den 
gemeenteraad - die volgens de wet een amb
tenaar, belast met toezicht, enz. moet benoe
men -, practisch voor de noodzakelijkhe id 
plaatst om óf een ambtenaar te benoemen, 
voor wien óók de bedoelde, uiteraard onge
wenschte, u itzonderingsbepaling zou gelden, 
of de benoeming van den ambtenaar uit te 
stell en in afwachting van eventueele intrek
king van die bepaling; 

dat de vaststelling van de instructie, met 
begrip van de bedoelde bepaling, derhalve 
een goede wetsui tvoering belemmert; 

den R aad van State gehoord, advies van 7 
Mei 1935, n°. 39; 

Gezien het nader rapport van Onze Jl.1 ini s
ters van Sociale Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken van 16 Mei 1935, n°. 4050 M/P .B.R. , 
Afdeeli ng Volksgezondheid, en van 20 Mei 
1935, n°. 13721, afdeel ing Binnenlandsch Be
stuur· 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van burgemeester en 

wethouders van vVeesperkarspel wegens strijd 
met het algemeen belang te vernietigen voor
zoover het een te benoemen ambtenaar vrij 
laat in het aanvaarden, u itvoeren of aan de 
uitvoer ing zijn medewerking verleenen, van 

technische opdrachten van particul ieren, zoo, 
dat in artikel 10 van de vastgestelde instructie 
ve,·vallen de woorden: ,, tenzij deze worden 
verstrekt door particulieren, die geen inwo
ners dezer gemeente zijn voor werken, liggen
de buiten de gemeente". 

Onze Minister van Socia le Zaken is belast 
met de u itvoering van di t besluit, dat in het 
Staatsb/.ad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 25sten Me,i 1935. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Sociale Za ken, 
J . R. S l o tem a k e r d e B r u ï n e . 
De Ministe,· van B innenlandsch,e Zaken, 

J. A . d e W i I d e. 
{Uitgeg. 11 J uni 1935.) 

s. 314. 

27 M ei 1935. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
6 April 1935 te 's-Gravenh,age tusschen 
den Minister van Bui ten] andsche Za ken 
en den Bel g ischen Gezant gewisselde nota's 
ter goedkeuring van eene op 20 December 
1934 te Antwerpen tusschen de Neder
landsche en Belgische vaste commissaris
sen voor het gemeenschappelijk toezicht op 
de scheepvaart en het loodswezen op de 
Schelde, enz. gesloten overeenkomst tot 
wijz ig ing van a rt ikel 16 van het Inter
nationaal Reglement van 20 Mei 1843, 
betreffende het loodswezen en het gemeen
schappelij k toez icht op de Schelde {Staats
blad 1843, n°. 45). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gez ien de op 6 Apri l 1935 te 's-Grav enhage 

tusschen Onzen Minister van Bui tenl andsche 
Zaken en den Belgischen Gezant gewisselde 
nota's ter goedkeuring van eene op 20 Decem
ber 1934 te Antwerpen tusschen de N eder
l andsche en B elgische vaste commissar issen 
voor het gemeenschappelijk toezicht op de 
scheepvaart en het loodswezen op de Schelde, 
enz. gesloten overeenkomst tot wijzig ing van 
artikel 16 van het Internat ionaal R eglement 
van 20 Mei 1843, betreffende het loodswezen 
en het gemeenschappelij k toez icht op de 
Schelde {Staatsblad 1843, n° . 45), van welke 
nota's een afdruk en eene vertal ing en van 
welke overeenkomst een afdruk bij dit Besluit 
zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst op 
1 Mei 1935 is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 24sten Mei 
1935 , Directie van het Protocol, n° . 17480; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's en overeenkomst, a ls

mede de vertaling van die nota's , te doen 
bekend maken door de plaatsing van dit Be
sluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, H oofden van Depa rtemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 27sten Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken, 
de G ra e f f. 

{ Uitgeg. 7 J uni 1935.) 
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Fransche tekst. 

L a H aye, Ie 6 avr il 1935 . 

Monsieur le Ministre, 

J' a i l'honneur de porter à l a connaissance 
de Votre Excellence que Ie Gouvernement de 
la Reine a approuvé ]'arrangement, signé à 
Anvers Ie 20 décembre 1934, pa r les Com
missaires permanents néerland a is et belges 
pour la surveill ance commune de la naviga
t ion et des services de pilotage etc. dans 
l 'E scaut, ci-annexé en copie et dont la teneur 
sera considérée comme insérée dans Ia présente 
note. 

J e me permets de proposer à Votre E xcel
lence de fixe r la date de l' entrée en vi gueur 
dudit arrangement au l er ma i 1935 et je Lui 
saurais gré de bien vouloir me communiquer 
si Ie Gouvernement beige est d'accord avec 
cette da te . 

J e sa isis cette occasion, Monsieur Ie Mi
nistre , pour Vous renouveler l 'assurance de 
ma h a ute considérat ion. 

D e G ra e f f. 

S on Excell ence M onûeu,· Charl es 
Maskens, Envoyé E xtmordinaire 
et Minist,·e Plénipotentiaire de 
Sa Majesté le R oi des B elges. 

Légation de Belg ique. 

B.5. n°. 1722. 

L a H aye, le 6 av ril 1935. 

Monsieur Ie Ministre, 

J'a i l 'honneur d' accuser réception de la 
lettre que Votre E xcellence a b ien voul u 
m 'adresser aujourd'hui et de porter à Sa con
na issance que Ie Gouvernement du Roi a a p
prouvé ]'arra ngement, signé à Anvers Ie 20 
décembre 1934, par les Commissaires perma
nents belges et néerl a ndais pour la surveil
lance commune de la naviga t ion et des servi
ces de pi lotage etc. dans l'Escaut, c i-annexé 
en copie et <lont la teneur sera considérée 
comme insé rée da ns la présen te note. 

J e me permets de faire savoir à Votre Ex
cellence que Ie Gouvernement beige est d' ac
cord sur ce que la date de l' ent rée en vigueur 
dudit arrangement soit fixée au l er ma i 1935. 

J e sa isis cette occas ion de Lui renouveler 
les assurances de m a plus haute considération. 

Ch. M askens. 

S on E xcell ence J onkheer A. C. D. 
de Graeff , M in~tr e d es A//afres 
E t1·angè1·es, L a H aye. 

Les soussignés Commissaires permanents bel 
ges et néerl anda is pour la surve ill a nce com
mune de la navigat ion et des services de pilo
tage, etc., da ns l'Escaut , s'étant réunis à 
Anvers, en vertu des pouvoi rs qui leur ont 
été conférés pa r leurs Gouvernements respec
tifs, désirant mettrn Ie paragraphe ler de 

l'art icle 16 du Règlement du 20 mai 1843 
relatif au pilotage et à la surveillance com
mune dans l 'Escaut en harmonie avec les 
prescript ions du nou veau Code international 
des signaux, adopté pa r les di verses pui ssances 
m ar it imes, sont convenus des dispos it ions sui
vantes : 

Art. I. L e paragraphe l e r de l'article 16 
du R èglement du 20 m a i 1843, relatif au 
pi lotage et à l a su rveillance commune dans 
l 'Escaut, tel qu'il a été modifié pa r les con
ventions du 7 av1·i] 1876 et du 25 octobre 
1900, approuvées pa r les deux Gouvernements 
respecti vement sous I es dates du 17 juillet 
1876 e t du 23 mars 1901, est rempl acé par Ie 
texte e i-après : 

" L es s ignaux d' appel d'un pilote sont ceux 
prescri ts à eet effet pa r Ie Code Interna tional 
des signaux ." 

Art. II. Le présent a rrangement ne sera 
mis à exécution qu'après l'approbation des 
Gouvernem ents respect ifs. 

En foi de quoi les souss ignés ont s igné Ie 
présent arrangem ent en langues frança ise et 
néer landa ise . 

F a it en double à Anvers, le 20 décembre 
1934 . 

Les Commissaires perm anents belges, 
D e V os. 
L . B o nn et. 

L es Commissaires perma nents néer
landais, 

V e rta l ing. 

N. J . v a n L a e r . 
A r n t z e n i u s . 

' s-Gravenh age, 6 April 1935. 

Mijnheer de Gezant , 

Ik heb de eer rer kennis van Uwe Excel
lent ie te brengen, dat H are1· M a jesteits R e
geering de overeenkomst heeft goedgekeurd, 
te Antwerpen op 20 December 1934 µ-eteekend 
door de vaste N ederlandsche en Belg ische 
Commissari ssen voor h et gemeenschappel ij k 
toezicht op de scheepvaart en het loodswezen 
enz . op de Schelde, wel ke in kopie is bijge
voegd en waarvan de inhoud geach t zal wor
den, in deze nota te zijn opgenomen. 

Ik ve roorloof mij , aan Uwe Excell entie voor 
te stell en, den da tum va n inwerkingtreding 
van genoemde overeen komst vast te stel) en op 
den len Mei 1935 en ik zou H aar erkentelijk 
zij n voor de mededeel ing, of de Belg ische Re
geer ing zich met dien da tum kan vereen igen. 

I_k maak van deze gelegenheid gebruik, 
M1Jnheer de Gezant, om U opnieuw de ver
zekering te geven van mijn hoogach t ing. 

D e Grae ff. 

Zijner Excellentie den H eer Cha rles 
M askens, Buitengewoon Gezant en 
Gevol1nachtigd M i11iste1· van Zijne 
Majesteit den K oning de ,· B elgen. 



1935 27 ME I (S. 314-315) •410 

Gezantschap van België. 

B.5. n°. 1722. 

's-Gravenhage, 6 April 1935. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen 
van den brief dien Uwe Excellentie heden 
tot mij heeft willen richten en te Harer ken
nis te brengen, dat Zijner Majeste its Regee
ring de overeenkomst heeft goedgekeurd, te 
Antwerpen op 20 December 1934 geteekend 
door de vaste Belgische en Nederlandsche 
Commissarissen voor het gemeenschappelijk 
toezicht op de scheepvaart en het loodswezen 
enz. op de Schelde, welke in kopie is bijge
voegd en waarvan de inhoud geacht zal wor
den, in deze nota te zijn opgenomen. 

Ik veroorloof mij, Uwer Excellentie te be
richten, dat de Belgische Regeering zich er
mede kan vereenigen, dat de datum van in
werkingtreding van genoemde overeenkomst 
vastgesteld wordt op den len Mei 1935. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 
Haar opnieuw de verzekering te geven v_an 
mijn hoogachting. 

C h. M a s k e n s. 

Zijner Excellentie J onkheer A. C. D. 
de Graeff, Minister van Buiten
landsche Zaken, 's-Gravenhage. 

De ondergeteekenden, vaste Belgische en 
Nederlandsche Commissarissen voor het ge
meenschappelijk toezicht op de scheepvaart en 
het loodswezen op de Schelde, enz. te Ant
werpen vergaderd, ingevolge de volmachten, 
welke hun door hun onderscheiden Regee
ringen zijn verleend, de eerste zinsnede van 
artikel 16 van het Interna,tionale Reglement 
van 20 Mei 1843, betreffende het loodswezen 
en het gemeenschappelijk toezicht op de 
Schelde, in overeenstemming wenschende te 
brengen met de voorschriften van het Nieuwe 
Internationale Seinboek, aangenomen door de 
verschillende zeevarende mogendheden, zijn 
omtrent de navolgende bepalingen overeen
gekomen: 

Art. I. De eerste zinsnede van artikel 16 
van het Reglement van 20 Mei 1843, betref
fende het loodswezen en het gemeenschappe
lij k toezicht op de Schelde, zooals die is ge
wijzigd bij de overeenkomsten van 7 April 
1876 en van 25 October 1900, goedgekeurd 
door de beide Regeeringen onderscheidenlijk 
op 17 Juli 1876 en .23 Maart 1901, wordt door 
den volgenden tekst vervangen: 

,,De seinen ter bekoming van een loods zijn 
die, welke in het Internationale Seinboek als 
loodsseinen zijn aangegeven." 

Art. II. Deze overeenkomst zal slechts in 
werking treden na goedkeuring door de on
derscheiden Regeeringen. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden 
deze overeenkomst in. de Fransche en Neder
landsche taal hebben onderteekend. 

Gedaan in dubbel, te Antwerpen, den 20 
December 1934. 

s. 315. 

De Belgische vaste Commissarissen, 
De Vos. 
L. Bonn et. 

De Nederlandsche vaste Commissa-
rissen, 

N. J. van La er. 
A r n t z e n i u s. 

27 M ei 1935. BESLUIT, bepalende de be
kendma king in het Staatsblad van het 
op 5 December 1934 te 's-Gravenhage ge
sloten verdrag nopens het Nederlandsch
Duitsche betalingsverkeer, alsmede van de 
notawisseling van denzelfden datum no
pens de voorloopige toepassing van het 
verdrag. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien het op 5 December 1934 te 's-Gra

venhage gesloten verdrag nopens het Neder
la ndsch-Duitsche betalingsverkeer, alsmede de 
notawissel ing van denzelfden datum nopens 
de voorloopige toepassing van het verdrag, 
welk verdrag en welke nota's in afdruk en, 
voor wat de Duitsche nota betreft, in verta
ling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Gelet op artikel 2 der Wet Internationaal 
Betalingsverkeer 1934 (Staatsblad n°. 583); 

Overwegende, dat genoemd verdrag voor
loopig is toegepast wat Nederland en Neder
landsch-lndië betreft van af 10 December 
1934, wat Curaçao aangaat van af 16 Januari 
1935 en wat Su,-iname betreft van af 1 Fe
bruari 1935 ; 

Overwegende mede, dat de akten van be
krachtiging van genoemd verdrag op 15 Mei 
1935 te Berlijn zijn uitgewisseld; 

Overwegende wij ders, dat genoemd verdrag, 
overeenkomstig artikel 17, op 30 Mei 1935 
voor Nederland, N ederlandsch-lndië Surina
m e en Cumçao zal in werking tred~n; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 24sten Mei 
1935, Directie van het Protocol , n° . 16732; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemd verdrag en bovengenoemde 

nota's met vertaling te doen bekend maken 
door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. . 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 27sten Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
de Graeff. 

(Uitgeg. 1 Juni 1935.) 

Verdrag nopens het Nederlandsch-Duitsche 
Betalingsverkeer. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 

de Duitsche Rijkskanselier, 
geleid door den wensch, het betalingsverkeer 
tusschen Nederland en Duitschland te verge-
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makkelijken , h ebben tot hunne gevolmach
tigden benoemd : 

H are M a jestei t de Koning in der N ederlan
den: Dr. Hans M ax Hirschfeld, Di recte ur
Generaal van H a ndel en Nijve rheid bij het 
Departement van E conomische Za ken ; 

de Dui tsche Rijkskanse lier: Dr. Fritz 
Koehl er, Administrateur bij h et Duitsche 
Rijksministerie voor Voedselvoorziening en 
Landbouw; 

die, na onderzoek hunner in goeden en be
hoorlij ken vorm bevonden volmachten , het n a
volgende overeen gekomen zijn. 

Art. 1. H et betalingsverkeer tusschen het 
Koninkrij k der N ederl a nden en Duitschla nd 
zal , voor zoover h et betreft de in a r t ikel 2 
opgesomde betalingsverpl icht ingen , in N eder
l a nd uitslui tend worden a fgewikkeld door tus
schenkom st van he t Nederl a ndsch Clearing
inst ituut en in Duitsch land u itsluitend door 
tusschenkomst van de " Deu tsche V errechnungs
kasse' '. 

Voor zoover in dit verdrag de woorden 
,,N ederland" en " N ederl a ndsch" gebru ikt zijn, 
wordt ook het 1·ijk buiten Europa bedoeld, 
wanneer niet uitdrukkelijk iets anders is be
paald. 

Art. 2. Onder de bepalingen van di t ver
drag vallen , nadere a fspra ken voorbehouden, 
de vol gende verplichtingen va n N eder l andsche 
schuldena ren ten aanzien van Dui tsche schuld
e ischers en van D u irache schuldena ren ten aan
zien van N ederl a ndsche schuldeischers, voor 
zoover deze verplich t ingen nà 23 Sep tember 
1934 vervallen zijn of vervall en: 

1. betalingen wegens den invoer va n N e
derl a ndsche goederen in D u itsch land en va n 
Duitsche goederen in N ederl a nd , zoomede, met 
wederzijdsche toestemm ing, beta l ingen wegens 
het loonveredel ingsverkeer ; 

2. beta lingen voor onkosten, die ontstaan 
in verband met het N ederl a ndsch-DLiitsche 
goederenverkeer en wel in het bijzonder voor 
invoerrech ten , spoorweg- en binnenscheep
vaa rtvrachten ; voor expeditiekosten . en -pro
visiën, voor overl ad in gs-, h aven- en bunker
kosten voor de binnenscheepvaart ( zonder de 
kosten der bunkerkolen) en voor transport
verzekeringen ; 

3. bet alingen · voor onkosten in verband 
met het doorvoerverkeer door N ede rl and naar 
en uit Duitschl a nd en door Duitschl and naar 
en uit N ederl and; 

4. de opbrengsten uit het binnenscheep
vaar tverkeer , voor zoover deze opbrengsten 
gewoonl ijk niet worden besteed voor betal in
gen in het land van den schulde naa r; 

5. beta lingen voor zeevrachten voor in 
Dui tschl a nd ingevoerde goederen aan N eder
l andsche scheepvaa rtondernemingen voor zoo
ve r voor de betaling dezer goedere n dev iezen
certifi caten of -ver gunnin gen a fgegeven zijn ; 

6. de betal ing va n saldi, d ie ontstaan u it 
de bui ten h et kader van dit verdrag tot st a nd 
komende verrekening der weder zij dsche a d
ministra t ies va n het N ederl a ndsch-Dui tsch 
spoorweg-, 1 uch tvaa rt-, post- en telegraafver
keer ; 

7. beta l ingen va n R eisbureaux aan ver
keersondernemingen van het a ndere l and (met 
inbegrip van scheepvaartondernemingen) voor 
den verkoop van reisb iljetten (met inbegr ip 

van biljetten voor slaapwagen), evena ls de 
betaling der saldi , die ontstaa n ui t recht
streeksche ver re ke ning van dergelijke di enst
verrichtingen t usschen R eisbureaux in de 
beide l a nden , voor zoover de wederzijdsch e 
bevoegde au torite iten met een zooda ni ge rech t
streeksche verrekening instemmen ; 

8. betalingen voor patentkosten , · evenals, 
onder voorbehoud van speciaa l onderzoek in 
a fzonderl ij ke gevallen, voor licenties en soort
gelij ke verri ch t ingen ; 

9. betalingen voor a ndere in verba nd met 
het N ederlandsch-Dui tsche h andelsverkeer 
st aande, economisch gerechtvaard ig de en ge
bruikelijke kosten, in het bij zonder sala ri ssen , 
loonen en ka ntoorkosten van agentscha ppen en 
f ili a len , provisiën, recla me kosten, kosten van 
rechtsvervolg ing en terugbetaling van voorge
schoten r eiskosten . In gevallen van twij fel 
zullen de beide R egeeringscommissies zich met 
e·l ka n der er over verstaan , wel ke soor ten van 
betal ingen onder deze be paling vall en. 

V erplichtingen van de in ali nea 1, cijfe r 1, 
genoemde soort va ll en ook da n onder de be
pa l ingen van di t verdrag, wannee r de ver
plich t ing ten aanzien van personen in een 
derde l a nd bestaat. De wederzijdsche bevoegde 
au tor iteiten kunnen in a fzonderlij ke gevallen 
een a ndere r egeling tre ff en. 

U itgezonderd va n de bepa lingen van dit 
verdrag zij n beta lingen in contanten in het 
kle ine grensverkeer . D e wederzijdsche bevoeg
de a utorite iten kunnen in onderl ing over leg 
uitvoeringsvoorschriften in verband met de 
ui t legging va n het begrip klein grensve rkeer 
in den zin van deze bep aling en voorts met 
betrekking tot de overigens ten deze in aan
merking komende vraagpunten ui tvaardigen . 

Art. 3. In den zin van a r t ikel 2, cijfer 1 , 
gelden bij den invoer in N ederl a nd als Duit
sche goederen zooda ni ge goederen, welke uit
slu itend in Duitsch land zijn voortgebrach t of 
aldaar een verwerking of belangrijke bewer
king hebben ondergaan , en bij den invoer in 
Dui rachland als N ederl a ndsche goederen zoo
dan ige iroederen, wel ke ui tsluitend in Neder 
l and ziJn voortgebracht of d ie vol gens de 
Duitsche doua nebepal ingen als N ederl andsche 
goederen worden aangemerkt. 

Art. 4. Duitsche schuldena ren , di e jegens 
N ede rl a ndsche schu ldei schers verpl ich t ingen -
al s in artikel 2 bedoeld - hebben, moeten bij 
het ve rvallen d aarvan betaling verr ich ten in 
Reichsrn a rk aan de " Deutsche Verrechnungs
kasse" . Luidt de verplichting va n den Duit
schen schuldenaa r in een a ndere valuta dan 
R e ichsmark, dan moet de tegenwaarde van 
het verschuldigde bedrag in Re ichsm ark wor 
den betaald, berekend naar den gemiddelden 
koers va n de betrokken geldsoort, die aan de 
B e rlijnsche B eurs ge noteerd wordt op den 
beursdag aa n den dag der beta ling voora f
gaande . 

N ederl andsche schuldenaren , die jegens 
Dui tsche schulde ischers verp lichtingen - als 
in a rtikel 2 bedoeld - hebben , moeten bij het 
vervall en daarva n beta l ing verrich ten in gul 
dens aan het N ederlandsch Clear ing instit uut . 
Luidt de verpli chting va n den Nede rl a ndschen 
schuldenaar in een andere valuta dan gul
dens, d an moet de tegenwaarde van het ver
•schuld igde bedrag worden betaald in g uldens, 
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berekend naar de officiëele Nederlandsche no
teering van de betrokken geldsoort op den 
beursdag aan den dag der betaling vooraf
gaande. 

Art. 5. De Duitsche schuldenaren betalen 
met bevrijdende kracht aan de "Deutsche Ver
rechnungskasse". De Nederlandsche schulde
naren betalen met bevrijdende kracht aan het 
Neder!andsch Clearinginstituut. 

Uitbetaling aan Dui tsche schulde ischers ge
schiedt door de "Deutsche Verrechnungs
kasse", uitbetaling aan Nederlandsche schuld
eischers door het Nederlandsch Clearinginsti
tuut en zulks naar mate van de telkens be
schikbare bedragen en in de tijdsvolgorde 
waarin de stortingen hebben plaats gevonden, 
voor zoover - wat betreft de tijdsvolgorde -
de beide R egeeringen of de autoriteiten, di e 
daartoe door haar gem achtigd zijn, in uitzon
deringsgeval Jen niet iets anders bepalen. 

Art. 6. Aan het Nederlandsch Clearing
instituut en aan de "Deutsche Verrechnungs
kasse" wordt overgelaten in gemeen overleg 
de hun noodzakelijk voorkomende betalings
technische maatregelen te tre ffen . 

De beide verrekeningsinstituten hebben het 
recht, gestorte bedragen, die zij beschouwen 
a ls niet onder de bepalingen van het Verdrag 
inzake het Betalingsverkeer te vallen , zonder 
toestemming van den begunst igde aan den 
schuldenaar terug te betalen. 

Art. 7. In het belang van een gemakkelij
ker afwikkeling van het verrekeningsverkeer 
zal rechtstreeksche verrekening van vorderin
gen met economisch gerechtvaardigde en ge
bruikelijke, in het l and van den schuldenaar 
ontstane transportkosten en invoerrechten, kan
toorkosten, salari ssen en loonen van agent
schappen en fili a len, provisiën en kosten voor 
zakenreizen toegelaten zijn. De wederzijdsche 
bevoegde autor iteiten zullen in onderling over
leg richtl ij nen voor de hierbij toe te passen 
procedure opstellen. 
· Art. 8. Tot storting bij de "Deutsche Ver

rechnungskasse" zijn slechts die Dui tsche schul 
denaren gerechtigd, welke een desbetreffende 
vergunning (Devisenbescheinigung) van de 
bevoegde Duitsche "Ueberwachungs-", of " De
visenstelle" verkregen hebben. 

De N ederlandsche R egeer ing behoudt zich 
het recht voor harerzijds de storting bij het 
Nederl andsch Clearinginstituut eveneens af
hankelijk te stell en van een zoodanige ver
gunning. 

Art. 9. Rechtstreeksche verrekeningen van 
wederzijdsche vorderingen in verband met h et 
Nederl andsch-Duitsche goederenverkeer zijn 
slechts toegestaan met toestemming van de 
wederzijdsche bevoegde autori teiten. Compen
satie-transacties, voor welke de vergunning 
van de bevoegde Dui tsche autorite it vóór den 
24sten September 1934 is afgegeven, kunnen 
nog worden afgewikkeld. 

,,Ausländersonderconto's fü r Inl andszahlun
gen", die ten gunste van N ederlandsche fi r
ma's bij een Du ,tsche deviezenban k geopend 
zijn , kunnen bl ijven bestaan. De opening van 
nieuwe ,,Ausländersonderconto's fü r Inl ands
zahlungen" is slechts met toestemming van 
de wederzijdsche bevoegde autorite iten toege
staan. 

Art. 10. De gedeeltelijke betaling van met 

Kreditsperrmark of R egistermark vanuit 
Duitschland naar Nederland uitgevoerde goe
deren is slechts toegestaan met toestemming 
van de wederzijdsche bevoegde autoriteiten. 
Voor zoover toestemming tot zoodanige beta
lingen door de bevoegde Duitsche autoriteit 
vóór den 24sten September 1934 is afgegeven , 
kunnen deze zaken nog worden afgewikkeld. 

Art. ll. De uitgaven van N ederlandsche 
zeeschepen in Duitsche h avens en van Duit
sche zeeschepen in Nederlandsche havens, a ls
mede overige betal ingen in het wederzijdsche 
zeevrachtverkeer, vallen, behoudens de bepa
ling in artikel 2, cij fer 5, niet onder het ver
rekeningsverkeer. 

De Dui tsche Regeering zal , zooveel a ls 
eenigsz ins mogelijk, deviezen ter beschikking 
stell en om de betaling van zeévrachten van 
Duitsche uitvoergoederen, di e op Nederland
sche zeeschepen vervoerd worden, mogelijk te 
maken. Bij de toewijz ing van deviezen voor 
zeevrachten in het algemeen zal de Duitsche 
Regeering de vrachten van N ederl andsche 
zeeschepen even gunstig behandelen a ls de 
vrachten voor de zeeschepen van eenig ander 
land. 

De Dui tsche R egeering zal er verder voor 
zorgen, dat Nederlandschen scheepvaartonder
nemingen de vergunning gegeven wordt, de 
met de bedrijfsuitoefening in Duitschland sa
menhangende uitgaven met de inkomsten van 
het Duitsche bedrij f te verrekenen . Als ui t
gaven voor de bedrij fsuitoefening zijn in het 
bij zonder te beschouwen kantoorkosten, loo
nen en salarissen, sch eepsbenoodigdheden, 
(provisiën, onderhouds- en uitrustingskosten, 
dok kosten, reclamekosten, vrachtrabatten, 
plaatskosten (liggelden en lad ings- en verla
dingskosten enz. ) en uitgaven voor Duitsche 
bunkerkolen (ook in buitenlandsche havens). 

Art. 12 . De Duitsche R egeering zal bij de 
toewijzing van deviezen voor den aankoop 
van grondstoffen en levensmiddelen, die 
Duitschland door middel van den tusschen
handel over Nederland pleegt te betrekken, 
geen maatregelen treffen om het gebruikelijke 
evem·edige aandeel van Nederland aan de 
verzorging van Duitschland met deze goederen 
te verminderen. 

Art. 13. Van de op gron·d van d it verdrag 
op de reken ing bij het N ederl andsch Clearing
instituut gestorte bedragen wordt een bepaald 
overeengekomen aandeel op een vrije rekening 
van de Reichsbank bij De Nederlandsche 
Bank N. V. overgeschreven. 

V erder worden, zoolang niet anders wordt 
bepaald, 18 % van de totaalbedragen, die op 
grond van het Verdrag inza ke het Betalings
verkeer bij het Nederlandsch Clearinginstituut 
binnenkomen, er toe aangewend om bedragen, 
die op het " Sonderkonto" van De ederland
sche Bank N. V. bij de Reichsbank staan en 
om andere verpl ichtingen tegenover N eder
landsche schuldeischers tengevolge van den 
invoer van goederen en tengevolge van de in 
artikel 2 van het Verdrag inzake het Beta-
1 ingsverkeer opgesomde dienstverrichtingen, 
als ook die uit het zeescheepvaartverkeer, te 
voldoen, voor welke verplichtingen do be
noodigde deviezen tot dusver niet konden 
worden verschaft. Over de vorderingen, di e 
volgens de bepalingen van deze a linea moeten 
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worden voldaan, zullen de R egeeringen zich 
uiterlijk 15 J anuari 1 1935 verstaan. 

De be ide Regeeringen kunnen een vermin
der ing van het percentage overeenkomen, wan
neer de ontwikkeling van het goederenve1·
keer zu lks gerechtvaardi gd doet voorkomen. 

Art. 14. I edere Nederlandsche schuld
eischer, die eene nog niet op het "Sonder
konto" van De N ederlandsche Bank N. V . bij 
de R eichsbank of op een tusschenkonto bij een 
dev iezenbank staande vordering van den in 
artikel 13, alinea 2, eerste zin , genoemden 
aard bezit, kan verlangen, dat de schuldenaar 
de tegenwaarde zijner vordering zoo spoe~jg 
mogelijk in Reic~~m'.':rk op een afzond_erl tJk 

Treuhänderkonto b11 een Du,tsche deviezen
bank 2 stort en wel na omrekening tegen den 
gemiddelden koers van de betreffende ge ld
soort, die aan de Berlijnsche Beurs op den 
aan de storting voorafgaanden beursdag wordt 
genoteerd. 

Blijkt bij de vereffening van de schuld vol
gens de in artikel 13, alinea 2, bedoelde pro
cedure dat het benoodigde bedrag aan R eichs
m ark grooter is dan het op het "Treuhänder
konto" gestorte bedrag, dan moet de schul de
naar het verschil bijstorten. I s het benoocligde 
bedrag kle iner, clan wordt het overschot aan 
den schuldenaar teruggegeven. 

Art. 15. I edere Regeering zal een R egee
ringscommissie, bestaande ui t ambtenaren van 
de betrokken ministeries, instell en. Deze com
missie hebben tot taak in voortdurend recht
streeksch contact die vraagstukken te behan
delen, d ie met de toepassing van dit verdrag 
samenhangen. . 

De beide Regeeringen zullen elkaar m ken
nis stell en van de samenstelling der Regee
ringscomm issies. 

Art. 16. Om een zoo vlot mogelijk verloop 
van het betalingsverkeer te verzekeren, zull en 
de be ide verdragsl uitende Partijen de o:1twik
keling van het goederenverkeer op de daa r
voor verei chte wijze regelen . 

Tot dit doel ontvangen de in artikel 15 ge
noemde R egeeri ngscomm issies in het bijzonder 
opdracht voortdurend de ontwikkeling van 
het goederen- en scheepvaartverkeer te vol gen 
en de met het oog op den stand van de ver
rekeni ngskonti benoodigde maatregelen vast 
te stellen. 

Art. 17. Dit verdrag moet bekrachtigd 
worden. Het treedt den vijftienden dag nà 
de uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden, 
wel ke zoo spoedig mogelijk te Berlijn zal 
plaats vinden, in werk ing . .. 

Art. 18. Dit verdrag bhJft tot en met 31 
December 1936 van kracht. H et kan nochtans 
vóór dien datum met inachtneming van een 
termijn van 3 m aanden, en voor het geval in
grijpende wijzigingen intreden in de verho_u
dingen, op grondslag waarvan 1:~t ges loten 1s, 
met inachtneming van een term 1J n van 14 da
gen aan het eind van iedere kalendermaand 

1 Partijen zijn nader overeengekomen in 
plaats van J anuari te lezen Maart. 

2 P artijen zijn nader overeengekomen in 
plaats van "op een afzonderlijk Treuhänder
conto bij een Duitsche devisenbank" te lezen 
"op het Treuhä nderconto " Nie~erlande" bij 
de " Deutsche Verrechnungskasse . 

worden opgezegd. 
Treedt het verdrag door opzegging of door 

afloop buiten werking, dan kunnen vóór de 
opzegging of den a floop tot stand gekomen 
onder het verrekeningsverkeer vall ende ver
plichtingen ook na de buitenwerkingtreding 
nog door stortingen ingevolge de bepalingen 
van het verdrag afgewikkeld worden. 

Blijft na de buitenwerkingtrecling van het 
verdrag uit de stortingen bij een van de beide 
vereffeningsinstituten nog een overschot uit
staan , clan kunnen de in a rt ikel 2 van het 
verdrag vermelde ve rplichtingen nog zoo lang 
in het ver rekeningsverkeer overeenkomstig de 
bepalingen van het verdrag a fgewikkel d wor
den, tot het overschot verdwenen is. 

Geschied in tweevoud in de ederlandsche 
en Dui tsche taal , te 's-Gravenhage, den 5den 
December 1934. 

H . M . H i r s c h f e I d. 
D r. K o e h I e r. 

De Voorzitter der 
Neder\ andsche Delegatie. 

's-Gravenhage, 5 December 1934. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Ik heb de eer U te beve t igen, dat in ver
band met de heden plaats gevonden hebbende 
onderteekening van het Neclerlanclsch-Duitsch 
Verdrag inzake het Betalingsverkeer, tusschen 
de Nederlandsche en de Dui tsche Regeering 
overeenstemming bereikt is omtrent het vol
gende: 

De verdragslui tende R egeeringen zull en het 
Verdrag inzake het Betalingsverkeer, voor zoo
ver het gaat om betalingen van Dui tsche schul
denaren aan de " Deutsche VerrechnungskasRe" 
en om betalingen van N ederl anclsche schulde
naren in Neder] and en Neder] andsch-Indië 
aan het Nederl andsch Clearinginstituut, vanaf 
10 December 1934, zulks echter met terug
werkende kracht tot op 1 December 1934, 
voorloopig toepassen. 

Voor zoover het gaat om betalingen van 
Neclerlandsche schuldenaren in Suriname en 
Curaçao aan het ederlandsch Clearinginsti
tuut, zal de N ederl andsche R egeering aan de 
Duitsche Regeer ing den dag van de voor
loopige toepassing zoo spoed ig mogel ijk mede
deelen. Reeds vóór dezen dag kunnen nochtans 
zoodanige betalingen met bevrijdende kracht 
aan het Nederlandsch Clear inginstituut wor
den verricht. 

De op het oogenblik voor het N ederlandsch
Du itsche betalingsverkeer geldende voorloo
pige regeling treedt op het oogenbl ik van de 
voorloop ige toepassing van het heden onder
teekende Verdrag inzake het Betalingsverkeer 
buiten kracht. 

Ik maak van deze gelegenheid gebru ik om 
U, Mijnheer de Voorzitter, mijn bijzondere 
hoogachting te betuigen . 

H . M . H i r s c h f e I d. 

Aan den Voorzitter de,· Duilsche 
Delega,tie, den H eer Dr. Koehler, 

's-G,,-avenhage. 
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Duitsche tekst. 

f ertrag über den Deutsch- Nlederländlschen 
Verrechnungsverkehr, 

Der Deutsche R eichskanzler 
und 

Ihre Majestät die Königin der Niederlande 
haben, von dem Wunsche geleitet, die Zahlun
gen zwischen Deutschland 1,1nd dem König
reich der Niederlande zu erl eichtern, zu ihren 
Bevollmächtigten ernannt: 

der Deutsche Reichskanzler : den Ministe
rialdirektor im Reichsministerium für Ernäh

. rung und Landwirtschaft Dr. Fritz Koehler; 
Ihre Majestät die Königin der Niederlande: 

den Generaldirektor für H andel und Gewerbe 
im Wirtschaftsministerium Dr. Hans Max 
Hirschfeld, 

die nach Prüfung ihrer in guter und ge
höriger Form befundenen Vollmach ten folgen
des vereinbart haben : 

Art. 1. Der Zahlungsverkehr zwischen 
D eutschland und dem Königreich der Nieder
lande wird soweit es sich urn die in Artikel 2 
aufgeführtèn Zahlungsverpflichtungen h andelt, 
in Deutschla nd ausschliesslich durch Vermitt
lung der Deutschen Verrechnungskasse und 
in den Niederlanden ausschliesslich durch 
V ermittlung des Nederlandsch Clearinginsti
tuut abgewickelt . 

Soweit in diesem Vertrag die Worte Nieder
lande oder niederländisch gebraucht sind, ist 
auch das Reich ausserhalb Europas einbe
griffen, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes 
gesagt ist. 

Art. 2. Unter die Bestimmungen dieses Ver
trages fallen vorbehaltlich weiterer Verein
barungen folgende Verbindlichkei ten deutscher 
Schuldner gegenüber niederländischen Gläu
bigern und niederländischer Schuldner gegen
über deutschen Gläubigern soweit diese Ver
bindlichkeiten nach dem 23. September 1934 
fällig geworden sind oder fällig werden. 

1 . Zahlungen aus der Einfuhr deutscher 
W aren nach den Niederlanden und nieder
ländischer W a ren nach Deutschland sowie im 
gegenseitigen Einvernehmen Zahlungen aus 
dem Lohnveredelungsverkehr ; 

2. ' Zahlungen für N ebenkosten, die in Ver
bindung mit dem ' deutsch-niederländischen 
W arenverkehr entstehen, insbesondere für 
Zölle, Bahn- und Binnenschiffahrtsfrachten, 
Speditionskosten und -provisionen, Umschlag-, 
H afen. und Bunkerkosten der Binnenschil
fahrt (ohne die Kosten der Bunkerkohle} und 
Transportversicherungen; 

3. Zahlungen für N ebenkosten des Durch
fuhrverkehrs durch Deutschl and von und nach 
den Niederlanden und durch die Niederlande 
von und nach Deutschland ; 

4. Die Einnahmen aus dem Binnenschif
fahrtsverkehr, soweit nicht diese Einnahmen 
übl icherweise zu Zahlungen im Schuldner
lande verwendet werden; 

5. Zahlungen für Seefrachten für nach 
Deutschland eingeführte W aren an niederlän
dische Schiffahrtsunternehmungen, soweit für 
die Bezahlung dieser W aren Devisenbeschei
nigungen oder Genehmigungen erte ilt worden 
sind; 

6. Die Bezahlung der Salden, die sich aus 

der ausserhal b dieses Vertrages erfolgenden 
Verrechnung der beiderseitigen Verwaltungen 
im deutsch-niederländischen Eisenbahn-, Luft
fahrt- , Post- und Telegrafenverkehr erge ben; 

7. Zahlungen von R eisebüros an Verkehrs
unternehmungen des anderen Landes (ei n
schliesslich Schiffahrtsunternehmungen) für 
den Verkauf von F ahrkarten und Fahrschei
nen (einschliesslich Bettkarten) , sowie die 
Bezahlung der Salden, die sich aus der un
mittelbaren Verrechnung derartiger Leistungen 
zwischen Reisebüros in den beiden Ländern 
ergeben, soweit die beiderse its zuständigen 
Stellen sich mit einer solchen unmittel baren 
Verrechnung einverstanden erklären; 

8. Zahlungen für Patentgebühren, sowie 
vorbehaltlich besonderer Prüfung im Einzel
fall für Lizenzen und ähnliche Leistungen; 

9. Zahlungen für sonstige in Verbindung 
mit dem deutsch-niederländischen Handelsver
kehr stehende, wirtschaftl ich gerechtfertigte 
und übliche Kosten, insbesóndere Gehälter, 
Löhne und Bürokosten von Vertretungen und 
Filialen, Provisionen, Werbungskosten, Kosten 
der R echtsverfolgung und Rückerstattungen 
verauslagter Reisekosten . In Zweifelsfällen 
werden sich die beiden Regierungsausschüsse 
darüber verständigen, welche Arten von Zah-
1 ungen unter diese Bestimmung fall en. 

Als unter die Bestimmungen des Vertrages 
fall end geiten V erb indlichkeiten der im Abs. 
1 Ziffer 1 genannten Art auch dann, wenn die 
Verpflichtung gegenüber Personen in e inem 
dritten L ande besteht. Die beiderseits zustän
di gen Stellen können im Einzelfall e ine andere 
R egelung treffen. 

Ausgenommen von den Bestimmungen dieses 
Vertrages sind Barzahlungen im kleinen 
Grenzverkehr. Die beiderseits zuständigen Stel. 
Jen können im gegenseitigen Einvernehmen 
Ausführungsvorschriften zur Auslegung des 
Begriffs kle iner Grenzverkehr im Sinne d ieser 
Bestinimung sowie zu den sonst in dieser Hin
sicht in Betracht kommenden Fragen erlassen. 

Art. 3. Im Sinne des Artikel 2 Ziffer 1 
geiten bei der Einfuhr nach den Niederlanden 
als deutsche Waren solche Waren, die aus
schliesslich in Deutschland erzeugt worden 
sind oder dort e ine Verarbeitung oder eine 
erhebliche Bearbeitung erfahren haben, und 
bei der Einfuhr nach Deutsch land als nieder
länd ische W aren solche Waren, die ausschl iess
lich in den Niederl anden erzeugt worden sind 
oder die nach den deutschen Zollvorschriften 
als niederländische W aren betrachtet werden. 

Art. 4. Deutsche Schuldner, die gegenüber 
niederländischen Gläubigern Verpflichtungen 
der in Art ikel 2 genannten A rt h aben, haben 
bei Fälligkeit Zahlung in R eichsm ark an die 
Deutsche Verrechnungskasse zu !eisten. Lautet 
die Verpfl ichtung des deutschen Schuldners 
auf eine andere Währung als R eichsmark, 
so ist der Gegenwert des geschuldeten Betra
ges in R eich smark zu zahlen unter Umrech
nung zum Mittelkurs der betreffenden Wäh
rung, der an der Berliner Börse an dem der 
Zahlung vorangehenden Börsentag notiert 
wird. 

Niederländische Schuldner, die gegenüber 
deutschen Gläubigern Verpflichtungen der in 
Artikel 2 genanten Art haben, haben bei Fäl
ligkeit Zahlung in Gulden an das Neder-
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landsch Clearinginstituut zu !eisten. Lautet 
die Verpflichtung des niederländischen Schuld
ners auf e ine andere Währung a ls Gulden, 
so ist der Gegenwert des geschuldeten Be
trages in Gulden zu zahl en unter Urnrechnung 
nach den arntl ichen n'iederländischen Notie
rungen der betreffenden Währungen an dern 
der Zahlung vorangehenden Börsentag. 

Art. 5. Die deutschen Schuldner zahlen mit 
befre iender Wirkung an die Deutsche Ver
rechnungskasse. Die niederländischen Schuld
ner zahlen mit befreiender Wirkung an das 
N ederlandsch Clearinginstituut. 

Die Zahlungen an deutsche Gläubiger wer
den von der Deutschen Verrechnungskasse, die 
Zahlungen an niederländische Gläubiger von 
dem N ederlandsch Clearinginstituut geleistet, 
und zwar nach M assgabe der jeweils verfüg
baren Beträge und in der zeitlichen R eihen
fol ge, in welcher die Beträge e ingezahlt wor
den si nd, soweit nicht, was die R eihenfol ge 
anlangt, die beiden R egierungen oder die von 
ihnen beauftragten Stellen in Ausnahmefäll en 
etwas anderes bestirnmen. -

Art. 6. Es bleibt der Deutschen Verrech
nungskasse und dem N ed~rlandsch Cle{lr ing
instituut vorbehalten, im gegense itigen Ein
vernehrnen die ihnen notwendig erscheinenden 
zahl ungstechnischen Massnahmen zu treffen. 

Die beiden Verrechnungsanstalten sind be
rechtigt, eingezahlte Beträge, die sie a ls nicht 
unter die Bestirnrnungen des Verrechnungs
vertrages fallend ansehen, ohne Zustimrnung 
des Begünstigten an den Schuldner zurück
zuzah len. 

Art. 7. Irn Interesse einer erle ichterten Ab
wicklung des Verrechnungsverkehrs wird die 
unrnitte]bare Verrechnung von Forderungen 
rnit wirtschartlich gerechtfertigten und übli
chen, in dern Lande des Schuldners entstan
denen Transportkosten und Zöll en , Bürokos
ten, Gehältern und Löhnen von Vertretungen 
und Filialen, Provisionen und Kosten für Ge
schäftsreisen zugelassen werden. Die beider
seits zuständigen Stellen werden im gegen
se it igen E invernehrnen Richtlini en für das 
hierbei anzuwendende Verfahren aufstell en. 

Art . 8. Zur Einzahlung bei der Deutschen 
Verrechnungskasse sind nur solche deutschen 
Schul dner be rechtigt, die eine entsprechende 
Genehmigung (Devisenbeschein igung) der zu
ständi gen deutschen Ueberwachungsstelle oder 
Devisenstelle erhal ten h aben. 

Die Niederländ ische R egierung behält sich 
das Recht vo r , ihrerseits die Einzahlung bei 
dern Nederlandsch Clearinginstituut von e iner 
entsprechenden Genehrnigung abhängig zu 
m ach en. 

Art. 9. Unrnittelbare Verrechnungen gegen
seitiger Forderungen aus dern deutsch-nieder
ländischen Warenverkehr sind nur rnit Zu
stirnrnung der beiderseits zuständigen Stellen 
zulässig. Verrechnungsgeschäfte, für welche 
die Genehmigung der zuständigen deutschen 
B ehörde vor dern 24. September 1934 ertei l t 
ist, können noch abgewickelt werden. 

Ausländersonderkonten für Inl andszahlun
gen, die zugunsten niederländische t· Firmen 
bei einer deutschen Devisenbank errichtet sind, 
können bestehen bleiben. Die Errich tung neuer 
Ausländersonderkonten für Inl andszah lungen 
ist nur mit Zustimmung der beiderseits zustän
digen Stellen zulässig. 

Art. 10. Die teilweise B ezahlung deutscher 
W arenausfuhr nach den Niederlanden mit • 
Kreditsperrrnark oder R egistermark ist nur 
mit Zustimrnung der beiderseits zuständigen 
Stellen zul ässig. Soweit die Zustimmung zu 
derartigen Zahlungen durch die zuständige 
deutsche Behörde vor dem 24. September 1934 
erteilt ist, können diese Geschäfte noch ab
gewickelt werden. 

Art. ll. Die Ausgaben deutscher Seeschiffe 
in niederländischen Häfen und niederländi
scher Seeschiffe in deutschen Häfen, sowie 
sonstige Zahlungen im beiderseitigen See
frachtverkehr unterliegen vorbehaltlich der 
Bestimrnung in Artikel 2 Ziffer 5 nicht dem 
Verrechnungsverkehr. 

Die Deutsche R egierung wird, soweit als 
irgend möglich , Devisen zur Verfügung stel
len, urn die B ezahlung von Seefraohten deut
soher Ausfuhrwaren, die auf niederländischen 
Seeschiffen beförder t werden, zu errnöglichen. 
Bei der Zuteilung von Devisen für Seefrachten 
im all gemeinen wird die Deutsche Regierung 
den Frachten niederl ändischer Schiffe eine 
ebenso günstige Beh andlung zuteil werden las
sen, wie den Frachten der Seeschiffe irgend 
eines anderen Landes. 

Die Deutsch e Regierung wird ferner da für 
or gen, dass niederl ändischen Sch i ffah rtsge

sellschaften die Genehmigung er teil t wird, die 
mit ihrem Geschäftsbetrieb in Deutschland zu
sammenhängenden Ausgaben mit den Ein
nahmen aus dem deutschen Geschäft zu ver
rechnen. Als Ausgaben fü r den Geschäftsbe
trieb sind insbesondere Bürounkosten, Löhne 
und Gehälter, Schiffsbedürfnisse, Provisionen, 
Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten, 
Dockkosten, Werbungskosten, Frachtrabatte, 
Pl atzkosten (Liege- und Stauerkosten, Um
ladegebühren usw.) und Kosten fü r deutsche 
Bunkerkohlen (auch in ausl ändischen Häfen ) 
zu betrachten. 

Art. 12. Die D eutsche R egierung wird bei 
der Zute ilung von Devisen zum Kauf von 
Rohstoffen und Lebensm itteln, die Deutsch
land im Wege des Zwischenhandels über die 
Niederlande zu beziehen pflegt, keine Mass
nahmen treffen, urn den herkömmlichen ver
hältnismäss igen Anteil der Niederlande an 
der Versorgung Deutschl a nds mit diesen Wa
ren zu verringern. 

Art. 13. Von den auf Grund dieses Ver
trages auf dem Konto bei dem Nederlandsch 
Clearinginstituut eingezahlten Beträgen wird 
ein besonders vereinbarter Antei l auf ein 
freies Konto der Reichsbank bei De N eder
landsche Bank N. V . übertragen. 

F erner werden bis auf weiteres 18 % der 
Gesamtbeträge, die auf Grund des Verrech
nungsvertrages bei dem N ede1·landsch Clea
ring instituut e ingehen dazu verwandt, urn 
Beträge, die auf dern Sonderkonto der N eder
landsche Bank . V. bei der Reichsbank 
stehen, und sonstige Verpflichtingen gegen
über niederländischen Gläubigern aus der 
Einfuhr von W aren und den in Artikel 2 des 
Verrechnungsvertrages aufgeführten Leistun
gen sowie aus dern Seeschiffahrtsverkehr ab
zudecken, für welche die erforderl ichen Devi
sen bisher nicht zugetei l t werden konnten. 
Ueber die Forderungen, die nach den Be
stimmungen dieses Absatzes abgedeckt werden 
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sollen, werden sich die R egierungen bis zum 
-15. Januar 1 1935 verständigen. Die beiden 
Regierungen können sich über e ine H erabset
zung dieses Prnzentsatzes verständigen, wenn 
die Entwicklung des Warenverkehrs dies ge
rechtfertigt erscheinen I ässt. 

Art. 14 . J eder niederländische Gläubiger, 
der eine noch nicht auf dem Sonderkonto der 
Nederla ndsche Bank N. V. bei der R eichs
bank oder auf e inem Zwischenkonto bei einer 
Devisenbank stehende Forderung der in Ar
tikel 13 Abs. 2 Satz 1 genannten Art besitzt, 
kann verlangen, class der schuldner den Gegen
wert der Forderung alsbald in Reichsmark 
auf e in besonderes Treuhänderkonto bei einer 
deutsch en Devisenbank 2 einzahl t , und zwar 
unter Umrechnung zum Mi ttelkurs der betref
fenden vVährung, der an der B erliner Börse 
an dem der Zahlung vorangehenden Börsen
tag notiert wird. Stellt sich be i der Beglei
chung der Schuld in dem in Artikel 13 Ah
satz 2 vorgesehenen Verfahren heraus, class 
der erforderl iche Reichsmarkbetrag g rösser ist 
a ls der auf das Treuhänderkonto e ingezahlte 
Betrag, so bat der Schul dner den Unterschied 
nachzuzahlen. 1st der erforderli che Betrag 
kleiner, so wird der Ueberschuss dem Schuld
ner zurückvergütet. 

Art. 15. Jede R egierung wird einen Re
gierungsausschuss, bestehend aus Mi tgliedern 
der bete il igten Ministerien , e insetzen. Aufgabe 
dieser Ausschüsse ist es, in ständiger unmit
telbarer Fühlungnahme die jen igen F ragen zu 
behandeln, die mit der Durchführung dieses 
Vert:rnges zusammenhängen. Ueber di e Zu
sammensetzung der R egierungsausschi.isse wer
den sich d ie beiden R egierungen Mitteilung 
machen. 

Art. 16. Um eine möglichst reibungslose 
Durchführung des Zahlungsverkehrs zu si
chern, werden die beiden vertragschl iessenden 
T eile die Entwicklung des Warenaustausches 
in der erforderlichen W eise regeln . 

Zu diesem Zweck werden die in Artikel 15 
erwähnten R egierungsausschi.isse insbesondere 
beauftragt, laufend den W aren- und Schif
fahrtsverkehr zu überprüfen und die unter 
Berücksich t igung des Standes der Verrech
nungskonten erforderlichen Massnahmen zu 
vereinbaren. 

Art. 17. Dieser Vertrag soli ratifiziert wer
den. Er tritt am 15. T age nach dem Austausch 
der Ratifikationsurkunden , der sobald als 
möglich in Berlin erfol gen soli, in K raft. 

Art. 18. D iese1· Vertrag bleibt bis zum 31. 
Dezember 1936 in Geltung. Er kann jedoch 
schon vorher rnit einer Frist van 3 Monaten 
und, falls wesentliche Anderu ngen in den 
Verhältnissen e intreten , auf deren Grundlage 
er geschlossen ist, rnit einer Frist von 14 T a
gen zum Ende eines K a lenderrnona ts gekün
digt werden. 

Tritt der Ve rtrag durch Kündigung ader 

1 P artij en zijn nader overeengekomen in 
p laats van J anuar te l ezen März. 

2 Partijen zijn nader overeengekomen in 
plaats van " auf e in besonderes Treuhänder
konto bei einer deutsche Devisenbank" te lezen 
"auf des Treuhänderkonto "Niederlande" bei 
der D eutschen Verrechnungskasse". 

Zeitablauf ausser Kraft, so · können die vor · 
der Kündigung oder dem Ablauf entstandenen, 
unter den Verrechnungsverkehr fallenden Ver
bindlichkeiten auch nach seinem Ausserkraft
treten noch durch Einzahlungen gemäss den 
Bestimrnungen des Vertrages abgewickelt wer
den. 

Bleibt nach dem Ausserkrafttreten des Ver
trages aus den Einzahl ungen be i einer der 
beiden Verrechnungsanstalten noch ein R est
betrag stehen, so können die in Artikel 2 des 
Vertrages vorgesehenen Verbindlichkei ten 
noch so lange im Verrechnungsverkehr ge
mäss den B estimmungen des Vertrages abge
wickelt werden, bis der R estbetrag aufgelöst 
ist. 

Geschehen in doppelter Ausfertigung in 
deutscher und niederländischer Sprache irn 
H aag am 5 D ezember 1934. 

D r. Ko e h I e r. 
H . M. H i r s c h f e I d. 

Der Vorsitzende der 
Deutschen D elega tion. 

Im Haag, den 5. Dezernber 1934. 

Herr Vorsitzender ! 

Ich beehre mich Ihnen zu bestätigen, cl ass 
aus Anlass der heute erfolgt-en Unterzeich
nung des deutsch-niederländischen Verrech
nungsvertrages zwischen der Deutschen und 
der Königlich N iederländ ischen Regierung 
folgende Vere inbarung getroffen worden ist : 

Die vertragschl iessenden R egierungen wer
den den Verrechnungsvertrag soweit es sich 
um Zahlungen deutscher Schuldner an die 
D eutsche Verrechnungskasse und urn Zahlun
gen niederländischer Schuldner in den Nie
derlanden und Niederländisch-Indien an das 
Nederlandsch Clearinginstituut handelt, vorn 
10. D ezember 1934 ah, jedoch rückwirkend 
auf den 1. D ezember 1934, vorläufig anwen
den. 

Soweit es sich urn Zahlungen niederländi
scher Schuldner in Surinarn und Curaçao an 
das Nederlandsch Clearinginstituut handelt, 
w ird di e Königlich Niederländische R egie
rung der Deutschen Regierung den Tag der 
vorläufigen Anwendung sobald wie mögl ich 
mitteilen. Schon var di esern Tag können je
doch solche Zahlungen m it befre iender Wir
kung an das Nederlandsch Clearinginstituut 
geleistet werden . 

Die zur Zeit für den deutsch-niederl änd i
schen Verrechnungsverkehr geitende vorläufige 
R egelung tritt mit dem Zeitpunkt der vor
läufi gen Anwendung des heute unterzeichne
ten Verrechnungsvertrages ausser K raft. 

Ich benutze auch diesern Anl ass, urn Ihnen, 
Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner vor
zi.i glichsten Hochach tung zu erneuern. 

den Vo rsitzenden d e,· 
D elegation H errn 

D r . K oeh I er. 

An 
N iederländisch en 
Dr . Hirschfeld, 

im H aag. 
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Ver t a I ing. 

De Voorzitter der 
Dui tsche Delegatie. 

's-Gravenhage, 5 December 1934. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Ik heb de eer U te bevestigen, dat in ver
band met de heden plaats gevonden hebbende 
onderteekening van het Duitsch- ederlandsch 
Verdrag inzake het Betalingsverkeer, tusschen 
de Duitsche en de Nederla ndsche Regeer ing 
overeenstemming bereikt is omtrent het vol
gende: 

De verdragsluitende Regeeringen zullen het 
Verdrag inzake het Betalingsverkeer, voor zoo
ver het gaat om betalingen van Dui tsche schul
denaren aan de " Deutsche Verrechnungskasse" 
en om betalingen van Nederlandsche schulde
naren in Nederland en Nederlandsch-Indië 
aan het ederlandsch Clearinginstituut, vanaf 
10 December 1934, zulks echter met terug
werkende kracht tot op 1 December 1934, 
voorloopig toepassen. 

Voor zoover het gaat om betalingen van 
N ederl andsche schuldenaren in Suriname en 
Curaçao aan het Nederlandsch Clearinginsti
tuut, zal de Nederlandsche R egeer ing aan de 
Duitsche Regeering den dag van de voor
loopige toepassing zoo spoedig mogelijk mede
deelen. R eeds vóór dezen dag kunnen nochtans 
zoodanige betalingen met bevrijdende kracht 
aan het ederlandsch Clearinginstituut wor
den verricht. 

De op het oogenblik voor het Nederlandsch 
Duitsche betalingsverkeer geldende voorloo
pige regeling treedt op het oogenblik van de 
voorloopige toepassing van het heden onder
teekende Verdrag inzake het Betalingsverkeer 
buiten kracht. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 
U , Mijnheer de Voorzitter, mijn bijzondere 
hoogachting te betuigen. 

D r. Ko e h I e r. 

Aan den Voorzitter der N ederlandsche 
D el egatie, den H eer Dr. Hirschfeld, 

's-Gr(I//) enhage. 

s. 316. 

28 M ei 1935. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
W ouclrichem van 18 F ebruar i 1935, be
treffende medewerking tot het stichten 
van een bijzondere lagere school te Ouden
dijk, aldaar. 

Geschorst tot 1 D ece.mber 1985. 

L. & S. 1935. 

s. 317. 

28 Mei 1935. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de toe
passelijkverklaring op Nederlandsch-lndië 
van het op 31 Mei 1929 te L onden ge
sloten internationaal verdrag voor de be
vei liging va n menschenlevens op zee, als
mede van de inwerkingtreding voor ge
noemd gebiedsdeel van de Simla-regelen 
1931 (Staatsblad 1932, n° . 539) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 28 September 1933 

(Staatsblad n°. 504), betreffende de toepasse
lijkverklaring op Nederlandsch-l ndië van het 
op 31 Mei 1929 te Loruien gesloten interna
tionaal verdrag voor de beveilig ing van 
m enschenlevens op zee; 

Gezien mede de op 11 Juni 1931 te Simla 
tot stand gekomen regelen, genaamd Simla
regelen 1931, strekkende tot vervanging van 
de Hoofdstukken II en III van genoemd ver
drag ten aanzien van all e schepen, waarop 
deze regelen van toepassing zijn; 

Gezien Ons Besluit van 17 November 1-932 
(Staatsblad n°. 539), bepalende de bekendma
king in het Staatsblad van bovengenoemd ver
drag en bovengenoemde regelen; 

Overwegende, dat krachtens genoemde Wet 
en overeenkomstig artikel 62, l ste I id, van 
het verdrag vanwege de Nederlandsche Re
geering aan de Britsche R egeering is kennis 
gegeven, dat meergenoemd verdrag toepasse
lijk zal zijn op Nederlantisch-l ndië, welke ken
nisgeving op 1 Mei 1935 door de Britsche 
Regeering is ontvangen; 

Overwegende mede, dat voor genoemd ge
biedsdeel het verdrag op 1 J ui i 1935 zal in 
werking treden; 

Overwegende wijders, dat door de Neder
landsche Regeering aan de Britsche R egee
ring tevens is kennis gegeven, dat zij de 
Simla-regelen 1931 voor N ederlandsch-Indië 
bevestigd en dat deze rngelen, in overeenstem
ming met de aanbevel ingen der van 25 Mei 
tot 11 Juni 1931 te Si1nla gehouden Scheep
vaartconferentie, eveneens op 1 Juli 1935 voor 
genoemd gebiedsdeel zullen in werking tre
den; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bui tenlandsche Za ken van den 23sten Mei 
1935, Directie van het Protocol, n°. 17364; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de toepasselijkverklaring op N ede1'lantisch

l ndië van bovengenoemd verdrag en de in
werkingtreding van de Siml a-regelen 1931 
voor gemeld gebiedsdeel te doen bekend ma
ken door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemee n B estuur, zij n, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met _de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vere1scht. 

H et Loo, den 28sten Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Buitenlandsche Zaken, 
de Gr ae ff. 

(U.itgeg. _7 Juni 1935.) 

- .-. -
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s. 318. 

29 Mei 1935. BESLUIT, houdende : 
a. toepassing van de artikelen 1, 9, 13, 

14 en 42 der Landbouw-Crisiswet 1933, het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het Crisis
H effingsbesluit 1933 op melk en rundvee; 

b. intrekking van het Crisis-Zuivelbesluit 
III 1932 (Staatsblad n°. 475), zooals dat 
laatstelijk is gewijzigd. (Crisis-Melkbesluit 
1935.) 

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

Economische Zaken van 23 Maart 1935 n°. 3068, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden; 

Gezien de artikelen l, 9, 13, 14 en 42 der 
Landbouw-Crisiswet 1933 ; 

Gelet op het Crisis-Organisatiebesluit 1933 
en op het Crisis-Heffingsbesluit 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie van Advies, 
bed'Oeld in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van 22 Maart 1935, n°. 458) ; 

Gehoord den Raad van Sta te (advies van 
2 April 1935, n°. 42); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Economische Zaken van 28 Mei 1935, 
n°. 6982, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. in te trekken, behalve t en aanzien van 

begane strafbare feiten, het Crisis-Zuivelbesluit 
III 1932 (Staatsblad n°. 475), gewijzigd bij Onze 
besluiten van 9 Februari 1933 (Staatsblad n°. 40) 
en van 5 Juli 1933 (Staatsblad n°. 47); 

B. te bepalen als volgt : 

§ 1. Algemeene bepdling. 
Art. 1. Dit besluit neemt over de terminolo

gie van het Crisis-Organisatiebesluit 1933 en 
van het Crisis-Heffingsbesluit 1933 en verstaat 
voorts onder : 

1. ,,Centrale" : de Stichting Nederlandsche 
Zuivel-Centrale, gevestigd t e 's-Gravenhage; 

2. ,,verhandelen" : verhandelen en doen ver
handelen; 

3. ,,vervoeren": vervoeren en doen ver
voeren; 

4. ,,afleveren" : afleveren en doen afleveren; 
5. ,,consumptiemelk" : melk, door Onzen 

Minister aangewezen melkproducten en andere 
producten, door dien Minister aangewezen uit 
de door dien Minister krachtens artikel 1, onder 
5°, b der wet als op een melkproduct gelijkende 
waar aangewezen producten, welke melk, melk
producten en andere producten kennelijk be
stemd zijn al dan niet rechtstreeks t e worden 
afgeleverd aan afnemers voor hun eigen huis
houdelijk gebruik, of voor andere doeleinden 
dan voor verwerking tot zuivelproducteq of tot 
andere dan de, krachtens het bepaalde in den 
aanhef van deze zinsnede, door dien Minister 
aangewezen melkproducten, en andere pro
ducten; 

6. ,,Melkvergunninghouder A" : een georga
niseerde bij de Centrale, die is toegelaten tot 
de groep "Melkvergunninghouder A"; 

7. ,,Melkvergunninghouder B": een geor
ganiseerde bij de Centrale, die is toegelaten tot 
de groep "Melkvergunninghouders B" ; 

8. ,,Melkvergunninghouder C" : een geor
ganiseerde bij de Centrale, die is toegelaten tot 
de groep "Melkvergnnninghouders C" ; 

9. ,,Melkvergunninghouder D" : een geor
ganiseerde bij de Centrale, die is toegelaten tot 
de groep "Melkvergunninghouders D" ; 

10. ,,Melkvergunninghouder E": een geor
ganiseerde bij de Centrale, die is toegelaten tot 
de groep "Melkvergunninghouders E " ; 

ll. ,,Melkvergunninghouder F" : een geor
ganiseerde bij de Centrale, die is toegelaten tot 
de groep "Melkvergunninghouders F" ; 

12. ,,Melkvergunninghouder G" : een geor
ganiseerde bij de Centrale, die is toegelaten tot 
de groep "Melkvergunninghouders G" ; 

13. ,,Melkvergunninghouder H " : een geor
ganiseerde bij de Centrale, die is toegelaten tot 
de groep "Melkvergnnninghouders H"; 

14. ,,Melkvergunninghouder J" : een geor
ganiseerde bjj de Centrale, die is toegelaten tot 
de groep "Melkvergunninghouders J" ; 

15. ,,Melkvergunninghouder K" : een geor
ganiseerde bij de Centrale, die is toegelaten tot 
de groep "Melkvergunninghouders K" ; 

16. ,,Melkvergunninghouder L": een geor
ganiseerde b\j de Centrale, die is toegelaten tot 
de groep "Melkvergunninghouders L" ; 

17. ,,perceelsvergunning" : een schriftelijk 
bewijs, door de Centrale, met inachtneming van 
het in paragraaf 5 t e dien aanzien bepaalde, 
verstrekt uitsluitend voor het daarop vermelde 
perceel; 

18. ,,bezorgersvergunning" : een schriftelijk 
bewijs door de Centrale, met inachtneming van 
het in paragraaf 6 t e dien aanzien bepaalde, 
verstrekt uitsluitend ten gebruike door den per
soon, daarop vermeld als daartoe gerechtigde. 

§ 2. Van de melkvergunninghouders. 
· 2. Een georganiseerde bij de Centrale mag 

slechts worden toegelaten tot de groep : 
1. Melkvergunninghouders A : indien hij t en 

genoege van de Centrale aantoont of wel den 
handel in con sumptiemelk als hoofdbedrijf, of 
wel den handel in consumptiemelk als bedrijf 
naast dat van melkveehouder of zuivelproducent 
ten minst e van 1 Januari 1935 af ononderbroken 
te hebben uitgeoefend; 

2. Melkvergunninghouders B : indien hij ten 
genoege van de Centrale aantoont den klein
handel in consumptiemelk als nevenbedrijf uit 
te oefenen; 

3. Melkvergunninghouders C : indien hij ten 
genoege van de Centrale aantoont te water het 
verhandelen van consumptiemelk als bedrijf 
uit t e oefenen; -

4. Melkvergunninghouders D : indien hij ge
organiseerde is bij een der provinciale Land
bouw-Crisis-Organisaties en ten genoege van 
de Centrale aantoont als nevenbedrijf melk van 
eigen vee op zijn boerderij af te leveren aan af
nemers voor hun eigen huishoudelijk gebruik ; 

5. Melkvergunninghouders E : indien hij een 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging is 
en ten genoege van de Centrale aantoont het 
houden van melkveilingen als bedrijf uit t e 
oefenen; 

6. Melkvergunninghouders F : indien hij ge
organiseerde is bij een <ler provinciale Land
bouw-Crisis-Organisaties en t en genoege van 
de Centrale aantoont melk uitsluitend van eigen 
vee af t e leveren en zulks slechts aan melkver
gunninghouders A, C, E, G, H of L; 

7. Melkvergunninghouders G : indien hij ten 
genoege van de Centrale aaµtoont het vervoeren 
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van melk of van goederen in het algemeen als 
bedrijf uit te oefenen; 

8. Melkvergunninghouders H : indien hij ten 
geuoege van de Centrale aantoont den handel 
in consumptiemelk als bedrijf ten minste van 
1 Januari 1935 af ononderbroken t e hebben uit
geoefend uitsluitend binnen de onder III van 
artikel 5 bedoelde landsdeelen; 

9. Melkvergunninghouders J : indien hij ge
organiseerde is bij een der provinciale Land
bouw-Crisis-Organisaties en ten genoege van 
de Centrale aantoont den kleinhandel in con
sumptiemelk als bedrijf naast dat van melk
veehouder ten minste van 1 Januari 1935 af 
ononderbroken te hebben uitgeoefend uitslui
t end binnen de onder III van artikel 5 bedoelde 
landsdeelen ; 

10. Melkvergunninghouders K: indien hij 
georganiseerde is bij een der provinciale Land
bouw-Crisis-Organisaties en ten genoege van 
de Centrale aantoont slechts aan melkvergun
oinghouders A, C, G, H of L consumptiemelk 
af te leveren uitsluitend binnen de onder III 
van artikel 5 bedoelde landsdeelen ; 

11. Melkverguuninghouders L : indien hij ten 
genoege van de Centrale aantoont het vervoeren 
van melk of van goederen in het algemeen als 
bedrijf uit te oefenen uitsluitend binnen de 
onder III van artikel 5 bedoelde landsdeelen. 

3. In bijzondere door hem te beoordeelen 
gevallen of groepen van gevallen kunnen geor
ganiseerden bij de Centrale, in afwijking van 
het bepaalde in het vorige artikel, door Onzen 
Minister worden toegelaten tot een of meer der 
in dat ar t ikel genoemde groepen van melkver
gunninghouders. 

§ 3. Van het voorhanden hebben, enz. van con
sumptiemelk. 

4. Het voorhanden hebben, verhandelen, 
afleveren en vervoeren van consumptiemelk is 
verboden. 

5. Het verbod, gest eld in het vorig artikel, 
geldt niet: 

I. voor wa t betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen, afleveren en vervoeren in de door 
Onzen Minister aangewezen gebieden, indien 
dat voorhanden hebben, verhandelen, afleveren 
en vervoeren geschiedt door een melkvergun
ninghouder A, B, C, D, E, F of G of een onder 
diens verantwoordelijkheid werkend persoon 
en die melkvergu nninghouder, onderscheiden
lijk die persoon in het bezit is van een perceels
vergunning of bezorgersvergunning en indien 
is voldaan aan het voor ieder dezer in de ar
tikelen 28 en 30 tot en met 35 bepaalde ; 

II. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen, afleveren en vervoeren in de pro
vincie Zeeland, op het eiland Goeree en Over
flakkee en in het gedeelte van de provincie Lim
burg, dat i s gelegen ten zuiden van d e zuidelijke 
grens der gemeenten Echt en Stevensweert, met 
uitzondering van de krachtens het bepaalde 
onder I a.ange,v zen gebieden, in genoemde 
landsdeelen gelegen ; 

III. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen, afleveren en vervoeren in andere 
dan de in het bepaalde onder II en de krachtens 
het bepaalde onder I aangewezen landsdeelen, 
indien dat voorhanden hebben, verhandelen, 
afleveren en vervoeren geschiedt door een melk
vergunninghouder A, B, C, D, E, F, G, H, J, 

K of L of een ouder diens verantwoordelijkheid 
werkend persoon en die melkvergunninghouder, 
onderscheidenlijk die persoon in het bezit is van 
een perceelsvergunning of bezorgersvergunning 
en indien is voldaan aan het voor ieder dezer 
in de artikelen 28 en 30 tot en met 39 bepaalde ; 

IV. voor wat betreft het vervoeren en af
leveren, indien dit geschiedt met. onderscheiden
lijk uit een openbaar middel van vervoer; 

V. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen en afleveren, indien dit geschiedt 
voor gebruik ter plaatse van verkoop, in locali
tei ten waarvoor krachtens de Drankwet (Staats 
blad 1931, n°. 476) vergunning of verlof is ver
leend, of in consumptietenten of andere derge
lijke verkoopgelegenheden ; 

VI. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen en afleveren, indien dit geschiedt 
door een georganiseerde bij een der provinciale 
Landbouw-Crisis-Organisaties, niet zijnde melk
vergunninghouder A, D, F, H of J , in hoeveel
heden van niet meer dan 10 liter per dag, inge
volge bestaande gewoonten van levering aan 
naburige gezinnen voor hun eigen huishoudelijk 
gebruik, echter aan ten hoogste 5 gezinnen. 

§ 4. Van het vervoeren van melk, andere dan 
consumptiemelk. 

6. Het vervoeren van melk, andere dan 
consumptiemelk, is verboden. 

7. Het verbod, gesteld in het vorige artikel, 
geldt niet: 

I. Indien dat vervoeren geschiedt door den
gene, wien krachtens artikel 5 het vervoeren 
van consumptiemelk is toegestaan of door een 
georganiseerde bij een der provinciale Land
bouw-Cri is-Organisaties, niet zijnde melkver
gunninghouder A, D, F, J of Kof door een onder 
diens verantwoordelijkheid werkend persoon; 

II. voor het vervoeren in een hoeveelheid 
van ten hoogste 5 Liter. 

§ 5. Van de perceelsvergunningen. 
8. Onverminderd het overigens in deze para

graaf te dien aanzien bepaalde, wordt een per
ceelsvergunning slechts verleend : 

a. aan een melkvergunninghouder A, voor 
het voorhanden hebben, verhandelen en af
leveren van consumptiemelk uitsluitend in het 
perceel, in de vergunning vermeld ; · 

b. aan een melkvergunninghouder B, voor 
het voorhanden hebben, verhandelen en af
leveren van de door Onzen Minister krachtens 
het bepaalde onder 5 van artikel 1 als consump
tiemelk aangewezen melkproducten en andere 
productea, uitsluitend gesteriliseerd, met uit
zondering voor wat betreft door dien Minister 
aangewezen producten, en voorts uitsluitend 
verpakt op de wijze als aangegeven in het vierde 
lid van artikel 13 van het Melkhesluit 1929 
(Staatsblad n° . 43), e n overigens uitsluitend voor 
het voorhanden hebben, verhandelen en af
leveren in het perceel, in de vergunning ver
meld; 

c. aan een melkvergunning D, voor het voor
handen hebben en verhandelen van consump
tiemelk, alsmede voor het afleveren van con
sumptiemelk tot ten hoogst e het door de Cen
trale in verband met den aard en den omvang 
van zijn bedrijf toegestane en op de vergunning 
vermelde aantal liters per dag aan afnemers 
voor hun eigen huishoudelijk gebruik en overi-
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gens uitsluitend voor het voorhanden hebben, 
verhandelen ·en afleveren in het perceel, in de 
vergunning vermeld; 

d. aan een melkvergunninghouder E, uit
sluitend voor het verhandelen van consumptie
melk in het perceel, in de vergunning vermeld ; 

e. aan een melkvergunninghouder F, voor 
het voorhanden hebben en verhandelen van 
consumptiemelk, alsmede voor het afleveren 
van consumptiemelk uitsluitend aan melkver
gunninghouders A, C, G, H of L en uitsluitend 
voor het voorhanden hebben, verhandelen en 
afleveren in het perceel, in de vergunning ver
meld; 

/. aan een melkvergunninghouder H, voor 
het voorhanden hebben, verhandelen en af
leveren van consumptiem,elk uitsluitend in het 
perceel, in de vergunning vermeld ; 

g. aan een melkvergunninghouder J, voor 
het voorhanden hebben en verhandelen van 
consumptiemelk, alsmede voor het afleveren 
van consumptiemelk aan anderen dan melkver
gunninghouders A, B, C, G, H of L en uitslui 
tend voor het voorhanden hebben, verhandelen 
en afleveren in het perceel, in de vergunning 
vermeld; 

h. aan een melkvergunninghouder K, voor 
het voorhanden hebben en verhandelen van 
consumptiemelk, alsmede voor het afleveren van 
consumptiemelk aan melkvergunninghouders A, 
C, G, H of L en uitsluitend voor het voorhanden 
hebben, verhandelen en afleveren in het per
ceel, in de vergunning vermeld. 

9 . Onverminderd het overigens in deze para
graaf t e dien aanzien bepaalde, wordt een per
ceelsvergunning slechts verleend : 

T. aan een melkvergunninghouder A, 
a . voor wat betreft de door Onzen Minister 

aangewezen gemeenten, indien hij ten genoege 
van de Centrale aantoont, dat het in de ver
gunning te vermelden perceel voldoet aan de 
eischen. gesteld in de artikelen 32 of 32bis van 
het Melkbesluit 1929 (Staatsblad n°. 43) ; 

b. indien hij, het bedrijf van een melkver
gunninghouder A overnemende of kennelijk , 
voortzettende, dieus verplichtingen tegenover 
de Centrale is nagekomen, te harer genoege 
aantoont, dat hij diens verplichtingen tegen
over diens leveranciers van consumptiemelk is 
nagekomen dan wel te harer genoege voldoende 
waarborgen heeft gesteld, dat hij die zal na
komen; 

c. indien hij geen handelingen heeft verricht, 
welke aanleiding zijn geweest tot eene aanwij
zing, als bedoeld in artikel 2 van het Crisis
Zuivelbesluit III 1932 (Staatsblad n°. 475); 

d. indien - en niet zoolang niet - het tijd
vak is verstreken, gedurende hetwelk een hem 
krachtens artikel 2 van het Crisis-Zuivelbesluit 
III 1932 (Staatsblad n°. 475) verleende vergun
ning is ingetrokken; 

e. indien hij geen handelingen heeft verricht, 
welke aanleiding zijn geweest tot een aanwijzing, 
als bedoeld onder I van artikel 5 ; 

II. aan een melkvergunninghouder B of D. 
a. indien hij ~een handelingen heeft ver

richt, welke aanleiding zijn geweest tot een aan
wijzing, als bedoeld in artikel 2 van het Crisis
Zuivelbesluit III 1932 (Staatsblad n°. 475); 

b. indien - en niet zoolang niet - het tijd
vak is verstreken, gedurende hetwelk een hem 
krachtens artikel 2 van het Crisis-Zuivelbe-

sluit III 1932'(Staatsblad n°. 475) verleende ver
gunning is ingetrokken ; 

c. indien hij ~een handelingen heeft ver
richt, welke aanleiding zijn geweest tot een aan
wijzing als bedoeld onder I van artikel 5 ; 

III. aan een melkvergunninghouder E, in
dien hij ten genoege van de Centrale aantoont, 
dat geen lid van zijn bestuur op eenigerlei w~jze 
is betrokken bij den handel in consumptiemelk ; 

IV. aan een melkvergunninghouder F, H, 
J of K, indien hij geen handelingen heeft ver
richt, welke aanleiding zijn geweest tot een aan
wijzing, als bedoeld onder I van artikel 5. 

10. Onverminderd het overigens in deze para
graaf te dien aanzien bepaalde, wordt aan meer 
dan één melkvergunninghouder A slechts dan 
een perceelsvergunning verleend voor hetzelfde 
perceel, indien ieder hunner ten genoege van 
de Centrale aantoont, dat hij in dat perceel een 
bedrijf uitoefent, waarvoor een perceelsvergun
ning is vereischt, en dat hij zulks reeds vóór 
1 Juni 1935 deed of drie maanden vóór den dag, 
met in~ang waarvan het gebied waarin het 
perceel 1s gelegen, is aangewezen als een gebied, 
bedoeld onder I van artikel 5. 

11. Onverminderd het overigens in deze 
paragraaf te dien aanzien bepaalde, kan, indien 
de Centrale zulks geraden voorkomt, een per
ceelsvergunning worden verleend slechts voor 
een door haar bepaald, uitdrukkelijk in de ver
gunning vermeld tijdvak. 

12. Een perceelsvergunning is slechts geldig 
voor het daarin vermelde perceel, voor de daarin 
omschreven handelingen en, in geval van toe
passing door de Centrale van de haar in het 
vorig artikel gegeven bevoe~dheid, voor het 
in de vergunning vermelde tiJdvak. 

13. Een perceelsvergunning, verleend aan 
een melkvergunninghouder A, kan door de Cen
trale worden ingetrokken, indien het perceel 
in die vergunning vermeld, niet meer voldoet 
aan de eischen, gesteld in de artikelen 32 of 
32bis van het Melkbesluit 1929 (Staatsblad 
n°. 43) en/of hij, wien die vergunning is ver
leend, niet op eerste vordering van de Centrale 
de verplichtingen, bedoeld onder I , b van ar
tikel 9 is nagekomen of de daar bedoelde waar
borgen heeft gesteld. 

14. Een perceelsvergunning, verleend aan 
een melkvergunninghouder E kan door de 
Centrale worden ingetrokken, indien hij niet 
meer voldoet aan den eisch, in het bepaalde 
onder III van artikel 9 voor het verleenen der 
vergunning gesteld. 

15. Een perceelsvergunning moet door den
g ene, ,vion zij is verleend, worden ingezonden 
bij de Centrale of afgegeven aan een door haar 
daartoe aangewezen persoon zoodra diegene 
niet meer voldoet aan een der eischen , gesteld 
voor- toelating tot den groep van melkvergun
ninghouders, waartoe hij is toegelaten, zoodra 
het· tijdvak, bedoeld in artikel 11, is verstreken, 
of zoodra die vergunning krachtens het bepaalde 
in de artikelen 13 en 14 is ingetrokken. 

16. In afwijking van het bepaalde in de 
anikelen tot en met 11, kan Onze Minister 
in bijzondere door hem te beoordeelen gevallen 
aan een melkvergunninghouder A, B, D, E, 
F, H, J of K, die krachten genoemde artikelen 
niet in aanmerking komt voor het verkrijgen 
van een perceelsvergunning, zoodanige ver
gunning verleenen. 
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17. Onze Minister stelt vp,st de modellen van 
de perceelsvergunning. 

§ 6. Van de bezorgersvergunningen. 
18. Onverminderd het overigens in deze 

paragraaf te dien aanzien bepaalde, wordt een 
bezorgersvergunning slechts verleend : 

a. aan een melkvergunninghouder A, voor 
het verhandelen, vervoeren en afleveren van 
consumptiemelk ; 

b. aan een melkvergunninghouder B, voor 
het verhandelen, vervoeren en afleveren van de 
door Onzen Minister krachtens het bepaalde 
onder 5 van artikel 1 als consumptiemelk aan
gewezen melkproducten en andere producten, 
uitsluitend gesteriliseerd, met uitzondering voor 
wat betreft door dien Minister aangewezen pro
ducten, en uitsluitend verpakt op de wijze als 
aangegeven in het vierde lid van artikel 13 
van het Melkbesluit 1929 (r,taat .sblad n°. 43); 

c. aan een melkvergunninghouder C, voor 
het te water verhandelen, vervoeren en af
leveren van consumptiemelk ; 

d. aan een melkvergunninghouder F, voor 
het vervoeren van consumptiemelk naar en voor 
het afleveren van consumptiemelk aan melk ver
gunninghouders A, C, G, H of L ; 

e. aan een melkvergunninghouder G, voor 
het vervoeren van consumptiemelk naar en 
voor het afleveren van consumptiemelk aan 
anderen dan afnemers voor hun eigen huis
houdelijk gebruik ; 

/. aan een melkvergunninghouder H, voor 
het verhandelen, vervoeren en afleveren van 
consumptiemelk ; 

g. aan een melkvergunninghouder J, voor 
het verhandelen van consumptiemelk, alsmede 
voor het vervoeren van consumptiemelk naar 
en het afleveren daarvan aan anderen dan melk
vergunninghouders A, B, C, G, H of L ; 

h. aan een melkvergunninghouder K, voor 
het vervoeren van consumptiemelk naar en 
voor het afleveren van consumptiemelk aan 
melkvergunninghouders A, C, G, H of L ; 

i. aan een melkvergunninghouder L, voor 
het vervoeren van consumptiemelk naar en 
voor het afleveren van consumptiemelk aan 
anderen dan afnemers voor hun eigen huis
houdelijk gebruik. 

19. Onverminderd het overigens in deze 
paragraaf t e dien aanzien bepaalde, wordt een 
bezorgersvergunning slechts verleend : 

a. aan een melkvergunninghouder A, B, F, 
H, J of K, indien hij in het bezit is van een 
perceelsvergunning ; 

b. aan een melkvergunninghouder C, G of 
L, indien hij geen handelingen heeft verricht, 
welke aanleiding zijn geweest tot een aanwijzing, 
als bedoeld onder Ivan artikel 5. 

20. Onverminderd het overigens in deze 
para~_graaf te dien aanzien bepaalde, kan, indien 
de Centrale zulks geraden voorkomt, een be
zorgersvergunning worden verleend slechts 
voor een door haar bepaald, uitdrukkelijk in de 
vergunning vermeld tijdvak en/of voor een of 
meer door haar aangewezen, uitdrukkelijk in de 
vergunning vermelde weekdagen of gedeelte(n) 
daarvan en /of gemeente(n) of gedeelte(n) daar
van. 

21 . 1. Onverminderd het overigens in deze 
paragraaf te dien aanziE)n bepaalde, worden 
bezorgersvergunningen aan merkvergunning-

houders verleend slechts tot een zoodanig aan
tal aan elk hunner als overeenstemt met het 
aantal personen, waarvan hij ten genoege van 
de Centrale aantoont, dat zij op het tijdstip, 
waarop hij tot een der in artikel 18 genoemde 
groepen van melkvergunninghouders is toege
laten, als melkbezorger in zijn bedrijf werk
zaam zijn . 

2. Onverminderd het overigens in deze para
graaf t e dien aanzien bepaalde, worden boven 
het aantal, bedoeld in het vorig lid, na het tijd 
stip bedoeld in dat lid, a.an melkvergunning
houders bezorgersvergunningen verleend slechts 
tot een zoodanig aantal aan elk hunn er als over
eenstemt met het aantal personen, waarvan hij 
t en genoege van de Centrale aantoont, dat ver
anderde bedrijfsomstandigheden het tewerk
stellen als melkbezorger tot bedoeld grooter 
aantal in zijn bedrijf wettigen. 

22. Een bezorgersvergunning is slechts gel
dig voor de daarin vermelde en daarop door 
middel van een goed gelijkende pasfoto afge
beelde persoon, te wiens gebruike de vergun
ning is verleend, voor de daarin omschreven 
handelingen en, in geval van toepassing door 
de Centrale van de haar in artikel 20 gegeven 
bevoegdheid, voor het tijdvak, de weekdagen 
of gedeelte(n) daarvan, de gemeente(n) of ge
deelte(n) daarvan in de vergunning vermeld. 

23. Van iederen melkvergunninghouder kun
nen hem verleende bezorgersvergunningen door 
de Centrale worden ingetrokken tot een zoo
danig aantal als haar gewettigd voorkomt ten
gevolge van zijn veranderde bedrijfsomstandig
heden of van na het tijdstip, bedoeld in het 
eerst e lid van artikel 21, haar gebleken omstan
digheden. 

24. De Centrale kan een bezorgersvergun
ning, verleend aan een melkvergunninghouder 
A, intrekken, indien zij een hem verleende per
ceelsvergunning krachten s artikel 13 heeft in
getrokken. 

25. E en bezorgersvergunning moet door den
gene, wien zij is verleend, worden ingezonden 
bij de Centrale of afgegeven aan een door haar 
daartoe aangewezen persoon, zoodra diegene 
niet meer voldoet aan een der eischen, gesteld 
voor toelating tot den groep van melkvergun
ninghouders, waartoe hij is toegelaten zoodra 
de persoon, te wiens gebruike hem een vergun
ning is verleend, niet meer onder zijn verant
woordelijkheid werkt, zoodra het tijdvak, be
doeld in artikel 20 is verstreken, of zoodra die 
vergunning krachtens het bepaalde in de ar
tikelen 23 en 24 is ingetrokken. 

26. In afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 18 tot en met 21 kan Onze Minister 
in bijzondere door hem te beoordeelen gevallen 
aan een melkvergunninghouder A, B, C, F, 
G, H, J, K of L, die krachtens genoemde ar
tikelen niet in aanmerking komt voor h et v er
krijgen van een bezorgersvergunning, zoodanige 
vergunning verleenen. 

27. Onze Minister stelt vast de modellen van 
de bezorgersvergunning. 

§ 7. Van de verplichtingen der melkvergunning
houders . 

28. De mel,kvergunninghouder A is ver
plicht: 

a. voor consumptiemelk, door hem afge
leverd in de door Onzen Minister aangewezen 
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gemeenten een door dien Minister bepaald be
drag per door dien Minister daarbij vastgestelde 
eenheid te betalen aan de Centrale op haar 
eerste vordering ten behoeve van het Fonds. 
Dit bedrag kan verschillend worden gesteld 
voor de verschillende gemeenten en de ver
schillende soorten consumptiemelk, naar ge
lang van de kwaliteit van die melk en naar ge
lang van den grondslag, waarop de afgeleverde 
consumptiemelk door den betreffenden melk
vergunninghouder is gekocht of verkocht dan 
wel naar gelang de door dien melkvergunning
houder afgeleverde consumptiemelk al dan niet 
rechtstreeks afkomstig is van een melkvergun• 
ninghouder F of K ; 

b. in de door Onzen Minister aangewezen 
gemeenten de door dien Minister aangewezen 
soorten consumptiemelk in te koop3n voor of 
boven een door de Centrale volgens door dien 
Minister gestelde regelen bepaalden prijs, welke 
verschillend kan worden gesteld voor de ver
schillende gemeenten en/of de verschillende 
soorten consumptiemelk en/of naar gelang van 
den grondslag, waarop die inkoop geschiedt en 
bij dien inkoop zich te onthouden van het be
dingen en/of aanvaarden van eenig ander dan 
door de Centrale toegestaan voordeel, in welken 
vorm ook, van den verkooper van die melk ; 

c. het door hem, voor in de krachtens b. 
aangewezen gemeenten ingekochte consumptie
melk, verschuldigde uiterlijk twee weken na het 
einde van de week van ontvangst van de melk 
te betalen; 

d. indien hij melk verhandelt in de door 
Onzen Minister krachtens e. aangewezen ge
meenten en van een der door dien Minister aan
gewezen kwaliteiten melk inkoopt anders dan 
van een melkvergunninghouder A, E, of F, 
den inkoopsprijs te verminderen met het door 
dien Minister voor melk van die kwaliteit be
paald bedrag per liter; 

e. indien hij in de door Onzen Minister aan
gewezen gemeenten melk verhandelt, aange
slotene te zijn bij een instelling, welke door de 
Centrale als controlestation voor melk is erkend, 
en toe te laten dat alle melk, door hem geprodu
ceerd, en/of ingekocht, door of vanwege die 
instelling wordt gecontroleerd en daartoe alle 
medewerking te verleenen ; 

/. indien hij het bedrijf van een melkver
gunninghouder A overneemt of kennelijk voort
zet, diens verplichtingen tegenover de Cen• 
trale na te komen, te harer genoege aan te 
toonen, dat hij diens verplichtingen tegenover 
diens leveranciers van consumptiemelk is nage
komen, dan wel te harer genoegc voldoende 
waarborgen te stellen, dat hij die zal nakomen; 

g. overeenkomstig de voorschriften van de 
Centrale, welke verschillend kunnen zijn voor 
verschillende bedrijven, een administratie om
trent zijn bedrijf te voeren, die administratie 
in zijn bedrijf aanwezig te hebben en op eerste 
vordering van een der in artikel 33 der wet 
bedoelde opsporingsambtenaren of een door 
de Centrale daartoe aangewezen persoon ter 
inzage te verstrekken of tegen ontvangstbewijs 
af te geven, alsmede op eerste vordering van 
baar, van bedoelden ambtenaar of van bedoel
den persoon alle door deze gewenschte inlich
tingen en administratieve gegevens te ver
strekken; 

h. telkens indien hij niet of niet binnen den 

door de Centrale daarvoor gestelden termijn 
de door haar gevraagde administratieve ~e
gevens inzendt aan het door haar daartoe aan
gewezen adres, aan haar t en behoeve van het 
Fonds op haar eerste vordering te betalen als 
vergoeding voor veroorzaakte bijzondere ad
ministratiekosten, een door haar bepaald be
drag, dat een door Onzen Minister vastgesteld 
bedrag niet mag overschrijden ; 

i . aan de Centrale ten behoeve van het 
Fonds op haar eerste vordering te betalen, als 
vergoeding voor veroorzaakte bijzondere ad
ministratiekosten, voortvloeiende uit het feit, 
dat in zijn bedrijf kannenmateriaal is gebezigd, 
hetwelk niet voldoet aan de door Onzen Mi
nister daarvoor gestelde vereischten, een door 
haar bepaald bedrag van ten hoogste f 5.- ; 

j . indien hij in de door Onzen Minister aan
gewezen gemeenten of in door dien Minister 
bepaalde gevallen consumptiemelk verhandelt 
zorg te dragen, dat deze melk voldoet aan d e 
door dien Minister gestelde eischen, welke ver
schillend kunnen zijn voor de verschillende ge
meenten, gevallen en soorten consumptiemelk ; 

k. in de door Onzen Minister aangewezen 
gemeenten de door dien Minister aangewezen 
soorten consumptiemelk niet te verkoopen be
neden den door de Centrale vastgestelden prijs. 
Deze prijs, welke een door dien Minister vast
gesteld bedrag niet mag overschrijden, kan ver
schillend zi,in voor verschillende gemeenten, 
voor verschillende soorten consumptiemelk en 
al naar gelau~ van de wijze van verkoop; 

l. indien h,j in de door Onzen Minister aan
gewezen gemeenten de door dien Minister aan
gewezen soorten consumptiemelk vervoert naar 
en/of aflevert aan anderen dan afnemers voor 
hun eigen huishoudelijk gebruik, zorg te dragen 
dat op duidelijke wijze op de verpakking is ver
meld zijn naam en adres alsmede het juiste vet 
gehalte van de waar, nauwkeurig tot op een 
door dien Minister bepaald percentage, dat 
verschillend kan zjjn voor de verschillende soor
ten consumptiemelk ; 

m. zich in de krachtens k. aangewezen ge
meenten te onthouden van toepassing van 
eenigerlei vorm van cadeaustelsel of van het 
geven van geschenken, in welken vorm ook, 
dan wel van het verschaffen van eenig ander 
dan door de Centrale toegestaan voordeel, mid
dellijk of onmiddellijk verband houdende met 
de levering van consumptiemelk ; 

n. Zich te onthouden van het verhandelen, 
afleveren of vervoeren van consumptiemelk ten 
behoeve van degenen die als georganiseerde bij 
de Centrale zijn geschorst of geschrapt of ten 
behoeve van degenen wier perceels- of bezorgers
vergunningen Krachtens de artikelen 13 en 14 
onderscheidenlijk 23 en 24 zijn ingetrokken en 
zulks gedurende den tijdsduur dier schorsing, 
schrapping of intrekking, tenzij met door de 
Centrale, in bijzonder door haar te beoordeelen 
gevallen, verleende toestemming ; 

o. zich ervan te onthouden, tenzij met toe
stemming van de Centrale, consumptiemelk 
af te leveren aan of te vervoeren naar personen, 
die den melkhandel uitoefenen, en niet zijn 
melkvergunninihouder ; 

p . indien hiJ in de regelmatig voor verkoop 
benoodigde hoeveelheid consumptiemelk geheel 
of gedeeltelijk voorziet door inkoop bij melk. 
vergunninghouders A, van een hoeveelheid van 
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meer dan 150 liter per week, met deze schrifte
lijk, volgens door Onzen Minister gestelde rege
len en onder goedkeuring van de Centrale, over
een te komen de gedurende den door haar be
paalden tijdsduur door hem per dag af te nemen 
hoeveelheid ; 

q. indien hij in de regelmatig voor verkoop 
benoodigde hoeveelheid consumptiemelk geheel 
of gedeeltelijk voorziet door inkoop bij melk
vergunninghouders F, met deze schriftelijk, vol
gens door Onzen Minister gestelde regelen en 
onder goedkeuring van de Centrale, overeen te 
komen de gedurende den door haar bepaalden 
tijdsduur door hem per dag of per week af te 
nemen hoeveelheid tegen den prijs, krachtens 
b. naar gelang van den grondslag van dien in
koop vastgesteld ; 

r. indien de Centrale zulks eischt, zich ervan 
te onthouden : 

1°. consumptiemelk in te koopen van, af te 
leveren aan of te vervoeren naar door haar 
aangewezen personen, groepen van personen, 
bedrijven of groepen van bedrijven of van, aan 
of naar anderen dan door haar aangewezen 
per sonen, groepen van personen, bedrijven of 
groepen van bedrijven ; 

2°. per door haar vastgesteld tijdvak meer 
consumptiemelk te verhandelen, af te leveren 
of te vervoeren dan een door haar vastgestelde 
hoeveelheid, welke verschillend kan zijn voor 
verschillende soorten consumptiemelk. 

29. Een eisch, a,ls bedoeld in den aanhef 
van het bepaalde onder r, van het vorig artikel, 
mag door de Centrale slechts in bijzondere ge
vallen worden gesteld, waarin zulks naar haar 
oordeel ter waarborging van de richtige uit
voering der crisismaatregelen betreffende de 
consumptiemelk is geboden. 

30. De melkvergunninghouder B is ver
plicht: 

a. in de door Onzen Minister aangewezen 
gemeenten de door dien Minister aangewezen 
soorten consumptiemelk in te koopen voor of 
boven een door de Centrale volgens door dien 
Minister gestelde regelen bepaalden prijs, welke 
verschill end kan worden gesteld voor de ver
schil lende gemeenten en/of de verschillende 
soorten consumptiemelk en/of naar gelang van 
d en !Jrondslag waarop die inkoop geschiedt en 
bij dien inkoop zich te onthouden van het be
dingen en /of aanvaarden van eenig ander dan 
door de Centrale toegestaan voordeel, in welken 
vorm ook, voor den verkooper van die melk; 

b. overeenkomstig de voorschriften van de 
Centrale, welke verschillend kunnen zijn voor 
verschillende bedrijven, een administratie om
trent zijn bedrijf te voeren, die administratie 
in zijn bedrijf aanwezig te hebben en op eerste 
vordering van een der in artikel 33 der wet be
doelde opsporingsambtenaren of een door de 
Centrale daartoe aangewezen persoon t er inzage 
t e verstrekken of t egen ontvangstbewijs af t e 
geven, alsmede op eerste vordering van haar, 
van bedoelden ambtenaar of van bedoelden 
persoon alle door deze gewenschte inlichtingen 
en administratieve gegevens te verstrekken; 

c. t elkens indien hij niet of niet binnen den 
door de Centrale daarvoor gestelden termijn de 
door haar gevraagde administratieve gegevens 
inzendt aan het door haar daartoe aangewezen 
adres, aan haar ten behoeve van het Fonds op 
haar eerste vordering te betalen als vergoeding 

voor veroorzaakte bijzondere administratie
kosten, een door haar bepaald bedrag, dat een 
door Onzen Minister vastgesteld bedrag niet 
mag overschrijden ; 

d. in de door Onzen Minister aangewezen 
gemeenten de door dien J\.Ijnister aangewezen 
soorten consumptiemelk niet t e verkoopen be
neden den door de Centrale vastgestelden prijs . 
Deze prijs, welke een door dien Minister vastge
steld bedrag niet mag overschrijden, kan ver
scrullend zijn voor verschillende gemeenten, 
voor verschillende soorten consumpt,iemelk en 
al naar gelang van de w:ijze van verkoop ; 

e. indien hij in de door Onzen finister aan
gewezen gemeenten de door dien Minister aan
gewezen soorten consumptiemelk vervoert naar 
en/of aflevert aan anderen dan afnemers voor 
hun eigen huishoudelijk gebruik, zorg te dragen 
dat op duidelijke wijze op de verpakking is ver
meld ziin naam en adres, alsmede het juiste 
vetgehalte van de waar, nauwkeurig tot op 
een door dien Minister bepaald percentage, dat 
verschillend kan zijn voor de verschillende soor
ten consumptiemelk ; 

/. zich in de krachtens d aangewezen ge
meenten te onthouden van toepassing van 
eenigerlei vorm van cadeaustelsel of van het 
geven van geschenken, in welken vorm ook, dan 
wel van het verschaffen van eenig ander dan 
door de Centrale toegestaan voordeel, middellijk 
of onmiddellijk verband houden de met de leve
ring van consumptiemelk ; 

g. zich te onthouden van het verhandelen, 
afleveren of vervoeren van consumptiemelk ten 
behoeve van degenen die als georganiseerde bij 
de Centrale zijn geschorst of geschrapt, of ten 
behoeve van degenen, wier perceels- of bezor
gersvergunningen krachtens de artikelen 13 
en 14, onderscheidenlijk 23 en 24 zijn ingetrok
ken en zulks gedurende den tijdsduur dior schor
sing, schrapping of intrekking, tenzij met door 
de Centrale, in bijzonder door haar te beoor
deelen gevallen, verleende toestemming; 

h. zich er van te onthouden melkproducten 
en andere producten bedoeld onder b van ar
tikel 8, te koopen van anderen dan van melk
vergunninghouders A, B, H of J. 

31. De melkvergunninghouder C is ver
plicht: 

a . voor consumptiemelk, door hem afge
leverd in de door Onzen Minister aangewezen 
gemeenten, een door dien Minister bepaald be
drag per door dien Minister daarbij vastgestelde 
eenheid te bepalen aan de Centrale op haar 
eerste vordering ten behoeve van het Fonds. 
Dit bedrag kan verschillend worden gesteld 
voor de verschillende gemeenten en de ver
schillende soorten consumptiemelk, naar ge
lang van de kwaliteit van die melk en naar ge
lang van den grondslag, waarop de afgeleverde 
consumptiemelk door den betreffenden melk
vergunninghouder is ingekocht dan wel naar 
gelang de door dien mclkvergunninghouder af
geleverde consumptiemelk al dan niet recht
streeks afkomstig is van melkvergunninghou
ders F of K; 

b. in de door Onzen Minister aangewezen 
gemeenten de door dien Minister aangewezen 
soorten consumptiemelk in te koopen voor of 
boven een door de Centrale, volgens door dien 
Minister gestelde regelen, bepaalden prijs, welke 
verschillend kan zijn voor de verschillende ge-
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meenten en/of de verschillende soorten con
sumptiemelk en/of naar gelang van den grond
slag, waarop die inkoop geschiedt en bij dien 
inkoop zich t e onthouden van het bedingen en /of 
aanvaarden van eenig ander dan door de Cen
trale toegestaan voordeel, in welken vorm ook, 
van den verkooper van die melk ; 

c. het door hem, voor in de krachtens baan
gewezen gemeen ten ingekochte consumptiemelk, 
verschuldigde uiterlijk twee weken na het einde 
van de week van ontvangst van die melk t e 
betalen; 

d. indien ruj in de door Onzen Minister aan
gewezen gemeenten melk verhandelt, aange
slotene t e zijn bij een instelling. welke door de 
Centrale als controlestation voor melk is erkend, 
en toe t e laten, dat alle melk, door hem gepro
duceerd en/of ingekocht, door of vanwege die 
instelling wordt gecontroleerd en daartoe alle 
medewerking te verleenen; 

e. overeenkomstig de voorschriften van de 
Centrale, welke verschillend kunnen ziJn voor 
verscrullende bedrijven, een administratie om
trent zijn bedrijf t e voeren, die administratie 
in zijn bedrijf aanwezig te hebben en op eerste 
vordering van een der in artikel 33 der wet 
bedoelde opsporingsambtenaren of een door de 
Centrale aangewezen persoon ter inzage te ver
strekken of t egen ontvangstbewijs af te geven, 
alsmede op eerste vordering van haar, van be
doelden ambtenaar of van bedoelden persoon 
alle door deze gewenschte inlichtingen en ad
mi nistratieve gegevens te verstrekken; 

f. telkens indien ruj niet of niet binnen den 
door de Centrale daarvoor gestelden termijn de 
door haar gevraagde administratieve gegevens 
inzendt aan het door haar daartoe aangewezen 
adres, aan haar ten behoeve van het Fonds 
op haar eerste vordering te betalen als vergoe
ding voor veroorzaakte bijzondere administra
tiekosten, een door haar bepaald bedrag, dat 
een door Onzen Minister vastgesteld bedrag 
niet mag overschrijden ; 

g. aan de Centrale t en behoeve van het 
Fonds op haar eerste vordering te betalen, als 
vergoeding voor veroorzaakte bijzondere ad
ministratiekosten, voortvloeiende uit het feit, 
dat in zijn bedrijf kannenmateriaal is gebezigd, 
hetwelk niet voldoet aan de door Onzen Mi
nister daarvoor gestelde vereischten, een door 
haar bepaald bedrag van ten hoogste f 5 : 

h. indien hij in de door Onzen Minister aan
gewezen gemeenten of in door dien Minister 
t e bepalen gevallen consumptiemelk verhandelt, 
zorg t e dragen dat deze melk voldoet aan de 
door dien Minister gestelde eischen, welke ver
schillend kunnen zijn voor de verschillende ge
meenten, gevallen en soorten consumptiemelk; 

i. in de door Onzen Minister aangewezen 
gemeenten de door dien Minister aangewezen 
soorten consumptiemelk niet te verkoopen be
neden den door de Centrale vastgestelden prijs. 
Deze prij s, welke een door dien Minister vast
gesteld bedrag niet mag overschrijden, kan ver
schillend zijn voor de verschillende gemeenten, 
voor verschillende soorten consumptiemelk en 
al naar gelang van de wijze van verkoop ; 

i- zich in de krachtens 1 aangewezen ge
meenten te onthouden van toepassing van 
eenigerlei vorm van cadeaustelsel of van het 
geven van geschenken, in welken vorm ook, 
dan wel van het verschaffen van eenig ander 

dan door de Centrale toegestaan voordeel, mid
dellijk of onmiddellijk verband houdende met 
de levering van consumptiemelk ; 

k. zich te onthouden van het verhandelen, 
afleveren of vervoeren van consumptiemelk ten 
behoeve van degenen, die als georganiseerde bij 
de Centrale zijn geschorst of geschrapt, of t en 
behoeve van degenen, wier perceels- of bezor
gersvergunningen krachtens de artikelen 13 en 
14, onderscheidenlij k 23 en 24 zijn ingetrokken, 
en zulk gedurende den t ijdsduur dier schorsing, 
schrapping of intrekking, tenzij met door de 
Centrale, in bijzondere door haar t e beoordeelen 
gevallen, verleende toestemming ; 

l. zich ervan te onthouden in de door Onzen 
Minister aangewezen gemeenten consumptie
melk af te leveren aan of t e vervoeren naar per
sonen, die den handel in melk als bedrijf uit
oefenen en niet zijn melkvergunninghouder 
A of C, tenzij met door de Centrale, in bijzondere 
door haar te beoordeelen gevallen, verleende 
toestemming. 

32. De melkvergunninghouder D is ver
plicht: 

a. overeenkomstig de voorschriften van de 
Centrale, welke verschillend kunnen zijn voor 
verschillende bedrijven, een administratie om
trent zijn bedrijf te voeren, die administratie 
in zijn bedrijf aanwezig t e hebben en op eerste 
vordering van een der in artikel 33 der wet be
doelde opsporingsambtenaren of een door de 
Centrale daartoe aangewezen persoon ter inzage 
te verstrekken of t egen ontvangstbewijs af te 
geven, alsmede op eerste vordering van haar, 
van bedoelden ambtenaar of van bedoelden 
persoon alle door deze gewenschte inlichtingen 
en administratieve gegevens te verstrekken ; 

b. t elkens indien hij niet of niet binnen den 
door de Centrale daarvoor gestelden termijn de 
door haar gevraagde administratieve gegevens 
inzendt aan het door haar daartoe aangewezen 
adres, aan haar ten behoeve van het Fonds op 
haar eerste vordering te betalen als vergoeding 
voor veroorzaakte bijzondere administratie
kosten, een door haar bepaald bedrag, dat een 
door Onzen Minister vastgesteld bedrag niet 
mag overschrijden ; 

c. in de door Onzen Minister aangewezen 
gemeenten de door dien Minister aangewezen 
soorten consumptiemelk niet te verkoopen be
neden den door de Centrale vastgestelden prijs. 
Deze prijs welke een door dien Minister vastge
steld bedra~ niet mag overschrijden, kan ver
schillend ziJn voor verschillende gemeenten, 
voor verschillende soorten consumptiemelk en 
al naar gelang van de wijze van verkoop ; 

d. zich in de krachtens c. aangewezen ge
meenten t e onthouden van toepassing van 
eenigerlei vorm van cadeaustelsel of van het 
geven van geschenken in welken vorm ook, dan 
wel van het verschaffen van eenig ander dan 
door de Centrale toegestaan voordeel, middellijk 
of onmiddellijk verband houdende met de leve
ring van consumptiemelk ; 

e. behalve voor wat betreft de gebieden be
doeld in artikel 40, op eerste vordering van de 
Centrale ten behoeve van het Fonds te betalen 
een door Onzen Minister t elkens voor een daar
bij door dien Minister bepaald tijdvak vastge
steld bedrag per liter consumptiemelk, welke, 
ware zij verwerkt tot melk- of zuivelproducten, 
n iet voor steunverleening krachtens de Crisis-
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Steunbeschikking 1934 XXIV (Zuivel) in aan
merking zou zijn gekomen. 

33. De melkvergunninghouder E is ver
plicht: 

a. overeenkomstig de voorschriften van de 
Centrale, welke verschillend kunnen zijn voor 
verschillende bedrijven, een administratie om
trent zijn bedrijf te voeren, die administratie 
in zijn bedrijf aanwezig te hebben en op eerste 
vordering van een der in artikel 33 der wet be
doelde opsporingsambtenaren of een door de 
Centrale daartoe aangewezen persoon ter in
zage te verstrekken of tegen ontvangstbewijs 
af te geven, alsmede op eerste vordering van 
haar, van bedoelden ambtenaar of van bedoelden 
persoon alle door deze gewenschte inlichtingen 
en administratieve gegevens te verstrekken; 

b. telkens indien hij ni et of niet binnen den 
door de Centrale daarvoor gestelden termijn de 
door haar gevraagde administratieve gegevens 
inzendt aan het door ha.ar daartoe aangewezen 
adres, aan haar ten behoeve van het Fonds op 
ha.ar eerste vordering te betalen als vergoeding 
voor veroorzaakte bijzondere administratie
kosten, een door haar bepaald bedrag dat een 
door Onzen Minister vastgesteld bedrag niet 
mag overschrijden ; 

c. aan de Centrale ten behoeve van het Fonds 
op haar eerste vordering te betalen, als ver
goeding voor veroorzaakte bijzondere adminis
tratiekosten, voortvloeiende uit het feit, dat 
in zijn bedrijf kannenmateriaal is gebezigd, het
welk niet voldoet aan de door Onzen Minister 
daarvoor gestelde vereisch t en, een door ha.ar 
bepaald bedrag van ten hoogste f 5.-; 

d. indien de Centrale zulks eischt, zich er
van t e onthouden, per door ha.ar vastgesteld 
tijdvak meer consumptiemelk te verhandelen 
dan een door haar vastgestelde hoeveelheid ; 

e. aangeslotene te zijn bij een instelling, 
welke door de Centrale als contrölestation voor 
melk is erkend en t oe t e laten, dat alle melk, 
door hem geveild, door of vanwege die instel
ling wordt gecontroleerd en daartoe alle mede
werking t e verleenen; 

/. zich t e onthouden van het veilen van 
consumptiemelk beneden den op het tijdstip 
van dat veilen geldenden prijs, bepaald door de 
Centrale volgens door Onzen Minister vastge
stelde regelen ; 

g. hetgeen hij voor door hem geveilde con
sumptiemelk verschuldigd is, uiterlijk binnen 
twee weken na het einde van de week van veiling 
aan de leveranciers der melk uit te keeren; 

h. uitoefening van bijzondere contröle tij
dens het veilen toe te staan aan door de Cen
trale aangewezen personen en op de wijze, als 
door haar noodzakelijk wordt geacht en daar
toe alle medewerking te verleenen; 

i . zich te onthouden van het veilen van 
consumptiem elk op andere dan door de Cen
trale goedgekeurde dagen en uren ; 

j . zich te onthouden van het veilen van con
sumptiemelk afkomstig van door Onzen Mi
nister aangewezen melkveehouders of een of 
meer groepen daarvan ; 

k. leden van zijn personeel onmiddellijk te 
ontslaan, indien zij zich op eenigerlei wijze in
laten met den handel in con sumptiemelk. 

34. De melkvergunninghouder F is ver
plicht: 

a. overeenkomstig de voorschriften van de 

Centrale, welke verschillend kunnen zijn voor 
verschillende bedrijven, een administratie om
trent zijn bedrijf te voeren, die administratie 
in zijn bedrijf aanwezig te hebben en op eerste 
vordering van een der in artikel 33 der wet be
doelde opsporingsambtenaren of een door de 
Centrale daartoe aangewezen persoon ter inzage 
t e verstrekken of t egen ontvangstbewijs af te 
geven, alsmede op eerste vordering van ha.ar, 
van bedoelden ambtenaar of van bedoelden 
persoon alle door deze gewenschte inlichtingen 
en administratieve gegevens te verstrekken; 

b. telkens indien hij niet of niet binnen den 
door de Centrale daarvoor gestelden t ermijn de 
door ha.ar gevraagde administratieve gegevens 
inzendt aan het door ha.ar daartoe aangewezen 
adres, aan haar t en behoeve van het Fonds op 
haar eerst e vordering te betalen als vergoeding 
voor veroorzaakte bijzondere administratie
kosten, een door haar bepaald bedrag, dat een 
door Onzen Minister vastgesteld bedrag niet 
mag overschrijden; 

c. aan de Centrale ten behoeve van het Fonds 
op ha.ar eerste vordering t e betalen, als vergoe
ding voor veroorzaakte bijzondere administra
tiekosten, voortvloeiende uit het feit, dat in zijn 
bedrijf kannenmat eriaal is gebezigd, hetwelk 
niet voldoet aan de door Onzen Minister daar
voor gestelde vereischten, een door haar bepaald 
bedrag van t en hoogste f 5 ; 

d. zich bij verkoop van melk te onthouden 
van het verleenen van eenigerlei korting of van 
het verschaffen van eenig ander dan door de 
Centrale toegestaan voordeel, in welken vorm 
ook, aan den kooper van die melk. 

e. behalve voor wat betreft de gebieden be
doeld in artikel 40, op eerst vordering van de 
Centrale ten behoeve van het Fonds te betalen 
een door Onzen :Minister telkens voor een daar
bij door dien Minister bepaald tijdvak vastge
steld bedrag per liter consumptiemelk, welke, 
ware zij verwerkt tot melk- of zuivelproducten, 
niet voor steunverleening krachtens tl Crisis
Steunbeschikking 1934 XXIV (Zuivel) in aan
merking zou zijn gekomen . 

35. De melkvergunninghouder G is verplicht: 
a . overeenkomstig de voorschriften van de 

Centrale, welke verschillend kunnen zijn voor 
ver chillende bedrijven, een administratie om
trent zijn bedrijf t e voeren, die administratie in 
zijn bedrijf aanwezig te hebben en op eerste vor
dering van een der in artikel 33 der wet be
doelde opsporingsambtenaren of een door de 
Centrale daartoe aangewezen persoon t er inzage 
t e verstrekken of t egen ontvangstbewijs af te 
geven, alsmede op eerste vordering van haar, 
van bedoelden ambtenaar of van bedoelden per
soon alle door dezen gewenschte inlichtingen en 
administratieve gegevens te verstrekken; 

b. telkens indien hij niet of niet binnen den 
door de Centra le daarvoor gestelden t ermijn de 
door haar gevraagde administratieve gegevens 
inzendt aan het door haar daartoe aangewezen 
adres , aan haar ten behoeve van het Fonds op 
haar eerste vordering te betalen als vergoeding 
voor veroorzaakte bijzondere administratie
kosten een door ha.ar bepaald bedrag, dat een 
door Onzen Minister vastgesteld bedrag niet 
mag overschrijden ; 

c. aan de Centrale ten behoeve van het 
Fonds op ha.ar eerste vordering t e betalen, als 
vergoeding voor veroorzaakte bijzondere ad-
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ministratiekosten, voortvloeiende uit het feit, 
dat in zijn bedrijf kannenmateriaal is gebezigd, 
hetwelk niet voldoet aan de door Onzen Mi
n ister daarvoor gestelde vereischten, een door 
haar bepaald bedrag van t en hoogste f 5. 

36. De melkvergunninghouder H is ver
plicht: 

a . in de door Onzen Minister aangewezen 
gemeenten de door dien Minister aangewezen 
soorten consumpt iemelk in t e koopen voor of 
boven een door de Centrale volgen s door dien 
Minister gestelde r egelen bepaalden prij s, welke 
verschillend kan worden gesteld voor de ver
schillende gemeenten en /of de verschillende 
soorten consumptiemelk en/of naar gelang van 
den ~rondslag, waarop die inkoop geschiedt, 
en biJ dien inkoop zich de onthouden van het 
bedingen en /of aanvaarden van eenig ander dan 
door de Centrale toegestaan voordeel, in welken 
vorm ook, van den ver kooper van die melk ; 

b. het door hem, voor in de k rachtens a aan
gewezen gemeenten ingekochte consumptie
melk, verschuldigde uiterlijk twee weken na het 
einde van de week van ontvangst van de melk 
te betalen; 

c. overeenkomstig de voorschriften van de 
Centrale, welke verschillend kunnen zij n voor 
verschillende bedrijven , een administrat ie om
trent zijn bedrijf t e voeren, die administra tie 
in zijn bedrijf aanwezig te hebben en op eerste 
vordering van een der in artikel 33 der wet be
doelde opsporingsambtenaren of een door de 
Centrale daartoe aangewezen persoon ter inzage 
te verstrekken of tegen ontvangstbewijs af t e 
geven, alsmede op eerste vordering van haar, 
van bedoelden ambtenaar of van bedoelden per 
soon alle door deze gewenschte inlichtingen en 
administratieve gegevens te verstrekken ; 

d. t elkens indien h\j niet of niet binnen den 
door de Centrale daarvoor gestelden t ermijn de 
door haar gevraagde administratieve gegevens 
inzendt aan het door haar daartoe aangewezen 
adres, aan haar t en behoeve van het Fonds op 
haar eerst e vordering te betalen als vergoeding 
voor veroorzaakte bijzondere administratie
kosten, een door haar bepaald bedrag, dat een 
door Onzen Minister vastgesteld bedrag niet 
mag overschrijden; 

e. in de door Onzen Minister aangewezen 
gemeenten de door dien Minister aangewezen 
soorten consumptiemelk niet te verkoopen be
neden den door de Centrale vastgestelden prijs . 
Deze prijs, welke een door dien Minister vast
gesteld bedrag niet mag overschrijden, kan ver
schillend zijn voor verschillende gemeenten, 
voor verschillende soorten consumpt iem elk en 
al naar gelang van de wijze van verkoop ; 

f. zich in de krachten s e aangewezen ge
meenten te onthouden van toepassing van 
eenigerlei vorm van cadeaustelsel of van het 
geven van geschenken, in wellrnn vorm ook, dan 
wel van het verschaffen van eenig ander dan 
door de Centrale toegestaan voordeel, middellijk 
of onmiddellijk verband houdende met de leve
ring van consumptiemelk. 

37. De melkvergunninghouder J is verplicht: 
a . in de door Onzen Minist er aangewezen 

gemeenten de door dien Minist er aangewezen 
soorten consumptiemelk in t e koopen voor of 
boven een door de Centrale volgens door dien 
Minister gestelde r egelen bepaalden prij s, welke 
verschillend kan worden gesteld voor de ver -

schillende gemeenten en/of de verschillende 
soorten consumptiemelk en/of naar gelang van 
den ~rondslag, waarop die inkoop geschiedt, 
en biJ dien inkoop zich t e onthouden van het 
bedingen en/of aanvaarden van eenig ander 
dan door de Centrale toegestaan voordeel, in 
welken vorm ook, van den verkooper van die 
melk· 

b. het door hem, voor in de krachtens a 
aangewezen gemeenten ingekochte consumptie
melk verschuldigde, uiterlijk twee weken na 
het einde van de week van ontvangst van de 
melk t e betalen ; 

c. overeenkomstig de voorschriften van de 
Cent rale. welke verschillend kunnen zij n voor 
verscrullende bedrijven, een administratie om
trent zijn bedrijf t e voeren , die administratie 
in zij n bedrijf aanwezig t e hebben en op eerste 
vordering van een der in art ikel 33 der wet be
doelde opsporingsambtenaren of een door de 
Cent rale daartoe aangewezen persoon t er in
zage te verstrekken of tegen ontvangstbewijs 
af t e geven, alsmede op eerste vordering van 
haar, van bedoelden ambtenaar of van bedoel
den persoon alle door deze gewenschte inlich
tingen en administratieve gegevens t e verstrek
ken ; 

d. telkens indien hij n iet of niet binnen den 
door de Centrale daarvoor gestelden t ermijn de 
door haar gevraagde administratieve gegevens 
inzendt aan het door haar daartoe aangewezen 
adres, aan haar t en behoeve van het Fonds op 
haar eerste vordering te betalen als vergoeding 
voor veroorzaakte bijzondere administratie
kosten, een door haar bepaald bedrag dat een 
door Onzen Minister vastgesteld bedrag niet 
mag overschrijden ; 

e. in de door Onzen Minister aangewezen 
gemeenten de door dien Minister aangewezen 
soorten consumptiemelk niet te verkoopen be
neden den door de Centrale vastgestelden prijs. 
Deze prijs, welke een door dien Minister vast
gesteld bedrag niet mag overschrijden, kan ver
schillend ziin voor verschillende soorten con
sumpt iemelk en al naar gelang van de wijze van 
verkoop; 

f. zich in de krachtens e. aangewezen ge
meenten te onthouden van toepassing van 
eenigerlei vorm van cadeaustelsel of van het 
geven van geschenken, in welken vorm ook, dan 
wel van het verschaffen van eenig ander dan 
door de Centrale t oegestaan voordeel, middellijk 
of onmiddellijk verband houdende met de leve
ring van consumptiemelk ; 

g. op eerste vordering van de Centrale t en 
behoeve van het Fonds t e betalen een door 
Onzen Minister t ellrnn s voor een daarbij door 
dien Minister bepaald tijdvak vastgesteld be
drag per liter con sumptiemelk, welke, ware zij 
verwerkt tot melk- of zuivelproducten, niet voor 
steunverleening krachten s de Crisis-Steunbe
schikking 1934 XXIV (Zuivel) in aanmerking 
zou z\in gekomen. 

38. De melkvergunninghouder Kis verplicht: 
a. overeenkomstig de voorschriften van de 

Centrale, welke verschillend kunnen zijn voor 
verscrullende bedrijven , een administratie om
t rent zijn bedrijf t e voeren, die administratie 
in zijn bedrijf aanwezig te hebben en op eerste 
vordering van een der in artikel 33 der wet be
doelde opsporingsambtenaren of een door de 
Centrale daartoe aangewezen persoon t er in-
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zage te verstrekken of tegen ontvangstbewijs 
af te geven, alsmede op eerste vordering van 
haar, van bedoelden ambtenaar of van bedoel
den persoon alle door deze gewenschte inlich
tingen en administratieve gegevens te ver
strekken; 

d. t elkens indien hij niet of niet binnen den 
door de Centrale daarvoor gestelden termijn de 
door haar gevraagde admini t ratieve gegevens 
inzendt aan het door haar daartoe aangewezen 
adres aan haar ten behoeve van het Fonds op 
haar eerste vordering te betalen als vergoeding 
voor veroorzaakte bijzondere administratie
kosten, een door haar bepaald bedrag dat een 
door Onzen Minister vastgesteld bedrag niet 
mag overschrijden ; 

c. zich bij verkoop van melk te onthouden 
van het verleenen van eenigerlei korting of van 
het verschaffen van eenig ander dan door de 
Centrale toegestaan voordeel, in welken vorm 
ook, van den kooper van de melk ; 

d. op eerste vordering van de Centrale ten 
behoeve van het Fonds te betalen een door 
Onzen Minister telkens voor een daarbij door 
dien Minister bepaald tijdvak vastgesteld be
drag per liter consumptiemelk, welke, ware zij 
verwerkt tot melk- of zuivelproducten niet voor 
stennverleening krachtens de Crisis-Steunbe
schikking 1934 XXIV (Zuivel) in aanmerking 
zou zijn gekomen. 

39 . De melkvergnnninghouder Lis verplicht: 
a. overeenkomstig de voorschriften van de 

Centrale, welke verschillend kunnen zijn voor 
verschillende bedrijven, een administratie om
trent zijn bedrijf te voeren, die adm inistratie in 
zijn bedrijf aanwezig te hebben en op eerste 
vordering van een der in artikel 83 der wet be
doelde opsporingsambtenaren of een door de 
Centrale daartoe aangewezen persoon ter in
zage te verstrekken of tegen ontvangstbewijs 
af te geven, alsmede op eerste vordering van 
haar, van bedoelden ambtenaar of van bedoel
den persoon alle door deze gewonschte inlich
tingen en administratieve gegeven s te verstrek
ken : 

b. · telkens indien hij niet of niet binnen den 
door den Centrale daarvoor gestelden termijn 
de door haar gevraagde ad.ininistratieve ge
gevens inzendt aan het door haar daartoe aan
gewezen adres, aan haar ten behoeve van het 
Fonds op haar eerste vordering te betalen als 
vergoeding voor veroorzaakte bijzondere ad
ministratiekosten, een door haar bepaald be
drag dat een door Onzen Minister vastgesteld 
bedrag niet mag overschrijden. 

8. Van de regelen voor rundvee en melk in Zee
land, enz. 

40. In de provincie Zeeland, op het eiland 
Goeree en Overflakkee en in het gedeelte van 
de provincie Limburg, dat gelegen is ten zuiden 
van de zuidelijke grens van de gemeenten Echt 
en Stevensweert, is het in voorraad hebben van 
vrouweliik rundvee, dat tenminste eenmaal 
heeft gekalfd, verboden elders dan op markten, 
in marktstallen en op daarbij behoorende ter
reinen, in openbare slachthuizen of op andere 
slachtplaatsen of daarbij behoorende stallen en 
t errei nen. 

41. Het verbod, gesteld in het vorige artikel, 
geldt niet: 

a . ten aanzien van rundvee, waarvan het in 

voorraad hebben is gedekt door een identiteits
bewijs, houdende een afbeelding van het be
treffende rund en een vermelding van de ken
bare teekenen van dat rund, alsmede de naam 
en het adres van zijn eigenaar, en 

b. voor wat betreft het aantal runderen, ge
houden door een veehouder boven het aantal, 
hem door de betreffende provinciale Landbouw
Crisis-Organisatie, met inachtneming van het 
bepaalde in het volgen d artikel toegewezen, in
dien hij op eerste vordering aan de Centrale 
heeft betaald een door Onzen Minister vastge
steld bedrag per door dien Minister daarbij be
paalde eenheid, welk bedrag verschillend kan 
zijn voor de verschillende in het vorig artikel 
genoemde landsdeelen of gedeelten daarvan. 

42. Bij de toewijzing, bedoeld onder b van 
het vorig artikel, moet de betreffende provin
ciale Landbouw-Crisis-Organisatie de navol
gende regelen in acht nemen : 

a. in elk der in artikel 40 genoemde lands
deelen wordt het gemiddeld blijkens de in Juni 
1933, Januari 1934, Mei/Juni 1934 en Januari 
1935 gehouden rundveetellingen daar aan
wezige aantal vrouwelijke runderen, die ten
minste eenmaal hebben gekalfd, verminderd 
met zoodanig aantal van die runderen als over
eenstemt met de hoeveelheid melk, welke daar 
in de jaren 1933 en 1934 is aangewend voor 
eigen huishoudelijk gebruik en voor veevoeder ; 

b. het aldus verkregen aantal wordt gedeeld 
door een door Onzen Minister, nauwkeurig tot 
in vier decimalen, vastgestelden factor, welke 
verschillend kan zijn voor elk der in artikel 40 
genoemde land sdeelen ; 

c. het door deze deeling verkregen aantal 
wordt verminderd met de helft van het totale 
aantal vrouwelijke runderen, die tenminste een
maal hebben gekalfd en die blijkens de onder a. 
genoemde rundveetellingen deel ui tmaakten van 
niet meer dan drie dergelijke runderen tollende, 
veestapels van bedrijven, niet grooter dan 5 ha; 

d. het aldus verkregen aantal wordt ver
meerderd met het totale aantal vrouwelijke 
runderen, die tenminste eenmaal hebben ge
kalfd, hetwelk overeenstemt met do hoeveel
heid welk, welke benoodigd zou zijn geweest 
voor het voederen van een zoodanig aantal 
kalveren, als blijkens de onder a . genoemde rund
veetellingen het blijkens de in Mei/Juni 1935 
gehouden rundveetelling aanwezige aantal over
treft; 

e. het aldus verkregen aantal wordt gedeeld 
door het gemiddeld blijkens de onder a ge
noemde rundveetellingen gehouden aantal 
vrouwelijke runderen, die tenminste eenmaal 
hebben gekalfd, gedeeld door honderd; 

/. het aldus verkregen getal is voor eiken 
veehouder het percentage van het door hem 
blijkens de onder a. genoemde rundveetellingen 
gehouden aantal vrouwelijke runderen, die t en 
minste eenmaal hebben gekalfd, hetwelk niet 
voor de toewijzing, bedoeld onder b van het 
vorig artikel, in aanmerking komt; 

een en ander met inachtneming van voor een 
billijke toepassing, tengevolge van bijzondere 
bedrijfsomstandigbcden noodzakelijke afron
dingen door of vanwege Onzen Minister. 

43.- Identiteitsbewijzen, als bedoeld onder a. 
van artikel 41, worden verstrekt door de be
treffende provinciale Landbouw-Crisi -Organi
satie. 
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44. Een identiteitsbew:ijs, bedoeld onder a. 
van artikel 41, is slechts geldig voor den per
soon, w'ien het is verstrekt, voor het rund, 
daarop afgebeeld, en zoolang niet ingevolge het 
volgend artikel inlevering ervan verplicht is. 

45. Een identiteitsbewijs, bedoeld onder a. 
van artikel 41, moet door dengene, wien het is 
verstrekt, worden ingeleverd : 

1°. binnen een week, nadat het betreffende 
rund blijvend niet meer aan de melkproductie 
deelneemt; 

2°. binnen een week, nadat het betreffende 
rund geen deel meer uitmaakt van den vee
stapel van dengene, wien dat identiteitsbewijs 
is verstrekt ; 

3°. op eerste vordering van de betreffende 
provinciale Landbouw-Crisis-Orga nisatie . 

46. De vordering, bedoeld onder 3°., van het 
vorig artikel, mag slechts worden gedaan, in
dien hij, wien dat identiteitsbewijs is verstrekt, 
niet heeft voldaan aan de verplichting, gesteld 
onder b. van artikel 41 of aan de onder 1 ° en 2° 
van het vorige artikel gestelde verplichting tot 
inlevering. 

47. 1. Onze Minister stelt vast het model 
van het identiteitsbewijs, bedoeld onder a. van 
artikel 41. 

2. H et model, bedoeld in het vorige lid, kan 
verschillend zijn al naar gelang het rund, waar
voor het wordt verstrekt, hetzij al dan niet 
blijvend deelneemt aan de melkproductie, hetzij 
blijvend daaraan is onttrokken. 

48. 1. Het is verboden : 
1°. in de provincie Zeeland, 
2°. op het eiland Goeree en Overflakkee, 
3°. in het gedeelte van de provincie Lim-

burg, dat gelegen is ten zuiden van de zuidelijke 
grens der gemeenten Echt en Stevensweert, 

melk te vervoeren, welke van elders is aan
gevoerd. 

2. Het verbod, gesteld in het vorige lid, is 
niet van toepassing, indien dat vervoeren ge
schiedt, gedekt door een geleidebiljet, vermel
dende herkomst en bestemming der melk. 

3. Geleidebilj etten, als bedoeld in het vorige 
lid, worden verstrekt door of vanwege de Cen
trale. 

§ 9. Slotbepalingen. 

49. Dit besluit kan worden aangehaald als: 
Crisis-Melkbesluit 1935. 

50. Dit besluit, hetwelk geldt voor het tijd
vak, aanvangende met ingang van den dag van 
zijn inwerkingtreding en eindi~ende 1 Januari 
1937, treedt in werliing met ingang van den 
tweeden dag na dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en in af
schrift zal worden toegezonden aan den Raad 
van tate. 

H et Loo, den 29sten Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister mn Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

( Uitg(!,IJ. 1 Juni 1935.) 

s. 319. 

29 M ei 1935. BESLUIT houdende 
a. toepa sing van de artikelen 9, 10, 11, 

12, 13, 14 en 42 der Landbouw-Crisiswet 
1933, het Crisis-Organisatiebeslu it 1933, 
het Crisis-Monopoliebesluit 1933 en het 
Crisis-Heffingsbesluit 1933 op boter, kaas, 
melkproducten, margarine, plantaardige 
en dierl ij ke vetten en oliën en vetzuren 
daaruit; 

b. intrekking van het Crisis-Zuivelbe
sluit I 1932 {Staatsblad n°. 318), het 
Nieuw Crisis-Zuivelbesluit II 1932, zooals 
dat laatstel ijk gewijzigd is bij Koninklijk 
besluit van den 28sten December 1933 
{Staatsblad n°. 745) en het Crisis-Zuivel
besluit 1934 I. 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Economische Zaken en Financiën van den 
llen October 1934, n°. 1233, Directie van den 
Landbouw, Afdeeling II en 29 October 1934, 
n°. 148, Afdeeling Generale Thesaurie; 

Gelet op de artikelen 1, 9 10, 11, 12, 13, 
14 en 42 der Landbouw-Cris lswet 1933; 

Gelet op het Cri is-Organisatiebesluit 1933, 
het Crisis-Monopolie besluit 1933 en het 
Cris is-Heffingsbeslu it 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie van Advies, 
bedoeld in artikel 27 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (adviezen van den 28en Sep
tember 1934, n°. 406, en van den 22en Maart 

, 1935, n°. 460); 
· Gehoord den Raad van State (adviezen van 

den 13en November 1934, n°. 47, en van den 
2en April 1935, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van den 27/28 Mei 1935, n°. 
4567, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden en Afdeeling Generale Thesaurie n° . 
181; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te trekken behalve ten aanz ien van 

de reeds begane strafbare fe iten : 
1°. Ons besluit van den 7den J uli 1932 

{Staatsblad n°. 318} genaamd Cris is-Zuivel
besluit I 1932 {Staatsblad n°. 318), gewijzigd 
bij Ons besluit van den 28en December 1932 
{Staatsblad n°. 657); 

2° . Ons besluit van den 7den J uli 1932 
{Staatsblad n°. 319), gewijz igd bij Onze be
sluiten van den 27sten Augustus 1932 {Staats
blad n°. 450), van den 9den November 1932 
{Staatsblad n°. 532}, genaamd Nieuw Crisis
Zuivelbesluit II 1932, nader gewijzigd bij 
Onze besluiten van den 23sten F ebruari 1933 
{Staatsblad n° . 59} en van den 28sten Decem
ber 1933 {Staatsblad n°. 745); 

3°. Ons besluit van den 27sten December 
1934 {Staatsblad n°. 672}, genaamd Crisis
Zuivelbesluit 1934 I; 

B. te bepalen, voor het tijdvak, ingaande 
op den dag van inwerkingtreding van dit be
sluit en eindigende 1 J anuari 1936: 

§ 1. 1-nleidenà:e bepaling. 
Art. 1. Dit beslu it neemt over de termino

logie van het Crisis-Organisatiebesluit 1933 
en het Crisi -Monopoliebesluit 1933 en ver
staat voorts onder: 

1 °. ,,boter": boter in den zin van artikel 1 
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der Boterwet en de waar, die als boter wordt 
aangeduid of kennelijk als zoodanig voorhan
den is ; 

2°. ,,kaas" : kaas in den zin van artikel 1 
van het K aasbesluit (Staatsblad 1927, n°. 396) 
en de waar, die als kaas wordt aangeduid of 
kennelijk als zoodanig voorhanden is ; 

3°. ,,mei kproducten": mei kproducten in den 
zin van artikel 1 der Wet van 19 December 
1930 (Staatsblad n°. 482) tot regeling van den 
uitvoer van melkproducten en van gepasteur i
seerde en ge teril iseerde melk en room; 

4°. ,,margar ine": margarine, in den zin 
van artikel 1 der Boterwet en de waar, die a ls 
margarine wordt aangeduid of kennelijk als 
zoodanig voorhanden is; 

5°. ,,margarine A": margarine, welke met 
boter of botervet is gemengd en de waar, die 
a ls margarine A wordt aangeduid of kenne
lijk als zoodanig voorhanden is; 

6°. ,,margarine B": margarine, andere dan 
m argarine A ; 

7°. ,,spijsvet" : a lle plantaardige en dier
lijke vetten en oliën, die bij een temperatuur 
van 15° C. niet vloeibaar zijn en mengsels, 
bevattende pla ntaardige of dierlijke vetten of 
oli ën, welke m engsels bij een temperatuur van 
15° C. niet vloeibaar zijn met uitzondering 
van margar ine en door Ons aan te wijzen 
pl antaardige en dierlijke vetten, oliën of 
m engsels; 

8°. ,,spij solie": alle plantaardige en dier
lijke vetten en oliën, die bij een temperatuur 
van 15° C. vloeibaar zijn en mengsels, bevat
tende pi antaardige of dierlijke vetten of 
ol iën, welke mengsels bij een temperatuur van 
15° C. vloeibaar zijn met u itzondering van 
door Ons aan te wijzen pl antaardige en dier
lijke vetten, oliën of mengsels; 

9°. ,,vetzuren": vetzuren uit plantaardige 
of dierlijke vetten en ol iën; 

10° . ,,kunstroom": de op room gelijkende 
waar, we lke dienen kan om hem te vervangen 
en welke vetbestanddeelen bevat, di e niet van 
mei k afkomstig zijn; 

11 °. ,,margarinekaas": margarinekaas in 
den zin van artikel 1 van het Margarinekaas
besluit 1932 (S taatsblad n°. 327); 

12°. ,.koelhuis": ruimte, inger icht voor 
kunstmatige koeling en van zoodanigen om
vang, dat daarin boter in grootere dan door 
Onzen Minister bepaalde hoeveelheden kan 
worden geplaatst; 

13°. ,,bereidplaats": elk perceel, gebouwd 
of ongebouwd, waar zich een inrichting of 
werktuig tot het bereiden, bewerken of ver
werken van een of meer onder 1 °. tot en met 
11 °. bedoelde waren bevindt of waar een of 
meer van bedoelde waren worden bere id, ver
vaardigd, bewerkt of verwerkt; 

14°. ,.F onds": het Landbouw-Crisisfonds, 
bedoel d in a rtikel 2 van de Wet; 

15°. ,,Centrale": de Stichting N ederland
sche Zuivel-Centrale te 's-Gravenhage ;. 

16°. ,.bereiden": bereiden .en doen berei
den · 

17'0 • ,.vervaard igen" : vervaardigen en doen 
vervaardigen; · 

18° . ,,verwerken": verwerken en doen ver-
werken; l 

19° . ,,bewerken": bewerken en doen, be
werken; 

20°. ,.afleveren" : afleveren en doen af
. leveren· 

21 °. ',.verhandelen" : verhandelen en doen 
verhandelen; 

22°. ,,vervoeren": vervoeren en doen ver
voeren. 

§ 2. Algemeen e be-palingen betreff enáe 
geo1·ganiseerden. 

2. Onverminderd het bepaalde in de vol
gende artikelen en behoudens toelating door 
Onzen Minister kan een georganiseerde bij de 
Centrale niet worden toegelaten tot een groep: 

a. zoolang de te11nijn niet is verstreken, ge
durende wel ken de intrekking zijner erken
ning in een overeenkomstige hoedan igheid 
krachtens de Crisis-Zuivelwet 1932 (Staatsblad 
n°. 290) van kracht is; 

b. nadat hij op zijn verzoek a ls toegelatene 
tot die groep is geschrapt. 

3. I edere georganiseerde is verplicht: 
a. een admin istratie omtrent zijn bedrijf en 

het gebruik der hem verstrekte merken bij te 
houden volgens de voorschriften, voor elke 
groep afzonderl ijk door de Centrale te geven; 

b. de hem verstrekte merken uitsluitend te 
gebru iken voor het doel , waarvoor deze in 
zijn bezit zij n gesteld, en zorg te dragen, dat 
deze merken niet door anderen worden ge
bruikt; 

c. geen merken te gebruiken, die niet door 
of vanwege de Centrale of met haar goed
keuring aan hem of te zijnen behoeve zijn af
gegeven; 

d . de hem verstrekte merken, voorzoover 
deze nog niet overeenkomstig de gegeven 
voorschriften zij n verbruikt, onmiddellijk af te 
geven aan de Centrale, wanneer zulks door of 
vanwege haar wordt gevorderd. 

§ 3. Boter. 
4. 1. H et bereiden van boter is slechts toe

gestaan aan hen, die als georganiseerden zijn 
aangesloten bij de Centrale en h etzij door On
zen Minister, hetzij door de Centrale tot de 
groep boterproducenten zijn toegelaten. 

2. Tot de in het vorig lid bedoelde groep 
kunnen door de Centrale slechts worden toege
laten degenen, die op 1 J anuari 1935 a ls bo
terproducent reeds waren erkend door de Ver
eenig ing Crisis-Zui vel-Centrale en tevens, 
voorzoover zij zijn melkveehouders, aantoonen : 

a. hetzij , dat zij in het tijdvak 1 Juli 1931-
1 J uli 1932 regelmatig boter hebben bereid 
en hun inrichting voor het bereiden van bo
ter voldoet aan redelijk te stell en eischen be
treffende de bereidingstechniek; 

b. hetzij , dat zij redelijkerwijs niet in de ge
legenheid zijn hun melk aan zuivelfabrieken 
te leveren dan wel tegen een zoodanige leve
ring andere bezwa ren kunnen aanvoeren, waar
van de gegrondheid genoegzaam blijkt. 

3. Boterproducenten, als bedoeld in het 
eerste lid , voor zoover .zij n iet zijn zelfka rnen
de melkveehouders, zijn verplicht, volgens 
door Onzen Minister te stellen regel en, a lle 
melk, welke zij tot boter verwerken, te wegen 
en h et vetgehal te daarvan te bepalen. 

5. 1. H et voorhanden of in voorraad heb
ben van een niet onbruikbaar gemaakte in
richting of, werHuig tot het bereiden van bo
ter, is slechts toegestaan aan den toegelaten 
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boterproducent, bedoeld in het voorgaande 
artike l. 

2. H et in het eerste I id van dit artikel be
paalde vindt geen toepassing, indien dege ne, 
die een n iet onbruikbaar gem aakte inr ich t ing 
of we rkt ui g tot het bere iden va n boter voo r
h a nden of in voorraad heeft, a a ntoont, d a t hij 
er zijn be roep van m aakt d ie inrichtingen of 
die werktui gen te vervaardi gen, te he rstell en 
of te verha ndelen en dat het voorha nden of 
in voor raad hebben der betre ffende inrich t in
gen of werktuigen geschiedt met het ui ts lui 
tend doel deze af te leveren, te h erste ll e n of 
te verha ndel en . 

6. l. H et is verbode n boter te ve rvoere n, 
te ve rha ndel en of a f te leveren. 

2. H et ve rbod, gesteld in het ee rste I id, 
geldt niet: 

a. indien de waar overeenkomstig door 
Onzen Minister vast te stellen voorschr iften 
is voorzi en van een door hem daarvoor vast 
te stell en merk ; 

b. indie n de waar gedekt is doo r een ge
leidebi lj et, a fgegeven door of vanwege de 
Centra le; 

c. indi en de waar vervoerd, verh a nde ld of 
a fge le ve rd wordt in eenhede n en tot een hoe
veel he id , wel ke door Onzen M inister te be
pa len gewichten, welke voor ver chill e nde ge
bieden e n pl aatsen verschi ll end ku nnen zijn, 
n iet te boven gaan en het vervoeren, verhan
delen of a fl everen niet ge ch iedt uit een be
waarplaats, in gebruik bij een boterproducent 
of een toegelatene tot de groep boterompa k
kers, ui t een bere idpl aat van boter o f doo r 
of ten behoeve va n een boterproducent of een 
toege latene tot de g roep boterompakkers; 

d . voo r wat betreft bet vervoeren va n boter 
vana f de bere idplaats van een toege laten bo
terproducent, voorzoove r hij niet is zelfka r
nende me i kveehouder, naar een me i kveehou
der, en voor wat betre ft het verhandelen en 
a fl everen van boter door een toege laten boter
producent, voorzoover hij n iet is zelfkarnende 
me lkveehouder, aan een me lkveehouder, in
d ien de waa r wordt ve rvoerd , verha ndeld of 
afgele verd in eenheden va n een door Onzen 
Minister te bepalen gewicht en, overeenkom
stig door Onzen Minister te bepalen voorschrif
te n, is voorzien ,an een door hem daartoe vast 
te tell en merk tot kenteekenen, dat de waar 
ui tsluitend tot gezinsverbruik va n melkvee
houders is bestemd. 

3. Onve rminderd het bepaalde in het eer
te e n tweede I id is het aan toegelaten bote r

producenten, voorzoove r zij niet zijn zelfkar
nencle me i kveehouders, ve rboden boter, welke 
voorzien is van het merk, bedoeld onder d 
van het tweede l id , af te leve ren tot een groo
t.ere hoeveelh eid dan door Onzen M inister , a f
hanke lij k va n de grootte va n het gez in va n 
den mei kveehouder, vast te stell en. 

4. Onve rminderd het be paalde in he t ee rste 
1 id is het verboden boter te ve rvoeren of a f 
te leveren uit een koelhuis. 

5. H et verbod, gesteld in het vierde I id, 
geldt niet , indien tot het vervoeren o f a fl e
veren chr iftel ij k vergunning is ve rl eend door 
of vanwege de Central e en, voorzoover zij 
wordt uitgeslagen na a floop van een door 
Onzen Minister te bepalen termijn na het 
ka rnen, op het door hem aangewezen deel der 

buitenste verpakking is voo rz ien va n een door 
hem daarvoor va t te stell en merk. 

6. H et in het tweede lid onder a bedoelde 
merk wordt verschill end vastgeste ld voor ve r
schillende gewichten , a l naar gela ng de bo
terproducent a l da n niet is aangesloten bij 
een onder Rijkstoezicht staa nd botercontróle
sta t ion, voor bote rompa kke rs, bedoeld in het 
tweede lid onder c en al naar gel a ng van de 
bestemming van de boter. 

7. l. H et is ve rboden bote r , welke ni et 
overeenkomstig de door Onzen Minister vast te 
stellen voorschri ften i voorz ien va n een m erk, 
a ls in het tweede lid onder a en d van het 
vorig artikel bedoeld , voorha nden te hebben: 

a. in bere idplaatsen van bote r o f bewaar
pl aatsen, bij een boterprod ucent in gebru ik, 
na a floop van een door Onzen Minister te be
pa len termij n na het ka rnen, wel ke termijn 
versch illend kan zijn voor verschill ende groe
pen van bedrij ven en voor ver ch ill ende ge
bieden of, indien de waar reeds eerder voor 
verkoop of a fl evering gareel is; 

b. in gebieden o f op pl aatsen, door Onzen 
M inister aan te wij zen, a l dan niet op door 
hem vast te ste ll en dagen, al dan ni et boven 
door hem te be palen hoeve !heden. 

2. H et verbod, gestel d in het eerste lid 
onder a ten aanz ien va n het voorh a nden heb
ben van boter zonde r m erk na een door Onzen 
Ministe r te bepalen termijn na het karnen , 
gel d t n iet, indi en daa rroe een sch r iftelij k be
wij s van vergunn ing i a fgegeven door of van 
wege de Centrale. 

3. Onverminderd het bepaa lde in het eerste 
lid is het voorhanden hebbe n van boter, voor
zien van een merk, a ls bedoe ld in het tweede 
lid onder d van het vorig arti ke l, slechts toe
gestaan: 

a. in bere id plaatsen van boter o f bewaa r
pl aatsen , bij een bote rproducent, die niet is 
zelfkarnende melkveehouder , in gebru ik ; 

b. in de won ing va n m el kveehouders met 
bestemming rot gezinsgebruik . 

4. Onve rminde rd het be paalde in het eerste 
lid , is het aan den houder va n een koelhu is 
verboden daar in boter voorha nden te hebben, 
indien hij niet als georganiseerde is aange
sloten bij de Cent ra le en toegelaten rot de 
groep koel h u ishouder . 

5. De in het voorgaande lid bedoelde koel
huishouder is verplicht den uitsl ag u it het 
koelhuis te verhinde ren va n boter , t en aan
zien waarva n niet wordt voldaan aan het in 
a r t ikel 6, lid 4 en 5, bepaalde. 

§ 4. Kaas. 
8. l. H et vervaa rdigen va n kaas is slech ts 

toegestaa n a an hen, di e a ls georga niseerden 
bij de Centrale zij n aan ges loten en , hetzij door 
Onzen Ministe r, he tzij door de Ce ntrale zij n 
toegelaten tot de g roep kaasp roducenten. 

2. Tot de in het vor ig l id bedoelde groep 
kunnen door de Centrale slecht worden roege
!aten degenen, die reed op 1 J a nuari 1935 al s 
kaasproducent wa ren e rkend door de Vereeni 
g ing Cr isis-Zu ivel-Centrale. 

3. B ehouden de krach ten de wet van 17 
J uli 1911 ( taatsblad n° . 209 ) ve rl eende of 
te verl eenen ontheffingen , is de toegelatene 
rot de in het ee rste I id bedoel de groep, die 
aangesloten is bij een onder R ij kstoez icht 
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staand kaascontrölestation, verplicht op de 
door hem vervaard igde kaas overeenkomstig 
de door Onzen Minister vast te stellen voor
schriften een door dien Minister daarvoor 
vast te stellen merk aan te brengen, welk 
merk versch ill end kan zijn naar gelang van 
het vetgehalte der kaas. 

4. Kaasproducenten, als bedoeld in het 
eerste lid , die niet zijn zelfkazende melkvee
houders, zijn verplicht, volgens door Onzen 
Minister te stellen regelen, alle mei k, welke 
zij tot kaas verwerken, te wegen en het vet
gehalte daarvan te bepalen. 

5. Met ingang van een door Ons te bepalen 
tijdstip, hetwelk versch ill end kan zijn voor het 
onder a en b bepaalde, a lsmede voor versch il
lende soorten kaas, is het den toegelatene tot 
de in het eerste lid bedoelde groep verboden: 

a. kaas met lager vetgehal te dan door 
Onzen Minister te bepalen te vervaardigen; 

b. te vervaardigen een grooter dan door 
Onzen Minister te bepalen percentage van de 
hoeveelheid kaas, welke door hem in een 
door Onzen Minister te bepalen basisperiode 
is vervaardigd. 

6. Onze Minister is bevoegd in naar zijn 
oordeel hiervoor in aanmerking komende ge
vallen of groepen van gevallen de hoeveel
heid kaas, welke krachtens het bepaalde in 
lid 5 onder b maximaal mag worden vervaar
digd, te verhoogen met een zoodanige hoeveel 
heid als door hem billijk wordt geacht. 

9. 1. Het is verboden kaa een bewerking 
te doen ondergaan, tene inde gebreken als ge
volg van een overmatige gasontwikkeling in 
het product aan de waarneming te onttrekken. 

2. Het is verboden een inrichting of werk
tuig, waarmede men kaas een bewerking, als 
in het eerste lid bedoeld, kan doen ondergaan, 
in voorraad of voorhanden te hebben. 

10. 1. Het verwerken of bewerken van 
kaas tot kostlooze kaas of smeerkaas is slechts 
toegestaan aan hen, die a ls georganiseerden 
zijn aangesloten bij de Centrale en zijn toe
gelaten tot de groep kaasverwerkers. 

2. H et is den toegelaten kaasverwerker, in 
het eerste lid bedoeld, verboden: 

a. bij de bereiding van korstloooe kaas of 
smeerkaas kaas van buitenlandschen oorsprong 
te gebruiken ; 

b. in zijn bereidplaats kaas van buitenland
schen oorsprong voorhanden te hebben of 
plantaardige of dierlijke vetten of oliën, andere 
dan melkvet, welke kunnen dienen tot ver
valsching van kaas. 

ll. Het is verboden smeerkaas of korst
looze kaas te verhandelen, waarvan de ver
pakking niet voldoet aan de door Onzen Mi
nister gestelde e ischen. 

§ 5. Melk'[)roducten. 
12. 1. H et bereiden van melkproducten is 

slechts toegestaan aan hen, die a ls georgani
seerden zijn aangesloten bij de Centrale en, 
hetzij door Onzen Ministe r, hetzij door de 
Centrale zijn toegelaten tot de groep produ
centen van melkproducten. 

2. Tot de in het vor ig l id bedoelde groep 
kunnen door de Centrale slechts worden toe
gelaten degenen, die de bereiding van melk
producten als bedrijf uitoefenen op den datum 
van de inwerkingtreding van dit be luit. 

3. Producenten van melkproducten, a ls be
doeld in het eerste lid , zijn verplicht, volgens 
door Onzen Minister te stellen regelen, alle 
melk, welke zij tot melkproducten verwerken, 
te wegen en het vetgehalte daarvan te bepa
len. 

4. Met ingang van een door Ons te bepalen 
tijdstip, hetwelk versch illend kan worden vast
gesteld voor verschillende soorten melkproduc
ten, is het den toegelatene tot de in het eerste 
lid bedoelde groep verboden een grootere hoe
veelheid melkproducten te bereiden of af te 
leveren dan voor elk der versch ill ende soorten 
melkproducten door Onzen Minister voor hem 
is vastgesteld. 

§ 6. Margarine. 
13. 1. H et vervaardigen van m argari ne is 

slechts toegestaan aan hen, die a ls georgani
seerden zijn aangesloten bij de Centrale en 
hetzij door Onzen Minister, hetzij door de 
Centrale zijn toegelaten tot de groep marga
r inefabrikanten. 

2. Tot de in het vorig lid bedoelde groep 
kunnen door de Centrale slechts worden toege
laten degenen, die op 1 Januari 1934 krach
tens artike l 7 der Crisis-Zuivelwet 1932 
(Staatsblad n°. 290) a ls zoodanig waren er
kend en op dien datum daadwerkelij k het be
drijf van margarinefabrikant uitoefenden. 

3. Het is den toegelatene tot de groep mar
garinefabrikanten verboden: 

a. margarine te vervaardigen anders dan 
onder toezicht van een door de Centrale aan 
te wij zen persoon; 

b. behoudens in de door Onzen Minister te 
bepalen gevallen margarine te verpakken an
ders da n onder toezicht van een door de Cen
trale aan te wijzen persoon; 

c. margarine A anders dan ten rechtstreek
schen uitvoer te vervoeren, af te leveren of 
te verhandelen, welke niet bevat door Onzen 
Min ister te bepalen percentages boter en 
botervet van Nederlandschen oorsprong; 

d. margarine B af te leveren aan een men
ger, bedoeld in artikel 14, gedurende het tijd
vak, voor hetwelk deze a ls georganiseerde bij 
de Centrale is geschorst of geschrapt; 

e. margarine A anders dan ten rechtstreek
schen uitvoer in eenheden van ¼ of 1/2 kg af 
te leveren, tenzij verpakt in doozen of kisten, 
inhoudende 3, 5, 10 of 25 kg of margarine B, 
in eenheden van ¼ kg, af te leveren, tenzij 
verpakt in donzen, inhoudende 3 of 5 kg. 

4. De percentages bedoeld in h et derdo lid 
onder c kunnen gezamenlijk niet hooger wor
den gesteld dan op 50. 

5. Onze Minister is bevoegd een of beide 
percentages bedoeld in het derde lid onder c 
op nul te ste llen, a lsmede bevoegd te bepalen, 
d at het percentage boter geh eel of voor een 
door hem te bepalen gedeel te moet bestaan uit. 
versche boter of uit koelhuisboter. 

6. Met ingang van een nader door Ons te 
bepalen tijdstip, hetwel k verschillend kan 
worden vastgesteld voor het onder a, b en c 
bepaal de, is het den toe gel aten margarine
fabrikant verboden: 

a. af te leveren een grooter dan door Onzen 
Minister te bepalen percentage van de hoe
veelheid m arga r ine, welke door den marga
r inefabrikant in een door Onzen Minister- te 
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bepalen basisperiod~ voor binnenlandsche con
sumptie is afgeleverd, welk percentage ver
schillend kan worden vastgesteld voor verschil
lende tijdvakken, voor margarine A en voor 
verschill ende soorten margarine B ; 

b. in zijn margarinebedrijf per door Onzen 
Minister te bepalen tijdvak te verwerken een 
of meer door dezen aan te wijzen stoffen tot 
een grooter dan door dezen te bepalen per
centage van de in zijn bedrijf in dat tijdvak 
tot margarine verwerkte vetten andere dan 
melkvet; 

c. in zijn margarinebedrijf per door Onzen 
Minister te bepalen tijdvak te verwerken 
grondstoffen van ederlandschen of Neder
landsch-Indischen oorsprong andere dan boter 
of botervet tot een kleiner dan door dezen te 
bepalen . percentage van de in zijn bedrijf in 
dat tijdvak tot margarine verwerkte vetten 
andere dan melkvet. 

7. Een verbod, gesteld in het zesde l id 
onder a geldt niet, indien het betreft afleve
r ing van margarine B, als bedoeld in artikel 
20 lid 2, .alsmede voorzoover het betreft mar
garine, welke blijkens een geleidebiljet of 
andere bescheiden, afgegeven door of van
wege de Centrale voor rechtstreekschen uit
voer is bestemd . 

8. Onze Minister is bevoegd in naar zijn 
oordeel hiervoor in aanmerking komende ge
vallen of groepen van gevallen de hoeveelheid 
margarine A of margarine B, welke krachtens 
het bepaalde in het zesde lid onder a maxi
maal mag worden afgeleverd, te verhoogen 
met een zoodanige hoeveelheid als door hem 
billijk wordt geacht. 

14. 1 . In afwijking van het bepaalde in 
het eerste lid van het vorig artikel is het ver
werken van margarine B tot margarine A 
mede toegestaan aan hen, die als georgani
seerden zijn aangesloten bij de Centrale en 
hetzij door Onzen Minister, hetzij door de 
Centrale zijn toegelaten tot de groep mengers. 

2. Tot de in het vorig lid bedoelde groep 
kunnen door de Centrale slechts worden toe
gelaten degenen, die op 1 Januari 1934 krach
tens artikel 7 der Crisis-Zuivelwet 1932 
(Staatsblad n°. 290) als zoodanig waren er
kend en op dien datum daadwerkelijk het be
drijf van menger uit.oefenden. 

3. Het is den toegelatene tot de groep 
mengers verboden: 

a. margarine B te verwerken tot margarine 
A anders dan onder toezicht van een door de 
Centrale aan te wijzen persoon; 

b. behoudens in de door Onzen Minister te 
bepalen gevallen margarine A te verpakken 
anders dan onder toezicht van een door de 
Centrale aan te wijzen persoon; 

c. margarine A te vervoeren, af te leveren 
of te verhandelen, welke niet bevat door On
zen Minister te bepalen percentages boter en 
botervet van Nederlandschen oor prong; 

d. margarine B af te leveren aan een an
deren menger, gedurende het tijdvak, voor 
hetwelk deze als georganiseerde bij de Cen
trale is geschorst of geschrapt; 

e. margarine A in eenheden van ¼ of -½ 
kilogram af te leveren, tenzij verpakt in doo
zen of kisten, inhoudende 3, 5, 10 of 25 kilo
gram of margarine B in eenheden V'an ¼ kilo
g ram. 

4. Het bepaa lde in het vierde en vij fde lid 
van het vorig arti kel vindt overeenkomstige 
toepassing. 

15. 1. H et voorhanden of in voorraad heb
ben van een niet onbru ikbaar gemaakte in
richting of werktuig tot het vervaardigen van 
margarine is slechts toegestaan aan den toe
gelaten margarinefabrikant of menger be-
doeld in de artikelen 13 en 14. ' 

2. Het in het eerste lid bepaalde vindt geen 
toepassing, indien degene, die een niet on
bruikbaar gemaakte inrichting of werktuig 
tot het vervaardigen van margarine voorhan
den of in voorraad heeft aantoont, dat hij er 
zijn beroep van maakt die inrichbingen of die 
werktuigen te vervaardigen, te her tellen of te 
verhandelen en dat het voorhanden of in 
voorraad hebben der betreffende inrichtingen 
of werktuigen geschiedt met het uitsluitend 
doel die af te leveren, te herste llen of te ver
handelen. 

16. 1. Het is verboden margarine te ver
voeren, te verhande)en, af te leveren of voor
handen te hebben, welke een of meer àoor 
Onzen Minister aan te wijzen verklikstoffen 
bevat. 

2. Het in het eerste I id bepaalde is niet 
van toepassing op margarine, welke bl ijkens 
een geleidebiljet of andere bescheiden afge
geven door of vanwege de Centrale, voor recht
streekschen uitvoer is bestemd. 

17. Het ingang van een nader door Ons te 
bepalen tijdstip is het verboden margarine te 
vervoeren, te verhandelen, af te leveren of 
voorhanden te hebben, welke niet bevat een 
door Onzen Minister ·aan te wijzen verklik
si;of. 

18. '1. Onverminderd het bepaalde in deze 
paragraaf is het verboden margarine, voor
zoover verpakt in eenheden van minder dan 
2 kg. te vervoeren, te verhandelen, af te leve
ren of voorhanden te hebben. 

2. Het verbod, gesteld in het eerste lid, 
geldt niet: 

a. indien de verpakking voldoet aan de 
door Onzen Minister te stellen eischen, welke 
verschillend kunnen zijn voor verschillende 
soorten margarine, en het door hem aange
wezen deel der verpakking is voorzien van 
een door hem daarvoor vustgesteld merk; 

b. indien de waar blijkens een geleidebi ljet 
of andere bescheiden, afgegeven door of van
wege de Centrale, voor rechtstreekschen uit
voer is bestemd. 

19. 1. Het is verboden margarine A te ver
voeren, te verhandelen of af te l everen . 

2. Onverminderd het bepaalde in deze pa
ragraaf geldt dit verbod niet, indien de waar 
voldoet aan de door Onzen Minister te stellen 
eischen betreffende de samenstelling, onder 
welke niet zal ontbreken de eisch, gesteld 
onder c in het derde lid van artikel 13, het 
gewicht der verschillende verkoopseenheden en 
de verpakking en, indien het gewicht der ver
voerde, verhandelde of afgeleverde eenheden 
tezamen 3 kilogram of meer bedraagt, op de 
door hem aangewezen verpakking voorzien is 
van een daarvoor door hem vast te stellen 
merk, alsmede in de door hem te bepalen ge
vallen gedekt is door een geleidebiljet, afge
geven door of vanwege de Centrale. 

3. De eischen betreffende de samenstelling 
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en betreffende het gewicht der verschillende 
verkoopseenheden kunnen verschi ll end zijn 
naar gelang van de bestemming van de waar. 

4. Het in het tweede lid bedoelde merk 
kan verschil lend worden vastgesteld voor ver
sch ill ende gew ichten en al naar gelang de 
waar afkomstig is van een margarinefabrikant 
of menger. 

5. Het is verboden margarine A voorhan
den te hebben. 

6. Onverm inderd het bepaalde in deze pa
ragraaf geldt dit verbod niet, indien de waar 
voldoet aan de krachtens het tweede lid -te 
stellen eischen betreffende de samenstelling, 
het gewicht der verkoopseenheden, de verpak
king en het voorzien zijn van een merk. 

20. 1. Het is verboden margarine B te 
vervoeren, te verhandelen of af te leveren. 

2. Onverminderd het bepaalde in deze pa
ragraaf geldt dit verbod niet, indien de waar 
voldoet aan de door Onzen Minister te stellen 
e ischeu betreffende de verpakking, het ge
wicht der versch ill ende verkoopseenheden, dat 
versch illencl kan zijn naar gelang van de be
stemming en indi en het gewicht der vervoer
de, verhandel de of afgeleverde eenheden te
zamen 3 kilogram of meer bedraagt, op de 
door hem aangewezen verpakking voorz ien is 
van een daarvoor door hem vast te stell en 
merk, dat versch illend kan zijn voor versch il 
lende gewichten en voor versch ill ende soorten 
margarine B , alsmede in de door hem te be
palen gevallen gedekt is door een gele ide
biljet, afgegeven door of vanwege de Centrale. 

3. Onverminderd het bepaalde in het eer
ste en tweede lid is het verboden margarine 
B, welke met goedkeuring en door bemidde
ling van de Centrale is gekocht door een ge
meentebestuur en bestemd is ter distribut ie 
onder de door Onzen Minister aan te wijzen 
g roepen van personen, te vervoeren naar of 
af te leveren aan personen, die niet behooren 
tot bedoel de groepen, alsmede te verhandel en 
tegen een anderen clan door Onzen Minister 
vast te stellen prijs. 

4. H et verbod, gesteld in het derde lid , 
geldt n iet, indien de margarine B wordt ver
voerd of afgeleverd ten behoeve of in opdracht 
van het gemeentebestuur, waardoor zij is ge
kocht. 

5. H et is verboden margar ine B voorhan
den te hebben. 

6. Onverminderd het bepaalde in deze pa
ragraaf geldt dit verbod niet : 

a. ind ien de waar aanwez ig is in de be
reidplaats van een toegelatene tot de groep 
margar inefabrikanten; 

b. indien de waar voldoet aan de krachtens 
het tweede lid gestelde e isch en betreffende de 
verpakking, het gewicht der verkoopseenheden 
e n het voorz i n zijn van een m erk. 

7. Onverminderd het bepaalde in het vijfde 
en zesde lid is het aan personen, niet be
h oorende tot een der in het derde lid bedoelde 
groepen verboden de in het derde lid bedoelde 
margarine B voorhanden te hebben, tenzij teu 
behoeve of in opdracht van het gemeente
bestuur, waardoor zij is gekocht. 

§ 7. Spijsvet en spijsolie. 
21. 1. H et bereiden, raffineeren en harden 

van spijsvet en spijsolie met uitzonder ing van 
L . & S. 1935. 

het uitsmelten van rauw dierlijk vet i &lechts 
toegestaan aan hen, die a ls georganiseerden 
bij de Centrale zijn aangesloten en hetzij door 
Onzen Minister, hetzij door de Centrale zijn 
toegelaten tot de groep bereiders, raffinadeurs 
en harders van spijsvet of spijsolie. 

2. Tot de in het eerste I id bedoelde groep 
kunnen door de Centrale slechts worden toe
gelaten degenen, die het bedrijf van bere iden, 
raffineeren en harden van spijsvet of spij solie 
met uitzondering van het uitsmel ten van rauw 
dierlijk vet reeds op 1 Juli 1934 uitoefenden. 

22. H et uitsmelten van rauw dierlijk vet, 
met uitzondering voorzoover het geschiedt in 
een woning voor huishoudelijk gebruik vau 
den bewoner, is slechts toegestaan aan hen, 
die a ls georgan iseerden bij de Centrale zijn 
aangesloten en tot de groep vetsmel ters A zijn 
toegelaten. 

23. 1. H et omsmelten van spijsvet is slechts 
toegestaan: 

a. aan hen, die a ls georganiseerden bij de 
Centrale zijn aangesloten en hetzij door Onzen 
Minister, hetzij door de Centrale zijn toege-
1 aten tot de groep vetsmelters B; 

b. aan toegelatenen tot de g roep vetsmel
ters A , voorzoover betreft in hun bedrijf ui t
ge molten rauw dierlijk vet, alsmede voorzoo
ver betreft spij svetten betrokken van een toe
gelatene tot de groep vetsmel ters B. 

2. Tot de groep vetsmelters B kunnen door 
de Centrale slechts worden toegelaten degenen, 
die het bedrijf van omsmelten van spijsvet 
reeds op 1 Juli 1934 uitoefenden. 

24. 1. H et vervaardigen van zacht bak
kersvet is slechts toegestaan aan hen, die a ls 
georganiseerden bij de Centrale zijn aange
sloten en hetzij door Onzen Minister, hetzij 
dooi· de Centrale tot de groep vetsmelters C 
zijn toegelaten. 

2. Tot de in het eerste lid bedoelde groep 
kunnen -door de Centrale slechts wo1·den toe
gelaten degenen, die het vervaardi gen van 
zacht bakkersvet als bedrijf reeds op 1 Juli 
1934 uitoefenden. 

3. H et is den toegelatene tot de in het 
eerste lid bedoelde groep verboden zacht bak
kersvet af te leveren, hetwelk niet bevat een 
door Onzen Minister aan te wijzen verklikstof. 

25 . 1. H et vervaard igen van wittebroods
crêrne, beschuitgelei en soortgelijke door On
zen Minister aan te wijzen producten, is 
slechts toegestaan aan hen, die als georgani
seerden zijn aangesloten bij de Centrale en 
hetzij door Onzen Mi aister, hetzij door de 
Centrale tot de groep fabr ikanten van bak
kerij grondstoffen zijn toegelaten. 

2. Tot de in het eerste Jid bedoelde groep 
kunnen door de Centrale slechts worden toe
gelaten degenen, die het vervaardigen van 
bakkerij g rondstoffen a l s bedrijf reeds op 1 
Ju li 1934 u itoefenden. 

26. H et verwerken of bewerken van spijs
vet en/of spijsolie tot ktrnstroom of margarine. 
kaas, alsmede het vervoeren, verhandelen, af
leveren of voorhanden hebben van kunstroom 
of margarinekaas is verboden. 

27. 1. H et is verboden spijsvet, al dan niet 
verwerkt of bewerkt, te vervoeren, te verhan
delen of af te leveren. 

2. H et verbod, gesteld in het eerste lid , 
geldt niet: 

28 
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a. indien de waar voldoet aan de door On
zen !Iinister te stellen e ischen betreffende het 
gewicht per ve rkoopseenheid, hetwelk ver
schillend kan zijn voor versch ill ende soorten 
en bovendien op de verpakking voorz ien is 
van een door hem daarvoor vast te stel I en 
merk, hetwelk verschillend kan zijn voor ver
schill ende soorten en voor verschill ende ge
wichten; 

b. indien de waar gedekt is door een ge
le idebiljet, a f te geven door of vanwege de 
Centrale op door Onzen Minister te stell en 
voorwaarden ; 

c. voor in het eerste I id van arti kel 25 be
doelde producten, indien deze voldoen aa n de 
door Onzen Minister te stell en e isch en bet,·ef
fende de samenstelling en de verpakking; 

d. voor andere door Onzen Minister aan 
te wijzen producten. 

3. H et is verboden spijsvet met uitzonde
ring van zacht bakkersvet al dan niet ver
werkt of bewerkt voorhanden te hebben. 

4. H et verbod in het derde I id gesteld 
geldt niet: 

a. indien de waar voldoet aan de krachtens 
het tweede li d onder a te stell en e ischen be
treffende het gewich t per verkoopseenheid en 
het voorzien zijn van een merk; 

b. indien de waar gedekt is door een schr if
telijk bewijs van vergunning, a fgegeven door 
of vanwege de Centrale; 

c. indi en wordt aangetoond, dat de waar, 
gedekt door een gele ideb il jet, als in het 
tweede lid onder b bedoeld , ter p laatse is 
aangevoerd en aanwez ig is met inachtnem ing 
van de door Onzen Minister vast te stellen 
voorwaarden : 

d. indien de waar na bereiding in de be
reidplaats van een toegelatene tot een der 
groepen, bedoeld in het eerste lid van a rtikel 
21, artikel 22, het ee rste I id van artikel 23 
of het eerste li d van artikel 25 , alsnog te 
zelfder plaatse aanwezig is, met inachtneming 
van de door Onzen Minister vast te stell en 
voorwaarden, welke ve rschill end kunnen zijn 
voor de verschi l lende groepen ; 

e. indien de waar in een hoeveelheid , welke 
een door Onzen :Minister zoo noodi g voor ver
schill ende groepen van personen verschillend 
te bepalen gewicht niet te boven gaat, zich 
voor huishoudelijk gebruik van den bewoner 
bevindt in een kennelijk uitsluitend tot wo
ning bestemd gedeelte van een percee l, waarin 
zij uit rauw dierlijk vet is gesmol ten; 

f. voor in h et eerste I id van a rtikel 25 be
doelde producten, ind ie n deze voldoen aan de 
door Onzen Minister te stellen e ischen betref
fende de samenstelling en de verpakk ing ; 

g . voor andere door Onzen Minister aan te 
wijzen producten. 

5. H et voorhanden hebben van zacht bak
kersvet is met inachtneming van de door 
Onzen Minister krachtens het bepaalde onder 
d van het v ierde I id vast te stell en voorwaar
den slechts toegestaan aan toegelatenen tot de 
groep vetsmel ters C, aan hen, die a ls georga
niseerden bij de Centra le zijn aange loten en 
zij n toegela ten tot de g roep grossiers in zacht 
bakkersvet, alsmede in koek- en banketbakke
rijen en biscuitfabrieken: 

a. indi en de waar voldoet aan de krach
tens het tweede lid onder a te stellen eischen 

betreffende het gewicht per verkoopseenheid 
en het voorzien zijn van een merk; 

b. indien de waar gedekt is door een schrif
telij k bewijs van vergunning, a fgegeven door 
of vanwege de Centrale; 

c. indien wordt aangetoond, dat de waar , 
gedekt door een geleidebiljet, a ls in het tweede 
1 id onder b bedoeld, ter pl aatse is aangevoerd 
en aanwezig is met inach tneming van de door 
Onzen '.Minister vast te ste l Jen voorwaarden. 

28 . 1. H et is verboden spij so lie te vervoe
ren of af te leveren. 

2. Het verbod, gesteld in het eerste lid, 
geldt niet: 

a. indien de waar overeenkomst ig de door 
Onzen Minister te stellen regelen op het door 
hem aangewezen deel der verpakking voorzien 
is van een door hem vast te stell en kenteeken, 
welk kenteeken versch illend kan zijn voor ver
schillende producenten, alsmede voor verschi l
lende ol ietappers en verschi ll ende importeurs 
en voor zoover de waar vervoerd of afgeleverd 
wordt uit een bereidpl aats of bewaa rplaats in 
gebru ik bij een toegelatene tot een der groe
pen, bedoeld in het eerste I iel van de artikelen 
13, 21 , 23, 24, 25, en tech nische bedrijven 
a lsmede uit veemen, bovendien gedekt is door 
een gele idebi lj et, a fgegeven door of va nwege 
de Centrale; 

b. indien de waar tot op het tijd t ip, waar
op de invoer krachtens het eerste lid van ar
t ikel 29 slech ts aan de Centrale als monopolie
houdster is toegestaan, gedekt is door een door 
of vanwege de Central e a fgegeven invoer
geleideb iljet; 

c. indien ten genoege van de Centrale aan
getoond wordt, dat de waar ingevoe rd is door 
de Centrale a ls monopoliehoudster; 

d. indien de waar, niet verpakt in een ver
pakking , waar in zij in den handel wordt ge
bracht en in niet grootere clan door Onzen Mi
nister te bepalen hoeveelhe id , wordt vervoerd 
naar of verhandel d of a fgeleverd aan klein
verbruikers. 

3. H et is verboden spijsol ie voorhanden te 
hebben. 

4 . Onverminderd het bepaalde in het vijfde 
lid geldt het verbod, gesteld in het derde lid , 
niet: 

a. indien de waar overeenkomsti g de door 
Onzen Min ister te stell en regelen op het door 
hem aangewezen deel der verpakking voorzien 
is van h et ken tee ken, als in het tweede I id 
onder a bedoeld ; 

b. indien d e waar aanw ez ig is in de be
reidplaats van een toegelatene tot een der 
groepen, bedoeld in het eerste lid van art. 21, 
margarinefabrikanten, vetsmelters B , vetsmel
ters C, fabrikanten van bakkerijgrondstoffen 
en technische bedrijven; 

c. indien de waar in een hoeveelheid , welke 
een door Onzen l\1inister zoo noodig voor ver
sch ill ende groepen van personen verschill end 
te bepalen gew icht niet te boven gaat, zich 
voor huishoudel ijk gebru ik van den bewoner 
bevindt in een kennelijk uitsluitend tot wo
ning bestemd gedeelte van een perceel. 

5. H et is aan den houder van een veem 
verboden daarin spij solie voorhanden te heb
ben, indi en hij niet als georganisee,·de is aan
gesloten bij de Centrale en, hetzij door Onzen 
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Mini ter, hetzij door de Centrale is toegelaten 
tot de groep houders van veemen. 

6. Tot de in het vor ige lid bedoelde groep 
kunnen door de Centrale s lechts worden toe
gelaten houders van veemen, di e geaccredi 
teerd zijn bij de N ederlandsche bank. 

7. De toegelatene tot de in het vijfde 1 id 
bedoelde groep is verplicht den uitslag uit 
het veem te verhinderen van spijso_l ie, ten aan
zien waarvan niet is voldaan aan het bepaal de 
in het tweede lid. 

8. H et aanbrengen van een kenteeken, a ls 
bedoeld in het tweede lid, onder a, is slechts 
toegestaan aan hen, die a ls georganiseerden 
bij de Centrale zij n aangesloten en hetzij door 
Onzen Minister, hetzij door de Centra le zijn 
toe gel aten tot de g roep ol ietappers of tot de 
g roep importeurs van spijsolie of tot de groep, 
bedoeld in het eerste l id van art. 21. 

9. Tot de in het achtste I id bedoelde groep 
van ol ietappers kunnen door de Centrale 
slechts worden toegelaten degenen, die op 1 
Januar i 1935 het bedrijf van ol ietapper uit
oefenden. 

§ 8. Over den invoer en uitvoer. 
29. 1. Met ingang van een nader door Ons 

te bepalen tijdstip is de invoer van ongesmol
ten dierlijk vet, spijsvet, spijsolie, margari ne 
en andere producten, bevattende spijsvet of 
spijsolie , en is de in- en uitvoer van boter en 
mei kproducten slechts toegestaan aan de Cen
trale als monopoliehoudster. 

2. Het in het eerste lid bedoelde tijdstip 
kan verschi ll end worden bepaald voor verschil 
lende producten, versch ill ende soorten van pro
ducten, versch ill ende verwerkingen of bewer
kingen dier producten, versch ill ende meng
sels en voor verschill ende landen, a lsmede 
voor den invoer en voor den uitvoer. 

3. Als contractant ka n slech ts worden er
kend degene, die a ls georganiseerde bij de 
Central e is aangesloten en hetzij door Onzen 
Minister, hetzij door de Centrale is toegelaten 
tot een van door Onzen Minister aan te wijzen 
g roepen importeurs, onderscheidenlijk expor
teurs, afzonderlijk voor door Onzen Mi nister 
aan te wijzen producten. 

4. Tot de groepen importeurs onderschei
denlijk exporteurs van boter en melkproducten 
kunnen door de Centra le slechts worden toe
gel aten degenen, die den invoer onderschei
denl ijk uitvoer van het betreffende product 
a ls bedrijf reeds uitoefenden in het jaar 1933. 

5. Tot de groep importeurs va n ma rgar ine 
kunnen door de Centra le slechts worden toe
gelaten degenen, die den in voer van marga
r ine a ls bedrijf reeds uitoefenden in het jaar 
1931. 

6. Tot de groepen importeurs van andere 
dan de in het v ierde en vijfde lid genoemde 
producten kunnen door de Centrale slechts 
worden toegelaten degenen , die den invoer 
van die producten reeds uitoefenden in een 
door Onzen Mi nister te bepalen basisperiode, 
welke verschil lend kan zijn voor versch ill ende 
prod ucten, verschillende soorten van produc
ten, verschill ende verwerk ingen of bewerkin
gen dier producten, verschi ll ende mengsels en 
voor versch ill ende landen. 

30. H et is verboden vetzuren, producten, 
verkregen door of bij verwerking of bewer-

king van melkvet en mengsels, bevattende 
melkvet, alsmede tot op het tijdstip, waarop 
de invoer van in artikel 29, li d 1, genoemde 
wa ren slechts aan de Centrale a ls monopoli e
houdster is toegestaan, die waren in te voeren, 
tenzij gedekt door een door of vanwege de 
Centrale afgegeven invoergele idebiljet. 

31. H et is verboden margarine A uit te 
voeren, welke een hooger percentage boter 
of botervet bevat dan door Onzen Minister is 
bepaald. 

32 . H et is verboden de in de vorige artike
len genoemde producten, met uitzondering van 
kaas, boter en monsters sp ijsvet, uit te voeren, 
indien de verpakking daarvan voo rzien is van 
eon of meer der krachtens die a rtikelen ver
e isch te merken. 

§ 9. Over rne1'1.:en en gel eide biljetten. 
33. 1. H et aanbrengen van merken, be

doeld in de voorgaande artikelen is slechts 
toegestaan aan georganiseerden bij de Cen
trale voor de uitoefening van hun bedrijf en 
voorzoover het betreft merken voor boterom
pakkers a ls bedoeld in het zesde 1 id van ar
ti ke l 6 ui tslui tend aan toege latenen tot de 
groep boterompakkers. 

2. Merken en gele idebilj etten, bedoeld in 
de voorgaande artike len, worden slech ts ver
st rekt door of vanwege de Centrale aan bij 
haar georgan iseerden voor de uitoefening van 
hun bedrij f oot geen grooter aantal en voor 
geen grootere hoeveelhe id van de betre ffende 
producten dan vereisch t zijn ingevol ge de 
voorgaande artikelen . 

3. In afwij king van het bepaalde in de 
voorgaande leden ku nnen in de door Onzen 
Min ister te bepalen gevall en merken en ge
le idebilj etten worden verstrekt aan niet bij de 
Centrale georganiseerden. 

§ 10. Ove1· heffingen. 
34. 1. Voor h et bereiden van boter is doo r 

den be re ider daarvan verschuldigd aan de 
Centra le ten behoeve van het Fond een doo r 
Onzen Minister vast te steil en bedrag per 
kilogram verkregen product, met d ien ver
stande, dat voor een toegelatene tot de groep 
boterproducenten, die tevens ze lfkazend melk
veehouder is, de hoeveel he id door hem be
re ide weiboter op een door Onzen Minister 
vast te stell en aantal kilogrammen per 100 
kilogram door hem vervaardigde volvette kaas 
be rekend ka n worden. 

2. Onze Minister is bevoegd het bedrag, 
bedoeld in het eerste lid, verschill end vast te 
stel I en voor het bere iden van bote r, welke 
voorz ien wordt van het in het tweede lid 
onder d van a rtikel 6 bedoelde merk. 

3. Voor de berekening van het bedrag, het
we lk vo lgens het bepaalde in het eerste lid 
verschuldigd is, wordt niet medegerekend de 
hoeveelhe id boter , bestemd voor eigen huis
houdelijk gebrn ik van den bereider, die tevens 
zei fkarnend mei kveehouder is, voorzoover 
deze hoeveelh eid per door Onzen Minister te 
bepalen per iode een door hem in ve rband met 
de samenstel I i ng van het gezin vast te stellen 
maximum niet te boven gaat. 

35. Met ingang van een nader door Ons te 
bepalen t ijdstip is : 

a. voor het a fl everen van niet fabriekmati g 
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vervaardi gde kaas de vervaard iger daarvan 
verschuldi gd aan de Centrale ten behoeve van 
het Fonds per kilogram afgeleverde kaas een 
door Onzen Minister vast te stellen bedrag, 
dat versch ill end kan zijn naar gelang van het 
vetgehalte van de kaas; 

b. voor het fabriekmatig vervaardigen van 
kaas de vervaardige,· daarvan verschuldigd 
aan de Centrale ten behoeve van het Fonds 
per kilogram verkregen product een door 
Onzen Minister vast te stell en bedrag, dat 
verschillend kan zijn naar gelang van het 
vetgehalte van de kaas. 

36 . Met ingang van een nader door Ons te 
bepalen tijd tip is voor het afleveren van 
melkproducten voor het binnenl and, met uit
zondering voor zoover betreft het a fl everen 
aan een aangeslotene of ingeschrevene bij een 
onder Rijkstoezicht staand controlestation voor 
mei kproducten, de bij zoodanig station aan
ges loten of ingeschreven bereider of hande
laar verschuldigd aan de Centrale ten behoeve 
van het Fonds per kilogram afgeleverd pro
duct een door Onzen Minister vast te ste ll eu 
bedrag, hetwelk verschillend kan zijn naar ge
lang van het vetgehalte van het product. 

37. 1. Voor het afleveren van m argarine, 
met uitzondering van margarine B, bedoeld 
in artikel 20, lid 3, is de margarinefabri kant 
verschuldigd aan de Centrale ten behoeve 
van het Fonds een door Onzen Minister vast te 
stellen bedrag per kg afgeleve~ product. 

2. H et in het eerste l id bedoelde bedrag 
kan verschillend worden vastgesteld voor mar
garine A , voor margarine B en naar ge lang 
van de bestemming der margarine. 

38 . 1 . Voor het afleveren van spijsvet of 
pijsolie uit bereidplaatsen of bewaarplaatsen 

in gebruik bij een toegelatene tot een der 
groepen, bedoeld in het eerste lid van de ar
tikelen 13 en 21 , tot de groep technische be
drijven en houders van veemen is degene, die 
aflevert, verschuldigd aan de Centrale ten 
behoeve va n het Fonds een door Onzen Minis
ter te bepalen bedrag per afgeleverd ki lo
gram spijsvet of spijsol ie, welk bedrag ver
schi ll end kan zijn voor verschillende soorten 
spijsvet en spijsolie. 

2. Het bedrag bedoeld in het eerste lid is 
niet verschuldigd voor zoover de aflevering 
van spijsvet of spij solie geschiedt aan een toe
gelatene tot een der in het eerste lid genoem
de groepen. 

39. Voor het afleveren van spijsvet, verkre
gen door uitsmelting van rauw dierlijk vet, is 
de bereider verschuldigd aan de Centrale ten 
behoeve van het Fonds een door Onzen Mi
nister te bepalen bedrag per afge leverd kg 
spijsvet. 

40. 1. De invoer van vetzuren, producten 
verkregen door of bij verwerking of bewerking 
van melkvet en mengsels bevattende melkvet, 
alsmede tot op het tijdstip waarop de invoer 
van in het eerste I id van artikel 29 genoemde 
waren slechts aan de Central e als monopolie
houdster is toegestaan, invoer van deze waren 
is slechts toegestaan, nadat degene, die in
voert aan de Centrale ten behoeve van het 
Fonds heeft betaald een door Onzen Minister 
vast te ste llen bedrag per k il ogram waar, welk 
bedrag verschillend kan zijn voor verschillen
de producten, verschillende soorten van die 

producten, naar gelang van het vetgehalte, de 
be temming en het land van uitvoer. 

2. Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, 
is niet verschu ldi gd indien de waar spij svet 
en spijsolie is en bi ijkens door de Centrale 
afgegeven geleidebiljet bestemd is voor en a f
geleverd wordt aan een toegelatene tot een 
der groepen, bedoeld in het eerste lid van de 
artikelen 13 en 21, de groep veemhouders en 
de groep technische bedrijven alsmede, indien 
de waar blijkens een door of vanwege de Cen
trale afgegeven geleidebiljet bestemd is voor 
rechtstreekschen wederuitvoer. 

41. Het bedrag, bedoeld in het eerste li d 
van de a1·tikelen 37 38 en 39 is niet verschul
digd, indien ten 'genoege van de Centrale 
wordt aangetoond: 

1. dat de aflevering gesch iedt ten recht
streek chen uitvoer. 

2. dat de aflevering gesch iedt aan georga
niseerden bij de Centrale, die toegelaten zijn 
tot de g roep technische bedrijven. 

42. Indi en een georganiseerde bij de Cen
trale krachtens een der voorgaande artikelen 
verplicht is tot het betalen van een geldsom 
aan de Centrale ten behoeve van het Fonds, 
moet de betaling geschieden dan wel - met 
goedvinden van de Centra le - de verplich
t ing tot betaling worden aangegaan, voordat 
de handeling, welke op voorwaarde van het 
betalen van een geldsom is toegestaan, wordt 
begonnen. 

§ ll. Slotbepalingen . 
43. Dit besluit kan worden aangehaa ld 

onder den titel : Cris is-Zuivelbes luit 1935 I . 
44. Dit besluit treedt in werking met in

gang van den tweeden dag na dien zijner 
afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoer ing van dit besluit, het
welk in h et Staatsbla,J, zal worden geplaatst 
en in a fschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 29sten Mei 1935. 
WILHELMINA. 

De Minis~er van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

s. 320. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
( Uitgeg. 1 Juni 1935.) 

29 M ei 1935. BESLUIT tot cho rs ing van 
het beslui t van den raad der gemeente 
H eerenveen, houdende medewerking krach
t ens artike l 76, eerste lid, der Lager
onderwijswet 1920, voor de stich t ing van 
een bijzondere lagere school te 1'jalleberd, 
aldaar. 

Geschorst tot 1 JanWllri 1936. 

s. 321, 

31 M ei 1935. BESLUIT tot opheffing van 
kantoren en heerbanen en wijziging van 
de attributen van eenige kantoren. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Financiën van 25 Mei 1935, n° . 66, I nvoer
rechten· 

Gezie~ de artikelen 37, 38, 42, 63, 64, 66 
en 75 der Algemeene Wet van 26 Augustus 
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1822 (Staatsblad n°. 38), artikel 97 der wet 
van 20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62) en ar
t ikel 35 der wet van 20 J ui i 1870 (Staatsblad 
n° . 127), alsmede a rtikel 1 van het Konink
l ij k besluit van 26 Maart 1872 (Staatsblad 
n°. 19) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en : 

Art. l. De aanwijzingen bij de artikelen 2 
en 3 van het Koninklijk besluit van 4 Juni 
1864 (Staatsblad n°. 45) van Ko ewacht a ls 
expedit iekantoor en van Axel als betal i ngskan
toor voor den invoer te lande vervallen. 

2. Met intrekking van Ons beslui t van 30 
Augustus 1899 (Staatsblad n° . 204) worden 
opgeheven het te Jfazeldonk (gemeente Rijs
be<rgen) gevestigde kantoor voor de inkl ar ing, 
de lossing, den uitvoer en den doorvoer voor 
h et verkeer langs den van de Belgische grens 
naar dat kantoor loopenden spoorweg (tram
weg), alsmede de aanwijzing van dien spoor
weg als heerbaan. 

3. De aanwijzing bij Ons besluit van 28 
Ootober 1922 (Staatsblad n° . 585) van Baarle
Nassau als betalingskantoor bij invoer te lande 
vervalt. 

4. Het kantoor Goirle ( grens), bedoeld in 
artikel 1 van het Koninklijk besluit van 3 
September 1855 (Staatsblad n°. 115), wordt 
voor het verkeer te lande opengesteld: 

a. als expeditiekantoor zoowel voor accijns
goederen a ls voor accijns vrije goederen ; 

b. als betalingskantoor op den voet van 
artikel 42 der voormel de Algemeene W et ; 

c. voor den uitvoer van a lle goederen (met 
inbegrip van gedistill eerd en wijn), ook me t 
a fschrijving of teruggaaf van den accij IJS; 

d. voor den doorvoer. 
5. Met intrekking van Ons besluit van 5 

September 1910 (Staatsblax.l n°. 275) worden 
opgeheven het te E sbeek (gemeente Hil varen
beek ) gevestigde kantoor voor den in-, uit- en 
doorvoer voor het verkeer langs den van de 
Belgische grens naar dat kantoor loopenden 
spoorweg (tramweg), al smede de aanwijzing 
van dien spoorweg als heerbaan. 

6. De gemeente Tilburg wordt mede aan
gewezen als losplaats bij invoer I angs rivieren 
en kanalen van goederen, ingeklaard over
eenkomstig het voormeld Koninklijk besluit 
van 26 M aart 1872. 

7. Met intrekking van Ons besluit van 16 
Jul i 1910 (Staatsblad n°. 235) wordt opge
heven: 

a. de aanwijzing als heerbaan van den van 
de Belg ische grens naar het kantoor Stram
proy loopenden spoorweg (tramweg); 

b. de openstelling van het kantoor Stram
proy voor den in-, uit- en doorvoer met spoor
tre inen; 

c. de openstelling van het kantoor W e,ert 
voor de loss ing van goederen, ingevoerd I angs 
den onder a vermelden spoorweg. 

De gemeente W eert wordt nader aangewezen 
voor de lossing van goederen, ingevoerd met 
spoortreinen op den voet van voormeld Ko
ninklijk besluit van 26 Maart 1872. 

8. Het kantoor Nieuweschans (s tation) 
wordt mede opengesteld voor de inkla ring en 
de lossing op den voet van voormeld Kon ink
lijk beslu it van 26 Maart 1872 van goederen, 
ingevoerd langs de Eems, den Dolla,·d en 
de A . 

9. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 J uli 1935. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit beslu it , dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 31sten Mei 1935 . 

s. 322. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitg eg. 11 Juni 1935.) 

31 M ei 1935. BESLUIT tot bekrachtiging 
van vier door den Gouverneur-Generaal 
van N ederlands ch-lndië vastgestelde or
donnanties, houdende nadere voorzieningen 
in zake de rubberrestrictie. 

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

Staat, Minister van Kolon iën van 26 April 
1935 , 4de Afdeeling, Bureau E. Z ., n° . 2; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Mei 1935 , n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Staat, Minister van Koloniën van 23 
Mei 1935, 4de Afdeeling, Bureau E. Z. , n°. 
35 · 

Den Volksraad gehoord ; 
Gelet op de a rtikelen 91 en 92 van de I n

di sche Staatsregeling; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

De met toepassing van artikel 92 der In
dische Staatsregel ing vastgestelde ordonnan
ties van 21 December 1934 (Indisch Staats
blad 1934, nos. 695, 696, 697 en 698) , houden
de nadere voorzieningen in zake de rubber
restrictie, worden bekrachtigd. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift aan den R aad van State zal worden 
gezonden. 

H et Loo, den 31sten Mei 1935. 

s. 323. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat , 
Minister van K oloniën, 

H . Co I ij n. 
( Uitgeg. 14 Juni 1935.) 

1 Juni 1935. BESLUIT tot bepal ing van den 
dag van het inwerkingtreden van de wet 
van den 21sten Maart 1935 (Staatsblad 
n°. 146) en tot uitvoering van artikel 3 
van de Boterwet, zooals dit bij eerstge
noemde wet is gewijzigd. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van den 11 Maart 1935, 
Directie van den Landbouw, n°. 947, Afdee
ling V ; 

Gelet op de Wet van den 21sten Maart 1935 
(Staatsblad n°. 146), tot wij ziging van artikel 
3 van de Boterwet ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 14 Mei 1935, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 27 Mei 1935 , Di 
rectie van den Landbouw, n°. 6265, Afdee
l ing V ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
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Art. 1. De wet van den 21sten Maart 1935 
tot wijziging van artikel 3 van de Boterwet 
(Staatsblad n°. 146) treedt in werking met in
gang van den 15den Juni 1935. 

2. In Ons besluit van den 28sten October 
1909 (Staatsblad n°. 346) tot uitvoering van 
het bepaalde bij de artikelen 2, 5, 8 en 19 der 
Boterwet, volgens den tekst, bekendgemaakt 
bij Ons besluit van 13 Augustus 1908 (Staats
blad n°. 285), zooals het is gewijzigd bij Ons 
besluit van den 5den J anuari 1912 (Staatsblad 
n°. 3) worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

I. In het inti tulé en in den aanhef wordt 
achter "artikelen 2," ingevoegd: ,,3,". 

II. Na artikel 1 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel lb is, luidende: 

,,Als stof, bedoeld in artikel 3, eerste lid , 
van de Boterwet, wordt aangewezen aardappel
meel". 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den 15den Juni 1935. 

Onze Minister van E conomische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staàtsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den l sten Juni 1935 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 

(Uitgeg. 13 Juni 1935.) 

s. 324. 

l Juni 1935. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklij k beslui t van 4 September 1923 
(Staatsblad n°. 431) zooals dat laatstelijk 
is gewijzigd bij K oninklijk besluit van 13 
December 1933 (Staatsblad n°. 683), ter 
uitvoer ing van de artikelen 56, 57 en 59 
der L ager-onderwijswet 1920, alsmede van 
het Koninklijk besluit van 4 September 
1923 (Staatsblad n°. 432), zooals dat l aat
stelij k is gewijz igd bij Koninklijk besluit 
van 13 D ecember 1933 (Staatsblad n°. 
684) , ter uitvoering van de artikelen 88 
tot en met 97 en 99 tot en met 104 der 
Lager-onderwijswet 1920. 

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

Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van -26 
April 1935 , n °. 54293, afdeeling Lager Onder
wijs; 

Overwegende, dat het wenschel ijk is het for
mulier, model C, bedoeld in artikel 2, derde 
lid, van Ons besluit van 4 September 1923 
(Staatsblad n°. 431), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 13 D ecember 1933 (Staatsblad 
n°. _683) en het formulier, model E , bedoeld 
in artikel 5, derde lid, van Ons besluit van 
4 September 1923 (Staatsblad n°. 432), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 13 D e
cember 1933 (Staatsblad n°. 684), te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 21 
M e i 1935, n° . 24; 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen a.i. van 27 Mei 1935 , n°. 6609, afdeeling 
Lager Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Art. 1. H et bij Ons besluit van 4 Septem
ber 1923 (Staatsblad n°. 431), l aatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 13 December 1933 
(Staa tsblad n°. 683), vastgestelde formulier, 
model C, wordt nader vastgesteld, zooals het 
bij dit besluit is gevoegd. 

2. Het bij Ons besluit van 4 September 
1923 (Staatsblad n°. 432), laatstelijk gewij
zigd bij Ons besluit van 13 D ecember 1933 
(Staatsblad n°. 684) , vastgestelde formulier, 
model E , wordt nader vastgesteld, zooals het 
bij dit besluit is gevoegd. 

3. De opgaven volgens de bij dit besluit 
vastgestelde formul ieren, modellen C en E, 
worden voor de eerste maal ingezo nden ge
durende het tijdvak van 1 tot en m et 10 J uii 
1935, betreffende de veranderingen in het on
derwijzend personeel en het leerlingental over 
het tweede kwartaal van 1935. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast m et de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in h et Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van S tate. 

Het Loo, den l sten Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, a.i ., 

J. R. S I o tem a k e r de B rui n e . 
(Uitgeg. 14 Juni 1935.) 

Behoort bij Koninklij k besluit van 1 J uni 
1935 (Staatsblad n°. 324). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 

Kunsten en W etenschappen, a.i., 
J. R. S I o te m a k e r de B r u ï n e . 

MODEL C. 
PROVINCIE 

GEMEENTE 

Opgave betreffende : 

1 °. de veranderingen in het onderwijzend 
personeel aan de openbare lagere school (scho
len), 

2°. het aantal leerlingen, dat a ls werkel ijk 
schoolgaande bekend stond 

over het ........ ... ... . kwartaal 19 .... . 

Aantal leerlingen op 16 
g. 1.o. 

1 
Leerlinfien-

aant . 

School.. ....... School.. .. .... 

1 Te vermelden de laatste maand 

... .. . 1 19 ..... . 
u.l.o. 

~ ..: ~ Q)~î d 

"' " "' "f ·,:;- ·,:;- lïlu 
"' "' g°,:t~ ~ ~ ~ . . . ~.!~ - <N "' 

van het kwartaal. 

j 
i ~ 
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z 
!:d 

1 

a, 

Adres van de school, waaraan het hoofd of de onder-
0 

~ 
.... 

wijzer verbonden is. 0 

?'-
Naam met aanduiding 

!"' m (mannelijk) of ""O v (vrouwelijk). s·~ & 
P.. <l"' 

$" Voorletters. "'"" ... §";~: 

Geboortedatum. 
ö~~ 

!"- 3 ~ IJ 
9 ~o 

?' Rang (hoofd of onderwijzer vàn bijstand). ~" 9 
(X)<l ~ 

I "'"" 
?' 

Burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd of gehuwd l\:)~~ 

geweest). ; i~. 
"'""" :-' Akten van bekwaamheid. 

\l" 
Datum van het overlijden of van ingang van het 0 
ontslag. < 

"' Reden van de mutatie (overlijden; pensionneering ; :1.. 
"'' !"' 

op wachtgeldstelling; huwelijk van de onderwijzeres; a. 
aanvaarding van een betrekking buiten het lager "' ;:, 
onderwijs ; andere redenen). s, 

.... Was de ontslagene in vasten of in tijdelij ken dienst? 0 

9 " - i .... Is het ontslag op eigen verzoek verleend ? '!" :-"' 

.... Datum van indiensttreding. !"' 

I s het hoofd of de onderwijzer voor vast benoemd of 
.... belast met de t ijdelijke waarneming eener betrekking ? 
$" Vervanr hij een onderwijzer aan wien verlof is 

verleen ? 
Zoo ja, wien ? 
Adres van de school, waaraan de benoemde, hetzij 

.... in vasten, hetzij in tijdelijken dienst, laatstelij k was 
!"- verbonden; met toevoeging van o (openbaar) of 

b (bijzonder). 
!:ij 

I s dit zijn eerste vaste aanstelling bij het lager "' .... " ?' onderwijs? ~ 0 

"' - Bijo ntkennende beantwoording van de vorige g: ~-.... vraaf, te vermelden de richtin\ en de soort (g.1.o. " '!" ?' of u .. o.) der school, waaraan de enoemde laatstelijk èJ 
vast was verbonden. o - ... 

.... Datum van ingang van het ontslag aan de in: 
:-' kolom 16 bedoelde school. ~ 

Heeft hij de in kolom 16 bedoelde school ver- ,;,-

"' laten wegens : " a. de benoeming aan de tegenwoordige school ; 0 .... " \l" b. pensionneering ; 9 
c. op wach tgeldstelling; a. 

"' d. huwelijk; ? 
e. aanvaarding van een andere betrekking. 

.... Nieuw behaalde akte van bekwaamheid met ver- < !"' melding van den datum, waarop die is verkregen. "' ... 
~ Verandering in den burgerlijken staat met vermelding ~ ~ 
9 van den datum, waarop die verandering is ingetreden. ~~ 
- Tijd; ak, gedurende hetwelk aan het hoofd of den ;:1,(JQ " 

~ 
onderwijzer verlof is verleend. Heeft di t met geheele ~"' 
of gedeeltelijke inhouding van de wedde plaats gehad "' 
en om welke reden is het verlof verleend ? 

? 
1 

Aldus naar waarheid opgemaakt, Het gemeentebestuur van .............. ..... . 

.. ..... ..... ..... ..... .... ............. ... 19 .. ... . 
De Burgemeester, 

De ......................... .... .. 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 1 Juni 
1935 (Staatsbladn°. 324). 

Mij bekend, 

De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, a.i., 

J. R. SI o tem aker de B ruïne. 

MODEL E. 

I SPECTIE 

Opgave betr.effende: 

1 °. de veranderingen in het onderwijzend 
personeel, 

2°. het aantal l eerl ingen , dat als werkelijk 
schoolgaande bekend stond, 

gewoon 1 
van de bijzondere school voor 

uitgebreid 1 

l ager onderwijs 

te .... .. ........ . (gemeente) 

... .. ..... ... . ..... .. (wijk of buurtschap) 

. .. . ........ .. ....... (straat en nummer) 

over het . . .. ....... . kwartaal 19 ...... . 

RICHTING: 

Prot. Christelijk 1 

R oomsch -K atholiek 1 

Overige r ichtingen 1 

Aantal leerlingen op 

16 ·· ··· ·· ······· ··· ·········· ·· · · ·········· 
2 

19 ..... . 

1 Alleen voor ulo-scholen. 

1 Doorha len wat niet het geval is. 
2 In te vullen de 1 aatste maand van het 

kwartaal. 
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Naam met aanduiding 1 
:-- m (mannelij k) of "" 

v (vrouwehik) ~·" 
f----'-----""-'------------------· ~"" 
!" Voorletters. 1' t;' ~ 

f------------------------- ~g~ 
~ Geboortedatum. lö" 

18 ~ i------------------------ sg. 
l"" Rang (hoofd of onderwijzer van bijstand). g::, 
,-------------------------, ~~ 

1~ 
~[ 

?' Burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd of gehuwd 
geweest). 

s,, Akten van bekwaamheid. 

Datum van het overlijden of van ingang van het 
:-' ontslag. 

Reden van de mutatie (overlijden; pensionneering; 
?' op wacht~eldstelling; huwelijk van de onderwijzeres: 

aanvaarding van een betrekking buiten het lager 
onderwijs ; andere redenen. ) 

se Was de ontslagene in vasten of in tijdelijken dienst? 

;:; Is het ontslag op eigen verzoek verleend ! 

::: Datum van in diensttreding. 

Is het hoofd of de onderwij zer voor vast of voor een 
..., bepaald tij dvak benoemd 1 In het laatste geval voor 
!" welk tijdvak ! Is hij aangesteld ter vervanging van een 

met verlof afwezige leerkracht 1 Zoo ja, van wien ! 
Is de nieuw benoemde tij dens de lesuren der schoof 

~ Z~~ j!~naa~e°wetle ~!e~p a!!îk: d~~~~e~n '':~~am 
1 

..., Datum, waarop aan den benoemde is nitgereikt het 
tl'- bewijs, bedoeld in art. 107c der L. 0.wet. 

..,. 
<> 

Adres van de school, waaraan de benoemde, hetzij-
..., in va,iten, hetz ij in tijdeHjken dienst, laatstelijk was I t:ó 
?' verbonden; met toevoeging van : o. (openbaar) 

0
g 

of b. (bijzonder) . 
..., I s dit zijn eerste vaste aanstelling bij het 1~ ~ . 
S" onderwijs ! ~ , ~ 

Bij ontkennende beantwoording van de vorige § 
..., vraag te vermelden de richting en de soort (g. I. o. 
:-' of u. l. o.) der school, waaraan de benoemde laatste- êJ 

lijk vast was verbonden. E: 
..., Datum van ingang van het ontslag aan de in kolom ~ 
?' 17 bedoelde school. ! 

Heeft hij de in kolom 17 bedoelde school verlaten 
wegens: 
a. de benoeming aan de tegenwoordige school ; 

~ b. pensionneering ; 
· c. op wachtgeld stelling ; 

d. huwelijk ; 
e. aanvaarding van een andere betrekking. 

er 
§ 
0 
a, 
3 
"" " p 

"" Nieuw behaalde akte van bekwaamheid met ver
s=> melding van den datum, waarop die is verkregen . 

. 
~ Verandering in den burgerlijken staat met vermelding 

van den datum, waarop die verandering is ingetreden. 
Tijdvak, gedurende hetwelk aan het hoofd of den -
onderwijzer verlof is verleend. 

;g Heeft dit met geheele of gedeeltelij ke inhouding van 
de wedde plaats gehad en om welke reden is het verlof 
verleend? 

A ldus naar waarheid opgemaakt, 

.... ... .. ........... . . .. , den 19 ..... . 

H et bestuur der bijzondere lagere school, 

. .... ................... , Voorzitt er. 

......... .. ...... ... .. .. , Secretaris. 
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s. 325. 

l Juni 1935. BESLUIT rot schors ing van het 
besluit van den raad der gemeente Nieuw
B eyerland van 17 Mei 1935, strekkende 
rot benoeming van den metselaar H. J. 
van den B erg rot ontvanger dier gemeente. 

Geschorst tot 1 October 1935. 

s. 326. 

l Juni 1935. BESLUIT rot wij zig ing en aan
vulling van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934 (Staatsblad 
1933, n°. 783), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 12 Maart 1935 
(Staatsblad n°. 116). 

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

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den R aad van Ministers, van 16 Apri l 1935, 
n°. 1300, K abinet M . R. ; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet, op arti
kel 125 , eerste lid, der Ambtenarenwet 1929 
en op artikel 30, eerste, tweede en derde lid , 
van de Lager-onderwijswet 1920 ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
14 Mei 1935, n °. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 27 Mei 1935, n°. 210, 
K abinet M.R. ; 

Overwegende, dat het wenschelij k is het Be
zoldi g ingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934 opnieuw te wijzigen en aan te vullen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In vorengenoemd Bezoldigingsbe

sluit de navolgende wijzigingen en aanvullin
gen aan te brengen: 

I. In artikel 2 wordt in plaats van: ,,ge
rangschikt in de tweede en derde klasse, on
derscheidenlijk verminderd met 4 en 8 ten 
honderd" gelezen: gerangschikt in de tweede 
klasse, verminderd met 4 ten honderd, en voor 
die, gerangschikt in de derde en vierde kl asse, 
verminderd met 8 ten honderd. 

IL In bijlage A I : 
De noot op bladzijden 4, 48 en 49 wordt 

aangevuld met: 

VOOR GEMEENTEN 4e KLASSE 

Bij aanstelling 
Na 1 dienstjaar 

,, 2 dienstj. 
" 3 11 

" 4 " 
" 5 .. 
" 6 n 

" 7 " .. 8 .. 
leeftijd 18 jaar 

,, 19 ,, 
,, 20 ,. 

Aantal diensturen per dag 

½ 1 1 j l½ 1 2 1 2½ j 3 

gld. td. gld. 1 gld. 1 gld. 1 gld. 

g~:~& i1U~ m:~i m:~~ m::~,fäJ~ 
65.73 131.45 197. 17 ,262.89 328.61 394.33 
68.86 137.71 206.56 ,275.41344.26413. 11 
71.99 143.97 215.95 287.93 359.91 431.89 
75.11 150.22 225.33 300.44 375.55 450.66 
78.24 156.48 234. 72 312.96 391.20 469.44 
81.37 162. 74 244.11 325.48 406.85 488.22 
84.50 169.- 253.50 338.- 1422.50 507.-
29.74 59.47 89.20 118.93 148.66 178.39 
36.78 73.55 110.32 147.09 183.87 220.64 
43.81 87.63 131.45 175.26 [219.08 262.89 

III. In bijlage B I: 
In de noten, voorkomende aan den voet der 

bladzijden 247, 257, 260, 270 en 276, wordt 
voor de woorden: ,, in een derde klasse ge
meente" gelezen: in een derde of vierde klasse 
gemeente. 

i 
1 

1 

IV. De in de bijlagen BI, B II , B III, 
B IV en B V opgenomen salarisschalen, aan
gevende het maand- en weekloon in gemeenten 
der l e klasse, 2e klasse en 3e klasse, worden 
aangevuld met de kolommen, aangevende het 
maand- en weekloon in gemeenten der 4e 
klasse, a ls m den aan dit beslui t geh ech ten 
staat is a'angegev~n. 

V. In bijl age E: 
H et hoofd " Derde klasse", met hetgeen 

daaronder is -vermeld, wordt vervangen door 
de aan dit besluit geh echte lij st van gemeen
ten en onderdeelen van gemeenten, gerang
schikt in de derde en de vierde klasse. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Juli 1935. 

Onze M inisters, hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den l sten Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat , 
M iniste,· van K oloniën, 

V oorzitt er van den Raad van Ministers, 
H. Colijn. 

(Uitgeg. 14 J uni 1935.) 

STAAT 
behoorende bij het Koninkl ijk Beslui t van 1 
Juni 1935, Staatsblad n°. 326, aangevende de 
kolommen voor het maand- en weekloon m 
gemeenten der 4e klasse, waarmede de salaris
sch alen in de bijlagen BI, B II, B III, B IV 
en BV van het Bezoldig ingsbeslui t Burgerlijke 

Rijksambtenaren 1934 worden aangevuld. 

1 Bijlage BI. 

i Groep 1 
1 4• klasse 

Groep 2 Groep 2a 

I maand-! week
loon I loon 

4• klasse 
maand- ! week

loon I loon 

4• klasse 
maand-! week 

loon I loon 

f 75.11 f 17.28 f 79.28 f 18.24 f 81.37 f 18.72 
79.28 18.24 83.46 19.20 85.54 19.68 
83.46 19.20 87.63 20.16 89.72 20.64 
87.63 20.16 91.80 21.12 93.89 21.60 
91.80 21.12 95.98 22.08 98.06 22.56 
95.98 22.08 100.15 23.04 102.23 23.52 

100.15 23.04 104.32 24.- 106.41 24.48 

Groep 3 Groep 3a Groep 3b 
4• klasse 4• klasse 4• klasse 

m aand-1 week- m aand-1 week- maand-1 week-
loon I loon loon I loon loon I loon 

f 83.46 f 19.20 f 85.54 f 19.68 f 87.63 f 20.16 
87.63 20.16 89.72 20.64 91.80 21.12 
91.80 21.12 93.89 21.60 95.98 22.08 
95.98 22.08 98.06 22.56 100.15 23.04 

100.15 23.04 102.23 23.52 104.32 24.-
104.32 24.- 106.41 24.48 108.49 24.96 
108.49 24.96 110.58 25.44 112.67 25.92 
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Groep 4 Groep 4a Groep 5 
4• klasse 4• klasse 4• klasse 

maand -1 week- maand-1 week- maand-1 week -
loon 1 loon loon I loon loon 1 loon 

1 

f 89.72 f 20.64 f 93.89 f 21.60 f 98.06 f 22.56 
93.89 21.60 98.06 22.56 102.23 23.52 
98.06 22.56 102.23 23.52 106.41 24.48 

102.23 23.52 106.41 24.48 110.58 25.44 
106.41 24.48 110.58 25.44 114.75 26.40 
110.58 25.44 114.75 26.40 118.92 27.36 
114.75 26.40 118.92 27.36 123.10 28.32 

Groep 5a Groep 6 Groep 6a 
4• klasse 4• klasse 4• klasse 

maand-1 week- maand-1 week- maand-1 '\\ eek -
loon 1 loon loon I loon loon 1 loon 

1 

fl02.23 f 23.52 fl06.41 f 24.48 fl l 4.75 f 26.40 
106.41 24.48 110.58 25.44 118.92 27.36 
110.58 25.44 114.75 26.40 125.18 28.80 
114.75 26.40 118.92 27.36 131.44 30.24 
118.92 27.36 123.10 28.32 135.62 31.20 
123.10 28.32 127.27 29.28 141.88 32.64 
127.27 20.28 131.44 30.24 148.13 34.08 

Groep 6b Groep 6r. Groep 6d 
4• klasse 4• klasse 4• klasse 

maand-1 week- maand-1 week- maand-1 week-
loon I loon loon I loon loon 1 loon 

f 95.98 f 22.08 fl l 8.92 f 27.36 fl27.27 f 29.28 
102.23 23.52 123.10 28.32 133.53 30.72 
110.58 25.44 127.27 29.28 141.88 32.64 
116.84 26.88 131.44 30.24 146.05 33.60 
125.! 8 28.80 135.62 31.20 148.13 34.08 
133.53 30.72 139.79 32.16 152.31 35.04 
139.79 32.16 143.96 33.12 156.48 36.-

Bijlage B II. 

Groep A Groep B Groep C 
~ klasse 4• klasse 4• klasse 
maand-1 week- maand- ! week- maand-! week 

loon 1 loon loon 1 loon loon 1 loon 

f 8.35 f 1.92 f 8.35 f 1.92 f 8.35 f 1.92 
13.56 3.12 15.65 3.60 15.65 3.60 
20.86 4.80 22.95 5.28 25.04 5.76 
28.17 6.48 30.25 6.96 34.43 7.92 
35.47 8.16 39.64 9.12 43.81 10.0 
42.77 !l.84 49.03 11.28 53.20 12.24 
52.16 12.- 58.42 13.44 64.68 14.88 
61.55 14.16 67.81 15.60 76.15 17.52 
70.94 16.32 77.20 17.76 85.54 19.68 

Bijlage B III. 

Groep 1 Groep 2 Groep 3 
4• klasse 4• klasse 4• klasse 

maand-! week-
loon I loon 

maand-1 week-
loon 1 loon 

maand-! week 
loon 1 loon 

f 75.11 f 17.28 f 79.28 f 18.24 f 83.46 f 19.20 
79.28 18.24 83.46 19.20 87.63 20.16 
83.46 19.20 87.63 20.16 91.80 21.12 
87.63 20.16 91.80 21.12 95.98 22.08 
91.80 21.12 95.98 22.08 100.15 23.04 
95.98 22.08 100.15 23.04 104.32 24.-

100.15 2:J .04 104.32 24.- 108.49 24.96 

Groep 4 Groep 5 Groep 6 
4• klasse 4• klasse 4• klasse 

maand-! week- maand-! week- maand-1 week-
loon 1 loon loon 1 loon loon I loon 

f 89.72 f 20.64 f 98.06 f 22.56 fl06.41 f 24.48 
93.89 21.60 102.23 23.52 110.58 2;..44 
98.06 22.56 106.41 24.48 114.75 26.40 

102.23 23.52 110.58 25.44 118.92 27.36 
106.41 24.48 114.75 26.40 123.10 28.32 
110.58 25.44 118.92 27.36 127.27 29.28 
114.75 26.40 123.10 28.32 131.44 30.24 

Bijlage B IV. 

Groep A Groep B (m et Groep C 
(ongeschoold) eeniae (geoefend) 

geoefendheid) 
Weekloon in Weekloon in Weekloon in 

gem . der: gem. der: gem. der: 
4• klasse 4• klasse 4• klasse 

f 11.04 f 12.72 f 14.88 
l l.52 12.96 15.12 
12.- 13.44 15.60 
12.48 13.92 16.08 
12.96 14.40 16.56 
13.44 14.88 17.04 
14.16 15.60 17.76 

Bijlage B V. 

Groep A. Groep B . <1roep C. 
Weekloon in Weekloon in Weekloon in 
gem. der: gem. der : gem. der: 
4• klasse 4• klasse 4e klasse 

f 1.92 lf 1.92 f 1.92 
3.12 3.12 3 .12 
4.56 4.56 4.56 
6.24 6.24 6.48 
7.68 8.16 8.64 
9.12 9.60 10.80 
9.84 10.80 12.48 

10.56 11.76 13.20 
11.04 12.48 13.92 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 1 
Juni 1935, Staatsblad n°. 326 . 

Mij bekend, 
De M inister van Staat, 
M inister van K oloniën, 

V oorzitter van den Raad van Minist ers, 
H. Co 1 ij n. 
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LIJST, 
behoorende bij het Koninklijk besluit van 
1 Juni 1936, Staatsblad n°. 326, aangevende . 
de geme·enten of g·edeelten van gemeenten, 
onderscheidenlijk geran gschikt In de derde 

en de vierde klasse. 

Derde klasse. 
Aar (Ter) Z.H. Castricum N.H. 
Abbekerk N .H. Cuyk (gem. Cuyk en 
Abcoude-Baarn- St. Agatha) N.B. 

brugge U. Delden (Ambt-) 0. 
Abcoude-Proostdij U. Delden (Stad-) 0 . 
Akersloot N.H. Denekamp 0. 
A lblasserdam Z.H. Deurne (kom} N.B. 
Alkemade Z.H. Diemen N.H. 
Amsterdam Diever D. 

(overig deel) N.H. Dokkum F. 
Amerongen U. Domburg Z. 
Andijk N.H. Doorn U. 
Ankeveen N.H. Driebergen-
Anna Paul owna N.H. R ij senburg U. 
Apeldoorn (overig Druten (kom} Gld. 

deel) Gld. Dwingelo D . 
Appelscha (gem. Oost- Echt L . 

stellingwerf) F. Ede (overig deel) Gld. 
Appingedam Gr. Eelde D. 
Arkel Z.H. Eemnes· U. 
Axel Z. Egmond a/Zee N .H . 
Barendrecht Z.H. Egmond-binnen N .H. 
Barneveld Gld. E ibergen Gld. 
Barsingerhorn N.H. E ijsden L. 
Bedum (kom} Gr. Elburg Gld. 
Beemster N.H. E lsloo L. 
Beijerland Elst Gld. 

(Oud-) Z.H. Ermelo Gld. 
Bennebroek N.H. Etten en Leur N.B. 
Bergum (gem. Tiet- Gasselte D. 

jerksteradeel ) F. Geertruidenberg N .B. 
Berkel Z.H . Geldermalsen Gld. 
Berkhout N.H. Geldrop N.B. 
B ild t ('t) F. Gemert N.B. 
Bingelrade L. Gendringen 
Blar icum N.H. (kom) Gld. 
Blokker N.H. Gennep L. 
Borculo Gld. Geulle L. 
Bergharen L. Gieten D. 
Born L . Gi lze en Rijen N.B. 
Borne 0. Goi rle N.B. 
Bovenkarspel N.H. Goor 0 . 
Boxmeer N.B. Gorredijk (gem. 
Breskens Z. Opsterland} 
Breukelen- Gorssel 

Nijenrode U. Grave 
Breukelen- 's-Graveland 

St. Pieters U. 's-Gravendeel 
Broek in Water- Grevenbicht 

land N.H. Groenlo 
Broek op Groesbeek 

Langendijk N .H. Grootebroek 
Broeksittard L. Gulpen 
Brouwershaven Z. Haaksberger, 
Bruinisse Z. Halstereri 
Brummen Gld. Hardenberg 
Budel N.B. (Stad-) 
Buitenpost (gem. Hardinxveld 

Achtkarspelen) F. Harenkarspel 
Bunde L. Harmelen 
Bunnik U. Hasselt 
Capellea/dIJ ssel Z.H. H attem 

F . 
Gld. 
N .B. 
N.H. 
Z.H. 

L. 
Gld. 
Gld. 

N.H. 
L. 
0 . 

N.B. 

0. 
Z.H. 
N.H. 

u. 
0. 

Gld. 

H azerswoude 
Heemskerk 
Heerde 
's-H eerenberg 

Z.H. 
N.H. 
Gld. 

(gem. Bergh) Gld. 
H eerhugowaard N.H. 
Heilo N.H. 
Hellendoorn 0. 
Helvoet 

(Nieuw-) 
Helvoirt 
Hendrik-Ido-

Ambacht 
Heusden 
Hilvarenbeek 
Hoogkarspel 
Hoogkerk 
Hoogwoud 
Horst 
Huissen 
Huizen 
Hulst 
Idaarderadeel 
IJlst 
IJsselmonde 
IJsselstein 
Ilpendam 
Itteren 
J abeek 
Joure (gem. 

Z.H. 
N.B. 

Z.H . 
N .B. 
N.B. 
N.H. 

Gr. 
N.H. 

L. 
Gld. 

N.H. 
z. 
F. 
F. 

Z.H. 
u. 

N.H. 
L. 
L. 

Haskerland F. 
J utphaas U . 
Kethel Z.H. 
Koedijk N.H. 
Kortenhoef N.H. 
Koudekerk Z.H. 
Krimpena/dLek Z.H. 
Kwadijk N .H. 
Landsmeer N .H. 
Leek (kom) Gr. 
Leersum U. 
Leeuwarderadeel 

(overig deel) 
Leiderdorp 
Leimuiden 
Lekkerkerk 
Lekkerland 

(Nieuw- ) 
Lemsterland 
Leusden 
Lichtenvoorde 
Lier (de-) 
Limbricht. 
Limmen 
Lochem 
Loenen 
Loeners loot 
Loon op Zand 
Loosdrecht 
Losser 
Maarssen 
Maarten (St.) 
Maartensdijk 
Maasbracht 
Maasland 
Medemblik 
Meeden 
Merkelbeek 
Michielsgestel 

(St.) 
Middelharnis 
Midwoud 

F . 
Z.H. 
Z.H. 
Z.H. 

Z.H. 
F. 
U. 

Gld. 
'.l.II. 

L. 
N.H. 
GIJ. 

u . 
U. 

N.B. 
u. 
0. 
U. 

N.H. 
u. 
L. 

Z.H. 
N.H. 

Gr. 
L . 

N.B. 
Z.H. 
N .H. 

1935 

Mijdrecht U. 
Moerdijk (gem. Hooge 

en LageZwaluween 
gem.Klundert) N.B. 

Moergestel N .B. 
Monnikendam N.H. 
Monster Z.H. 
Montfoort U . 
Moordrecht Z.H . 
Muiden N .H. 
Munstergeleen L. 
Naaldwijk Z.H. 
Nederhorst den 

Berg N.H. 
Neede Gld. 
Nieuwe-Niedorp N.H. 
Nieuwe-Pekela Gr. 
Nieuwerkerk a/d 

IJssel Z.H. 
Nieuwe-Schans Gr. 
Nieuwstad L. 
Nieuwveen Z.H. 
Nigtevecht U. 
Nijkerk Gld. 
Noord-Schar-

woude N .H. 
Noordwijkerhout Z.H. 
Noordwolde (gem. 

F. 
Z.H. 

Weststelling
werf) 

Nootdorp 
Obbicht en Papen

L. 
U. 

hoven 
Odijk 
Oegstgeest 
Oirsbeek 
Oisterwijk 
Oldebroek 
Olst 
Ommen (kom) 
Oostburg 
Oost- en West 

Souburg 
Oosthuizen 
Oostvoorne 
Ootmarsum 
Opperdoes 
Oss 
Oudenbosch 
Oude-Niedorp 
Oudenrijn 
Ouderkerk aan 

IJssel 
Oudewater 
Oudkarspel 
Oudorp 
Pancras (St.) 
Papendrecht 
P ijnacker 
Poortugaal 
Princenhage 
Putten 
R aalte (kom) 
Raamsdonk 
Rhenen 
Rhoon 
Ridderkerk 
R ijnsaterwoude 
Rijnsburg 
R ijp (de-) 
Rijssen 
Roosteren 

Z.H. 
L. 

N.B. 
Gld. 

0. 
0. 
z. 

Z. 
N.H. 
Z.H. 

0. 
N .H . 
N.B. 
N.B. 
N.H. 

U. 
de 
Z.H. 
Z.H 
N.H. 
N.H. 
N .H. 
Z.H. 
Z.H. 
Z.H. 
N.B. 
Gld. 

0 . 
N.B. 

u. 
Z.H. 
Z.H. 
Z.H. 
Z.H. 
N.H. 

0. 
L. 
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Rotterdam (overig 
deel ) Z.H. 

Rozendaal Gld. 
Sassenheim Z.H. 
Sas van Gent Z. 
Schagen N.H. 
Schiebroek Z.H. 
Schijndel .B. 
Schimmert L . 
Schipluiden Z.H . 
Schoonhoven Z.H. 
Schoorl N .H . 
Sluis Z. 
Soest (overig deel) U. 
Sommelsdijk Z.H . 
Spanbroek N.H. 
Sprang-Capelle N.B. 
Steenbergen (gem. 

Steenbergen en 
Kruisland) N.B. 

Stein L . 
Stompwijk Z.H. 
Susteren L. 
Swalmen L. 
Tegelen L. 
Terborg (gem. 

Wisch) 
Teteringen 
Tholen 
T ienhoven 
Twisk 
Ubbergen 
Uden 
Uitgeest 
Uithoorn 
Uithuizen 
Ulestraten 
Uimond 
Utingeradeel 
Valkenburg 
Valkenswaard 
Veenendaal 
Veghel 
Veldhoven 
Veldhuizen 
Velp 
Venhuizen 
Venray 
Vianen 
Vinkeveen 
Vlaard inger-

Ambacht 
Vleuten 
Voorhout 
Voorschoten 
Voorst 
Vorden 

Gld. 
N.B. 

z. 
U. 

N.H. 
Gld. 
N.B. 
N.H. 
N.H. 

Gr. 
L. 
L . 
F. 

Z.H. 
N .B. 

U. 
N.B. 
N.B. 

U. 
N.B. 
N.H. 

L. 
Z.H. 

u. 

Z.H. 
u. 

Z.H. 
Z.H. 
Gld. 
Gld. 

Vreeland U. 
Vreeswijk U. 
Vriezenveen 0. 
Vught .B. 
Waalre N.B. 
W addinxveen Z.H. 
Warffum Gr. 
Warmenhuizen N .H. 
W armond Z.H 
Warnsveld (stads-

gedeel te) Gld. 
Water ingen Z.H. 
Weert L. 
Weesperkarspel N .H . 
Wemeldinge Z. 
Werken (de-) en 

Sleeuwijk N.B. 
Werkendam N .B. 
W ervershoof .H. 
We tervoort Gld. 
Westwoud N.H. 
Wierden 0. 
Wieringerwaard N.H. 
Wijchen Gld. 
Wijdewormer N .H . 
Wijhe 0. 
Wijk aan Zee en 

Duin N.H. 
Wijk bij Duurstede U. 
Wijl re L. 
Wijmbr itseradeel F. 
Willemstad .B. 
Wilnis U. 
Winkel N.H. 
Wittem L. 
Wognum N.H. 
Wolvega (gem . West-

stellingw erf) F . 
Wonseradeel F. 
Workum F. 
Woubrugge Z.H. 
Yerseke Z. 
Zetten (gem. V al-

burg) Gld. 
Zijpe N.H. 
Zoeterwoude Z.H. 
Zuidhorn Gr. 
Zuidlaren D. 
Zuid-Schar-

woude 
Zuilen (overig 

deel) 
Zwaag 
Zwammerdam 
Zwartsluis 
Zwollerkerspel 

N .H. 

U. 
N.H. 
Z.H. 

0 . 
0 . 

Vierde klasse. 
De over ige gemeenten of gedeelten van ge

meenten. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 1 
Juni 1935, Staatsblad n°. 326. 

Mij bekend, 
D e Minister van Staat , 
Minister van K oloniën, 

Voorzitt er van den Raad van Ministers, 
H. Co I ij n. 

s. 327. 

3 Juni 1935. BESLUIT tot wijziging van het 
Crisis-Akkerbouwbesluit 1934. 

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

E conomische Za ken van den 17 Mei 1935, 
n°. 6440, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Gelet op artikel 12, lid 1 der Landbouw
Crisiswet 1933, op het Cris is-Monopoliebeslui t 
1933 en op het C1·is is-Akkerbouwbesluit 1934; 

Gehoord de Centrale Comm iss ie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisi swet 1933 
(advies van den 17 Mei 1935, n°. 489); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 28 Mei 1935, n°. 60); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 31 Mei 1935, n°. 
7127, Afdeeling Landbouw-Crisis-A a ngelegen
heden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934 de na

volgende wijzigingen aan te brengen: 
I. in artikel 2 word t tusschen de woorden 

maïs" en al" het woord en" vervangen 
door een k~~ma en wordt ~óór " is" inge
voegd: ,,benevens al dan niet bewerkt of ver
werkt griendhout en r iet en producten, door 
Onzen Minister krachtens artikel 1, 5e onder 
b van de Landbouw-Cris iswet 1933 aange
wezen of aan te wijzen als op een der ge
noemde cr isisproducten gelijkende waren,"; 

II. in artikel 4 wordt tusschen de woorden 
,,aardappelen" en "al" het woord "en" ver
vangen door een komma en wordt vóór "is" 
ingevoegd: ,,benevens a l dan niet bewerkt of 
verwerkt gr iendhout en riet en producten, 
door Onzen Minister krachtens artikel 1, 5e 
onder b van de L a ndbouw-Cris iswet 1933 aan
gewezen of aan te wijzen a ls op een der ge
noemde crisisproducten ge lijkende waren,". 

Onze Minister van Econom ische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in werking treedt met inga ng van den 
tweeden dag na dien van zij n a fkondiging, in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en in af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 3den Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De M inisber van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 6 J uni 1935.) 

s. 328. 

5 J uni 1935. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van bet reglement voor de gewone 
en buitengewone hoogleeraren en lectoren 
aan de L andbouwhoogeschool te Wag e
_ningen, vastgesteld bij Kon inklijk besluit 
van 23 December 1931 (Staatsblad n°. 
537). 

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

Economische Zaken van 27 Maart 1935, Di
rectie van den L andbouw, n°. 2971, Centraal 
Administratief Bureau; 

Overwegende, dat in verband met het bij 
Ons besluit van 22 Mei 1933 (Staatsblad n°. 
294) gewijzigde Al gemeen Rijksambtenaren-
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reglement wijziging noodig is van Ons beslu it 
van 23 December 1931 (Staatsblad n°. 537); 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 
Mei 1935, n° . 30a); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Juni 1935, Directie 
van den Landbouw, n°. 6010, zevende A fdee
ling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de navolgende wijzigingen en aanvullingen 

vast te stell en in het Reglement hoogleeraren 
en lectoren Landbouwhoogeschool. 

Art. I. In artikel 2 wordt na het eerste I id 
een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

2. Gehuwde vrouwen kunnen voor aanstel
l ing tot ambtenaar slechts in aanmerking ko
men in de gevallen, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 2b. H et derde I id van artikel 2b 
vindt overeenkomstige toepassing. 

Artikel 2 lid 2 wordt l id 3. 
Art. IL Na artikel 2 wordt een viertal 

nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 
Art. 2a. Indien de ambtenaar, die met On,e 

machtiging eene functie als lid van Gedepu
teerde Staten eener provincie of van wethou
der eener gemeente heeft aanvaard en in ver
band daarmede van de waarneming van zijn 
ambt tijdelijk is ontheven, ophoudt lid van 
Gedeputeerde Staten of wethouder te zij n en 
hij naar het oordeel van het bevoegd gezag 
niet in actieven dienst kan worden hersteld, 
wordt hem eervol ontslag verleend. 

Art. 2b. l. De vrouwelijke ambtenaar, die 
in het huwelijk treedt, wordt met ingang van 
den <lag van haar huwelijk eervol ontslagen. 

2. De in het eerste lid gestelde regel lijdt 
uitzondering: 

a. wanneer de betrokkene den 45-jarigen 
leeftijd heeft vervuld; 

b. wanneer d it door Ons voor een speciaal 
geval wordt bepaald; eene dergel ijke bepa
ling kan als regel slechts worden getroffen, 
indien het betrokken ambt a ls eene bij -betrek
king kan worden waargenomen. 

3. Een besluit, als bedoeld in het vor ige 
lid, onder b, wordt genomen op voordracht 
van Onzen Minister, Voorzitter van den Raad 
van Ministers, gehoord Onzen M inister met de 
uitvoering van de Wet tot regeling van het 
hooger landbouwonderwijs belast. 

A,·t . 2c. Voor de toepassing van artikel 2b 
wordt met de vrouwelijke ambtenaar, die in 
het huwelijk treedt, gelijk gesteld de vrouwe
lijke ambtenaar, die in concubinaat is gaan 
leven. 

Art. 2d. l. Aan den ambtenaar kan eer
vol ontslag worden verleend op grond van re
volutionnaire gezindheid. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
1 id kan voorts eervol ontslag worden verleend 
aan den ambtenaar, die lid is van eene ver
eeniging, waarvan Onze M inister, Voorzitter 
van den Raad van Ministers, ~eeft verklaard, 
dat zij om de doeleinden, d ie zij nastreeft, of 
de middelen die zij aanwendt, de behoorlij ke 
vervulling van zij n pl icht als ambtenaar kan 
in gevaar brengen of schaden, of d ie op eeni
gerlei wijze medewerking of steun verleent 
aan een zoodanige vereeniging of aan van 
haar uitgaande actie. 

3. Voor eene ontslagverleening, als bedoeld 
in de beide vorige leden, is de medewerking 

of machtiging vereischt van Onzen Minister, 
Voorzitter van den Raad van Ministers. 

Art. III. Aan artikel 11 wordt een vijftal 
nieuwe leden toegevoegd, lu idende: 

2. De ambtenaar is van rechtswege in zij n 
ambt geschorst, indien h ij : 

a. zich in verzekerde bewar ing bevindt; 
b. in een krankzinnigengesticht wordt ver

pleegd. 
3. Is een ambtenaar van rechtswege ge

schorst ten gevolge van het zich bevinden in 
verzekerde bewaring of wordt hij geschorst 
tengevolge van het instell en van een straf
rechtelijke vervolging, dan wordt de bezoldi
ging voor één derde gedeelte ingehouden; na 
verloop van een te1mijn van zes weken kan 
eene verdere inhouding, ook van het voll e 
bedrag, plaats vinden. H et niet ingehouden 
gedeelte van de bezoldiging kan aan anderen 
dan aan den ambtenaar worden uitbetaald. 

4. Tijdens de schorsing, nadat hem door de 
daartoe bevoegde macht het voornemen tot 
bestraffing met onvoorwaardel ij k ontslag is te 
kennen gegeven, of nadat hem van de opleg
ging dezer straf mededeeling is gedaan, kan 
tot den in de strafaanzegging of -oplegging 
genoemden datum van ingang van het ontslag 
de bezoldiging geheel of gedeeltelijk worden 
ingehouden. Van bedoelden datum van ingang 
van het ontslag af wordt de bezoldiging ge
heel ingehouden. Het niet ingehouden gedeelte 
van de bezoldiging kan aan anderen dan aan 
den ambtenaar worden uitbetaald. 

5. De ingevolge het derde l id ingehouden 
bezoldiging wordt a lsnog u itbetaald, ind ien 
de schorsing niet door een door den strafrech
ter opgelegde straf wordt gevolgd of ook in
dien en in zooverre op andere gronden alsnog 
tot uitbetal ing wordt besloten. 

6. De ingevolge het vierde l id ingehouden 
bezoldiging wordt alsnog uitbetaald, indien 
op de schors ing bestraffing van den ambte
naar met onvoorwaardelijk ontslag niet volgt. 

Art. IV. Artikel 12 wordt gelezen a ls volgt : 
Aan den ambtenaar, wien eervol ontsl ag is 

verleend wegens opheffing zijner betrekking, 
wordt een wachtgeld toegekend op den voet 
van de daarvoor vastgestelde bepalingen. 

Art. V. a artikel 16 wordt een tweetal 
nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 

Art. l6a. l. De ambtenaar is gehouden, de 
plichten, uit zijn ambt voortvloeiende, nauw
gezet en ijver ig te vervullen en zich te gedra
gen, zooals een goed ambtenaar betaamt. 

2. Hij behoort zich te onthouden van het 
bezigen van vloeken en van ruwe of onzede
lijke taal. 

3. Het is den ambtenaar verboden om in 
dienst of bij gekleed gaan in ambtgewaad in
signes of andere onderscheidingsteekenen of in 
dienst uniformkleedingstukken te dragen, een 
en ander voor zoover d ie niet van Regeerings
wege zijn verstrekt of voorgeschreven of tot 
het dragen daarvan niet door Onzen Minister, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, ver
gunning is verleend. 

Dit verbod is niet toepasselijk ten aanz ien 
van vreemde ordeteekenen, met Ons verlof 
aangenomen. 

Art. l6b. l. De ambtenaar is verplicht, in
dien hem eene ambts- of dienstwoning ter be
woning is aangewezen, deze te betrekken en 
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zich ter zake van de bewoning en het gebruik 
te gedragen naar de voorschriften, die daar
omtrent zijn gesteld. 

2. Hij draagt de onderhoudskosten, welke 
volgens de wet en het plaatselijk gebruik ge
meenlij k voor rekening van den huurder zijn, 
tenzij door het bevoegde gezag ter zake eene 
afwijkende regeli ng is vastgesteld. 

3. Hij onthoudt zich van het uitsteken of 
hijschen van andere dan nationale of oranje
vlaggen. Uit het u iterlijk aanzien van de 
am bts- of dienstwoning of van het daarbij be
hoorende erf mag niet blijken van de poli 
tieke gezindheid van den ambtenaar of zijne 
h uisgenooten . 

Onze Minister van Economische Za ken is 
belast met de uitvoering van dit bes lui t, het
we lk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

H et Loo, den 5den Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De Jfinister van Economische Za ken, 
H . G e I i s s e n. 

(Uitgeg. 14 J uni 19S5.) 

s. 329. 

5 Jimi 1935. BESLUIT tot wijziging van het 
Cris is-Tuinbouwbeslui t 1935 I en tot toe
passing van artikel 14 van de L andbouw
Crisiswet 1933 op vóór 1 Augustus geoog
ste aardappelen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M iniste r van 

Economische Zaken van den 1 Apri l 1935, n°. 
4082, afdeel ing L andbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op de artikelen 9, 13 en 14 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933, het Cr isis-Organisa
t iebes lui t 1933 en het Crisis-Tuinbouwbesluit 
1935 I; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 22 M aart 1935 , n°. 461); 

Gehoord den Raad van State (advie van 
den 14 Mei 1935, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 3 Juni 1935 , n°. 
6461 , afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. het Cri sis-Tuin bouwbesluit 1935 I te 

wij zigen en aan te vullen als volgt: 
I . in artikel 1, onder 2° wordt in de plaats 

van de woorden "stam- en stokboonen" ge
lezen : ,,stam-, stok- en tuinboonen" ; wordt 
tusschen de woorden "meirapen;" en "radijs" 
ingevoegd: ,,;,abarber ! ",?n. tusschen de woor
den " kervel; en "tuen ingevoegd: ,,toma
ten·"· 

i~ a'rtikel 1, onder 11 ° wordt in de plaats 
van de woorden "gewassen van den tuinbouw" 
gelezen: ,, warmoezerijgewassen" ; 

aan het slot van artikel 1 wordt in de plaats 
van de punt gelezen een komma-punt en wordt 
toegevoegd: ,,13° aangeslotene H: hij , d ie a ls 
bewerker of verwerker van fruit is aangeslo
ten bij een door Onzen Minister aan te wijzen 
crisisorgan i atie."; 

II. in artikel 8, lid 3 worden de woorden 
,,bedoeld in lid 1 van dit artikel" gelezen: 

,,bedoeld in lid 2 van dit artikel" ; 
artikel 8, 1 id 5 wordt gelezen : ,,De vergun

ning bedoeld in lid 2 van dit artikel geldt 
uitsluitend voor den persoon van den aange
slotene C, vermeld in het bewijs der vergun
ning, tot een percentage van de in het jaar 
1935 beteelde oppervlakte, welke oppervlakte 
afzonderlijk gerekend wordt voor vroege aard
appelen en voor iedere andere soort en var ië
teit van aardappelen."; 

in artikel 8, lid 6 wordt in de plaats van de 
woorden "hoeveelheid aardappelen" ge lezen: 
"oppervlakte" en wordt in de plaats van de 
woorden " welke hoeveelheid" gelezen: ,,welke 
oppervlakte" en vervall en de woorden: ,,en 
voor verschillende t ijdva kken" ; 

III. in artikel 9, lid 4 worden de woorden 
"met landbouwerwten beteelde en in groenen 
toestand geoogste oppervlakte" vervangen 
door: ,,met landbouwerwten betee lde opper
vlakte, waarop zij in groenen toestand geoogst 
zijn" · 

i~ ~rtikel 9, lid 5 wordt in de plaats van 
de woorden "hoeveelhe id landbouwerwten" 
gelezen : ,,oppervlakte, als in het vor ig lid be
doeld" · 

ardke'l 9, lid 6 wordt gelezen: ,,H et percen
tage bedoeld in lid 4 van dit arti kel, hetwelk 
verschill end kan zijn voor verschillende dee
len des l ands en voor verschill ende t ijdvak
ken , wordt door Onzen Ministe r vastgesteld."; 

IV. in artikel 10, lid 2 wordt in de plaats 
van de woorden "gewassen van den tu inbouw" 
gelezen: ,,warmoezerijgewassen"; 

aan artikel 10, slot wordt een nieuw l id toe
gevoegd, luidend: 

"4. Als aangeslotene H kan slechts worden 
erkend degene, cl.ie in het jaar 1933 bewerker 
of verwerker van fruit was of die a ls zoodan ig 
door Onzen Minister is toege laten ."; 

V. artikel 11 wordt gelezen a ls volgt: 
,,1. Het vervoeren of doen vervoe ren, het, 

anders dan voor gebruik ter plaatse, voor
handen of in voorraad hebben, bewerken of 
doen verwerken, verhandelen of doen verhan
delen van gewassen van den tuinbouw, anders 
dan bewerkt of verwerkt, in gezamenlijke hoe
veelheid boven een door Onzen Minister te be
palen aantal kilogrammen, hetwelk verschil 
lend kan zijn voor verschillende soorten van 
d ie gewassen, voor onderscheidene deelen des 
jaars en voor verschillende deelen des lands, 
met uitzondering voor zoover betreft vroege 
aardappelen vanaf 1 Augustus 1935, is slechts 
toegestaan, voor zoover betreft : 

a. het vervoeren of doen vervoeren en het, 
anders dan voor gebru ik ter plaatse, voor
handen of in voorraad hebben: 

1 °. aan aangeslotenen A en aangeslotenen 
B, uitsluitend voor van eigen teelt afkomstige 
gewassen van den tuinbouw; 

2°. aan aangeslotenen E en aan aange
slotenen G, a ls]J1ede aan aangeslotenen F en 
aangeslotenen H u itsluitend voor die gewassen 
als bewerker of verwerker waarvan zij zij n 
aangesloten; 

b. het, anders dan voor gebruik ter pl aatse, 
bewerken of doen bewerken, verwerken of 
doen verwerken aan aangeslotenen F en aan
geslotenen H uitsluitend voor die gewassen 
als bewerker of verwerker waarvan zij zijn 
aangesloten; 
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c. het, anders clan voor gebruik ter plaatse, 
verhandelen of doen verhandelen: 

1 °. aan aangeslotenen A en aangeslotenen 
B, indien zulks gesch iedt op de door Onzen 
Mini ter te bepalen wijze van afzet, welke 
ver chillend kan zijn voor verschillende oor
ten, variöteiten en maten van die gewassen en 
voor ver chill en cle deelen des lands; 

2°. aan aangeslotenen E en aan aanges lo
tenen G, alsm de aan aangeslotenen F en aan
geslotenen H uitslu itend voor die gewa sen als 
bewerker of verwerker waarvan zij zijn aan
ges loten. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eer
ste lid van dit artikel, is aan een aange lotene 
C het verhandelen of doen verhandelen van 
door dien aangeslotene vóór 1 Augu tus 1935 
geoogste aardappelen, andere dan vroege aard
appelen, in gezamenl ijke hoeveelheid boven een 
door Onzen Minister ingevolge het eerste lid 
van dit artikel te bepalen aantal kilogram
men tot 1 Augustus 1935 !echts toegestaan, 
indi en zu lks geschiedt op de door Onzen Mi
nist r krachtens het eerste lid van dit artikel , 
onder c, 1 ° te bepalen wijze van afzet. 

3. Aan een aangeslotene D is het verhan
delen of doen verhandelen van door dien aan
ges lotene geoogste landbouwerwten in geza
menlijke hoeveelheid boven een door Onzen 
Minister ingevolge het eerste lid van dit 
artikel te bepalen aantal kilogrammen slechts 
toegestaan, indien zulks geschiedt op de door 
Onzen l\Iini ter krachtens het eerste lid van 
dit artikel onder c, 1 ° te bepalen wijze van 
afzet. 

4. Het opweeken van droge erwten, als
mede het voorhanden en in voorraad hebben, 
verhandelen of doen verhandelen van opge
weekte droge erwten is verboden . 

5. H et verbod, gesteld in het vierde lid, 
geldt niet : 

a. voor gebru ik ter pl aatse; 
b. voor verwerking tot door Onzen Minister 

aan te wijzen prnclucten. 
6. Onverminderd het bepaalde in het erste 

en tweede I id van dit artikel is het ve il en 
vóór 1 Augustu van eenig jaar van vroege 
aardappelen en andere vóór 1 Augu tus ge
oogste aardappelen slechts toegestaan, nadat 
door den aangeslotene G is betaald aan een 
door Onzen Minister aan te wijzen crisis
organisatie ten behoeve van het Landbouw
Cris isfonds een door Onzen Minister vast te 
stellen bedrag per 100 K.G., welk bedrag ver
schill end ka n zijn voor verschillende tij dvak
ken.,,; 

VI. artik l 12 wordt gelezen a l volgt: 
"Onverm inderd het bepaalde in het vorig 

artikel is het aan aangeslotenen F en aange
slotenen H verboden bewerkte of verwerkte 
gewa sen van den tuinbouw en l andbouw• 
erwten af te leveren of te doen afleve ,·en, in
dien de verpakking van deze gewassen niet 
voorzien is van een of meer merken of ken
teekenen vast te stell en door Onzen Minister, 
welke merken of kenteekenen verschillend kun
nen zijn naar gelang van de soort, de her
komst en de kwali teit van die gewa en."; 

B . te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze Mini ter van Economische Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, het,. 
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 5den Juni 1935. 
WILHELM! A. 

De Minister van Econo1nische Zaken, 
H. G e l i s s e n. 

(Uitgeg. 8 Juni 1935.) 

s. 330. 

5 J uni 1935. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den raad van Rockanje 
van 28 Januari 1935, waarbij een bouw
vergunning is verleend aan J. P othof al
daar. 

Wij WILHELM! A, enz.; 
Gelet op de Woningwet en op de Gemeente

wet; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlanclsche Z aken 
van 29 Maart 1935, N°. 2398 I M/P.B.R. , af
deeling Volksgezondhe id, en van 3 April 1935, 
N°. 9674. afdeel ing Binnenlandsch Bestuur 
b treffende het bes luit van den raad van 
R ockanje van 28 J anua ri 1935, waarbij aan 
J . Pothof aldaar vergunning i verleend voor 
den bouw van een huis aan den Boschweg; 

Overwegende dat volgens artikel 6, tweede 
lid, van de Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd indien niet wordt voldaan 
aan de bouwverordening van de betrokken 
gemeente, voorzoover daarvan geen vrijstelling 
is verleend; 

dat volgens het plan van J. Pothof het 
"hu iswater" van het te bouwen perceel zou 
worden afgevoerd naar een greppel, waardoor 
niet wordt voldaan aan het bepaalde in arti
kel 35 van de bouwverord ning van Rockanje, 
volgens welk arti kei afvoer naar een sloot of 
naar een riool is ver ischt · 

dat reeds hierom - en bij gebreke van vrij
steil i ng van bedoeld voorschr ift - bouwver
gunning moest zijn geweigerd en niet behoe ft 
te worden nagegaan in hoeverre ook aan 
andere voorschriften niet wordt voldaa n; 

den Raad van State gehoord , advies van 26 
April 1935, n°. 44; 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters van Social e Zaken en van Binnenlanclsche 
Zaken van 6 Mei 1935, 0

• 3703 M/P.B.R., 
a fcleeling Volksgezondheid, en van 29 Mei 
1935, 0

• 15300, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur· 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van 

R ockanje van 28 Januari 1935 te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit bes luit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 5den Juni 1935. 
WILHELM! rA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S 1 o t e m a k e r cl e B r u ï n e. 
De Ministe,· van B innenlandsche Zaken, 

J. A. cl e W i I cl e. 
( Uitgeg . 26 Juni 1935.) 
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5 Juni 1935. BESLUIT tot bepaling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de wet 
van 24 Mei 1935 (NederlanMch Staatsblad 
n°. 309, I ndisch Staatsblad n°. 242), hou
dende wijziging van de artikelen 72, lid 2 
en 74, 1 id 2 der Indische Staatsregeling. 

Znwerkingt,·eding 15 J uni 1935. 

s. 332. 

5 Juni 1935. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
20 Februari 1935 te Kaapstad tusschen 
den N ederlandschen Gezant te Pretoria en 
den Minister van Buitenl andsche Zaken 
van de Unie van ZuidrA/rika gewisselde 
nota's, met bijbehoorend proces-verbaal , 
houdende eene overeenkomst ter voor
loopige regeling van de handels- en 
scheepvaartbetrekkingen tusschen h et Ko
n inkrijk der Nederlanden en de Unie van 
ZuidrA/1·ika. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de op 20 Februari 1935 te Kaapstad 

tusschen Onzen Gezant te Pretoria en den 
lYiinister van Buitenlandsche Za ken van de 
Unie van ZuidrA/rika gewisselde nota's, met 
b ij behoorend proces-verbaal , houdende eene 
overeenkomst ter voorloopige regeling van de 
handels- en cheepvaartbetrekkingen tusschen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie 
van Zuiil,.Aj,·ika, van welke nota's en proces
verbaal een afdruk bij dit Besluit is ge
voegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst op 
1 April 1935 voor N ederlanil, N ederlandsch
l ndië, Surina,ne en Curaçao is in werking ge
treden· 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
J3uitenland che Zaken van den 28sten Mei 
1935, Directie van het Protocol, n°. 17917 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's en proces-verbaal te 

doen bekend maken door de plaatsing van dit 
J3e luit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn , ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
h etgeen ten deze wordt vere ischt. 

Het Loo, den 5den Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Buitenlan!Mche Za ken, 
de Graeff. 

(Uitgeg. 14 Juni 1935.) 

Gezantschap de1· Nederlanden. 
N°. K. 44. 

Kaapstad, den 20 Februari 1935. 

Mijnheer de Minister 
van Bu itenl andsche Zaken. 

Ik heb de eer ter kennis van Uw Edele te 
brengen, dat Harer Majeste its R egeering mij 
h eeft gemachtigd, met Zij ner Majesteits R e
geering in de Unie van Zuid-Afrika, in af
wachting van de totstandkoming van een defi
nitief handels- en scheepvaartverdrag tusschen 

het Koninkrij k der Nederlanden en de Unie 
van Zuid-Afrika, een overeenkomst te sluiten 
ter voorloopige regeling van de handels- en 
scheepvaartbetrekkingen tusschen onze beide 
landen. 

Te dien einde breng ik te Uwer kennis , dat 
H arer Majesteits Regeer iug bereid is, ten aan
zien van a l wat betreft den hande l en de 
scheepvaart, met inbegrip van a lle rechten, 
belastingen en heffingen in verband daar
mede, alsmede ten aanzien van het deviezen
verkeer, ten opzichte van de Unie van Zuid
Afrika de behandeling op voet van onvoor
waardelijke meestbegunstiging toe te passen. 
met dien verstande, dat: 

a. het Koninkrijk der N ederlanden geen 
aanspraak zal kunnen maken op de voorrech
ten of gun ten, die voortvloeien uit de voor
keursbehandeling, welke de Unie van Zuid
Afrika reeds heeft toegestaan of in de toe
komst mocht toestaan aan een van de leden 
van het Britsche Gemeenebest van Natiën, 
zoolang a ls zoodanige voorkeursbehandeling 
beperkt bl ij ft tot leden van bedoeld Gemeene
best; 

b. op de, in deze overeenkomst vastge
legde, meestbegunstiging geen beroep zal kun
nen worden gedaan ter verkrijg ing van: 

I. gunsten, verleend aan grensgebieden en 
aan grenslanden wegens bijzondere poli tieke 
of economische verhoudingen; 

II. voordeelen, voortvloeiende u it tweezij
dige of meerzijdige verdragen of eenzijdige 
maatregelen, die ten doel hebben, dubbele be
lasting te vermijden; 

c. de uitoefening van de kustvaart in N e
derlandsch-Indië van deze overeenkomst wordt 
uitgezonderd en uitsluitend beheerscht blij ft 
door de wetten en verordeningen in genoemd 
gebied; 

d. de, in deze overeenkomst vastgelegde, 
meestbegunstiging geen beletsel zal vormen 
voor het verleenen van gunsten · spec iaal aan 
schepen, die onder contract zeepost vervoeren ; 

e. aan de, in deze overeenkomst vastge
legde, meestbegun t iging ten aanzien van de 
instelling van bijzondere in- en uitvoerverbo
den en -beperkingen voldaan zal zijn , wan
neer zoodanige maatregelen tevens op die lan
den van toepassing zijn, ten opzichte van 
welke gelijke gronden voor de toepassing dier 
maatregelen gelden. 

Deze overeenkomst, welke ook van toepas
s ing is op het mandaat-gebied Zuidwest-Afrika 
treedt in werking op den eersten April 1935 
en zal in elk geval van kracht blijven ge
durende eén jaar na dien datum, na verloop 
van welken tijd zij opzegbaar zal zijn, door 
een der partijen met inachtnem ing van een 
opzeggingstermijn van drie maanden. 

Gelief, Mijnheer de Minister van Buiten
l andsche Zaken, de verzekering te aanvaarden 
van mij ne bijzondere hoogachting. 

H. A. Lorentz. 

Zijne Edele den M iniste,· van BuitenlantMche 
Zaken Generaal J . M. B . Hertzog. 

Kaapstad. 
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Gezantschap der Nederlanden. 

Proces -verbaal. 
In verband met de op heden tusschen het 

Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van 
Zuid-Afrika gewisselde nota's omtrent de 
wederzijdsche ve rleening van meestbegunsti
ging op het gebied van handel en scheep
vaart wordt hierbij vastgelegd, dat de par
tijen overeengekomen zijn a ls volgt: 

Het is wel te verstaan, dat de oplos ing van 
gesch ill en over de instelling en de toepassing 
van anti-dum pingsrecbten voor wat betre ft de 
beginsel-kwestie la ngs diplomatieken weg ge
zocht zal worden. 

Geteekend in duplo, in Nederlandsche en 
Afrikaansche teksten, op heden den tw intig
sten dag van Februari, 1935, te Kaapstad. 

H . A. Lorentz. 
J . M. B. H ertzog. 

Afrikaansche tekst. 

P. M. 55/61. 
Departement van Buitenlandse Sake, 

Ka apstad. 
20 F ebruari e 1935. 

Meneer die Minister, 
Ek het die eer di e ontvangs te erken van u 

nota gedateer bede en u mee te deel, dat Sy 
Majesteit se regering in die Unie van Suid
Afrika bewillig in die voorstel van die re
gering van H are Majesteit die Koningin van 
die N ederlande om, in afwagting van die tot
standkoming van 'n def initiewe handels- en 
skeepvaartverdrng tussen die Unie van Suid
Afrika en die Koninkryk van die Nederlande, 
'n ooreenkoms te sluit ter voo rlopi ge reëling 
van die handels- en skeepvaartbetrekkings tus
sen ons twee lande. Te dien einde het ek die 
eer u mee te deel, dat Sy Majesteit se rege
ring in die Unie bereid is ten aanzien van 
a ll es wat handel en skeepvaart betref, met 
inbegrip van a ll e regte, belastings of heffings 
in verband daarmee, asmede ten aanzien van 
die devieseverkeer, ten opsigte van die Ko
ninkrijk van die Nederl ande die behandeling 
op voet van onvoorwaardel ike meesbegunsti
g ing toe te pas, met die verstande dat: 

a. die Koninkryk. van die N ederlande geen 
aanspraak sa! kan maak op die voorregte of 
gunste , wat voortvloei uit die voorkeursbe
handeling, wat die Unie van Suid-Afrika reeds 
toegestaan het of in die toekoms mog toestaan 
aan een van die lede van die Britse Ge
rnenebes van Nasies, solank as sodanige voor
keursbehandeling beperk bly tot lede van be
doelde Gemenebes; 

b. op die in hierdie ooreenkoms vasgelegde 
meesbegunstigi ng geen beroep gedoen zal kan 
word nie ter verkryging van: 

I. gunste verleen aan grensgebiede en 
grenslande weëns besondere politieke of eko
nomiese verhoudings; 

II. voordele voortvloeiende uit tweesydige 
of meersydige verdrae of eensydige maatreël s 
wat ten doel het om dubbele belasting te 
vern1y ; 

c. die uitoefening van die kusvaart in Ne
derlands-Indië van hierdie ooreenkoms uitge-

L. & S. 1935. 

sonder word en uitsluitend beheers bly deur 
die wette en verordenings in genoemde ge
bied; 

d. die in hierdie ooreenkoms vasgestelde 
meesb gunstiging geen beletsel sal vorm teen 
die ve rlening van gunste speciaal aan skepe 
wat onder kontrak seepos vervoer; 

e. aan die in hierdie ooreenkoms vasge
stelde meesbegunstiging ten aanzien van die 
instell ing van peciale in- en uitvoerverbode 
en beperkings voldaan sa! wees, wanneer so
danige maatreëls, ook op die lande van toe
passing is ten opzigte van welke gelyke gronde 
vir die toepassing van hierdie maatreëls geld. 

Hierdie ooreenkoms, wat ook van toepass ing 
is op die Mandaatgebied Suidwes-Afrika, tree 
in werking op die eerste dag van April, 1935 , 
en sa! in elke geval van krag bly gedurende 
een jaa r na hierd ie dag, na verloop va n welke 
tijd dit opsegbaar sa! wees deur een van die 
partijen met inagneming van 'n opseggings
terrn ijn van dri e maande. 

Gel iewe, M eneer di e Minister, die verzeke
ring te aanvaar van my besondere hoogagting. 

J. M . B. Hertzog. 

Die Buitengewone Gesant en Gevolrnagtigde 
M iniste,· van die N ederlande 

K aapstad. 

Departement van Buitenlandse Sake. 

Proces -verbaal. 
In verband met die op bede tus en die Unie 

van Suid-Afrika en die Koninkryk van die 
Nederlande gew isselde notas omtrent die we
dersydse verlenging van meesbegunstiging op 
die geb ied van handel en skeepvaart word 
hierby vastgelê dat die partye verder ooreen
gekom het as volg: 

"Dit is wel te verstaan dat die oplossing 
van ge kille oor die instelling en die toepas
sing van anti-dumpingregte wat die beginsel
kwessie betref langs diplomatieke weg gesoek 
sa! word." 

Geteken in duplo, in Afrikaanse en N eder
landse tekste, op bede die 20ste dag van Fe
bruarie 1935 in Kaapstad. 

s. 333. 

J. M. B. H ertzog. 
H. A. Lorentz. 

6 Juni 1935. BESLUIT tot aanwijzing over
eenkomstig artikel 170 der hooger-onder
wijswet van het Utrechtsch Universiteits
fonds te Utrecht als bevoegd om bij de 
facu lteit der letteren en wijsbegeerte aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzon
deren leerstoel te ve t igen in de geschie
denis der Byzantijnsche cultuur. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
29 April 1935, n°. 1673/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170- 172 der hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Mei 1935 , n°. 49); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi-
29 
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nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen, a.i . van 1 Juni 1935, n°. 2233, afdeel ing 
Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Utrechtsch Un iversiteitsfonds, gevestigd 

te Utrecht, aan te wijzen als bevoegd om bij 
de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzonderen 
lee rstoel te vestigen, opdat door den daarvoor 
te benoemen hoogleeraar onderwijs wordt ge
geven in de ge chiedenis der Byzantijnsche 
cultuur. 

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

H et Loo, den 6den Juni 1935. 
WILHELMINA. 

D e Ministe1· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, a. i ., 

J. R. S I o tem aker de B ruïne. 
(Uitg eg. 14 Juni 1935.) 

s. 334. 

6 Juni 1935. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling gym
nas ium van het Christelijk Lyceum te 
Z wolle van de Vereeniging voor Christe
l ij k Middelbaar en Voorbereidend Hooger 
Onderwijs te Z wolle. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 13 
April 1935, n°. 5453 III, afdeeling Voorbe
re idend Hooger en M iddelbaar Onderwijs; 

Gelet op a r tikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 21 
Mei 1935, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Onderwij , Kunsten en Wetenschap
pen a. i. van 1 Juni 1935, n°. 8182, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1935 de af

deel ing gymnasium van het Christel ijk Ly
ceum te Zwolle van de Vereeniging voor 
Christelijk M iddelbaar en Voorbereidend Hoo
ger Onderwijs, gevestigd te Z woll e, opnieuw 
voor een t ijdvak van zes jaren aan te wijzen 
als bevoegd, om met inachtneming der des
betreffende wettelijke voorschriften aan haar 
leerl ingen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 
der hooger-onderwijswet vermeld, wordt ge
l ij kgestel d. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit bes! uit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 6den Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wet enschappen , a. i., 

J . R. S lot emaker de Bruïne. 
{Uitg eg. 21 Juni 1935 .) 

s. 335. 

7 Juni 1935. BESLUIT tot wijzigiug van het 
Crisis-Plu imveehouderijbeslui t 1935 I. 

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

Economische Zaken van 17 Mei 1935, n°. 
6442, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op de artikelen 14 en 19 van het 
Crisis-Pluimveehouderijbesluit 1935 I; 

Gehoord de Centrale Commiss ie, bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 17 Mei 1935, n°. 491); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
28 Mei 1935, n° . 58); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Juni 1935, n°. 7136, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. artikel 14 van het Crisis-Pluimveehou

derijbesluit 1935 I te wij zigen en te doen lui
den als volgt: 

" 1. Het vervoeren gedurende den tijd van 
zonsondergang tot 1 uur na zonsopgang van 
pluimvee binnen de gemeente Baarl e-Nassau 
en binnen het deel van het grondgebied des 
Rij ks, hetwelk ligt tusschen de ingevolge ar
tikel 177 · der Algemeene Wet van 26 Augus
tus 1822 (Staatsblad n°. 38) vastgestelde linie 
en het vreemd grondgebied aan de I andzijde is 
slechts toegestaan, indien het vervoer geschiedt 
per spoortre in of per vaartuig, hetwelk onder 
douaneverband vaart. 

2. Voor nader door Ons aan te wijzen tijd
vakken is het vervoeren van pluimvee, ge
durende den tijd van 1 uur na zonsopgang tot 
zonsondergang binnen de in het eerste lid van 
dit artikel aangegeven deelen van het grond
geb ied des Rijks slechts toegestaan met in
achtneming van door Ons te stellen regelen. 

3. Onverminderd het in de vor ige leden 
van dit artikel en in arti kel 11 bepaalde is 
het vervoeren en in voorraad hebben van 
pluimvee verboden. 

4. Het verbod, bedoeld in het derde lid 
van dit artikel, ge ldt niet, indien het ver
voeren en in voorraad hebben betreft pluim
vee, waarvan wordt aangetoond, dat het, hetzij 
in Nederland is geboren, hetzij op rechtmatige 
wijze met inachtneming van het bepaalde in 
de Pluimveewet en de ter uitvoering daarvan 
genomen maatregelen is ingevoerd ." 

B. artikel 19 van het Cr isis-Pluimveehou
derijbesluit 1935 I te wijzigen en te doen lui 
den a ls volgt: 

,,De invoer van kippen- en eendeneieren in 
schaal en van door Ons aan te wijzen produc
ten , welke geheel of gedeeltelij k bestaan uit 
bewerkte of onbewerkte, verwerkte of onver
werkte, niet meer in schaal aanwezige be
standdeelen van kippen-, eenden- en vogel
eieren, is voor het tijdvak, aanvangende m t 
ingang van 1 J anuari 1935 en eindigende met 
ingang van nader door Ons te bepalen tijd
stippen, welke tijdstippen verschillend kunnen 
zijn ten aanzien van de verschill ende landen 
van invoer, slech ts toegestaan aan een doo r 
Onzen Minister daartoe als monopoliehoudster 
aan te wijzen crisis-organisatie." 

C. te bepalen, dat d it beslu it in werkin.; 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkond iging. 
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Onze Minister van Economische Zaken is 
met de uitvoering van dit besluit belast, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 7den Juni 1935. 
WILHELM! A. 

De Minister van Economi-Sche Zaken, 
H . G e I i s s e n. 

{Uitgeg . 21 Juni 1935.) 

s. 336. 

7 Juni 1935. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 3 J anuar i 1930, 
Staatsblad n°. 3, tot vaststel! ing van de 
premiën voor de verplichte ziekteverzeke
ring, zooals dat besluit laatstelijk is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 7 o
vember 1933, Staatsblad n°. 582. 

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

Sociale Zaken van 3 Juni 1935, n°. 1457, Af
deeling Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 63, eerste lid, 64, 68 en 
69, eerste en derde lid, der Ziektewet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 3 Januari 1930, 

Staatsblad n°. 3, tot vaststelling van de pre
miën voor de verplichte ziekteverzekering, 
laatstelijk gewijzi gd bij Ons besluit van 7 No
vember 1933, Staatsblad n°. 582, en te bepa
len als volgt: 

Art. I . In artikel 1 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 3 J anuari 1930, Staats
blad n°. 3, wordt in de plaats van: ,,2.3 %" 
gelezen: ,, 2 %" en in de plaats van "artikel 
64" ,,artikel 68". 

Art. II. Artikel 2 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 3 Januari 1930, Staats
blad n°. 3, wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het onder A bepaalde worden tusschen 
de woorden: ,,distribueeren van lichtgas;" en 
"al naar gelang de verzekerden" ingevoegd 
de woorden : 

,,30°. het bedrijf van maken van burger
lijke bouwkundige werken en van waterwer
ken· 

si•. het metselaarsbedrijf; 
32°. het bedrijf van sloopen van bouw

werken; 
33°. het sigarenmakers- en sigarettenma

kersbedrijf; 
34°. het diamantbewerkersbedrijf ; ". 
b. In de laatste alinea van het onder A 

voorkomende wordt in pi aats van de woorden: 
" 3.4 % van het loon" gelezen: ,,3 % van het 
loon" en in de plaats van ,,artikel 64" ,,ar
tikel 68". 

c. Tusschen het onder A en het onder B 
bepaalde wordt ingevoegd de volgende alinea : 

"Abis, 1 °. het glazenwasschersbedrij f, het 
bedrijf van schoonmaken van gebouwen; 

2°. het stucadoors- en witt.ersbedrijf; 
al naar gelang de verzekerden niet, onder

scheidenlijk wel, bij wijze van werkverschaf
fing zijn te werk gesteld 4.3 %, onderscheiden
lijk 5 % van het loon, dat voor het tijdperk, 
waarover de betaling loopt, krachtens het be
paal de bij artikel 68 der Ziektewet voor pre
miebetaling in aanmerking komt ;". 

d. In plaats van: .,4.9 % van het loon" 

onder B voorkomende, wordt gelezen: ,,4. 75 % 
van het loon" en in plaats van "artikel 64" 
.,artikel 68". 

Art. III. Artikel 4 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 3 J anuar i 1930, Staats
blad n°. 3, wordt als volgt gelezen: 

" 1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 
69, eerste en derde lid der Ziektewet en be
houdens het in het eerste l id van dat artikel 
voorziene geval, is voor verzekerden, die niet 
bij wijze van werkverschaffing zijn tewerkge
steld , van het premiepercentage, vastgesteld 
in artikel 1, verschuldigd door den werk
gever 1 % en door den verzekerde 1 % ; van 
het premie-percentage, vastgesteld in artikel 
2, letter A, verschuldigd door den werkgever 
2 % en door den verzekerde 1 % ; van het 
premie-percentage, vastgesteld in artikel 2, 
letter Abis, verschuldigd door den werkgever 
3. 3 % en door den ve1·zekerde 1 % ; van het 
premie-percentage, vastgest.eld in artikel 2, 
lett.er B , verschuldigd door den werkgever 
3.75 % en door den verzekerde 1 %. 

2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 
69, eerste lid der Ziektewet en behoudens het 
daarin voorziene geval is voor verzekerden bij 
wijze van werkverschaffing tewerkgesteld, van 
het premie-percentage, vastgesteld in de ar
tikelen 1 en 2, verschuldigd door den werk
gever 2.5 % en door den verzekerde 2.5 %.'' 

Art. IV. H et bepaalde in de artikelen I , II 
en III wordt voor de eerste maal toegepast 
bij de vaststelling der premie verschuldigd 
over loon, verdiend over tij dvakken, gelegen 
na 30 Juni 1935. 

Art. V. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Juli 1935. 

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

H et Loo, den 7den Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. Slotemaker de Bruine. 

(Uitgeg. 25 Juni 1935.) 

s. 337. 

8 Juni 1935. BESLUIT tot toepassing van de 
artikelen 10 en 12 der L andbouw-Crisis
wet 1933, het Crisis-Organisatiebesluit 1933 
en het Crisis-Monopoliebesluit 1933 op 
tong. 

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

nomische Zaken van 23 Mei 1935, n°. 6717, 
Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegenheden; 

Gelet op de artikelen 10 en 12 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933, het Cris is-Organi
satiebesluit 1933 en het Crisis-Monopoliebe
sluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de La ndbouw-Crisiswet 193& 
(adv ies van 17 Mei 1935, n°. 487); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
28 Mei 1935, n°. 56}; 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken van 6 Juni 
1935 , n°. 7132, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
te bepalen: 
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Art. 1. Dit besluit neemt over de term ino
logie van artikel 1 van het Crisis-Organi atie
besluit 1933 en van art ikel 1 van het Cris is
Monopoliebesluit 1933. 

2. Voor het tijdvak, aanvangende met den 
dag der inwerkingtreding van dit besluit en 
eindigende op een nader door Ons te bepalen 
t ijdstip , is de uitvoer van tong slechts toege
staan aan een door Onzen Minister daartoe 
a ls monopoliehoudster aan te wijzen crisis
organisatie. 

3. D e crisis-organisatie, bedoeld in artikel 
2, zal slechts tong mogen uitvoeren, welke 
over een afslag is verkocht. 

4. 1. De crisis-organisatie, bedoeld in ar
t ikel 2 zal slechts tong ten uitvoer mogen af
nemen van exporteurs, die als georganiseer
den b ij haar zijn aanges loten en als zoodanig 
toegelaten tot de groep "exporteurs van tong". 

2. Tot de groep "exporteurs van tong" 
kunnen slechts worden toegelaten degenen, die 
de laatste t ien jaren voor de inwerkingtreding 
van dit besluit, tong hebben geëxporteerd of 
a ls zoodanig door Onzen Minister zijn toege
laten. 

5. Dit besluit kan worden aangehaa ld on
der den titel: ,,Crisis-Tongbeslui t 1935 I" . 

6. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging en is geldig tot 1 Juli 1936. 

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

H et Loo, den 8sten J uni 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Ec·onomische Zaken, 
H . G e I i s s e n. 

( Uitgeg. 28 J uni 1935.) 

s. 338. 

8 Juni 1935. BESLUIT tot wijziging van het 
Crisis-Mosselbesluit 1934 I . 

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

Econom ische Zaken van 23 Mei 1935, n° . 
6718, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op het Crisis-Mosselbesluit 1934 I , de 
artikelen 9 en 10 der Landbouw-Crisiswet 
1933 en het Crisis-Organisatiebesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 17 Mei 1935 , n°. 486); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
28 Mei 1935 , n°. 57); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Economische Zaken van 6 Juni 1935, 
n°. 713 3, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . in den aanhef van het Crisis-Mosselbe

sluit 1934 I de verwijzing naar het Crisis
Heff ingsbe 1 uit 1933 te doen vervallen. 

B . in artikel 1 van het Cris is-Mosselbesluit 
1934 I in plaats van "all e soorten mosselen" 
te doen lezen "all e soorten consumptie-mosse
len". 

C. artikel 3 van het Crisis-Mosselbesluit 
1934 I te wij zigen en te doen luiden als volgt: 

,,1. H et in den handel brengen van mosse
len is slechts toegestaan aan hen , die als ge
organiseerden zij n aangesloten bij een door 
Onzen Minister aan te wijzen cris is-organisatie 
en die voor elke partij mosselen, welke zij in 
den handel brengen, in het bez it zij n van een 
schriftelijke vergunning, afgegeven door de 
Stichting "Centraal Verkoopkantoor van Mos
selen", gevestigd te B ergen op Z oom. 

2. De Stichting, genoemd in het vorig lid 
van dit artikel zal de aldaar bedoel de ver
gunningen slechts afgeven, ind ien te haren 
genoegen is aangetoond, dat voor de mosse
l en, waarvoor de vergunn ing wordt gevraagd, 
tenminste een door Onzen Minister te bepalen 
minimumprijs is betaald, we lke prij s verschil
lend kan worden vastgeste ld voor verschil
lende soorten mosselen. 

3. De aanvrager eener vergunning, als ge
noemd in het eerste lid van dit artikel , is ge
houden de door de aldaar genoemde Stichting 
voor het afgeven van een zoodanige vergun
ning gestelde voorwaarden na te komen." 

D. artikel 4 van het Crisi -Mosselbesluit 
1934 I te wij zigen en te doen lui den a ls volgt: 

" Het vervoeren en uitvoeren van mosselen 
is slechts toegestaan aan hen, di e a l georga
niseerden zijn aangesloten bij een door Onzen 
Minister aan te wijzen 01·isis-01·gan isatie, als 
zoodanig zijn toegelaten in de groep "mossel
visschers en mosselhandel aren" en in het be
zit zijn van een door of vanwege Onzen Minis
ter af te geven vervoer- en/of uitvoervergun
ning." 

E. artikel 5 van het Crisis-Mosselbesluit 
1934 I te wijzigen en te doen luiden als volgt: 

,,Het vervoeren en uitvoe ren van mosselen, 
van een afmeting kleiner dan een door Onzen 
Minister vast te stellen afmet ing, is verbo
den." 

F. in artikel 7 van het Cr isis-Mosselbeslu it 
1934 I de woorden "artikel 3, lid l. ", te 
chrappen. 

G. artikel 9 van het Cr isis-Mosselbeslui t 
1934 I te wijzigen en te doen luiden a ls volgt: 

"Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zij n af
kondiging en is geldig tot 1 Mei 1936." 

H. te bepalen, dat dit besl u it in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkond iging. 

Onze Minister van Economische Za ken is 
belast met de uitvoering van dit beslu it, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 8sten Juni 1935 . 
WILHELMINA. 

De l,finiste,· van Economische Zaken, 
H. G e I i s s e n. 

(Uitgeg . 21 J uni 1935.) 

s. 339. 

8 Juni 1935. BESLUIT tot intrekking van 
het Consumptie-Garnalenbesluit 1934 I en 
tot toepassing van de a.rti kelen 9 en 12 
der Landbouw-Crisiswet 1933, het Cr isis
Organisatiebesluit 1933, en het Crisis
Monopoliebesluit 1933 op consumptie-gar
nalen. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Economische Zaken van 17 Mei 1935, n° . 
6443, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op de arti kelen 9 en 12 der L andbo uw
Crisiswet 1933, het Crisis-Organ isatiebesluit 
1933 en het Crisis-Monopoliebes luit 1933, a ls
mede het Consumptie-Garna lenbeslui t 1934 I ; 

Gehoord de Centrale Comm iss ie bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 17 Mei 1935, n°. 405); 

Gehoord den Raad van tate (advie van 
28 Mei 1935, n° . 55); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Economische Za ken van 6 Juni 1935, 
n° . 7134, Afdee li ng L andbouw-Cri sis-Aange-
1 egenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te trekken het Consumptie-Garnalen

beslu it 1934 I; 
B. te bepalen: 
Art. 1. Dit beslui t neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Cri is-Organ isatie
besluit 1933 en van artikel 1 van het Cris is
Monopoliebeslui t 1933 en ver taat voorts on
der : 

"Garnalen": consumptiegarnalen, welke 
door Nederlandsche garnalenvisschers zijn 
aa,ngevoerd; 

,,Cr is is-Organisatie": een door Onzen Mi
nister aan te wijzen cr isis-organ isat ie; 

"Garnalenvisscher": een ieder, die met 
inachtneming van het in artikel 3 bepaalde 
als georganiseerde is aangesloten bij de c ri s is
organisatie en als zoodan ig is toe gel aten tot 
c!e groep "Garnalenv isschers"; 

" Houder van garnalenpell erij en": iedere 
houder van een of meer garnalenpellerijen, 
die met inachtneming van het in artikel 5 be
paalde a ls georganiseerde is aangesloten bij 
de crisi organisatie en a ls zoodani g is toege
laten tot de groep " Houders van ga rnalen
pell erij en"; 

,,Garnalenhandelaar": een ieder, die a ls ge
organiseerde is aangesloten bij de crisis-orga
nisatie en als zoodanig is toegelaten tot de 
groep "Garnalenhandelaren". 

2. 1. H et aanvoeren van garnalen in N e
derl and is slechts toegestaan aan garnalen
visschers en indien en voorzoover het v isschen 
op en het ~anvoeren van garnalen met vaar
tuigen geschiedt, met vaartu igen, welke in 
eigendom toebehooren aan of ter beschikking 
staan van garnal envisschers en ten aanzi en 
waarvan door de cr is is-organisatie een uit-
vaarcertificaat is verstrekt voor een door of 
vanwege Onzen Minister te bepalen termijn. 

2. H et uitvaarcertificaat, genoemd in het 
eerste li d van di t artikel, wordt niet verstrekt, 
dan nadat de aanvrager: 

a . ten genoegen van de crisis-organ isatie 
heeft aangetoond, dat het uitvaarcertificaat 
wordt aangevraagd ten aanz ien van een vaar
tuig, hetwelk vóór 1 April 1935 hem reeds 
in eigendom toebehoorde of ter beschikking 
stond en waarmede het visschen op en het 
aanvoeren van garnalen tu chen 1 Januari 
1934 en 1 April 1935 daadwerkelijk is u itge
oefend, of ten aanzien van een vaartuig, dat 
dient ter vervanging van een vaar tuig als 
hiervoor genoemd; 

b . zich tegenover de cr i is-organisatie heeft 
verbonden de aanwijzingen op te volgen, door 

haar te geven inzake de hoeveelheid door hem 
af te leveren garnalen, welke aanwijz ingen 
verschillend kunnen zijn voor verschillende 
p laatsen en voor verschillende tij dstippen. 

3. Het uitvaarcertificaat, genoemd in het 
eerste lid van dit artikel , wordt eveneens ver
t rekt ten aanzi en van door Onzen Minister 

aan te wij zen vaartuigen, welke niet behooren 
tot de vaartuigen, genoemd onder a van het 
vo rige lid van dit artikel. 

4. Indien de crisis-organ isatie op een be
paalde plaats en op een bepaald t ijdstip over
gaat tot een regeling van de a fl evering der 
garnalen, a ls genoemd onder b van het tweede 
lid van dit artikel, neemt zij de daarvoor door 
Onzen Minister vastgestelde regelen in acht. 

5. Voor het verstrekken van het uitvaar
certificaat, genoemd in het eerste lid van dit 
artikel, kunnen door Ons nadere voorwaarden 
worden gesteld . 

3. Door de crisis-organisatie kunnen in de 
groep ,,garnalenvisschers" slechts worden toe
gelaten degenen , die op 1 Apri l 1935 het 
visschen op garnalen a ls bedrijf uitoefenden 
of hiertoe door Onzen Minister zijn toegelaten. 

4. 1. H et afleveren van garnalen door gar
nalenvisschers is slech ts toegestaan: 

a. indien de a fl evering geschiedt voor of 
boven door Onzen Minister vast te stell en 
minimumprijzen, welke prijzen verschillend 
kunnen worden vastgesteld voor ver chi llende 
deelen des l ands, voor verschillende tijden des 
jaars, en naar gelang van de omstandigheden 
en de voorwaarden, waaronder de aflevering 
plaats heeft ; 

b. indien de aflever ing geschiedt binnen 
een door Onzen Minister te bepalen t ijdsduur; 

c. voorzoover gekookte garnalen betreft, in
dien de garnalen zij n van of boven een door 
Onzen Minister vast te stell en maat, welke 
maat verschillend kan worden vastgesteld , 
naar gelang de ga rnalen a l dan n iet bestemd 
zijn voor pellerijen ; 

d. indien de a fl evering en de beta l ing der 
garnalen in nader door Ons aan te wijzen 
plaatsen plaats vindt en onder controle van 
een door of vanwege Onzen Minister aan te 
wijzen persoon volgens door dien Minister te 
steil en regel en. 

2. De garnalen welke niet binnen den tijds
duur, genoemd in het onder b bepaalde van 
het eerste lid van dit a r t ikel, worden afgele
verd, moeten aan drogerijen worden ge leverd 
of worden vernietigd. 

5. 1. H et doen pellen van garnalen is 
slechts toegestaan aan houders van garnalen
pel lerijen. 

2. Door de cr isis-organ isatie kunnen in de 
groep " houders van garnalenpellerijen" slechts 
worden toegelaten degenen, d ie op 1 April 
1935 het houden van garnalenpellerij en a ls be
drij f uitoefenden of hie rtoe door Onzen Mi
nister zijn toegelaten. 

3. H et in den hande l brengen van gepelde 
garnalen, met uitzondering van het verkoo
pen in het klein aan verbruikers, is slechts 
toegestaan aan houders van garnalenpellerijen, 
die in het bezit zijn van een door of vanwege 
Onzen Minister voor een door hem te bepalen 
t ijdvak af te geven vergunn ing. 

4. De vergunning, genoemd in het vorig lid 
van dit artikel, wordt aan een ho uder van 
ga rnal enpellerij en niet uitgereikt dan nadat 
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deze zich tegenover de crisis-organisat ie ver
bonden heeft om: 

a. slechts garnalen van garnalenvisschers 
te betrekken, indien bij de aflevering de voor
waarden, in artikel 4 gesteld , zijn in acht ge
nomen; 

b. voor het pellen van garnalen een pel
loon te betalen, dat gelijk is aan of hooger 
is dan een door Onzen Minister vast te stellen 
minimumloon, hetwelk verschillend kan wor
den vastgesteld voor verschillende deelen des 
lands; 

c. een zoodanige administratie te voeren 
en aan de crisis-organisatie zoodanige gege
vens te verstrekken a ls door of vanwege Onzen 
M inister wordt vastgesteld. 

6. 1. H et verhandelen van ongepelde gar
nalen, met uitzondering van het verkoopen in 
het kle in aan verbruikers, is slechts toege
staan aan garnalenhandelaren, die in het bezit 
zijn van een door of vanwege Onzen Minister 
voor een door hem te bepalen tijdvak af te 
geven ve,·gunning. 

2. De vergunning, genoemd in het vor ig 
lid van dit artikel , wordt aan een garnalen
handelaar niet u itgereikt, dan nadat deze zich 
tegenover de crisis-organisatie heeft verbon
den om: 

a. slechts ongepelde garnalen van garna
lenvisschers te betrekken, indien bij de a fl e
vering de voorwaarden, in artikel 4 gesteld , 
zijn in acht genomen; 

b. een zoodanige administratie te voeren 
en aan de crisis-organisatie zoodanige ge
gevens te verstrekken a ls door of vanwege 
Onzen Minister wordt vastgesteld. 

7. De uitvoer van gepelde en ongepelde 
garnalen is voor het tijdvak, aanvangende met 
den dag van het inwerkingtreden van dit be
slui t en ei ndi gende op een door Ons te bepa
len tijdstip, slech ts toegestaan aan een door 
Onzen Minister daartoe als monopoliehoudster 
aan te wijzen cr isis-organisatie. 

8. Onze Minister stel t het model van het 
uitvaarcertificaat, bedoeld in artikel 3, als
mede het model der vergunningen, genoemd 
in artikel 5. lid 3, en artikel 6, lid 1, vast. 

9 . Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel: ,,Consumptie-Garnalenbeslui t 
1935 I". 

10. Dit beslui t treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
a fkondi g ing en is geldig tot 31 Maart 1936. 

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

Het Loo, den 8sten Ju ni 1935. 
l WILHELMINA. 

De Minister van Economische Z aken, 
H. G e I i s s e n. 

(Uitg eg. 28 Juni 1935. ) 

s. 340. 

8 Juni 1935. BESLUIT tot schorsing van be
sluiten van burgemeester en wethouders 
en den R aad van Amste1·dam, inzake ver
betering van woningen in het perceel Lau
rierstraat 71 te A msterdatn. 

Geschorst tot 1 December 1985 . 

s. 341. 

11 Juni 1935. BESLUIT tot vernietiging van 
het beslui t van den raad der gemeente 
Ameide van 28 Augustus 1934, strekkende 
tot wijziging van de instructie voor den 
secretaris dier gemeente. 

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

Binnenl andsche Zaken van 15 Mei 1935 , n°. 
13550, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Ameide bij besluit van 28 Augustus 1934 de 
instructie van den secretaris di er gemeente 
heeft gewijzigd als volgt: 

A . Artikel 1 komt te vervall en en in de 
plaats daarvan wordt een nieuw artikel 1 in
gevoegd, als volgt te lezen : 

Art. 1. De Secretaris is verplich t om buiten 
Zon- en feestdagen zich iederen dag op de 
secretarie te bevinden van des morgens 9 uur 
tot des middags 12 uur, alsmede voorts op 
all e uren, door Burgemeester en Wethouders 
daarvoor bepaald of te bepalen, tenzij ziekte 
of andere wettige beletselen hem verhinderen; 
van zoodan ige ziekte of wettige beletselen 
geeft terstond de secretaris schr iftelijk kennis 
aan den Burgemeester, of voor zoover de amb
ten van Burgemeester en Secretaris in één per
soon vereenigd zijn, den oudsten wethouder. 

B. Artikel 2 komt te vervall en en in de 
plaats daarvan wordt gelezen in een nieuw 
artikel 2 als volgt: 

Art. 2. Voor afwezigheid bu iten de ge
meente voor langer dan 24 uur behoeft hij 
verlof van Burgemeester en Wethouders. 

Voor afwezigheid buiten de gemeente van 
meer dan 14 dagen behoeft hij verlof van den 
raad . 

C. Tu schen artikel 5 en 6 wordt ingevoegd 
een nieuw artikel 5a, luidende: 

Art. 5a. Hij vergezelt, wanneer het Col
lege van Burgemeester en Wethouders zulks 
vordert, het College van Burgemeester en 
Wethouders, alsmede gecomm itteerden uit den 
gemeenteraad, zoo zij zich in of wegens hunne 
betrekking verplaatsen. 

D. Aan artikel 11 wordt toegevoegd een 
nieuwe tweede alinea, luidende: 

Art. 11. 2e alinea. Indi en de afgifte van 
eenig stuk door den secretari s wordt gewei
gerd, kan deze afgifte door Burgemeester en 
W ethouders worden bevolen onder aansprake
lijkheid van dit Coll ege. 

E. Tusschen artikel 12 en 13 wordt een 
nieuw artikel gevoegd, luidende: 

Art. i2a. De Secretaris heeft recht op een 
verlof van hoogstens drie weken per jaar, 
waarvan de tijd wordt bepaald door het Col
lege van Burgemeester en Wethouders, het
welk de vasts teil ing van dien afhankelijk kan 
stellen van den tijd, waarop de Burgemeester 
zijn jaarlijksch verlof geniet. 

Overwegende, dat de tegenwoordige secreta
ris der gemeente A nieide tevens is burge
meester dier gemeente en Burgemeester der 
gemeente Tienhoven; 

Overwegende, dat weliswaar aan het slot 
van artikel 1, zij het op onvoldoende wij ze, 
rekening is gehouden met deze vereeniging 
van betrekkingen, maar dat elders geheel uit 
het oog is verloren, dat de bestaande toestand 
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andere voorz ieningen eischt dan geboden zou
den zijn, indien het secreta r iaat eene afzon
derlijke functie ware; 

Overwegende, wat betreft de w1Jz1gmgen, 
hierboven ve rmeld sub A, B en C : 

da t bij de verpl ichtingen, den secretar is op
gelegd in de artikelen 1 en 5a, al smede bij 
de regel ing betreffende afwezi gheid van den 
secretari s buiten de gemeente, neergelegd in 
artikel 2, eerste l id, geen rekening is gehou
den met de vrijheid van beweging, waarover 
de secreta ris noodzakelijk moet kunnen be
schikken ter r icht ige vervulling va n de hem 
al s burgemeester bij de wet opgelegde ver
plicht ingen, hetgeen moet worden geacht te 
zij n in sti;jd met het algemeen belang; 

Overwegende voorts , wat betreft de wijzi
gingen, hierboven vermeld sub B en E: 

da t de regel ing betreffende de afwezi gheid 
van den secretaris buiten de gemeente, neer
gelegd in artikel 2, tweede lid, al smede de 
regel ing betreffende di ens verlof, vervat in 
art ikel 12a, strijd opleveren, wat het door 
hem bekleede ambt van burgemeester betreft, 
met het voorschr ift, vervat in artikel 82 der 
gemeentewet, ingevolge hetwelk de burge
meester verl of behoeft van Onzen Commissari s 
in de prov incie om langer dan acht dagen, 
van Onzen M inister va n Binnenl andsche Za
ken om langer dan een maand buiten de ge
meente zich op te houden; 

0 . ten slotte, wat betreft de wijz•ig ing, h,er
boven vermeld sub D: 

dat de bepaling, vervat in artikel 11 , 2e 
a linea, in strijd is met artikel 49 der ge
meentewet, voor zoover met betrekking tot de 
in eerstbedoelde bepaling neergelegde ver
pl ichting geen ui tzondering is gemaakt ten 
aanzien van stukken, waaromtrent vol gens ge
noemd wet<;artikel geheimhouding is opge
legd, en bovendien in strijd met artikel 79 der 
gemeentewet, voor zoover de secretar is, tevens 
burgemeester , volgens eerstbedoelde bepal ing 
verplicht zou zij n tot het ter inzage ver leenen 
of het verstrekken van afsch riften van raads
beslu iten, waaromtrent vol gens a r t ikel 49 der 
gemeentewet geheimhouding is opgelegd; 

Gelet op ar t ikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies va n 

28 Mei 1935, n°. 48) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden M in ister van 5 J uni 1935, n°. 15585 , 
a fdeeling B innenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en versta an: 
Genoemd beslu it van den raad der gemeente 

A meide te vernietigen wegens strijd met de 
wet en met het a lgemeen belang. 

Onze Mini ter van B innenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoer ing van di t beslu it, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan a fschrift zal worden gezonden aan 
den Raad va n State. 

H et Loo, den U den J un i 1935. 
WILHELM! A. 

De ilfinister van B innenlandsche Zaken , 
J . A. d e W i I d e. 

( Uitgeg. 21 J uni 1935.) 

s. 342. 

11 J uni 1935. BESLU IT tot na dere wijziging 
van het K oninklijk besluit van 15 ovem
ber 1913 (Staatsblad n°. 409), waarbij aan 
de Vereenig ing van de Broeders va n 
Liefde te V en,·ay vergunning is verleend 
op een terrein in de gemeente N o01·dwij
ke1·hout een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten. 

Wij WILHELMIN A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Mi nister van 

Binnenlandsche Zaken van 5 J uni . 1935, n°. 
495 2, Afdeel ing Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 Apr il 1884 (S taats
blad n°. 96), laatstelijk gewij zi gd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 

E eni g arti kei. 
In het eerste I id van ar t ikel 2 van Ons be

slui t van 15 N ovember 1913 (Staatsblad n°. 
409), zooals dat artikel luidt ingevol ge Ons 
besluit van 3 December 1932 (Staatsblad n°. 
579) , wordt in plaat<; van "656 krankz inni
gen", gelezen " 660 krankz inn igen" . 

Onze M inister van Binnenl andsche Za ken H, 

belast met de ui tvoering van dit besluit , dat 
in het Staatsblad zal worden geplaab;t. 

H et Loo, den Uden J un i 1935 . 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenlandsche Z aken, 
J . A . d e W i 1 d e. 

(Uitgeg. 21 J uni 1935.) 

s. 343. 

13 J uni 1935. BESLUIT, houdende bepal in
gen betreffende het verl eenen van krediet 
voor den accijns van suiker , wel ke fabr i
kanten van suikerhoudende goederen voor 
hun bedrijf noodig hebben. 

Wij WILHELMINA , enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister va n 

Financiën van 15 Mei 1935 , n°. 258, afd. Ac
cij nzen ; 

Gezien a rtikel 84bis van de Suikerwet 1924 
(Staatsblad n°. 425) ; 

D en R aad van State gehoord (advies van 28 
Mei 1935 , n°. 51) ; 

Gelet op het nader ra pport van Onzen voor
noemden M inister van 5 J uni 1935 , n°. 208 , 
afd. Accij nzen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en : 

Art. 1. 1. Onze Minister van F inanciën is 
bevoegd op den voet va n de hierna opgenomen 
bepal ingen, aan fabrikanten va n suikerhou
dende goederen te vergunnen voor hun bedrij f 
benood igde suiker , tot door hem te bepalen 
hoeveelheden, onder zekerheidstelling overeen
komst ig de bepalingen van het 23ste Hoofd
stuk van de Al gemeene Wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 38), met a floopend kre
diet voor den accijns in te slaan. 

2. De inslag van suiker kan gesch ieden 
rechtstreeks uit het buitenl and, u it ent repot, 
uit een beetwortelsuikerfabriek of uit een ra f
finaderij . 

3. I nslag van minder dan 1000 kilogram 
tegelij k is niet toegelaten. 

4. B ij den inslag wordt het document dat 
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de goederen ve rgezel t aa n ambtena ren der ac
cijnzen ter afteekening aangeboden. 

2. l. Het in a rt ikel 1 bedoelde krediet 
vangt aan op den dag van inslag va n de sui 
ker en verva lt op den laatsten dag van de 
derde maa nd volgende op de maand waarin de 
inslag heeft p laats gehad. 

2. Voor den accijns van su iker ingeslagen 
door fabrik anten van vruch tenj ams en door 
fabr ikanten van vruch tenwijn is de duur van 
het krediet twee maanden la nger. 

3. In de door den M in ister ve rl eende ver
gunn ing wordt de du ur va n het krediet over
eenkom tig de twee vor ige leden bepaald. 

4. H et genoten krediet wordt u itslui tend 
aangezu iverd door betaling vóór of op den 
verva ldag. 

3. Ui tslag va n suiker door fa brikanten, die 
overeenkomsti g d it beslu it krediet voor su iker
accij ns genieten, i verboden, tenzij die u itslag 
is gedekt door een qu ita nt ie van betaalden ac
cijns en de hoeveelheid bij den u its lag door 
ambtenaren de r accij nzen is geverifi eerd . 

Bij overtreding van di t voorschrift verval t 
voor den fabr ika nt de overeenkomstig artikel 
1 van di t besl uit ver leende vergun ni ng en is 
de door hem verschu ld igde accij ns terstond in
vorderba ar. 

4. Onze Min iste r van F inanciën is bevoegd 
een door hem ingevol ge artikel 1 van di t be
sluit ve rleende ve rgunn ing in te trekken in
dien blijkt dat de fabrika nt mee r sui ke r in
slaat dan h ij voor zijn bedrij f noodig heeft of 
indien h ij na latig bl ijft in de aanzu iver ing 
van een krediette rmijn. 

Bij intrekk ing van eene vergunn ing wordt 
het openstaande accijnsbed rag te rstond invor
derbaar. 

5. D it beslui t t reedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na d ien der dagteeke
n ing va n het Staatsblad, waa rin het is ge
plaatst. 

Onze M ini ter van F inanciën is belast met 
de u itvoeri ng van d it besluit, dat in het 
S taatsblad zal worden geplaatst en waa rva n 
afsch r ift zal worden gezonden aan den Raad 
van Sta te. 

H et Loo, den 13den Juni 1935. 

s. 344. 

WILHELMINA. 
De M inister van Financiën, 0 ud. 

( Uitgeg. 18 J uni 1935.) 

14 J uni 1935. BESLUIT tot vastste ll ing van 
het R echtstoe tandsreglement Hoofdcom
m issa ri ssen e n Co m m issarissen v a n Poli tie . 

Wij WILHEL HNA, enz. ; 
Op de voord racht van Onzen M inister van 

J ustitie van 22 J anuari 1935, 5de Afdeel ing, 
n° 919 · 

Gelet ' op a rtikel 125, eerste lid, van de 
Ambtenarenwet 1929, de artikelen 223 en 224 
der gemeentewet en art ikel 3, tweede li d, van 
het Al gemeen Rijksambtenarenreglement; 

Den R aad va n State gehoord (advies van 
12 Maart 1935, n° . 42); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Min iste r van 12 Apri l 1935 , 5de 
Afdeeli ng, n°. 851; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stell en de navolgende bepalingen. 

A rt. 1. l. I n dit reglement wordt ve rstaan 
onder " Onze lVlinister": Onze Min ister van 
Justiti e. 

2. Onder " commissa rissen van politie" zijn 
in d it reglement n iet begrepen de commissa
rissen van r ij kspol itie a ls zoodani g. 

2. De artikelen 5, 6, 7, tweede lid , 10, 
tweede l id, 11 , tweede lid, onder c, 13- 16, 
20- 24, 27, eerste lid, 28 , 30- 34, 35, v ierde 
li d, 48, 49, 51, 55-60, 65- 67, 70, 71, 75- 78, 
85- 89, 90, tweede lid, 93, eerste li d, eerste 
volzin , 95 . 96, tweede, derde en vierde l id, 
96a, 97, 97a, 100 en 103- 129 van het Alge
meen Rijksambtenaremeglement zij n op de 
hoofdcommissarissen en de comm issar issen van 
politie niet van toepass ing. 

3. 1. De toepassing van de overige a rti
kel en of gedeel ten van artikelen van het Al
gemeen R ijksambtenarenreglement op de 
hoofdcommissarissen en de comm issari ssen van 
poli t ie gesch iedt met inachtnem ing van de 
aanvullingen en afwijkingen, omschreven in 
het tweede tot en met zeventiende li d van dit 
a r t ikel. · 

2. I n de arti kelen 39, derde lid , 42 en 64 
wordt onder " het bevoegd gezag" ve rstaan 
Onze M iniste r . 

3. In a rtikel 43 wordt voor " door of na
mens het hoofd van d ienst" gelezen: ,,door 
den burgemeester". 

4. De schadevergoeding bedoeld in a rtike l 
29, tweede" lid, de u itkeer ing bedoeld in a r
tikel 39, eerste lid, de aanspraak bedoeld in 
a r t ikel 46, de kosten voortvloeiende uit toe
pa sing van a r t ikel 47 en de u itkee r ing be
doeld in artikel 102, tweede lid, komen te n 
laste van de gemeen te, in welke de hoofd
commis a ri s of comm issaris va n pol it ie is 
aangesteld. 

5. In artikel 26 wordt met " het hem vol
gens de artikelen 23 en 24 toekomend verlof" 
geacht te zij n bedoeld het den hoofdcommis
sa ri s of commissaris van poli t ie krach tens 
a rt ikel 6 van dit reglement toekomend ve rl of. 
I n a rtikel 99 wordt in pl aats van " op g ro nd 
van het bepaalde in het volgend artikel" ge
lezen : ,,op g rond van het bepa alde in artikel 
16 van het R ech tstoestandsreglement H oofd
commissar issen en Commissa r issen van P o
l itie". 

6. Voor de toepassing van a rt ikel 35 wordt 
a ls " werkelijke diensttijd" aangemerkt de t ijd . 
gedurende wel ken de hoofdcommissaris o f 
commissar is van politi e als ambtenaa r in den 
zin van artikel 1 der Ambtenarenwet 1929 
werkelij k di enst h eeft gedaan. I ndi en ten aan
zien van de door de gemeente aangestelde 
ambtenaren de regeling van de tijdvakken 
gedurende welke in geval van zi ekte bezold i
g ing wordt genoten en van de vermindering, 
welke de bezold ig ing a lsdan na verloop va n 
zekere tijdvakken ondergaat , afwijkt van het 
te di en aanz ien in a rtikel 35 bepaalde, wordt 
d ie a fwijkende regel ing ook ten aanzien van 
den hoofdcommissari s en de comm issar issen 
van poli t ie toegepast , indien de raad der ge
meen te daartoe heeft besloten . 

7. Indien ten aanzien van de door de ge
meente aangestelde ambtenaren de rege li ng 
van aanspraken op vrij e genees- en heel kun
dige behandeling of op vrije verpleging in een 
ziekeninr icht ing a fwijkt van het te d ien aan-
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zien in de artikelen 46 en 47 bepaalde, wordt 
die afwijkende regeling ook ten aanzien van 
den hoofdcommissaris en de commissarissen 
van politie toegepast, indien de raad der ge
meente daartoe heeft besloten. 

8. Het geneeskundig onderzoek, bedoeld in 
artikel 36 of in artikel 36a, wordt ingesteld 
of herhaald op last van Onzen Minister. H et 
verzoek om aan een herkeuring te worden 
onderworpen, bedoeld in artikel 37, wordt ge
r icht tot Onzen Minister, die ook de(n) daar
mede belaste(n) geneeskundige (n) aanwijst. 
Het genee kundig onderzoek, bedoeld in arti
kel 41, geschiedt op last van den burgemees
ter, met machtiging van Onzen Minister. 

9. In stede van door Onzen Minister or 
voorstel van het hoofd van dienst, wordt de 
in artikel 45 bedoelde last gegeven door den 
burgemeester, met machtiging van Onzen Mi
n ister. 

10. De mededeeli ng, voorgeschreven in ar
tikel 54, geschiedt aan den burgemeester en 
aan dengene, d ie is aangewezen om den hoofd
commissaris of den commissar is te vervangen. 
I s in de gemeente een hoofdcommissaris werk
zaam, dan doet de commissaris de in a rti kel 
54 voorgeschreven mededeeling in stede van 
aan den burgemeester aan den hoofdcomm is
saris. 

ll. Bepalingen en regelen als in het eerste 
en tweede lid van artikel 61 bedoeld kunnen 
worden getroffen door den burgemeester. Ver
gunning als bedoeld in het eerste lid van ar
t ikel 62 wordt verleend, bepalingen als be
doeld in het tweede lid van dat a rtikel , wor
den getroffen door Onzen Minister , den 
burgemeester gehoord. 

12. In artikel 74, eerste l id, wordt in plaats 
van "door of namens Onzen Minister" ge
lezen: .,door den burgemeester" . 

13. In artikel 79, tweede lid , sub d, wordt 
voor "de in artikel 14 bedoelde regel ing" ge
lezen: ,,de daarvoor geldende regelingen". 
Het bepaalde onder b, c en e blijft buiten 
toepassing. 

14. De straffen, vermeld in artikel 81, 
eerste I id, onder b, c, d, e, f, g, h en i, wor
den niet toegepast. 

15. Inhouding van bezoldiging, voor zoover 
facultatief, a ls bedoeld in artikel 92, en toe
passing van artikel 102, derde lid, geschieden 
op last van den burgemeester, met machtiging 
van Onzen Minister. 

16. In geval van toepassing van artikel 99 
wordt omtrent de ingevolge het tweede lid 
vast te stell en regel ing de raad der gemeente 
gehoord. I n het tweede lid wordt in plaats 
van "op grond van het bepaalde in het vol
gend arti kei" gelezen: ,,op grond van het be
paalde in artikel 16 van het Rechtstoestands
reglement J-Ioofdcommissarissen en Commissa
r issen van Poli tie". 

17. Indien met betrekking tot het bedrag 
van de uitkeering, bedoeld in artikel 102, ten 
aanzien van de door de gemeente aangestelde 
ambtenaren een afwijkende regeling bestaat, 
wordt die ook ten aanzien van den hoofdcom
missaris en de commissarissen van politie toe
gepast, indien de raad der gemeente daartoe 
heeft besloten. 

4. Aa nstelling tot hoofdcommissaris of com
missaris van poli t ie gesch iedt in vasten di enst. 

5. Zoo spoedig mogelijk na zij n aanstelling 
wordt den hoofdcommissaris of commissaris 
van poli t ie door burgemeester en wethouders 
der gemeente waarin hij is aangesteld mede
deeling gedaan van de bezoldiging en de an
dere voordeelen, in geld of anderszins, welke 
hem worden toegekend . 

6. In elk ka lenderjaar wordt aan den 
hoofdcommissari s of commissaris van poli tie 
vacantie-verlof met behoud van bezoldiging 
verleend voor den tijd van één maand, tenzij 
de belangen van den dienst zich daartegen 
verzetten. 

7. l. H et jaarlijksch vacantie-verlof wordt 
verleend door den burgemeester, die bij zijn 
besli ss ing zooveel moge lijk rekening houdt 
met de wenschen van den procureur-generaal, 
fungeerend directeur van politie, en, voor 
zoover de belangen van den dienst en die van 
andere ambtenaren dit toelaten, met de 
wenschen van den hoofdcommissaris of com
mi sar is van politie. 

2. I n gemeenten waar een hoofdcommissa
ris van politie is wordt deze omtrent de ver
leening van vacantie-verlof aan de commis
sar issen gehoord. 

8. Wij kunnen, indien daartoe naar Ons 
oordeel termen bestaan, den procureur-gene
raal, fungeerend directeur van poli tie, en den 
burgemeester gehoord, aan een hoofdcommis
saris of commissaris van poli tie op diens ver
zoek, a l dan niet met behoud van bezoldiging 
en a l dan niet onder bepaalde nadere voor
waarden, verlof verleenen. Verloven van lan
ger dan een jaar worden in elk geval buiten 
genot van bezold ig ing verleend, tenzij het 
verlof in het openbaar belang gegeven wordt. 

9. l. Alvorens in dienst te treden legt do 
hoofdcommissaris of commissar is van pol it ie 
den na volgenden eed of belofte af: 

,,Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning, 
aan de Grondwet en aan de over ige wetten 
des Rijks. 

"Ik zweer (verklaar), dat ik middellij k noch 
onmiddellijk onder welken v01m of voorwend
sel , tot het verkrijgen mijner aan telling aan 
iemand, wie hij ook zij , iets heb gegeven of 
beloofd noch zal geven of beloven. 

,,Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoege
naamd in mijn betrekking te doen of te laten. 
van niemand hoegenaamd, middellijk noch 
onm iddellijk, eenige beloften of gesch enken 
aannemen zal , en da t ik mij a ls een nauw
gezet en ijverig poli tie-ambtenaar zal gedra
gen, de mij verstrekte opdrachten zal vo l
brengen en de zaken, waarvan ik door mijn 
ambt kennis draag of waarvan ik het ver
trouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal 
openbaren aan anderen dan aan h en, aan wie 
ik volgens de wet of ambtshalve tot mede
deel ing verpl icht ben." 

2. De eedsaflegging geschiedt ter terech t
zitting van de a rrondissements-rechthank, bin
nen welker gebied de gemeente is gelegen, 
in welke de hoofdcommissaris of commissaris 
van poli t ie is aangesteld. 

3. Wanneer een commissari s van politie 
tot hoofdcomm issaris wordt benoemd of wan
neer een hoofdcommissaris of commissaris van 
politie in gelij ke funct ie in een andere ge
meente wordt aangesteld, wordt de eedsafl eg
ging herhaald, doch vervall en van het eeds-
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formulier de eerste en de derde a linea. 
10. De hoofdcommissaris of commissaris 

van politie is verplicht te wonen in de ge
meente in welke hij is aangesteld. In zeer bij
zondere gevallen kan door Ons van deze be 
paling ontheffing worden verleend. 

ll . l. Indien den hoofdcommissaris of 
commissaris van politie in zijn gemeente een 
ambtswoning ter bewoning is aangewezen, kan 
Onze Minister hem, zoo hij daartoe ongenegen 
mocht zijn, verplichten die woning te betrek
ken, doch niet dan na hem te hebben ge
hoord. 

2. I nd ien de hoofdcommissaris of commis
sar is van politie de ambtswoning betrekt, is 
hij verplicht zich ter zake van de bewoning en 
het gebruik te gedragen naar de voorschr if
ten, die daaromtrent zijn gesteld. Hij draagt 
de onderhoudskosten, wel ke volgens de wet 
en het p laatselijk gebruik gemeenl ijk voor 
rekening van den huurder zij n, tenzij door het 
bevoegd gezag der gemeente een afwijkende 
regeling is vastgesteld. 

3. Hij onthoudt zich van het uitsteken of 
hijschen van andere dan nationale en oranje 
vlaggen. Uit het uiterlijk aanz ien van de 
ambtswoning of van het daarbij behoorend erf 
mag niet blijken van de politieke gezindheid 
van den hoofdcommissaris of commissaris van 
politie of van zijn huisgenooten. 

12. De hoofdcommissaris of commissaris 
van politie is verpl icht tot geheimhouding van 
hetgeen hem in zijn ambt is ter kennis ge
komen , voor zoover die verplichting uit den 
aard der zaak volgt of zij hem door een daar
toe bevoegde autoriteit uitdrukkelijk is opge-
legd. ' 

13. Het is den hoofdcommissaris of com
missar is van politie verboden tegel ijk met zijn 
ambt een ander ambt, waartoe de benoeming 
niet door Ons geschiedt, te bekleeden, anders 
dan met Onze machtiging. Een verleende 
machtiging kan worden ingetrokken, wanneer 
het belang van den dienst zulks noodi g maakt. 

2. Bij aanvaarding van een ambt a ls in 
het eerste lid bedoeld, zonder de vereischte 
machtiging, of voortgezette bekleeding daar
van, nadat de machtiging is ingetrokken, 
wordt de hoofdcommissaris of commissaris van 
poli t ie geacht zijn ontslag te hebben gevraagd. 

14. Omtrent door de hoofdcommissarissen 
en commissarissen van politie te voeren on
derscheidingsteekenen worden door Ons voor
schri ften vastgesteld. 

15 . De in het eerste lid van artikel 81 van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement ver
melde disciplinaire straffen worden opgelegd: 

die genoemd onder a: door Onzen Minister; 
die genoemd onder j en k: door Ons. 
16. Aan den hoofdcommissaris of commis

saris van poli t ie, wien eervol ontslag wordt 
verleend wegens opheffing zijner betrekking 
of wegens verandering in de inricht ing van 
den dienst, wordt met ingang van den dag 
van ontslag, voor zoover hij alsdan niet in de 
termen valt om pensioen te genieten, ten 
laste van de gemeente, in welke hij was aan
gestel d, een wachtgeld toegekend, met over
eenkomstige toepassing van de bepalingen van 
Ons beslui t van 3 Augustus 1922, Staatsblad 
n°. 479, houdende regeling van de toekenning 
van wachtgeld aan burgerlijke Rijksambtena-

ren, gelij k dit sedert is gewijzigd, of wel, in
dien de raad der gemeente daartoe heeft be
sloten, met overeenkomstige toepassing van de 
wachtgeldregeling, geldende voor de door de 
gemeente aangestelde ambtenaren. In ieder 
geval komt voor de bepaling van de aan
spraak op wachtgeld a ls di ensttijd in aanmer
king de tij d, omschreven in artikel 4 van 
Ons evengenoemde beslui t. 

17. Alvorens Wij overgaan tot het vaststel
len, aanvullen, wijzigen of intrekken van eenig 
algemeen verbindend voorschr ift, de hoofd
commissarissen of commissar issen van poli tie 
betreffende, wordt aan de door Onzen Minister 
aangewezen rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereenigingen van hoogere politieambtenaren 
gelegenheid gegeven daaromtrent haar ge
voelen te doen kennen. 

18. l. De vereeniging, die overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 17 verlangt te worden 
aangewezen, geeft daarvan kennis aan Onzen 
Minister. Bij deze kennisgeving wordt over
gelegd een exemplaar van de statuten der 
vereenig ing en een opgave van het aantal 
harer leden, dat hoofdcomm issaris of commis-
5aris van poli tie is. 

2. I s aanwijzing gevolgd, dan wordt de in 
het eerste lid bedoelde opgave in den aanvang 
van elk kalenderjaar herhaal d. De aangewe
zen vereenig ing doet voorts aan Onzen Minis
ter mededeeling van alle in haar statuten ge
brachte wijzigingen. 

3. Onze Minister is steeds bevoegd bij met 
redenen omkleede beschikking de aanwijzing 
in te trekken. 

19. l. De gelegenheid om h aar gevoelen te 
doen kennen wordt aan een vereeniging ge
geven door toezend ing van een ontwerp van 
de voorgenomen wet of het voorgenomen be
sluit met toel ichting, met het verzoek binnen 
een daarbij te stell en redelijken termijn Onzen 
Minister schriftel ijk met haar gevoelen in 
kennis te stellen. 

2. Onze Minister kan, indien de vereeni
g ing daartoe het verl angen te kennen gegeven 
heeft, haar in de gelegenheid stell en om, op 
door hem te bepalen wijze, haar gevoelen 
nader mondeling toe te l ichten. 

20. Aan het bepaalde in artikel 17 wordt 
geacht voldaan te zijn, ind ien de vereen ig ing 
in gebreke is gebleven binnen den krachtens 
artikel 19, eerste lid, gestelden termijn van 
haar gevoelen te doen blijken. 

21. Artikel 9 van dit reglement treedt in 
werking met ingang van den dag, waarop 
vervalt het Koninklij k besluit van 17 Decem
ber 1851, Staatsblad n°. 166. Voor het overige 
treedt dit reglement in werking op een door 
Ons te bepalen tij dstip . 

Het kan worden aangehaald als " R echts
toestandsreglement Hoofdcommissar issen en 
Commissar issen van Politie". 

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

Het Loo, den 14den Juni 1935 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, V a n S c h a i k. 
( Uitgeg. 25 J uni 1935. ) 
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s. 345. 

17 J uni 1935. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Limburg van 17 April 1935 , houdende 
goedkeuring van een besluit van den raad 
van Simpelveld, tot kostelooze aanvaard ing 
en aankoop van grond. 

Geschorst tot 1 Januari 1936. 

s. 346. 

17 Juni 1935 . BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den raad van S chiedam 
van 4 Mei 1934, waarbij een bouwvergun
ning is geweigerd aan J . V errneulen, al 
daar. 

Wij WILHELMINA, enz.; . 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 16 Apr il 1935, n° . 3011 M./P.B.R. , a f
deeling Volksgezondh01d , en van 26 Apri l 
1935, n°. 12132, afdeeling B innenlandsch Be
stuur, betreffende het beslui t van den raad 
van Schiedarn van 4 Mei 1934, waarbij aan 
J. Vermeulen aldaar vergunning is geweigerd 
voor het veranderen van een huis aan de 
Lange Nieuwstraat; 

Overwegende, da t artikel 6, tweede lid, van 
de Woningwet de gronden vermeldt, waarop 
bouwvergunning alleen ,nag (en moet ) '".orden 
geweigerd; waaruit volgt, dat vergunning 
rnoet_ worden verleend voor ieder plan, ten 
aanzien wa arvan geen der vermelde gronden 
zich voordoet; 

dat tegen het plan van J. Vermeul en geen 
bezwaar kan worden ontl eend aan een of meer 
van de gronden, die in de wet zij n vermeld, 
met name ook niet voor wat betreft een, goed
gekeurde, rooilijn, die het te veranderen hu is 
,,snijdt"; 

dat toch de verandering, waarvoor vergun
ning is gevraagd, alleen hierin bestaat, dat 
een raam van den voor woonhuizen gebru i
kelijken vorm zou worden vervangen door een 
winkel-raa,n ; en dat een rooi lij n, ingevolge 
artikel 2 van de wet, aan gedeelt elijke ver
andering van een huis in geen geval in den 
weg staat; 

dat de raad van Schied.,arn nu wel , onder 
meer, overwoog, dat "appell a nt - die eerst 
,,na het tot stand komen van het rooilijnbe
,,sluit eigenaar van het pand is geworden -
,,blijkens onderzoek niet all een wenscht be
" doelde voorpui te wijzigen, waarvoor door 
" hem vergunning gevraagd is, doch ook reeds 
" verschi ll ende veranderingen in het inwendige 
"pand heeft tot stand gebracht, zonder dat 
" hiervoor vergunni ng gevraagd is, op grond 
,,van welk een e n ander moet worden aange
,,nomen, dat appell ant een wezenlijke veran
"dering van het betrokken pand beoogt, zulks 
"in verband met zijn plan om het pand a ls 
,,winkel , speciaal als kapperszaak, te exploi
"teeren ; en dat een dergelijke verander ing 
,,zich niet >verdraagt met het rooilijnbeslui t"; 

dat ech ter, waar het gaat om bouwvergun
ning, uitsluitend de aanvraag zooals zij is in
gediend, grondslag kan zijn voor de beoordee
ling, en met name verander ingen , die reeds 
zouden zijn aangebracht, niet mede een factor 

kunnen zijn bij de beslissing, evenmin als, 
eventueel voorgenomen, verander ing van be
stemming, welke niet in strijd zou zijn met 
de voorschri ften; 

dat de vergunning derhalve - bij h et ont
breken van een wettigen grond voor weigering 
- h ad moeten worden verleend en in strijd 
met de wet is geweigerd; 

Gelet op de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

21 Mei 1935, n°. 29; 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van Sociale Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken van 5 J uni 1935, n°. 4575 M/P.B.R., 
afdeeling Volksgezondhei d, en van 11 Juni 
1935, n°. 15970, afdeel ing Binnenlandsch Be
stuur· 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van 

Schiedarn te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de u itvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 17den Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Sociale Z aken, 
J. R. Slotemaker de Bruine. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

J. A . d e W i I d e. 
{Uitgeg. 5 J uli 1935.) 

s. 347. 

18 Juni 1935. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van de a fdeeling 
gymnasium van het lyceum van de Ver
eenig ing " H et Hervormd Lyceum" te 
A m.sterdam. 

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

Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 
13 April 1935, n°. 3594 III, afdeeling Voorbe
reidend H ooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der H ooger-onderwijs
wet · 

D~n Raad van State gehoord (advies van 21 
Mei 1935. n° . 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
a. i. van 12 Juni 1935, n°. 8178, a fdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder 
wijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 September 1935 de a fdee

ling gymnasium van het lycemn van de Ver
eeniging "Het H ervormd Lyceum" te Amster
dam, opnie uw voor een tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen als bevoegd om, met inachtne
ming der desbetreffende wettelijke voorschr if
ten aan haar leer] ingen, d ie het onderwijs tet 
aan het einde hebben bijgewoond, een getuig
schr ift van bekwaamheid tet universita ire stu
diën af te geven, dat met het getuigschri ft, in 
artikel 11 der Honger-onderwijswet vermeld, 
wordt gel ijkgestel d. 

Onze Minister van Onderwijs , Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor-
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den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 1 

gezonden aan den Raad van State. 
Het Loo, den 18den Juni 1935. 

WILHELMINA. 
De 1Jfiniste1· van Onderwijs, 

Hunsten en Wetenschappen, a.i. , 
J. R. S l o tem aker de B ruïne. 

(Uitgeg. 28 Juni 1935.) 

s. 348. 

18 Juni 1935. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Waschmiddelenbesluit (Staatsblad 
1925, n°. 345), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 10 April 1929 
(Staatsblad n°. 148). 

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

Sociale Zaken van 16 April 1935, n° . 282 Di 
dossier 54, afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1919, n°. 581); 

Gezien het Waschmiddelenbesluit (Staats
blad 1925, n°. 345), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 10 April 1929 (Staatsblad n°. 
148); 

Gelet op het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Mei 1935, n° . 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 11 Juni 1935, n°. 
408 D/dossier 54, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in het Waschmiddelenbesluit (Staatsblad 

1925, n°. 345) de navolgende wijzigingen aan 
te brengen: 

Art. I. In artikel 2, lid 6, onder a, wordt 
in plaats van " De aanduiding " 1" voor zeep
poeder of vetloogmeel mag uitsluitend worden 
gebezigd voor zeeppoeders, waarvan" gelezen 
,,De aanduiding eerste soort, eerste kwaliteit, 
prima, of een andere aanduiding, welke een 
eerste kwaliteit kan doen veronderstellen, mag 
voor zeeppoeder of vetloogmeel uitsluitend 
worden gebezigd, indien" . 

Art. II. Aan artikel 2 worden twee nieuwe 
leden toegevoegd, luidende: 

8. De aanduiding Bleekwater mag uitslui
tend en moet worden gebezigd voor een wa
terige oplossing van alkalihypochloriet, waar
van het gehalte aan werkzaam chloor ten 
minste 4 en ten hoogste 6 gram per 100 cm3 
bedraagt. 

Oplossingen van alkal ihypochloriet, welke 
minder dan 4 gram werkzaam chloor per 100 
cm3 bevatten, moeten worden aangeduid als 
verdund bleekwater onder vermelding van 
hun gehalte aan werkzaam chloor in grammen 
per 100 cm3, tenzij de waar kennelijk voor 
geneeskundig doel bestemd is. 

9. De aanduiding Chloorbleekloog mag uit
sluitend en moet worden gebezigd voor een 
waterige oplossing van alkalihypochloriet, 
waarvan het gehalte aan werkzaam chloor ten 
minste 15 gram per 100 cm3 bedraagt. 

Oplossingen van alkalihypochloriet, welke 
meer dan 6 en minder dan 15 gram werk
zaam chloor per 100 cm3 bevatten, moeten 
worden aangeduid als verdunde chloorbleek
loog onder ve rmelding van hun gehalte aan 

werkzaam chloor in grammen per 100 cm3. 
Art. III . In artikel 5 wordt tusschen "ge

noemd" en " die ten doel zouden kunnen 
hebben" ingevoegd "of een overeenkomstige 
samenstelling hebben". 

Art. IV. In de Methoden van Onderzoek 
worden onder 1. Natriu1n-carbonaat, de na
volgende wijzigingen aangebracht 

a. in de tweede alinea wordt in plaats 
van "25 cm3 eener neutrale" gelezen "onge
veer 30 cm3 eener neutrale"; 

b. in de derde alinea wordt in plaats van 
,,1/10 N. natronloog", gelezen "1/2 N. natron
loog", in plaats van " 1/10 N. zoutzuur" ge
lezen " 1/2 N. zoutzuur" en in plaats van 
" 10 cm3 der neutrale" gelezen "ongeveer 15 
cm3 der neutrale". 

Art. V. In de Methoden van Onderzoek 
wordt het bepaalde onder b van 5. Aantoonen 
van hars, waterglas en bleek,niddelen gelezen 
als volgt: 

b. Wat e,·glas. 
Van waren, die praktisch geheel in water 

oplossen, wordt een hoeveelheid van ongeveer 
5 gram verascht en de asch met verdund zout
zuur eenige malen tot droog uitgedampt. Is 
daarna een deel der asch onoplosbaar in met 
zoutzuur aangezuurd water, dan wijst dit op 
kiezelzuur. 

V an waren , die niet geheel in water oplos
sen, wordt een hoeveelheid van ongeveer 5 
gram, na zooveel mogel ijk in water te zijn 
opgelost, gefi l treerd. Het filter en de daarop 
achtergebleven rest worden met water uitge
wasschen, het filtraat tot droog uitgedampt, 
verascht en de asch verder behandeld als hier
boven beschreven. 

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

Het Loo, den 18den Juni 1935 . 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J. R. S l o tem aker de B ruïne. 

( Uitgeg. 28 Juni 1935.) 

s. 349. 

18 J uni 1935. BESLUIT tot wijziging en aan
vuil ing van het Rijkstelefoonreglement 
1929. . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
In aanmerking nemende. dat het wensche

lijk is over te gaan tot wijziging en aanvul
ling van eenige bepalingen van het Rijks
telefoonreglement 1929 (Staatsblad n°. 441), 
gewijzigd en aangevuld bij Onze besluiten van 
18 Juli 1930 (Staatsblad n°. 286), 8 Februari 
1932 (Staatsblad n°. 42), 7 Juli 1932 (Staats
blad n°. 333), 27 December 1933 (Staatsblad 
n° . 726) , 21 September 1934 (Staatsblad n°. 
516) en 1 April 1935 (Staatsblad n°. 168); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 Mei 1935 , n°. 
1, Hoofdbestuur der Posterijen, T~legrafie en 
Telefonie; 

Den Raad van State gehooI"d (advies van 
28 Mei 1935 , n°. 47) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Juni 1935 , n°. 3, 
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Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen voornoemd reglement te wijzigen 

en aan te vullen als volgt: 
Art. I. Aan het slot van lid 4 in artikel 4, 

wordt toegevoegd : 
,,De Directeur-Generaal bepaalt wel ke aan

sluitingen bij de vaststelling van de aantall en 
in dit l id genoemd niet in aanmerking ko
men." 

Art. II. In artikel 6, l e l id , sub n, wordt 
,,voorloopigen Marinekustwachtdienst" gewij
zigd in " den verscherpten uitkijkdienst Marine 
of de voorloopige Marinekustwacht". 

Art. III. Artikel 11 , l id 7, wordt gelezen: 
"Voor gedurende niet achtereenvolgende 

uren in dezelfde tariefsperiode in gebruik ge
geven uurlijnen wordt een vergoeding bere
kend, welke f 400 hooger is dan die, welke 
zou zijn verschuldigd, indien de lijn in ge
bruik zou zijn gegeven gedurende een aaneen
sluitend tijdvak in dezelfde tariefsperiode ge
lijk aan de som der afzonderlijke tijdvakken , 
met dien verstande, dat nimmer meer ver
schuldigd is, dan de som der bedragen gel
dende voor de afzonderlijke tijdvakken." 

Art. IV. In a rtikel 20, lid 4, wordt voor 
"een bedrag van f 2.50" gelezen: ,,een door 
den Directeur-Generaal te bepalen bedrag 
hetwelk f 2.50 niet te boven zal gaan". 

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

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van d it besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan a fschrift zal worden gezonden 
aan den R aad van State. 

H et Loo, den 18den Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Z aken, 
J. A. d e W i l de. 

( Uitgeg. 28 J uni 1935. ) 

s. 350. 

18 J uni 1935. BESLUIT, betreffende vrijstel
] ing van zegelrecht. 

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

Financï·n van den 22 Mei 1935 , n° . 261, af
deeling Indirecte Belastingen; 

Gelet op artikel 91 der Zegelwet 1917; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

4 Juni 1935, n°. 28); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 11 Juni 1935, n°. 137, 
afdeel ing Indirecte Belastingen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
V rijst.el } ing van zegel l'echt te verleenen voor : 
1 °. de aan bel anghebbenden uitgere ikt wor

dende minuten, afschriften en uittreksels van 
besluiten en beschikkingen, a ls in artikel 23, 
1°. en 2°. der Zegelwet 1917 bedoeld zijn, 
waarbij een tijdelijke benoeming plaats heeft 
van iemand, die in het genot is van van Over
heidswege toegekend wachtgeld, mits van dit 
laatste uit de stukken blij kt; 

2°. de ve1·zoekschriften tot het bekomen 
van de onder 1 °. bedoelde besluiten en be
sch ikkingen, mits u it het verzoekschrift blijkt, 

dat de verzoeker in het genot van van Over
heidswege toegekend wachtgeld is. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van di t besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afsch rift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 18den Juni 1935. 

s. 351. 

WILHELMINA. 
De M inister van Financiën, 0 ud. 

( Uitgeg. 16 Jul i 1935.) 

19 J uni 1935. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van burgemeester en wethou
ders van W ijchen van 7 Mei 1935, waarbij 
een bouwvergunning is verleend aan H. 
Arts aldaar. 

Geschorst tot 1 Januari 1936. 

s. 352. 

19 J uni 1935. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip, waarop de wet van 23 Mei 
1935, Staatsblad n°. 304, tot wijziging vau 
de Ongevall enwet 1921, in werking zal 
treden. 

Inwerkingtreding 1 J uli 1935. 

s. 353. 

19 J uni 1935. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 19 F ebruari 1935, n°. 199, 
betreffende de toe lating als particuliere 
geldschietbank van de Maatschappij "De 
E endracht Arnhem N . V .", te Arnheni. 

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

Binnenlandsche Zaken van 17 M ei 1935, n°. 
4135, Afdeeling Armwezen, betreffende het 
bes! uit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land, van 19 Februari 1935, n° . 199, waarbij 
is ongedaan gemaakt het besluit van burge
meester en wethouders van Arnheni, van 7 
December 1934, n°. 4340, tot in trekk ing van 
de bij hun besluit van 4 Augustus 1933, n°. 
4738, aan de M aatschappij "De E endracht 
Arnhem . V." te Arnhe1n, verleende toe
lating tot het houden van een particuliere 
gel dsch ietbank; 

Overwegende, dat vanwege de Maatschappij 
,,De E endracht" van aanvragers van spaar
zegels op crediet, ver! angd wordt een dus
genaamde cautie ten bedrage van ten minste 
een tiende deel van het aan zegels aange
vraagde bedrag welk bedrag in 20 gelijke 
achtereenvolgende wekelijksche termijnen moet 
zijn aangezuiverd; 

dat omtrent deze cautie door "D e E en
dracht" o.m. is bepaald: ,,Bij wanbeta li ng 
van een wekelijksche termijn is spaarder-debi
teur in verzuim door het enkel verstrijken 
van de betreffende week en is, zonder nadere 
ingebrekestelling, het geheele alsdan nog ver
schuldigde bedrag terstond opeischbaar. ,,De 
Eendracht" is in dat geval bevoegd de cautie 
geheel of ten cleele te haren behoeve ver
beurd te verklaren".; 

dat vorenbedoelde cautie wordt gesteld, vóór
dat een verzoek om spaarzegels op crediet in be-



1935 19 JU NI (S. 353) 462 

handeling wordt genomen en dat voor de ont
vangst van het bedrag dier cautie eene door 
een controleur der maatschappij onderteekende 
lnvitantie van "De Eendracht" wordt a fgege
ven; 

dat burgemeester en wethouders het stand
punt hebben ingenomen, dat door de hier
voren omschreven clausule aan het leening -
contract een boetebeding wordt toegevoegd, 
hetgeen huns inziens in strijd is met artikel 
33 der Geld chieterswet, aangez ien een d rge
lijk beding niet wordt genoemd in artikel 32 
dier wet en het opleggen van de verplicht ing 
tot boetebetaling derhalve niet geoorloofd is ; 

dat burgemeester en wethouders, nadat hun 
was gebleken, dat "De Eendracht" niet wa 
te bewegen de gevolgde praktijk op te geven, 
bij brie f van 28 J uni 1934 aan " De Een
dracht" een waarschuwing hebben gezonden 
als bedoeld bij artikel 18 der wet; 

dat door " De Eendracht" aan bedoelde 
waa rschuwing geen gevolg is gegeven, waar
na bij besluit van burgemeester en wethouders 
van 7 December 1934, n°. 4340, intrekking 
van d toelating van " De E endracht" a ls par
t icul i re geldschietbank volgde ingevolge het 
bepaalde bij artikel 19, ub 2, der Geldsch ie
terswet, op grond, da t uit een ingesteld onder
zoek wa gebleken, dat bij genoemde particu-
1 iere geldschietbank ook na bedoelde waar
schuwing arti kel 33 der Geldschieterswet wa 
overtreden ; 

dat "De Eendracht" tegen dat besluit tijdi g 
bij Gedeputeerde Staten in beroep is gekomen, 
daarbij o.m. aanvoerende, dat de boetebepa
ling eerst in werking kan komen, nadat de 
schuldenaar niet aan zijne verplichtingen van 
betaling heeft voldaan, en dat over igens bij 
de Geldschieterswet het vragen van cautie niet 
is verboden, terwijl artikel 41 der wet daarbij 
nader aangedu ide h andelingen of bedingen 
bovendien met nietigheid bedreigt ; 

dat Gedeputeerde Staten in hunne boven
genoemde besli ssing hebben overwogen: 

,,wat de hoofdzaak aangaat, da t ingevolge 
artikel 33 der wet aan den geldleener geen 
andere verpli chtingen mogen worden opgelegd 
- onder welken naam of in welken vorm ook 
- clan die tot aflossing van de hoofdsom, tot 
betal ing van den overeengekomen interest, een 
en ander in de overeengekomen termijnen en 
op de overeengekomen data en tot vergoeding 
van de in artikel 32 bedoelde kosten (zegel
kosten , porti, informatiekosten en eventueel 
kosten notari eele leenings-akte); een en ander 
behoude ns de bevoegdheid van den geldschi -
ter tot opvordering terstond van het onbe
taald gebl even gedeelte van hoofdsom en 
rente, in geval van nalati gheid van den geld
leener na ingebrekestelling; dat onder voor
schreven verplichtingen het stell en van cautie 
niet wordt genoemd ; dat echter ui t de ge
schiedenis der totstandkoming van de Geld
schieterswet is gebleken, dat op zich zelf tegen 
het vorderen van pand of borgtocht geen be
zwaar kan worden gemaakt; dat nu wel in 
het onderwerpelijk geschi l er niet van pand 
of borgtocht sprake is, doch dienovereenkom
stig dan ook geen bedenking ka n opkomen 
tegen het vorderen van cautie, waarbij de 
geldl eener onder de macht van den geldsch ie
ter brengt eene bepaal de som gel ds tot meer 

zekerheid van de op zich genomen verplich
tingen tot terugbetaling van geleende gelden 
of betaling van te zij ner beschikking gestelde 
geldswaarden; dat ook naar de meening van 
burgemeester en wethouders tegen eene cautie 
a ls zekerheid voor de afbetaling geen bezwaar 
behoeft te bestaan, doch de overtreding van 
artikel 33 der wet naar het oordeel van hun 
College is gelegen in de boeteb taling of be
dreiging met verbeurdverklaring in geval van 
wanbetaling;" 

dat Gedeputeerde Staten verder overwogen, 
dat naar hun oordeel, artikel 32 der wet ken
nelijk beoogt een einde te maken aan het zoo 
veelvuldig voorkomend misbruik om, boven en 
behalve de verpli chte betal ingen va n rente en 
aflossing, onder a ll erle i benamingen meerdere 
kosten ten laste van den geldnemer te bren
gen, zooals voor provisie, administratiekosten 
e. d. en aldu een gecamoufleerde rentever
hooging te verkrijgen; dat te dien einde door 
artikel 32 der wet een gel imiteerde opsom
ming wordt gegeven van de ko ten, welke 
aan den geldnemer in rekening mogen worden 
gebracht; terwijl daarnaast Mti kel 33 waakt 
tegen verzwaring der lasten in anderen vorm, 
zooals het aangaan van een verzeker ing, het 
nemen van een spaarbrief e. d.; dat al deze, 
thans door de wet verboden bepalingen den 
gel dnemer verpl ichten tot betalingen boven en 
behalve die ter voldoening van rente en af
lossing; dat met deze verplichtingen het stel
len eener cautie niet kan worden vergeleken, 
aangezien den geldnemer, bij he t normaal na
komen zijner verpl ichting tot a fl ossing van 
het voorschot, geen enkele meerdere last 
wordt opgelegd, en derhalve van eenige an
dere verplichting als bedoeld in artikel 33 in 
casu niet kan worden besproken ; dat, naar 
het oordeel va n Gedeputeerde Staten, ook 
tegen het aa n deze cautie verb inden van de 
bevoegdheid van den geld chieter, de cauti e 
bij wanbetal ing geheel of ten deele te zij nen 
behoeve verbeurd te verklaren, geen bezwaar 
kan gemaakt worden, omdat niet die bevoegd
hei d, maar het gebrui k van die bevoegdheid 
den geldnemer zwaarder kan bela ten dan de 
wet toelaat; dat onder deze omstandigheden 
Gedeputeerde Staten geen redenen hebben 
gevonden de intrekking te handhaven, doch 
deze ongedaan hebben gemaakt ; 

Overwegende, dat ook naa r Ons oordeel 
tegen het vragen van cautie als zekerheid 
voor de terugbetaling van de geleende gelden 
geen wette! ijk bezwaar bestaat; 

dat ech ter door het daaraan verbi nde n van 
de bevoegdheid van den geldschieter, de cau
t ie bij wanbetaling geheel of ten deele te zij 
nen behoeve verbeurd te verklaren, een boete
beding wordt gemaakt, hetgeen de Geldschie
terswet, die immers de verplichtingen, welke 
den geldleener mogen worden opgelegd, met 
name noemt, niet toelaat; 

dat hieraan niet a fdoet het betoog van 
Gedeputeerde Staten, dat niet de bedoelde 
bevoegdheid, maar het gebruik van die be
voegdheid den geldl eener zwaarder kan be
l asten, dan de wet toe] aat; 

dat toch het zich toekennen door den geld
schieter van een bevoegdheid a ls bedoeld, juist 
hierom in str ijd is met de wet, wijl het ge
bruik van die bevoegdheid den geldleener 
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zwaarder kan belasten dan de wet toelaat; 
dat overigens niet juist is het betoog van 

Gedeputeerde Staten, dat den geldleener, bij 
het normaal nakomen zij ner verplichtingen 
tot a fl ossing van het voorschot, geen enkele 
meerdere last wordt opgelegd ; 

dat immers, naar blijkt uit de "Voorwaar
den", di e bij " De E endracht" gelden, het a ls 
cautie te storten bedrag, den geldleener, na
dat hij aan all e verplich t ingen zal hebben 
voldaan, niet in geld, doch in spaarzegels 
wordt gerestitueerd; 

da t derhalve feitelijk aan elke leening, een 
gedwongen extra-leening is verbonden, het
welk mede in strijd is met de Geldschieters
wet · 

G~let op a rt ikel 168 der Provinciale wet; 
D en R aad van State gehoord (advies van 

4 Juni 1935, n°. 34); 
Gez ien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 13 Juni 1935, n°. 5672, 
Afdeeling Armwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoem d besluit van Gedeputeerde 

Staten van Gelderland van 19 F ebruari 1935 , 
n°. 199, te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et L oo, den 19den Juni 1935. 
WILHE:):,MINA. 

De M inister van B innenlandsche Zaken, 
J . A . de W i I d e. 

(Uitgeg. 5 J uli 1935.) 

s. 354. 

20 Juni 1935. BESLUIT tot h andhaving van 
de beschikking van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 
26 September 1934, n°. 1063, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel , inzake vast
stelling van de Rijksvergoeding, bedoeld 
in artikel 97 der Lager-Onderwijswet 1920, 
over het jaar 1933 ten behoeve van de bij
zondere lagere school te IJmuiden, Kerk
straat n°. 2, gemeente V elsen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingestel d door 

het bestuur van de bijzondere lagere school te 
!Jmuülen, gemeente V elsen, K erkstraat n°. 
2, tegen de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwij s, Kunsten en \Vetensch appen van 26 
September 1934, n°. 1063, Afdeeling L ager 
Onderwijs Financieel , tot vasts teil ing van de 
Rijksvergoeding, bedoeld in a r t ikel 97 der 
Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1933, 
ten behoeve van die bijzondere l agere school ; 

Gezien het adv ies van den Onderwijsraad 
(Afdee l ing voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs ) van 
15 December 1934, n°. 13708; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adv iezen 
van 30 J an ua ri 1935, n° . 67 en 27 Februar i 
1935, n°. 67/30 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ,vetenschappen, a.i . 
van 14 Juni 1935, n°. 3709, a fdeeling Lager 
Onderwij s ; 

Overwegende : dat Onze Minister van On
derwijs, Kunsten en W etenschappen bij zijn 
evengenoemde beslissing het bedrag der Rijks
vergoeding voor deze school over 1933 heeft 
bepaald op f 9777 .50, daarbij overwegende, 
dat in verband met het gemiddelde aantal 
leerlingen over 1932, namelij k 174, m et in
achtneming van artikel XIV van de wet van 
30 December 1932 (Staatsblad n°. 689) over 
het jaar 1933 de Rijksvergoeding kan worden 
verl eend voor het salar is van het hoofd en 
vier onderwijzers van bijstand; dat mitsdien 
de Rijksvergoeding moet worden bepaald op 
f 11,068.98, gespecificeerd als vol gt: C. G. 
van H elden f 3256, E. E. Hopman f 2280.50, 
P. J. M. Poly f 2208, S. I. G. M. Boll en 
f 2033 en M. J. A . A . Haazevoet f 1291.48 ; 
totaal f 11 ,068 .98; dat voorts, wat betreft de 
onderwijzeres van bijstand M . J. A. A. Haaze
voet, die sedert 1 September 1931 a ls zoo
danig tij del ijk aan deze school is verbonden, 
de vergunning, bedoeld in artikel 97, tweede 
1 id , onder c der Lager-onderwij swet 1920, niet 
is gevraagd en evenmin is verleend; dat dien
tengevolge op de overeenkomstig het eerste 
lid van artikel 97 der Lager-onderwijswet 1920 
vastgestelde vergoeding in mindering behoort 
te worden gebracht het salaris van de onder
wijzeres H aazevoet over het jaar 1933 ad 
f 1291.48; 

dat van deze besli ss ing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat ingevolge de artikelen XII en XIII van 
de wet van 30 December 1932 (Staatsblad n° . 
689), voor het bestuur gedurende het jaar 
1933 slechts 3 onderwijzers van bijstand ver
plicht zijn; dat artikel XIV dierzelfde wet 
voor de jaren 1933 en 1934 wel een over
gangsbepa ling inhoudt en aan het schoolbe
stuur het rech t geeft onder de daar gestelde 
voorwaarden een v ierden onderwijzer van bij
stand voor Rijksrekening te brengen, maar 
dat niets het school bestuur belet van deze 
overgangsbepaling geen gebruik te maken en 
zich direct aan den nieuwen rechtstoestand 
aan te passen; dat het bestuur dan ook in 
geen enkel opzicht in strijd met de L ager
onderwijswet 1920 handelde, toen het de vier
de onderwijzeres op de modell en B. en G. 
respectievelij k ingezonden in J anua ri 1933 en 
1934 n iet voor Rijksrekening bracht, maar 
voor gemeen terekening ex artikel 100 ; dat 
zijn bestuur juist, doordat het m ejuffrouw 
H aazevoet voor gemeenterekening wensch te te 
brengen, deze langer dan een jaar tijdelijk 
kon aanstell en , zonder vergunning van Onzen 
Minister; 

dat Onze Minister dan ook ten onrechte het 
salar is van mej uffrouw H aazevoet, tegen den 
wil van het bestuur, in het bedrag der Rijks
vergoeding opnam en tegelijkertijd weer daar
op in mindering bracht, omdat mejuffrouw 
H aazevoet l anger dan een jaar t ijdelijk is aan
gesteld; weshalve h et heeft verzocht m et ver
nietiging van de bestreden beschikking van 
Onzen M in ister de Rijksvergoeding a lsnog 
vast te stell en overeenkomstig de door zijn 
bestuur ingediende modellen B en G; 

Overwegende: da t op grond van artikel 97, 
l ste lid , der L ager onderwijswet 1920 in ver
band met art ikel 28, l ste lid, dezer wet, zoo-
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als deze ingevolge artikel XIII der wet van 
30 December 1932 (Staatsblad n° . 689) tot en 
met 31 December 1937 wordt gelezen, het 
bovenvermelde schoolbestuur over 1933 aan
spraak heeft op Rijksvergoeding van de jaal'
wedden van het hoofd der school en van drie 
onderwijzers van bijstand; 

dat het eerste lid van artikel XIV van 
laatstgenoemde wet, zooals deze bepaling in 
1933 luidde, echter het volgende bepaalt: 

"Over de jaren 1933 en 1934 wol'dt voor de 
scholen voor gewoon en ui tgebreid l ager on
derwijs, die over het jaar 1932 in aanmerking 
komen voor Rijksvergoeding, deze vergoed ing, 
indien dit ook reeds op 1 J anuar i 1933 voor 
de school voordeel iger is, berekend naar den 
maatstaf, gesteld in artikel 28 dier wet, zoo
a ls dat op 31 December 1932 luidde, met di en 
verstande, dat daarbij buiten aanmerking blij
ven de onderwijzers, die te rekenen van 1 
Januari 1933 hetzij in tijdelijken hetzij in 
vasten dienst treden boven het getal , gesteld 
in al'tikel 28, zooals dit van 1 Januari 1933 
tot en met 31 December 1937 wordt ge lezen"; 

dat volgens de objectieve normen van laatst
genoemde bepaling het schoolbestuur over 
1933 aanspraak heeft op Rijksvergoeding voor 
het salarts van het hoofd en vier onderwijzers 
van bijstand ; 

dat hieruit volgt, dat de berekening van 
de Rijksvergoed ing naar den maatstaf van 
artikel XIV, eerste lid , voor de school voor
deel iger is, wijl volgens dezen maatstaf een 
onderwijzer méér wordt vergoed dan volgens 
den maatstaf van artikel XIII van evenge
noem de wet; 

dat artikel XIV, eerste lid, imperatief voor
schrijft onder deze omstandigheid de Rijksver
goeding voor de school te berekenen naar den 
maatstaf van deze bepaling en voor een an
dere berekening geen ruimte laat; 

dat mitsdien de Rijksvergoeding over het 
jaar 1933 voor deze school met toepassing van 
laatstgenoemde bepaling behoort te worden 
berekend· 

dat hi;rin geen verandering komt door de 
krachtens een andere wetsbepaling op deze 
vergoeding toegepaste verminder ing; 

dat mitsdien de beslissing van Onzen Mi
nister juist 1s; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bestreden beschikking van Onzen Minis

ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 26 September 1934, n° . 1063, afdee ling 
Lager Onderwijs Financieel , te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, I<::unsten e n 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van dezen 
Minister in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeel ing 
voor de Geschillen van Bestuur. 

H et Loo, den 20sten Juni 1935. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 

Kunsten en W etenschappen, a.i., 
J. R. SI o tem ake r de Bruine. 

(Uitgeg. 5 Juli 1935.) 

N°. 3709. 

LAGER ONDERWIJS. 

Beroep bijzondere 
school te / hnuiden. 

's-Gravenl-iage, 14 Juni 1935. 

Aan de Koningin, 

Door den Vice-President van den Raad van 
State, voorzitter van de Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, werd rechtstreeks in 
mijn handen gesteld het adv ies van die Af
deeling van 30 J anuari 1935 , n°. 67, vel'gezeld 
van het ontwerp van een met redenen om
kleed, door Uwe Majesteit te nemen, besluit 
betreffende het beroep, waarvan krachtens 
machtiging van Uwe Majesteit bij brief van 
27 December 1934, n°. 32817/I, afdeeling La
ger Onderwijs Financieel, de overweging bij 
die Afdeeling aanhangig is gemaakt. 

Dit ontwerp-besluit luidt al volgt: 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de b ij zondere lagere school te 
IJmuiden, gemeente Velsen, Kerkstraat n°. 
2, tegen de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
26 September 1934, n° . 1063, Afdeeling L. 0. 
F., tot vaststelling van de R ijksvel'goeding, 
bedoeld in artikel 97 der Lager-Onderwijswet 
1920, over het · jaar 1933, ten behoeve van die 
bijzondere lagere school; 

Gezien het adv ies van den Onderwijsraad 
(Afdeel ing voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
15 December 1934, n° . 13708; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Ge chill en van Bestuur, gehoord, advies van 
30 Januari 1935, n°. 67; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwij , Kunsten en Wetenschappen a.i. 
van 

Overwegende: dat Onze Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen bij zijne 
evengenoemde beslissing het bedrag der Rijks
vergoeding voor deze school over 1933 heeft 
bepaald op f 9777.50, daarbij overwegende, 
dat in verband met het gemiddelde aanta l 
leerlingen over 1932, namel ij k 174, met in
achtneming van artikel VIV van de wet van 
30 December 1932 (Staatsblad n° . 689) over 
het jaar 1933 de Rijksvergoeding kan worden 
ver) jend voor het salar is van het hoofd en 
vier onderwijzers van bijstand; dat mi tsd ien 
de Rijksvergoeding moet worden bepaald op 
f ll,Q68.98, gespecificeerd a ls volgt: C. C. 
van !Helden f 3256, E. E. Hopman f 2280.50, 
P. J. M. Poly f 2208, S. I. G. M. Bollen 
f 2033 en M. J. A. A. Haazevoet f 1291.48; 
totaai1 f 11,068.98; dat voorts, wat betreft de 
onderwijzeres van bijstand M. J. A. A. Haaze. 
voet, ! die sedert 1 September 1931 als zoo
danig tijdelijk aan deze school is verbonden, 
de vergunning, bedoeld in artikel 97, tweede 
lid , pnder c, der Lager-Onderwijswet 1920, 
niet 1s gevraagd en evenmin is verleend; dat 
dientlengevolge op de overeenkomstig het eer
ste l ' d van arti kei 97 der Lager-Onderwijswet 
1920 vastgestelde vergoeding in mindering be-

, hoor te worden gebracht het salaris van de 
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onderwijzeres I-faazevoet over het jaar 1933 
ad f 1291.48 ; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
ingevolge de artike len XII en XIII van de 
wet van 30 December 1932 (Staatsblad n°. 
689), voor het bestuur gedurende het jaar 1933 
slechts 3 onderwijzers van bijstand ver pi icht 
zijn ; dat artikel XIV dierzelfde wet voor de 
jaren 1933 en 1934 wel eene overgangsbepa
ling inhoudt en aan het schoolbestuur het 
recht geeft onder de daar gestelde voorwaar
den een vierden onderwijzer van bijstand voor 
Rijksrekening te brengen, maar dat niets het 
schoolbestuur belet van deze overgangsbepa
ling geen gebru ik te maken en zich direct aan 
den nieuwen rnchtstoestand aan te passen; dat 
het bestuur dan ook in geen enkel opzicht in 
strijd met de Lager-Onderwijswet 1920 han
del de, toen het de vierde onderwijzeres op de 
modellen B. en G. respectievelijk ingezonden 
in Januari 1933 en 1934 niet voor Rijks
rekening bracht, maar voor gemeenterekening 
ex artikel 100; dat zijn bestuur juist, d9ordat 
het Mejuffrouw Haazevoet voor gemeente
rekening wenschte te brengen, deze langer 
dan een jaar tijdel ijk kon aanstell en, zonder 
vergunning van Onzen Minister; dat Onze 
Minister dan ook ten onrechte het salar is van 
Mejuffrouw Haazevoet, tegen den wil van het 
bestuu,· in het bedrag der Rijksvergoeding op
nam en tegel ijkertijd weer daarop in minde
ring bracht, omdat Mejuffrouw Haazevoet 
langer dan een jaar tijdelij k is aangesteld; 
weshalve het heeft verzocht met ve rnietiging 
van de bestreden beschikking van Onzen Mi
nister de Rijksvergoeding a lsnog vast te stel
len overeenkomstig de door zijn bestuur inge
diende modellen B . en G.; 

Overwegende: dat op grond van artikel 97, 
l ste lid, der Lager-Onderwijswet 1920 in ver
band met artikel 28, 1ste 1 id , dezer wet, zoo
a ls deze ingevolge artikel XIII der wet van 
30 December 1932 (Staatsblad n°. 689) tot en 
met 31 December 1937 wordt gelezen, het 
bovenvermelde schoolbestuur over 1933 aan
spraak heeft op Rijksvergoeding van de jaar
wedden van het hoofd der school en van drie 
onderwijzers van bijstand; 

dat artikel XIV, l ste lid, der laatstgenoem
de wet nu wel inhoudt dat over de jaren 1933 
en 1934 voor de scholen voor gewoon en uit
gebreid lager onderwijs, die over het jaar 
1932 in aanmerking komen voor Rijksvergoe
ding, deze vergoeding, indien dit ook reeds op 
1 J an . 1933 voor de school voordeel iger is, be
rekend wordt naar den maatstaf, gestel d in art. 
28 der Lager-Onderwijswet 1920, zooals dat op 
31 December 1932 luidde, met dien verstande, 
dat daarbij buiten aanmerking blijven de on
derwijzers, die te rekenen van 1 Januari 193 3, 
hetzij in tijdelijken dienst, hetzij in vasten 
dienst treden boven het getal , gesteld in ar
tikel 28, zooals dit van 1 Januari 1933 tot 
en met 31 December 1937 wordt gelezen, doch 
dat aan deze overgangsbepaling, waaraan wel 
is waar voor de daarin bedoelde scholen even
tueel rechten kunnen worden ontleend, tegen 
den uitdrukkelijken wensch van een school 
bestuur geen toepassing behoeft te worden 
gegeven; 

dat ingevolge het bovenstaande de Rijks-
L. & S. 1935 

vergoeding in het onderwerpelijke geval be
hoort te worden vastgesteld op f 9777.50, 
zijnde het bedrag der jaarwedden van het 
hoofd der school en van de onderwijzeressen 
E. E. Hopman, P. J. Poly en S. I. G. M. 
Bollen, zoodat, zij het ook op andere gronden, 
de besli s ing van Onzen Minister behoort te 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van de in de bestreden be
sch ikki ng van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 26 September 
1934, n°. 1063, Afdeeling L. 0. F., aange
voerde gronden, het bedrag der Rijksvergoe
d ing voor de bovengenoemde school te hand
haven op f 9777.50. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

Krachtens algemeene machtiging van Uwe 
fajesteit van 29 Maart 1926, n° . 20, is mijn 

ambtsvoorganger met de Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur van den Raad van 
State in nader overleg getreden door haar den 
volgenden brief van 20 Februari 1935, n°. 
2501, afdeel ing Lager Onderwijs te doen toe
komen. 

Krachtens algemeene machtiging van de 
Koningin van 29 Maart 1926, n°. 20, heb ik 
de eer met Uwe Afdeeling in overleg te tre 
den over het hierbij teruggaand advies van 
30 J anuari 1935, n°. 67, aangaande nevens
vermelde beroepszaak. 

Blijkens het daarbij gevoegd ontwerp-besluit 
is Uw Afdeeling van oordeel, dat aan het 
eerste lid van artikel XIV van de wet van 30 
December 1932 (Staatsblad n°. 689) tegen den 
uitdrukkelijken wensch van het schoolbestuur 
geen toepassing behoeft te worden gegeven. 
Uit de voorgedragen beslissing is mij echter 
niet gebleken, waarop dit oordeel steunt. Ik 
zou het op prijs hebben gesteld van Uw mo
tieven kennis te nemen, te meer omdat naar 
mijn meening de wetsbepaling zelve mij niet 
de bevoegdheid geeft toepassing achterwege 
te laten op verlangen van het school bestuur. 
Integendeel, het eerste lid van dit wetsartikel, 
zooals dat is gewijzigd bij de wet van 29 De
cember 1933 (Staatsblad n°. 779) schrij ft 
dwingend voor van 1 Januari 1933 tot en met 
den dag, waarop het op 31 December 1933 
!nopende schooljaar of de op 31 December 
1933 loopende schoolcursus eind igt, doch in 
ieder geval tot en met 31 Maart 1934, onder 
de daar gestelde voorwaarden cl R ij ksvergoe
ding te berekenen volgens den maatstaf van 
artikel 28 der Lager-onderwijswet 1920, zooals 
dit artikel op 31 December 1932 1 uidde. 

Deze wetsbepaling geeft dus vaste objec
tieve normen voor de vaststell ing van het aan
tal te vergoeden onderwijzerswedden, doch het 
laat daarbij geen ru imte om 1·ekening te hou
den met wenschen van belanghebbende school
besturen. 

Afgezien hiervan zou ik nog het volgende 
willen opmerken: 

Indien de toepassing van deze wetsbepaling 
afhankelijk zou worden gesteld van de ver
langens van de school besturen, kan het niet 
anders of de door U voorgestane gedragslijn 

30 
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moet leiden tot willekeur. De voorgedragen 
besliss ing laa t dit zien. B ij die besliss ing toch 
zou in wezen het schoolbestuu r u itmaken , wie 
over 1933 het sala ri s- van den vier den onder
wijzer van bijstand van de bijzondere lagere 
school te IJmuiden, K erkstraat 2, moet be
talen, n.l. de gemeente Velsen of het Rij k, 
terwijl het salar is van dezen onderwijzer vol 
gens de eenvoudige woorden van meerbedoelde 
wetsbepal ing in aanmerking moet komen voor 
Rij ksvergoeding. Volkomen terecht zou het ge
meentebestuur van Velsen mij dan van wille
keurige wetstoepassing, waarvoor de gemeente 
het gelag zou moeten betalen, kunnen beschul
digen. I k meen hiermede te kunnen volstaan 
en te hebben aangetoond, dat het wenschelijk 
is, de bestreden besl iss ing a ls juist te hand
haven. 

I k heb mi tsdien de eer Uwe Afdeeling bij 
gaande stukken nogmaals voor te leggen met 
verzoek aan m ijn bezwaren tegen het ont
werp-besluit aandacht te willen schenken. 

Bij Uw nader advies aan de K oningin zal 
ik a lle bijlagen dezer gaarne weder aantref
fen. 

N aar aanleiding van dezen bri ef heeft de 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur in 
haar tot Uwe Majesteit gericht, . doch rech t
streeks in handen van m ij n ambtsvoorganger 
gesteld sch rijven van 27 F ebruari 1935, n°. 
67/30, het volgende medegedeeld: 

K rachtens macht ig ing van U we M a jesteit , 
heeft de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, met een schrijven van 20 Fe
bruari 1935, n°. 2501, Afdeeli ng L. 0. op
n ieuw bij den Raad van State Afdeeling van 
Gesch illen van Bestuur, ter overweging aan
h angig gem aakt het beroep, ingesteld door 
het bestuur van de bijzondere lagere school 
te I J muiden gemeente Velsen, K er kstraat 
n°. 2, tegen de besl issing van genoemden Mi
n ister van 26 September 1934, n° . 1 063, a f
deel ing L . 0 . F., tot vaststelling van de 
Rijksvergoeding, bedoeld in a r t ikel 97 der 
L ager-Onderwijswet 10 20, over het jaar 1933, 
ten behoeve van die bij zondere lagere school. 

Blij kens het bij haar advies van 30 J anuar i 
1935 , n° . 67 aan Uwe M ajeste it aangeboden 
ontwerp is de Afdeeli ng van oordeel , dat aan 
het eerste l id van a rtikel XIV van de wet 
van 30 December 1932 (S taatsblad n° . 689 ) 
tegen den u itdrukkelij ken wensch van het 
schoolbestuur geen toepass ing behoeft te wor
den gegeven. Uit de voorgedragen besli ss ing 
is aan Zij ne Excell entie echter n iet gebleken, 
waarop dit oordeel steunt. De Min ister zou 
het op prij s hebben gesteld van de motieven 
van de Afdeeling kennis te nemen, te meer , 
omdat naar zijne meen ing de wetsbepaling 
zelve hem n iet de bevoegdheid geeft toepas
sing achterwege te la ten op verlangen van het 
schoolbestuur. De M inister merkt dienaan
gaande op, dat het eerste lid van het gemelde 
wetsar tikel , zooals dat is gewijzigd bij de wet 
van 29 December 1933 (Staatsblad n°. 779 ) 
z. i. dwingend voorschrij ft van 1 J anuari 1933 
tot en met den dag, waa rop het op 31 Decem
ber 1933 loopende school jaar of de op 31 De
cember 1933 loopende schoolcursus e indigt, 
doch in ieder geval tot en met 31 M aart 1934 
onder de daar gestelde voorwaarden de R ij ks-

vergoed ing te be,·ekenen volgens den m aat
staf van art ikel 28 der L ager -Onderwijswet 
1 920, zooals dit artikel op 31 December 1 932 
luidde; da t deze wetsbepal ing dus vaste ob
jectieve normen geeft voor de vaststell ing 
van het aanta l te vergoeden onderwijzerswed
den, doch het daarbij geen ruimte laat om 

. rekening te houden met wenschen van be
langhebbende schoolbesturen . Afgezien h iervan 
wijst Zij ne Excellen t ie er op , da t, indien de 
toepassing van deze wetsbepali ng a fhankelijk 
zou worden gesteld van de verl angens va n de 
schoolbesturen, de door de A fdeel ing voorge
stane gedragslijn zou leiden tot willekeur ; dat 
de voorgedragen beslissing dit laa t zien ; dat 
toch bij d ie beslissing in wezen het school
bestuur zou ui tmaken, wie over 1933 het sa-
1 aris van den v ierden onderwijzer van bijstand 
van de bij zondere lagere school te lJ?nuiden, 
K erkstraat 2, moet betalen , namelijk de ge
meente Velsen of het R ij k, te1'\vij l het sala r is 
van dezen ondenvijzer volgens de eenvoud ige 
woorden van de meerbedoelde wetsbepal ing in 
aanmerking moet komen voor Rij ksvergoe
ding; dat het gemeentebestuur van V elsen, 
naar 's Ministers meening volkomen te rech t, 
hem dan van wil lekeur ige wetstoepass ing, 
waarvoor de gemeente het gelag zou moeten 
betalen, zou kunnen beschul d igen. 

Op grond van een en ander is de Minister 
van oordeel , dat zijn bestreden bes] iss i ng a ls 
ju ist ware te ha ndhaven . 

Gezette overweging van het door den M inis
ter aangevoerde heeft de Afdeel ing n iet over
tui gd van de onjuisthe id van het door haar in 
deze ingenomen standpunt. 

De Minister voert aan, dat hem niet geble
ken is, waarop het oordeel van de Afdeel ing 
steunt , dat aan he t eerste l id van artikel X IV 
der wet van 30 December 1932 (S taats blad n°. 
689) tegen den uitdrukkelijken wensch van 
het school bestuur geen toepass ing behoeft te 
worden gegeven. De Afdeeling meent , dat, 
hoewel d it in het voorgedragen ontwerp-beslui t 
niet met zooveel woorden is overwogen, zul ks 
du idelijk uit den in het ontwerp-bes] uit ve r
melden wetstekst vol gt, waarbij de Afdeel ing 
speciaal wijst op de woorden: ,, indien d it ook 
reeds op 1 J anuari 1933 voor de school voor 
deel iger 1s" . Hierui t moet toch vol gen, dat, 
daar het hier betreft een in het belang van 
de bij zondere school besturen getroffen maat
regel , de keus in de eerste pl aats moet zij n 
aan het schoolbestuur. Naar het aan de Af
deeling wil voorkomen, gaat het niet aan, 
de vraag, of iets voor het school bestuur voo1·
deel iger is, door den M inister voor dit school
bestuu r te laten ui tmaken. 

H eeft het schoolbestuu r zijne keuze gedaan, 
dan wordt - zoo vat de A fdeeling de bepal ing 
van artikel XIV der wet van 30 December 
1932 (Staatsblad n° . 689 ) op - , en in zoo
verre heeft het voorschrift een dwingend ka
rakter, de vergoeding berekend naar den 
m aatstaf als daarbij nader is aangegeven, ten
zij wordt bewezen, dat de aldus gemaakte be
reken ing voor het school bestuur niet voordee-
1 iger is, wat in deze niet is aangetoond. 

De Afdeel ing moge er voorts op wij zen, dat 
bij de aanvrage van Rijksvergoed ing een 
schoolbestuur volkomen vr ij is in model G 
die onderwijzers a ls verplichte leerkrach ten te 
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vermelden, voor wier jaarwedden het op ver
goeding door het Rijk aanspraak meent te 
moeten maken. Eenige willekeur vermag de 
Afdeeling hierin niet te bespeuren. 

Volkomen daarbuiten staat de vraag, of een 
schoolbestuur in een bijzonder geval ingevol ge 
artikel 100 der Lager-Onderwijswet 1920 recht 
kan doen gelden op vergoeding door de ge
meen te van de jaarwedde van een boventalli
gen, dat is door het Rijk n iet vergoeden on
derwijzer. 

De Afdeeling vindt mitsdien in het schrij
ven van den Minister geen aanleiding Uwer 
Majesteit een gewijzigd ontwerp-besluit aan te 
bieden. 

Zij heeft derhalve de eer Uwer Majesteit 
zeer eerbied ig in overweging te geven het 
door haar bij advies van 30 J anuari 1935, n°. 
67, aangeboden ontwerp-besluit alsnog te be
krachtigen. 

Met de gronden, waarop de Afdeeling geen 
aan leiding kan vinden haar voordracht te 
wijzigen, kan ik mij niet vereenigen. Met 
name ben ik van oordeel, dat de conclusie, 
welke zij trekt uit den tekst van het eerste li <l 
van genoemd artikel XIV: ,,dat, daar het 
hier betreft een in het belang van de bij zon
dere school be turen getroffen regeling de keuze 
in de eerste plaats moet zij n aan het school
bestuur,'' feitelijken grondslag mist. Artikel 
XIV immers schrijft imperatief voor, de 
Rijksvergoeding te berekenen naar den maat
staf van artikel 28 oud, indien dit voor de 
"school" voordeel igei· is. Daar hier wel zeer 
duidelijk het voordeel der school a ls bindende 
maatstaf wordt genomen bl ijven de belangen 
van "het choolbestuur" buiten geding. 

Dat in casu toepassing van artikel 28 oud 
voor de "school" voordeel iger is wijzen de 
feiten uit, omdat volgens dezen maatstaf een 
Rijksvergoeding kan worden verleend voor het 
hoofd en vier onderwij zers, alzoo voor één on
derwijzer ,neer dan volgens den maatstaf van 
artikel 28 nieuw. De wet geeft hier dus dui
delijke objectieve normen voor de berekening 
van de R ijksvergoeding, welke elke subjectieve 
keuze uitsluiten. 

Naar mijn meening volgt dan ook uit den 
tekst van deze wetsbepaling onwederlegbaar, 
dat de R ij ksvergoeding voor de school in 
quaestie berekend ,noet worden naar den maat
staf van artikel 28 oud en dat in dit geval 
voor het schoolbestuur niets te kiezen valt. 
Hierin kan geen wijziging brengen de om
standigheid, dat krachtens een andere wets
bepali ng op deze vergoeding een vermindering 
moet worden toegepast. 

Van een weerlegging van het betoog, dat de 
Afdeeling ter ondersteuning van haar voren
bedoelde conclusie nog laat vo lgen, meen ik 
mij, in verband met het vorenstaande ontsla
gen te mogen achten. Mitsd ien veroorloof ik 
mij Uwe Majesteit hierbij ter bekrachtiging 
een ontwerp-besluit aan te bieden, waarbij de 
beschikking van 26 September 1934, n°. 1063, 
Afdeel ing Lager Onderwijs Financieel, wordt 
gehandhaafd. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, a.i., 

J . R. S 1 o tem aker de B ruïne. 

s. 355. 

20 Juni 1935. BESLUIT tot vernietiging van 
twee beslui ten van burgemeester en wet
houders van Stein, waarbij bouwvergun
ning is verleend aan J. Jansen aldaar. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 25 April 1935, n°. 3272· 1 M.P.B.R., af
deel ing Volksgezondheid, en van 1 Mei 1935, 
n°. 12455, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
betreffende de besluiten van burgemee ter en 
wethouders van Stein, onderscheidenlijk van 
31 Januari 1935 en van 1 Maart d.a.v., waar
bij aan J. J anssen a ldaar vergunning is ver
leend voor het bouwen van huizen op een ter
rein aan het Smeetswegske; 

Overwegende dat volgens artikel 6 van de 
Woningwet bouwvergunning moet worden ge
weigerd voor ieder plan, dat niet voldoet aan 
de bouwverordening van de betrokken ge
meente, voorzoover daarvan geen vrijstell ing 
is verleend; 

dat volgens de plannen van J . J anssen hm
zen zouden worden gebouwd op eenigen af
stand achter de, ter plaatse geldende, voor
gevelrooilijn; 

dat die plannen mitsdien niet voldoen aan 
het bepaalde in artikel 7 van de bouwveror
dening van Stein, volgens hetwelk "bij het 
bouwen van een gebouw aan een weg geen 
naar de wegzijde gekeerde gevel anders dan 
in het verticale vlak, gaande door de voor
gevelrooilij n, mag worden geplaatst"; 

Dat de vergunning derhalve - en bij het 
ontbreken van vrij stelling van bedoeld voor
schrift - moest zijn geweigerd en in strijd 
met de wet is verleend; 

Gelet op de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

21 Mei 1935, n°. 31 ; 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van Sociale Zaken en van Binenlandsche 
Zaken van 5 Juni 1935, n°. 574 M.P.B.R., 
Afdeeling Volk gezondheid, en van 14 Juni 
1935, n°. 16105, afd. Binnenl andsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoelde besluiten van burgemeester en 

wethouders van Stein te vern ietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslu it, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 20sten J un i 1935. 
WILHELM! A. 

De Ministe,· van Sociale Zaken, 
J. R. Slot e maker d e Bruine. 
D e 1l!f.inister van B innenlandsch e Zaken, 

J . A. de W i I cl e. 
( Uitgeg. 5 Juli 1935 .) 

s. 356. 

21 Juni 1935. BESLUIT, waarbij met toe
passing van artikel 16 der Bedrijvenwet 
(Staatsblad 1928, n°. 249) restanten op 
enkele artikelen van de begrooting van 
het Staatsbedrij f der Artiller ie-Inrichtin
gen voor het dienstjaar 1934 worden toe
gevoegd aan overeenkomstige artikelen 
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van de. beg:rooting van het Staatsbedrij f 
~er Artdlene-Inr1cht111gen voor het dienst
Jaar 1935. 

s. 357. 

21 Juni 1935. BESLUIT tot intrekking van 
Onze besluiten van 9 Juli 1934 (Staats
blad n° . 360) en van 17 December 1934 
(Staatsblad n°. 668) tot schorsing van het 
besluit van den gemeenteraad van Does
b'!-'rg van 24 November 1933 tot egalisee
rmg van een gedeelte der voormalige ves
t ingwerken dier stad. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a.i. 
van 17 Juni 1935, n°. 28851, Afdeel ing Kun
sten en Wetenschappen; 

Gelet op Onze besluiten van 9 Juli 1934 
(Staatsblad n°. 360) en van 17 December 1934 
(Staatsblad n°. 668), waarbij het besluit van 
den gemeenteraad van Doesburg van 24 No
vember 1933 tot egaliseering van een gedeelte 
der voormalige vestingwerken dier stad is 
geschorst tot 1 Juli 1935 ; 

Overwegende, dat bij het daaromtrent inge
steld onderzoek is gebleken, dat bij uitvoering 
van dat raadsbesluit weliswaar belangen van 
historischen en aesthetischen aard kunnen 
worden geschaad, maar dat billijkheidsgron
den zich verzetten tegen a lgeheele stuiting 
van de werking van het raadsbesluit, omdat 
de gemeente Doesburg bij den aankoop van 
de voormalige vestingwerken uit handen van 
het Rijk aa1:stonds de bedoeling heeft gehad, 
ze gedeeltehJk te egaliseeren; 

dat mag worden aangenomen, dat bij voort
gezet overleg met het gemeentebestuur alsnog 
een oplossing zal worden gevonden, die zoowel 
met de belangen van de gemeente Do esburg, 
als met de bedreigde bela ngen van histori
schen en aesthetischen aard rekening zal hou
den· 

d~t derhalve voor vernietiging van het 
raadsbesluit niet voldoende termen bestaan; 

Gelet op de artikelen 185-187 der gemeen
tewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Onze bovenvermelde beslu iten tot schors ing 

van het besluit van den raad der gemeente 
Doesb,irg in te trekken. 

Onze M inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van d it beslui t, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 21sten Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De JJfiniste,· van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, a.i., 

J. R. Slot e maker de B ruïne. 
(Uitgeg . 5 Juli 1935.) 

s. 358. 

22 Juni 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Varkensbesluit 1933. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Economische Zaken van 17 Mei 1935, n° . 
6439, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op het Crisis-Varkensbesluit 1933, 
zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons Be-

si uit van 29 December 1934, Staatsblad n° . 
722· 

G~hoord de Centrale Comm issie bedoeld in 
artikel 2ï van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 17 Mei 1935, n°. 492); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
28 Mei 1935, n°. 59); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Juni 1935, n°. 7135, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden• 

Hebben goedgevonden en verstaan: ' 
A. Artikel 4 van het Crisis-Varkensbesluit 

1933 te wijzigen in dier voege, dat in plaats 
van: ,,het Bestuur der Cri sis-Organisatie" 
wordt gelezen: ,,de Cris is-Organisatie" en in 
plaats van: ,,20 kg." wordt gelezen: een 
door dien. Minfater vast te stellen gewiché;; 

B. Artikel 7 van genoemd Besluit te wij
zigen in dier voege, dat het bepaalde onder 
2° wordt gelezen als volgt: 

"2°. dat in het werkgebied van elk der in 
den aanhef bedoelde Crisis-Organisaties niet 
meer oormerken mogen worden aangebracht 
dan een door Onzen Minister voor dat geb ied 
vast te stell en aantal ; " en dat aan genoemd 
artikel wordt toegevoegd een nieuwe alinea 
luidende: ' 

,, 3°. dat de in den aanhef bedoelde Crisis
Organisaties volgens door Onzen Minister te 
stellen regelen het aantal aan iederen var
kenshouder toe te kennen oormerken vaststel
len,,· 

d. 'te beJJa len, dat dit besluit in werk ing 
t1:eedt met __ 111gang v:an den tweeden dag na 
dien van z1Jn afkond iging. 

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

's-Gravenhage, den 22sten Jun i 1935. 
WILHELMINA. 

De JJfinister van E~ononiische Z aken, 
H. G e 1 1 s s e n. 

( Uitgeg . 22 Juli 1935.) 

s. 359. 

22 Juni 1935. BESLUIT, houdende vaststel
ling van het contingent gewone dienst
plichtigen der lichting 1936. 

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

Defensie van 18 Juni 1935, VIIe afd. n° . 
204 O ; ' 

Gelet op art. 27, eerste en tweede lid der 
Dienstplichtwet en op art. 55, tweede' lid , 
van het Dienstplichtbeslui t; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Van de voor inlijving aangewezen 
personen der li ch t ing 1936 worden 24305 be
stemd tot gewoon dienstplichtige. 

2. Van de 24305 tot gewoon dienstpl ichtige 
bestemde 111geschrevenen der I ichting 1936 
worden 1121 bestemd voor de zeemacht. 

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

's-Gravenhage, den 22sten Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N . Deck ers. 
(Uitg eg . 2 J uli 1935.) 
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s. 360. 

25 J uni 1935 . BESL IT tot vernietiging van 
het besluit van burgemeester en wethou
ders van Gule1nb01·g van 31 December 
1934, waarbij een bouwvergunning is ver
leend aan G. J. de K ok aldaar. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Ge let op de Woningwet en op de Gemeente-

wet; . . 
Op de voordracht van Onze M1111sters van 

Sociale Zaken en van BinnenJandsche Zaken 
van 10 Mei 1935 n°. 3759 H./P.B.R. , Afdee
ling Volksgezondheid, en van 17 Mei 1935, n°. 
13429, afd. B.B., betreffende het besluit van 
burgemee ter en wethouders van Cule,nborg 
van 31 December 1934, waarbij aan G. J. de 
Kok aldaar vergunning is verleend voor een 
bouwplan ; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, tweede 
lid, van de Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd, indi en het bouwplan, v~r 
welks uitvoering zij wordt gevraagd, afw1Jkt 
van een goedgekeurd plan van uitbreiding; 

dat het plan van G. J. de Kok strekt tot 
het bouwen van won ingen op een perceel . dat 
voor een ander doel - p lantsoen of pl e in 
is be temd bij een plan van uitbreiding, het
welk is goedgekeurd door Gedeputeerde Sta
ten van Gelderland; 

dat het bouwplan mitsdi en afw ij kt van een 
goedgekeurd plan van uitbreiding en de ve~
gunning derhalve had moeten worden gewei
gerd· 

de~ Raad van State gehoord , advies van 4 
Jun i 1935, n°. 36; 

Gezien het nader rappo rt van Onze Min is
ters van Sociale Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken van 13 Juni 1935, n°. 5023 M./P.B.R, 
Afdeeling Volksgezondheid , en van 20 Juni 
1935, n° . 16384, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur· 

I-Iebben goedgevonden en ve1·staan : 
vorenbedoeld besluit van burgemeester en 

wethouders van Cule1nbo1·g Le vernietigen we
gen trijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 25sten Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. S I o t e m a. k e r d e B r u ï n e. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

J. A. de W i I d e . 
(Uitgeg . 12 Juli 1935.) 

s. 361. 

26 Juni 1935. BESLUIT, houdende bepa-
1 ingen op de toelating van vreemde mili
ta ire luchtvaartu igen in het rechtsgeb ied 
van Nederlandsch-lndië, Suriname en Cu-
1·açao. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Staat, Minister van Ko
loniën en van Onze Mini ste rs van Buiten
landsche Zaken en van Defensie van 23 Apri l 
1935, 6de Afd. , n°. 13, van 24 April 1935 , 

Afdeeling Juridische Zaken, n°. 13494, en 
van 27 A pril 1935, IIde Afdeeling A, n°. 48; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Mei 1935 , n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 3 Juni 1935, 6de Af
deeling, n°. 21, van 12 Juni 1935 , Afdeel ing 
Juridische Zaken, n°. 19213, en van 20 Juni 
1935 . IIde Afdeeling A, n° . 46; 

Den Volksraad gehoord; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

Art. I . Vat te stellen de volgende 

Bepalingen 01> 1le toelating vau vreeuule 
militaire lnchtvaartnl1,;-eu Ju het rechts 

g·ebled van Nederlaudseh-Iudlë, 
urln ame eu Curaçao. 

Art. 1 . In dezen algemeenen maatregel van 
bestuur wordt verstaan onder: 

a. vree,nde ,nilitafrc luchtvaartuigen: al Ie 
1 uchtvaartuigen van vreemde nationaliteit, 
waarover het bevel wordt gevoerd door een 
militair van vreemde nationalite it. die hier
voor door de bevoegde autoriteit is aan
gewezen; 

h. rechtsgebied van N ede1·lan1Ûlch-lr11:lië, 
urina,ne en C'urarao: het grondgebied van 

NPderlandsch-lndië. Suriname en Curarao, de 
terr itoriale zee, zoomede de boven dit grond
gebied en deze zee zich bevindende lucht
ruimte· 

c. Landvoogd : in N ederlaruhch- lndië de 
Gouverneur-Generaal, in Surina,n e en Curaçao 
de Gouverneur van het betrokken gebiedsdeel. 

Art. 2. 1. Het is aan commandanten van 
vreemde milita ire luchtvaartuigen verboden 
zich met de onder hun bevel staande lucht
vaartuigen te bevinden in het rechtsgebied van 
N ederland:Jch-lndië, urina,ne en Curaçao zon
der vergunning van den Landvoogd. 

2. I n den regel zal het maximum aantal 
van deze luchtvaartuigen, met inbegrip van 
de reeds binnen het betrokken rechtsgebied 
toegelaten militaire 1 uchtvaartuigen van de
zelfde nationaliteit, niet meer dan zes be
dragen. 

Art. 3. 1. De in artikel 2 b doelde ver
gunni ng kan, in gevallen van overmacht, wor
den gevraagd door tusschenkom t van door de 
Regeering erkende Consulaire ambtenaren, 
zoomede van de door den Landvoogd aan te 
wijzen plaatselijke, burgerlij ke of mili ta ire 
autoriteiten. 

2. Bij het verzoek tot toelating moet wor
den vermeid: 

1 °. het aanta l en type der I uchtvaartuigen 
en de door die luch tvaartu igen te voeren ken
m rken · 

2°. a'e radio-roepnamen, indien de lucht
v~artuigen van een radio-insta11atie zij n voor
zien ; 

3°. de bewapening; 
4°. het aantal en de kwali teit d r inzitten

den; 
5°. de voor het luchtvaartuig (de lucht

vaartuigen) gewenschte route; 
6°. de vliegvelden of -havens waar verzocht 

wordt te mog n landen; 
7°. het vermoedelijk tijdstip van aankomst 

en van vertrek. 
Art. 4. Het 1s den commandanten van 
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vreem de milita i rn luch tvaartui gen binnen het 
rechtsgebied van N ederlandsch-lndië, Surina
rne en Curaçao verboden a f te wij ken van de 
door den Landvoogd toegestane route . 

A rt. 5. 1. Het medevoeren van wapens, 
voor zooveel geen deel u itmakende van de uit
rusting van het luchtvaartu ig - zul ks ter be
oordeeling van den L andvoogd-, van munit ie 
anders dan voor se in- en startpatronen, van 
bommen, torpedo's, dan wel andere projec
t iel en , van g ifgassen en van gebruiksklare 
fotograf ietoestellen is verboden . 

2. H et is verboden, a nders dan in geval 
van nood , van valsche1men gebruik te maken 
voor het verlaten van vreemde mi l ita ire l uch t
vaartuigen. 

3. V an het ver bod ten aanzien van wapens 
en munitie, indien bestemd voor zelfverded i
gin g en van fotograf ietoestellen, bedoeld in 
het eerste l id, kan door of namens den Land
voogd ontheff ing worden verleend. 

A r t . 6. 1 . Vreemde mi li taire luchtvaartu i
gen vertoevende in het rechtsgebied van Ne
derl·andsch-l ndië, Surinarne en Curaçao zij n 
gehouden zich te gedragen naar de bepal ingen 
va n het A lgemeen Reglement betreffende de 
rad iober ichtgeving behoorende bij het Inter
nationaal verdrag betreffende de verre be
r ichtgeving van Madrid 1932. 

2. Vreemde m il itaire luchtvaartuigen in 
het rechtsgebied van Nederlandsch- l ndië, Su-
1·inarn e en Curaçao geland zij nde, behoeven 
voor het gebruik van hunne radio-installaties 
ee n daartoe strekkende vergunning van de 
door den Landvoogd aan te wijzen plaatse
lij ke, burgerlijke of mi litaire autor iteiten. 

Art. 7. V reemde militaire luchtvaartuigen 
zijn, behoudens het bepaalde in artikel 8, 
binnen het rech tsgebied van Nede,·landsch
l ndië, SU1·inarne en Curaçao onderworpen aan 
a ll e in het betrokken geb ied geldende alge
meene en plaatselijke verorden ingen, regle
m enten en keuren . 

A rt. 8. 1 . Vreemde mil itaire luchtvaartu i
gen, welke na de in artikel 2 bedoelde vergun
ni ng te hebben verkregen, binnen het rechts
geb ied van Nederlandsch- I ndië, Surinarne en 
Curaçao l anden, zull en, voor zoover toepasse
lijk, dezelfde voorrechten gen ieten, welke zij11 
toegestaan aan vreemde oorlogsschepen. 

2 . De in het vor ig l id bedoelde voorrechten 
worden niet genoten door vreemde m ilitaire 
luchtvaartuigen , wel ke b innen het in dat l id 
genoem de rech tsgebied zij n geland ten gevolge 
van overmach t dan wel door seinen als anders
zins daartoe bevel hebben ontvangen, een en 
a nder ter be oo rdeeling van den Landvoogd. 

Art . 9. N a een land ing van een of meer 
vreemde milita ire luchtvaartuigen b innen het 
r echtsgebied van N ederlandsch-l ndië, Surina
rn e en Curaçao wordt den commandant door 
de zorg van de in artikel 3 bedoelde plaatse
lijke autor itei te n een door den Landvoogd 
vast te stellen vragenformulier ter invulling 
naar beste weten aangeboden . 

Art. 10. Ged urende het verbl ij f binnen het 
rech tsgebied van N ede1·la1uisch-l ndië, Surina
n,e en Curaçao mogen vreemde mil itaire lucht
vaartui gen bui ten het volgen van de toege
stane route geen vl uchten m aken zonder spe
ciale vergunni ng door of namens den Land
voogd te verleenen. D eze vergunning kan 
worden gevraagd door tusschenkomst van de 

hoogste leger- of marineautor ite iten , dan wel 
bij ontstenten is van deze de hoogste burger
lijke a utori teit ter plaatse, zulks onder ver
melding voor zoover nood ig van de gegevens 
genoemd in artikel 3. 

Art. ll. In geval van overmacht zij n de 
bepal ingen van de artikelen 2 en 4 n iet van 
toepass ing, evenm in de in het betrokken ge
bied gel dende voorschri ften betreffende het 
op het daartoe voorgeschreven sein onverwijld 
l anden op het naastbij zijnde vliegterre in of in 
de naastbijzij nde vl iegh aven; een en ander 
ter beoordeeling van den L andvoogd . 

Art. 12. Aan de commandanten van vreem
de m ilitaire luchtvaartuigen , vertoevende bin
nen het rechtsgeb ied van Nederlandsch-l ndië, 
Surina,ne en Curaçao, die een der vooraf
gaande bepalingen overtreden , kan door of 
vanwege den Landvoog d worden gelast zich 
met de onder hun bevel staande luchtvaartu i
gen en derzelver bem a nning te verwijderen, 
volgens een hun daartoe aangewezen route; 
zoo nood ig kunnen zij m et geweld daartoe 
worden gedwongen . 

Art. 13. De commandanten van vreem de 
militaire luchtvaartu igen , die krach tens de 
voorafgaande voorschriften binnen het rech ts
gebied van Nedei·landsch-l ndië, Surinarne en 
Curaçao vertoeven, zijn verpl icht binnen twee 
uren het betrokken rech tsgebied volgens de 
aan te geven route met de onder h un bevel 
staande luchtvaartuigen en der zelver beman
n ing te verlaten, zoodra zij daartoe door of 
vanwege den Landvoogd een u itnood iging 
hebben ontvangen. 

A rt. 14. Wij behouden Ons voor om in 
t ij den van oorlog, oorlogsgevaar of handha
v ing der onzijdigheid en verder in andere bui
tengewone omstandigheden de toelating van 
vreem de mil ita ire luch tvaartuigen binnen het 
rechtsgebied van N ede,·landsch-l ndië, Surina-
1ne en Cumçao te beperken dan wel geheel te 
verbieden, zoomede om de vergunning tot het 
gebru ik van rad ioinstallaties geheel of gedeel
telijk in te trekken. 

Art. 15. Voorsch riften tot u itvoeri ng van 
dit besluit worden in Nederlandsch-l ndië ge
geven bij regeeringsverordening, in Surinarne 
en Curaçao bij beslu it van den Gouverneur .. 

Art. 16. Deze bepalingen kunnen worden 
aangehaald als "Toelatingsbeslu it vreemde 
m ili taire luchtvaartu igen N ederlandsch-Indië, 
Surina,ne en Cu,·açao" . 

A ,·t. II. D it besl u it treedt in wer k ing in 
Nede,·landsch-l ndië met ingang van een nader 
door den Gouverneur, in Su,-ina,n.e en Curaçao 
met ingang van een nader door den Gouver
neur te bepalen tij dsti p . 

Onze Ministers van Koloniën , van B uiten
landsche Zaken en van Defensie zijn, ieder 
voor zoover hem aangaat, belast met de u it
voering van di t besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 26sten Juni 1935. 
WILH ELMI NA. 

De Ministe1· van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Co 1 ij n. 
D e Minister van Buitenlandsche Zaken, 

d e G ra e f f. 
De M inis ter van D efensie, L. N . D ec k e r s. 

(Ui tgeg. 12 J uli 1935.) 
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s. 362. 

26 J uni 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het West-Indisch Detacheeringsbesluit 1930. 

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

Staat, Minister van Koloniën van 17 Mei 
1935, 7de Afdeeling, n°. 9; 

Gelet op artikel 63 van de Grondwet; 
D en Raad van Stat.e gehoord (adv ies van 12 

Juni 1935, n°. 32); 
Gelezen het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 19 Juni 1935, 7de Af
deeling, n°. 7; 

Overwegende, dat wijziging van het " West
Indisch Detacheeringsbesluit 1930" noodzake
lijk is gebleken ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. H et eerste lid van artikel 4 van Ons 
besluit van 29 Augustus 1930 (Staatsblad n°. 
380), Gouve,·nementsblad n°. 80, Publicatie
blad n°. 84), betreffende uitzending naar 
Suriname en naar Curaçao van Rijksambte
naren, di e zich voor de vervulling van eenig 
ambt in burgerlijken dienst aldaar beschik
baar stell en, en regeling van hun terugkeer 
hier te lande, wordt gelezen a ls volgt : 

"Nadat een op den voet van de bepalingen 
"van dit besluit uitgezonden ambtenaar hetzij 
"vóór, hetzij uiterl ij k op of g.erekend van den 
"dag, waarop hij in Suriname of in Curaçao 
"zijn in het eerste lid van artikel 2 bed~~] d 
" dienstverband zal hebben vervuld, van z1i ne 
,,werkzaamheid in Surinaamschen of in Cu
"raçaoschen dienst eervol zal zijn ontheven 
,,dan wel uit dien dienst eervol zal zijn ont
,,slagen, wordt hem, mits hij uiterlijk na ver
" loop van één jaar, gerekend van en met den 
"datum, waarop de ontheffing of het ontsbig 
,, is ingegaa n, in N ederla nd teruggekeerd ,s, 
" ter zake van de afgeloopen deta heering eene 
"uitzendingsprem ie uitgekeerd , gelijkstaande 

met tien procent van de tijdens het boven
'.'.bedoeld di enstverband door hem in Suri
.,naamschen of Curaçaoschen dienst genoten 
,,gezamenlijke activ iteitsjaarwedden". 

2. De slotzin van het derde I id van artikel 
·6 van het in het vorige artikel genoemde be
sluit wordt gelezen als volgt: 

" Ten aanz ien van di t wachtgeld zijn voorts 
"van overeenkomstige toepassing de artikelen 
,,5, 6, derde, vijfde en zesde lid , 7, eerste lid , 
" 7a, 8, 8a, 9, 10, 11 en 12 va n het Koninklijk 
,,besluit van 3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 
" 479), zooals dit sedert zal zijn gewijzigd of 
,,aangevuld" . 

Onze M inisters , Hoofden van Depar tementen 
van Al gemeen Bestuur, zijn , ieder voor zoo
veel hem betreft, bel ast met de uitvoering van 
dit beslui t, dat in het Staats blad geplaatst e n 
in afschrift aan den R aad van State mede
gedeeld zal worden. 

H et Loo, den 26sten Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M inister van K oloniën, 

H. Co I ij n. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

de Graeff. 
De Minis ter van J ustitie, V a n Sch a i k. 

De 11finister van B innenlandsche Zaken, 
J . A . de W i I d e. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen a. i ., 

J. R. SI o tem a ker d e B ruïne. 
D e Ministe,· van Financiën, 0 u d. 

De Minister van Defensie, L. N. D ec k e rs. 
De M inis ter van Waterstaat, 
v a n L i d t h de J e u d e. 

De Ministe,· van Economische Zaken, 
H . G e I i s s e n. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. S I o tem ake r d e B ruïne. 

(Uitgeg . 12 Jul i 1935.) 

s. 363. 

26 J uni 1935. BESLUIT, houdende vrijstel
li ng van rechten verschuld igd voor ver
richtingen ten hypotheekkantore. 

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

F inanciën van den 5den Juni 1935, n°. 220, 
a fdeel ing Hypotheken en K adaster; 

Gelet op artikel 10, onder 1 °, lette r b, der 
wet van 3 Apr il 1922 (Staatsblad n°. 166); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 18den J uni 1935, n°. 29) ; 

Gezien het nadere rapport van Onzen Mi
nister van Financiën van den 21sten Juni 
1935, n°. 199, afdeeling Hypotheken en Ka
daster ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. 1. Van de rechten, omschreven in de 
wet van 3 April 1922 (Staatsblad n°. 166), 
zijn vrijgesteld: 

1 °. de verr icht ingen, welke pl aats vinden 
op verzoek van een procureur, toegevoegd aan 
een persoon, die toegelaten is om gratis te 
procedeeren , mits de procureur schriftelijk 
verklaart, dat de gevraagde gegevens noodig 
zijn voor het voorbereiden of het voeren van 
de procedure d ie gratis wordt behandeld, of 
voor het ten uitvoer leggen van de uitspraak, 
in die procedure gegeven, en voorts de toela
ting tot gratis procedure vermeldt door aan
haling van het coll ege, dat de beschikking gaf, 
alsmede de dagteekening van die beschikking; 

2°. de verricht ingen, welke plaats vinden 
op verzoek van een curator in een fai ll isse
ment, mits de curator schriftelijk verklaart, 
dat de gevraagde gegevens noodi g zijn voor 
een behoorlijke afwikkeling van het faillisse
ment en den naam van den fai lli et vermeldt. 

2. De bewaarders vermelden op alle stuk
ken, waarvoor krachtens di t besluit vrijstelling 
van recht wordt genoten, de beschikking, waar
bij de toelating tot gratis procedure is ver
leend, of het faillissement, waarin de stukken 
moeten dienen. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit bes! uit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 26 ten Juni 1935. 
WILHELMI A. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 19 J uli 1935. ) 
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2'1 Juni 1935. BESLUIT tot vaststelling van 
den a lgemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij artikel 8 der wet van 4 
Maart 1935 (Staatsblad n°. 76), houdende 
voorzieningen, terzake van gemeentelijke 
kosten van werkloosheidszorg. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Financiën, van Binnen
landsche Zaken en van Sociale Zaken, dd . 22 
Mei 1935, afdeeling Generale Thesaurie, n°. 
250, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, n°. 
15073, en afdeeling Werkverschaffing en 
Steunverleening, n°. 1139; 

Gezien artikel 8 der wet van 4 Maart 1935, 
houdende voorzieningen terzake van gemeen
telijke kosten van werkloosheidszorg (Staats
blad n°. 76); 

Den Raad van State gehoord (advies van 4 
Juni 1935, n°. 32); 

Gez ien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers, dd. 25 Juni 1935, afdeeling 
Gener ale Thesaur ie, n°. 178, afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur, n°. 16947, en afdeeling 
Werkversch affing en Steunverleening, n°. 
204-1139 · 

Hebb~n goedgevonden en verstaan: 
Gerekend met ingang van 1 J anuar i 1935 

vast te stellen de navolgende voorschriften. 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
1°. de wet: de wet, houdende voorzieningen 

terzake van gemeentelijke kosten van werk
loosheidszorg (Wet van 4 Maart 1935, Staats
blad n°. 76); 

2°. het fonds: het Werkloosheidssubsidie
fon ds; 

3°. het uitgestooten bedrag: het bedrag, 
dat terzake van de gewone uitgaven wegens 
kosten van steunuitkeeringen aan werkloozen 
en die van arbeidsloonen, in den zin der wet, 
betaalcl bij werkverschaffing aan werkloozen, 
gedaan in 1934, niet door een gemeente uit 
hare gewone inkomsten is kunnen worden ge
dekt; 

4°. de belastingbijdrage: de bijdrage aa11 
een gemeente, die. tengevolge van de inper
king van haar belastinggebied, ingevolge de 
bepalingen der wet, moeilijkheid ondervindt; 

5°. Onze Ministers : de Ministers van Fi
nanciën, van Binnenlandsche Zaken en van 
Socia le Zaken. 

2. De vorm van de ingevolge dit besluit 
door de gemeentebesturen in te zenden op
gaven, alsmede de termijnen van inzending 
der opgaven, worden, voorzoover deze niet 
in dit besluit zijn opgenomen, door Onze Mi
nisters vastgesteld . 

HOOFDSTUK II. 

De bijdrage in de uitgaven ,pegens kosten van 
steunuitkeeringen aan werkloozen en die van 
a.rlrnidsloonen. betaald bij werkverschaffing 

aan werkloozen ( artikel 8, eerste en 
tweede lid, der wet). 

3. De bijdrage, bedoeld in het eerste lid 1 

van artikel 8 der wet wordt onderscheiden 111 

een gewone en een extra bijdrage. 
4. De gewone bijdrage omvat: 
a. een pei·centage van het bedrag der uit

gaven wegens kosten van uitkeeringen aan 
werkloozen en die van arbeidsloonen, betaald 
bij werkverschaffing aan werkloozen, zooals 
deze uitgaven nader zijn omschreven in ar
tikel 6; 

b. een tegemoetkoming in de kosten van 
controle op werkloozen, zooals deze nader is 
omschreven in artikel 7. 

5. 1. Het in het vorig artikel onder a be
doel de percentage wordt voor elke daarvoor in 
aanmerking komende gemeente bepaald aan 
de hand van een schaal. 

2. Deze schaal wordt tel ken jare bij alge
meenen maatregel van bestuur vastgesteld . 
Voor het jaar 1935 is zij a ls bijlage aan dit 
besluit toegevoegd . 

3. Bij deze schaal wordt het bedrag der in 
artikel 6 omschreven uitgaven ui tgedrukt in 
procenten van de som der volgens artikel 8 
berekende bel asting opbrengsten. 

4. Indien bij de berekening van het per
centage, bedoeld in kolom 1 van de hiervoor 
bedoelde schaal, een getal wordt verkregen, 
dat niet in die kolom voorkomt, wordt voor de 
bepaling van het percentage, bedoeld in ko
lom 2 van de voornoemde schaal, rekening 

gehouden met ,het na"stli ggend lager getal in 
kolom 1. 

6. 1. Het bedrag van de in artikel 4, 
onder a bedoelde uitgaven wordt verkregen 
door samentelling van de ten laste van den 
gewonen dienst der gemeentebegrooting ge
dane u itgaven wegens: 

a. uitkeeringen aan werkloozen, toeslagen 
op uitkeeringen uit werkloozenkassen daar
onder begrepen; 

b. arbeidsloonen, betaald bij werkverschaf
fing aan werkloozen; 

een en ander berekend met inachtneming 
van de volgende bepalingen . 

2. Onder werkloozen, in den zin van dit ar
tikel, zijn te verstaan zij , die door Onzen Mi
nister van Sociale Zaken als zoodanig zijn aan
gemerkt. 

3. De steunuitkeeringen, toeslagen op uit
keeringen uit werkloozenkassen daaronder be
grepen, mogen bij de toepassing van het eer
ste lid van dit artikel slechts worden mede
geteld. voor zoover zij zijn verstrekt overeen
komstig voorschriften van Onzen Minister van 
Sociale Zaken en voor zoover zij zijn gedaan 
over de tijdvakken. voor wel ke die voorschrif
ten door Onzen Minister van Sociale Za ken 
geldig zij n verklaard. 

4. De arbeidsloonen, betaald bij werkver
schaffing aan werkloozen, mogen bij de toe
passing van het eerste lid van dit artikel 
slechts worden medegeteld: 

a. voorzoover zij betaald zijn aan werkloo
zen, die door of namens Onzen Minister van 
Sociale Zaken zijn aangewezen; 

b. voorzoover zij zijn bepaald overeenkom- · 
stig door Onzen Minister van Sociale Zaken 
goedgekeurde loonregelingen; 

c. voorzoover zij betrekking hebben op door 
Onzen Minister van Sociale ZakE>n goedge
keurde werkverschaffingsobjecten; 

d. voorzoover zij betrekking hebben op tijd-
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vakken, waarvoor door Onzen Minister van 
Sociale Zaken gelegenheid tot werkverschaf
fing werd opengesteld; 

e. voor de bedragen, welke geacht kunnen 
worden in het belang van de werkverschaf
fing te zijn uitgegeven. Onze M inister van 
Sociale Zaken stelt bij de goed keuring van elk 
werkversch aff ingsobj ect zulk een bedrag vast. 

7. 1. De tegemoetkoming in de kosten van 
controle op werkloozen, als bedoeld in artikel 
4, onder b, wordt berekend naar grondslagen , 
ontleend aan het aantal en de belooning van 
de personen, die voor het uitoefenen van deze 
controle in dienst der gemeente zijn. 

2. Onze Ministers bepal en het aantal per
sonen, de in aanmerking komende belooning 
van deze personen en de tijdvakken, waarover 
de tegemoetkomi ng zal worden berekend. 

8. 1. De som der belastingopbrengsten, in 
artikel 5, derde lid , bedoeld, wordt verkregen 
door optelling van de zuivere opbrengst van: 

a. honderd opcenten op de hoofdsom der 
gemeentefondsbelasting bij rang chikking der 
gemeenten voor de heffing dezer belasting in 
de eerste klasse; 

b. vij ftig opcenten op de hoofdsom der 
vermogens belasting: 

c. tachtig opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting wegens gebouwde eigendom
men ; 

d. twintig opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting wegens ongebouwde eigendom
men· 

e. ' de hoofdsom der personeele belasting 
volgens het tarief der wet op de Personeele 
belasting 1896, vermeerderd met honderd en 
vijftig opcenten in de klasse of de klassen, 
waarin de gemeenten voor de heffing dez.er 
belasting gerangschikt zijn; 

f. vijf en zeventig procent van de hoofdsom 
der grondbelasting. 

2. Voor de toepassing van het derde lid 
van artikel 5 wordt jaarlijks voor elke ge
meente bepaald de in het vorig lid bedoelde 
som der bel a ti ngopbrengsten over het boe
ki ngstijdvak, dat eindigt in het kalenderjaar, 
da t twee ja ren voorafgaat aan het kalender
jaar, waarop de in het vorig lid bedoelde be
rekening betrekking heeft. 

3. De in het ee rste lid bedoelde belasting
opbrengst va n 100 opcenten op de hoofdsom 
der gemeentefondsbelasting wordt voor elke 
gemeente gesteld op 1¼ maal het bedrag der 
ingevolge a rt ikel 21 , derde en vierde I id , 
juncto artikel 36, twaalfde en dertiende lid , 
van het Financieele-verhoudingsbesluit voor 
het desbetreffende boekingstijdvak berekende 
opbrengst van 80 opcenten op de hoofdsom 
di er belasting. 

4. De in het eerste lid onder b tot en met 
/ bedoelde belastingopbrengsten worden voor 
elke gemeente gesteld op de bedragen der in
gevolge artikel 21, vijfde tot en met twaalfde 
lid , juncto a r tikel 36, veertiende lid, van het 
Financ ieele-verhoud ingsbesl uit voor het des
betreffende boekingstijdvak berekende op
brengst van elk der in het ee rste I id onder de 
letters b tot en met / genoemde belastinger: . 

5. Bij de toepassing van het derde en het 
vierde lid worden eventueele ingevolge arti
kel 25, vierde lid , van het Financieele-verhou
dingsbesluit genomen besl iss ingen mede .n 

aanmerking genomen. 
9. 1. Indien tengevolge van de opneming 

in de begrooting van voor een gewone bij
d rage uit het fonds in aanmerking komende 
uitgaven, het evenwicht tusschen de gewone 
uitgaven en inkomsten van een dienstjaar 
eener gemeente is verstoord, kan, voorzoover 
zulks voor het herstel van het verstoorde even
wicht nood ig is te achten, onder de hi eronder 
omschreven voorwaarden, een extra bijdrage 
ten laste van het fonds worden toegekend. Het 
bedrag dezer bijdrage is in geen geval groo
ter, dan noodig is om het bedrag der gewone 
bijdrage, bedoeld in artikel 4, onder a, op te 
voeren tot ten hoogste 99 ten honderd van de 
in artikel 6 omschreven uitgaven. 

2. De extra bijdrage wordt slech ts da n toe
gekend, indi en de gemeentebegrooting van het 
dienstjaar, waarop de bijdrage betrekking 
heeft, volledig voldoet aan de voorwaarden , 
welke door Onze Ministers, na overleg met 
Gedeputeerde Staten, vóór of zoo spoedig mo
gelijk na den aanvang van het betrokken 
dienstjaar worden gesteld. 

10 . 1. Voor toekenning van een gewone 
<1n een extra bijdrage komen slech ts die ge
meenten in aanmerking, welke 

a. zich geheel gedragen naar de algemeene 
voorschriften, door Onzen Minister van So
ciale Zaken gesteld of nog te steil en ten aan
zien van steunverleening en werkverschaffing. 
de desbetreffende administrati e en de con
trol e op de werkloozen daaronder begrepen; 

b. zich tegenover Onze Ministers verbinden 
om alleen hulp op het geb ied van werkloozen
zorg te verstrekken of te laten verstrekken, 
welke door Onzen Minister van Sociale Za
ken is aangegeven en onder de voorwaarden, 
waarop tevoren van dezen Minister de goed-
keuring is verkregen. · 

2. Van toekenning van een gewone en een 
extra bijdrage zijn uitgesloten de g meenten, 
die op 1 Augustus 1935 niet zijn aangesloter. 
bij de regeling, vervat in het Werkloosheids
besl uit 1917, en de gemeenten, die, hoewel zij 
op 1 Augustus 1935 bij die regeling waren 
aangesloten, deze aansluiting op of nà dien 
datum hebben te n iet gedaan. 

HOOFDSTUK III. 

De bijdrage in het uit gestooten bedrag (a rti kel 
8, derde l id, onde1· a, de,· we t ). 

ll. 1. De bijdrage, bedoeld in artikel 8, 
derde lid, onder a, der ,vet bedraagt jaarlijks 
een percentage van het één t iende gedeelte 
van het uitgestooten bedrag eener gemeente. 

2. Het in het eerste lid van dit artikel be
doel de percentage is gelijk aan het percentage, 
dat geldt voor de berekening der gewone bij
drage eener gemeente, a ls bedoeld in artikel 
4, onder a. 

12. H et uitgestooten bedrag wordt, na over
leg met Gedeputeerde Staten, gesteld op het 
bedrag, dat noodig ware geweest om even
wicht tot stand te brengen tussch en de ge
wone uitgaven en inkomsten van het dienst
jaar 1934, indien de gewone uitgaven zoover 
waren verlaagd en de gewone inkom ten zoo 
hoog waren opgevoerd, als Onze Ministers 
mogelijk hadden geacht, met dien verstande, 
dat het uitgestooten bedrag niet te boven gaat 
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het bedrag, dat wegens kosten van steunui t. 
keeringen aan werkloozen, en die van ar
beidsloonen, betaald bij werkverschaffing aan 
werkloozen, na aftrek van de Rijksbij drage, 
ten laste van den gewonen dienst der gemeen
tebegrooting voor het dienstjaar 1934 zuiver 
is uitgegeven. 

HOOFDSTUK IV. 

De belastingbijdrage ( artikel 8, derde lid, 
onder b, der wet). 

13. 1. Voor toekenning van een belasting• 
bijd rage komen slechts in aanmerking die ge
meenten, welke moeilijkheid ondervinden ten
gevolge van de inperking van haar belasti.ng
geb ied, ingevolge de bepalingen der wet. 

2. De belastingbijdrage kan ten hoogste 
beloopen een som, welke noodi g is te achten 
voor de verkrijging van evenwicht tusschen de 
gewone uitgaven en inkomsten van een dienst
jaar, doch in geen geval meer dan de som 
der belastingopbrengsten, welke geacht kun
nen worden ingevolge de bepalingen der wet 
van de gemeente naar het fonds te zijn over
gebracht. 

3. Zij wordt slechts dan verleend, indien de 
gemeentebegrooting van het dienstjaar, waar
op de bijdrage betrekking heeft, volledig vol 
doet aan de voorwaarden, welke door Onze 
Ministers , na overleg met Gedeputeerde Sta
ten, vóór of zoo spoedig mogelijk na den aan
vang van het betrokken dienstjaar worden 
gesteld. 

HOOFDSTUK V. 

Samenvoeging, grenswijziging en opheffing 
van gemeenten. 

14. 1. Ten aanzien van de gemeenten, die 
in de jaren 1935 en 1936 anders dan met in
gang van 1 J anuari 1936 zijn ontstaan door 
samenvoeging van twee of· meer gemeenten, 
of welker g renzen in die jaren zij n gewijzi gd, 
a lsmede ten aanzien van de gemeenten, die in 
die jaren anders dan met ingang van 1 J a
nuari 1936 zijn opgeheven, wordt, met be
trekking tot het kal enderj aar, waar in de sa
menvoeging, grenswijzig ing of opheffing plaats 
vindt, het bedrag der in artikel 6 omschreven 
uitgaven uitgedrukt in procenten van een ge
deel te van de som der vol gens artikel 8 vast
gestelde belastingopbrengsten. 

2. H et gedeelte, in het vorig lid bedoeld, 
wordt verkregen door vermenigvuldiging van 
<le som der belastingopbrengsten met een 
breuk, waarvan de teller voorstelt het aantal 
maanden, dat de gemeente in het kalender
jaar bestaan heeft, en waarvan de noemer 12 
bedraagt. 

3. Het eerste en het tweede lid vinden met 
betrekking tot gemeenten, welker grenzen in 
de jaren 1935 en 1936 anders dan met ingang 
van 1 J anuari 1935 zijn gewijzigd , of welke in 
de jaren 1935 en 1936 anders dan met ingang 
van 1 Januari 1936 zijn samengevoegd, toe
passing zoowel ten aanzien van de gemeente, 
zooals deze vóór den datum van ingang der 
grenswijziging of samenvoeging, al s ten aan
zien van de gemeente, zooals deze nà den 
datum van ingang der grenswijziging of sa
menvoeging is samengesteld. 

HOOFDSTUK VI. 

De vaststelling der bijdragen uit het fonds. 

15. 1. Voor de toepassing van artikel 4 
worden voor elke gemeente met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 6 en 7, als 
uitgaven wegens kosten van uitkeeringen aan 
werkloozen en die van arbeidsloonen, betaald 
bij werkverschaffing aan werkloozen, en als 
uitgaven terzake van controle op werkloozen, 
aangemerkt de bedragen, welke voor deze 
doeleinden zijn opgenomen in de aan Onzen 
Minister van Sociale Zaken ingezonden op
gaven, voor zoover die bedragen door dezen 
Minister na verificatie dier opgaven zijn 
goedgekeurd. 

2. Nadat de termijn voor inzending van de 
opgaven, bedoeld in het vorig lid, over een 
kalenderjaar is verstreken, zendt Onze Minis
ter van Sociale Zaken aan elk gemeentebe
stuur, dat opgaven over het afgeloopen ka
lenderjaar heeft ingezonden, een opgaaf van 
het totaal bedrag der uitgaven wegens kosten 
van uitkeeringen aan werkloozen , dat der uit
gaven wegens arbeidsloonen, betaald bij werk
versch affing aan werkloozen, en dat der uit. 
gaven terzake van controle op werkloozen over 
genoemd kalenderjaar . 

3. Binnen tien dagen, nadat de in het vo
rig lid bedoelde opgaaf is ter post bezorgd, 
kunnen de gemeentebesturen aan Onzen Mi
n ister van Sociale Zaken de bezwaren mede
deelen, waartoe de opgaaf hun aanle iding geeft . 

16. Voor de toepassing van artikel 4 wordt 
voor elke gemeente de som der belastingop
brengsten, bedoeld in artikel 8, door Onzen 
Minister van Financiën telkenjare vastgesteld . 

17. 1. Vóór 1 Augustus 1935 zendt elk 
daarvoor in aanmerking komend gemeente
bestuur aan Gedeputeerde Staten een opgaaf 
van het ui tgestooten bedrag. 

2. Vóór 1 September 1935 zenden Gedepu
teerde Staten de in het vorig lid bedoelde op
gave, vergezeld van hun adv ies, aan Onzen 
Minister van Financiën. 

18. 1. Vóór 1 Augustus 1935 zendt elk ge
meentebestuur, dat voor het jaar 1935 aan
spraak meent te kunnen maken op een extra 
bijdrage, bedoeld in a rtikel 9, en eventueel op 
een belastingbijdrage, bedoeld in artikel 13, 
een aanvrage aan Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken . 

2. Aanvragen, a ls in het vorig lid bedoeld, 
voor volgende jaren, moeten worden ingezon
den vóór 1 J anuari van het jaar, waarop zij 
betrekking hebben. 

19 . 1. Onze Ministers stell en voor elke ge
meente vast: 

I . vóór 1 J un i van het ka lenderjaar, vol
gende op dat, waarop de vasts teil ing betrek
king heeft : 

a. het totaalbedrag der uitgaven wegen, 
kosten van uitkeeringen aan werkloozen en 
die van a rbe idsloonen, betaald bij werkver

·schaffing aan werkloozen, bedoeld in arti
kel 6; 

b. het percentage, bedoeld in kolom 1 der 
in artikel 5 genoemde sch aal ; 

c. het percentage, bedoeld in kolom 2 der 
in artikel 5 genoemde schaal ; 

d. het bedrag der gewone bijdrage, bedoeld 
in artikel 4, ondei· a; 
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e. het bedrag der gewone bijdrage, bedoeld 
in artikel 4, onder b; 

/. het bedrag der bijdrage in het uitgestoo
ten bedrag, bedoeld in artikel 11; 

II. binnen twee maanden nadat de gemeen
terekening over het dienstjaar 1934 door Ge
deputeerde Staten is gesloten: 

het uitgestooten bedrag; 
III. binnen twee maanden na de goedkeu

ring van de gemeentebegrooting, waarin een 
extra-bijdrage, bedoeld in artikel 9, of een 
belastingbijdrage, bedoeld in artikel 13, is ge
raamd: 

a. het bedrag der extra-bijdrage, bedoeld 
in artikel 9; 

b. het bedrag der belastingbijdrage, be
doeld in artikel 13. 

2. Het besluit, bedoeld in het eerste lid , 
onder I, a, is met redenen omkleed, indien 
het gemeentebestuur bezwaren heeft inge
bracht tegen de opgaaf, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 15. . 

20. Indien na de toekenning van een ge
wone bijdrage, bedoeld in artikel 4, of van 
een extra bijdrage, bedoeld in artikel 9, om
standigheden aanwezig blijken te zijn, die, 
indien zij bekend waren geweest vóór de toe
kenning van de gewone of vari de extra bij
drage, tot niet-toekenning van een gewone of 
van een extra bijdrage dan wel tot toeken
ning van een gewone of van een extra bij
drage, dan wel tot toekenning van een ge
wone of van een extra bijdrage tot een ge
ringer bedrag aanleiding zouden hebben ge
geven, kunnen Onze Ministers bij met redenen 
omkl eed besluit a lsnog tot intrekking of wijzi
ging van de toegekende gewone of extra bij
drage overgaan. 

21. 1. De extra bijdrage en de belasting
bij drage worden zoo spoedig mogelijk na den 
aanvang van het dienstjaar, waarop zij be
trekking hebben, toegekend. 

2. Verhooging dezer bijdragen in den loop 
of na afloop van het dienstjaar, heeft niet 
plaats. 

3. Verl aging of intrekking van de voren
bedoelde bijdragen kan, onverminderd het be
paalde in artikel 20, plaats hebben bij niet
naleving van de voorwaarden, welke aan de 
toekenning der bijdragen zijn verbonden en 
voorts, indi en de maatregelen tot verlaging 
der gewone uitgaven en verhooging der ge
wone inkomsten, welke in de begrooting zijn 
geraamd, niet of niet tijdig zijn ingevoerd. 

HOOFDSTUK VII. 

Voo?"Schotverl eening op de bijdragen, afre kt
ning van de bijdragen en voorschotverleening 

ter voorloopige dekking van het uit
gestooten bedrag. 

22. 1. Aan gemeenten kunnen op hare 
aanvrage, in afwachting, dat de gewone bij
drage overeenkomstig het bepaalde in het 
vorig hoofdstuk wordt vastgesteld, voorschot
ten op die bijdrage worden verleend. 

2. De gemeenten, welke een voorschot, als 
bedoeld in het vorig lid, wenschen te ontvan
gen, wenden zich met een daartoe strekkend 
verzoek tet Onzen Minister van Sociale Za
ken. 

3. Het voorschot aan een gemeente zal ten 

hoogste negentig ten honderd beloopen van 
het bedrag, dat vermoedelijk wegens de voren
bedoelde bijdrage aan die gemeente zal wor
den verleend. 

4 . Het verschil tusschen deze bijdrage, zoo
als die op grond van het bepaalde in dit be
s! uit wordt vastgesteld en het op grond van 
dit artikel uitgekeerde voorschot wordt met 
de gemeente verrekend binnen dertig dagen 
na deze vaststelling. 

5. De verrekening, tengevolge van de in
trekking of van de wijziging, als bedoeld in 
artikel 20, van een reeds toegekende gewone 
bijdrage, vindt plaats binnen dertig dagen na 
de dagteekening van de beschikking tot in
trekking of wijziging. 

23. 1. Aan gemeenten wordt, op hare aan
vrage, op of na 30 Juni 1935 een renteloos 
voorschot ter voorloopige dekking van het 
uitgestooten bedrag verleend. 

2. De gemeenten, welke een renteloos voor
schot, als bedoeld in het vorig lid, wenschen 
te ontvangen, wenden zich met een daartoe 
strekkend verzo.e k tot Onzen Minister van Fi
nanciën. 

3. Het renteloos voorschot aan een ge
meente zal, zoolang het uitgestooten bedrag 
nog n iet is vastgesteld, ten hoogste tachtig 
ten honderd beloopen van de som, waarop dit 
uitgestooten bedrag vermoedelij k zal worden 
vastgesteld. 

4. Het bedrag, waarmede het uitgestooten 
bedrag, zooals dit op grond van het bepaalde 
in dit besluit wordt vastgesteld, het op grond 
van dit artikel uitgekeerde voorloopig rente
loos voorschot overschrijdt, wordt aan de ge
meente a ls renteloos voorschot uitgekeerd bin
nen dertig dagen na deze vaststelling. 

5. De terugbetaling van het aan een ge
meente verstrekt renteloos voorschot zal door 
die gemeente moeten plaats hebben in t ien 
gelijke jaarlijksche termijnen, vervall ende op 
31 December van elk der jaren 1935 tot en 
met 1944. 

24. 1. Van de extra bijdrage en van de be
lastingbijdrage wordt, nadat deze zijn toege
kend, gedurende den loop van het dienstjaar 
aan de gemeenten zeventig ten honderd in ter
mijnen uitgekeerd op tijdstippen, welke door 
Onze Ministers bij de toekenning dier bijdra
gen voor elke gemeente worden bepaald. 

2. Indien en voor zoover naar het oordeel 
van Onze Ministers de overblijvende dertig 
ten honderd der vorenbedoelde bijdragen 
voor den dienst blijken noodig te zijn, wordt 
dit gedeelte zoo spoedig mogelijk uitgekeerd 
na het slui ten van het dienstjaar, waarop de 
bijdragen betrekking hebben. 

3. De verrekening tengevolge van de in
trekking of van de wijziging, als bedoeld in 
de artikelen 20 en 21, van een reeds toege
kende extra bijdrage, vindt plaats binnen der
tig dagen na de dagteekening van de be
schikking tot intrekking of wijziging. 

25. 1. Tegelijk met de verrekening van de 
gewone bijdrage en de op die bijdrage genoten 
voorschotten wordt de bijdrage in het uitge
stooten bedrag met een gemeente afgerekend. 

2. In afwachting van de afrekening, be
doeld in het vorig lid , wordt op 31 December 
van elk der jaren 19 35 en 19 36 een voorschot 
op de bijdrage in het uitgestooten bedrag 
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verleend ten beloope van tachtig ten honderd 
van het vermoedelijk bedrag dier bijdrage. 

HOOFDSTUK VIII. 

Slotbepaling. 

26. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag volgende op dien 
zijner afkondi g ing. 

2. De bepal ingen van dit besluit, met uit
zondering van het bepaalde in artikel 23, 
vijfde lid , zijn slechts van kracht voor de 
dienstj aren 1935 en 1936. 

Onze Ministers van Financiën, van Binnen
landsche Zaken en van Sociale Za ken zij n be
last met de uitvoering van dit beslu it, dat in 
h et Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aau den 
R aad van State en aan de Algemeene Reken
kamer. 

H et Loo, den 27sten Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van Financiën, 0 ud . 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. de W i I d e. 
De Minister van Social e Zaken, 

J. R. SI o tem a k e r d e B r u ï n e. 
(Uitgeg. 29 J uni 1935.) 

Schaal voor het dienstjaar 1935, behoorende 
bij het Koninklijk besluit van 27 Juni 1985 

(Staatsblad n°. 864). 

KOLOM 1 stel t voor de in 1935 ten laste 
van den gewonen dienst der gemeentebegroo
ting gedane uitgaven wegens kosten van steun
uitkeer ingen aan werkloozen en die van ar
beidsloonen , betaald bij werkverschaffing aan 
werkloozen, uitgedrukt in procenten (in 3 
decimalen) van de som der belastingopbreng
sten, bedoeld in a r t ikel 8 van het Koninklij k 
besluit van den 27sten Juni 1935 (Staatsblad 
n°. 364), over het boekingstijdvak 1932/33. 

KOLOM 2 stelt voor de bijdrage uit het 
fonds in procenten van de u itgaven wegens 
kosten van steunuitkeeringen aan werkloozen 
en die van arbeidsloonen, betaald bij werk
verschaffing aan werkloozen. 

KOLOM 3 stel t voor de ten laste der ge
meente blijvende kosten, uitgedrukt op de 
wijze als in kolom 1. 
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155,000 90,0 15,500 1137,053 88,7 15,487 
153,455 89,9 15,499 135,842 88,6 15,486 
151,941 89,8 15,498 134,652 88,5 15,485 
150,456 89.7 15,497 133,483 88,4 15,484 
149,000 89,6 15,496 132,333 88,3 15,483 
147,571 89,5 15,495 131,203 88,2 15,482 
146,170 89,4 15,494 130,092 88,1 15,481 
144,794 89,3 15,493 129,000 88,0 15,480 
143,444 89,2 15,492 127,926 87,9 15,479 
142.119 89,1 15,491 126,869 87,8 15,478 
140,818 89,0 15,490 125,829 87,7 15,477 
139,541 88,9 15,489 124,806 87,6 15,476 
138,286 88,8 15,488 123,800 87,5 15,475 
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122,810 87,4 
121,835 87,3 
120,875 87,2 
119,930 87,1 
119,000 87,0 
ll8,084 86,9 
117,182 86,8 
116,293 86,7 
115,418 86,6 
114,556 86,5 
113,706 86,4 
112,869 86,3 
112,043 86,2 
111,230 86,1 
110,429 86,0 
109,638 85,9 
108,859 85,8 
108,091 85,7 
107,333 85,6 
106,586 85,5 
105,849 85,4 
105,122 85,3 
104,405 85,2 
103,698 85,l 
103,000 85,0 _ 
102,311 84,9 
101,632 84,8 
100,961 84,7 
100,299 84,6 
99,645 84,5 
99,000 84,4 
98,363 84,3 
97,734 84,2 
97,113 84,1 
96,500 84,0 
95,894 83,9 
95,296 83,8 
94,706 83,7 
94,122 83,6 
93,545 83,5 
92,976 83,4 
92,413 83,3 
91,857 83,2 
91,308 83,l 
90,765 83,0 
90,228 82,9 
89,698 82,8 
89,173 82,7 
88,655 82,6 
88,143 82,5 
87,636 82,4 
87,136 82,3 
86,640 82,2 
86,151 82,l 
85,667 82,0 
85,188 81,9 
84,714 81,8 
84,246 81,7 
83,783 81.6 
83,324 81,5 
82,871 81,4 
82,422 81,3 
81,979 81,2 
81,540 81,1 
81,105 81,0 
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15,474 80,675 80.9 15,409 
15,473 80,250 80,8 15,408 
15,472 79,829 80,7 15,407 
15,471 79,412 80,6 15,406 
15,470 79,000 80,5 15,405 
15,469 78,592 80,4 15,404 
15,468 78,188 80,3 15,403 
15,467 77,788 80,2 15,402 
15,466 77,392 80,1 15,401 
15,465 77,000 80,0 15,400 
15,464 76,612 79,9 15,399 
15,463 76,228 79,8 15,398 
15,462 75,847 79,7 15,397 
15,461 75,471 79,6 15,396 
l(i,460 75,098 79,5 15,395 
15,459 74,728 79,4 15,394 
15,458 74,362 79,3 15,393 
15,457 74,000 79,2 15,392 
15,456 73,641 79,1 15,391 
15,455 73,286 79,0 15,390 
15,454 72,934 78,9 15,389 
15,453 72,585 78,8 15,388 
15,452 72,239 78,7 15,387 
15,451 71,897 78,6 15,386 
15,450 71,558 78,5 15,385 
15,449 71,222 78,4 15,384 
15,448 70,889 78,3 15,383 
15,447 70,560 78,2 15,382 
15,446 70,233 78,l 15,381 
15,445 69,909 78,0 15,380 
15,444 69,588 77,9 15,379 
15,443 69,270 77,8 15,378 
15,442 68,955 77,7 15,377 
15,441 68,643 77,6 15,376 
15,440 68,333 77,5 15,375 
15,439 68,027 77,4 15,374 
15,438 67,722 77,3 15,373 
15.437 67,421 77,2 15,372 
15,436 67,122 77,l 15,371 
15,435 66,826 77,0 15,370 
15,434 66,532 76,9 15,369 
15,433 66,241 76,8 15,368 
15,432 65,953 76,7 15,367 
15,431 65,667 76,6 15,366 
15,430 65,383 76,5 15,365 
15,429 65,102 76,4 15,364 
15,428 64,823 76,3 15,363 
15,427 64,546 76,2 15,362 
15,426 64,272 7A ' . ..... , .... i5,361 
15,425 64,000 76,0 15,360 
15,424 63,730 75,9 15,359 
15,423 63,463 75,8 15,358 
15,422 63,198 75,7 15,357 
15,421 62,934 75,6 15,356 
15,420 62,673 75,5 15,355 
15,419 62,415 75,4 15,354 
15,418 62,158 75,3 15,353 
15,417 61,903 75,2 15,352 
15,416 61,651 75,1 15,351 
15.415 61,400 75,0 15,350 
15,414 61,151 74,9 15,349 
15,413 60,904 74,8 15,348 
15,412 60,660 74,7 15,347 
15,411 60,417 74,6 15,346 
15,410 60,176 74,5 15,345 
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59,938 74,4 15,344 47,598 
59,700 74,3 15,343 47,447 
59,465 74,2 15,342 47,297 
59,232 74,l 15,341 47,148 
59,000 74,0 15,340 47,000 
58,770 73,9 15,339 46,853 
58,542 73,8 15,338 46,706 
58,316 73,7 15,337 46,561 
58,091 73,6 15,336 46,416 
57,868 73,5 15,335 46,273 
57,647 73,4 15,334 46,130 
57,427 73,3 15,333 45,988 
57,209 73,2 15 332 45,847 
56,993 73,1 15,331 45,707 
56,778 73,0 15,330 45,567 
56,565 72,9 15,329 45,429 
56,353 72,8 15,328 45,291 
56,143 72,7 15,327 45,154 
55,934 72,6 15,326 45,018 
55,727 72,5 15,325 44,882 
55.522 72,4 15,324 44,748 
55,318 72,3 _ 15,323 44,614 
55,115 72,2 15,322 44,481 
54,914 72,1 15,321 44,349 
54,714 72,0 15,320 44,217 
54,516 71,9 15,319 44,087 
54,319 71,8 15,318 43,957 
54,124 71,7 15,317 43,828 
53,930 71,6 15,316 43,699 
53,737 71,5 15.315 43,571 
53,545 71,4 15,314 43,444 
53,355 71,3 15,313 43,31 
53,167 71,2 15,312 43,193 
52,979 71,1 15,311 43,068 
52,793 71,0 15,310 42,944 
52,609 70,9 15,309 42,820 
52,424 70,8 15,308 42,697 
52,242 70,7 15,307 42,575 
52,061 70,6 15,306 42,454 
51,881 70,5 15,305 42,333 
51,703 70,4 15,304 42,213 
51,525 70,3 15,303 42,094 
51,349 70,2 15,302 41,975 
51,174 70,l 15,301 41,857 
51,000 70,0 15,300 41,740 
50,827 69,9 15,299 41,623 
50,656 69,8 15,298 41,507 
50,485 69,7 15,297 41,391 
50,316 69,6 15,296 41,276 
50,148 69,5 15,295 41,162 
49,980 69,4 15,294 41,049 
49,814 69,3 15,293 40,935 
49,649 69,2 15,292 40,823 
49,485 69,1 15,291 40,711 
49,323 69,0 15,290 40,600 
49,161 68,9 15.289 40,489 
49,000 68,8 15,288 40,379 
48,840 68,7 15,287 40,270 
48,682 68,6 15,286 40,161 
48,524 68,5 15,285 40,053 
48.367 68,4 15,284 39,945 
48;211 68,3 15,283 39,838 
48,057 68,2 15,282 39,731 
47,903 68,l 15,281 39,625 
47 750 68 0 1 15 280 39,519 
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67,9 
67,8 
67,7 
67,6 
67,5 
67,4 
67,3 
67,2 
67,1 
67 ,0 
66,9 
66,8 
66,7 
66,6 
66,5 
66,4 
66,3 
66,2 
66,l 
66,0 
65,9 
65,8 
65,7 
65,6 
65,5 
65,4 
65,3 
65,2 
65,1 
65,0 
64,9 
64,8 
64,7 
64,6 
64,5 
64,4 
64,3 
64,2 
64,1 
64,0 
63,9 
63,8 
63,7 
63,6 
63,5 
63,4 
63,3 
63,2 
63,l 
63,0 
62,9 
62,8 
62,7 
62,6 
62,5 
62,4 
62,3 
62,2 
52,1 
62,0 
61,9 
61,8 
61,7 
61,6 
61 5 
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15,279 
15,278 
15,277 
15,276 
15,275 
15,274 
15,273 
15,272 
15,271 
15,270 
15,26 9 
15,268 
15,267 
15,266 
15,265 
15,26 4 
15,263 
15,262 
15,261 
15,26 
15,25 
15,25 
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15,257 
15,25 
15,25 
15,25 
15,25 
15,25 
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15,251 
15,25 
15,24 
15,24 
15,24 
15,24 
15,24 
15,24 
15,24 
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15,24 
15,24 
15,24 
15,23 
15,23 
15,23 
15,23 
15,23, 
15,23 
15,23 
15,23 
15,23 
15,23 
15,22 
15,22 
15,22 
15,22 
15,22 
15,22 
15,22 
15,22 
15,22 
15,22 
15,21 
15,21 
15,21 
15,21 
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39,415 61,4 
39,310 61,3 
39,206 61,2 
39,103 61, l 
39,000 61,0 
38,898 60,9 
38,796 60,8 
38,695 60,7 
38,594 60,6 
38,494 60,5 
38,394 60,4 
38,295 60,3 
38,196 60,2 
38,098 60,1 
38,000 60,0 
37,903 59,9 
37,806 59,8 
37,710 59,7 
37,614 59,6 
37,519 59,5 
37,424 59,4 
37,329 59,3 
37,235 59,2 
37,142 59, l 
37,049 59,0 
36,956 58,9 
36,864 58,8 
36,772 58,7 
36,681 58,6 
36,590 58,5 
36,500 58,4 
36,410 58,3 
36,321 58,2 
36,232 58,l 
36,143 58,0 
36,055 57,9 
35,967 57,8 
35,879 57,7 
35,792 57,6 
35,706 57,5 
35,620 57,4 
35,534 57,3 
35,449 57,2 
35,364 57,1 
35,279 57,0 
35,195 56,9 
35,111 56,8 
35,028 56,7 
34,945 56,6 
34,862 56,5 
34,780 56,4 
34,698 56,3 
34,616 56,2 
34,535 56,1 
34,455 56,0 
34,374 55,9 
34,295 55,8 
34,214 55,7 
34,135 55,6 
34,056 55,5 
33,978 55,4 
33,899 55,3 
33,821 55,2 
33,744 55,l 
33,667 55,0 
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15,214 33,590 
15,213 33,513 
15,212 33,437 
15,211 33,361 
15,210 33,286 
15,209 33,211 
15,208 33,136 
15,207 33,061 
15,206 32,987 
15,205 32,913 
15,204 32,839 
15,203 32,766 
15,202 32,693 
15,201 32,621 
15,200 32,548 
15,199 32,476 
15,198 32,405 
15,197 32,333 
15,196 32,262 
15,195 32,192 
15,194 32,121 
15,193 32,051 
15,192 31,981 
15,191 31,911 
15,190 31,842 
15,189 31,773 
15,188 31,704 
]5,187 31,636 
15,186 31,568 
15,185 31,500 
15,184 31,432 
15,183 31,365 
15,182 31,298 
15,181 31,231 
15,180 31,165 
15,179 31,099 
15,178 31,033 
15,177 30,967 
15,176 30,902 
15,175 30,837 
15,174 30,772 
15,173 30,707 
15,172 30,643 
15,171 30,579 
15,170 30,515 
15,169 30,451 
15,168 30,388 
15,167 30,325 
15,166 30,263 
15,165 30,200 
15,164 30,138 
15,163 30,076 
15,162 30,014 
15,161 29,952 
15,160 29,891 
15,159 29,830 
15,158 29,769 
15,157 29,709 
15,156 29,648 
15,155 29,588 
15,154 29,528 
15,153 29,469 
15,152 29,409 
15,151 29,350 
15,150 29,291 
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54,9 
54,8 
54,7 
54,6 
54,5 
54,4 
54,3 
54,2 
54,1 
54,0 
53,9 
53,8 
53,7 
53,6 
53,5 
53,4 
53,3 
53,2 
53, l 
53,0 
52,9 
52,8 
52,7 
52,6 
52,5 
52,4 
52,3 
52,2 
52,1 
52,0 
51,9 
51,8 
51,7 
51,6 
51,5 
51,4 
51,3 
51,2 
51,1 
51,0 
50,9 
50,8 
50,7 
50,6 
50,5 
50,4 
50,3 
50,2 
50,1 
50,0 
49,9 
49,8 
49,7 
49,6 
49,5 
49,4 
49,3 
49,2 
49,l 
49,0 
48,9 
48,8 
48,7 
48,6 
48,5 
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15.149 
15,148 
15,147 
15,146 
15,145 
15,144 
15,143 
15,142 
15,141 
15,140 
15,139 
15,138 
15,137 
15,136 
15,135 
15,134 
15,133 
15,132 
15,131 
15,130 
15,129 
15,128 
15,127 
15,126 
15 125 
15-124 
15,123 
15,122 
15,121 
15,120 
15,119 
15,118 
15,117 
15,116 
15,115 
15,11 4 
15,113 
15,112 
15,111 
15,110 
15,109 
15,108 
15,107 
15,106 
15,105 
15,10 4 
15,103 
15,102 
15,101 
15,100 
15,099 
15,09 
15,097 
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15,09 
15,09 
15,09 
15,093 
15,09 
15,091 

2 

0 
9 
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7 
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5 

15,09 
15,08 
15,08 
15,08 
15,08 
15,08 
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29,233 48,4 15,084 25,850 41,9 15,019 23,149 35,4 14,954 20,941 28,9 14,889 
29,174 48,3 15,083 25,804 41,8 15,018 23,111 35,3 14,953 20,910 28,8 14,888 
29,116 48,2 15,082 25,758 41,7 15,017 23,074 35,2 14,952 20,879 28,7 14,887 
29,058 48,l 15,081 25,712 41,6 15,016 23,037 35,l 14,951 20,849 28,6 14,886 
29,000 48,0 15,080 25,667 41,5 15,015 23,000 35,0 14,950 20,818 28,5 14,885 
28,942 47,9 15,079 25,621 41,4 15,014 22,963 34,9 14,949 20,788 28,4 14,884 
28,885 47,8 15,078 25,576 41,3 15,013 22,926 34,8 14,948 20,757 28,3 14,883 
28,828 47,7 15,077 25,531 41,2 15,012 22,890 34,7 14,947 20,727 28,2 14,882 
28,771 47,6 15,076 25,486 41,1 15,0ll 22,853 34,6 14,946 20,697 28,1 14,881 
28,714 47,5 15,075 25,441 41,0 15,0ll.1 22,817 34,5 14,945 20,667 28,0 14,880 
28,658 47,4 15,074 25,396 40,9 15,009 22,780 34,4 14,944 20,637 27,9 14,879 
28,601 47,3 15,073 25,351 40,8 15,008 22,744 34,3 14,943 20,607 27,8 14,878 
28,545 47,2 15,072 25,307 40,7 15,007 22,708 34,2 14,942 20,577 27,7 14,877 
28,490 47,1 15,071 25,263 40,6 15,006 22,672 34,1 14,941 20,547 27,6 14,876 
28,434 47,0 15,070 25,218 40,5 15,005 22,636 34,0 14,940 20,517 27,5 14,875 
28,379 46,9 15,069 25,174 40,4 15,004 22,601 33,9 14,939 20,488 27,4 14,874 
28,323 46,8 15,068 25,131 40,3 15,003 22,565 33,8 14,938 20,458 27,3 14,873 
28,268 46,7 15,067 25,087 40,2 15,002 22,529 33,7 14,937 20,429 27,2 14,872 
28,213 46,6 15,066 25,043 40,1 15,001 22,494 33,6 14,936 20,399 27,l 14,871 
28,159 46,5 15,065 25,000 40,0 15,000 22,459 33,5 14,935 20,370 27,0 14,870 
28,104 46,4 15,064 24,957 39,9 14,999 22,423 33,4 "14,934 20,341 26,9 14,869 
28,050 46,3 15,063 24,914 39,8 14,998 22,388 33,3 14,933 20,311 26,8 14,868 
27,996 46,2 15,062 24,871 39,7 14,997 22,353 33,2 14,932 20,282 26,7 14,867 
27,942 46,1 15,061 24,828 39,6 14,996 22,318 33,1 14,931 20,253 26,6 14,866 
27,889 46,0 15,060 24,785 39,5 14,995 22,284 33,0 14,930 20,224 26,5 14,865 
27,835 45,9 15,059 24,743 39,4 14,994 22,249 32,9 14,929 20,196 26,4 14,864 
27,782 45,8 15,058 24,700 39,3 14,993 22,214 32,8 14,928 20,167 26,3 14,863 
27,729 45,7 15,057 24,658 39,2 14,992 22,180 32,7 14,927 20,138 26,2 14,862 
27,676 45,6 15,056 24,616 39,1 14,991 22,145 32,6 14,926 20,110 26,1 14,861 
27,624 45,5 15,055 24,574 39,0 14,990 22,111 32,5 14,925 20,081 26,0 14,860 
27,571 45,4 15,054 24,532 38,9 14,989 22,077 32,4 14,924 20,053 25,9 14,859 
27,519 45,3 15,053 24,490 38,8 14,988 22,043 32,3 14,923 20,024 25,8 14,858 
27,467 45,2 15,052 24,449 38,7 14,987 22,009 32,2 14,922 19,996 25,7 14,857 
27,415 45,1 15,051 24,407 38,6 14,986 21,975 32,1 14,921 19,968 25,6 14,856 
27,364 45,0 15,050 24,366 38,5 14,985 21,941 32,0 14,920 19,940 25,5 14,855 
27,312 44,9 15,049 24,325 38,4 14,984 21,907 31,9 14,919 19,912 25,4 14,854 
27,261 44,8 15,048 24,284 38,3 14,983 21,874 31,8 14,918 19,884 25,3 14,853 
27,210 44,7 15,047 24,243 38,2 14,982 21,840 31,7 14,917 19,856 25,2 14,852 
27,159 44,6 15,046 24,202 38,1 14,981 21,807 31,6 14,916 19,828 25,l 14,851 
27,108 44,5 15,045 24,161 38,0 14,980 21,774 31,5 14,915 19,800 25,0 14,850 
27,058 44,4 15,044 24,121 37,9 14,979 21,741 31,4 14,914 19,772 24,9 14,849 
27,007 44,3 15,043 24,080 37,8 14,978 21,707 31,3 14,913 19,745 24,8 14,848 
26,957 44,2 15,042 24,040 37,7 14,977 21 ,674 31,2 14,912 19,717 24,7 14,847 
26,907 44,1 15,041 24,000 37,6 14,976 21,642 31,l 14,911 19,690 24,6 14,846 
26,857 44,0 15,040 23,960 37,5 14,975 21,609 31,0 14,910 19,662 24,5 14,845 
26,807 43,9 15,039 23,920 37,4 14,974 21,576 30,9 14,909 19,635 24,4 14,844 
26,758 43,8 15,038 23,880 37,3 14,973 21,543 30,8 14,908 19,608 24,3 14,843 
26,709 43,7 15,037 23,841 37,2 14,972 21,511 30,7 14,907 19,580 24,2 14,842 
26,660 43,6 15,036 23,801 37,1 14,971 21,478 30,6 14,906 19,553 24,1 14,841 
26,611 43,5 15,035 23,762 37,0 14,970 21,446 30,5 14,905 19,526 24,0 14,840 
26,562 43,4 15,034 23,723 36,9 14,969 21,414 30,4 14,904 19,499 23,9 14,839 
26,513 43,3 15,033 23,684 36,8 14,968 21,382 30,3 14,903 19,472 23,8 14,838 
26,465 43,2 15,032 23,645 36,7 14,967 21,350 30,2 14,902 19,446 23,7 14,837 
26,417 43,l 15,031 23,606 36,6 14,966 21,318 30,1 14,901 19,419 23,6 14,836 
26,368 43,0 15,030 23,567 36,5 14,965 21,286 30,0 14,900 19,392 23,5 14,835 
26,320 42,9 15,029 23,528 36,4 14,964 21,254 29,9 14,899 19,366 23,4 14,834 
26,273 42,8 15,028 23,490 36,3 14,963 21,222 29,8 14,898 19,339 23,3 14,833 
26,225 42,7 15,027 23,451 36,2 14,962 21,191 29,7 14,897 19,313 23,2 14,832 
26,178 42,6 15,026 23,413 36,1 14,961 21,159 29,6 14,896 19,286 23,1 14,831 
26,130 42,5 15,025 23,375 36,0 14,960 21,128 29,5 14,895 19,260 23,0 14,830 
26,083 42,4 15,024 23,337 35,9 14,959 21,096 29,4 14,894 19,233 22,9 14,829 
26,036 42,3 15,023 23,299 35,8 14,958 
25,990 42,2 15,022 23,261 35,7 14,957 
25,943 42,1 15,021 23,224 35,6 14,956 
25,897 42,0 15,020 23,186 35,5 14,955 

21065 29,3 14,893 1 19,207 22,8 14,828 
21;034 29,2 14,892 19,181 22,7 14,827 
21,003 29,l 14,891 19,155 22,6 14,826 
20,972 29,0 14,890 19,129 22,5 14,825 
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19,103 22,4 14,824 17,549 
19,077 22,3 14,823 17,527 
19,051 22,2 14,822 17,505 
19,026 22,1 14,821 17,483 
19,000 22,0 14,820 17,462 
18,974 21,9 14,819 17,440 
18,949 21,8 14,818 17,418 
18,923 21,7 14,817 17,396 
18,898 21,6 14,816 17,375 
18,873 21,5 14,815 17,353 
18,847 21,4 14,814 17,331 
18,822 21,3 14,813 17,310 
18,797 21,2 14,812 17,288 
18,772 21,1 14,811 17,267 
18,747 21,0 14,810 17,246 
18,722 20,9 14,809 17,224 
18,697 20,8 14,808 17,203 
18,672 20,7 14,807 17,182 
18,647 20,6 14,806 17,161 
18,623 20,5 14,805 17,140 
18,598 20,4 14,804 17,118 
18,573 20.3 14, 03 17,097 
18,549 20,2 14,802 17,076 
18,524 20,1 14 ,801 17,056 
18,500 20,0 14,800 17,035 
18,476 19,9 14,799 17,014 
18,451 19,8 . 14,798 16,993 
18,427 19,7 14,797 16,972 
18,403 19,6 14,796 16,952 
18,379 19,5 14,795 16,931 
18,355 19,4 14,794 16,910 
18,331 19,3 14,793 16,890 
18,307 19,2 14,792 16,869 
18,283 19,1 14,791 16,849 
18,259 19,0 14,790 16,829 
18,236 18,9 14,789 16,808 
18,212 18,8 14,788 16,788 
18,188 18,7 14,787 16,768 
18,165 18,6 14,786 16,747 
18,141 18,5 14,785 16,727 
18,118 18,4 14,784 16,707 
18,094 18,3 14,783 16,687 
18,071 18,2 14,782 16,667 
18,048 18,1 14,781 16,647 
18,024 18,0 14,780 16,627 
18,001 17,9 14,779 16,607 
17,978 17,8 14,778 16,587 
17,955 17,7 14,777 16,568 
17,932 17,6 14,776 16,548 
17,909 17,5 14,775 16,528 
17,886 17,4 14,774 16,508 
17,863 17,3 14,773 16,489 
17,841 17,2 14,772 16,469 
17,818 17,1 14,771 16,450 
17,795 17,0 14,770 16,430 
17,773 16,9 14,769 16,411 
17,750 16,8 14,768 16,391 
17,727 16,7 14,767 16,372 
17,70/i 16,6 14,766 16,353 
17,68;{ 16,5 14,765 16,333 
17,660 16,4 14,764 16,314 
17,638 16,3 14,763 16,295 
17,616 16,2 14,762 16,276 
17,594 16,1 14,761 16,257 
17,571 1 16,0 14,760 16,238 
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15,9 14,759 
15,8 14,758 
15,7 14,757 
15,6 14,756 
15,5 14,755 
15,4 14,754 
15,3 14,753 
15,2 14,752 
15,l 14,751 
15,0 14,750 
14,9 14,749 
14,8 14,748 
14,7 14,747 
14,6 14,746 
14,5 14,745 
14,4 14,744 
14,3 14,743 
14,2 14,742 
14,1 14,741 
14,0 14,740 
13,9 14,739 
13,8 14,738 
13,7 14,737 
13,6 14,736 
13,5 14,735 
13,4 14,734 
13,3 14,733 
13,2 14,732 
13,1 14,731 
13,0 14,730 
12,9 14,729 
12,8 14,728 
12,7 14,727 
12,6 14,726 
12,5 14,725 
12,4 14,724 
12,3 14,723 
12,2 14,722 
12,1 14,721 
12,0 14,720 
11,9 14,719 
11,8 14,718 
11,7 14,717 
11,6 14,716 
11,5 14,715 
11,4 14,714 
11,3 14,713 
11,2 14,712 
11,l 14,711 
11,0 14,710 
10,9 14,709 
10,8 14,708 
10,7 14,707 
10,6 14,706 
10,5 14,705 
10,4 14,704 
10,3 14,703 
10,2 14,702 
10,1 14,701 
10,0 14,700 
9,9 14,699 
9,8 14,698 
9,7 14,697 
9,6 14,696 
9,5 14,695 
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16,219 9,4 14,694 15,369 4,7 14,647 
16,200 9,3 14,693 15,352 4,6 14,646 
16,181 9,2 14,692 15,335 4,5 14,645 
16,162 9,1 14,691 15,318 4,4 14,644 
16,143 9,0 14,690 15,301 4,3 14,643 
16,124 8,9 14,689 15,284 4,2 14,642 
16,105 8,8 14,688 15,267 4,1 14,641 
16,086 8,7 14,687 15,250 4,0 14,640 
16,068 8,6 ]4,686 15,233 3,9 14,639 
16,049 8,5 14,685 15,216 3,8 14,638 
16,031 8,4 14,684 15,199 3,7 14,637 
16,012 8,3 14,683 15,183 3,6 14,636 
15,993 8,2 14,682 15,166 3,5 14,635 
15,975 8,1 14,681 15,149 3,4 14,634 
15,957 8,0 14,680 15,132 3,3 14,633 
15,938 7,9 14,679 15,116 3,2 14,632 
15,920 7,8 14,678 15,099 3,1 14,631 
15,901 7,7 14,677 15,082 3,0 14,630 
15,883 7,6 14,676 15,066 2,9 14,629 
15,865 7,5 14,675 15,049 2,8 14,628 
15,847 7,4 14,674 15,033 2,7 14,627 
15,828 7,3 14,673 15,016 2,6 14,626 
15,810 7,2 14,672 15,000 2,5 14,625 
15,792 7,1 14,671 14,984 2,4 14,624 
15,774 7,0 14,670 14,967 2,3 14,623 
15,756 6,9 14,669 14,951 2,2 14,622 
15.738 6,8 14,668 14,935 2,1 14,621 
15,720 6,7 14,667 

1 

H,918 2,0 14,620 
15,702 6,6 14,666 14,902 1,9 14,619 
15,684 6,5 14,665 14,886 1,8 14,618 
15,667 6,4 14,664 14,870 1,7 14,617 
15,649 6,3 14,663 14,854 1,6 14,616 
15,631 6,2 14,662 14,838 1,5 14,615 
15,613 6,1 14,661 14,822 1,4 14,614 
15,596 6,0 14,660 14,805 1,3 14,613 
15,578 5,9 14,659 14,789 1,2 14,612 
15,561 5,8 14,658 14,774 1,1 14,611 
15,543 5,7 14,657 14,758 1,0 14,610 
15,525 5,6 14,656 14,742 0,9 14,609 
15,508 5,5 14,655 14,726 0,8 14,608 
15,490 5,4 14,654 14,710 0,7 14,607 
15,473 5,3 14,653 14,694 0,6 14,606 
15,456 5,2 14,652 14,678 0,5 14,605 
15,438 5,1 14,651 14,663 0,4 14,604 
15,421 5,0 14,650 14,647 0,3 14,603 
15,404 4,9 14,649 14,631 0,2 14,602 
15,387 4,8 14,648 14,616 0,1 14,601 

Behoor t bij Koninklijk besluit van den 
27sten Juni 1935 (Staatsblad n° . 364). 

Ons bekend, 
De M inister van Financiën, 0 u d. 

De Minister van Binnenland.che Zaken, 
J. A. d e W i 1 d e. 

De Minister van Sociale Zaken , 
J. R. SI o tem aker de B ruïne. 

s. 365. 

27 Jimi 1935. WET tot periodieke vrijstel
] ing van invoerrecht voor versche perziken 
en voor bloemkool. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat na het in werking treden van een door 
Ons krachtens artikel 2 der wet van 17 Mei 
1934 (Staatsblad n°. 260) genomen besluit, in
gevolge het vierde lid van genoemd artikel 2 
onverwijl d een voorstel van wet tot goedkeu
ring van het in Ons besluit bepaalde aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal moet wor
den gezonden en dat voorts de periodieke vrij
stelling van het invoerrecht voor versche per
ziken en voor bloemkool, ook voor volgende 
jaren, in verband met de op 1 Maart 1934 te 
R ome tusschen Nederland en I talië ges loten 
handelsovereenkomst nader wette! ij ke regeling 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Hetgeen in Ons besluit van 15 No

vember 1934, n°. 62, opgenomen in de Nede,·
landsche Staatscourant van 20 ovember 1934, 
is bepaald betreffende de tijdel ijke vrijstelling 
van invoerrecht voor versche perziken en voor 
bloemkool, wordt goedgekeurd. 

2. H et in Ons in artikel 1 genoem d besluit 
bepaalde blijft, mede wat de door Ons voorbe
houden geheele of gedeeltelijke intrekking be
treft, voor de overeenkomstige tij dvakken a ls 
in dat besluit zijn vermeld ook in vo lgende 
jaren van kracht. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 27sten 

Juni 1935. WILHELMINA. 
De M inister van Financiën, 0 u d. 

De :Minister van Economische Zaken, 
H. G e I i s s e n . 

De Minis ter van Buitenlandsche Zaken, 
d e Graeff. 

{Uitgeg. 19 Juli 1935.) 

s. 366. 

27 Juni 1935 . WET, houdende goedkeur ing 
van den onderhandschen verkoop aan de 
gemeente Z·utphen van een gedeelte der 
gronden, behoorende tot het voormalige 
fort de Pol onder Z utphen. 

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

dat de gemeente Zutphen in koop heeft ge
vraagd een gedeelte der gronden, behoorende 
tot het voormalige fort de Pol onder Zutphen, 
en dat het belang van den Staat zich tegen 
dezen verkoop niet verzet; 

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

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
handschen verkoop aan de gemeente Zutphen 
van een gedeelte der gronden, behoorende tot 
het voormal ige fort de Pol onder Zutphen, 
geconstateerd bij de in afschrif t aan deze wet 
gehechte akte d.d. 26 October 1934 . 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Financiën, 0 u d. 
{ Uitgeg. 16 J uli 1935.) 

AFSCHRIFT. 
De ondergeteekenden : 
1 . Hendrik Antoni Straasheijm, waarne

mend Ontvanger der Registratie en Domeinen 
te Zutphen, h andelende namens den Staat der 
Nederlanden, hiertoe gemacht igd bij onder-

schrift van den Directeur der R egistratie en 
Domeinen te Arnhem dd. 23 F ebruari 1934 
n° . 1510, gegrond op de missive van den Mi
nister van F inanciën dd. 23 December 1933 
n°. 44 afdeeling Domeinen, 

2. Mr. J ohannes Dijckmeester, Burgemees
ter der Gemeente Zutphen, wonende aldaar, 
als zoodanig die gemeente vertegenwoordigen
de, h andelende tevens ter uitvoering van een 
beslui t van den gemeenteraad dd. 10 Septem
ber 1934 n°. 11 , goedgekeurd bij beslui t van 
de Gedeputeerde Staten van Gelderland dd . 
17 October 1934 n°. 70, 

verklaren te zij n overeengekomen als volgt: 
De Staat der Nederlanden verkoopt en 

draagt in eigendom over, behoudens goedkeu
ring door de \,Vetgevende macht, aan de ge
meente Zutphen, die in koop en in eigendoms
overdracht aanneemt : 

a. den voll en e igendom van eenige percee
len weiland en water van het Fort de Pol te 
Zutphen, kadastraal bekend gemeente Zutphen 
Sectie A nos. 3, 118, 162, 702, 713 en 720, 
geheel ter gezamen lijke grootte van 7,49,55 
H .A., 

alsmede de rechten welke de Staat kan doen 
gelden op een gedeelte van de Polbeek, ka
dastraal bekend in Sectie A n°. 710, 

b. den blooten eigendom van het perceel , 
kadastraal bekend gemeente Zutphen Sectie 
A n°. 475, groot 6 Are, waa rvan het vrucht
gebrui k aan de gemeente Zutphen behoort, 

c. de rechten welke de Staat kan doen gel
den op het perceel gemeente Zutphen Sectie 
A n°. 704, groot 23,30 Are, waa rvan het 
vruchtgenot beweert te hebben Toni a Wille
mina Eggink, weduwe Hendrik J an H eijnen, 
thans gehuwd met Jan Egbertus Koerselma n 
te Eefde gemeente Gorssel, 

zulks tegen een koopprijs wat de onder a 
bedoelde perceel en betreft van f 2500 per H.A. 
met uitzondering van de Polbeek, welke in 
dezen prijs is begrepen, a lzoo van f 18,738.75 
en voor de onder b en c bedoelde perceelen 
van f 77 .30 te zamen, alzoo a lles te zamen 
voor den prij s van f 18,816.05, welke koop
prijs moet worden voldaan ten kantore van 
gemelden Ontvanger binnen een maand nadat 
van de goedkeuring door de wetgevende macht 
aan de gemeente Zutphen is kennis gegeven. 

Verder geschiedt deze overdracht onder de 
volgende voorwaarden: 

Art. 1. De gronden worden door de ge
meente Zutphen aanvaard op den dag der be
taling der koopsom, (behoudens de bepaling 
van artikel 6 en 7 hierna genoemd) in den 
toestand waarin zij zich thans bevinden met 
a lle daaraan ve rbonden lasten, heerschende en 
lij dende erfdienstbaarheden. 

Art. 2. De grondbe lasting en andere las
ten, verschuldigd voor de over te dragen gron
den, komen ten laste van de gemeente Zut
phen van den eersten J anuar i 1934 a f. 

Art. 3. De Staat is tot geen andere vrijwa
ring gehouden dan tot die van den eigendom, 

• beha! ve voor het gedeelte van de Pol beek en 
de onder b en c genoemde perceelen, welke de 
gemeente op eigen bate en schade koopt, ter
wij l a lle vorder ing wegens over- en ondermaat 
wordt uitgesloten. 

Art. 4. De aan den Staat (Departement 
van Defensie) in eigendom blij vende grond 
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moet door en voor rekening van de gemeente 
Zutphen, van de aangrenzende gronden op, ter 
beoordeeling van den Eerstaanwezend In~e
nieur der Genie te Arnhem, afdoende wiize 
door een afsluiting worden afgesloten. Deze 
afsluiting wordt eigendom van den Staat (De
partement van Defensie). 

Art. 5. De bebouwing en het gebruik van 
de te verkoopen perceelen zal op zoodan ige 
wijze moeten geschieden, zu lks ter beoordee
l ing van den Eerstaanwezend Ingenieur der 
Genie te Arnhem, dat geen bijzondere maat
regelen ter bevei lig ing van het springmidde
lenmagazijn clan wel ten behoeve van de nabij 
gelegen schietbaan noodig zijn, tenzij de kos
ten van die bijzondere maatregelen door de 
gemeente Zutphen aan den Staat (Departe
ment van D fens ie) zullen worden vergoed. 

Voor zooveel mogelijk wordt deze verplich
ting behalve als persoonlijke verplichting 
mede gevestigd als erfdienstbaarheid ten la te 
van de perceelen welke bij deze akte worden 
verkocht en ten behoeve van het perceel ka
dastraal bekend gemeente Zutphen Sectie A 
n°. 719. 

Art. 6. De bestaande brug voor gewoon 
verkeer met den aansluitenden weg, toegang 
gevende tot het bij den Staat (Departement 
van Defensie} in gebruik blijvende gedeelte 
van het voormal ig fort "de Pol" , moet door en 
op ko ten van de gemeente Zutphen steeds in 
goeden staat van onderhoud worden gehouden, 
zulks ten genoegen van den Eerstaanwezend 
Ingenieur der Genie te Arnhem of van den
geen, die hem vervangt, terwijl het Departe
ment van Defensie het recht verkrlJgt van 
dien weg en van de brug te allen tijde gebrui k 
te maken of te doen maken. 

Deze verplichtingen worden behalve als per
soonlijke verpl ichtingen mede gevestigd a ls 
erfdienstbaarheid ten laste van het perceel 
kadastraal bekend als gemeente Zutphen Sec
tie A n°. 720 en ten behoeve van het perceel 
dier gemeente en sectie n°. 719. 

Art. 7. De gemeente Zutphen zal op haar 
kosten op de chietbaan te Zutphen een re
volver- of pistoolbaan ten genoegen van den 
genoemden Ingenieur moeten inrichten, nadat 
daartoe vergunning ingevolge de bepalingen 
van de Hinderwet zal zijn verkregen. 

Deze inrichting zal echter eerst worden ge
vorderd, zoodra de Minister van Defensie zulks 
noodig acht, blijvende tot dat tijdstip de thans 
bestaande revol verbaan kosteloos ter be ch i k
king van den Staat (Departement van Defen
sie}. 

Art. 8. D bij deze akte over te dragen 
gronden en water zijn verpacht voor drie ja
ren, eindigende 31 December 1934, als volgt: 

de redoute's, kadastraal bekend gemeente 
Zutphen Sectie A nos. 3 en 118 aan H endr ik 
Kromdijk te Eefde voor f 36 per jaar, 

de z.g. Linie, kadastraal bekend gemeente 
Zutphen, Sectie An°. 162 aan Gerhardus Par
dijs te Eefde voor f 120 per jaar, 

de z.g. Lage Pol, vroeger kadastraal bekend 
gemeente Gorssel Sectie C n°. 862 geheel en 
nos. 31 en 861 gedeeltelijk voor f 58 aan 
Krom dijk voornoemd, 

de z.g. Hooge Pol, vroeger kadastraal be
kend gemeente Gorssel Sectie C no . 31 en 
861 gedeeltelijk aan Bertus Braakhekke te 

L. & S. 1935. 

Gors el voor f 150 per jaar, 
de visscherij in de grachten van de redoute's 

on van het fort de Pol, alsmede het overge
dragen deel van de Polbeek aan Hendr ikus 
Johannes Arnoldus Hilgers te Zutphen voor 
f 40 per jaar. · 

De opzegging van deze pachten kan hetzij 
dadelijk, hetzij tegen zoodanig tijdstip als ver
pachter zal verkiezen, g schieden. 

De jacht van de perceelen kadastraal be
kend gemaakt Zutphen Sectie A nos. 3, 118, 
475 en 162 en (oud} gemeente Gorssel Sectie 
C nos. 31, 860, 861 en 862 aan Dr. J. H. F. 
Bloemers te Zutphen van jaar tot jaar voor 
f 8.50 per jaar. De opzegging van deze pacht 
kan te allen tijde met een opzeggingstermijn 
van een maand geschieden. 

Indien de aanvaarding der diverse perceelen 
na 1 April 1934 plaats vindt, heeft de Staat 
het recht op zooveel 210e gedeelten van de 
jaarlijksche pachtsommen der perceelen voor 
zoover deze aan de gemeente worden overge
dragen als er dagen tusschen 1 April en den 
dag van aanvaardi ng zijn verloopen. 

Voor de z.g. Lage Pol bedraagt de jaar
lijksche pachtsom van het aan de gemeente 
overgedragen gedeelte f 40. 

Voor wat betreft do pacht van de jacht en 
de visscherij heeft de Staat het recht op zoo
veel twaalfde gedeelten van de pachtsommen 
als er maanden van het pachtjaar op den dag 
van aanvaarding geheel of gedeeltelijk zijn 
verstreken. 

Artikel 9. De overschrijving van deze akte 
in de daarvoor bestemde hypothecaire regi -
ter zal geschieden door de zorg van den Ont
vanger der Registratie en Domeinen te Zut
phen, echter niet voordat de koopsom is vol
daan en de wettelijke goedkeuring is ver
leend. Na de overschrijving zal één exemplaar 
dezer akte worden uitgernikt aan de gemeente 
Zutphen . 

Art. 10. De kosten dezer akte komen ten 
laste van de gemeente Zutphen en moeten 
door haar bij de onderteekening worden vol
daan. 

De mede-ondergeteekenden: 
1. J. L. Völcker, wonende te Eefde ge

meente Gorssel, 
2. J. F. Th. van Valkenburg, wonende te 

Amsterdam, Keizersgracht 305 , 
in hunne hoedanigheid van respectievelijk 

president-commi saris en van secretaris van 
de te E efde gemeente Gor se! gevestigde Ver
eeniging Nederlandsch Mettray en als zooda
nig die Vereeniging vertegenwoordigende, 

verklaren geen rechten meer te kunnen en 
zullen doen gelden op het hiervoor verkochte 
perceel Sectie A n° . 702 der kadastrale ge
meente Zutphen. 

Aldus in duplo opgemaakt en geteekend te 
Zutphen den 26en October 1934 .. 

De Burge1neester van Zutphen, 
Mr. J. Dij c k rn eest er. 

De fd. Ontvanger, 
H. A. S traas he ij m. 

J.L.Völ cker, 
Presid,ent-Co,nmissaris van Nederl. M ettray. 

v an Va 1 k e n b u r g, 
Secreta1-is-Commissaris van Nederl. Mettray. 

31 
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27 Juni 1935. .WET tot goedkeuring van het 
op 11 December 1933 te 's-Gra..venhage 
tusschen Nederland en P olen gesloten 
Tariefaccoord met bijlagen en Protocol 
van onderteekening. 

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

dat het op 11 December 1933 te 's-Graven
hage tusschen Nederland en Polen gesloten 
Tariefaccoord met bijlagen en Protocol van 
onderteekening, ingevolge artikel 58 der 
Grondwet, de goedkeuring der Staten-Gene
raal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. H et nevens deze wet in afdruk ge

voegde op 11 December 1933 tusschen Neder
land en Polen gesloten Tariefaccoord met bij
lagen en Protocol van onderteekening wordt 
voor het Rijk in Europa goedgekeurd. 

Art. II. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor het in artikel I genoemde Tariefaccoord 
op te zeggen. 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien van hare afkon
diging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
H . G e I i s s e n. 

De Ministe,· van B uitenlandsche Zaken, 
deGr aef f. 

De Minist er van Financiën, 0 ud. 
( Uitgeg. 23 Jul i 1935. ) 

Fransche tekst. 

Accord tarifaire entr.e les Pays -Bas 
et Ia Pologne. 

Le Gouvernement des Pays-Bas 
et 

Le Gouvernement de la République de Po
logne, 

animés d'un égal désir de favoriser ]'échange 
réciproque des marchandises entre leurs Pays 
respectifs, ont résolu de conclure un Accord 
tarifaire et ont nommé à eet effet pour leurs 
Plénipotentiaires, savoir: 

Le Gouvernement des Pays-Bas : Jonkheer 
Andries Corneli s Dirk de Graeff, Ministre des 
Affai res Etrangères; 

et 
Le Gouvernement de la R épublique de Po

logne: Monsieur Waclaw Babinski, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de 
Pologne près Sa Majesté la Reine des Pays
Bas · 

le;quels, après s'être commu niqué leurs 
pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, 
sont convenus des dispositions suivantes: 

Article premier. Le Gouvernement de la 
République de Pologne s'engage à appliquer 
aux produits ori gina ires et en provenance des 
Pays-Bas visés à la liste A, annexée au pré
sent Accord, Ie régime douanier indique à la 
dite liste. 

Art. 2. Le Gouvernement des Pays-Bas 
s'engage à appliquer aux produ its originaires 

et en provenance du territoire douanier polo
nais visés à la li ste B, annexée au présent 
Accord, Ie régime douanier indiqué à ladite 
liste. 

Art. 3. Si l'une des Parties contractantes 
était amenée à établir des droits ou à augmen
ter un ou plusieurs des droits sur les produits 
indiqués respectivement aux li stes A et B, 
elle en aviserait l'autre Partie contractante 
au moins quinze jours avant de procéder audit 
établissement ou augmentation. 

Dans l ' impossibilité d'obtenir des conces
sions équivalentes, l a Partie qui se considére
rait comme lésée serait fondée à retirer une 
partie des concess ions accordées par elle dans 
Ie présent Accord. 

Art. 4. L'institution après la signature du 
présent Accord par l'une des Parties contrac
tantes de charges grevant les produits impor
tés et constituant une compensation ou un équi
valent d'un impöt ou taxe intér ieure ne sera 
considérée comme contra ire aux stipulations 
du présent Accord. 

Art. 5. Le présent Accord sera ratifié et les 
instruments de ratification seront échangés à 
Varsovie aussitöt que faire se pourra. Il en
trera en vigueur Ie trentième jour à partir de 
la date de !'échange des instruments de ratifi
cation et produira ses effets jusqu'au 15 dé
cembre 1934. Il sera prolongé par tacite ré
conduction. Toutefois il pourra être dénoncé 
après Ie 15 septembre 1934 à tout temps avec 
un préavis de trois mois. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus
nommés ont signé Ie présent Accord et y ont 
apposé leurs cachets . 

Fait à La H aye, en double exemplaire, Ie 
11 décembre 1933. 

(s.) de G r a e f f. 
(s.) W. Babinski. 

LISTE A. 

Numéro 
du tarü 
polonais 

ARTICLES. 
Droits par 

100 kilos 
en zlotys 

ex 32, ex p. I Amidon de mais, en emballage 
de plus de 2 k ilos. . . . . . . . . . 

ex 42, ex p. 1 Tomates fraîches, importées du 
ler juin jusqu'au 31 juillet. . . . . . . 

ex 43, ex p. I Concombres frais importés du 
15 mars jusqu'au 14 juin. . . . . . . . 

ex 57, ex p . 1 R'l-isins frais, emballés pesant 
plus de 5 kilos, importés du I er août jus
qu'au 31 août. . . . . . . . . . . . 

ex 80, ex p. 3 Cacao en poudre, sans sucre, en 
emballage : 
a. au-dessus de 2 kilos. . . 
b. 2 kilos ou moins. . . .. 

ex 83 Plantes vivante~ : 
1. à racines en mottes : 

a. tous conifères ; lauriers . . . . . 
b. autres, sans fl eurs ni boutons 

ouverts, importés durant la pério
de: 

1. du I er ju.in au 30 novembre. . 
II. du ler décembre au 31 mai . . . 

ex II : rhododendrons importés du I er 
décembre jusqu'au 31 mai . . . . . 
c. en fleurs ou avec des boutons 

ouverts . . .... 

65. 

IOO.-

55.-

45.-

230.-
280.-

30.-

30.-
120.-

I00.-

340.-
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2. plantes à racines nues m ême si leurR 
racines sont enduites de ~laise : 
a. arbres et arbustes frU1tier s . . . . 
b. rosier~ . . . . . . . . . . . . . 
c. t ous arbres, arbustes et autre 

plantes, les dénommés ailleurs 
exceptés . . . . . . . . . . .. 

x 85, ex p. 1 Oignons à fleurs des hyacinthes, 
tulipes et narcisses, en emballage au-des
sus de 5 kilos. . . . . . . . . . . . 

ex 200, ex p. 8 Vaseline : 
a. purifié, en emballage : 

I. au-dessus de 20 kilos . . . . . 
II. au-dessus de 5 kilos jusqu'à 20 

kilos. . . . . . 
III. de 5 kilos et mains . . . . . . 

x 219 Stéarine . . . . . . . . . . . . . 
x 221, ex p. 1 Oléine. . . . . . . . . . . 
x 266 Bonbons hollandais "Hopjes" conte-

nant du café et de la crème, en emballage: 

75.-
100.-

60.-

60.-

40.-

56.-
75.-
60.-
47.-

2 . au-dessus de 2 kilos. . . . . . . . 482.-
2. de 2 kilos ou mains, y compris Ie 

conclitionnement immédiat . . . . . 582.
x 429 Huiles éthér'ques: odoriférantes sans 

alcool: 
2. autres . . . . . . . . . . . . . . 250.

ex 431 Produits odoriférants naturels, ar t ifi-
ciels, les dénommés ailleurs exceptés : 
1. vanilline . . . . . . . . . . . . . 500.

ex 488 Matières plastiques artificielles à base 
de caséine, gélatine, amidon, phénol, 
urée, formaline et similaire, comme : ga-

lalithe, bakélithe, trolithe et similaires: 
2. autres 

b. en bloes, plaqu es, feuilles, barres, 
t ubes : 
I. non ouvrés . . . . . . . . . 100.-

II. meulés, polis, collés, avec des
sin estampé. . . . . . . . . 120.-

N ote. Les droits inscrits à la position 
488 du tarif douanier pol on ais ci-dessus 
pourront être modifiés après Ie l er août 
1934. 

x 497 Cuir dur , t anné, pour semelles, cour
roies, semelles intérieures : 
ex 4. en croupons - obtenus par tannage: 
b. minéral. . . . . . 380.-

x 510 Peaux vernies 
1. entières, ½ peaux. . . . . . . . . 990.

x 572 ex p. 1 Fils de soie ar tificielle : 
a. simples non teints . . . . . . . . 880.

x 636 ex p. 1 Tapis, tapis d'escalier, paillas-
sons, en fibre de coco et tissus de coco 

b. teints, ainsi que toutes espèces façon-
nées . . ... ... . . 

x 663 Linoléum unicolore . . . 
x llOl ex p. ll Transformateurs de basse 

fréquence, pesant par pièce 500 g. et 

170.-
140.-

mains. . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.-
x llOl ex p. 11 Botines à superinductances 

d 'une carcasse en verre, impregnées 
dans une matière isolante nou hydrosco-
pique à faible coefficient d'amort isse-
ment , pratiquement sans différence 
dans la valeur d 'induction entre les 
différentes bobines (au dessous de 1/16 % 1,200.-

x ll07 ex p. 1 ex g R ésistences pesant par 
pièce 10 g. et mains . . . . . . . . 3,500.

x 1108 Condensateurs : 
x p . 1 ex f fixés électrolitiques pesant par 

pièce de 50 g. jusqu'à 200 g . . . . 840.-
x p. 1 fixés électrolitiq ues pesant par pièce 

50 g. et mains. . . . . . . . . . . 1,000.-

ex p. 2 a. rotatifs pesant par pièce au-dessus 
de 100 g . . . . . . . . . . . . . 1,200.
b. pesant par pièce 100 g. et moins . 1,500.

ex lll8 Appareils radio-électriques, leurs 
p arties : 

ex Ic Chassis d' appareils récepteurs de luxe 
sans lampes . . . . . . . . . . . . 1,400.

ex 2 ex b. Syst èmes magnétiques de haut-
parleurs électrodynamiques . . . . . 1.100.-

Noto. Les droits de douane inscrits dans 
les positions llOl , p. ll ; ll07, p . 1 g ; 
ll08, p. 1 f et 1 g ; ll08, p. 2 a et 2 b ; 
1118, p. 1 c et lll8, p. 2 b ne seront 
applicables qu'aux produits importés 
par les usines dûment établies en Po
logne à condi tions t outefois que ces 
usines ne s'occupent pas du simple 
montage, c'est-à -dire qu 'elles emploient 
dans leur fabrication que de 50 % de 
matériel nat.ional et à condition que ces 
produits soient en provenance des 
usines étrangères qui se trouvent avec 
les usines polonaises susmentionnées 
dans une commnnauté de raison social 
et qui out un intérêt finan cier dans 
ces usines. 

Il est entendu que ces prod uits seront 
aecompagnés à leur importation en 
P ologne d 'un certificat délivré par 
l'U nion des Entreprises Industrielles 
Electrotechniqu es P olonaises. 

ex 1159 Appareils de pesage, leurs parties en 
métal, poids pour apparails de pesage. 

ex c ba.lances automatiques pour eomptoirs, 
pesant par pièce 
III. plus de 5 kilos à 50 kilos inclus 400.-

Num éro de la 
statistique 
néerlandais 

LISTE B. 

ARTICL'ES Droits 

128 et 12!l Seigle . . . . . . . . . . . . exempt 
Seigle en emballage de 1200 g . ou moins. 

Droits : 10 % ad valorem 
130 et 131 Orge . . . . . . . . . . . . . exempt 

Orge en emballage de 1200 g . ou mains. 
Droits : 10 % ad va lorem 

132 et 133 Avoine . . . . . . . . . . . exempt 
Avoine en emballage de 1200 g . ou moins. 

Droits : 10 % ad valorem 
145, 146, 149, 151, 154, 155, 156, 160, 161 

Semences . . . . . . . . . . . . exempt 
Semences en emballage de 1200 g . ou mains. 

Droits : 10 % ad valorem 
ex 368 Rails en métal profilé, à condition qu' ils 

ne soient ni perforés ni courbés, ni autre
ment t ransformés . . . . . . . . . exempt 

501 Chlorure d 'ammonium .. ...... exempt 
ChJorure d 'ammonium en emballage de 

1200 g. on moins ou en for me de t ablet
tes ou autres formes déterminées y 
comprises ne dépassant pas 200 g. 

Droits : 10 % ad valorem 
ex 521 Carbonate d'ammonium, non dénommé 

a illenrs . . . . . . . . . . . . . . exempt 
Carbonate d'ammouium en emballage de 

1200 g. ou mains ou en for me de tablct-
t es ou aut res formos déterminées v com
prises ne dépassant pas 200 g. · 

Droi ts : 10 % ad va lorem 
593,595,602,611,615,616,617 

Bois, non scié . . . . . . . . . . . exempt 
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Protocole de slg·nature. 

En signant l'Accord tarifaire de ce jour les 
soussignés dûment autorisés à eet effet sont 
convenus de ce qui su it: 

Les Parties Contractantes sont convenues 
d 'appliquer provisoiremçnt les di spositions du 
présent Accord à partir du 15 décembre 1933 
jusqu'à la date de son entrée en vigueur. 

Fait à La Haye, en double exemplaire, Ie 
11 décembre 1933. 

(s.) d e G ra e ff. 
(s.) W . B a bin sk i. 

s. 368. 

27 Juni 1935. WET tot goedkeuring van het 
op 29 Januari 1934 te Montevideo tusschen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de R e
publiek Uruguay gesloten Verdrag van 
H andel en Scheepvaart met bijbehoorend 
Slotprotocol. 

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

dat het op 29 Januar i 1934 te Montevideo 
tusschen het Koninkrijk der Nederlanden en 
de R epubliek Uruguay gesloten Verdrag van 
Handel en Scheepvaart met bijbehoorend Slot
protocol, ingevolge a1·t. 58 der Grondwet, de 
goedkeur ing der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. l. Het nevens deze wet in afdruk ge

voegde verdrag tusschen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de R epubliek Uruguay, den 
29sten Januari 1934 te Montevideo gesloten, 
wordt goedgekeurd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondi g ing. 

3. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
het in artikel 1 genoemde verdrag op te zeg
gen. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Zaken, 
H. G e I i s s e n. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
de Graeff. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 

Fransche tekst. 

De Minister van Staat, 
Minisier van Koloniën, 

H. Co lij n. 
(Uit geg . 23 J uli 1935.) 

Conventlon de Commerce et de Navlgatlon 
entre Ie Royaume des Pays-Bas et la 

Républlque Orlentale de l'Uruguay. 
Sa Ma jesté la Reine des P ays-Bas et Son 

E xcell ence Monsieur Ie Président de la Ré
publique Orientale de !'Uruguay, également 
an imés du désir de resserrer les liens d'amitió 
qui uni ssen t les Pays-Bas et !'Uruguay et vou
lant affermÎl' et étendre les relations commer
ciales et maritimes entre les deux pays, oot 
résolu de conclure une Convention de Com
merce et de N avigation et oot nommé à eet 
effet Leurs Plénipotentia ires respectifs, à sa
voir: 

Son Excell ence Monsieur Ie Président de la 
R épublique Orientale de !'Uruguay: 

Monsieur Ie Docteur Alberto Mané, Son 
Ministre des R elations Extérieures; 

Sa M a jesté la Reine des Pays-Bas: 
Monsieur P etrus Ephrem Teppema, Son 

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo
tentiaire à Montévidéo; 

lesquels, après s'être communiqué leurs 
Pleins-Pouvoirs respectifs, trouvés en bonne 
et due forme, sont convenus des articles sui
vants : 

A rt. 1. L es H autes Parties Contractantes 
consentent à s'accorder réciproquement Ie trai
tement inconditionnel et illimité de la nation 
la plus favor isée pour tout ce qui concerne 
les droits de douane et tous droits accessoires, 
Ie mode de perception de~ droits, a insi que pour 
la classification et l'interprétation des tarifs 
et pour les règles, formali tés et charges aux
quelles les opérations de dédouanement pour
raient ê tre soumises. 

Art. 2. En conséquence les produits natu
rels ou fabriqués, or ig ina ires de l'une des Par
t ies Contractantes, ne seront d' aucune m a
nière assujettis, dans la matière susvisée, à 
leur importation dans l' autre pays, à des 
droits, taxes ou charges autres ou plus élevés 
ni à des règles et formali tés autres ou plus 
onéreuses que ceux auxquels sont ou seront 
assu jettis les produits de même nature ou 
simila ires d'un pays t iers quelconque. 

Art. 3. De même, les produits naturels ou 
fabriqués exportés du territo ire de l 'une des 
P arties Contractantes à destination du terri
toire de l' autre partie ne seront pas assu jettis, 
dans la matière susvisée, à des droits, taxes ou 
charges autres ou plus élevés ni à des règles 
ou formalités autres ou plus onéreuses que 
ceux auxquels sont ou seront assu jettis les 
produits de même nature destinés au terri
toire d'un autre pays quelconque. 

Art. 4. Tous les avantages, faveurs, pnv1-
lèges et immunités qui ont été ou seront ac
cordés à l'aven ir par l'une des deux P arties 
Contractantes, dans la matière susdite, aux 
produits naturels ou fabriqués origina ires d'un 
autre pays quelconque ou destinés au tenitoire 
d'un autre pays queTconque, seront immédi ate
ment et sans compensation appliqués aux pro
duits de même nature ou similaires origi
na ires de l'autre P artie Contractante ou des
t inés au territoire de cette Partie. 

Art. 5. Sont exceptées, toutefois, des enga
gements formulés clans les articles précédents, 
les faveurs actuellement accordées ou qui pour
raient être accordées ultér ieurement à des 
états limitrophes pour faciliter Ie traf ic fron
tière n'excédant en général pas les 15 kilomè
tres des deux cótés de la frontière, a insi que 
celles résultant d'une union douanière déjà 
conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir 
par l'une des P arties Contractantes . 

Art. 6. Sont exceptées, également, les fa
veurs actuellement accordées ou qu i pourraient 
être accordées ui térieurement par une des 
P arties Contractantes à des états limitrophes 

·pour les produi ts naturels ou fabriqués de ces 
pays. 

Art. 7. Chacune des H autes Parties Con
tractantes accorclera à la navigation de l'autre, 
sous tous les rapports, un traitement aussi fa-
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vorable que celui accordé à la navigation de 
la nation la plus favorisée. 

Il est fait exception à l a disposition qui 
précède pour le cabotage aux Indes éerlan
dai ses, au Surinam et à Curaçao, laquelle ma
tière reste exclusivement soum ise aux lois et 
règlements en vigueur dans ces territo ires. 

Art. 8. L a présente Convention sera ratifiée 
et les instruments de ratification seront 
échangés à Montévi déo Ie plus töt possible. 
Elle entrera en vi gueur quinze jours après 
!'écha nge des ratifications, étant entendu 
qu'en ce qui concerne les Indes Néerl andaises, 
Ie Surinam et Curaçao elle entrera en vigueur 
trois mois après !edit échange. 

Art. 9. La Convention est conclue pour la 
durée d'un an à compter du jour qu 'elle entre 
en v1gueur. 

Cependant si elle n'est pas dénoncée t rois 
mois avant l 'expiration de ce déla i, elle sera 
considérée comme prolongée pour une période 
indéterminée. D ans ce cas e lle pourra être 
dénoncée à tout moment moyenna nt préavis de 
trois mois. 

En foi de quoi, les Plénipoten t iaires sus
nommés ont signé Ia présente Convention en 
deux exemplaires, en langue française, et y 
ont apposé leurs cachets. 

F a it à Montévidéo, Ie v ingt-neuf Janvier 
mill e-neufcents tren te-quatre. 

P . E. T e p p e ma. 
A. M a n é. 

Pr,otocole Flnal. 

Au moment de procóder à l a signature de la 
présente Convention entre Ie Royaume des 
P ays-Bas et la R ópublique Oriental e de ]'Uru
guay, les Plénipotenti a ires sont convenus des 
dispositions sui vantes qui constitueront partie 
integrante de la Convention e lle-même : 

Il est entendu que, pour to ut ce qui con
cerne Ie fournissem ent de devi ses, Ie tra ite
ment inconditionnel et illimit,é de la nation 
la plus favor isée sera réciproquement accordé 
par Ie Royaume des Pays-Bas et la R épubli 
que Orientale de ]'Uruguay, exception faite 
pour Je traitement de faveur que ['Uruguay a 
concédé ou concédéra à l' aven ir en la matière 
a ux Etats de l'Amérique du Sud. 

Ad Article 6. Il est convenu que l 'excep
tion prèvue pour les Etats I im itrophes est, 
pour ce qui concerne ]'Uruguay, applicabl e à 
l'Argent ine, la Bolivie, Ie Brésil et Ie P a
raguay. 

En foi de quoi , les Repré entants dûment 
autorisés des pays respectifs ont signé Ie pré
sent Protooole, à Montévidéo, Ie vingt-neuf 
J an vier mille-neufcen ts trente-quatre. 

A. Man é. 
P . E. T e p p e ma. 

s. 369. 

27 Juni 1935. WET tot regeling van den in
voer van leder, geïsoleerde electricite its
gele idingen en verpa kkingsglas, met uit
zonder ing van bemand glaswerk. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen tè weten : 

Alzoo Wij in overwegi ng genomen hebben, 
dat door Ons bij besluit van 27 December 
1934, n°. 4 (Nederlandsche Staatscourant van 
28 December 1934, n°. 249 ) gewijzigd bij Ons 
besluit van 26 Maart 1935, 0

• 22 (Neder
landsche Staatscourant van 29-30 Maart 1935 
N °. 63) , ingevolge arti kel 2 der "Crisis- invoer
wet" 1931 (Staatsblad n°. 535) , gewijzigd bij 
de wet van 17 November 1933 (Staatsb lad 
n°. 596), de invoer van: 

a. zooll eder, drijfri emenl eder, tuig- en zaal
leder, overleder en a nder leder, waaronder 
zeemleder en voeringleder, 

b. ge ïsoleerde electr icite itsgel e idingen, 
c. verpakkingsgla , met ui tzondering van 

bem and glaswerk, wederom aan eene t ijdel ijke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zooda
nig geval een voorstel van wet tot voorziening 
va n h et in da t besluit geregeld verbod van in
voer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer'', invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks u it het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Eco
nomische Za ken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 J anuari 1935 en eindi
gende 31 December 1935, of zoovee l ee rder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

a. zooll eder, drij fr iemenl eder , tuig- en zaal
leder, voor zoover deze meer bedraagt dan 40 
ten honderd van de hoeveelheid, welke gemid
deld per 12 maanden in de jaren 1930 en 1931 
aan die goederen uit dat land is ingevoerd; 

b. overleder en ander leder , waaronder 
zeeml eder en voer ing leder, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 40 ten honderd van de hoe
veelheid, welke gem iddeld per 1 2 maanden in 
de jaren 1931 en 1932 aan die goederen ui t 
dat land is ingevoerd. 

2. Gedurende het t ijdvak van 12 maanden, 
:ianvangende 1 J anuari 1935 en e indigende 31 
ileoember 1935, of zooveel ee rde r als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit iede r land 
verboden van: 

I. Geïsoleerde electriciteitsgeleidingen zon
der loodmantel: 

a. van koperdraad of koperkabel, geiso
leerd met caoutchouc, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 40 ten honderd van de hoeveel
heid, welke gemiddeld per 12 m aanden ge
durende de jaren 1931 en 1932 van die goe
deren uit dat land is ingevoerd; 

b. van koperdraad met geïmpregneerde ka
toenomspinn ing, o. a. zuur- en weerbestendig 
draad , voor zoover deze meer bedraagt dan 40 
ten honderd van de hoeveelhe id , welke gemid
deld per 12 maanden gedurende de jaren 
1931 en 1932 van die goederen uit dat land is 
ingevoerd. 

II. Geïsoleerde electriciteitsgele idingen met 
loodmantel, met caoutchouc, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 40 ten honderd van de 
hoeveelhe id , welke gemiddeld per 12 maanden 
gedurende de jaren 1931 en 1932 van die goe
deren uit dat la nd is ingevoerd. 
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3. Gedurende het tijdvak van 9 m aanden , 
aanvangende 1 April 1935 en e indi gende 1 
J anuari 1936, is de invoer u it ieder land ver
boden van geïsoleerde electr icite itsgele idingen 
met loodmantel, geïsoleerd door omspinning 
met katoen en/of zijde, over al dan niet ge
emailleerde kernen , voor zoover deze meer be
draagt dan 40 ten honderd van de hoeveel
heid, welke gem iddeld per 9 maanden gedu
rende het jaar 1934 van d ie goederen uit dat 
land is ingevoerd. 

4. Gedurende het tijdvak van 12 maanden, 
aanvangende 1 J anuari 1935 en ei ndigende 
31 December 1935, of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen M inister zal 
worden bepaa ld, is de invoer uit ieder land 
verboden van: 

a. fl esschen met een inhoud van minstens 
15 cl. en met mondwijdte van hoogstens 50 
mm., van gekle urd gl as; 

b. flesschen met een inhoud van minstens 
15 cl. en met mondwijdte van hoogstens 50 
mm ., van wit glas; 

c. fl esschen met een inhoud van minstens 
15 cl. en met mondwijdte van hoogstens 50 
mm ., van ha lfwit glas (lichtgroen); 

d. verpakkingsglaswerk ( inmaakflesschen, 
potten e. d . ) met een inhoud van minstens 15 
cl. en met mondwijdte van meer dan 50 mm.; 

e. verpakkingsglaswerk (medicijnfleschjes, 
enz.) met een inhoud van minder dan 15 cl. , 
telkens voor zoover deze meer bedraagt dan 20 
ten honderd van de hoeveelheid, welke van 
ieder artikel gemiddeld per 12 maanden ge
durende de ja ren 1931 en 1932 uit dat land is 
ingevoerd. 

5. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge lid 1 t/m 4 bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
l anden. 

6. Door Onzen Minister kan een lij st wor
den vastgesteld van goederen, welke niet val
] en onder de in deze wet bedoelde. 

3. 1. Gedurende de in het vorig artikel 
genoemde tijdvakken zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan , tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning . 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vor ig lid be
doeld , wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten , aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschr iften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, al smede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. E en bes! uit, al s in dit a rtikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 

leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vori g lid, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestr a ft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard . 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter a fl evering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de a rtikelen 2. 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rij ks- en gem eentepoli t ie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op fei ten, vallende in eene strafbe pa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschr iften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n° . 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (S taatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. D eze wet treedt in werking m et ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven ten P a le ize het Loo, den 27sten 

J un i 1935. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Economische Z aken, 
H. G e 1 i s s e n. 

(Uitgeg. 6 S eptember 1935. ) 

s. 370. 

27 Juni 1935. WET tot regeling van den in
voer van papier en papierwaren . 

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

dat door Ons bij beslui t van 19 J anuari 1935 
n°. 11 (N ederlandsche Staatscourant van 21 
J anuari 1935 n°. 14) ingevolge art ikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblail n° . 596), de invoer van papier 
en papierwaren aan eene tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorzien ing van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 
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2. ,,Onze Min ister" , de Mi nister van Eco-
1.omische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 4 maan
den, aanvangende 1 J anuari 1935 en e indi gen
den 30 Apr il 1935, of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder la nd 
verboden van : 

a. druk- en schrij fpap ier; 
b. cellop~~an; . 
c. ,,ander papier ; 
d. papierwaren; 
telkens voorzoover deze meer bedraagt dan 

100 ten honderd van de hoeveelhe id welke ge
m iddeld per 4 maanden in 1933 uit dat land 
is ingevoerd. 

2. Onze Min ister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bij zondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
l anden. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zij n toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door o f 
vanwege Onzen M inister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordrach t van 
Onzen M inister regelen gestel d betreffende de 
voorwaa rden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig l id be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten, aan de u itvoering van dat 
besluit verbonden, aan bel angh ebbenden wor
den in rekening gebracht . 

3. In een besluit, als in het vorig l id be
doeld, kan aan Onzen M inister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regeli ngen, a lsmede op grond van bij 
zondere omstandi gheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwij kingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in di t artikel bedoeld , 
wordt in de N ederlaruhche Staatsco"rant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stel t 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leve ren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij , d ie opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krach tens de 
artike len 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, te rwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaa rd . 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft h ij, 
die eeni g goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a fl evert of ten verkoop of ter a fl ever ing in 
voorraad heeft, waarvan h ij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n, beha! ve de bij o f 

krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren der R ij ks- en gemeentepoli tie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op fei ten, vall ende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn n iet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoenechten en accij nzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschr iften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der "Cri s isin voerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 {Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepas ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkond i
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Juni 1935. 
WILHE L MINA . 

De Minister van Econo1nische Zaken, 
H. G e I i s s e n. 

( Uitge g. 30 Jul.i 1935.) 

s. 371. 

27 Juni 1935. WET tot regeli ng van den in
voer van pluche, fluweel en trij p, alsmede 
voorwerpen daarvan. 

W ij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 4 Maart 1935 
0 5 (Nederlandsche Staatsco"rant van 5 

Maart 1935 N° 45) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N ° 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 ovember 1933 
(Staatsblad N ° 596), de invoer van p luche, 
flu weel en t rij p, a lsmede voorwerpen daarvan, 
wederom aan eene t ij delij ke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voo rschr ij ft, dat in zoodan ig geval een voor
stel van wet tot voorz ien ing van het in dat 
beslu it geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer", invoer in het v rije verkeer 

rech tstreeks uit het buitenla nd of na · vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de M inister van Eco
nomische Zaken . 

2. 1 . Gedurende het t ijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 Maart 1935 en eind igende 
31 Augustus 1935, of zooveel eerder als door 
Ons op voordrach t van Onzen M inister zal 
worden bepaald , is de invoer ui t ieder I and 
verboden van pluche, fluweel en trijp, alsmede 
voorwerpen daarvan, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 30 ten honderd van de waarde, 
welke gemidde ld per 6 m aanden in de jaren 
1931 en 1932 aan die goederen u it dat land 
is ingevoerd , met d ien verstande, dat ge-

• durende den in di t artikel genoemden termijn 
uit ieder land n iet meer ten invoer zal worden 
toegelaten dan 35 ten honderd van de hoe
veelhe id , welke gemiddeld per 6 maanden ge
durende de jaren 1931 en 1932 van d ie goede
ren u it dat land is ingevoerd. 

2. Onze M inister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig I id bepaalde contingenten 
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bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke te r bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
beslui t verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een bes] uit, als in het vorig 1 id be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat bes luit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwij kingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, al s in dit artikel bedoeld , 
wordt in de Nederlandsc he Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen . 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden . 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten•hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoo pt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad h eeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De le i ten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd . 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krach tens a rtikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtena ren der Rijks- en gemeentepoli t ie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten , vallende · in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" ·1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n° . 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Juni 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minist e1• van Economische Za ken, 
H . G e l i s s e n . 

( Uit geg. 30 Juli 1935.) 

s. 372. 

27 Juni 1935. WET tot regeling van den in
voer van tafel- en servetgoed, handdoeken 
en ander huishoudgoed, zoowel afgepast 
a ls aan het stuk, bed del akens en sloopen. 

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

dat door Ons bij beslui t van 4 Maart 1935 
n°. 3 (Nederl-andsche Staatscourant van 5 
Maart 1935, n°. 45) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsb l-ad n°. 535) , 
gewijzigd bij de wet van 17 ovember 1933 
(Staatsblad n°. 596), de invoer van tafel- en 
servetgoed , h anddoeken en ander huishoud
goed, zoowel afgepast a ls aan het stuk, bedde
lakens en sloopen, wederom aan eene tijdelijke 
beperking is onderworpen en dat a rtikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, da t in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat bes] uit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer" , invoer in het v rij e verkeer 

rechtstreeks uit het bui tenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nom ische Zaken. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 M aart 1935 en e indi gende 
31 Augustus 1935, of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van tafel- en servetgoed, handdoe
ken en ander huishoudgoed, zoowel afgepast 
als aan het stuk, beddelakens en sloopen, 
voorzoover deze meer bedraagt dan 30 ten 
honderd van de waarde, welke gemiddeld per 
6 maanden in de jaren 1929, 1930 en 1931 aan 
die goederen uit dat land is ingevoerd, met 
dien verstande, dat gedurende den in di t ar
tikel genoemden termijn uit ieder la nd niet 
meer ten invoer zal worden toegelaten dan 50 
ten honderd van de hoeveelheid, welke gem id
deld per 6 maanden gedurende de jaren 1929, 
1930 en 1931 van die goederen ui t dat land 
is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepa'alde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
l anden. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer de r al daar 
genoemde artikelen n iet zijn toegestaan, tenzij 
daa rbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krach tens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vori g l id be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
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vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld , kan aa n Onzen Minister bevoegdheid 
worden verl eend , nadere voorschr iften vast te 
stellen ten aanzi en van de in dat besluit ge
stelde r egelingen , alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaa lde in het eerste lid afwijki ngen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit a rtikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen . 

2. Invoer, in strijd m et het bep aalde krnch
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krach tens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt ge traft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van te n hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanz ien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a fl evert of ten verkoop of ter aflevering iu 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een ve rbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op fe iten , vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrech ten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der "Cris isinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 ovember 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den d ag, volgende op di en der afkondi
g ing . 

Lasten en bevelen , enz.; 
Gegeven ten P a leize het Loo, den 27sten 

Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van E conomische Zaken, 
H. G e l i s s e n. 

(Uitge g. 30 Jul i 1935.) 

s. 373. 

27 Juni 1935. WET tot rege li ng van den in; 
voer van meubelen . 

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

dat door Ons bij besluit va n 4 M aart 1935 n° . 
4 (N ederlandsche Staatscourant van 5 Maart 
1935, n °. 45) ingevolge artikel 2 der "Cri sis
invoerwet" 1931 (Staatsblad n °. 535), gewij
zig d bij de wet van 17 ovember 1933 (Staats
blad n° . 596), de invoer van meubelen weder
om aan eene tijdelijke beperking is onderwor
pen en dat artikel 3 van genoemde wet voor
schrijft, dat in zoodanig geval een voorstel 
van wet tot voorziening van het in dat besluit 
geregeld verbod van invoer zal worden ge
daan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van tate, enz. 
A rt. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opsl ag in e ntrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Ministe r van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den , aanvangende 1 Maart 1935 en e indigende 
29 Februari 1936, of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Ministe r zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van: · 

a. meubelen van hout, a l of ni et bekleed, 
en onderdeelen van deze meubelen, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 20 ten honderd 
van hetgeen gemiddeld per 12 m aanden in de 
jaren 1931 en 1932 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd, naar de waarde berekend, 
met dien verstande, da t gedurende den in dit 
artikel genoemden termijn uit ieder l a nd niet 
meer ten invoer zal worden toegelaten dan 30 
ten honderd van de hoeveelheid , welke ge
middeld per 12 maanden gedurende de jaren 
1931 en 1932 u it dat l and is ingevoerd; 

b. meubelen van bamboe, rotting, riet, teen 
of twijgen , al of niet be kl eed , voor zoover deze 
meer bedraagt da n 30 ten honderd van het
geen gemiddeld per 12 maanden in de jaren 
1931 en 1932 van die goederen ui t dat la nd 
is ingevoerd, naar de waarde be l'ek nd , met 
di en verstande, dat gedurende den in dit ar
t ikel genoemden termijn uit ieder l a nd niet 
meer ten invoer zal worden toegelaten da n 45 
ten honderd van de hoeveelheid, welke ge
middeld per 12 maanden gedurende de jaren 
1931 en 1932 ui t- dat l a nd is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te ste ll en voor 
den invoer uit nader door -hem aan te wijzen 
l anden. 

3. 1. Gedurende het in het vor ig arti kei 
genoemde tijdvak zal de invoer der al d aa r 
genoemde a rtikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daa rbij wordt overgelegd eene daartoe doo r of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister rege len gesteld betl'ef fende de 
voorwaarden, krachte ns welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld , wordt verstrekt, alsmec;le betreffende de 
vaststelling van bedragen, wel ke ter bestrij
ding van kosten, aan de -uitvoer ing van dat 
beslui t verbonden, aan belanghebbe nde n wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vo r ig li d be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worde n verleend, nadere voorschriften vast te 



1935 27 JUNI (S. 373-378) 490 

stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandi gheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een bes] uit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze Min ister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd m et het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettel ijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verkl aard. 

2. M et dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a fl evert of ten verkoop of ter a flever ing in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. D e feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvorder ing aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rijks- en gemeentepoli t ie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op fe iten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zij n niet van toepass ing de 
strafbepali ngen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535}, gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing . 

L asten en bevelen , enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Juni 1935. WILHELMINA. 
D e M iniste,· van Economische Zaken, 

H . G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 30 J uli 1935.) 

s. 374. 

27 J uni 1935. WET, houdende wij ziging van 
de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 375. 

27 J uni 1935. WET, houdende bekrachtiging 
van drie door den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-I ndië krachtens artikel 
93 der Indische Staatsregeling vastgestel
de ordonnanties. ( W ijziging rnotorvoertui
genbelasting. V erhooging benzineaccijns.) 

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

dat de bekrachtig ing wenschelijk is van drie 
met toepassing van artikel 93, eerste lid, der 
Indische Staatsregeling vastgestelde ordonnan
t ies, strekkende tot invoering van belasting
maatregelen in Nederlandsch-I ndië en tot bui
tenwerkingstelling van artikel 16 der Ind ische 
Comptab il iteitswet (N ederlandsch Staatsblad 
1925, n°. 328; I ndisch Staatsblad n°. 448) ten 
opzichte van die maatregelen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De met toepassing van artikel 93, eerste I id, 
de r Indische Staatsregeling vastgesteld,i or
donnanties van 31 December 1934 (Indisch 
Staatsblad nos. 716, 717 en 71 8), strekkende 
tot wijzig ing van de belasting van motorvoer
tu igen en verhoog ing van den benzineaccij ns, 
zoomede tot buitenwerkingstelling van a1-tikel 
16 der Indi sche Comptabili teitswet (Neder
landsch Staatsblad 1925, n°. 328; l ndisch 
Staatsblad 1925, n°. 448} ten opzichte van die 
maatregelen, worden bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Juni 1935. 

s. 376. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 
M iniste,· van K oloniën, 

H. C o I ij n. 

(Uitgeg . 12 Jul i 1935.) 

27 J uni 1935. WET tot goedkeuring van het 
besluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-I ndië tot vaststelling va het 
slot der rekening van uitgaven en ont
vangsten van Nededandsch-lndië over het 
dienstjaar 19 31. 

s. 377. 

27 J uni 1935. vVET tot w1J z1g ing van de 
Curaçaosche begrooting voor het dienst
jaar 1933. 

s. 378. 

27 J uni 1935. WET, houdende bekrach t iging 
van een door den Gouverneur-Generaal 
van N ede,·landsch-lndië op 14 December 
1934 vastgestelde ordonnantie (Indisch 
Staatsblad 1934, n°. 686) tot kwij tschel
ding van voorschotten aan de stadsge
meente 11:l eester Cornelis alsmede tot bui
ten werking stelling van artikel 16 der 
Indische Comptabi li teitswet. 

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

dat de bekrachtig ing wenschelij k is van een 
met toepassing van de artikelen 92, eerste lid 
en 93, eerste lid, van de Indische Staatsrege
ling, vastgestelde ordonnantie, strekkende tot 
kwijtscheld ing van voorschotten aan de stads
gemeente M eester Cornelis a lsmede tot buiten 
werking steil ing· van artikel 16 der Indische 
Comptabi li teitswet ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
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Eenig artikel. 
De met toepass ing van de artike len 92, eer

ste lid en 93, eerste lid , van de Indische 
Staatsregeling vastgestelde ordonnantie van 14 
December 1934 (lndisch Staatsblad n° . 686}, 
strekkende tot kwijtschelding van door het 
Land aan de stadsgemeente M eester Cornelis 
ten behoeve van den aankoop van particul iere 
landen verstrekte voorschotten tot een bedrag 
van f 1,943,738 zoomede tot buiten werking 
stelling van artikel 16 der Indische Compta
biliteitswet (Indisch Staatsblad 1925, n°. 448) 
ten opzichte van bedoelde kwij tschelding, 
wordt bekrachti gd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 

Juni 1935. WILHELMINA. 

s. 379. 

JJe M iniste,· van Staa!, 
Minister van K oloniën, 

H . Colijn. 
( Uitgeg. 12 Juli 1935.) 

27 J uni 1935 . WET tot wijziging der wet tot 
regeling van het armbestuur. 

Bijl. Hand. 2e Kam er 1934/1935, n°. SOS, 
1- 5. 

Hand. id. 1984/1935, b!z. 1954- 1961. 
Bijl . Hand. l e Kam er 1984/1985, n°. 803, 

blz . 1-4. 
Hand. id. 1934/1935, blz. 719-720. 

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

dat het wenschelijk is in de wet van 27 April 
1912 (Staatsblad n°. 165) tot regeling van het 
armbestuur , gelijk die wet is gewijzigd laat
stelijk bij de wet van 22 Juni 1929 (Staats
blad n°. 326), eenige wijzigingen aan te 
brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Sta te, enz. 
Eenig artikel. 

I n de wet van 27 Apr il 1912 (Staatsblad n° . 
165) tot regeling van het armbestuur, gelijk 
d ie wet is gewijzigd laatstelijk bij de wet van 
22 J uni 1929 (Staatsblad n°. 326), worden de 
volgende wijzigingen aangebracht. 

1. 

Aan art. 30 wordt een l id toegevoegd, lui
dende: 

2. Indien een hulpbehoevende op zijn kos
ten of op kosten van een derde ter verzorging 
is opgenomen in eene inrichting, bestemd tot 
duurzame verzorging van hulpbehoevenden, 
wordt h ij, ind ien de kosten niet meer door 
hem kunnen worden gedragen, of de derde 
deze kosten niet meer betaalt, met afwijking 
van het bepaalde in de eerste zinsnede van 
het vorige lid, met betrekking tot de verl ee
ning en voortzetting van de ondersteuning tel
kens geacht zich te bevinden in de gemeente, 
waar hij hoofdverblij f had, toen opneming in 
de inrichting plaats vond. 

2. 
In art. 38 wordt ,,39 en 40" vervangen 

door "39, 39bis en 40". 
2a. 

Aan artikel 39 wordt een nieuw tweede lid 
toegevoegd, lui <lende : 

2. Met afwijking van het bepaalde in heL 
vor ig lid, worden voor arme krankzinn igen, 
die ten t ijde da t de rechterlijke machtiging 
wordt aangevraagd, staan onder voogdij van 
een vereeniging, stichting of instelling als be
doeld in art. 421 van het Burgerlijk Wetboek, 
welker zetel in een andere gemeente is ge
vestigd dan waar zij voor hunne plaatsing 
onder voogdij woonplaats hadden in den zin 
van het B urgerlijk Wetboek, de in het eerste 
lid bedoelde kosten voldaan uit de kas der ge
meente van laatstbedoelde woonplaats en, in
dien d ie woonplaats binnen het Rijk niet is 
aan te wijzen, uit 's Rijks kas. 

Lid 2 van artikel 39 wordt lid 3; lid 3 
wordt lid 4 ; l id 4 wordt lid 5. 

In plaats van " het eerste lid" in het n ieuwe 
lid 3 komen de woorden " de voorgaande 
leden" . 

3. 
a artikel 39 wordt ingevoegd een meuw 

artikel , luidende: 
Artikel 39bis. 
1. Indien een arme, die op kosten van eene 

gem ente of van een aldaar gevestigde bur
gerlijke instell ing wordt verpleegd in eene in
ri chting tot verpleging van zieken, ten tijde 
van de opneming in die inrichting hoofdver
blijf ha d in eene andere gemeente, kan het 
bestuur der eerstbedoelde gemeente of der a l
daar gevestigde burgerl ijke instelling tot Ge
deputeerde Staten het verzoek richten te be
s] issen, dat de kosten van het vervoer naar en 
de verpleging in de ziekeninr ichting komen 
ten laste van die andere gèmeente. 

2. Gedeputeerde Staten brengen de zaak 
ter kennis van Ons, indien de bij de zaak be
trokken gemeenten in meer dan één provincie 
zijn gelegen. 

3. Door Gedeputeei·de Staten of door Ons 
kan bij een met redenen omkl eed besluit wor
den bes! ist, dat de kosten van vervoer naar 
en de verpleging in de ziekeninrichting komen 
ten l aste van de gemeente, waar de verpleeg
de vóór de opneming in de ziekeninrichting 
meer duurzaam verblijf heeft gehad. Eene be
slissing in dezen zin kan slechts worden ge
nomen, indien de opneming in de ziekenin
richting n iet zonder gevaar voor het leven of 
de gezondh eid van den arme kon worden uit
gesteld. 

4. Op verzoek van Gedeputeerde Staten 
worden personen door den rechter van het 
kanton, binnen hetwelk zij wonen of verbl ij
ven, opgeroepen en onder eede of belofte ge
hoord naar aanleiding van door Gedeput.eerde 
Staten aan te wijzen vraagpunten. De Kan
tonrecht.er maakt van de verhooren proces
verbaal op. 

4. 
Na artikel 40 wordt ingevoegd een ni e uw 

artikel , luidende: 
Artikel 40bis. 
Va n eene bes liss ing van Gedeputeerde Sta

ten ingevolge artikel 39bis of artikel 40 kun
nen de besturen van belanghebbende burger
lijke instell ingen of Burgemeest.er en Wethou
ders van de betrokken gemeenten binnen der
tig dagen na ontvangst daarvan bij Ons in be
roep komen. 

Last.en en bevelen, enz.; 
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Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten 
Juni 1935. 

WILHELMINA. 
De M inister van Binnenlandsche Zaken, 

J . A. d e W i I d e. 
(Uitgeg. 12 Jul i 1935.) 

s. 380. 

27 Juni 1935. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening, met toe
pass ing van de wet van 27 Maart 1915 
(S taatsblad n°. 171) , laatstelijk gewijzi gd 
bij de wet van 8 Juli 1932 (Staatsblad 
n°. 342) , van perceel en, erfdienstbaarhe
den en andere za kelijke rechten , noodi g 
voor en ten behoeve van het aan leggen 
van een sportinrichting, met bijkomende 
werken, alsmede het ui tvoeren, in verband 
daarmede, van nieuwe mil itaire werken, 
in de gemeente Utrecht. 

s. 381. 

28 Juni 1935. WET tot vast st elling van een 
nieuw tarief van invoerrechten . 

Wij WI LHELMINA, enz. ; 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in verband met den toestand van 's Rijks 
financiën en mede om redenen van technischen 
aard gewenscht is een nieuw tarief van invoer
r echten en daarmede in verband staande be
palingen vast te stellen ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van St ate, enz. 
Art. 1. 1. Er wordt met inachtneming van 

hetgeen bij deze en andere wetten is bepaald, 
bij den invoer van de goederen, omschreven in 
het tot deze wet behoorende tarief, een invoer
recht geheven . 

2. H et bedrag en de maatstaf van het in
voerrecht worden aangewezen door het in het 
eerste lid genoemde tarief, dat geacht zal 
worden deel uit t e maken van deze wet. 

3. Aan het tarief is toegevoegd eene alpha
betische lijst van de daarin genoemde goederen
soorten , die naar behoefte door Onzen Minist er 
van F inanciën kan worden herzien. 

4. Onafhankelijk van de belastbaarheid of 
vrijstelling van goederen volgens het tarief 
wordt het hierna genoemde invoerrecht, als 
ware dit mede in het tarief opgenomen , geheven 
van alle goederen behalve van die welke naar 
Ons oordeel hier t e lande niet of niet noemens
waard worden voortgebracht en welke zijn op
genomen in een door Ons bij algemeenen maat
regel van bestuur vastgest elde lijst, t e weten : 

a. een invoerrecht van t wee percent der 
waarde voor de bij vervaardiging binnenslands 
met een omzetbelasting van tien percent, inge
volge de Omzetbelastingwet 1933 (S taatsblad 
n°. 546) belast e goederensoorten ; 

b. een invoerrecht va n één per cent der waarde 
voor de overige goederensoorten. 

5. H et in het vorig lid bedoelde invoerrecht 
wordt niet geheven van overigens niet aan in
voerrecht onderworpen in één aangifte begrepen 
goederen , waarvan de waarde niet meer bedraagt 
dan vijf gulden. 

6. Waar in het t arief, in het eerst e lid van dit 
art ikel bedoeld, wor dt gesproken van " invoer
recht" is daaronder niet te begrijpen het in
voerrecht geheven krachtens het ,ierde lid van 

dit artikel en artikel 17 der genoemde Omzet
belastingwet . 

7. H et vierde, vijfde en zesde lid van dit 
artikel" vervallen tegelijk met de meetgenoemd e 
Omzet belastingwet , behalve t en aanzien van 
de reeds verschuldigde belasting j n begane 
strafbare feiten . 

2. 1. De bij een post aangegeve~ belasting 
en de daarbij verleende vrij st ellingen zijn ook 
van toepassing, ind ien aan de goederen bij den 
invoer deelen of onder deelen ontbreken, of 
indien zij worden ingevoerd in niet afgewerkten 
staat ; een en ander met inachtneming van 
hetgeen is bepaald bij artikel 33, sub 10 en 12. 

2. H et bepaalde in het vorige lid lijdt uit-
zondering, indien ) 

a. bij den betreffenden post uitö.rukkelijk 
ander s is bepaald, 

b. de ont brekende deelen of onderdeelen of 
wel de afwerking de kenmerken zijn, waarvan 
in het t arief de belastbaarheid of vrij st elling 
der goederen afhankelijk is gest eld, 

1 c. de ontbrekende deelen of onderdeelen 
kenmerkend zijn voor den aard van d~ goeder en. 

3. Goederen , ingevoerd in niet ge~onteerden 
staat, zullen voor zoover niet uit f1rukkulijk 
ander s is bepaald , met goederen in g.emonteer-
den st aat worden gelijk gesteld . 1 

3. Voor goederen, waarvoor in het tariet de 
belastbaarheid afhankelijk is gest e* van het 
gewicht, en welke bij den invoer zijl/- voorzien 
van een in- of aangebouwden of op ander e 
dergelijke wijze daaraan verbonden elect ro
motor, word t het in het t arief als grens van 
belastbaarheid aangegeven gewicht verhoogd 
met tien kilogr am . 

4. 1. Indien een goederensoort onder meer 
dan een t ariefpost valt, zal, voor zoover in het 
t arief niet uitdrukkelijk ander s is bepaald, de 
post worden toegepast, welke het voordeeligst 
is voor de schatkist, met dien verstande echt er, 
dat de toepassing van een post , blijkens welken 
van de goeder en is ver schuldigd een specifiek 
recht of een accijns, al dan n iet gepaard met een 
waarderecht, steeds aan de toepassing van een 
post , volgens welken van de goederen alleen is 
verschuldigd een waarderecht, zal voorgaan. 

2. Goederen welke belast zijn met . een in
voerrecht naar de waarde, doch waarbij t evens 
is bepaald , dat het invoerrecht niet minder zal 
bedragen da n daarbij is aangegeven , worden 
voor de toepassing van het vorig lid aange
merkt als goederen waarvan alleen een waarde
recht verschuldigd is. 

5. 1. Hij , die bezwaar heeft t egen de toe
passing van het t arief of t egen de toepassing 
van de artikelen 2, 3, 4, 27, 28, 29, 32 of 33, 
sub 4, sub 8 t ot en met 10 of sub 12 op door 
bem ten invoer aangegeven goederen, kan , 
binnen zes weken na de dagteekening van de 
aangifte door den ontvanger der invoerrechten , 
een bezwaar schrift indienen bij den inspecteur 
der invoerrechten en accijnzen binnen wiens 
dienstkring het document is afgegeven . 

2. Ten aanzien van goederen waarvoor geen 
schriftelijke aangifte ten kantore van den ont
vanger is gedaan, vangt de termijn voor het 
indienen van een bezwaarschrift aan met den 
dag na dien der dagteekening van het bewijs 
van bet aling van of debit eering voor het in
voerrecht . 

3. De uitspraak op het bezwaar schrift is 
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met redenen omkleed. Een afschrift wordt aan 
den reclamant aangeteekend per post toege
zonden of hem tegen gedagteekend ontvang
bewijs uitgereikt. 
. 6. 1. Hij die. bezwaar heeft tegen de uit
spraak van den inspecteur op zijn bezwaarschrift 
kan gedurende een maand in beroep komen bij 
de Tariefcommissie. Deze termijn gaat in met 
den dag na dien, waar op het afschrift van de 
;beslissing per post is verzonden of blijkens het 
ontvangbewijs is uitgereikt. 

2. Het beroep wordt ingesteld door indie
ning van een met redenen omkleed beroep
schrift. Een afschrift van de uitspraak waar
tegen het beroep is gericht wordt daarbij over
gelegd. 

3. Indien het beroepschrift naar het oordeel 
der Tariefcommissie niet voldoende met redenen 
is omkleed, stelt zij appellant in de gelegenheid 
om het beroepschrift alsnog, binnen een door 
haar te bepalen termijn, aan te vullen. 

7. Hij, die bij de toepassing van de alge
meene maatregelen van bestuur, bedoeld in 
de artikelen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 
dezer wet, bezwaar heeft tegen de beslissing 
van den inspecteur der invoerrechten en ac
cijnzen of van eenige andere autoriteit, aan wie 
de beslissing bij den betrokken algemeenen 
maatregel van bestuur is opgedragen, of tegen 
de beslissing van den inspecteur der invoer
rechten en accijnzen in de geschillen, bedoeld in 
het gewijzigde artikel 120, sub 3°. der Algemeene 
wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) 
kan van die beslissing in beroep komen bij de 
Tariefcommissie binnen den termijn en op ge
lijken voet als in artikel 6 is bepaald. 

8. 1. De Tariefcommissie bestaat uit 21 
gewone leden, waaronder de Voorzitter en 
2 Onder-Voorzitters en uit 20 buitengewone 
leden. 

2. Van de gewone leden worden de Voor
zitter en de Onder-Voorzitters door Ons be
noemd. De arrondissementsrechtbanken te 
Amsterdam, Rotterdam, Groningen, 's-Hertogen
bosch, Maastricht en Alm~lo benoemen elk 3 
der overige gewone leden, van welke er 3 door 
Ons worden aangewezen om zoo noodig als 
plaatsvervangers van den Voorzitter of de 
Onder-Voorzitters op te treden. 

3. De buitengewone leden worden benoemd 
door Ons, na gepleegd overleg met de bij alge
meenen maatregel van bestuur aan te wijzen 
Kamers van Koophandel en organisaties op het 
gebied van landbouw, handel en nijverheid. 

4. De leden en plaatsvervangende voorzitters 
kunnen door het gezag, dat hen heeft benoemd 
of aangewezen, bij een met redenen omkleed 
besluit worden ontslagen of van hunne aanwij 
zing ontheven. 

5. De leden leggen, alvorens hunne betrek
king te aanvaarden, ten overstaan van Onzen 
Commissaris in de provincie, waarin hunne 
woonplaats is gelegen, den volgenden eed of 
belofte af : 

,,Ik zweer (beloof), dat ik, als lid van de Ta
riefcommissie, overeenkomstig de bepalingen 
der wet, met nauwgezetheid en onpartijdigheid 
en volgens mijn geweten zal handelen. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig ! 
(Dat beloof ik)". 

6. Van deze handeling wordt proces-verbaal 
opgemaakt. 

7. Wegens het afleggen van den eed of de be
lofte en het opmaken van het proces-verbaal 
zijn geene kosten verschuldigd. 

9. 1. Uit de Tariefcommissie wordt een 
door Ons te bepalen aantal Kamers gevormd 
De beslissingen op bij de Tariefcommissie inge
stelde beroepen worden genomen door een 
Kamer . 

2. Iedere Kamer is samengesteld uit den 
Voorzitter of een der Onder-Voorzitters, drie 
andere gewone leden en twee buitengewone 
leden. 

3. De beslissingen worden genomen bij meer
derheid van stemmen, terwijl bij staking van 
stemmen die van den voorzitter be lissend is, 
een en ander behoudens in de gevallen bedoeld 
in artikel 14 der Waardewet 1927 (Staatsblad 
no. 17). De uitspraak is met redenen omkleed. 

4 . Aan de behandeling van en de beslissing 
op beroepen, waarbij een lid der Tariefcommissie 
betrokken is, neemt dat lid geen deel. 

10. 1. De Voorzitter is verplicht hem, die 
bij de Tariefcommissie in beroep is gekomen, 
ten minste drie dagen te voren, mede te deelen, 
waar en wanneer de gelegenheid zal bestaan, 
de inlichtingen, die hij noodig acht, aan die 
Commissie te verstrekken . Deze termijn gaat 
in met den dag, onmiddellijk volgende op dien , 
waarop de mededeeling tegen ontvangbewijs is 
uitgereikt of waarop zij per post is verzonden. 

2. De Commissie is bevoegd zich door des
kundigen te doen voorlichten. 

11. De leden der Tariefcommissie, het per
soneel d ier Commissie en de door haar geraad
pleegde deskundioen bewaren het geheim om
trent hetgeen zij bij de uitvoering der hun op
gedragen werkzaamheden leeren kennen, voor 
zoover mededeeling daarvan voor de richtige 
uitoefening der hun opgedragen werkzaamheden 
niet vereisoht wordt. 

12. 1. De Tariefcommissie geeft Onzen Mi
nister van Financiën desgevraagd inlichtingen 
nopens zaken, de toepassing van het tarief van 
invoerrechten betreffende. 

~- Voor de uitvoering van deze taak wordt 
de Commissie samengesteld uit den Voorzitter, 
vier andere gewone leden en twee buitengewone 
leden . 

13. 1. Het reglement van orde voor de 
Tariefcommissie wordt door Ons vastgesteld . 

2. De belooning aan de leden der Commi~sie 
toe te kennen, de vergoedingen wegens door hen 
te maken kosten en de belooningen der des
kundigen, d ie do Commissie hebben voorge
licht, worden door Ons geregeld. 

14. De verdere bepalingen tot uitvoering 
van de artikelen 5, 6 en 7 worden vastgesteld 
bij algemeenen maatregel van bestuur. 

15. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur, onder de noodige voor
zieningen, van invoerrecht en accjj ns vr~j te 
stellen goederen, welke na uit het vr\je verkeer 
te zijn uitgevoerd, in onbewerkten en onver
werkten staat weder worden ingevoerd. 

16. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur, onder de noodige voor
zieningen, geheel of gedeeltelijk van invoer
recht vrij te stellen : 

a. goederen, ingevoerd om hier te lande eene 
herstelling of bewerking (het aanbrengen aan 
andere goederen daaronder begrepen) te onder
gaan en daarna weder te worden uitgevoerd ; 



1935 28 J UN I (S. 381) 494 

b. teekeningen, ontwerpen en modellen, in
gevoerd om daarnaar hier te lande werken of 
voorwerpen te vervaardigen of samen te stellen 
en daarna weder te worden uitgevoerd ; 

c. accijnsvrije goederen, die enkel ter her
stelling naar het buitenland zijn gezonden en 
weder worden ingevoerd ; 

d. teeken~ngen, ontwerpen en modellen, 
welke naar !iet buitenland zijn gezonden om 
daarnaar wenken of voorwerpen te vervaardigen 
of samen te stellen en weder worden ingevoerd. 

17. 1. Wij behouden Ons voor bij alge
meenen maa.t;egel van bestuur bepalingen vast 
te stellen, voliens welke geheele of gedeeltelijke 
vrijdom van mvoerrecht kan worden verleend 
voor materiall)n, voorwerpen en stoffen te ge
bruiken of gebruikt voor het daaruit samen
stellen van goederen hier te lande, welke worden 
uitgevoerd. 

2. De vrijdom kan ook worden uitgestrekt tot 
materialen, voorwerpen en stoffen gelijk aan 
doch niet identiek met de ingevoerde. 

18. Wij behc;mden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van qestuur bepalingen vast te stel
len, volgens welke door Onzen Minister van 
Financiën aan te wijzen accijnsvrij e goederen, 
die ter bewerking naar het buitenland zijn ge
zonden, weder kunnen worden ingevoerd tegen 
betaling van het bedrag, dat van de goederen 
ingevolge deze wet bij den wederinvoer meer is 
verschuldigd, dan verschuldigd zou zijn, indien 
zij werden ingevoerd in den staat waarin zij 
werden uitgevoerd. Ten opzichte van goederen 
van erkenden Nederlandschen oorsprong of van 
erkend Nederlandsch fabrikaat zal echter 
worden aangenomen, dat zij in den staat waarin 
zij werden uitgevoerd, aan een op denzelfden 
voet geheven invoerrecht waren onderworpen 
als in dien waarin zij worden ingevoerd. 

19. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur bepalingen vast te stel
len, volgens welke de waarde van goederen 
waaraan zich deelen bevinden welke te voren 
uit het vrij e verkeer naar het buitenland zijn 
gezonden, voor de berekening van het invoer
recht kan worden aangegeven en vastgesteld 
zonder inbegrip van de waarde welke die deelen 
t entijde van den uitvoer hadden. 

20. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur bepalingen vast te stel
len, volgens welke de waarde van door Onzen 
Minister van Financiën aan te wijzen goederen, 
voor de berekening van het invoerrecht kan 
worden aangegeven en vastgesteld zonder in
begrip van die, welke deze goederen ontleenen 
aan teekeningen, modellen, handschriften of 
andere producten van techniek, kunst of weten
schap, vervaardigd door ingezetenen des Rijks 
of aan auteursrechten, octrooien en dergelijke 
rechten, toebehoorende aan ingezetenen des 
Rijks of aan hier te lande gevestigde rechts
personen. 

21. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur. onder de noodige voor
zieningen, vrijstelling van invoerrecht te ver
leenen voor chemicaliën, verfstoffen en andere 
zelfstandigheden van dien aard, benoodigd als 
hulpmiddel bij de werkzaamheden in fabrieken 
en trafieken, of bij landbouw, tuinbouw en 
veeteelt . 

22. 1. Wij behouden Ons voor bij alge
meenen maatregel van bestuur, onder de noo-

dige voorzieningen, van invoerrecht vrij te 
stellen : 

a. benoodigdheden voor vlotten, mits ge
bruikte voorwerpen zijnde ; 

b. goederen, bestemd voor persoonlijk ge
bruik van hier te lande hunne functie uitoefe
nende diplomatieke en consulaire ambtenaren 
van vreemde mogendheden, alsmede van de 
aan de hier te lande gevestigde gezantschappen 
en consulaten verbonden kanselarijbeambten; 
allen mits zij vreemdeling zijn en overigens 
binnen het Rijk geen bedrijf of beroep uitoefenen 
en voorts onder voorwaarde van wederkeerig
heid. 

Onder persoonlijk gebruik is begrepen ge
bruik door leden van het gezin ; 

c. de door of namens vreemde regeeringen 
aan hare hier te lande gevestigde consulaten 
toegezonden kanselarijbenoodigdheden, mits in 
het betrokken land voor de aldaar gevestigde 
Nederlandsche consulaten gelijke vrijdom wordt 
verleend; 

d. vervoermiddelen van binnenlandsche her
komst of niet tot duurzaam verblijf hier te lande 
bestemd; 

e. goederen, welke door reizende personen 
tot hun persoonlijk gebruik gedurende de reis 
worden gebezigd ; 

/. monsters en stalen zonder handelswaarde; 
q. monsters en stalen met handelswaarde, 

ingevoerd door of t.en behoeve van voor hun 
beroep r eizende personen en bestemd om weder 
te worden uitgevoerd . 

Voor in het buitenland gevestigden wordt 
de vrijdom beperkt tot ingezetenen van die 
Staten, welke aan Nederlandsche ingezetenen 
wederkeerig gelijken vrijdom waarborgen ; 

h. ~cheepsprovisiën en scheepsbehoeften aan 
boord van binnenkomende vaartuigen en vlot
ten, zoomede brandstoffen en smeermiddelen 
aanwezig in, aan of op andere binnenkomende 
vervoermiddelen dan vaartuigen en voor de 
voortdrijving en smering daarvan bestemd ; 

i. verhuisboedels voor zoover die uit ge
bruikte goederen bestaan ; 

j. gebruikte goederen - geen handelsinven
taris zijnde - waarvan een ingezetene des Rijks 
aantoont, dat hij deze uit eene opengevallen 
nalatenschap heeft geërfd ; 

k. uitzetten en bruids- en bruilofsgeschenken 
- met uitzondering van voedings- en genot
middelen, manufacturen aan het stuk, of andere 
goederen, die zonder verwerking voor particu
lieren niet bruikbaar zijn - bestemd voor 
personen komende uit den vreemde, die met 
ingezetenen des Rijks in het huwelijk treden, 
voor zoover deze personen komen uit Staten, 
waarin aan Nederlanrlsche ingezetenen gelijke 
vrijdom wordt verleend; 

l . l. vrucht.en en gewassen, gewonnen op 
landen gelegen cp vreemd grondgebied en in 
gebruik bij ingezetenen des Rijks, alsmede door 
die ingezetenen voor de bewerking en het bin
nenhalen van den oogst van deze landen tijdelijk 
uit- en daarna weder ingevoerde voorwerpen, 
mits de invoer geschiedde tusschen het opgaan 
en het ondergaan der zon en voor zoover be
doelde gronden van uit de op Nederlandsch 
grondgebied gelegen boerderij of woning worden 
geëxploiteerd. 

Gelijke vrijdom kan word en verleend aan 
ingezetenen van naburige Staten, die landen op 
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's Rijks grondgebied in gebruik hebben, die zij 
van uit de op vreemd grondgebied gelegen 
boerderij of woning exploiteeren, voor zoover 
de invoer geschiedt tusschen het opgaan en, 
het ondergaan der zon en het voorwerpen betreft 
die tijdelijk naar Neclerland worden overge
bracht, mits in die Staten gelijke vriistelling 
aan ingezetenen van Neclerland wordt ver
leend; 

l. 2. paarden, welke worden gebezigd in 
grensverkeer ; 

l . 3. paarden, teruggevoerd na beweiding 
op of beakkering van in het buitenland gelegen 
gronden, die van uit de op Nederlandsch grond
gebied gelegen boerderij of woning worden ge
ëxploiteerd, mits de invoe, geschiede tusschen 
het op/!aan en h et ondergaan der zon. 

Aan ingezetenen van naburige Staten kan 
een gelijke vrijdom worden verleend voor paar
den, welke worden ingevoerd ter beweiding op 
of beakkering van in Nederland gele<Yen gronden, 
die van uit de op vreemd grondgebied gelegen 
boerderij of woning worden geëxploiteerd, mits 
de invoer ge chiede tusschen het opgaan en 
het ondergaan der zon en in die Staten gelijke 
vrij st elling aan ingezetenen van Nederland 
wordt verleend; 

m. led ige, mits gebruikte zakken, fusten en 
andere voorwerpen, alsmede gebruikte dek 
kleeden, een en ander voor het vervoer van 
goederen opzettelijk vervaardigd en ingericht, 
mits van deze voorwerpen, voor zoover zij zijn 
vervaardigd uit glas, porselein , aardewerk, 
cemilnt of steen, door bescheiden wordt aange
toond , dat zij gediend hebben, om daarmede 
goederen uit het vrije verkeer uit Nederland uit 
te voeren ; 

n. nieuwe zakken en andere tot verpakking 
dienende nieuwe voorwerpen, bestemd om na 
vulling hier te lande weder te worden uitge
voerd, zoomede nieuwe hulzen , haspels, klossen 
en d egelijke opwindmiddelen, bestemd om, 
nadat zij hi er te lande van de daarop te winden 
goedere,1 zijn voorzien, weder te worden uit
gevoerd; 

o. natuurhistorische en ethnografische voor
werpen, naturaliën en anatomische praeparaten 
op spiritus of andere stoffen, beelden, afgietsels 
en alle dergelijke artikelen, bestemd voor in
stellingen van onderwijs en voorts a.11e artikelen 
bestem d voor openbare musea of verzamelingen 
om daarin bewaard te blijven ; 

p. materinJen en voorwerpen, waarvan wordt 
aangetoond dat zij bestemd zijn voor den bouw, 
de uitrusting of de herstelling van bij invoer, 
niet aan het ingevolge artikel 1, eerste lid, ge
heven invoerrecht onderworpen, hier te lande 
te bouwen, uit te rusten of te herstellen vaar
t uigen of luchtvaartuigen. Baggermolens, zand
zuigers, pontonkranen en andere dergelijke drij
vende Werktuigen worden ten deze mede als 
vaartuigen aangemerkt; 

1. onderdeelen van rollend spoorwegmateri
eel en van luchtvaartuigen, door buitenlandsche 
spoorweg- of luchtvaartondernemingen inge
voerd voor de herstelling van hier te lande in 
internationaal verkeer aanwezig, haar toebe
hoorend materieel ; 

r . gebruikte onderdeelen van rollend spoor
wegmaterieal en van luchtvaartuigen, alsmede 
ander gebruikt spoorweg- en luchtvaartmateri
eel door N ederlandsche spoorweg- of lucht-

vaartondernemingen ingevoerd en afkomstig 
van aan haar toebehoorende in internat.ionaal 
verkeer gebezigd materieel of van door haar in 
het buitenland geëxploiteerde aansluitings
\jjnen; 

s. spoorwegmaterieel en andere goederen 
benoodigd voor den dienst van op Neder
landsch grondgebied gelegen, door in het bui
tenland gevestigde spoorwegondernemingen ge
ëxploiteerde aansh1itingslijnen, de aanleg en h et 
onderhoud van de lijn en van de daartoe be
hoorende gebouwen daaronder begrepen. Deze 
vrijdom wordt alleen verleend, indien de bui
tenlandsche spoorwegonderneming zelve of 
eenige vreemde overheid verplicht is in een en 
ander te voorzien en voor zoover in den betrok
ken nabuurstaat wederkeerig gelijke vl'ijdom 
aan Nederlandsche spoorwegondernemingen is 
gewaarborgd ; 

t. doodkisten, waarin lijken, en urnen, waar
in asch van verbrande lijken, benevens de daar
mede ingevoerde tot versiering van de kist en 
of urnen dienende voorwerpen ; 

u. oudheden, waaronder worden verstaan 
voorwerpen of deelen van voorwerpen, waarvan 
door of namens den invoerder ,vordt aange
toond, dat zij ouder zijn dan zeventig jaren. 
Deze vrijdom kan alleen verleend worden, voor 
zoover de voorwerpen ten invoer worden aange
geven op daarvoor door Onzen Minister van 
Financiën aan te wijzen kantoren. 

2. De goederen, bedoeld in het eerste lid 
onder b, f, h en o kunnen mede worden vrijge
steld van accijns ; de goederen bedoeld in het 
eerste lid onder b, j, .Ic, o, ten u mede van de be
lasting op gouden en zilveren werken. 

23. Onze Minister van Financiën kan in bij 
zondere gevallen, onder de noodige voorzienin
gen, vrij van belasting toelaten goederen, die 
slechts korten t ijd hier te lande zullen verblij
ven. 

24. Behoudens het bepaalde in het in ar
tikel 1 dezer wet bedoelde tarief is O.1ze Min ister 
van F inanciën bevoegd, onder de noodi~e voor
zieningen geheele of gedeeltelijke vr~stelling 
van belasting te verleenen voor : 

a. resten en afval van goederen, welke in den 
staat, waarin zij bij den invoer verkeeren, niet 
meer met de goederen, waarvan zij afkomstig 
zijn, zijn gelijk te stellen; 

b. goederen , welke wegens beschadiging, be
derf of slijtage niet meer geschikt zij n te achten 
en ook niet meer geschikt zijn te maken om te 
worden gebruikt voor het doel, waartoe zij in 
gaven of niet beschadigden of niet bedorven 
toestand worden aangewend . 

25. Onze Minister van Financiën kan : 
a. teruggaaf verleenen van belasting, die bij 

invoer door dwa\jng of onwillekeurig verzuim 
te veel of ten onrechte is betaald ; 

b. teruggaaf verleenen van belasting betaald 
voor ingevoerde goederen, die niet aan den ge
adresseerde konden worden afgeleverd en weder 
zijn uitgevoerd ; 

c. teruggaaf verleenen van belasting betaald 
voor ingevoerde goederen, welke, zonder hier 
te lande gebruikt te zijn, naar den buitenland
schen afzender worden teruggezonden; 

d. teruggaaf verleenen van belasting betaald 
voor weder uitgevoerde gebruikte bedrijfshulp
middelen of deelen en onder deelen daarvan, be
rekend naar de waarde die d eze goederen bij 
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den uitvoer hebben, doch alleen indien zij zijn 
vervaardigd van of in hoofdzaak zijn samenge
steld uit goud, platina of platinametalen en mits, 
ten genoegen van Onzen voornoemden :Minister, 
wordt aangetoond, dat degene door of te wiens 
behoeve de uitvoer geschiedt, daarvan voor zijn 
rekening overeenkomstige weder in te voeren 
voorwerpen .als hier zijn bedoeld doet vervaar
digen. 

26. 1. Tenzij in het tarief anders is bepaald 
en met afwijking in zoover van de bijzondere 
accijnswet ten, worden bij invoer voor de bere
kening van het invoerrecht en den accijns, 
deelen van een gulden, een kilogram of een liter 
voor een geheelen gulden, een geheel kilogram 
of een geheelen liter genomen. 

2. Deze regel lijdt uitzondering voor naar het 
gewicht of de maat, al dan niet tevens met een 
invoerrecht naar de waarde belaste goederen : 

a. indien de hoeveelheid, waarover de be
lasting moet worden berekend, minder dan één 
kilogram of één liter bedraagt ; 

b. indien het specifiek recht en/of de accijns 
per kilogram of per liter verschuldigd, 25 cent 
of meer bedraagt. 

3. I n deze gevallen worden voor de toepassing 
van de bepaling van het eerste lid onderdeelen 
van een hectogram of van een deciliter voor een 
geheel hectogram of een geheelen deciliter ge
nomen . 

4 . Het verschuldigde invoerrecht en de 
accij ns worden in volle centen in rekening ge
bracht met verwaarloozing van breuken van een 
cent, indien zij 50/100 of minder bedragen. 

27. 1. Gereedschappen en hulpmiddelen 
welke bij het gebruiken, reinigen, herstellen of 
behandelen van goederen worden aangewend 
en met de goederen waartoe zij behooren gelijk
tijdig worden ingevoerd, zoomede voorwerpen 
welke aan de goederen vast zijn of vast zullen 
worden bevest igd, of voorwerpen of stoffen 
welke op het oogenblik van invoer in vakken, 
laden of andere ruimte van de goederen aan
wezig zijn, zullen, ook al zijn zij afzonderlijk 
aangegeven, geacht worden tot de goederen te 
behooren en daarmede één geheel uit te maken, 
indien aannemelijk is, dat zij met de goederen 
voor één prijs zijn gekocht of bij het koopen 
van de goederen zijn toegegeven. Het voren
staande geldt alleen zoolang er geen vermoeden 
bestaat van opzettelijke samenvoeging ter ver
kor ting van 's Rijks rechten en onverminderd 
de overige bepalingen in deze wet of in het 
tar ief omtrent aldus samengestelde goederen 
opgenomen. 

2 . Met uitzondering van voorwerpen ·welke 
aan de goederen vast zij n of ·blijkbaar vast 
zullen worden bevestigd, is het vorige lid niet 
van toepassing : 

a. op toegevoegde voorwerpen en stoffen 
welke, het invoerrecht geheven krachtens 
artikel 1, lid 4, dezer wet en artikel 17 der Om
zetbelastingwet 1933 (Staatsblad no. 546) buiten 
aanmerking gelaten, onderworpen zijn aan een 
waarderecht van meer dan 12 percent, tenzij 
het geheel onderworpen is aan eenzelfde of aan 
een hooger waarderecht dan het toegevoegde ; 

b. op voorwerpen en stoffen welke, het in
voerrecht geheven krachtens artikel l, lid 4, 
dezer wet en artikel 17 der Omzetbelastingwet 
1933 (Staatsblad n°. 546) buiten aanmerking ge
laten, onderworpen zijn aan een waarderecht 

van 12 percent of minder en zijn toegevoegd 
aan niet naar de waarde belaste goederen, indien 
de waarde dier voorwerpen en stoffen in totaal 
meer is dan 3 percent van de waarde van het 
geheel waartoe zij geacht worden te behooren 
of wel meer is dan 100 gulden ; 

c. op toegevoegde goederen welke behooren 
tot post n°. 42, onderdeel II, letter a, of post 
n°. 106, onderdeel I, noch op toegevoegde voor
werpen en stoffen onderworpen aan een speci
fiek recht van meer dan een gulden vijf en twin
tig cent de hectoliter of de 100 kilogram of aan 
accijns. 

3. Van de in het tweede lid van dit ar tikel 
bedoelde toegevoegde voorwerpen en stoffen is 
afzonder-lijk belasting verschuldigd. Ten op
zichte van de met een specifiek recht of accijns 
belaste goederen zullen daarbij ook niet ver
pakte goederen als "verpakt" worden aange
merkt, voor zoover de aanwezige hoeveelheid 
van dezelfde soort ( onder soort ten deze te 
verstaan aan eenzelfde belasting onderworpen 
goederen, welke bij afzonderlijken invoer be
hooren tot eenzelfden post), 1200 gram of 
minder bedraagt. Indien voor de afzonderlijk te 
belasten goederen een invoerrecht naar de 
waarde verschuldigd is, zal de waarde, welke 
moet worden aangegeven voor de berekening 
van de belasting eventueel verschuldigd van 
het geheel, met de waarde der afzonderlijk te 
belasten goederen kunnen worden verminderd. 

4. Goederen waarvan op grond van het voor
gaande afzonderlijk belasting verschuldigd is, 
en die, welke aan andere goederen zijn toege
voegd of daarvan deel uitmaken, waarop het 
eerste lid en artikel 2, derde lid, niet van toe
passing zijn, zullen als afzonderlijk ingevoerde 
goederen worden aangemerkt en als zoodanig 
afzonderlijk moeten worden aangegeven. 

28. 1. Met inachtneming van het bepaalde 
in het derde lid hierna, is van aan belasting 
onderworpen verpakkingsartikelen van ge
wone samenstelling, indien zij op het oogenblik 
van invoer als verpakkingsmiddel dienst doet , 
geen afzonderlijke belasting verschuldigd, tenzij 
in verband met de soort, de geringe handels
waarde of de geringe hoeveelheid der daarin 
geborgen goederen, aannemelijk is te achten, 
dat zij slechts met goederen zijn gevuld of 
voor den invoer van goederen worden gebe
zigd, om het op die verpakkingsartikelen ge
stelde recht te ontgaan. 

2. Onder verpakkingsartikelen van gewone 
samenstelling zijn ten deze te verstaan ver
pakkingsartikelen, welke gewoonlijk voor het 
verzenden, afleveren of verkoopen van de daarin 
geborgen goederen worden aangewend . 

3. Van aan belasting onderworpen ver
pakkingsartikelen van andere dan gewone sa
menstelling, zoomede van aan belasting onder
worpen verpakkingsartikelen van gewone sa
menstelling, welke geheel of gedeeltelijk bestaan 
uit edele metalen, of welke blijkens hunne over
eenkomst met artikelen voor huishoudelijk, 
keuken-, persoonlijk of dergelijk gebruik, kenne
lijk als verpakkingsmiddel zijn gebezigd om 
den kooper tot het koopen van de daarin ge
borgen goederen te bewegen, ten einde zich op 
die wijze tevens een blijvend gebruiks-, ber
gings-, bewarings- of verpakkingsvoorwerp te 
verschaffen, is afzonderlijk belasting verschul
digd. 
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4. Verpakkingsartikelen, waarvan op grond 
van het hierboven bepaalde, afzonderlijk be
lasting ver chuldigd is, zullen als afzonderlijk 
ingevoerde goederen worden aangemerkt en 
als zoodanig afzonderlijk moeten worden aan
gegeven , in welk geval de waarde hiervan niet 
in de waarde der daarin geborgen goederen zal 
behoeven te worden begrepen . 

5. Indien verpakkingsartikelen, waarvoor 
volgens dit artikel afzonderlijk belasting ver
schuldigd is, uitsluitend zijn gebezigd tot het 
verpakken van goederen, waarvoor een invoer
recht naar de waarde is verschuldigd, zal het 
bepaalde in het vierde lid buiten toepassing 
bliJven, tenzij die verpakkingsartikelen bij 
afzonderlijken invoer aan een hooger invoer
recht naar de waarde onderworpen zouden zijn 
dan de goederen tot het verpakken waarvan 
zij zijn aangewend. 

29. 1. Tenzij in het tarief anders is bepaald, 
en met afwijking in zoover van de bijzondere 
accijnswetten, geschiedt de berekening van de 
belasting van naar het gewicht belaste goederen 
naar het werkelijk netto gewicht, waaronder is 
te verstaan het gewicht der goederen, ontdaan 
van elke verpakking. 

2. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur te bepalen, dat de be
rekening der belasting voor met name aan te 
wijzen goederen kan geschieden naar het bruto
gewicht, na aftrek van daarbij vast t e stellen 
tarra. 

30. 1. Onder suiker is voor de toepassing 
van deze wet te verstaan,zoowel hetgeen volgens 
de Suikerwet 1924 (Staatsblad n°. 425) aan 
accijns is onderworpen, als accijnsvrije zoet
stoffen welke Fehlings proefvocht reduceeren. 

2. Het gehalte van suiker en suikerhoudende 
goederen wordt voor de toepassing van deze wet 
bepaald overeenkomstig de voorschriften bij 
algemeenen maatregel van bestuur te bepalen. 

31 . 1. Wij behouden Ons voor bij alge
meenen maatregel van bestuur goederen aan 
te wjjzen, bij den invoer waarvan de aangever 
desverkiezende het gehalte of de samenstelling 
van Rijkswege kan doen bepalen, tegen betaling 
van eene bij dien maatregel vast te stellen ver
goeding. 

2. Onderzoek naar gehalte of samenstelling 
kan worden voorkomen, indien de aangever 
in zijne aangifte verklaart genoegen te nemen 
met betaling van de hoogste . belasting, welke 
van de goederen, in verband met de daarin 
aanwezige stoffen, kan worden geheven. Voor 
naar het alcoholgehalte belaste goederen zal 
alsdan de aanwezigheid van zoetstoffen buiten 
aanmerking worden gelaten. 

32. Indien naar het bruto gewicht belaste 
goederen zich bevinden in eenzelfde collo met 
niet belaste of op andere wijze belaste goederen, 
of wel naar het bruto-gewicht belaste goederen , 
welke niet behooren tot denzelfden post, zal, 
tenzij in het t arief anders is bepaald, als bruto
gewicht der naar dien maatstaf belaste goederen 
worden aangenomen het gewicht der aldus be
laste goederen in hunne onmiddellijke (eerste) 
verpakking, vermeerderd mer 25 percent. 

33. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald 
zal voor de toepassing van deze wet worden 
verstaan: 

1 o. onder "tarief", het bij artikel 1 bedoelde 
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tarief, waarin het bedrag en de maatstaf van 
het invoerrecht zijn aangewezen ; 

2°. onder "post" en "tariefpost", zoowel een 
door een volgnummer in het tarief aangegeven 
tariefpost, als onderdeelen van dien post en 
gedeelten daarvan, waarbij voor de goederen 
afzonderlijk eene belasting is uitgetrokken; 

3°. onder "belasting", zoowel het volgens 
deze wet en het daaraan toegevoegde tarief 
voor de goederen verschuldigd invoerrecht, als 
den van de goederen verschuldigden accijns, 
beide met inbegrip van daarop geheven op
centen; 

4°. onder het "gewicht" der goederen, voor 
de beoordeeling van de al of niet belast-baa,rheid, 
het gewicht van de goederen in den staat waarin 
zij worden ingevoerd, met inbegrip van het 
gewicht der daarbij behoorende en daarmede 
geljjktijdig aangegeven, voor één prijs ge
kochte doelen en onderdeelen, een en ander 
ontdaan van alle verpakking ; 

5°. onder "waarde", de waarde der goederen 
volgens het gewijzigd artikel 120 der Algemeene 
wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38); 

6°. onder "edele metalen": goud, zilver, 
platina en de zoogenaamde platinametalen ; 

7°. onder "platina" en "platinametalen", 
de stoffen welke voor minstens 950 duizendsten 
daaruit bestaan; onder "goud" en "zilver", 
zoowel het metaal als de metaalalliages van 
zoodanig gehalte, dat zij volgens de bepalingen 
omtrent den waarborg en de belasting op de 
gouden en zilveren werken als goud of zilver 
worden aangemerkt; 

8°. onder "verpakt", eene hoeveelheid van 
1200 gram goederen of minder, verpakt of ge
borgen in ampoule, doos, blik, flesch , cap~ule, 
étui, tube, enveloppe, tasch, map, zak, k1,:..:er, 
blaas, darm of andere omhulling, welke de 
goedere~ geheel of zoo ~oed als ~eheel omvat, 
ook mdien die omhulling enke1 bestaat uit 
papier, doek, stanniol of ander bladmetaal, of 
enkel is gebezigd om de goederen te kunnen 
vervoeren; 

90_ onder "tablet" of " tabletvorm" (met 
uitzondering van kristallen en van gesneden of 
gehakte of op andere dergelijke wijze bewerkte, 
al dan niet gedroogde natuurproducten), goe
deren, welke in tablet-, pil-, scrujf-, staaf-, pijp
of kogelvorm of in anderen bepaalden vorm 
ziju gebracht, artikelen in den vorm van dieren 
of letters, nabootsingen van voorwerpen, ver
micelli in opgerolde draden of pijpj es, en derge
lijke artikelen daaronder begrepen, en welke 
per vorm of, voor het geval de vormen zijn on
derverdeeld in kleinere vormen, per onderver
deeling, 200 gram of minder wegen ; 

10°. onder "voorzien" van hengsel, draag
riem, draagband, oor, oog, haak, ring, knop, 
handvat, handgreep of andere inrichting om 
te dragen, aan te vatten of op te beuren, of om, 
zij het dan ook door middel van touw of schroe
ven of op dergelijke wijze, te bevestigen of op 
te hangen, zoowel de goederen, welke daarvan 
bij den invoer zijn voorzien, als die, welke kenne
lijk zijn ingericht om daarvan te worden voor
zien, tenzij bij den betreffenden post uitdrukke
lijk is aangegeven, dat de artikelen daarvan bij 
den invoer moeten zijn voorzien; 

11°. onder "samengesteld" met alcohol, 
aether, wijn, suiker of zout, niet alleen de goe-

32 
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deren, welke met die stoffen zijn bereid of sa
mengesteld, maar ook de goederen, waarbij die 
stoffen alleen zijn aangewend ter voorkoming 
van bederf; 

12°. onder "nécessaires" en "garnituren": 
étui's, doozen, hoezen, kokers, kistjes, kastjes, 
mandjes, standers, rekken, kaartjes, plankjes 
schildj es, tasschen, mappen of dergelijke voor
werpen, bij den invoer voorzien van goederen 
van verschillenden aard, of van goederen, welke 
bij afzonderlijken invoer aan eene verschillende 
belasting zijn onderworpen, of wel van goederen, 
waarvan een deel niet aan belasting is onder
worpen, een en ander, indien die goederen blijk
baar bijeen behooren en bijeen zijn of zullen 
worden verkocht, behoudens hetgeen is be
paald bij de bijzondere bepalingen op tarief
post no. 103 en bij de artikelen 2, derde lid en 
28 dezer wet en met dien verstande, dat voor 
de toepassing van het voorgaande gereedschap
pen en hulpmiddelen, toegevoegd om te worden 
aangewend bij het gebruiken, reirugen, herstellen 
of behandelen van de goederen waartoe zij be
hooren, naar de regelen van artikel 27 dezer 
wet geacht worden met die goederen één geheel 
uit te maken, en dat drukwerken, als bedoeld 
zijn bij bijzondere bepaling n°. III, sub 10 op 
tariefpost n°. 106, ook die waarvan de waarde 
begrepen is onder de waarde van de goederen, 
waaraan zij zijn toegevoegd, mede niet als af
zonderlijke goederen worden aangemerkt; 

130_ onder ,.n.a.g.": ,,niet afzonderlijk ge
noemd"; onder "v.a .s.": ,,van alle soorten"; 

140_ onder " invoer", het brengen in het vrije 
verkeer, zoowel rechtstreeks uit het buitenland, 
als na voorafgaanden opslag in entrepot ; 

150_ onder "percenten" of "percent", ge
wichtspercenten, tenzij uitdrukkelijk anders is 
bepaald. 

34. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
zal ten opzichte van goederen, welke zout, sui
ker, alcohol of aan belasting onderworpen 
aether of andere dergelijke uit alcohol bereide 
of gestookte stoffen bevatten, kunnen worden 
bepaald, dat d e uithoofde van de aanwezigheid 
dier stoffen verschuldigde specifieke belasting 
niet of slechts voor een gedeelte zal worden in
gevorderd, indien voor die stoffen bij het ver
vaardigen dier goederen hier te lande vrij stelling 
van belasting wordt verleend. 

35. De attributen door Ons verleend aan 
betalings- en expeditie-kantoren voor de in
voerrechten kunnen door Onzen Minister van 
Financiën worden beperkt zóódanig, dat som
mige door hem aan te wijzen goederensoorten 
van de vrijmaking aan bepaalde kantoren 
kunnen worden uitgesloten . 

36. 1. H et niet afzonderlijk aangeven van 
de goederen bedoeld bij de bijzondere bepalin
gen no. 3 op post n°. 41, no. 6 op post no. 103 
of sub VI op post n°. 106 of bij artikel 27, vierde 
lid en artikel 28, vierde lid zal, zoo daardoor 
nadeel is of had kunnen ontstaan voor de schat
kist,worden gestraft met verbeurte dier goederen 
of eene geldboete van ten hoogste tienmaal het 
bedrag van de belasting, dat van de ten on
rechte niet afzonderlijk aangegeven goederen is 
verschuldigd, in andere gevallen met eene geld
boete van ten hoogste vijf en twintig gulden. 

2. Overtreding van hetgeen door Ons krach
tens deze wet bij algemeenen maatregel van 
bestuur wordt voorgeschreven, wordt gestraft 

met eene geldboete van ten hoogste vierhonderd 
gulden. 

37. 1. Hij, die bij de toepassing van de 
Waardewet 1927 (Staatsb lad n°. 17), van arti
kel 120 voorlaatste lid en laatste lid en artikel 
192ter der Algemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 19 Juli 1934 (Staatsblad no. 403), of 
van deze wet een valsch of vervalscht geschrift 
vertoont, doet vertoonen, overlegt of doet 
overleggen, wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste duizend gulden of - indien na te 
noemen bedrag hooger is dan duizend gulden -
ten hoogste tienmaal de belasting die ten ge
volge van de in dat geschrift vervatte onjuiste 
gegevens te weinig geheven, of te veel terugge
geven is, of had kunnen zijn. De goederen 
kunnen tot verhaal van de geldboete worden 
aangehouden en geëxecuteerd. 

2. Indien de schuldige weet of redelijker 
wijze moet vermoeden dat het geschrift valsch 
of vervalscht is, kan hij bovendien worden ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste een 
jaar. 

3. De in dit artikel omschreven feiten zijn 
strafbaar, ook indien zij buiten het Rijk in 
Europa worden begaan . 

4. De bepalingen van dit artikel blijven 
buiten toepassing indien het feit uitsluitend is 
geschied met het oogmerk om invloed uit te 
oefenen op de toepassing van de Wet op hat 
Statistiekrecht (Staatsblad 1932, n°. 231). 

38. 1. De bij de artikelen 36 en 37, tweede 
lid, strafbaar gestelde feiten worden beschouwd 
als misdrijven, behalve voor de toepassing van 
de artikelen 57 en 58 van het Wetboek van 
Strafrecht, in de plaats waarvan wordt toege
past, hetgeen bij artikel 62, eerste en tweede lid, 
van dat wetboek voor overtredingen is bepaald. 

2. Het in artikel 37, eerste lid, strafbaar 
gestelde feit wordt beschouwd als overtreding. 

3. De inzake van invoerrechten en accijnzen 
geldende bepalingen voor het geval van wan
betaling van geldboete, zijn zoowel voor het 
verhaal van geldboete, als van de geldswaarde 
der verbeurd verklaarde goederen van kracht. 

39. Wegens de feiten, strafbaar gesteld bij 
artikel 36 en artikel 37, eerste lid, dezer wet 
kan de bekeurde door of vanwege Onzen 
Minister van Financiën tot transactie worden 
toegelaten, onverminderd zijn recht om over
eenkomstig artikel 74, vierde lid, van het Wet
boek van Strafrecht de vervolging te voor
komen. 

4Q. 1. Het volgens ar t ikel 1 dezer wet te 
heffen invoerrecht zal worden toegepast op 
alle goederen, waarvan bij het in werking 
treden dezer wet nog geen aangifte ten invoer 
tot verblijf binnenslands is gedaan, tenzij blijkt 
dat zij op dat tijdstip reeds hunne binnen
landsche bestemming hebben gevolgd. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid 
worden aangiften voor op genoemd tijdstip hier 
te lande niet aanwezige goederen als niet gedaan 
beschouwd . 

3. Bij elke latere instelling, wijziging of af
schaffing van een invoerrecht vinden de voor
gaande leden van dit artikel bij het in werking 
treden van die verandering overeenkomstige 
toepassing. 

41. a. In de W et op het Statistiekrecht 
(Staatsblad 1932, n°. 231) wordt: 
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10. in artikel 3, letter a, het vermelde sub 2°. 
gelezen als volgt : · 

de door of namens vreemde regeeringen aan 
hare hier te lande gevestigde consulaten toe
gezonden kanselarijbenoodigdheden, mits in 
het betrokken land voor de aldaar gevestigde 
N ederlandsche consulaten gelijke vrijdom wordt 
verleend; 

20. het vermelde sub b vervangen door het 
navolgende: 

bij invoer en bij uitvoer van : 
1°. boom- en veldvruchten en gewassen, 

welke voor zooveel den invoer betreft zijn ge
wonnen op in het buitenland gelegen gronden, 
die van uit de op Nederlandsch grondgebied 
gelegen boerderij of woning worden geëxploi
teerd en voor zooveel de uitvoer betreft, ge
wonnen op hier te lande gelegen gronden, die 
van uit de op vreemd grondgebied gelegen 
boerderij of woning worden geëxploiteerd ; 

2°. voorwerpen, dienende of gediend heb
bende voor het bewerken van de gronden als 
bedoeld zijn sub 1°., of voor het binnenhalen 
van den oogst dier gronden ; 

30_ paarden, ter beweiding of na beweiding, 
dan wel ter beakkering of na beakkering op of 
van gronden als bedoeld zijn sub 1°.; 

b. In de Waardewet 1927 (Staatsblad n°. 17) 
wordt artikel 16, tweede lid, gelezen : 

Voor de verstrekking hiervan geldt artikel 12, 
tweede lid, der Tariefwet 1934; 

c. In de wet van 19 December 1931 (Staats
blad n°. 527), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 19 Juli 1934 (Staatsblad n°. 403), tot tijde
lijke heffing van een bijzonder invoerrecht op 
benzine, wordt: 

10. in artikel 1, eerste lid, in plaats van "zes 
gulden" gelezen : acht gulden ; 

2°. in artikel 1, tweede lid, in plaatsvan 
,,onderdeel I van post 96 van het tarief be
hoorende bij de Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 
568)" gelezen: post 104 van het tarief behoo
rende bij de Tariefwet 1934 ; 

30_ in artikel 1, tweede lid , in den tweeden 
volzin in plaats van "artikel 18" gelezen : 
artikel 21 ; 

40_ in artikel 2, zevende lid, in plaats van 
"steeds geacht te vallen onder onderdeel I van 
post 96 van het in artikel 1 genoemde tarief" 
gelezen: ook voor de toepassing van het in 
artikel 1 genoemde tarief als aan invoerrecht 
onderworpen benzine aangemerkt : 

50. in artikel 20, tweede lid, in plaats van 
,,1935" gelezen : 1939 ; 

d. In de Omzetbelastingwet 1933 (Staats
blad n°. 546), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 29 December 1933 (Staatsblad n°. 769) 
wordt: 

1 o. in artikel 15, eerste lid, in plaats van 
,,artikel 7 der Tariefwet 1924 (Stantsblad n°. 
568)" gelezen : artikel 8 der Tariefwet 1934, 
en in plaats van : ,,De artikelen 8, 9 en 10 dier 
wet" : De artikelen 9, 10 en 11 dier wet; 

20. in artikel 17, eerste lid , in plaats van 
,,Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568)"' gelezen: 
Tariefwet 1931, t erwijl in het tweede lid van 
genoemd artikel in plaats van "ar tikel 16" 
wordt gelezen : artikel 18 ; 

30_ in artikel 19, eerste lid, en artikel 21, 
eerste lid, na het woord "wet" ingevoegd: of 
ingevolge artikel 1, vierde lid , der '.l.arif'fwet 
1934; 

4°. aan artikel 19 toegevoegd een nieuw lid, 
luidende: 

Goederen welke op den voet van dit artikel 
zonder betaling van invoerrecht zullen worden 
ingeslagen, worden voor de toepassing van 
andere wetten geacht niet aan dit invoerrecht 
onderworpen te zijn. 

5°. in artikel 22 in plaats van "artikel 7 der 
Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568)" gelezen: 
artikel 8 der Tariefwet 1934 ; 

e. In de Algemeene Wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 38), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 19 Juli 1934 (Staatsblad n°. 403) 
wordt: 

1°. in artikel 120, sub 3, in de plaats van 
,,de Directeur der invoerrechten en accij nzen" 
gelezen : de inspecteur der invoerrechten en 
accijnzen; 

2°. aan artikel 120, sub 6, een nieuw lid toe
gevoegd, luidende : 

Ten aanzien van goederen, waarvan de em
ballage ,in verband met haar aard of met het 
bestaande handelsgebruik geregeld heen en 
weer gaat, behoeft de prijs der emballage, voor 
zoover die, in geval van terugzending aan den 
eigenaar, wordt vergoed of niet in rekening 
gebracht, niet in de waarde der goederen te 
worden begrepen. 

42. 1. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel "Tariefwet 1934". 

2. Door Ons wordt bepaald, op welk tijd
stip, of op welke tijdstippen onderscheidenlijk. 
de bepalingen van deze wet in werking treden 
en de bepalingen van de Tariefwet 1924 (Staats
blad n°. 568), zooals die wet bij latere wetten 
is gewijzigd, vervallen. H et vervallen van be
palingen van de hiervoor genoemde Tariefwet 
1924 heeft geen kracht ten aanzien van reeds 
verschuldigde belasting en begane strafbare 
feiten. 

3. De gewone leden met hunne plaatsver
vangers en de buitengewone leden van de Ta
riefcommissie, als zoodanig benoemd overeen
komstig de bepalingen van de in het tweede lid 
van dit a rtikel $enoemde Tariefwet 1924 worden 
onderscheidenlijk geacht t e zijn benoemd als 
gewone leden en buitengewone leden overeen
komstig de bepalingen van artikel 8 der in het 
eerste lid van dit artikel genoemde Tariefwet 
met dien verstande, dat de beide plaatsver
vangende voorzitters geacht worden t e zijn be
noemd als Onder-Voorzitters. 

4. Zoo!ang door Ons geen uitvoering ~egeven 
is aan artikel 9 dezer wet, worden de beslissingen 
op de bij de Tariefcommissie ingestelde beroepen 
genomen op den voet van artikel 8 der in het 
tweede lid van dit artikel genoemde Tariefwet 
1924. 

5. Waar in andere wetten de Tariefwetl924 
(Staatsblad n°. 568) of bepalingen dier wet 
worden aangehaald, treedt daarvoor de aan
haling volgens het eerste lid van dit artikel en 
van de overeenkomstige bepalingen dezer wet 
in de plaat s . 

43. De bij het in werking treden van deze 
wet geldende besluiten en voorschriften tot 
uitvoering van de Tariefwet 1924 (Staatsblad 
n°. 568) blijven, voor zoover zij met de bepalin
gen van de Tariefwet 1934 vereenigbaar zijn, 
van kracht,, totdat zij door and ere besluiten en 
voorschriften overeenkomstig deze wet zijn ver
vangen. 
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Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 u D . 

De Minister van Economische Zaken, 
H. Ge I is sen. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
de G ra eff. 

(Uitgeg. 6 Aug. 1935). 

TARIEF. 

1. Aardewerk, pottenbakkerswerk en 
porselein en artikelen, welke in hoofd
zaak daaruit bestaan, zoomede werken en 
voorwerpen, welke geheel of hoofdzake
lijk zijn vervaardigd van natuursteen, een 
en ander voor zoover niet belast of vrijge
steld bij een anderen post. 

I. Artikelen van natuursteen, hoogstens 
op twee vlakken gezaagd met de raamzaag 
of hoogstens op twee vlakken behakt of op 
andere wijze vlakgemaakt, mits niet gepo
lij st. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 3 % 
II. Buizen, de daarbij gebezigde hulp

stukken inbegrepen : 
a. gresbuizen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 8 %, 
doch niet minder dan f 0.24 per 100 kg netto. 

b. andere. 
Maatstaf: waarde - R echten: 8 % 

III. Overige tot den post behoorende 
artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Edel- en 

halfedelsteenen behooren niet tot den post. 
2. Onder aardewerk, pottenbakkers werk 

en porselein worden begrepen artikelen ge
heel of hoofdzakelijk vervaardigd uit aarde, 
klei of zand, uit cement, gips, kalk, mag
nesia of fijngemaakte of gesmolten gesteen 
ten of silicaten, uit slakken, slakkenwol of 
asch of uit door middel van cement of an
der bindmiddel verbonden schelpen, grint, 
zand, bazalt, kwarts, quenast, gebroken 
marmer of ander zoogenaamd steenslag. 

3. Natuursteen, zooals deze uit de groe
ve komt, of welke geen verdere bewerking 
heeft ondergaan dan bezagen met de draad
zaag of grove bewerking met den puntbeitel, 
is van het volgens den post verschuldigd 
invoerrecht vrijgesteld. 

4. H et bepaalde bij d e bijzondere be
palingen nos . 4, 5 en 7 op post n°. 39, is 
van overeenkomstige toepassing op de arti
kelen, belast bij onderdeel II, letter a, van 
den post, behoudens dat in plaats van de 
bedragen, genoemd in n°. 7 van gemelde 
bijzondere bepalingen, wordt gelezen 3 gul
den per 100 kilogram netto. 

2. Adresseer-, druk- en stempelmachi
nes; plakmachines; hechtmachines en 
perforeer- en ponsmachines. 

I. Adresseermachines, multigraphen, 
numerateurs en andere werktuigen en 
toestellen om te drukken, t e stempelen , t e 
nummeren of te folieeren : 

a. indien zij een gewicht hebben van 
150 kilogram of minder . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
b. bij hooger gewicht. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
IL Etiquetten- en postzegelplakmachi

n es, papier- en kartonhechtmachines, per
foreer- en ponsmachines en andere werktui
gen en toestellen om te plakken, te hechten, 
t e perforeeren of te ponsen : 

a. indien zij een gewicht hebben van 
10 kilogram of minder. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
b. bij hooger gewicht . 

Maatstaf : waarde - R echten : 6 % 
BIJZONDERE BEPALING. Cachetten, hand

stempels en andere niet met mechaniek of 
hefboom werkende stempels worden belast 
volgens post n°. 28, plombeertangen, con
tröletangen, gaatjestangen , holpijptangen 
en dergelijke t angen volgens post n°. 115. 

3. Alcoholen en alcoholhoudende pro
ducten en zelfstandigheden, deze beide 
laatste voor zoover zij niet behooren tot 
post n° . 16 of tot post n°. 156, en daarvoor 
geen afzonderlijke regeling in verband met 
de aanwezigheid van aethylalcohol in het 
tarief is aangegeven. 

I. Methylalcohol, houtgeest, en alle 
producten en zelfstandigheden, welke bij 
15° Celsius voor meer dan 5 volumenper
centen uit methylalcohol of houtgeest be
staan: 

a . verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf : waarde -- R echten: 10 % 

en 
100 kg -

b. ingevoerd op andere wijze : 
1. vloeibare. 

f 560 

Maatstaf: hl - Rechten: f 447 
2. andere. 

Maatstaf : 100 kg - Rechten : f 560 
II. Aethylalcohol, en producten en 

zelfstandigheden, voor zoover deze niet 
behooren tot onderdeel I, welke bij een 
temperatuur van 15° Celsius een hooger 
gehalte aan aethylalcohol hebben dan in 
verhouding van 5 liter op den hectoliter : 

a. verpakt of in tabletvorm, onvermin
derd den accijns . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
b. ingevoerd op andere ·wijze, onv er

minderd den accijns. 
Maatstaf : hl ad 50 % bij 15° C. 

Rechten : f 3.50 
Bovendien, wanneer ingevolge artikel 2, 

§ 3 der wet van 1 Mei 1863 (Staatsblad 
n°. 47), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 22 Juni 1929 (Staatsblad n°. 325) de 
belasting wordt berekend naar de juiste 
sterkte: 

a . bij aanwezigheid van saccharine of 
andere kunstmatige zoetstof. 

Maat staf: 100 kg - Rechten: f 27.15 
b. bij aanwezigheid van meer dan 5 

percent suiker, voor zoover lett. a niet 
toepasselijk is, indien het suikergehalte : 
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meer is dan 5, maar niet meer dan 10 % 
Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 2.75 

meer is dan 10, maar niet meer dan 25 % 
Maatstaf : 100 kg - Rechten: f 6.85 

meer is dan 25, maar niet meer dan 50 % 
Maatstaf : 100 kg - Rechten : f 13.60 

meer is dan 50. maar niet meer dan 75 % 
Maatstaf : 100 kg - Rechten : f 20.40 

meer· is dan 75 % 
Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 27.15 

III. Andere alcoholen en producten en 
zelfstandigheden daarmede samengesteld, 
zoomede met aethyl- of methylalcohol of 
houtgeest samengestelde producten en 
zelfstandigheden, welke niet behooren tot 
onderdeel I of II en waarvoor geen be
lasting in het tarief is aangegeven : 

verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Producten 
en zelfstandigheden, welke behooren tot 
onderdeel II van den post, worden bij invoer 
voor de toepassing van de bepalingen om
trent de heffing van den accijns op het gedis
tilleerd steeds aangemerkt als gedistilleerd. 
Voor zoover zij niet bestaan uit onvermeng
de, door overhaling verkregen alcoholhou
dende vloeistoffen, worden zij naar hunnen 
aard geacht te behooren tot de ,Producten 
en zelfstandigheden, genoemd biJ artikel 2, 
letters a, ben c van de wet van 20 Juni 1862 
(Sf,aatsblad n°. 62), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 22 Juni 1929 (Staatsblad n°. 
325). 

2. Bij de herleiding tot 50 pct. voor de 
toepassing van onderdeel II, letter b, van 
den post worden de daartoe behoorende 
producten en zelfstandigheden geacht het 
gehalte aan aethylalcohol te hebben, dat 
daaraan volgens de accijnswet wordt toe
gekend. 

3. Van producten en zelfstandigheden 
in deegvorm of anderen dan vloeibaren 
staat, welke behooren tot onderdeel II van 
den post, zal het netto gewicht van de goe
deren in de aangifte, bedoeld bij artikel 120 
der Algemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38), moeten worden ver
meld. 

Voor de berekening van den accijns en 
het invoerrecht zal, voor zooveel noodig, 
het netto gewicht tot litermaat worden her
leid door het soortgelijk gewicht te stellen 
op 0.8. 

4. Bij invoer van producten en zelfstan
digheden op of in alcohol, wordt, ook voor 
het bepalen van het alcohol- en het suiker
gehalte, het volumen en het netto gewicht 
gesteld op dat van den alcohol met de daar
in aanwezige producten en zelfstandigheden 
tezamen. 

5. Voor reuk- en toiletwater, vermengd 
op de wijze als door Onzen Minister van 
Financiën zal worden voorgeschreven, 
wordt de accijns slechts geheven ten be
drage van éénbonderd en vijftig gulden per 
hectoliter gedistilleerd, welke bij eene 
warmte van vijftien graden van den hon
derddeeligen thermometer vijftig liter zui
ver.en alcohol bevat, indien de invoer plaats 
heeft in de verpakking waarin de aflevering 

geschiedt aan het publiek en deze verpak
king behoorlijk is gesloten en geétiquetteerd 
en geen grooteren inhoud heeft dan van een 
halven liter. 

6. De verificatie, bedoeld bij artikel 147 
der Algemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblarl, n°. 38), is niet verplichtend voor 
de producten, welke worden ingevoerd op 
flesch, kruik of andere verpakking, inhou
dende 1200 gram of minder. 

4. Apparaten en toestellen voor draad
looze telegraphie en -telephonie, voor 
televisie, radio-distributie en draadom
roep, zoomede onderdeelen en toebe
hooren van een en ander. 

I. Ontvangtoestellen, zendtoestellen, 
televisieapparaten, radio-aansluitkastjes, 
versterkers, volumeregelaars, apparaten 
voor de verbetering van de selectiviteit, 
modulatieapparaten en alle andere appara
ten en toestellen voor het ontvangen, uit
zenden, overbrengen en doorgeven (ver
sterkt overbrengen en doorgeven hier
onder begrepen) al dan niet langs lijnen of 
geleidingen, van mededeelingen van 
woord-, toon- of beeldinhoud. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
II. Luidsprekers, zoomede magneet

systemen, hoorns, chassis en conussen voor 
luidsprekers; microphonen en telephonen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
III. Radio-, gelijkrichter-, plaatspan

nings-, versterker- en zendlampen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

I V. Condensatoren, kristaldetectoren, 
zelfinductie's, toonzeven, zeefkringen, spoe
len met of zonder kern (zooals hoogfrequent
en smoorspoelen), plaatspanningsapparaten 
en andere onderdeelen van de bij onderdeel 
I belaste toestellen en apparaten, voor 
zoover zij daarin of daaraan, evenals de 
genoemde, een zelfstandige functie ver
richten . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
V. Antennes en antennemasten. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
VI. Kasten en omhullingen voor de 

toestellen en apparaten belast bij de onder 
deelen I en II. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Dynamo's, 

accumulatoren, gelijkrichters, transforma
toren en andere apparaten en toestellen, 
(met uitzondering van de bij onderdeel III 
van den post belaste lampen) gebezigd voor 
het opwekken, leveren , omzetten, regelen 
en aansluiten van den voedingsstroom, be
noodigd voor het doen functionneeren van 
de bij onderdeel I van den post belaste ap
paraten en toestellen, behooren niet tot 
den post. 

2. Photo-electrische cellen worden belast 
volgens post n°. 41. 

5. Asbest, zoomede werken, voorwer
pen en stoffen, welke geheel of hoofdzake
lijk daaruit bestaan, voor zoover niet be
last of vrijgesteld bij een anderen post. 

I. Asbestvezels en gemalen asbest, al 
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dan niet vermengd met andere stoffen, 
verpakt. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
II. Overige tot den post behoorende 

artikelen . 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

BIJZONDERE BEPALING. Ruwe asbest, zoo
mede asbestvezels en gemalen asbest, niet 
belast volgens onderdeel I van den post, 
zijn van invoerrecht vrijgesteld. 

6. Autographen, autographische per
sen, copieerpersen, hectographen, polygra
phen, multiplicators en andere werktui
gen en toestellen voor het vermenigvul
digen of copieeren van het geschrevene, 
van machineschrift of van teekeningen: 

a. indien zij een gewicht hebben van 
150 kilogram of minder. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
b. bij hooger gewicht. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
BIJZONDERE BEPALING. Toestellen voor 

het vervaardigen van lichtdrukken of voor 
het copieeren of vermenigvuldigen van 
photographieën, prentbriefkaar ten en der
gelijke artikelen behooren niet tot den post. 

7. Automatische verkooptoestellen, te
lephoon-betaalautomaten en dergelijke ar
tikelen daaronder begrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
8. Automobiel-, rijwiel- en rijtuigban

den en alle banden, zoowel binnen-, tus
schen- als buitenbanden, zoowel lucht
banden als andere, voor het bekleeden of 
omgeven van wielen van vervoermidde
len (banden voor wielen van kinderwa
gens, sportkarren en vliegmachines, ban
den voor wielen van poppenwagens en 
ander speelgoed en dergelijke banden 
daaronder begrepen), voor zoover die ban
den geheel of gedeeltelijk bestaan uit veer
krachtig caoutchouc, rubber of guttaper
cha, zoomede wielen, wielstellen, wiel
banden en vellingen, bij den invoer van 
bij den post belaste banden voorzien. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Buizen, 

reepen, strooken of stukken, waarvan de 
uiteinden niet zijn aaneengehecht of op 
andere wijze zijn samengevoegd, zullen niet 
als bij den post belaste banden worden aan
gemerkt, tenzij deze artikelen als insteek
banden zijn voorzien van eene inrichting 
voor het ineen- of aaneenvoegen van de 
uiteinden of wel zijn voorzien van maat
of andere aanduiding, waaruit blijkt dat zij 
in hun geheel als bij den post belaste banden 
zullen worden gebruikt. 

2. Synthetische rubber en andere pro
ducten en fabrikaten, welke op grond van 
hunnen aard en hunne veerkrachtige eigen
schappen met natuurlijk caoutchouc, rub
ber of guttapercha zijn gelijk t e st ellen, wor
den voor de toepassing van den post als 
caoutchouc, rubber of guttapercha aange
merkt. 

9. Azijn, azijnzuur en azijnessence; 
verpakt. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

10. Badkuipen en baden, zit- en voet
baden van allerlei aard, bidets, reisbaden, 
gummibaden, stoombaden, zoogenaamde 
Turksche baden en andere dergelijke ver
plaatsbare baden en badtoestellen daar
onder begrepen, zoomede badzittingen, 
douches en stortbademmers. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
11. Bakijzers, bakvormen, pastei-, pud

ding- en tulbandvormen, figuren voor het 
maken van borstplaat, wafelijzers, ham
kokers, gortbussen, rijstkogels, biscuit-, 
chocolade- en suikerwerkvormen, brood
roosters, braadpannen, kookketels, kook
pannen en andere dergelijke voorwerpen, 
welke worden gebruikt om aan eetwaren 
een bepaalden vorm te geven of om 
daarin of daarop eetwaren en dranken, 
water daaronder begrepen, te koken, 
te bakken, te braden, te roosteren of 
op andere wijze te bereiden. 

I. Voorzien van hengsel, handvat, oor, 
oog, haak, ring of andere inrichting om t e 
dragen, aan te vatten of op te beuren, of 
om, zij het dan ook door middel van touw 
of schroeven of op dergelijke wijze, te be
vestigen of op te hangen, of wel voorzien 
van tuit, schenkinrichting of uitlaatkraan : 

a. indien zij een gewicht hebben van 
12 kilogram of minder . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
b. bij hooger gewicht. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
II. Overige : 
a. inilien zij een gewicht hebben van 

5 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Artike
len, welke behooren tot een der posten nos. 
39, 43, 47, onderdeel VII of VIII, 60, on
derdeel VI, 61 of 144, onderdeel V, behoo
ren niet tot dezen post. 

2. Het bepaalde bij bijzondere bepaling 
no. 3 op post n°. 15 is mede van toepassing 
op dezen post. 

12. Barometers, al dan niet voorzien 
van registreerinrichting of van thermo
meter; zoogenaamde weerhuisjes en der
gelijke weervoorspellers, zoomede de voor 
barometers gebezigde monturen of schil
den. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

13. Beelden, modellen, nabootsingen 
en plastische voorstellingen, zoomede mo
numenten. 

I. Borst- en standbeelden, gapers, 
gipsbeelden, wasfiguren, bronzen beel
den en plaquetten, beeldj es en beeld- en 
diergroepen van gesneden hout, ivoor, mar
mer, yade, porselein of gebakken aarde, niet 
gevatte cameeën en andere dergelijke beel
den, beeldjes, bustes en beeldgroepen, ook 
en reliëf, zoowel inilien genoemde voorwer
pen (zij het ook na het aanbrengen van 
voetstuk, omlijsting of achtergrond ) als op 
zich zelf staande voorwerpen zijn aan te 
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merken, als indien zij, als beelden voor klok
ken, grafzerken en gebouwen, dienen om op 
andere voorwerpen te worden aangebracht, 
of om te worden gebruikt als voetstuk 
voor staande lampen of dergelijke doelein
den; een en ander met inbegrip van daar
bij behoorende, gelijktijdig ingevoerde voet
stukken, stolpen of ander toebehooren. 

Maatstaf : waarde - R echten : 12 % 
II. Monumenten, fonteinen, gedenk

zuilen, gedenkplaten, van in- of opschrift, 
medaillon of versiering voorziene grafstee
nen of -zerken daaronder begrepen, een en 
ander met inbegrip van daarbij behoorende 
gelijktijdig ingevoerde ':lekken en ander toe
bebooren . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
III. 1faquetten en modellen van ge

bouwen, loodsen, schepen, havens, sluizen 
en landschappen, nabootsingen van siga
retten, kazen en chocoladetabletten, fles
schen, doozen, potten en andere verpak
kingsartikelen. gevende een vergroote of 
verkleinde nabootsing van het verpak
kingsmiddel, waarin de goederen worden 
verkocht, modellen en nabootsingen van 
gereedschappen, werktuigen, toestellen of 
andere artikelen, welke door een uitvoering 
op verkleinde of vergroote schaal, of wel 
door een uitvoering in een andere dan voor 
die artikelen geëigende grondstof, de ge
schiktheid missen om te worden aangewend 
als het voorwerp, waarvan zij een afbeelding 
geven, doorsneden van werktuigen, appa
raten en toestellen, plastische voorstellingen 
van naturaliën en deelen van het mensche
lijk lichaam, prenten, platen en kaarten met 
voorstellingen en reliëf of in plastiek, en 
andere dergelijke modellen, nabootsingen 
en plastische voorstellingen ( reclameartike
len, welke door middel van eenig mechaniek, 
drijfwerk of veer of wel door middel van 
mechanische kracht worden in beweging 
gebracht, daaronder begrepen) ; een en 
ander met inbegrip van daarbij behoorende 
gelijktijdig inJ!evoerde voetstukken, stolpen 
of ander toebehooren. 

Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Met reliëf

beelden gebeeldhouwde schoorsteenman
tels, consoles, pilasters en bouwmaterialen, 
van reliëfbeelden voorziene hekken, deuren, 
banken, bekers, deksels en plafonddeelen, 
van reliëfbeelden voorzien meubel- en 
ander beslag, en dergelijke artikelen, waar
van het daarop voorkomend reliëfbeeld 
slechts eene versiering en onderdeel uit
maakt, worden niet als beelden aange
merkt. 

2. Artikelen, welke behooren tot post 
n°. 90, zoomede gietmodellen, giet- en slag
vormen en dergelijke vormen behooren niet 
tot den post. 

3. Wij behouden Ons voor bij algemee
nen maatregel van bestuur, onder de noo
dige voorzieningen, medaillons, beelden en 
andere tot den post behoorende artikelen, 
welke door of ten behoeve van publiek
rechtelijke lichamen worden ingevoerd ter 
versiering van pleinen, straten of openbare 
gebouwen, of welke worden ingevoerd om 

aan publiekrechtelijke lichamen voor voor
meld doel te worden overgedragen, van in
voerrecht vrij te stellen. 

14. Beestenvoeder. 
I. Hondenbrood en ander beesten

voeder bestaande uit van meel bereide 
koeken, brokken, korrels of dergelijke, 
vóór of na de bereiding vermengd met 
vleesch, visch of andere producten van 
dierlijken aard, al dan niet met andere 
stoffen tevens. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
II. Voederringen . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
III. Ander (zangzaad, visschenvoeder. 

vischaas en ander beestenvoeder dan ge
noemd sub I en II daaronder begrepen) : 

verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 

15. Bergings- en verpakkingsmiddelen. 
I. Bergings- en verpakkingsmiddelen 

voorzien van een daarin ingebouwd of op 
andere wijze vast daaraan verbonden 
slot . 

Maatstaf: waarde - R echten: 10 % 
II. Bergings- en verpakkingsmiddelen , 

waarvan een der wanden of het deksel ge
heel of hoofdzakelijk, dat is voor meer dan 
4/5 van de oppervlakte, is voorzien van 
glas of andere doorzichtige stof, en ber
gings- en verpakkingsmiddelen samenge
steld met gefoelied of dergelijk spiegel
glas. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
III. Condensatiepotten . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
IV. Smeer- en vetpotten en smeer

toestellen, een en ander voor gebruik als 
deelen of onderdeelen van werktuigen, ap
paraten en toestellen, zoomede de daarvoor 
gebezigde potten. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
V. Smeltkroezen en retorten : 
a. van aardewerk, pottenbakkerswerk, 

porselein of graphiet. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 

b. andere. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

VI. Elevatorbakken. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

VII. Melkmeetemmers. voorzien van 
meet schaal. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
VIII. Andere : 
a . voorzien van hengsel, draagriem, 

draagband, oor, oog, haak, ring, knop, 
handvat, ha ndgreep of andere inrichting 
om t e dragen, aan te vatten of op te beuren, 
of om, zij het dan ook door middel van 
touw of schroeven of op dergelijke wij ze, te 
bevestigen of op te hangen, of wel voorzien 
van tuit, schenkinrichting of uitlaatkraan , 

1. indien zij een gewicht hebben van 
12 kilogram of minder. 

Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 
2. bij hooger gewicht. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
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b. overige: 
1. indien zij een gewicht hebben van 

5 kilogram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

2. bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Artike
len, welke behooren tot de posten nos. 41, 
43, 47, 80, 83, 88, 91, 97 of 144, behooren 
niet tot dezen post. 

2. Met inachtneming van het bepaal
de bij artikel 4 dezer wet en het bepaalde 
sub 1 hiervoor, worden voor de toepassing 
van den post als bergings- en verpakkings
middelen aangemerkt : 

a. bussen, blikken, kuipen, tonnen, 
tobben, fusten, vaten, kisten, flesschen, 
kruiken, trommels, teilen, emmers, putsen, 
ketels, pannen, potten en bakken ; vijzels 
en mortieren ; platen en bladen, in het rond 
of aan alle zijden voorzien van of omgeven 
door een al dan niet vast aangebrachten 
wand of rand ; schotels, schalen, kommen, 
koppen, borden, bekkens, reservoirs en 
tanks ; zoowel indien deze artikelen worden 
gebezigd als die, genoemd sub b hierna, 
als om daarin goederen te behandelen, te 
bereiden of te bewerken, ook al mochten 
zij zijn voorzien van eenig mechaniek, of 
zijn bestemd tot het completeeren van werk
tuigen en t oestellen ; 

b. boorden-, manchetten-, dassen- en 
handschoendoozen, spelden- en postzegel
doosjes, portrettendoozen, sigaretten-, pil
len- en suikerwerkdoosjes, étuis, doozen en 
kokers voor het bewaren of bergen van 
borstels, flesschen , lepels, vorken of toilet
benoodigdheden; afzonderlijk ingevoerde 
kist -, kast-, koffer- en tafelladen, afzonder
lijk ingevoerde naaimachine- en schrijf
machinekappen, stofdoekbollen, flesschen
dragers, toonkastjes, grafkransbakken, tu
bes, geldbakjes, inzetten voor geldtrom
mels, spaarpotten, offerblokken, collecte
bussen, vuurtesten, en - met uitzondering 
van haspels, garenklosjes, standers, rekken, 
lijsten en andere artikelen zonder inhouds
ruimte - andere dergel\jke artikelen, waar
in goederen in afwachting van gebruik tijde
lijk worden bewaard of opgeborgen, waarin 
goederen bjj verkoop zijn of worden ver
pakt of bij aflevering worden verzonden of 
rondgebracht, waarin goederen in afwach
ting van wegvoering worden verzameld of 
opgevangen, of waarin zij worden overge
bracht om daarin of daaruit te worden ge
bruikt, of welke met eenigerlei dergelijk 
doel tot het opnemen van goederen worden 
aangewend. 

3. Artikelen , voorzien van deksel of 
ander afsluitmiddel, dat n iet vast aan de 
voor berging ingerichte ruimte is verbon
den, worden geacht niet van oor, oog, 
haak, ring, knop, handvat of handgreep te 

' zijn voorzien, indien alleen het deksel of 
afsluitmiddel daarvan voorzien is. Hetzelf
de geldt voor mandkruiken (kruiken om
kleed met vlechtwerk of geplaatst in mand), 
bij welke niet de kruik zelve, maar alleen 
het vlechtwerk of de mand is voorzien van 
hengsel, oor of ooren. 

4. Het bepaalde bij bijzondere bepaling 
n°. 2 op post n°. 1 is mede van toepassing 
op onderdeel V van dezen post. 

5. Van het volgens den post verschul
digd invoerrecht zijn vrijgesteld: 

a. bijenkorven en bijenkasten ; 
b. darmen, blazen en andere dierorga

nen; 
c. gelatinecapsules voor inwendig ge

bruik van geneesmiddelen. 

16. Bier. 
I. Ingevoerd op flesschen, kruiken of 

andere verpakking, inhoudende 1200 gram 
of minder, onverminderd het invoerrecht, 
aangegeven sub II. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
II. Ingevoerd op andere wijze. 

Maatstaf : hl - Rechten : f 12.-
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Tot den 

post behooren, met inachtneming van het 
bepaalde hierna, alleen de in bierbrouwe
rij en vervaardigde, niet overgehaalde dran
ken, welke in het algemeen met den naam 
van bier worden aangeduid en als zoodanig 
worden gedronken, ook al mochten daar
aan na de vervaardiging vreemde be
standdeelen r.ijn toegevoegd . 

2. De sub 1 bedoelde dranken, welke bij 
15° Celsius meer dan 9 liter alcohol per 
hectoliter bevatten, of welke meer dan 1 
percent saccharine of andere kunstmatige 
zoetstoffen of meer dan 25 percent suiker 
bevatten, zullen voor de toepassing van 
het tarief niet als bier worden aangemerkt. 

17. Bijouterieën en lijfsieraden en an
dere n.a.g. artikelen voor persoonlijk of 
lijfsgebruik of welke worden gebruikt tot 
opschik of tooi van den mensch, artikelen 
voor beelden en dergelijke inbegrepen. 

Maatstaf : waarde - - Rechten: 12 % 
BIJZONDERE BEPALING. Tot den post 

behooren niet alleen colliers, hals- en hor
logekettingen, broches, oorbellen, oorringen, 
armbanden, aanhangers, medaillons, r in
gen, dasspelden, diademen, kronen, oor
of hoofdijzers en toebehooren, en dergelijke 
artikelen, maar ook doek-, rok-, muts- en 
andere kleedspelden, sier- en andere draag
kammen, mof-, waaier-, pincenez- en 
sleutelkettingen, hoedspelden, hoedenpen
nen en de daarbij gebezigde hoedependop
jes, portefleurs, waaiers, aigrettehouders, 
kettingschuiven, dasringen, sleutelringen, 
sleutelaanbangplaatjes, veiligheidsinrich
tingen tegen het verliezen van broches en 
dasspelden, en dergelijke artikelen voor 
persoonlijk- of lijfsgebruik, zoomede brelo
ques, charivari, signetten en andere van 
musquetton, haak, oog of dergelijke in
richting voorziene artikelen, welke dienen 
ter versiering of completeering van colliers, 
armbanden, oorbellen en andere tot den 
post behoorende artikelen. 

18. Biljarten en biljarttoebehooren. 
Biljarten, tafelbilj arten, zoogenaamde 

Russische biljarten en dergelijke biljarten 
daaronder begrepen ; biljartleiplaten, bij 
den invoer voorzien van doppen of stoppen 
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tot aaneenhechting van de ,erschillende 
platen; biljartwanden ; al dan niet van 
gummibanden voorziene biljartranden, en 
andere biljartdeelen, welke enkel na beit
sen, politoeren, schilderen, of dergelijke 
bewerking of wel zonder eenigc nadere be
werking of afwerking voor het ineenzetten 
van voor dadelijk gebruik geschikte bil
jarten zijn aan te wenden, zoomede biljart
ballen, biljartqueuen en pomeransen, bil
jartkrijthouders, biljarttelramen en potspel
stoelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

19. Bladtin, tinfoelie en ander bladme
taal in al dan niet doorboorde, bedrukte, 
versierde of op dergelijke wij ze verder 
bewerkte bladen, vellen, reepen of stuk
ken, welke per vierkanten meter een ge
wicht hebben van 500 gram of minder. 

I. Bladgoud enkel geschikt om te ver
gulden of te decoreeren. zoomede ander 
bladmetaal enkel geschikt voor overeen
komstig gebruik. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
II. Overige tot den post behoorende 

artikelen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

BIJZONDERE BEPALING. Van papier, 
gehecht aan of gelegd tusschen het blad
metaal, waarmede het voor één prijs is ge
kocht, is geen afzonderlijke belasting ver
schuldigd. 

20. Bloemen, bladeren, grassen, mos 
en dergelijke producten, zoowel natuur
lijke als nagebootste. 

I. Natuurproducten: 
A. Afgesneden versche bloemen, bou

quetten en kransen daarvan, en met af
gesneden versche bloemen opgemaakte 
palmtakken, manden en andere bloemstuk
ken: 

1. bij invoer in manden, kisten, kratten 
of doozen. 

Maatstaf : kg bruto - Rechten : f 0.40 
2. bij invoer op andere wijze. 

Maatstaf : kg - Rechten : f 0.50 
B. Bloemen, bladeren, takken, sten

gels, mos en andere dergelijke planten
deelen, gedroogd of op eenigerlei wijze ge
praepareerd of bewerkt, en geschikt om, al 
dan niet na samenvoeging of in vereeniging 
met andere artikelen, te worden gebezigd 
als hoed-, wand-, graf-, woning-, lijfs- of 
dergelijke versiering, en de met zoodanige 
bloemen, bladeren of andere plantendeelen 
samengestelde bouquetten, takken, tuilen. 
kransen, planten, manden , potten, enz., 
met uitzondering van niet "verpakt" on
geverfd mos. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
IL Andere dan natnurprorlucten : 
Kunstbloemen en kunstbladeren van 

papier, pluche, zijde of katoen of wel van 
porselein, was, glas, rubber of metaal, voor 
hoed-, wand-, graf-, woning-, lijfs- of der
gelijke versiering, en andere dergelijke na
bootsingen van bloemen, bladeren, knoppen, 

grassen, planten, vruchten of andere na
tuurproducten, en de met zoodanige bloe
men, bladeren en nabootsingen samen
gestelde bouquetten, takken, tuilen, kran
sen, planten, manden, potten, enz. (kunst. 
mos, kunstkerstboompjes en dergelijke 
artikelen daaronder begrepen1; zoomede 
meeldraden, zaadhuizen, stelen, bloem- en 
kelkbladeren, afzonderlijk ingevoerde loof
bladeren en andere dergelijke n .a.g. arti
kelen gebezigd om kunstbloemen, kunst
bladeren en dergelijke nabootsingen te ver
vaardigen of samen te stellen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

21. Bloempotten, bloembakken, bloem
hangers, bloemvazen, bloemenbowls en 
andere bloem- en planthouders, en de 
daarbij gebezigde cachepots, inzet- en 
onderzetbakjes en roosters. 

I. Gewone aarden bloempotten : 
a. verglaasd of gedecoreerd. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 %, 
doch niet minder dan f 3.50 per 100 kg .:etto 

b. andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 %, 

doch niet minder dan f 0.50 per 100 kg netto 
II. Overige tot den post behoorende 

artikelen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Voorwer
pen, welke behooren tot post n°. 47, onder
deel VIII, behooren niet tot dezen post. 

2. Tot onderdeel I van den post behoo
ren alleen de bloempotten, welke in vorm 
overeenkomen met die, welke in het bloem
kweekersbedrijf plegen te worden gebezigd 
en welke dienen voor het opnemen van de 
planten met de daarvoor benoodigde aarde. 

3. Als gedecoreerd worden aangemerkt 
de artikelen, waarop in andere kleur of 
kleurschakeering dan de grondkleur der 
artikelen, afbeeldingen, voorstellingen, fi
guren, lijnen, opschriften, monogrammen, 
wapens en dergelijke zijn aangebracht. Fa
brieksmerken, kwaliteits-, model- en her
komstaanduidingen en andere aanwijzingen, 
welke op het fabrikaat betrekking hebben, 
word,m ten <ieze buiten beschouwing ge
laten. 

4 . Het bepaalde bij de bijzondere be
palingen nos. 4 tot en met 8 op post n°. 39 
is van overeenkomstige toepassing op de 
artikelen. belast bij onderdeel I van den 
post, behoudens dat voor de bedragen, ge
noemd in n°. 7 van voormelde bijzondere 
bepalingen wordt gelezen 35 en 5 gulden 
per 100 kilogram netto, naar gelang de aan
gegeven goederen behooren tot onderdeel I , 
letter a of b van den post. 

22. Bont, ook veerenbont; dierhuiden 
en vogelveeren. 

L Bereide pelterijen, zoomede bont
staarten. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 8 % 
IL Boa's, bonten, stola's, manchons, 

chales, kragen, moffen, polsmofjes en ande
re dergelijke artikelen, geheel of gedeeltelijk 
bestaande uit veeren, dons of bontstaart 
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of uit van haar, veeren, dons of bontstaart 
voorziene dierhuid. 

Maatstaf : waarde - Recht,en : 12 % 
III. Dierhuiden, welke blijkens het 

opgevuld. zijn van den kop met stroo of 
ander vulmiddel, of welke blijkens een 
daaraan aangebrachte voering, voering
rand of kunstkop bestemd zijn om te wor
den aangewend als vloer-, wieg-, wagen
of dergelijke kleeden of wel als wandver
siering. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
IV. Veeren, dons, zoomede aigrettes, 

vleugels èn met veeren of dons bedekte 
dierhuiden of deelen van dierhuiden : 

a. geschikt om zonder nadere bewer
king t e worden gebruikt als modewaar. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
b. andere, voor zoover niet belast vol

gens onderdeel I of V. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

V. Veeren, dons of bontstaart en van 
haar, veeren, dons of bontstaart voorziene 
dierhuid, een en ander door aaneenhechten, 
aaneennaaien of snijden gevormd of ver
vormd tot banen, banden, reepen, strooken 
of dergelijken vorm, ook indien, als bij pels
voeringen in rokvorm, de uiteinden dier 
banen, enz. zijn samengevoegd, zoomede 
niet aaneengehechte, van haar, veeren, dons 
of bontstaart voorziene dierhuid, bekleed 
met watten of met tot post n°. 91 behooren
de weefsels of stoffen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN . 1. Als be

reide pelterijen worden aaniremerkt alle van 
haar, veeren of dons voorziene dierhuiden 
of deelen daarvan, welke d!)Or eenigerlei 
bewerking zacht en lenig zijn gemaakt en 
geschikt z1in voor het vervaardigen van 
kleedingstukken, schoeisel en bontwerk, 
voeringen, vloer-, wand- en wagenkleeden 
hieronder begrepen. 

2. Onderdeel V van den post is niet 
van toepassing op dierhuiden, waarvan de 
gescheurde of beschadigde deelen zijn aan
eengehecht of aaneengenaaid , of welke, na 
het wegnemen van onbruikbare of bescha
digde gedeelten, al dan niet na vervanging 
daarvan, weder zijn aaneengehecht of aan
eengenaaid. 

3. Voor de toepassing van den post en 
de bijzondere bepalingen worden onder 
huiden ook begrepen de artikelen, welke 
naar vakgebruik vellen worden genoemd. 

4. Veeren en dons ingevoerd in geperste 
balen, welke per M3 • een bruto gewicht 
hebben van 300 kilogram of meer, zijn van 
het volgens den post verschuldigd invoer
r echt vrijgesteld. 

23. Borstels, schuiers, wisschers, pen
seelen, kwasten en boentoestellen, zoo
mede voetenschrappers. 

I. Voetenschrappers al dan niet ge
monteerd met borstel. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
IL Kleeder-, hoed-, haar-, tanden- en 

nagelborstels, scheerkwasten en andere 
toiletborstels en toiletkwasten, vloer-

borstels, werkborstels, plumeaux, schilder
penseelen, verfkwasten, kamerstoffers, ka
mervegers, lampenwisschers, luiwagens, 
raagbollen, zoogenaamde Amerikaansche 
karpetschuiers, vloerboen- en vloerwrijf
toestellen (ook electrische) voor het boenen 
of wrijven van linoleum-, parket- of andere 
vloeren, boenders, straat- en stalbezems, 
en andere borstels, schuiers, vegers, wis
schers, penseelen en kwasten, nagelpoetsers, 
poetskussens, kunstsponsen en dergelijke 
artikelen daaronder begrepen : 

a. welke bij het gebruik, zij het ook 
na het aanbrengen van handvat, handgreep, 
steel, lus of andere inrichting, rechtstreeks 
met hand of voet worden bewogen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
b. andere. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
BIJZONDERE BEPALING. Natuurlijke 

sponsen, mits niet voorzien van handvat, 
handgreep, steel, lus of andere inrichting 
om met hand of voet te worden bewogen, 
behooren niet tot den post. 

24. Brand- en geldkisten, brand- en 
geldkasten, ook tabernakelkasten, zoo
mede geldcassetten en geld- en effecten
trommels; brandkastrompen en kluis- en 
brandkastdeuren, zoomede van brand
vrije vulling voorziene tusschendeuren 
en contröledeuren voor kluizen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
25. Brillen en lorgnetten v .a.s., stof

en zonnebrillen, pince-nez, gemonteerde 
oogglazen en faces à main daaronder be
grepen, stereoscopen, microscopen en ver
grootglazen van allerlei aard, ook draad
tellers en leesglazen, telescopen, peris
copen, binocles en verrekijkers, zooge
naamde museumkijkers, in rand of houder 
gevat optisch glas en andere dergelijke 
artikelen gebezigd tot verhooging der ge
zichtssterkte of ter bescherming van het 
oog, en de voor een en ander gebezigde 
monturen, zoomede brilarmen en neus
bruggen voor brillen en lorgnetten. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
26_ Bronzouten, zoowel natuurlijke als 

kunstmatige; verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

27. Bron- en mineraalwater, zoo wel na
tuurlijk als kunstmatig, eau gazeuse en 
koolzuurhoudend water, ingevoerd op 
llesschen of kruiken of andere verpak
king, inhoudende 1200 gram of minder. 

L Op sy'phon- , spuit- of hevelfl.esschen . 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

en 

IL Overig~. 
100 stuks - f 1.25 

Maatstaf : 100 stuks - Rechten : f 1.25 

28. Cachetten en zak- en zegelstem
pels, v .a.s., al dan niet voorzien van 
handvat, zoomede andere stempels, ook 
brandstempels, cliché's en drukplaten, 
welke bij den invoer zijn voorzien van 
handvat of handgreep; een en ander ook 
met niet gegraveerd stempelvlak; letters 
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en cijfers, alsmede merkletters, merkcij
fers, merkplaten en merk- en schilderfl
guren in schablonevorm, zoomede van 
letters, cijfers of figuren voorziene druk
en merkrollen. 

I. Letters en cijfers van meta.al of 
hout, gebezigd in drukpersen, stempe!
persen, schrijfmachines en andere machi
nes om te drukken, te stempelen, te schr1J
ven of te nummeren. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
II. Brand- en slagletters en br!Lnd- en 

slagcijfers, zoomede van letters, c1.1fers of 
figuren voorziene druk- en merkrollen, een 
en ander voor zoover b(j den invoer niet 
voorzien van handvat of handgreep. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
III. Brandstempels met daaraan ver

bonden verwarmingsinrichting. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

IV. Overige tot den post behoorende 
artikelen . 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Leestee

kens en andere teekens worden voor de toe
passing van den post met letters en cijfers 
gelijkqesteld . 

2. Numerateurs en andere met mecha
niek werkende stempels worden belast vol
gens post no. 2, plombeertangen, .. perforeer
tangen, contröletangen en dergeli.1ke tangen 
volgens post n°. 115. 

29. Caoutchouc, rubber en guttaper
cha, en n.a.g. werken en voorwerpen 
welke geheel of hoofdzakelijk van caout
chouc, rubber of guttapercha zijn. ver
vaardigd. 

I. Caoutchouc, rubber en guttapercha 
in bladen, vellen, stukken, reepen, banen 
of niet doorboorde schijven : 

a. indien het gewicht per vierkanten 
meter 100 gram of minder bedraagt. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
b. bij hooger gewicht. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
II. Ringen, ringvormige gesloten ran-

den en van opening voorziene schijven : 
a. indien zij een gewicht hebben van 

25 gram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

III. Buizen en slangen : 
a. van eboniet of ander hard caout

chouc, rubber of guttapercha. 
Maatstaf ; waarde - Rechten : 6 % 

b. andere. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

IV. Ballons en peren voor spuit-, 
schenk- en sproeikurken, voor signaal
toestellen, verstuivers, phototoestellen en 
dergelijke ar t ikelen. 

Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 
V. Canules voor spuiten, ~erstuivers 

en irrigatoren. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

VI. Luchtkussens (zoogenaamde reis
kussens daaronder begrepen), ijszakken, 
ijskappen, gummiwaterflesschen, gummi
kompressen en andere dergelijke :yerple
gingsartikelen, geheel of hoofdzakeliJk ver
vaardigd van caoutchouc, rubber of gut
tapercha of van een weefsel, dat over de 
geheele oppervlakte met caoutchouc, rub
ber of guttapercha is bekleed, beplakt, be
streken of ingelegd. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
VII. Zuigspenen, fopspenen daaronder 

begrepen, en zuigfleschgarnitnren. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

VIII. Anticonceptioneele middelen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

IX. Overige tot den post behoorende 
artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Syntheti

sche rubber en andere producten en fabri
katen, welke op grond van hunnen aard en 
hunne veerkrachtige eigenschappen met 
natuurlijke caoutchouc, rubber of gut
taper ha zijn gelijk te stellen, zoomede ba
lata, worden voor de toepassing van den 
post als caoutchouc, rubber of guttapercha 
aangemerkt. 

2. Caoutchouc, rubber en guttapercha., 
bekleed of ingelegd met tot post n°. 91 be
hoorende weefsels of stoffen en hetgeen 
daarvan is vervaardigd, voor zoover zij 
niet behooren tot een anderen post of tot 
onderdeel III tot en met VIII van dezen 
post, worden belast volgens post n°. 91 ; 
artikelen, welke op grond van bijzondere 
bepaling n°. 1 op post n°. 44. behooren tot 
post n°. 44, volgens laatstgemelden post. 

3. Ruwe caontchouc, rubber en gutta
percha., ruwe regeneraatrubber en latex 
daaronder begrepen, zijn van het volgens 
den post verschuldigd invoerrecht vrij
gesteld. 

30. Carnaval-, balmasqué-, cotillon- en 
zoogenaamde fe estartikelen, ratels , flui
ten , mutsen, maskers, mombakkesen, pis
taches en dergelijke artikelen daaronder 
begrepen . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

31. Celluloid galalith, bakeliet, cel!on 
en dergel ijke plastische stoffen, n.a.g. 

I. Enkel gevormd tot blokken, pla
ten, bladen, reepen, staven of buizen, ken
nelijk bestemd om te dienen als grondstof 
voor het vervaardigen van werken en 
voorwerpen. 

Maatstaf : waarde - Rech ten : 6 % 
II. Verwerkt of bewerkt tot werken 

of voorwerpen, zoomede werken en voor
werpen, welke in hoofdzaak uit voorbedoel
de plastische stoffen bestaan : 

a. onderdeelen van werktuigen, appa
raten, toestellen, instrumenten of gereed
schappen of van voorwerpen onderworpen 
aan geen hooger invoerrecht dan van 6 per
cent van de waarde, een en ander voor zoo
ver niet afzonderlijk belast, mits de be
stemming om te dienen als zoodanig onder-
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deel, in de aangifte is vermeld en desver
langd aan de ambtenaren belast met de 
visitatie te hunnen genoegen wordt aange
toond. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
b. overige tot den post behoorende 

artikelen, voor zoover niet afzonderlijk 
hP.last. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
:BIJZONDERE BEPALNG. Glaspapier (cel

lophane) wordt belast volgens post n°. 106; 
garen en draad worden belast volgens post 
no. 44. 

62. Cement, waaronder te verstaan alle 
hydraulische bindmiddelen, als portland
cement, ijzerportlandcement, hoogoven
cement, aluminiumcement, witcement, 
natuurcement, trascement en dergelijke; 
cementklinker en andere ongemalen ce
ment; poederkalk (gebluschte kalk). 

Maatstaf: waarde - Rechten: 3 % 
33. Chemicaliën en chemische produc

ten, calciumsaccharaat en andere derge
lijke suikerverbindingen, chloralhydraat, 
aether sulfuricus, azijnaether, spiritus 
nitri dulcis en andere dergelijke uit of met 
alcohol gestookte of bereide stoffen en 
dergelijke artikelen daaronder begrepen, 
zoomede, behoudens het bepaalde sub 2 
der bijzondere bepalingen, producten en 
zelfstandigheden, welke voor een aanmer
kelijk gedeelte uit chemicaliën of chemi
sche producten bestaan. 

I. Azijnaether, salpeteraether en andere 
dergelijke uit of met alcohol bereide of 
gestookte stoffen, waaruit aethyl- of 
methylalcohol is terug t e winnen : 

a.. verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf: waarde - R echten 10 % 

en 
kg f 5.60 

b. ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf: kg - Rechten: f 5.60 

II. Calciumsaccharaat, ijzersaccharaat, 
strontiumsaccharaat en andere derge~jke 
verbindingen van suiker, waaruit de suiker 
is terug te winnen : 

a. verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

en 
100 kg - f 27.15 

b. ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf: 100 kg - Rechten : f 27.15 

III. overige tot den post behoorende 
artikelen: 

a. chloroform : 
1. verpakt of in tabletvorm. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
en 
kg f 5.60 

2. ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf: kg - Rechten: f 5.60 

b. vanilline en andere vanillesurroga-
ten. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
c. koolzuur : 
1. verpakt of in tabletvorm. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

2. ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

d. andere, verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Tot on
derdeelen I en II van den post behooren al
leen de stoffen en verbindingen, welke door 
Ons bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden aangewezen. 

2. Producten en zelfstandigheden, welke 
voor meer dan 5 percent bestaan uit de 
stoffen, welke behooren tot onderdeel II 
van den post of welke bij 15° Celsius voor 
meer dan 5 volumenpercenten zij n samen
gesteld met de stoffen, welke behooren tot 
onderdeel I of onderdeel III, letter a, van 
den post, zullen voor de toepassing van 
het tarief met die stoffen gelijk worden 
gesteld. 

3. Ten aanzien van de tot onderdeel I 
van den post behoorende artikelen, welke 
bij 15° Celsius meer dan 5 volumenpercen
ten vrijen aethylalcohol bevatten, is het be
paalde bij artikel 130 der Algemeene wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) 
van toepassing als waren die goederen in dat 
artikel genoemd. 

34. Closets, al dan niet voorzien van 
:ätting of deksel, closetzittingen en closet
zittingdeelen (randen en deksels) , urinoirs, 
stortbakken voor closets en urinoirs, zoo
mede kamergemakken. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

35. Conserveerings- en bederfwerende 
middelen, desinfectie-, ontsmettings-, an
tiseptische- en reukverdrijvende middelen; 
besproeiings-, wasch-, strijk-, glans-, 
bleek-, apprêteer-, ontkleurings- en reini
gingsmiddelen; onkruid-, ongedierte- en 
Insectenwerende of -doodende middelen; 
slijp-, polijst-, politoer-, poets-, wrijf-, 
schuur-, smeer- en oplosmiddelen; looi
middelen; roest- en ketelsteenwerende 
middelen; glazuur-, isoleer-, dichtings
en vochtwerende middelen; verpakt of in 
tabletvorm. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Slijp- en 

wetsteenen, zoowel natuurlijke als kunst
matige, voor zoover niet belast volgens 
post n°. 137, worden belast volgens post 
n°. 155. 

2. Diamanten, diamantgruis en dia
mantpoeder zijn van het volgens den post 
verschuldigd invoerrecht vrijgesteld. 

36. Controle en telapparaten. 
I. Cyclometers, tachometers, pastellers 

en andere instrumenten en apparaten, 
waarmede de lengte van een door vervoer
middelen, ruiters of voetgangers afgelegden 
afstand of de voor het vervoer verschuldig
de prijs op eenigerlei wijze wordt aange
geven. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
II. Kascontrole-apparaten, ook wel ge

naamd kasregisters, zoomede geldwissel-
en betaalapparaten . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
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III. Biljarttelapparaten, apparaten voor 
het aangeven van den duur van het biljart
spel, schaakklokken, constateerapparaten 
gebezigd bij het houden van duivenwed
vluchten, en andere dergelijke instrumenten 
en apparaten gebezigd bij het houden van 
wedstrijden en spelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
37. Doodkisten, zoomede graftakken, 

grafkransen en andere dergelijke losse 
grafversiering, met uitzondering van ar
tikelen, opgemaakt met versche bloemen 
en takken, welke behooren tot post n°. 
20, sub 1. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
38. Drop en drophoudende artikelen. 
I. Drop ingevoerd in brooden, koeken 

of brokken, elk wegende 3 kilogram of meer, 
of wel gegoten in kistjes, vaten of andere 
verpakking : 

a. gezoet met saccharine of andere 
kunstmatige zoetstoffen. 

Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 27.15 
b. ander : 
voor elke 5 percent suiker (onderdeelen 

van 5 percent inctien zij minder dan l be
dragen te verwaarloozen, in andere ge
vallen voor geheele 5 percent aan te mer
ken) . 

Maatstaf: 100 kg - R echten: f 1.30 
II. Drop ingevoerd op andere wijze, zoo

mede drophoudende artikelen : 
A. Verpakt. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
en 

100 kg - f 27.15 
B. Ander: 
1. gezoet met saccharine of andere 

kunstmatige zoetstoffen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

en 
100 kg - f 27.15 

2. overige artikelen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

Bovendien voor de sub 2 genoemde 
artikelen indien het suikergehalte: 

a. meer is dan 5, maar niet meer dan 
10 percent. 

Maatstaf: 100 kg - Rechten f 2.75 
b. meer is dan 10, maar niet meer dan 

25 percent. 
Maatstaf : 100 kg - Rechten : f 6.85 

c. meer is dan 25, maar niet meer dan 
50 percent. 

Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 13.60 
d. meer i s dan 50, maar niet meer dan 

75 percent. 
Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 20.40 

e. meer is dan 75 percent. 
Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 27.15 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Het be
paalde sub 1 en 3 der bijzondere bepalingen 
op post n°. 74 is mede van toepassing op de 
producten en zelfstandigheden, bedoeld 
bij onderdeel II van dezen post. 

2. Artikelen, welke niet meer dan 5 per-

cent suiker bevatten, zuJlen, voor zoovei· 
niet samengesteld met saccharine of andere 
kunstmatige zoetstoffen, voor de toepas
sing van het tarief niet als drop of drop
houdende artikelen worden aangemerkt. 

39. Eet-, drink- en tafelgerei. 
Thee- , koffie-, ontbijt- en eetserviezen, 

serviesdeelen en voorwerpen als koppen, 
schotels, schalen, kannen en borden, waar
van eenzelfde gebruik als van serviesdeelen 
wordt gemaakt, tafel- en toonbankkoffie
filters (filters, filtreertoestellen en filtreer
ketels gebezigd bij het zetten van koffie), 
tafel- en toonbank-koffieaftapketels, bouil
loirs, samovars, thee- en koffieschenkzeven, 
hors d'oeuvre- en fruitschalen, taart-, koek
en gebakschotels en de daarbij gebruikt 
wordende dienschoteltjes, fruit - en brood
mandjes, koek- en beschuitdoozen, com
poti ~res, pasteibakjes, eetschelpen, eten
schuivers, eierscharen, zoutvaatjes, olie- en 
azijnstellen, zuurstellen, peperbussen, li
keur- en waterstellen, melkbekers, eier
dopj es, kannen voor water, wijn, bier of 
likeur, bourgognemandjes, flesschenhou
ders, flesschenbakjes, glazenbakjes, onder
legplaatjes voor bierglazen en de daarbij 
gebezigde houders, kurketrekkers (aan den 
wand aan te brengen hefboomkurketrek
kers en dergelijke daaronder begrepen), 
pushers voor het openen van kogelfleschjes, 
zuigrietjes, lek- of morsringen, noten
krakers, notenpeilers, presenteerbladen, 
thee- en koffiebladen, tafelmatjes, tafel 
plaatjes, vingerkommen, messenleggers, 
menu- en eetschelphouders, versierde me
talen vleeschpennen, servet- en vingerdoek
ringen, tafelkleedklemmen, tandenstokers 
en andere dergelijke artikelen gebezigd bij 
het tafeldekken of het aanbieden, opdis
schen en nuttigen van eetwaren en dranken, 
en de voor die artikelen gebezigde deksels, 
tuiten, lek- en onderlegplaten. 

I. Geheel of hoofdzakelijk bestaande 
uit aardewerk : 

a. gekleurd, anders dan wit, of wel ge
decoreerd. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 %, 
doch niet minder dan f 7.20 per 100 kg netto 

b. andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 %, 

doch niet minder dan f 3.60 per 100 kg netto 
II. Geheel of hoofdzakelijk bestaande 

uit porselein : 
a. gekleurd, anders dan wit, of wel ge

decoreerd. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 %, 

doch niet minder dan f 12.- per 100 kg netto 
b. andere. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 %, 
doch niet minder dan f 7.20 per 100 kg netto 

III. Overige tot den post behoorende 
artikelen. 

Maatstaf : waarde -- Rechten : 12 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Voorwer

pen, welke behooren tot post n°. 47, onder
deel VIII, behooren niet tot den post. 

2. Doorschijnend aardewerk wordt be
last a ls porselein. 
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3. Als "gedecoreerd" worden aange
merkt de artikelen, waarop zijn aangebracht 
afbeeldingen, voorstellingen, figuren, lijnen, 
opschriften, monogrammen, wapens en der
gelijke in andere kleur dan wit. Fabrieks
merken, kwaliteits-, model- en herkomst
aanduidingen en andere aanwijzingen, 
welke op het fabrikaat betrekki ng hebben, 
worden ten deze buiten beschouwing ge
laten. 

4. In alle volgens artikel 120 der Alge
meene wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38) voor de tot onderdeel I of II 
van den post behoorende artikelen in te 
leveren aangiften ten in- of doorvoer, moet 
het netto-gewicht dezer artikelen worden 
vermeld. 

5. Onder netto-gewicht wordt voor de 
toepassing van dezen post verstaan het ge
wicht der goederen, ontdaan van elke ver
pakking, doch met inbegrip van het ge
wicht van daarbij behoorende gelijktijdig 
in- of doorgevoerde losse onderdeelen en toe
behooren . 

6. Voor zendingen, welke bestaan uit 
artikelen, welke alle slechts behooren tot 
één der bij de onderdeelen I of II van den 
post afzonderlijk belaste soorten, is de aan
gever bevoegd als netto-gewicht aan te 
geven, het gewicht, verkregen door het 
bruto-gewicht te verminderen met de in het 
volgende lid vermelde tarra, indien de goe
deren worden ingevoerd op de aldaar ver
melde wijze. I ndien de aangever van deze 
bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, moet 
hij dit in zijn aangifte vermelden . 

De in het vorige lid bedoelde tarra be
draagt: 

15 percent van het bruto-gewicht bij in
voer in kisten, kratten, vaten, manden of 
doozen: 

8 percent van het bruto-gewicht bij in
voer los in spoorwagens of schepen, invoer 
Jos in transportbakken, containers, vans en 
dergelijke daaronder begrepen. 

7. Voor artikelen belast volgens onder
deel I, letter a of b of onderdeel II, letter 
a of b wordt voor de toepassing van de 
Waardewet 1927 (Staatsblad n°. 17) aange
nomen, dat zij enkel naar de waarde zijn 
belast en wordt de waarde, met betrekking 
tot het invoerrecht verschuldigd volgens 
dezen post, geacht niet minder te bedragen 
dan onderscheidenlijk 60, 30, 100 en 60 
gulden per 100 kilogram netto-gewicht der 
aangegeven partij. Voor de toepassing der 
wet wordt de waarde der goederen mede 
geacht te laag te zijn aangegeven, indien 
blijkt, dat ten gevolge van een onjuiste aan
gifte van het netto-gewicht der goederen, 
minder invoerrecht is berekend dan ver
schuldigd is. 

8. Indien de aangever gebruik heeft ge
maakt van de bij bijzondere bepaling n°. 6 
gegeven bevoegdheid, wordt ook door de 
ambtenaren het netto-gewicht van de aan
gegeven goederen op de in die bijzondere 
bepaling aangegeven wijze vastgesteld, ten
zij blijkt, dat van voormelde bevoegdheid 
door den aangever ten onrechte gebruik is 
gemaakt. 

40. Eetwaren, dranken en eetwaar- en 
· drankingrediënten n.a.g. 

I. Beschuit (beschuitbollen, scheeps
beschuit of scheepskaak, beschuit van 
revalenta arabica, papbeschuit, triscuit, 
z.g. brosbrood - ook genaamd crispbread 
of knäckebröd - en dergelijke artikelen, 
met uitzondering van matzes, daaronder 
begrepen): 

verpakt, of per stuk wegende 100 gram 
of minder. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
II. Matzes: 
verpakt in doos of andere verpakking, 

per verpakking inhoudende 500 gram of 
minder. of per stuk wegende 20 gram of 
minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
III. Eetwaren en eetwaaringrediënten 

(bouillon, soepen en sausen daaronder be
grepen), gedeeltelijk bestaande uit meel, 
groenten, kruiden of andere tot post n° . 
148 behoorende artikelen en gedeeltelijk 
uit vet of wel gedeeltelijk uit visch, vleesch 
of andere artikelen, welke behooren tot 
een der posten nos. 145 of 146, zoomede 
eetwaren en eetwaaringrediënten, bestaan
de uit tot beide laatstgenoemde posten 
behoorende artikelen, bereid, geconserveerd 
of ingelegd met azijn, olie of gelatine : 

a. verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 30 % 

b. ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf: 100 kg bruto - Rechten: f 7.50 
IV. Sodors (metalen fleschjes gevuld 

met vloeibaar koolzuur), bevattende 1200 
gram of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
V. Gist en gist- en bakpoeder : 
verpakt of in tabletvorm. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
VI. Melk, room, ondermelk, wei, karne

melk, zoogenaamde yoghurt en melkpoe
der: 

verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

VII. Andere dan de hiervoor genoemde 
artikelen, ouwel in platen, bladen of schij 
ven en dergeltjke artikelen daaronder begre
pen, doch met uitzondering van brood: 

verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf: waarde - Rechten= 10 % 

BrJZONDERE BEPALING . Eetwaren en 

eetwaaringrediënten, welke voor meer dan 
75 percent bestaan uit artikelen, welke be
hooren tot post n°. 146, indien daarin geen 
zelfstandigheden aanwezig zijn, welke be
hooren tot post n°. 145, worden belast vol
gens post n°. 146; eetwaren en eetwaarin
grediënten, samengesteld met de producten 
genoemd bij post n°. 148, sub I, nos. 1 tot en 
met 18, ook indien die ziin bewerkt als is 
aangegeven bij onderdeel II of III van 
dien post, met uitzondering van brood, 
volgens post n°. 148. 

41. Electriseermachines, elementen, 
dynamo's, generatoren, inductie-appara
ten, photo-electrische cellen, accumula-
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toren, condensatoren en andere appa
raten en toestellen om electriciteit op te 
wekken of welke met electriciteit worden 
geladen; electromotoren, transformato
ren, gelijkrichters en omvormers; electro
technische apparaten, toestellen en instru
menten n.a.g.; draad, kabel en band voor 
het geleiden van electriciteit; onderdeelen 
en toebehooren van een en ander. 

I. Electriseermachines, elementen, dy
namo's, generatoren, inductie-apparaten, 
accumulatoren, condensatoren en andere 
apparaten en toestellen om electriciteit op 
te wekken of welke met electriciteit worden 
geladen, zoomede electromotoren : 

a. dynamo's en generatoren, elemen
ten en accumulatoren, zoomede electro
motoren: 

1. indien zij een gewicht hebben van 
1 kilogram of minder. 

Maatstaf : waarde - R echten : 12 % 
2. indien zij een gewicht hebben van 

meer dan 1 kilogram, maar niet meer dan 
10 kilogram. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
3. bij hooger gewicht . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
b. overige artikelen : 
1. indien zij een gewicht hebben van 

10 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 

2. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

II. Transformatoren, gelijkrichters en 
omvormers, met uitzondering van afzonder
lijk ingevoerde, tot onderdeel I V, letter b, 
hierna behoorende lampen : 

a . roteerende : 
1. indien zij een ge,vicht hebben van 

10 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

2. bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

b. andere: 
1. indien zij een gewicht hebben van 

5 kilogram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

2. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 8 % 

III. Schakelborden, meterborden en 
zekeringsborden of -paneelen, voorzien van 
schakelaars, meters, zekeringhouders of 
andere toestellen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 8 % 
IV. Schakelaars, schakelkasten, scha

kelinrichtingen, controllers, stopcontacten, 
contactdoozen en contactstoppen, ook in
dien ingevoerd zonder pennen of bussen, 
zoomede weerstanden, regulateurs, smoor
,poelen, pupinspoelen en andere n. a . g. 
apparaten, toestellen en instrumenten voor 
het sluiten, verbreken, omschakelen, rege
len of op andere wijze beïnvloeden van 
electrische stroomen : 

a . schakelaars, welke met hand of voet 
in werking worden gebracht, zoomede stop
contacten, contactdoozen en contactstop
pen, ook indien ingevoerd zonder pennen of 

bussen, een en ander voor zoover zij een 
gewicht hebben van 500 gram of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
b. gelijkrichter-, versterker- en andere 

dergelijke lampen. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 

c. overige artikelen . 
Maatstaf : waarde - Rechten : 8 % 

V. Smeltveiligheden, zekeringselemen
ten, zekeringsstoppen, buispatronen, zeke
ringsstrippen, hoornafleiders, overspan
ningsveiligheden, bliksemafleiders en ande
re apparaten, toestellen en instrumenten 
tot het begrenzen van of beveiligen tegen 
electrische stroom of spanning : 

a. zekeringsstoppen . en zekeringspa
tronen voor zoodanige stoppen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
b. overige artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 8 % 
VJ. Electriciteitsverbruiksmeters, volt

meters, ampèremeters, wattmeters, fre 
quentiemeters, galvanometers, meetbrug
gen, weerstandsbanken, isolatiemeters en 
andere apparaten, toestellen en instrumen
ten voor het meten, aantoonen, controleeren 
en onderzoeken van electrische stroomen, 
spanningen en andere electriscbe groot
heden of voor het opsporen van gebreken 
in geleidingen voor electriciteit: 

a. electriciteitsverbruiksmeters : 
1. indien zij een gewicht hebben van 

10 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

2. bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waa~de - R echten: 8 % 

b. overige artikelen : 
1. indien zij een gewicht hebben van 

l kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

2. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 8 % 

VII. Magneten : 
a. electromagneten. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 8% 
b. permanente magneten. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
VIII. Bougies voor verbrandingsmo

tOI'en. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 

IX. Klemmen, doorvoerstangen, rail
dragers, sleepcontacten, stroomafnemers, 
verbindingsmoffen, eindsluitingen, verdeel
kasten, aftakdoozen, zekeringskasten, isola 
toren (invoeringen en doorvoeringen daar
onder begrepen), en andere artikelen voor 
het verbinden, aansluiten, steunen of be
vestigen van geleidingen voor electriciteit. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
X. Statoren, rotoren, magneetgestellen 

en ankers, een en ander voorzien van 
draad wikkeling, voor generatoren, motoren, 
roteerende omvormers, gelijkrichters en 
transformatoren : 

a. statoren en magneetgestellen: 
1. indien zij een gewicht hebben van 

6 kilogram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
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2. bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

b. rotoren en ankers: 
I. indien zij een gewicht hebben van 

4 kilogram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

2. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

XI. Spoelen, al dan niet op kern, huls 
of klos, voor zoover niet afzonderliJk be
last. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
XII. Photo-electrische cellen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
XIII. Draad, kabel en band voor het 

geleiden van electriciteit : 
a. enkel samengesteld uit metaaldraad 

of metaal band en al dan niet geverfde, mits 
niet geparaffineerde, geverniste of op andere 
wijze bewerkte zijde, kunstzijde, katoen of 
asbest, voor zoover bestemd om in fabrieken 
of trafieken te worden gebezigd bij het sa
menstellen of herstellen van motoren en 
andere electrotechnische artikelen, mits 
deze bestemming in de aangifte is vermeld 
en desverlangd aan de ambtenaren belast 
met de visitatie te hunnen genoegen wordt 
aangetoond. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
b. aansluit-, verbindings- en verlen

gingssnoeren, voorzien van contactstop. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

c. overige artikelen, behoudens het be
paalde bij bijzondere bepaling n°. 2. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Batterijen, 

welke behooren tot onderdeel I van den 
post, zijn onderworpen aan hetzelfde iPvoer
recht als verschuldigd is van de elementen 
of accumulatoren, waaruit zij bestaan. 
Hierbij wordt als gewicht van deze ele
menten of accumulatoren aangenomen het 
gewicht van de batterijen, c.q. met inbe
grip van het gewicht van de bakken of kas
ten, waarin z\j zijn geplaatst, gedeeld door 
het aantal elementen of accumulatoren, 
waaruit zij bestaan. 

2. Draad, kabel en band voor het gelei
den van electriciteit, uitsluitend bestaande 
uit al dan niet geverfd, gevernist, vertind, 
verzinkt, geëmailleerd of op dergelijke wijze 
bewerkt metaal, worden belast volgens post 
no. 95, indien geweven of gevlochten vol
gens post· no. 110. 

3. Motoren en andere tot onderdeel I 
van den post behoorende artikelen, zullen, 
indien zij op het oogenblik van invoer niet 
vast aan de daarmede gelijktij <lig ingevoerde 
werktuigen, toestellen of andere voorwerpen 
zijn verbonden, als afzonderlijk ingevoerde 
artikelen worden aangemerkt en als zoo
danig afzonderlijk moeten worden aange
geven. 

4. Afzonderlijk ingevoerde potten en 
bakken voor elementen en accumulatoren, 
voor zoover deze niet op grond van hunne 
samenstelling behooren tot post n°. 4 7, wor
den belast volgens post n°. 15. 

5. Wij behouden Ons voor bij algemee
nen maatregel van bestuur met betrekking 

tot de goederen, bedoeld bij onderdeel XIII, 
letter a, van den post, zoo noodig nader 
beperkende voorschriften te geven, ten 
einde misbruik te voorkomen. 

42. Films {cinematographische fllms, 
geluidfllms, films voor tooverlantaarns, 
kodaklllms en dergelijke), zoo wel belichte 
en onbelichte, als voor dadelijk gebruik 
geschikte. 

I. Onbelichte : 
a. cinematographische films. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
b. andere. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
II. Overige : 
a. voorzien van beeld of tekst, ook in

dien nog niet ontwikkeld of gefixeerd. 
Maatstaf : meter - Rechten: f 0,04 

b. andere. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. I. Voor de 
toepassing van onderdeel I, letter a, van 
den post worden als cinematographische 
films alleen aangemerkt de niet op grond 
van hare samenstelling tot post n° . 106 be
hoorende rolfiims, welke bij een breedte 
van meer dan 3, maar niet meer dan 3.8 
centimeter, een lengte hebben van 120 
meter of meer. 

2 . B ij het bepalen van de lengte van een 
film voor de toepassing van onderdeel II 
van den post, worden ook de niet van beeld 
of tekst voorziene gedeelten medegemeten. 

43. Filters en zeven en flltreer- en 
zeeftoestellen, kraanfllters { met filter
massa gevulde of te vullen flltreertoestel
len, welke worden verbonden aan water
leidingkranen), vergieten, sla-emmers, 
zuigkorven en andere artikelen, welke 
dienen om vloeistoffen en vaste zelfstan
digheden of verschillende vaste zelfstan
digheden van elkander te scheiden, daar
onder begrepen. 

I. Zeven met houten of spanen op
staanden wand of rand, of in houten of 
spanen raam, met een zeefbodem van 
weefsels of stoffen, welke behooren tot post 
n°. 91. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
II. Geheel metalen zeven : 
a. welke een gewicht hebben van 1 

kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

b. andere. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

III. Zeven met houten of spanep op
staanden wand of rand, of in houten of 
spanen raam, voor zoover zij niet behooren 
tot onderdeel I : 

a. welke een gewicht hebben van 500 
gram of minder. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
b. andere. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
IV. Andere tot den post behoorende 

artikelen: 
a. voorzien van hengsel, handvat, oog, 

oor, ring, haak, steel, of andere inrichting 
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om te dragen, aan te vatten of op te beuren 
of om, zij het dan ook door middel van 
touw of schroeven of op dergelijke wijze, 
te bevestigen of op te hangen, of wel voor
zien van tuit, schenkinrichting of uit
laatkraan : 

1. indien zij een gewicht hebben van 
12 kilogram of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
2. bij hooger gewicht. 

Maatstaf : waarde - R echten : 6 % 
b. overige: 
1. indien zij een gewicht hebben van 

5 kilogr,i,m of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 

2. bij hooger gewicht . 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Tafel- en 
t oonbankkoffiefilters (filters, filtreertoestel-
len en filtreerketels gebezigd bij het zetten 

. van koffie), en dergelijke a r tikelen, zoom ede 
thee- en koffieschenkzeven, worden belast 
volgens post n°. 39 ; toestellen voorzien van 
een al dan niet vast daaraan verbonden ver
warmingsinrichting, vuur- of stookplaats, 
voor zoover niet hehoorende tot post n°. 39, 
volgens post n°. 144; buil- en filterzakken, 
en andere artikelen, welke geheel of hoofd
zakelijk bestaan uit weefsels of stoffen , 
welke behooren tot post n°. 91, voor zoov,!r 
zij niet behooren tot onderdeel I van den 
post, volgens post n°. 91 ; schuimspanen of 
schuimlepels volgens post n°. 83. 

2. Roosters, zeefbodems en andere der
gelijke artikelen zonder inhoudsruimte of 
opstaanden wand of rand, worden niet als 
zeven of filters aangemerkt. 

3. Het bepaalde bij bijzondere bepaling 
no. 3 op post n°. 15 is mede van toepassing 
op dezen post. 

44. Garen, draad, koord, snoer, touw 
en tres. 

I. Opgemaakt op klosjes, plankjes of 
ander opwindmiddel van hout, of van een 
zelfstandigheid, waarvan de hardheid die 
van hout evenaar t of overtreft, indien het 
gewicht per opmaking 150 gram of minder 
bedraagt, met uitzondering van ar t ikelen, 
welke behooren tot onderdeel III hierna. 

Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 
II. Opgemaakt tot kluwens, strengen, 

knotten of ringen, opgemaakt op cops, 
cones, kegels of kaartjes van papier of kar
ton, of wel opgemaakt op andere wijze dan 
is omschreven bij onderdeel I hiervoor, in
dien het gewicht per opmaking, of, indien 
de opmakingen zijn onderverdeeld, het ge
wicht per onderverdeeling 120 gram of min
der bedraagt, met uitzondering van a rtike
len, welke behooren tot onderdeel III hier-
na. 

Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 
III. Hechtzijde, catgut en ander wond

of hechtgaren : 
A. Op aethylalcohol of andere stoffen, 

welke behooren tot post n°. 3, onderdeel II, 
met inbegrip van de onmiddellijke (eerste) 
verpakking, met vrijstelling van accijns: 

L. & s. 1935. 

1. in glazen verpakking. 
Maatstaf: kg - Rechten: f 3.15 

2. in andere verpakking. 
Maatstaf : kg - R echten : f 4.45 

B. Op phenol, sublimaat, chroomzuur, 
oleum juniperi of andere stoffen, dan die 
genoemd sub A, voor zoover niet op grond 
van de samenstelling dier stoffen hooger 
belast: 

1. indien het gewicht van de onmiddel
lijke (eerste) verpakking met inhoud 1500 
gram of minder bedraagt. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
2. bij hooger gewicht. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
C. Ingevoerd op andere wijze 

Maatstaf : waarde - R echten : 6 % 
IV. Garen, draad, koord, snoer , touw 

en tres, niet belast volgens de onderdeelen 
I , II of III hiervoor : 

A . Samengesteld uit 12 draden of 
meer : 

1. indien het gewicht per meter 25 
gram of minder bedraagt. 

Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 
2. bij hooger gewicht : 
a. indien zij geheel of gedeeltelijk zijn 

samengesteld uit wol, zijde of andere pro
ducten van dierlijken aard. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
b. van andere samenstelling. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
B. Samengesteld uit minder dan 12 

draden: 
1. bevattende meer dan dan 2 draden, 

welke uitsluitend bestaan uit wol, mohair 
of een daarmede overeenkomende zelf
standigheid . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
2. samengesteld uit metaaldraad of 

metaal band en - email, lak, vernis en der
gelijke stoffen uitgezonderd - bovendien 
uit papier, katoen, wol, zijde, guttapercha 
of andere zelfstandigheid dan metaal. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
3. ander. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
BIJZONDERE BEPALING EN. 1. Voor de 

toepassing van den post, worden als garen , 
draad, koord, snoer, touw en tres niet alleen 
aangemerkt artikelen vervaardigd uit haar, 
wol of vezelstof, maar ook : 

a. garen of draad vervaardigd van caout
chouc, rubber of guttapercha; garen of 
draad vervaardigd uit papier ; crin de 
Florence; crin m arin; asbestgaren, en alle 
niet met name of in d e soort in het tarief 
belaste producten, welke naar spraak- of 
vakgebruik garen, draad, koord, snoer, touw 
of tres wordengenoemd,geprepareerd garen, 
wondgaren en dergelijke artikelen daaron
der begrepen ; 

b. darmsnaren : 
c. artikelen in band-, staaf- of derge

lijken vorm, vervaardigd van caoutchouc, 
rubber of guttapercha, indien de afstand 
tusschen twee van de verst van elkander 
verwijderde punten van de dwarsdoorsnede, 

33 
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in rechte l ijn gemeten, 3 millimeter of 
minder bedraagt. 

2. Tot den post behooren niet : 
a. artikelen, welke uitsluitend bestaan 

uit al dan niet geverfd, gevernist, vertind, 
verzinkt, geëmailleerd of op dergelijke wijze 
bewerkt metaal : 

b. artikelen voor het geleiden van elec
triciteit; 

c. artikelen, welke zijn geweven, gevloch
ten of gebreid, voor zoover niet beboorende 
tot onderdeel III van den post, zoomede 
artikelen, welke geheel of gedeeltelijk met 
tot post n°. 91 behoorende fabrikaten zij n 
samengesteld ; 

d. houtdraad; 
e. snaren voor muziekinstrumenten. 
3. Doozen en andere artikelen, waarin 

de bij onderdeel I of II van den post belaste 
artikelen zijn geborgen of verpakt ( ook 
indien het opgemaakte artikel zonder het 
doosje, enz. niet is te gebruiken), worden 
bij de vaststelling van het gewicht der op
gemaakte artikelen buiten aanmerking ge
laten. 

4. Het bepaalde sub 1 van de bijzon
dere bepalingen op post n°. 29 is mede van 
toepassing op dezen post. 

5. Wij behouden Ons voor bij algemee
nen maatregel van bestuur, onder de noodi
ge voorzieningen, van het volgens den post 
verschuldigd invoerrecht vrij te stellen, 
voor zoover zij zijn bestemd om te dienen 
als grondstof in de industrie : 

a. garens, welke behooren tot onderdeel 
I of II van den post, mits zij niet meer 
dan 2 draden bevatten, welke uitsluitend 
bestaan uit wol, mohair of een daarmede 
overeenkomende zelfstandigheid en mits 
niet samengesteld uit metaaldraad of 
metaalband en - email, lak, vernis en 
dergelijke stoffen uitgezonderd - boven
dien uit papier, katoen, wol, zijde, gutta
percha of andere zelfstandigheid dan metaal; 

b. garens, welke behooren tot onderdeel 
IV, letter A, n°. 1, of letter B, n°. 3, van den 
post; 

c. garen en draad, vervaardigd van ca
outchouc, rubber of guttapercha, al dan 
niet omwonden of omsponnen. 

45. Geneesmiddelen (geneesmiddelen 
voor dieren, patentgeneesmiddelen, spe
cialité's, geheimmiddelen en andere der
gelijke artikelen, waaraan terecht of ten 
onrechte de eigenschap wordt toegekend 
ziekten of ongemakken te kunnen gene
zen, lenigen of voorkomen, daaronder be
grepen); verpakt of in tabletvorm. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
46. Gezelschaps-, hazard- en behendig

heidsspelen en hetgeen daartoe behoort. 
I. Speelkaar ten. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
IL Schaak-, dam- en dominospelen, 

lotto- en klok en hamerspelen, pingpong
en tafelvoetbalspelen, ganzenborden, 
schaak- en damborden, werp- en draai
borden, schaakfiguren, dam-, domino- en 
dobbelsteenen, werpbekers, goochelbekers, 
goochelspelen, puzzles en andere gezel-

scbaps- hazard- en behendigheidsspelen 
en de daarbij gebezigde figuren, steenen, 
kaarten, kokers, fiches, ficbesdoozen, fiches 
bakjes, speelpenningen, troefaanaevers, 
speelkaartenhouders en anderspeltoe'beboo
ren, spelen bekend onder den naam van jeu 
de poule, petits-cheveaux , rouge et noir, en 
dergelijke spelen en hun toebehooren daar
onder begrepen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
47. Glas, ook draadglas, geribd glas, 

matglas, melkglas, gekleurd glas, glas in 
Jood, glas porselein en spiegelglas; zoo mede, 
met inachtneming van de bijzondere be
palingen, glaswerk (werken en voorwer
pen welke geheel of hoofdzakelijk uit glas 
bestaan) . 

I. Glas in enkelvoudige vlakke recht
hoekige bladen of platen , mits geen der 
zijden een mindere afmeting heeft dan 15 
centimeter, die bladen of platen niet zijn 
omlijst of op eenigerlei wijze gevat, niet an
ders dan patroonsgewijze zijn voorzien van 
afbeeldingen, letters of cijfers, niet zijn ge
biseauteerd, noch zijn verzilverd , verfoelied 
of op andere wijze aan één of beide zijden 
geheel of gedeeltelijk bedekt met eenige 
andere stof, noch op eenigerlei wijze onder
ling zijn verbonden . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
II. Glazen ballons, ook in buisvorm, 

voor de vervaardiging van gloeilampen en 
andere bij post n°. 80, onderdeel IV be
laste lampen, d ie voor de vervaardiging van 
radiolampen en dergelijke lampen hier
onder begrepen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
III. Peilglastoestellen, peilglas)Jescher

mers en binnenstnkken voor peilglastoe
stellen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : G % 
I V. Vochtwegers. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
V . Smeer- en vetpotten en smeertoe

stellen, een en ander voor gebruik als deel en 
of onderdeelen van werktuigen, apparaten 
en toestellen, zoomede de voor een en 
ander gebezigde potten. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
VI. Verpakkingsglaswerk: 
A: Met een inhoudsruimte van 12 liter 

of meer: 
1. omkleed met teen of andere stof, of 

geplaatst in korf of dergelijke omvatting. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 %, 

doch niet minder dan f 1.20 per 100 kg bruto 
2. ander: 
a . van wit of halfwit glas. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 %, 
doch niet minder dan f 1.- per 100 kg bruto 

b. van ander glas. 
Maatstaf : waarde - R echten: 10 %, 

doch niet minder dan f 0.80 per 100 kg bruto 
een en ander ongeacht de mondwij dte, 

ook indien voorzien van stop, mits overigens 
niet bewerkt als aangegeven is bij letter C 
van dit onderdeel. 

B. Met een inhoudsruimte van minder 
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dan 12 liter, doch meer dan 25 centiliter, 
en tevens met een mondwijdte van 40 mm 
of minder, buitenwerks gemeten : 

1. omkleed met teen of andere stof, of 
geplaatst in korf of dergelijke omvatting. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 %, 
doch niet minder dan f 1.60 per 100 kg bruto 

2. ander : 
a. van wit of halfwit glas. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 %, 
doch niet minder dan f 1.- per 100 kg bruto 

b. van ander glas. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 %, 

doch niet minder dan f 0.80 per 100 kg bruto 
een en ander voor zoover niet voorzien 

van stop en mits niet bewerkt als aange
geven is bij letter C van dit onderdeel. 

C. Met een inhoudsruimte van 25 cen
tiliter of minder of een mondwijdte van 
meer dan 40 mm buitenwerks gemeten, 
voor zoover niet behoorende tot letter A 
hiervoor, of wel gedecoreerd, afgeslepen, 
uitwendig of aan den binnenkant van het 
mondstuk geslepen, gepolijst, gematteerd, 
gegraveerd, geëtst of gestempeld, of wel, 
voor zoover niet behoorende tot letter A 
hiervoor, voorzien van al dan niet in
geslepen stop : 

1. van wit of halfwit glas. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 %, 

doch niet minder dan f 1.60 per 100 kg bruto 
2. van groen of bruin glas. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 %, 
doch niet minder dan f 1.10 per 100 kg bruto 

3. ander. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 10 %, 

doch niet minder dan f 2.15 per 100 kg bruto 
VII. Potten en ander glaswerk voor 

het daarin steriliseeren van eetwaren. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 12 %, 

doch niet minder dan f 1.92 per 100 kg bruto 
VIII. Hol glaswerk, voor zoover niet 

behoorende tot onderdeel V, VI of VII 
hiervoor: 

A. Gegoten, al dan niet verder bewerkt: 
1. van wit glas . 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 %, 
doch niet minder dan f 4 .80 per 100 kg netto 

2. van geheel of gedeeltelijk gekleurd 
glas . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 %, 
doch niet minder dan f 6.- per 100 kg netto 

B. Geblazen, al dan niet verder be
werkt: 

1. roemers of kelken, waaronder te ver
staan drinkglazen op been of voet, al dan 
niet voorzien van oor : 

a. van wit glas. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 %, 

doch niet minder dan f 16.80 per 100 kg netto 
b. van geheel of gedeeltelijk gekleurd 

glas. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 %, 

doch niet minder dan f 21.- per 100 kg netto 
2. overige artikelen : 
a. van wit glas. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 %, 
doch niet minder dan f 5.40 per 100 kg netto 

b. van geheel of gedeeltelijk gekleurd 
glas. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 %, 
doch niet minder dan f 7.20 per 100 kg netto 

C. ander. 
Maatstaf: waarde - Recbten: 12 % 

IX. Overige tot den post behoorende 
artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Artikelen, 

welke behooren tot een der posten nos. 41 
of 136 behooren niet tot den post. 

2. Bergkristal, kwartsglas en kwarts
goed worden voor de toepassing van den 
post als glas aangemerkt. 

3. Onder verpakkingsglaswerk wordt 
verstaan glaswerk gebezigd voor het ver
zenden of afleveren van goederen. Voorwer
pen, welke, zij het ook met geringe afwij
kingen, overeenkomen met die, welke ook 
voor andere doeleinden dan voor het ver
zenden of afleveren van goederen plegen 
te worden gebezigd, zijn hiervan uitge
zonderd. 

4. Onder hol glaswerk wordt verstaan 
alle glaswerk, dat als drinkglazen, karaffen, 
suikerpotten, citroenpersen, vazen, proef
glazen en dergelijke, geschikt is voor het 
opnemen van goederen. 

Bakken of potten voor zoover bestemd 
om in fabrieken of trafieken t e worden ge
bezigd voor het samenstellen van galva
nische elementen, accumulatoren of bat
terij en hiervan, worden niet als hol glas
werk aangemerkt, mits de bestemming om 
als zoodanig te dienen in de aangifte is 
vermeld en desverlangd aan de ambtenaren 
belast met de visitatie te hunnen genoegen 
wordt aangetoond. 

5. Voor de toepassing van onderdeel VI, 
letter C, worden als "gedecoreerd" aange
merkt de artikelen, waarop zijn aange
bracht afbeeldingen, voorstellingen, figu
ren, lijnen, opschriften, monogrammen en 
dergelijke. Fabrieksmerken, kwaliteits-, 
model-, inhoud- en herkomstaanduidingen, 
zoomede andere aanwijzingen, welke op het 
fabrikaat betrekking hebben,wordenten. 
deze buiten beschouwing gelaten. 

6. In alle volgens artikel 120 der Alge
meene wet van 26 Augustus 1822 (Sta_ats
blad n°. 38) voor detotonderdeel VIII, letter 
A of B van den post behoorenu.e artikelen in 
te leveren aangiften ten in- of doorvoer, 
moet het netto-gewicht dezer artikelen 
worden vermeld . 

7. Onder netto-gewicht wordt voor de 
toepassing van dezen post verstaan het ge
wicht der goederen, ontdaan van elke ver
pakking , doch met inbegrip van het ge
wicht van daarbij behoorende gelijktijdig 
in- of doorgevoerde losse onderdeelen en 
toebehooren. 

8. Voor zendingen, welke bestaan uit 
artikelen, welke alle slechts behooren tot 
een der bij onderdeel VIII, letter A of B 
van den post afzonderlijk be.laste soorten, 
is de aangever bevoegd als netto-gewicht 
aan te geven het gewicht, verkregen door 
het bruto-gewicht te verminderen met de 
in het volgende lid vermelde tarra, indien 
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de goederen worden ingevoerd op de aldaar 
vermelde wijze. Indien d e aangever van 
deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, 
moet hij dit in zijn aangifte vermelden. 

De in het vorige lid bedoelde tarra be
draagt: 

n. 50 percent van het bruto-gewicht bij 
invoer in kisten, kratten, vaten of manden ; 

b. 15 percent van het bruto-gewicht bij 
invoer los in spoorwagens of schepen , in
voer los in transportbakken, containers, 
vans en dergelijke daaronder begrepen, 
zoomede bij invoer in doozen van papier 
of karton. 

9. Voor a rtikelen belast volgens onder
deel VI, letter A, n°. 1 of 2, letter a of b, 
letter B n°. 1 of 2, letter a of b of letter C, 
no. 1, 2 of 3, volgens onderdeel VII of vol
gens onderdeel VIII, letter A, n° . 1 of 2, 
of letter B, no. 1, letter a of b, of n°. 2, 
letter a of b wordt voor de toepassing van 
d e Waardewet 1927 (Staatsblad n°. 17) 
aangenomen, dat zij enkel naar de waarde 
zijn belast en wordt de waarde, met ~e
trekking t ot het mvoerrecht verschu ldigd 
volgens d ezen post, geacht niet minder te 
bedragen dan onderscheidenlijk 12, 10, 
8, 16, 10, 8, 16, 11 , 21 , 50 en 16 gulden per 
100 kilogra m bruto en 40, 50, 140, 175, 45 en 
60 gulden per 100 kilogram netto-gewicht 
den aangegeven par tij. Voor de toepassing 
dier wet wordt de waarde der goederen mede 
geacht te laag t e zijn aangegeven, indien 
blijkt, dat tengevolge van een onjui_ste aan
gifte van het bruto- of netto-gewicht der 
goederen, minder invoerrecht is berekend 
dan verschuldigd is. 

10. Indien de aangever gebruik heeft 
gemaakt van de bij bijzondere bepaling 
no. 8 gegeven bevoegd.heid, wordt ook door 
de ambtenaren het netto-gewicht van de 
aangegeven goedèren op de in die bijzondere 
bepaling aangegeven wijze vastgesteld, ten

' zij blijk t, dat van voormelde bevoegdheid 
door den aangever ten onrechte gebruik is 
gemaakt. 

ll. Indien goederen, belast volgens een 
der onderscheidingen van onderdeel VI of 
volgens onderdeel VII van den post, te 
zamen zijn verpakt met ~oederen, we1:ke 
niet of niet aan eenzelfde mvoerrecht z1Jn 
onderworpen, moet voor eerstbedoelde goe
deren als bruto-gewicht worden aangemerkt 
en aangegeven het gewicht dier goederen 
in hunne onmiddellijke (eerste) verpak
kjng , vermeerderd, al naar gelang de Îf'!voe_~ 
geschiedt op de wijze als aangegeven 1s b1J 
bijzondere bepaling n°. 8, letter a of b met 
onderscheidenlijk 100 of 20 pct. 

12. Voor de toepassing van onderdeel 
VI van den post wordt onder inhouds
ruimte verstaan de inhoudsruimte, gemeten 
t ot aan den bovenkant der tot dat onderdeel 
behoorende artikelen en onder mondwijdte 
buitenwerks de grootste buitenwerksche 
diameter van den kop of het mondstuk 
dier ar tikelen . 

13. Van het volgens den post verschul-
digd invoerrecht zijn vrijgesteld : 

a. bergkristal in on bewerkten staat; 
b. patrijspoorten ; 
c. glasscherven, glasgruis en gemalen 

glas; 

d. glaswol en glaszijde, mits niet verder 
bewerkt ; 

e. waterglas in vloeibaren staat of in 
onregelmatige stukken. 

48. Globes , zoowel aard- als hemelglo
bes, ook de samenvouwbare en het daar
voor gebezigde metalen geraamte; land-, 
zee- en hemelkaarten, zoomede atlassen; 
planetariums, telluriums en andere toe
stellen waarmede de beweging van hemel
lichamen aanschouwelijk wordt voorge
steld. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
BIJZONDERE BEPALING . Zeekaarten, mits 

niet omlijst en mits, de enkele vermelding 
van naam en adres van drukker en uitgever 
buiten aanmerking gelaten, niet voorzien 
van eenigerlei reclame of andere niet op het 
gebruik van de kaarten betrekking hebbende 
aanduiding, zijn van het volgens den post 
verschuldigd invoerrecht vrijgesteld. 

49. Gom, lijm, stijfsel , dextrine, kunst
gom en andere dergelijke kleefstoffen, 
zoomede gelatine en vischlijm. 

I. Gelatine, vischlijm, heender- , vleesch 
en huidlijm : 

a. verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 

b. in al dan niet bedrukte, versierde 
of gefatsoeneerde bladen , vellen of stukken, 
welke per vierkanten meter een gewicht 
hebben van 500 gram of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
c. ingevoerd op andere wijze. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
II . Overige tot den post behoorende 

a rtikelen, verpak t of in tabletvorm. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

50. Gymnastiek- en sport-, spel- en hen
gelbenoodigdheden, zoo mede apparaten en 
toestellen, gebezigd op kermissen, in speel
tuinen of voor dergel ijk gebruik en hun 
toebehooren; vischhaken v.a.s. 

I. H al ters, knodsen, bruggen, paarden, 
bokken, rekken, trapezen, springplanken, 
extensie- en kamerturnapparaten, Sandow
en Zanderapparaten en andere dergelijke 
gereedschappen, toestellen en apparaten 
voor sport, gymnastiek en heilgymnastiek. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. Schaatsen, ook rolschaatsen, zoo

mede ski's en skistokken ; schaatsij zers en 
schaatshouten : 

a. schaatsij zers en schaatshouten. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 

b. overige artikelen . 
Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 

III. H engels en gemonteerde hengel- % 
stokken, simmen, dobbers, zinkers, blin
kers, loos aas, t uigopwinders en - met 
uitzondering van vischhaken - andere der
gelijke bij het hengelen gebezigde ar t ikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 
IV. Vischhaken, v.a.s. : 
a. voorzien van vlieg, blinker, snoer of 

eenig ander toevoegsel. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 

b. andere. 
Maat taf : waarde - R echten : 6 % 
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V. K egels, ballen , netten, raketten, 
bats, golf- , bandy- en hockeystokken, 
werpsperen , wickets en andere dergelijke 
artikelen gebezigd bij het beoefenen van 
kegel- , kaats-, korfba l- , voetbal- , cricket -, 
crocket-, tennis-, polo- en andere dergelijke 
spelen of sport , binnenballen en balover
t rekken daaronder begrepen , zoomede raket 
p ersen . 

Maa~~~~f : waarde - R echten : 12 % 
VI. Draaimolens, zweeiruolem< , schom

mels, wippen, klimpalen, glijbanen, kracht
meters en dergelij ke apparaten en toe
stellen, gebezigd op kermissen, in speeltui
nen of voor dergelijk gebruik en hun toe
behooren . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

51. Haar en haarwerken, waarvoor 
geen belasting elders in het tarief is aan
gegeven. 

I. Menschenhaar, waarvan de lengte 
is 10 c.M. of meer, al dan niet bewerkt . 

Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 
II. Chignons, pruiken, vlechten, krul 

len, haar gerold op spelden, en ander zoo
genaamd pruikenmakerswerk, cr êpés, haar 
netjes en dergelijke uit of met haar of kunst
haar vervaardigde artikelen daa ronder 
begrepen . 

Maatstaf : waarde - R echten : 12 % 

52. Haematogen, fersan, plasmon, sa
natogen, somatose, soson, tropon en an
dere dergelijke chemisch bereide voedings
en/of versterkingsmiddelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 

53. Handschoenen, mitaines, wanten, 
polsjes, polsbeschermers, vingerlingen, 
vingerbeschermers en andere dergelijke 
hand-, vinger- en polsbekleeding, sport-, 
scb.erm- en gummihandschoenen daar
onder begrepen. 

I. Artikelen, uitsluitend of zoo goed 
als uitsluitend vervaardigd van asbest. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
II. Overige. 

Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 
54. Handvatten, heften, hengsels, 

knoppen en stelen, n.a.g., zoomede deur
krukken . 

I. Geheel of gedeeltelijk bestaande ui t 
edele metalen, uit agaat, git, yade of ander 
dergelijk kostbaar gesteente, uit kristal of 
glas of uit ivoor, been, hoorn, paarlemoer, 
schildpad, barnsteen of meerschuim. 

Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 
IL Van a ndere sam en stelling . 

Maa tstaf : waarde - R echten : 6 % 
BIJZONDERE BEPALING. Artikelen, welke 

behooren tot een der posten nos. 88, 91 of 
106, behooren niet tot den post . 

55. Hang- en rijwielsloten; deur-, kast-, 
koffer- en dergelijke sloten; deurgrendels 
en dergelijde sluitgrendels, espagnoletten 
daaronder begrepen, zoomede slotsleutels. 

I. H ang- en rijwielsloten . 
Maatstaf : waarde - R echten: 10 % 

Jl. Slotsleutels . 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

III. Overige tot den post behoorende 
artikelen . 

Maat staf : waarde - R echten : 6 % 
56. Hoeden, petten, mutsen en mas

kers en andere dergelijke hoofd- en ge
laatsbekleedings- en hoofd- en gelaats
bedekkingsartikelen, ondermutsen, kin
dermutsen, bont- en kantmutsen, kalot
ten, kapjes, zoogenaamde kapsels, scha
ko's, steken, helmen, schermmaskers en 
dergelijke artikelen daaronder begrepen, 
zoomede karkassen voor een en ander. 

I. Hoedvormen (z.g. cloches) van haa::
of wolvilt. 

Maatstaf : waarde - R ech ten: 6 % 
II. Bijenmaskers, schachtpet ten voor 

mijnwerkers, rookmaskers, zuurstofmas
kers, aspirators, respira tors en andere der 
gelijke niet als lijfdracht gebezigde n iet 
afzonderlijk belaste artikelen, welke blijkeuè 
vorm en inricht ing blijkbaar uitsluitend 
zijn bestemd om alleen bij het verleenen 
van hulp of het verrichten van eenigen 
bepaalden arbeid , gelaat of inwendig lichaam 
tegen schade of beschadiging te bescher
men , zoomede gasmaskers . 

Maatstaf : waarde - R echt 0n : 6 % 
III. Duikerhelmen . 

Maatstaf: waarde - R ech ten : 6 % 
I V. Aether- en chloroformmaskers en 

dergelijke maskers gebezigd in de genees
kunde. 

Maatstaf : waarde - R echten : 6 % 
V. Overige tot den post behoorende 

artikelen. 
Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

BIJZONDERE BEPALING. Tot onderdeel 
Ivan den post behooren niet de zg. cloches, 
welke reeds nader zij n vervormd . 

57. Hoed-, schoen- en l!:leedingfourni
turen, en andere dergelijke voor versie
ring, samenstelling of afwerking gebezig
de artikelen. 

I. Kraag-, kleeder- en corsetbaleinen, 
zoowel vervaardigd van al dan niet door
boord balein, als van al dan niet met weef
sel, vlechtwerk of garen omwoeld of bekleed 
metaal, celluloid of andere stof, corsetslui
tingen en zoogenaamde busks, treksluitin
gen , zoomede artikelen, als knopj es, knoo
pen , oogen , haken, schuiven, gespen, klem
men, lussen en dergelijke voor het samen
stellen van bretels, jarretelles, kouse
banden , sokophouders en mouw- en rok
ophouders . 

Maat st a f: waarde - R ech ten : 10 % 
I I. Zoogenaamde Ga blonzer en Of

fenbacher hoedversiering, en andere derge
lijke uitwendig aan te brengen hoed-, schoen 
en kleedingversieringsartikelen . 

Maatstaf : waarde - R echten : lO % 
III. Pailletten en loovers . 

Maatstaf: waarde - R echten : 10 % 
IV. P ettenkleppen en stormbanden 

voor hoofddeksels . 
Maatstaf : waarde - Rechten: 100, 0 
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V. Afneembare pompons, epauletten, 
wapentjes, kokardesenanderedistinctieven. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
VI. Bustevormers. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
VII. Rozetten, strikken, kwasten en 

pompons, en fournituren met rozetten, 
strikken, kwasten en pompons samenge
steld, passementkragen en oplegsels ver
vaardigd van door middel van garen of 
draad samengevoegde pailletten of kralen, 
hoedbandeaux, galons, dragons, tressen en 
vangsnoeren, en andere voor versiering of 
afwerking gebezigde artikelen, samenge
steld met draad, garen, koord of tres, met 
weefsels of vlechtwerken of andere fabri
katen, welke behooren tot een der posten 
nos. 44 of 91, zoomede kunstveeren . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
VIII. Nestels of maliën. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Garen, 

draad, koord, snoer, touw en tres behooren 
niet tot den post. 

2. Niet doorboorde, uitsluitend uit ba
lein bestaande baleinen, welke een breedte 
hebben van meer dan 3 centimeter, of een 
lengte van meer dan 50 centimeter, worden 
belast volgens post n°. 63. 

58. Honig en kunsthonig, zoomede met 
honig of kunsthonig samengestelde pro
ducten en zelfstandigheden, voor zoover 
die producten en zelfstandigheden meer 
dan 5 percent suiker bevatten, niet be
hooren tot een der posten nos. 113 of 156, 
en daarvoor geen afzonderlijke regeling in 
verband met de aanwezigheid van suiker 
In het tarief is aangegeven. 

1. Honig (zuivere natuurhonig) : 
a. verpakt. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
en 

100 kg - f 27.15 
b. ingevoerd op andere wijze. 

Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 5.-
II. Kunsthonig, zoomede met honig 

of kunsthonig samengestelde producten en 
zelfstandigheden : 

a. verpakt. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

en 
100 kg - f 27.15 

b. in tabletvo1·m, voor zoover niet be
hoorende tot letter a., onverminderd het 
invoerrecht naar het suikergehalte alo aan
gegeven is bij letter c hierna. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
c. ingevoerd op andere wijze, indien 

het suikergehalte : 
1. meer is dan 5, maar niet meer dan 10 

percent. 
Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 2.75 

2. meer is dan 10, maar niet meer dan 
25 percent. 

Maatstaf : 100 kg - Rechten : f 6.85 
3. meer is dan 25, maar niet meer dan 

50 percent. 
Maatstaf : 100 kg - Rechten : f 13.60 

4. meer is dan 50, maar niet meer dan 
75 percent. 

l\faat~taf : 100 kg - Rechten : f 20.40 
5. meer is dan 75 percent. 

Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 27.15 
BIJZONDERE BEPALINGEN. l. Producten 

en zelfstandigheden waaromtrent bij schei
kundig onderzoek blijkt, dat zij stoffen be
vatten, welke in natuurhonig niet of in 
andere verhouding voorkomen, behooren 
tot onderdeel II van den post. 

2. Honig ingevoerd in de gewone bijen
kasten of bijenkorven (het zoogenaamde 
bijenwerk) wordt vrij van invoerrecht toege
laten. Met honig gevulde raten, al dan niet 
ontdaan van bijen, worden voor de toepas
sing van den post m et honig gelijkgesteld. 
Niet met honig gevulde raten worden niet 
als honig aangemerkt. 

3. Het bepaalde sub 1, 2 en 3 der bij
zondere bepalingen op post n°. 74 is mede 
van toepassing op de producten en zelf
standigheden, bedoeld bij onderdeel II van 
dezen post. 

4. Bij invoer van producten en zelf
standigheden op of in honig of kunsthonig 
wordt, ook voor het bepalen van het suiker
gehalte, het netto-gewicht gesteld op dat 
van die stoffen met de daarin aanwezige 
producten en zeJfstandigheden te zamen . 

59. Hout en houtwerk, voor zoover niet 
belast of vrijgesteld bij een anderen post. 

I. Hout, gezaagd, geschaafd of op der
gelijke wijze bewerkt, voor zoover niet bij 
een ander onderdeel van dezen post afzon
derlijk belast. 

A. Balken, binten, delen, ribben, bad
dings, platen, planken, schroten en latten, 
welke na het zagen in de lengte, cylindrisch 
zagen daaronder begrepen, geen verdere 
bewerking hebben ondergaan dan het 
enkel rechthoekig afzagen van de einden : 

1. indien vervaardigd van grenen-, 
lorken-, vuren-, dennen- of ander naald
hout, indien : 

a. de lengte minder is dan 43 centimeter 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

b. de lengte is 43 centimeter of meer, 
doch niet meer dan 2 meter en tevens de 
dikte op eenige plaats 12 millimeter of 
minder bedraagt. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
c. de dikte op eenige plaats meer is dan 

76.2 m illimeter (3 Engelsche duimen). 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

d. de breedte op eenige plaats meer is 
dan 279.4 millimeter (11 Engelsche duimen) 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
e. de lengte meer is dan 7.01 meter (23 

Engelsche voeten), 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

2. overige. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 

B. Ander , balken, binten, delen, ribben, 
baddings , platen, planken , schroten en 
latten, welke een verdere bewerking hebben 
ondergaan dan aangegeven bij letter A 
daaronder begrepen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

, 
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II. Fineer. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 

III. Duplex-, triplex- en multiplexpla
ten, verkregen door het aaneenlijmen of 
op andere wijze samenvoegen van platen, 
bladen, latten of blokjes hout, gefineerde 
platen daaronder begrepen, zoomede hout
platen bekleed met metaal of andere stof. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
IV. Dwarsliggers en wisselhouten. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 3 % 
V. Houtdraad. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 3 % 
VI. Houtwol. 

Maatstaf : waarde - Rechten : · 3 % 
VII. Houtwerk, waaronder te verstaan 

1werken en voorwerpen, geheel of hoofdzake-
ijk vervaardigd van hout, voor zoover niet 

bij een der andere onderdeelen van dezen 
post lager belast. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Voor de 

toepassing van onderdeel I, letter A, van 
den post wordt invochten, inwateren, dro
gen of stoomen niet als een verdere bewer
king aangemerkt. 

2. Van het volgens den post verschul
digd invoerrecht zijn vrijgesteld : 

a. stammen, takken en stengels, al clan 
niet vierkant bezaagd of behakt, al clan 
niet geschild of gespleten, al dan niet 
op lengte afgekort, waaronder vallen hei
palen, spieren, kolders, juffers, mijnstutten 
sparren en ander dergelijk rondhout; een e~ 
ander mits niet verder bewerkt; 

b. zwalpen (zijnde uit stammen gehakte 
platen en balken); 

c. deelen, onderdeelen en toebehooren 
van schepen, voor geen ander doel ge
schikt. 

60. Huishoud- en keukenartikelen. 
I. Matten- en kleerkloppers; zeepklop

pers; sponseknijpers; waschklemmen; zoo
genaamde gasbespaarders of spaartcgels; 
automatische en andere gasaanstekers ; zoo
mede aanzetstalen (stiften van metaal of 
van amaril, carborund of dergelijke stof 
gevat in handvat) en bus- en blikopeners 
(zoogenaamde sardinebliksleuteltjes en 
artikelen met schaarbeweging daaronder 
begrepen). 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
II. Trap- en andere ladders, welke een 

gewicht hebben van 15 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

III. Stofzuigers, welke met de hand 
kunnen worden verplaatst, en de daarbij 
gebezigde slangen, buizen en zuigmonden. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
IV. Messenslijp- en messen-, vorken-

en lepelpoetsmachines, welke een gewicht 
hebben van 5 kilogram of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
V. Vliegenkasten en vliegenkappen; 

niet met mes gemonteerde brood-, vleesch
en groentensnijborden ; stofblikken, al dan 
niet met bijbehoorenden schuier; slijpplan
ken voor'lien van zandbak of voorzien van 

oog, ring of andere inrichting om op te han
gen ; zeepraspen en zeepschaven, welke een 
gewicht hebben van 600 gram of minder; 
trechters, welke een gewicht hebben van 
300 gram of minder ; zoomede hooikisten, 
tbermosfl.esschen, theemutsen, boterkoelers 
en andere dergelijke artikelen gebezigd 
voor het warm of koel houden van eet
waren of dranken ; zoozenaamcle kook
deksels en andere dergelijke artikelen ge
bezigd ter voorkoming van overkoken of 
aanbranden ; theepotaanvatten en andere 
dergelijke artikelen voor het aanvatten van 
warme voorwerpen, en roostertjes en onder
legplaatjes gebezigd om daarop warme 
voorwerpen te plaatsen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
VI. Kannen, borden, schotels, schalen 

en kommen; citroenpersen; gelei- en pud
dm~vormen; pasteibakjes of pasteipan
neties en z.g. casserollen (schalen en scho
tels, waarin spijzen worden gereedgemaakt 
en tevens worden opgediend) ; zoogenaam
de keuken_stellen ( stellen provisiepotten met 
de daarb1J behoorende kruiken, enz. voor
zien van opschrift) en - met uitzondering 
van artikelen, gebruikt voor het verzenden 
en afleveren van goederen - andere voor
we?pen, blijkens een daarop voorkomende 
aa~duiding bestemd tot berging van zeep, 
suiker, peper en andere in keuken of huis
houding te gebruiken hulpmiddelen, eet
waren en eetwaaringrediënten; een en an
der geheel of hoofdzakelijk bestaande uit 
aardewerk of porselein : 

a. geheel of hoofdzakelijk bestaande 
uit aardewerk: 

1. gekleurd, anders dan wit, of wel ge-
decoreerd. · 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
doch niet minder dan f 7.20 per 100 kg nett~ 

2. andere. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

doch niet minder dan f 3.60 per 100 kg nett~ 
b. geheel of hoofdzakelijk bestaande 

uit porselein : 
1. gekleurd, anders dan wit, of wel ge

decoreerd. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 o/c 

doch niet minder dan f 12.- per 100 kg nett 
2. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
doch niet minder dan f 7.20 per 100 kg net~ 

BIJZONDERE BEPALING. Het bepaalde 
bij de bijzondere bepalingen nos. 2 tot en 
met 8 op post n°. 39 is van overeenkomstige 
toepassing op de artikelen behoorende tot 
onderdeel VI van dezen post. 

61. IJsemmers (bij den invoer van me
chanisme voorziene emmers), zoomede 
andere toestellen, gebezigd voor het ver
vaardigen van vanille-ij s en andere af
koelende eetwaar: 

a. indien zij een gewicht hebben van 
12 kilogram of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
b. bij hooger gewicht. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
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62. IJs- en koelkasten voor het bewa
ren van eetwaren en dranken, zoomede 
koellichamen en koelapparaten daarvoor. 

I. I Js- en koelkasten : 
a. indien de inhoudsruimte, buiten

werks, 2 M.3 of minder bedraagt. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

b. bij grooter inhoudsruimte. 
Maatstaf : waarde - R echt en : 6 % 

I I. Koellichamen en koelapparaten : 
a. indien zij een gewicht hebben van 

15 kilogram of minder . 
Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

BIJZONDERE BEPALING. Voor de toe
passing van onderdeel I van den post wor
den de afmetingen, noodig voor het bereke
nen van de inhoudsruimte, gemeten zonder 
inbegrip van buiten den kastromp uitste
kende randeri, enz. 

63. Ivoor, been, balein, hoorn, paarle
moer, schildpad, barnsteen en meer
schuim, een en ander voor zoover ver
werkt of bewerkt tot werken of voorwer
pen, zoomede werken en voorwerpen, 
welke in hoofdzaak uit een en ander be
staan. 

I. Onderdeelen van werktuigen, appa
raten, toestellen, instrumenten of gereed
schappen of van voorwerpen onderworpen 
aan geen hooger invoerrecht dan van 6 per
cent van de waarde, voor zoover niet afzon
derlijk belast, mits deze bestemming in de 
aangifk is vermeld en desverlangd aan de 
ambtenaren belast met de visitatie te hun
nen genoegen wordt aangetoond . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
II. Niet doorboorde, uitsluitend uit 

balein bestaande baleinen, welke een breed
te hebben van meer da n 3 centimeter of een 
lengte van meer dan 50 centimeter. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
III. Overige tot den post behoorende 

artikelen, voor zoover niet afzonderlijk 
belast. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

64. Jalouzieën en rolluiken v.a.s ., 
brandschermen en zoogenaamde stores, 
zoomede rolhekken en samenvouwbare 
hekken, deuren of wanden daaronder be
grepen; marquises, zonneschermen en 
tenten en geraamten daarvoor; kamer
schutten, tocht-, vuur-, haard-, schoor
steen- en theelichtschermen, en raamhor
ren en raamvoorzetten. 

Maa tstaf : waarde - R echten : 12 % 

65. Kaas v.a.s. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 

66. Kantoor-, school-, schilder-, teeken-
en schrijfbehoeften. 

I. Schrijfpennen, potlooden en griffels, 
potlood in staafj es voor het vullen van 
potloodhouders, vulpennen, schrijfstiften of 

stylopennen, potloodscherpers, penuittrek
kers, st encilbladen en vullingen voor copi
eertoestellen, lees- en bladwijzers, radeer
gummi, van handvat voorziene radeermes
jes en perforeerraadjes, pen-, vulpen-, pot
lood-, vlakgom- en zegellakhouders, pen-, 
vulpen- en potloodpuntbeschermers, schrijf
leggers, schrijfmappen, schrijfcassetten, 
inktkokers, inktstellen en onderstellen 
daarvoor, pennenbakJes, penneurekjes, 
tafelboekenklemmen, clips voor het ver
deelen van laden in vakjes, vouwbeenen, 
briefopeners, pressepapiers, blocnotehou
ders, postzegelbevochtigers, plakouwels, 
stempelkussens, z.g. inktspuitjes, in doosjes 
of op andere dergelijke wijze verpakt zand, 
vloeirollen, vloeiblokken, brievenmappen , 
brievenhouders, briefklemmen, briefpen 
nen, briefhaken, liassen, papierbinders en 
clips voor het bij eenvoegen van papieren of 
het sluiten van monsterzakj es en andere 
dergelijke n .a .g. kantoor- en schrijfbe
hoeften. 

Maatstaf : waarde - R echt en : 1 0 % 
II. Paletten, schilderstokken, op raam 

gespannen schilderdoek, onbeschilderrle 
borden voor het maken van sierborden, 
spanlijsten voor ½.et opspannen van schil
derdoek, teekenplanken, teekenhaken , tee
kenlatt en, pantographen, driehoeken, mal
len, graadbogen, teekenpennen, cirkel
passers , doezelaars, doezelboekj es, houders 
voor I outskoolstaafj es, houtskool in pijp
jes of staafjes, welke door hunne gelijke 
dikte en het afgesneden zijn op gelijke lengt e 
kennelijk zijn bestemd om te worden gebe
zigd als teekenbehoefte, en andere dergelij
ke n.a.g. schilder- en teekenbehoeften . 

Maatstaf: waarde - R echten: 10 % 
III. Schrijfborden, schrijfl eien, telra

men, leesplankjes, demonstratietoestellen 
voor het onderwijs in de natuur-, schei- en 
werktuigkunde, Montessori- en fröbel artike
len en dergelijke schoolbehoeften en leer
middelen , met uitzondering van boeken 
en van artikelen welke behooren tot post 
n°. 48. 

Maatstaf: waarde - R echten: 10 % 

67. Kerkmeubelen en kerkdienst- en 
eeredienstbenoodigdheden. 

.Altaren en deelen van altaren lvoetatuk
ken, bovenstukken, tabernakels. taber
na.keldeuren en expositietronen), preek
stoelen en klankborden voor preekstoelen, 
doopvonten en sluitstukken en sluitdeksefo 
voor doopvonten , biechtstoelen en com
muniebanken, kruisen en crucifixen, kelken 
en kelktoebehooren, cibories, monstransen 
en bewaringsdoozen, avondmaalschalen en 
avondmaalbekers, reliekschrijnen en reliek
doozen, bekers, schalen, schenkkannen en 
ampullen, wierookvaten, draaghemels, leze
naars, rozenkransen, gebedriemen, wijwater
bakj es, kerstkribben en, met uitzondering 
van artikelen, welke behooren tot post 
n°. 142, sub I, andere dergelijke eere
dienst-, kerkdienst-, altaardienst- en pro
cessiebenoodigdheden. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
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68. Kerstboomversieringsa rtikelen van 
allerlei aard, van oog voorziene mica
plaatjes en andere artikelen, welke blij
kens het opschrift op de verpakking voor 
het versieren van kerstboomen zijn be
stemd, daaronder begrepen. 

Maatstaf : waarde - R echten : 12 % 

69. Ketting en kettingen, ongeacht de 
samenstelling, en onderdeelen daarvan. 

I. Ketting en kettingen : 
a. uitsluitend vervaardigd uit onedel 

metaal : 
1. indien het gemiddeld gewicht per 

decimeter lengte - onderdeelen niet te ver
waarloozen - bedraagt 75 gram of minder. 

Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 
2. bij hooger gewicht. 

Maatstaf : waarde - R echten : 6 % 
b. andere. 

Maatstaf : waarde - R echten : J 2 % 
II. Schakels, schalmen, musquettons, 

knevels en andere ket tingonderdeelen , voor 
zoover niet belast volgens post n°. 121. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Voor de toe

passing van onderdeel I, letter a van den 
post wordt als gewicht der ketting en ket
tingen genomen liet gewicht der artikelen 
zoowel ontdaan van de voorwerpen , welke 
blijkbaar opzettelijk zijn toegevoegd om 
het gewicht der artikelen t e ver hoogen, als 
ontdaan van de voorwerpen, welke 7,onder 
verbreking of beschadiging daarvan kun
nen worden afgenomen . 

2. Voor de beoordeeling van de samen
stelling en de bepaling van het gewicht en 
de lengte van tot den post behoorende arti
kelen, worden handvatten en andere toe
voegsels. welke bij het gebruiken van die 
artikelen noodig zjjn en niet zonder ver
breking of beschadiging daarvan kunnen 
worden afgenomen, geach t daarvan deel 
uit t e maken. 

70. Kinderwagens en kindersportkar
ren, kinderautomobielen, bokkenwagens 
en andere kinderspeelwagens en ,de voor 
een en ander gebezigde van kap, as, duw
of trekinrichting voorziene bo ;enstellen, 
van metaaldraadspaken voorziene wielen 
en wielstellen en van zoodanige wielen 
voorziene onderstellen, zoomede kappen 
of gedeelten van kappen en de voor zoo
danige kappen of gedeelten van kappen ge
bezigde geraamten en van oogen voor
ziene kapbedekking; kinderstoelen, kin
derloopstoelen en kinderloophekken. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Als me
taaldraadspaken worden alleen aangemerkt 
spaken. waarvan de grootste afmeting van 
de dwarsdoorsnede, verdikkingen aan de 
uiteinden buiten aanmerking· gelaten, 5 
millimeter of minder bedraagt . 

2. Niet van as, kap, duw- of trekin
richting voorziene bovenstellen worden naar 
gelang van hun samenstelling belast vol
gens post n°. 15 of post n°. 88. 

71. Kleederen en kleedingstukken, en 
kleed- en kleedingtoebehooren. 

I. Duikerpakken, ook indien zij worden 
ingevoerd zonder helm of schoenen . 

Maatstaf: waarde - R echten : 6 % 
II . Overige tot den post behoorende 

artikelen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

BIJZONDERE BEPALINO. Tot den post 
behooren, met uitzondering van de artike
len, welke beantwoorden aan de omschrij 
ving van de posten nos . 17, 22, 53, 56, 117 
of 141, ongeacht hunnen aard, alle artike
len, welke deel uitmaken van de kleeding 
of van het toilet (nacht- en onderkleeding, 
schorten en bavettes, fichus, chales, bouf
fantes en befjes, boa's en kragen van imita
tiebont, voiles, sluiers, dassen en strikken, 
ceintures, gordels en sjerpen, fronts, boor
den en manchetten, bretels, jarretelles en 
kousebanden, sokophouders en mouw- en 
rokophouders, veters, kraag- en broek
veeren, broekklemmen, doek- , das- en veter
knijpers, bustehouders en corsctteu, zwem
vesten en zwemgordels, en dergelijke art ike
len daaronder begrepen). 

72. Kleur- en verfstoffen, al dan niet 
aangemaakt (inkt, ook drukinkt, blauw
sel, zwartsel, kaas- en boterkleursel, ca
ramel, vernissen, lakken en metaalpoe
ders daaronder begrepen), een en ander 
ook indien deze stoffen niet of niet uit
sluitend zullen worden gebezigd om te 
kleuren of te verven, zoomede stopverf, 
mastiek en dergelijke artikelen. 

I. Bronsfoliën, ingevoerd in vellen, en 
bestaande uit een laagj e zinkoxyde gebon
den aan een lijmstof, welke den achtergrond 
der vellen uitmaakt, terwijl over het laagje 
zinkoxyde een laagje metaalpoeder is heen
gebracht, ook indien de vellen zijn verpakt 
tusschen vellen vloeipapier, zoomede pro
ducten, welke in aard daarmede overeen
komen. 

Maatstaf : waarde - R echten : 3 % 
II. Caramel : 
a. verpakt of in tabletvorm, onvermin

derd het specifiek rech t volgens let ter b. 
Maatstaf: waarde - R echten: JO% 

b. ingevoerd op andere wijze. 
Maat staf : 100 kg - Rechten : f 5.-

III. Overige tot den post behoorende 
artikelen: 

a. verpakt of in tabletvorm. 
Maa tstaf : waarde - Rechten: 10 % 

b. samengesteld met olie, synthetische 
hars, nitro- en acethyl-cellulose, chloor
rubber en dergelijke stoffen , voor zoover 
niet behoorende tot letter a. 

Maatstaf : waarde - R echten : 6 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Verf- en 

kleurstoffen, gehecht of geplak t op papier, 
bestemd om door overdruk of op dergelijke 
wijze op voorwerpen t e worden overge
brach t , worden belast volgens post n°. 106. 

2. Bladgoud , bladzilver en ander als 
verfwaar gebezigd bladmetaal worden be
last volgens post n°. 19. 
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73. Knoopen en gespen (manchet-, 
front-, boord- en andere kleedknoopen, 
bretelknoopen, passementknoopen, rij
tuig-, meubel- en distinctiefknoopen, druk
knoopen, zoogenaamde netzuke's of 
draagknoopen, ceintuur-, hoed-, schoen
en zadelmakersgespen, en dergelijke knoo
pen en gespen daaronder begrepen); ha
ken en oogen en druksluitingen en deelen 
van haken en oogen en druksluitingen; 
deelen van haakgespen en van met stift 
sluitende kleed- en kleedingknoopen; vee
rende ringen voor het zonder draad of 
garen bevestigen van knoopen aan klee
dingstukken, en houten knoopvormen. 

I. Ma_nchet-, front- en boordknoopen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

II. Overige tot den post behoorende 
artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Zooge

naamde schoenhaken voor rijgschoenen 
worden niet als knoopen aangemerkt. 

2. Onder haakgespen worden verstaan 
alle gespen, welke uit twee afzonderlijke 
deelen bestaan. 

3. Als haken en oogen worden aange
merkt zoowel het onder dezen naam be
kend staand handelsartikel, als alle haken 
en oogen, welke blijkens de daarin aan
wezige oogen of openingen, blijkbaar zijn 
bestemd om met garen of draad aan klee
dingstukken, gordijnen of andere artikelen 
te worden vastgehecht, en per dozijn stuks, 
of voor zooveel zij worden ingevoerd per 
stel (haak met oog), per dozijn stel een ge
wicht hebben van 250 gram of minder. 

4. Glazen en andere eenvoudige knoop
jes, welke in confectiefabrieken of in was
scherijen worden aangebracht in de af te 
leveren goederen, worden belast volgens on
derdeel II van den post. 

74. Koek, banket, taart, klein gebak en 
suikerwerken, en ander dergelijk koek-, 
banket- en suikerbakkerswerk, wafel
korst en vormen van wafelkorst, zooge
naamde kauwgom en andere snoepgoed
artikelen daaronder begrepen, zoomede 
pasteibakkerswerk, biscuits, cacao en 
chocolade, beide laatstgenoemde ook in 
opgelosten staat, en chocoladewerken. 

I. Zonder saccharine of andere kunst
matige zoetstoffen, en zonder suiker, of met 
n iet meer dan 5 percent suiker : 

verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

II. Samengesteld met saccharine of 
andere kunstmatige zoetstoffen of met meer 
dan 5 percent suiker : 

A. Verpakt. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

en 
100 kg - f 27.15 

B. I ngevoerd op andere wtjze: 
1. met saccharine of andere kunst

matige zoetstoffen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

en 
100 kg - f 27 .15 

2. met meer dan 5 percent suiker, voor 
zoover niet behoorende tot n°. 1. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
Bovendien voor de sub 2 genoemde arti

kelen, indien het suikergehalte : 
a. meer is dan 5, maar niet meer dan 

10 percent. 
Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 2.75 

b_ meer is dan 10, maar niet meer dan 
25 percent. 

Maatstaf : 100 kg - Rechten : f 6.85 
c. meer is dan 25, maar niet meer dan 

50 percent. 
Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 13.60 

d. meer is dan 50, maar niet meer da,n 
75 percent. 

Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 20.40 
e.. meer is dan 75 percent. 

Maatstaf: 100 kg - Rechten : f 27. 15 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Voor ar
tikelen, welke, als met plaatjes beplakte 
stukjes chocolade en met eitjes gevulde 
mandjes, waarvan d e eitjes door middel 
van eenig kleefmiddel vast aan de mand
jes zijn verbonden, bestaan uit een suiker
houdend en een niet suikerhoudend gedeel
te, welke niet zonder beschadiging of verbre
king van elkander zijn te scheiden, zal voor 
de bepaling van het verschuldigd specifiek 
recht en van het gehalte, het gewicht van 
het geheele artikel tot grondslag worden 
genomen. 

2. Indien chocolade- en suikerwerken en 
andere tot den post behoorende artikelen 
likeur of andere zelfstandigheden, welke 
behooren tot post n°. 3, onderdeel II, be
vatten, in een hoeveelheid van niet meer 
dan 5 gram per artikel, is van die zelfstan
digheden geen afzonderlijke belasting ver
schuldigd, doch wordt IJ.et voor deze artike
len volgens den post verschuldigd invoer
recht naar de waarde verhoogd tot 25 per
cent. 

3. Indien tot den post behoorende arti
kelen, welke op verschillende wijze zijn be
last, bij den invoer zijn dooreengemengd, 
zal voor de toepassing van het tarief worden 
aangenomen, dat het geheele mengsel be
staat uit de hoogst belaste soort, welke 
daarin aanwezig is. 

4. Pasteibakkerswerk en ander gebak, 
samengesteld met visch, vleesch of andere 
artikelen, welke behooren tot een der pos
ten nos . 145 of 146, worden niet belast vol
gens dezen post, maar naar gelang van 
hunne samenstelling volgens een der posten 
nos. 40, 145 of 146. 

75. Koffers v.a.s. ; hoedendoozen; va
liezen; citybags; gladstonebags ; ransels; 
reisrollen; pakketdragers; weitasschen; 
bandelieren voor patronen; kruithoorns; 
op den rug te dragen vischkaren; van 
oogen, ringen, kousen of treksluiting 
voorziene reis-, wasch- en gereedschaps
zakken; étui's, hoezen, holsters en tas
schen voor het bergen van instrumenten, 
verrekijkers, wapens, wandelstokken of 
sportbenoodigdheden; rijwiel- en zadel
tasschen; metalen bagagedragers voor 



523 28 J UN I (S. 381) 1935 

rijwielen, automobielen en rijtuigen; me
talen doozen voor het bergen van auto
banden; damestaschjes, bonbon- en bino
cletaschjes ; boodschapnetten; acten-, wis
sel- en banknotentasschen; muziekporte
feuilles; -teekenportefeuilles; schooltas
schen ; boeken- en boterhammappen; bo
taniseertrommels; griffelkokers; sponze
doozen; zoomede andere dergelijke arti
kelen (voor zoover ingevolge post n°. 91, 
onderdeel II, niet lager belast) , gebezigd 
voor het persoonlijk overbrengen van 
goederen, of het meevoeren van goederen 
voor persoonlijk of lijfsgebruik, ook indien 
die artikelen zijn voorzien van toilet-, 
naai- of schrijfbenoodigdheden. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
76. Koffie, koffiesurrogaten, koffie-ex

tracten en koffie-essences. 
I. Natuurlijke koffie, al dan niet ge

brand, gemalen of cafeïnevrij, mits niet 
vermengd met cichorei of andere zelfstan
digheden, en met uitzondering van koffie
extracten en koffie-essences : 

verpakt. 
Maat staf : waarde - R echten : 10 % 

II. Koffie-extracten en koffie- essences; 
cichorei of peekoffie ; eikelkoffie, moutkoffie, 
en andere zoogenaamde gezondheidskoffie 
en koffiesurrogaten, zoomede natuurlijke 
koffie vermengd met cichorei of andere 
zelfstandigheden : 

verpakt of in t abletvorm. 
Maat staf : waarde - Rechten: 10 % 

77. Koralen en kralen v.a.s., zoowel 
van porselein, glas, hout of metaal, als 
vervaardigd uit koraal, hars, natuurlijk 
gesteente of andere zelfstandigheid, zoo
mede glaspaarlen, uit paarlemoer gesne
den paarlen, en alle andere paarlen, met 
uitzondering van niet doorboorde of ge
vatte echte, een en ander zoowel los, als 
geregen aan snoeren of enkel gevat in me
talen of andere vatting, zoomede randen, 
rand, franje en kwasten met koralen, 
kralen of andere tot den post behoorende 
artikelen samengesteld. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
BIJZONDERE BEPALING. P eer -, staaf- of 

andervormige artikelen, welke als koralen 
of kralen zijn doorboord of voorzien van 
doorlaatopening en geschikt zijn om te wor
den gebezigd voor het vervaardigen van 
ceintures, kettingen, beurzen, passement, 
franj e, kwasten, lamperanden en dergelijke 
artikelen, worden belast als kralen. 

78. Krijt v.a.s., teekenkrijt (conté) , 
oliekrijt, ook wel genaamd kleurkrijt 
of gekleurd potlood, doezelkrijt, biljart
en zoogenaamd kleermakerskrijt en der
gelijke artikelen daaronder begrepen; ver
pakt of in tabletvorm. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
79. Kurk, voor zoover verwerkt of be

werkt tot werken en voorwerpen, zoo
mede werken en voorwerpen, welke in 
hoofdzaak uit kurk bestaan, een en ander 
voor zoover niet belast of vrijgesteld bij 
een anderen post. 

I. Kurk in bladen , vellen of reepen, 
waarvan de dikte Mn mm of minder be
draagt (z .g. kurkpapier) en de daarvan 
geheel of hoofdzakelijk vervaardigde arti
kelen. 

Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 
II. Overige tot den post behoorende 

artikelen . 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

BIJZONDERE BEPA LINGEN. 1. Ruwe kurk 
of kurkhout (de al dan niet van de buitenste 
laag ontdane bast van den kurkeik) in bla
den of stukken, wordt vrij van invoerrecht 
toegela ten. 

2. Kurkisoleersnoer (gemalen kurk in 
een huls van weefsel of vlechtwerk) wordt 
belast volgens post n°. 91. 

80. Lampen, lantaarns en belichtings
en verlichtingstoestellen; röntgenappara
ten en bestralingsapparaten; onderdeelen 
en toebehooren van een en ander; kaarsen, 
gloeikousjes, en koolstaven; zoomede 
verlichtingsmiddelen, n.a.g. 

I. Lampen, lantaarns en belichtings
en verlichtingstoestellen van allerlei aard 
(sigarenlampj es, lampen voor petroleum
kachels, theelichten en andere verwar
mingstoestellen, baken- en vuurtorenlam
pen, zoeklichten en schijnwerpers, boog
lampen, lampen en belichtingstoestellen 
voor chirurgisch gebruik, reclamelichttoe
stellen, kronen, luchters, kandelabres en 
kandelaars, en dergelijke lampen, lantaarns, 
belichtings- en verlichtingstoestellen daar
onder begrepen) : 

a. mijnlampen. 
Maatstaf : waarde - R echten : 6 % 

b. overige artikelen, voor zoover niet 
belast bij onderdeel II, III of IV. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
II. Röntgenapparaten en bestralings

apparaten. 
Maatstaf: waarde - R echten : 10 % 

III. Voor de betonning gebezigde licht 
boeien, met uitzondering van afzonderlijk 
ingevoerde lampen en andere lichttoestellen 
daarvoor. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
IV. Gloeilampen, neonlampen, natrium

lampen, röntgenlampen, lampen voor het 
opwekken van ultraviolette of infraroode 
stralen en dergelijke, al dan niet van een 
of meer gloeidraden voorziene, voor be
lichting, verlichting, bestraling of verwar
ming gebezigde lampen, ook indien zij wor
den aangeduid als buizen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 10 % 
V. Taperhouders ; voor kronen, luch

ters, lampen en andere verlichtingsartikelen 
gebezigde kaarshouders; niet van lamp 
of brander voorziene harpen, wandarmen 
en dergelijke lampedeelen ; voetstukken 
voor tafel- en schemerlampen ; houders 
voor electrische lampen; ballon- en kap
dragers; ornamenten (versierde verbin
dingsstukken tusschen den ballondraagrand 
en den peerhouder of tusschen de verschil
lende lampedeelen) ; peren en peerhouders ; 
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gewichten en omhulsels voor gewichten. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

VI. Branders v .a.s., Graetzin- en spek
steenbranders en branders voor lampen van 
petroleumkachels daaronder begrepen ; 
lampe- en kaarsekappen, en de voor lampe
en kaarsekappen gebezigde karkassen; 
lampeglazen ; lampeballons ; lichtschermen; 
uit of met metaaldraad of metaaldraad. 
vlechtwerk samengestelde ballon- en glas. 
be chermers; reflectors en lamp- en kroon
schalen; walmvangers en lampeglasschoor
steentjes , zoomede bobèches en porseleinen 
kaarsen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
VII. Gloeikousjes, al dan niet gedrenkt 

of voor dadelijk gebruik geschikt, en de voor 
gloeikousjes gebezigde stiften. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
VIII. Koolstaven en koolspitsen voor 

electrische verlichting. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

IX. K aarsen en kaarsjes v.a.s ., zoo
genaamde tapers (kaarsen voor het aanste
ken van gaslicht), waxinelichtjes, nacht
pitjes en dergelijke artikelen daaronder be
grepen, zoomede lichtpatronen, vuurpij len, 
fakkels, flambouwen en pekkransen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
X. Calciumcarbid en andere dergelijke 

artikelen, welke kunnen worden aangewend 
tot het voortbrengen van licht : 

verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

BIJZONDERE BEPALING. Soldeer- en af
brandlampen worden belast volgens post 
n°. 144, toestellen voor het vervaardigen 
van afdrukken, vergrootingen of verklei
ningen van photographieën, zoomede toe
stellen voor het vervaardigen van licht
drukken volgens post n°. 108. 

81. Leder en lederwerk, voor zoover 
niet belast of vrijgesteld bij een anderen 
post. 

I. Zeemleder, al dan niet bewerkt tot 
werken of voorwerpen. 

Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 
II. Ander Ieder dan genoemd sub I, ook 

perkament, een en ander in vellen, platen, 
stukken of anderen vorm, voor zoover niet 
bewerkt tot werken of voorwerpen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
III. Overige tot den post behoorende 

artikelen . 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Leder
meel behoort niet tot den post. 

2. Kunstleder, geheel of voor een aan
merkelijk gedeelte bestaande uit leder, le
dermeel of lederafval wordt voor de toe
passing van den post met leder gelijkgesteld. 

3. Enkel in vorm gestanste of gesneden 
schoenzolen en dergelijke enkel in vorm 
gestanste of gesneden artikelen worden voor 
de toepassing van den post als werken of 
voorwerpen aangemerkt. 

4. Zeemleder in vellen, hetwelk nog 
niet is geslepen en bestemd is om in zeem-

lederfabrieken te worden afgewerkt, wordt 
belast volgens onderdeel II van den post, 
mits voormelde bestemming in de aangifte 
is vermeld en desverlangd aan de ambte
naren belast met de visitatie te hunnen 
genoegen wordt aangetoond . 

82. Ledikanten en wiegen, en onder
stellen, hemels, wanden en opzetten daar
voor; bedden en matrassen v.a.s., ook 
bedkasten, veldbedden, dekbedden, lucht
en waterbedden, en houtwol-, kurk- en 
staaldraadmatrassen, peluws en kussens, 
verstelbare hoofdkussens en zweefappa
raten voor ziekenledikanten, matrasra
men, en ander dergelijk ledikant-, wieg
en bedtoebehooren, dekens, lakens, sprei
en, sloopen en andere overtrekken daar
onder begrepen, zoomede hangmatten, 
slaap- en voetzakken en spring- en red
dingsmatrassen. 

Maatstaf: waarde - R echten : 12 % 
83. Lepels, vorken, scheppen, schop

pen en spaden v .a.s., pronk- en sierlepels, 
taartscheppen, suikerstrooiers, monster
stekers, hooivorken, beer-, gier- of mest
scheppers, schepbakken en dergelijke 
artikelen daaronder begrepen. 

I. Artikelen voor huishoudelijk, keu
ken- en tafelgebruik. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. Troffels, voor zoover niet samen

gesteld met edele metalen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

III. Overige tot den post behoorende 
artikelen: 

a. bij den invoer voorzien van een al 
dan niet aangezet handvat, handgreep of 
steel : 

1. indien zij een gewicht hebben van 
600 gram of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
2. bij hooger gewicht. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
b. ingericht om van handvat, handgreep 

of steel te worden voorzien : 
1. indien zij een gewicht hebben van 

300 gram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

2. bjj hooger gewicht . 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

BIJZONDERE BEPALINOEN. 1. Schep
pen, schepbakjes en dergelijke artikelen, 
niet voorzien van handvat, handgreep of 
steel, en ook niet ingericht om daarvan 
te worden voorzien, worden belast volgens 
post n°. 15. 

2. Mondlepels voor tandartsen (lepels 
voor het afdrukken van gebitvormen\ be
hooren niet tot den post . 

84. Lijsten voor portretten, spiegels, 
schilderijen en dergelijke artikelen, zoo
mede voor de vervaardiging van zoo
danige lijsten gebezigde geprofileerde of 
gemodelleerde staven, latten, hoeken en 
andere hulpstukken. 

I. Staven, latten, hoeken en andere 
hulpstukken. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
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II. Overige tot den post behoorende 
artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

85. Limonades, limonade-essences en 
limonade-extracten; verpakt of in tablet
vorm. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

86. Lincrusta en lederbehang, zoowel 
echt als imitatie, ook in stukken voor het 
bekleeden van stoelen of dergelijk ge
bruik, en fineer beplakt met papier. 

_ Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 

87. Lucifers, met uitzondering van 
Bengaalsche lucifers en dergelijke artike
len, welke behooren tot post n°. 149; zoo
genaamde vuurmakers; zwavelstokken; 
zoomede verpakt zoogenaamd gloed en 
andere" verpakte" verwarmingsmiddelen. 

Maatstaf: waarde - R echten : 12 % 
88. Manden, mandjes, kooien, broed

korven, vischvangmiddelen en andere 
geheel of gedeeltelijk door vlechting ver
kregen voorwerpen, welke geheel of 
hoofdzakelijk bestaan uit teen, rotting, 
bamboe, bies, riet, spaan, stroo of andere 
dergelijke natuurproducten. 

I. Wannen . 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

II. Manden en andere tot den post 
behoorende voorwerpen, vervaardigd van 
n~et verder bewerkte, ongeschilde, al dan 
met gespouwen teen of ander rij shout mits 
niet voorzien van hengsel, of van m;talen 
scharnier of metalen sluiting. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
III. Spanen fruitverzendmandjes en 

andere to_t den post behoorende voorwerpen, 
vervaardigd van spaan, voorzien van heng
sel, mits niet voorzien van deksel, indien de 
voor het vlechtwerk gebezigde r eepen een 
breedte hebben van 2 centimeter of meer. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
IV. Overige t ot den post behoorende 

voorwerpen, met uit zondering van bij enkor
ven, welke van het volgens den post ver
schuldigd invoerrecht zijn vrijgesteld. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
89. Mangels, waschmachines, wring

machines en waschborden voor het opma
ken en wasschen van linnengoed, en wring
machinerollen (gummirollen op metalen 
of andere spil). 

I. Mangels: 
a. indien zij een gewicht hebben van 

125 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

II. W aschmachines : 
a. indien zij een gewicht hebben van 

200 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : lO % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

III. Wringmachines : 
a. indien zij een gewicht hebben van 

20 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : lO % 

b. bij hooger gewicht . 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

I V. vVaschborden: 
a. indien zij een gewicht hebben van 

5 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten: JO % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : fi % 

V. Wringmachinerollen : 
a. indien zij een gewicht hebben van 

3 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

90. Mannequins, kleedbustes, kleed
poppen en ledepoppen, zoomede voor éta
lagedoeleinden gebezigde poppen, bustes, 
koppen en arm-, been-, hand- en voetvór
men en dergelijke vormen. 

Maatstaf : waarde - Rechten · 10 % 

91. Manufacturen, weefsels en vlecht
werken en borduur-, haak-, kant-, knoop
en breiwerken van allerlei aard, embrasses 
franjes, kwasten en passementen, stoffen' 
doorweekt met vet, bekleed met rubber 
glasgruis of zand, bestreken met graphiet' 
as_phalt of teer, of op eenigerlei ander: 
w1Jze voor een bepaald doel geschikt ge
maakt, stoffen waarvan, als bij imitatie 
bastband, de draden of vezels door middel 
van lijm of andere kleefstof worden bij
eengehouden, haarvilt, wolvilt, wasdoek 
leerdoek en dergelijke artikelen daar: 
onder begrepen, zoomede de uit of met 
een en ander geheel of hoofdzakelijk 
samengestelde werken en voorwerpen. 

I. Jute weefsels en, met uitzondering 
van weefsels en vlechtwerken van stroo, 
spaan, hout, bies of andere dergelijke na
tuurproducten en van fabrikaten in koord-, 
snoer-, touw-, buis- of dergelijken vorm, 
andere tot den post behoorende weefsels, 
vlechtwerken en stoffen, welke per 10 centi
meter in het vierkant, meer draden hebben 
dan 30, maar niet meer dan 200, en per 
meter in het vierkant, voor elke 10 draden, 
welke op den meter in het 1vierkant voor
komen, een ge,vicht hebben van meer dan 
2, maar niet meer dan 7 gram, zoowel aan 
het stuk, als in niet verder bewerkte, uit
sluitend uit zoodanige stof bestaande stuk
ken , behoudens het bepaalde bij bijzondere 
bepaling n° . II. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 8 % 
II. Niet van beugelsluiting, treksluiting 

of metalen oogen, ringen of kousen voor
ziene zakken lbedzakken, geld-, wasch-, 
post- en monsterzakken en dergelijke zak
ken daaronder begrepen), vervaardigd van 
de stoffen behoorende tot onderdeel I , ook 
al mochten die zakken inwendig zijn bekleed 
of beplakt met papier. 

Maatstaf : waarde - R echten: 8 % 
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III. Wit katoenen band, mits inge
voerd op rollen, welke ten minste 100 meter 
bevatten, en bestemd om te worden ge
bezigd als grondstof voor het samenstellen 
van motoren en andere eleçtrotechnische 
artikelen, behoudens het bepaalde bij bij 
zondere bepaling n°. V. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
IV. Ongebleekt katoen, bestemd om te 

dienen als grondstof in katoendrukkerijen 
en ververijen, behoudens de door Ons bij 
algemeenen maatregel van bestuur te 
treffen voorzieningen . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
V. Ongebleekte en ongeverfde lakims, 

bestemd om te worden gebruikt voor de
kens in katoendrukkerijen, behoudens de 
door Ons bij algemeenen maatregel van be
stuur te treffen voorzieningen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
VI. Zijden builgaas, zoowel aan het 

stuk als in niet verder bewerkte uit
sluitend uit zoodanig gaas bestaande stuk
ken, en de uit of met zoodanig gaas geheel 
of hoofdzakelijk samengestelde builkleeden 
en builzakken. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 3 % 
VII. Weefsels en stoffen, uitsluitend 

vervaardigd van asbest, zoowel aan het 
stuk als in niet verder bewerkte uitsluitend 
uit zoodanige stof bestaande stukken, en de 
van zoodanige stof vervaardigde ringen, 
ringvormige randen en doorboorde schij
ven, zoomede uitsluitend van asbest ver
vaardigde buizen en hulzen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
VIII. Zeildoek, karldoek, scheerdoek, 

prezenningdoek, en, met uitzondering van 
fabrikaten in koord-, snoer-, touw-, buis
of dergelijken vorm, andere tot den post be
hoorende weefsels, vlechtwerken en stoffen, 
welke per vierkanten meter een gewicht 
hebben van meer dan 800, maar niet meer 
dan 1500 gram, zoowel aan het stuk als in 
niet verder bewerkte, uitsluitend uit zoo
danige stof bestaande stukken, behoudens 
het bepaalde bij bijzondere bepaling n°. III. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
I X. Kaardenband, drijfriemenband en, 

met uitzondering van fabrikaten in koord-, 
snoer-, touw-, buis- of dergelijken vorm, 
andere tot él.en post behoorende weefsels, 
vlechtwerken en stoffen, welke per vierkan
ten meter een gewicht hebben van meer dan 
1500 gram, zoowel aan het stuk als in niet 
verder bewerkte, uitsluitend uit zoodanige 
stof bestaande stukken, behoudens het be
paalde bij .bijzondere bepaling n°. IV. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
X. Fabrikaten in koord-, snoer-, touw-, 

buis- of dergelijken vorm, bestemd om te 
dienen als pakking- of isolatiemateriaal 
voor buizen, apparaten, werktuigen en toe
stellen, ook indien zij zijn bestreken met 
vet of graphiet, zijn ingelegd met caout
chouc, rubber of guttapercha, of een zelf
standigheid, welke op grond van bijzondere 
bepaling n°. 1 op post n°. 29 daarmede is 
gelijk te stellen, of zijn gevuld met asbest, 
gips, mica, kurk, k:ieselguhr of dergelijke 

stoffen, behoudens het bepaalde bij bijzon
dere bepaling n°. V. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 3 °/0 

XI. Scheepszeilen, en, voor zoover zij 
een gewicht hebben van 25 kilogram of meer 
en worden ingevoerd in ruit-, rechthoek
of vierkantvorm, brand- en reddingszeilen, 
dekkleeden en niet op garnituur gemon
teerde tent-, wagen- en rijtuigkleeden; een 
en ander mits vervaardigd van de stoffen 
belast volgens onderdeel VIII hiervoor. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
XII. Drijfriemen, transportbanden, 

buil-, filter- en perszakken, buil-, filter- en 
perskleeden, polijstschijven en andere arti
kelen, bestemd om te dienen als apparaat, 
werktuig of toestel of als onderdeel of toe
behooren daarvan, een en ander voor zoo
ver vervaardigd van de stoffen belast vol
gens de onderdeelen VIII of IX hiervoor, 
zoomede de van de volgens de onderdeelen 
VIII, IX of X belaste stoffen en fabrikaten 
vervaardigde ringen, ringvormige randen 
en doorboorde schijven, bestemd om te 
worden geb_ezigd om bij apparaten, werk
tuigen, toestellen en buizen, uitstraling of 
toetreding van warmte, het ontsnappen 
van stoom, gas of vloeistoffen, of geraas of 
trilling te voorkomen, een en ander behou
dens het bepaalde bij bijzondere bepaling 
no. V. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
XIII. Zoogenaamde rondgeweven wol

vilten, zoomede drukdekens, een en ander 
bestemd om te worden gebezigd als 
onderdeel van werktuigen en toestellen, 
behoudens het bepaalde bij bijzondere be
paling 11°. V. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
XIV. Olielinnen, oliebuis, oliekous en 

andere op dergelijke wijze geprepareerde 
weefsels en stoffen, bestemd om in fabrieken 
of trafieken te worden gebezigd bij het sa
menstellen of herstellen van motoren en 
andere electrotechnische artikelen, behou
dens het bepaalde bij bijzondere bepaling 
n°. V. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
XV. Sterkflanel, bestemd om te worden 

gebezigd als hulpmiddel in textielfabrieken, 
behoudens het bepaalde bij bijzondere be
paling n°. V. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 3 % 
XVI. Reddingsboeien en scheepsstoot

zakken. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

XVII. Vlechtwerken van stroo of 
spaan, of van niet tot garen of draad gespon
nen hennep, rameh of andere plantenvezels, 
van haar, of van nabootsingen van een en 
ander, in niet aaneengehechte reepen of 
atrooken, welke een breedte hebben van 
3 centimeter of minder en een lengte van 
3 meter of meer, ook al bevinden zich in 
die reepen of strooken enkele draden of 
reepj es van andere stof, een en ander be
stemd om te dienen <tls grondstof in de in
dustrie en behoudens het bepaalde bij bij
zondere bepaling n° . V. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 3 % 
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XVIII. Zakdoeken, zoogenaamde po
chettes daaronder begrepen, handdoeken, 
badlakens, luiers, tafellakens, servetten, 
vingerdoekjes, droogdoeken, poetsdoeken, 
dweilen en dergelijke voor persoonlijk of 
huishoudelijk gebruik gebezigde artikelen, 
ook indien deze artikelen zijn aaneenge
weven, doch blijkens een daarin aange
bracht patroon of een daarin voorkomende 
indeeling, kennelijk zijn bestemd om op 
bepaalde plaatsen te worden gescheiden of 
vaneengeknipt. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
XIX. Overige tot den post behoorende 

artikelen. 
Maatstaf: waarde -- Rechten: 10 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. I. Tot den 
post behooren niet : 

a. weefsels en vlechtwerken en andere 
bij den post genoemde fabrikaten, uitslui
tend vervaardigd uit metaaldraad of me
taalband, dat niet is samengesteld met 
papier, weefsel, garen of andere zelfstandig
heden, welke behooren tot een der posten 
nos. 44, 91 of 106. 

b. artikelen, welke behooren tot een der 
posten nos. 13, 4-1, onderdeel XIII, 44-, on
derdeel III, 48, 53, 56, 71 , 82, 88, 116, 117, 
132 en 142, onderdeel I. 

II. Onderdeel I van den post zal alleen 
worden toegepast op weefsels en andere tot 
den post behoorende fabrikaten : 

a . waarvan ketting en inslag duidelijk 
waarneembaar zijn, en niet, als bij flu
weel-, velours-, pluche-, vilt-, velvet-, trijp
en astrakanachtige stoffen en als bij gemol
tonneerde, gehekelde, geteerde of met an
dere zelfstandigheden bedekte of bekleede 
stoffen, aan een of beide zijden geheel of 
gedeeltelijk aan het oog zijn onttrokken; 

b. welke geheel noch gedeeltelijk zijn 
vervaardigd uit rubber- of metaaldraad, of 
uit wol, haar, zijde of andere producten, 
die zich bij verbranding gedragen als een 
product van dierlijken aard, en geen ge
twijnde draden bevatten; 

c. waarvan geen inslagdraden, of niet 
meer dan 1/10 van het aantal ketting
draden, of indien dat 1/10 meer bedraagt 
dan 14 draden, niet meer dan 14 ketting
draden, aan het stuk of in de draden geheel 
of gedeeltelijk zijn geverfd of bedrukt ; 

il. welke niet door middel van weven, 
drukken of op eenigerlei andere wijze zijn 
voorzien van bloemen, bladeren, blokken, 
ruiten, lij nen, strepen, patronen of figuren, 
tenzij gevormd door het 1/10 aantal ketting
draden, of door de 14 kettingdraden, be
doeld bij letter c hiervoor. 

III. Onderdeel VIII van den post zal 
alleen worden toegepast op weefsels en 
andere tot den post behoorende fabrika
ten: 

a. welke niet, als fluweel, pluche, 
velours, velvet en trijp, zijn voorzien van 
opstaande of liggende haren of draden, of 
als imitatie-astrakan, zijn voorzien van 
oogen of lussen ; 

b. welke geheel noch gedeeltelijk zijn 
vervaardigd uit rubber of rubbergaren, of 
uit wol, haar, zijde of andere producten, 

welke zich bij verbranding gedragen als 
een product van dierlijken aard, en niet zijn 
bekleed of beplakt met amaril, glasgruis of 
zand, of zijn bekleed, beplakt, bestreken of 
doortrokken met caoutchouc, rubber of 
guttapercha, of met een zelfstandigheid, 
welke op grond van bijzondere bepaling n°. 
1 op post n°. 29 daarmede is gelijk te stel
len; 

c. -waarvan geen inslagdraden of niet 
meer dan 1/10 van het aantal kettingdraden, 
of indien dit 1/10 meer bedraagt dan 8 
draden, niet meer dan 8 kettingdraden 
/getwijnde draden voor één te t ellen), aan 
het stuk of in de draden geheel of gedeelte
lijk zijn geverfd of bedrukt ; 

d. welke niet door middel van weven, 
drukken of op eenigerlei andere wijze zijn 
voorzien van bloemen, bladeren, blokken, 
lijnen, ruiten, strepen, patronen of figuren, 
tenz\j gevormd door 4et 1/10 aantal ket
tingdraden of door de 8 kettingdraden, be-
doeld bij letter c hiervoor. · 

IV. Onderdeel IX van den post zal al
leen worden toegepast op weefsels en andere 
tot den post behoorende fabrikaten : 

a. welke niet, als fluweel, pluche, 
velours, velvet en trijp, zijn voorzien van 
opstaande of liggende haren of draden, of 
als imitatie-astrakan, zijn voorzien van 
oogen of lussen ; . 

b. welke niet door middel van weven, 
drukken of op eenigerlei andere wijze zijn 
voorzien van bloemen, bladeren, blokken, 
lijnen, ruiten, strepen, patronen of figuren. 

V. De onderdeelen nos. III, X, XII, 
XIII, XIV, XV en XVII zullen alleen wor
den toegepast, indien de bestemming van 
de goederen in de aangifte is vermeld en des
verlangd aan de ambtenaren belast met de 
visitatie te hunnen genoegen wordt aan
getoond. 

VI. Wij behouden Ons voor bij algemee
nen maatregel van bestuur met betrekking 
tot de goederen, bedoeld bij de onderdeelen 
III, XIV en XV van den post, zoo noodig 
nader beperkende voorschriften te geven, 
ten ei nde misbruik te voorkomen. 

VII. Van het volgens den post ver
schuldigd invoerrecht zijn vrijgesteld : 

a. geknoopte, al dan niet getaande stof 
voor het vervaardigen van vischvangnet
ten, zoowel aan het stuk als in niet verder 
bewerkte, uitsluitend uit zoodanige stof 
bestaande stukken, en de uit zoodanige stof 
vervaardigde vischvangnetten ; 

b. op schilderdoek aangebrachte, al dan 
niet op raam gespannen, al dan niet vol
tooide schetsen, schilderstukken of tee
keningen zoomede geschilderde of ge
teekende ·kakemono's en makimono's, een 
en ander mits niet voorzien van eenigerlei 
reclame of andere niet tot de eigenlijke 
schildering of teekening behoorende aan
duiding in letters, cijfers, teekens of figuren, 
en met uitzondering van artikelen als zoo
genaamde peinture Bogaerts en dergelijke, 
welke slechts gedeeltelijk door schilderen 
of teekenen zijn verkregen en van coulissen, 
schermen, panorama's en dergelijke artike
len ; 

c. bouwkundige en andere technische 
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teekeningen op lichtdruklinnen, waarvan 
ten genoegen van den inspecteur der in
voerrechten ter losplaats of diens plaats
vervanger, wordt aangetoond, dat zij be
trekking hebben op ontwerpen , prijsvragen 
of in uitvoering zijnde werken; 

d. lompen, zoomede resten van weefsels 
en andere tot den post behoorende fabrika
ten, welke in verband met hunnen aard 
en den toestand waarin zij worden ing!l
voerd, met lompen zijn gelijk te stellen. 

VIII. Regelen voor de toepassing. 
1. Voor de toepassing van onderdeel J 

en de onderdeelen VI tot en met IX van 
den post en van bijzondere bepaling VII, 
letter a, worden aangemerkt : 

a. als manufacturen, weefsels en andere 
tot den r:ost behoorende fabrikaten "aan 
het stuk', met inachtneming van het be
paalde hierna, de niet met andere zelfstan
digheden verbonden fabrikaten, welke, als 
stukken bukskin, feston en kant, worden 
begrensd door vier Z\jden, waarvan de twee 
van zelfkant of afhechting voorziene zijden, 
of, zoo deze ontbreekt, de twee langste 
zijden, over de geheele lengte van het stuk 
met elkander evenwijdig loopen, en waar
van de beide overige zijden niet door middel 
van zelfkant, afhechting, het aanbrengen 
van franje of op eenigerlei andere dergelijke 
wijze zijn afgewerkt of afgesloten : 

b. als "niet verder bewerkte stukken" 
de artikelen, welke enkel zijn verkregen 
door weefsels en stoffen door middel van 
snijden, knippen, ponsen of dergelijke een
voudige wijze te verdeelen in stukken, of 
welke, indien zij op andere wijze zijn ver
vaardigd, eenzelfde eenvoudig karakter 
dragen, een en ander voor zooveel die be
werking of vervaardiging niet, of niet tevens 
is dienstbaar gemaakt om de artikelen te 
versieren met of te voorzien van open
gewerkte patronen, van gekartelde of uit
geschulpte randen of van feston, kant, 
franje, enz. Op laatstgenoemde wijze be
werkte artikelen zullen, evenals artikelen, 
welke zijn gezoomd of doorstikt, of zijn 
voorzien van kant, franj e of feston, of waar
van (voor zooveel cirkelvormige stukken 
betreft) de omtrek geheel of gedeeltelijk, 
of (voor zooveel de andervormige artikelen 
betreft) meer dan twee zijden of andere 
dan de aan elkander tegenover liggende 
zijden geheel of gedeeltelijk zijn afgehecht 
o f voorzien van zelfkant, als verder be
werkte artikelen worden aangemerkt. 

2. Onder lengte wordt, met inacht
neming van het bepaalde bij de nos. 3 en 4 
hierna, verstaan de gemiddelde lengte van 
de twee van zelfkant of afhechting voor
ziene zijden, welke aan elkander evenwijdig 
loopen , in andere gevallen de gemiddelde 
lengte van de aan elkander evenwijdig loo
pende langste zijden. 

3. Bij weefsels, vlechtwerken en andere 
tot den post behoorende fabrikaten, opge
maakt uit meer dan één lengte, wordt als 
lengte aangenomen de lengte van elk der 
stukken voor de opmaking gebezigd. 

4. Bij het bepalen van de afmetingen 
worden zelfkant, afhechting, franj e, enz. 

medegemeten. Bij het meten van feston, 
kant en franje, en van stoffen van feston, 
kant of franje voorzien en dergelijke artike
len, wordt gemeten volgens de lijn of lijnen, 
welke de meest uitstekende punten ver
eenigt. 

5. Voor •de toepassing van onderdeel I 
van den post en van bijzondere bepaling 
n9. II, zal bij het bepalen van het aantal 
draden, indien ketting of inslag of beide 
bestaan uit twee of meer naast of op elkan
der liggende draden , elke draad afzonder
lijk worden geteld. 

6. Voor de toepassing van de bijzondere 
bepalingen n°. II, letters c en d, n°. III, 
letters c en d en n°. IV, letter b, worden: 

a. bij het berekenen van 1/ lO van het 
aantal kettingdraden, onderdeelen ver
waarloosd; 

b. geverfde of bedrukte draden in 
zoom, zelfkant of elders aangebracht, als 
geverfde of bedrukte drad en aangemerkt, 
en, voor zoover zij liggen in de richting der 
kettingdraden, bij het vaststellen van het 
aantal geverfde of bedrukte kettingdraden 
medegeteld : · 

c. indier, aan stoffen en fabrikaten zelf
kant of afhechting ontbreekt en slechts in 
één richting (schering of inslag), geverfde 
of bedrukte draden voorkomen, de in die 
richting loopende draden als kettingdra
den aangemerkt; 

d. stoffen en draden, welke zijn geïmpreg
neerd, geapprêteerd, gedrenkt, bekleed, 
bestreken of bedekt met zoodanige al dan 
niet kunstmatig gekleurde zelfstandig
heden, dat zij naar uiterlijk aanzien met 
bedrukte of geverfde stoffen en draden 
overeenkomen (bestrijken met graphiet en 
vet, zoomede bleeken, ook witbleeken, 
buiten aanmerking gelaten), met bedrukte 
of geverfde stoffen en draden gel\jkgesteld : 

e. stoffen en fabrikaten, bedrukt met 
firmastempel, verzendmerk, fabrieksmerk, 
inhoudsopgave, gebruiksaanwijzing, plaats
naam of dergelijke aanduiding, niet als ge
verfd of bedrukt of als voorzien van figuren 
of patronen aangemerkt; 

/. enkele gekleurde draden of een enkele 
streep aangebracht afa kwaliteitsmerk, 
lengteaanduiding of dergelijke aanduiding, 
buiten beschouwing gelaten, mits bij de 
stoffen behoorende tot onderdeel I of VIII 
van den post het aantal gekleurde ketting
draden niet meer bedraagt dan het aantal, 
onderscheidenlijk toegelaten bij bijzondere 
bepaling n°. II, letter c en bijzondere be
paling n°. III, letter c. 

7. Voor de toepassing van bijzondere 
l .tpaling n°. VII, letter b, worden als schil
derdoek aangemerkt alle al dan niet ge
praepareerde weefsels en andere tot den 
post behoorende fabrikaten, uitsluitend ver
vaardigd uit zelfstandigheden, welke zich 
bij verbranding gedragen als een product 
van plantaardigen aard. 

8. Onder dekens en drukdekens, ge
noemd in de onderdeelen V en XIII van 
den post, worden alleen verstaan de dekens, 
welke dienen als geleider bij het voortbe
wegen van de te bedrukken stof door de 
drukmachines. 
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92. Medailles, gedenk-, leg-, speel-, be
taal- en andere penningen; insignes, em
blemen en distinctieven van allerlei aard 
(ridderkruizen, tamboerstokken, voorzit
tershamers, veldheerstaven en dergelijke 
onderscheidingsteekenen daaronder be
grepen) . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Artike

len, welke worden gebezigd voor versiering, 
samenstelling of afwerking van hoofddek
sels of kleeding worden naar hunnen aard 
belast volgens post n°. 57 of post n°. 73. 

2. Van Staatswege uitgegeven munten, 
al dan niet gangbaar, mits niet gemonteerd, 
zijn van het volgens den post verschuldigd 
invoerrecht vrijgesteld. 

93. Meetwerktuigen, meetlatten, meet
linten en andere artikelen voor het be
palen van afmetingen, oppervlakte of in
houd. 

I. Meet- en maatlinten en meet- en 
maatbanden (zoogenaamde rolmaten) : 

a. indien de linten of banden bestaan 
uit onedel metaal. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
b. in andere gevallen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
II. )!eet- en maatstokken, geheel of 

gedeeltelijk vervaardigd uit andere zelfstan
digheden dan hout of onedel metaal, zoo
mede meet - en maatstokken en linialen be
staande uit een enkele niet samenvouw- of 
inschuifbare rechte staaf of lat van hout of 
onedel metaal, of van hout en onedel me
taal, welke een lengte heeft van 70 centi
meter of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
III. Overige tot den post behoorende 

ar tikelen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

BIJZONDERE BEPALING. Meet- en maat
stokken geborgen in wandelstokken worden 
belast volgens post n°. 107; litermaten en 
dergelijke inhoudsmaten, voor zoover niet 
behoorende tot post n°. 47, volgens post 
n°. 15. 

94. Messen en messenmakerswerk. 

I. Knipmessen . 
Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 

II. Scheermessen en andere toiletmes-
sen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
III. Tafel- en keukenmessen : 
a . tafelmessen (broodzaagmessen, bo

ter-, kaas- , visch-, vruchten- en dessert
messen daaronder begrepen). 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
b. keukenmessen (snijboonenmessen, 

koekpanmessen, oestermessen, voorsnij
mes en, slagers- en koksmessen daaronder 
begrepen). 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
I V. Overige tot den post behoorende 

art ikelen. 
Maatstaf : waarde - Rech ten : 6 % 

L. & S. 1935 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Als "knip
messen" zullen voor de toepassing van den 
post worden aangemerkt alle messen, ook 
oculeer-, rits-, snoei- en tempermessen, 
jach t - en dolkmessen en chirurgische mes
sen, welke samenvouw- of inschuifbaar 
zijn, met uitzondering van scheermessen. 

2. Bus- en blikopeners en zeepraspen en 
zeepschaven worden belast volgens post 
n°. 60; radeermesjes en briefopeners vol
gens post n°. 66 ; sigarenkistopeners en si
garenknippers volgens post n°. 112; scha
ren, schaarbladen en tondeusemessen vol
gens post n°. 115; van mes voorziene snjj 
borden en andere snijwerktuigen, zoomede 
kaas-, kool- en komkommerschaven en op 
houder bevestigde koolmessen volgens post 
n° . 122; baardscheerapparaten en daarbij 
gebezigde mesjes volgens post n°. 137; niet 
samenvouw- of inschuifbare dolkan, pon
jaards en dergelijke wapenmessen en klin
gen voor blanke wapenen volgens post no. 
151. 

3. Lemmetten, met uitzondering van 
ruwe, zijn onderworpen aan hetzelfde in
voerrecht als de messen tot welker samen
stelling zjj dienen. Ruwe lemmet ten worden 
belast volgens onderdeel IV van den post. 

4. Kaasmessen met twee handvatten 
worden belast volgens onderdeel IV van cl en 
post . 

5. Artikelen belast bij onderdeel II, 
letter ,i van post n° . 15!\ behooren niet tot 
den post. 

95. Metalen en metaalwaren, waaron
der ten deze zijn te verstaan ijzer, koper, 
tin, zink, lood, nikkel en aluminium en 
werken en voorwerpen, welke geheel of 
hoofdzakelijk daaruit bestaan. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 1. Tot de
zen post behooren alleen ar t ikelen, welke 
niet bij eenigen anderen post zijn belast of 
vrijgesteld. 

2. Alliages en mengsels, welke voor 
meer dan 50 percent bestaan uit een van de 
in den post genoemde metaalsoorten, 
worden voor de toepassing van den post 
met die metaalsoort gelijk gesteld. 

Voor zoover het eerste lid niet van toe
passing is, worden alliages en mengsels, 
welke voor meer dan 50 percent bestaan 
uit twee of meer van de in den post genoem
de metaalsoorten te zamen, gelijkgesteld 
met degene van de genoemde metaalsoor
ten, waarvan het aanwezige percenta~e het 
grootste is . Zijn de percentages van ae ge
noemde metaalsoorten gelijk, dan worden 
de bierbedoelde alliages en mengsels gelijk 
gesteld met degene van de aanwezige ge
noemde metaalsoorten, welke bet laagste 
soortelijk gewicht heeft. 

3. In afwijking van het bepaalde sub 2 
hiervoor, worden alliages en menrrsels, welke 
voor de toepassing van het tarief als edele 
metalen worden aangemerkt, geacht niet 
tot den post te behooren. 

4. Zoogenaamde bimetalen en dergelijke 
ar tikelen, bestaande uit twee of meer lagen 
van ver schillend metaal , voor zoover niet 
verkregen door verzinken, vertinnen, ver
nikkelen of dergelijke bewerking, worden 

34 
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voor de toepassing van den post en het be
paalde sub 2 en 3 hiervoor, met mengsels 
gelijk gesteld. 

5. Magnesium wordt, voor zoover aan
wezig in alliages of mengsels van metalen, 
voor de toepassing van den post en het be
paalde sub 2 en 3 hiervoor gelijk gesteld met 
aluminium. 

6. Metaal in staven, waarvan de afstand 
tusscben de twee verst van elkander ver
wijderde punten van de dwarsdoo1·snede 
minder dan 5 m.M. bedraagt, wordt voor de 
toepassing van den post aangemerkt en be
last als metaaldraad. Metaaldraad, waar hij 
voormelde afstand 5 m.M. of meer bedraagt, 
wordt voor de toepassing van den post aan
gemerkt als metaal in staven. 

I. I.Jzer, mits niet gegoten, in al dan 
niet opgerolde ofwel gevouwen vlakke 
platen, bladen of strippen, alsmede band
ijzer, een en ander, indien gepolijst of be
drukt, gedecoreerd, geverfd , gevernist, ver
tind, verzinkt, beplakt met papier of op 
andere wijze dan door oliën of invetten, 
voorzien van een bedekkende laag (gelijk
matig van nopjes, ribben, strepen, ruiten of 
dergelijke figuren voorzien plaat- en band
ijzer daaronder begrepen), ongeacht den 
vorm van den omtrek, mits op geenerlei 
andere wijze bewerkt. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 3 % 
II. IJzer, mits niet gegoten, in staven, 

plat, vierkant of rond, zoomede in balk- of 
anderen geprofileerden vorm (met uitzon
dering van buizen en draad), een en ander 
in rechte, a l dan niet opgerolde of wel gevou
wen stukken indien gepolijst of bedrukt, 
gedecoreerd, geverfd, gevernist, vertind, 
verz1nkt, beplakt net papier of op andere 
wijze dan door oliën of invetten, voorzien 
van een bedekkende laag, ofwel gelijkmatig 
voorzien van nopj es, strepen, ruiten of der
gelijke figuren, mits op geenerlei andere 
wijze bewerkt. 

Maat staf : waarde - Rechten : 3 % 
III. Draad, gewalst of getrokken, in 

enkelvoudige, al dan niet opgerolde of wel 
gevouwen stukken, waarvan de lengte 10 
meter of meer bedraagt, ook indien gepo
lijst,, of geverfd;gevernist, vertind, verzinkt, 
geëmailleerd of op dergelijke~vijze bewerkt, 
mite niet op eenige wijze onderling of aan 
of met andere artikelen verbonden of op 
eenige wijze voorzien van een of meer ope
ningen of oogen of op dergelijke wijze be
werkt. 

Maatstaf : waarde - - Rechten : 3 % 
IV. Ruwe naadlooze niet gegoten of ge

perste ronde ijzeren buizen , in rechte stuk
ken, bij den invoer voorzien van een ruw 
toegespitst uiteinde of wel een onregelmatig 
verloopend r uw uiteinde, bestemd om tot 
buizen van ander nrofiel of andere wand
dikte te worden verwerkt, mits deze bestem
ming in de aangifte is vermeld en desver
langd aan de ambtenaren belast met de 
visitatie t e hunnen genoegen wordt aange
toond . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 

V. Frontpaneelen, achterpaneelen, zij 
paneelen, dakpaneelen, schutborden, torpe
dofronten, deuren, stijlen, vloerpannen, 
motorkappen, radiateurs, radiateurmantels, 
spatschermen, spatschilden, treeplanken, 
framebalken en versterkingen voor frames, 
een en ander voor zoover niet geverfd, ge
vernist, gelakt, verchroomd, vernikkeld 
of op dergelijke wijze bewerkt en bestemd 
voor het samenstellen van automobielen, 
mits deze bestemming in de aangifte is ver
meld en desverlangd aan de ambtenaren 
belast met de visitatie te hunnen genoegen 
wordt aangetoond. 

Maatstaf · waarde - Rechten : 3 % 
VI. Overige tot den post behoorende 

goederen (gegoten goederen, zoomede bui
zen en draad, voor zoover niet afzonderlijk 
belast, daaronder begrepen) : 

a. looden buizen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 8 % 

b. overige goederen : 
1. gegoten of gespoten ofwel geheel of 

hoofdzakelijk uit gegoten of gespoten deelen 
samengesteld . 

Maatstaf : waarde - R echten : 8 % 
2. andere. 

Maatstaf : waarde - R echten : 6 % 

BIJZONDERE BEPALING. Van het volgens 
dezen post verschuldigd invoerrecht zijn 
vrijgesteld : 

a. metaal in blokken, schuitj es, gietelin
gen, koeken, korrels of dergelijken vorm, 
waarin het als grondstof in den handel wordt 
gebracht ; 

b. ijzer en koper, gegoten, gesmeed of 
voorgewalst tot ingots, blokken, knuppeh, 
slabs of dergelijken voorbewerkten vorm ; 

r,. metaal in al dan niet opgerolde ofwel 
gevouwen vlakke platen, bladen of strippen, 
alsmede vlak bandmetaal, een en ander on
geacht den vorm van den omtrek, mits niet 
gegoten of gespoten, niet belast volgens 
onderdeel I van clen post, niet door middel 

· van klinken of op andere wijze onderling 
of aan of met andere artikelen verbonden, 
noch geperforeerd of op andere wijze voorzien 
van een of meer openingen of gaten; van 
deze vrijstelling zijn uitgesloten lood, 7ink 
en rood koper ; 

d. ijzer en koper in staven, plat, vierkant 
of rond, zoom ede in balk- of anderen gepro
fileerden vorm (waaronder begrepen staven 
in ovaal- , zeskant- , achtkant- of dergelijken 
vorm), met uitzondering van buizen en 
draad, een en ander in rechte, al dan niet op
gerolde of wel gevouwen stukken, mits niet 
gegoten of gespoten, niet belast volgens 
onderdeel II van den post, niet door middel 
van klinken of op andere wijze onderling of 
aan of met andere artikelen verbonden, 
noch geperforeerd of op andere wijze voor
zien van één of meer openingen, gaten of 
oogen; 

e. afvalproducten en sloopproducten ; 
zoomede metaalpoeder en metaalgruis; 

/. deelen, onderdeelen en toebehooren 
van schepen, voor geen ander doel geschikt. 
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96. Mica, voor zoover verwerkt of be
werkt tot werken of voorwerpen, zoomede 
werken en voorwerpen, welke in hoofd
zaak uit mica bestaan, een en ander voor 
zoover niet belast of vrij gesteld bij een 
anderen post. 

T. Micaniet, enkel gevormd tot blok.ken, 
platen, bladen, reepen, staven of buizen, 
kennelijk bestemd om te dienen als grond
stof voor het vervaardigen van andere 
artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
II. Overige tot den post behoorende 

artikelen: 
a. bestemd om te worden gebezigd als 

onderdeel van werktuigen, apparaten, toe
stellen, instrumenten of gereedschappen, 
of van voorwerpen onderworpen a.an geen 
hooger invoerrecht dan van 6 percent van 
de waarde, mits deze bestemming in de aan
gifte is vermeld en desverlangd aan de amb
tenaren belast met de visitatie te hunnen 
genoegen wordt aangetoond. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 °/0 

b. andere. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

BIJZONDERE BEPALING. Ruwe mica, ge
sneden of geknipt tot min of meer regel
matige stuk.ken, doch kennelijk nog grond
stof zijnde, is van invoerrecht vrijgesteld. 

97. Muizen- en rattenvallen, muizen
en rattenklemmen, vliegenklappen, van 
metaalgaas vervaardigde vliegenvangers, 
ontrattingstoestellen, slachtmaskers, be
dwelmingstoestellen en andere dergelijke 
toestellen en hulpmiddelen voor het van
gen, dooden of bedwelmen van dieren. 

I. Slachtmaskers, zoogenaamde koeien
pistolen en bedwelmingstoestellen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
II. Overige tot den post behoorende 

artikelen: 
ri. indien zij een gewicht hebben van 

5 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

b. bij hooger gewicht 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

BIJZONDERE BEPALING. Artikelen, wel
ke op grond van hunne samenstelling be
hooren tot een der posten nos. 88, 91 of 
106 worden belast naar hunne samenstel
ling. 

98. Muziekinstrumenten; gramopho
nen en andere apparaten en toestellen 
voor het weergeven van muziek of gelui
den; phonographen en andere apparaten 
en toestellen voor het opnemen en vast
leggen van muziek of geluiden; onderdee
len en toebehooren van een en ander. 

I. Piano's, vleugelpiano's, spinetten, 
clave-cymbalen, orgels en harmoniums, 
zoomede de voor een en ander dienende kla
vieren, speeltafels, hamermechanieken, 
rasten ( al dan niet besnaard of voorzien van 
klankbodem}, windladen, orgelpijpen en 
met orgelpijpen samengestelde onderdee
len : 

a. orgelpijpen. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 

b. overige artikelen. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 

II. Gramophonen, muziekdoozen en 
andere apparaten en toestellen, waarmede 
met behulp van platen, rollen, walsen of 
dergelijke hulpmiddelen muziek of geluiden 
worden weergegeven of voortgebracht, met 
zoogenaamde pick-up~ werkende overdraag
toestellen daaronder begrepen, zoomede 
drijfwerken, microphonen (sound-boxes), 
platenborden, hoorns, armen en naaldhou
ders voor gramophonen, ook voor phono
graphen en dergelijke geluidopneemappa
raten. 

Maatstaf : wa.arde - Rechten : 12 % 
III. Slag-, blaas- en strijkinstrumenten, 

mond- en trekharmonica's, harpen, guita
ren, mandolines, citers, fluiten en andere 
muziekinstrumenten dan genoemd bij on
derdeel I en II hiervoor , triangels, castag
netten, bekkens, tamboerijnen, trommels, 
gongs, zoogenaamde Turksche hoornen en 
dergelijke artikelen daaronder begrepen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
IV. Regenmachines, dondermachines en 

andere apparaten en toestellen voor het 
nabootsen van geluiden. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
V. Toestellen en installaties voor het 

weergeven van muziek of geluiden met be
hulp van films, zoomede filmbandgeluid
svstemen daarvoor. 
• Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

VI. Geluidfilmc.pneemcamera's en appa
raten, zoomede optische systemen en Kerr
cellen daarvoor, phonographen, dictapho
nen en andere geluidopneemapparaten. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
VII. Gramophoonplaten, dictaphoonrol

len, muziekwalsen en dergelijke hulpmidde
len voor het weergeven of voortbrengen van 
muziek of geluiden, zoomede platen, rollen, 
strooken en dergelijke voor het opnemen en 
vastleggen van muziek of geluiden. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
VIII. Phonola's en dergelijke apparaten 

voor het mechanisch bespelen van muziek 
, instrumenten. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
IX. Snaren voor muziekinstrumenten. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
X. Strijk- , t rommel- en paukenstok.ken ; 

plectra en ringen voor het bespelen van 
mandolines en citers; gramophoonnaalden, 
zoomede artikelen voor overeenkomstig ge
bruik; zoogenaamde pick-ups; sourdines; 
dirigeer tokken, stemvorken en stemfluiten; 
klankmeters en maataangevers ; kinsteu -
nen en schouderkussentjes voor vioolspe
lers. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
XI. Pianokasten en andere dergelijke 

kasten en omhullingen voor de bij den post 
belaste artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
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XII. N.a.g. onderdeelen van tot den 
post behoorende artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Volledige 

of zoo goed als volledige binnenwerken 
voor de bij den post belaste instrumenten, 
apparaten en toestellen worden als deze 
instrumenten, apparaten en toestellen be
last. 

2. Afzonderlijk ingevoerde luidsprekers, 
zoomede magneetsystemen, chassis, conus
sen, kasten en omhullingen daarvoor wor
den belast volgens post n°. 4 ; films volgens 
post n°. 42; toestellen, behoorende tot on
derdeel V va,n den post, doch welke tevens 
zijn ingericht voor beeldprojectie volgens 
post no. 111. 

99. Naai-, brei-, stop-, borduur-, zoom-, 
stik-, festonneer- en dergelijke machines 
en apparaten; onderstellen voor naaima
chines. 

I. Brei- en stopmachines, brei- en stop
apparaten, zoogenaamde magie weavers en 
dergelijke artikelen daaronder begrepen : 

a. indien zij een gewicht hebben van 
3 kilogram of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
b. bij hooger gewicht. 

Maatstaf : waarde - Rechten , il % 
II. Naaimachines, zooldoornaaimachi

nes en dergelijke naaimachines, en borduur-, 
zoom-, stik - en festonneermachines daar
onder begrepen : 

A. In meubeluitvoering. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

B. Andere: 
1. op tafel, voetstuk of pooten, al dan 

niet voorzien van trapinrichting : 
a. indien zij een gewicht hebben van 

55 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

2. overige: 
a. indien zij een gewicht hebben van 

20 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

III. N aaimachinetafels en andere onder
stellen voor naaimachines : 

a . voor machines belast bij onderdeel 
II, letter A. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
b. voor machines belast bij onderdeel II, 

letter B n°. 1. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

BIJZONDERE BEPALING. Onder machi
nes in meubeluitvoering worden verstaan de 
toestellen, bij welke de eigenlijke machine 
in het onderstel k,in worden neergelaten. 

100. Naalden en spelden. 
I. Pak-, matras-, zeil -, snij- en stoffeer

dersnaalden, naai- en stopnaalden, bor
duur-, rijg-, hecht- en lmoopnaalden en 
andere gereedschapsnaalden en machine
naalden, naalden voor medisch gebruik 

daaronder begrepen, zoomede haak- en 
breinaalden, ook wel genaamd haak- en 
breipennen, lardeernaalden en netten
knoop- of nettenbreinaalden : 

a. breimachinenaalden, zoowel tongen
als hakennaalden. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
b. andere. 

Maatstaf : waarde - R echten: 10 % 
II. Spelden : 
a. spelden met een kop van glas of ande

re stof dan onedel metaal; haarspelden en 
friseer- en krulspelden. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
b·. andere. 

Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 
BIJZONDERE BEPALING. Doek-, rok-. 

muts- en andere kleed- of sierspelden of 
siernaalden, dasspelden en hoedspelden of 
hoednaalden worden belast volgens po~t n°. 
17 ; collectespeldjes, van speld voorziene 
insignes en dergelijke artikelen volgem post 
no. 92. • 

101. Naaldenkokers, speldenkussens, 
garenwinders of strengophouders, maas
ballen, breidopjes, vingerhoeden, van 
handvat voorziene perforeerraadjes en 
andere dergelijke n.a.g. borduur-, naai-, 
haak-, stop-, brei- en knipbenoodigdheden 
en -hulpmiddelen voor huishoudelijk, 
naaisters-, kleermakers- en dergelijk ge
bruik . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
BIJZONDERE BEPALING. Van houten 

handvat voorziene metalen elzen en prie
men en deelen daarvan en dergelijke artike
len, zoomede kantklosartikelen worden be
last volgens post n° . 155. 

102. Naturaliën en anatomische en mi
croscopische praeparaten. 

I. Naturaliën en anatomische praepara
ten op spiritus, phenol of andere bederf
werende stoffen : 

a. op spiritus of andere stoffen, welke 
behooren tot post n°. 3, sub II, voor zoover 
niet behoorende tot post n°. 148, met inbe
grip van de onmiddellijke (eerste) verpak
king, met vrijstelling van accijns: 

1. in glazen verpakking. 
Maatstaf: kg. - Rechten: f 3.15 

2. in andere verpakking. 
Maatstaf : kg - Rechten : f 4.45 

b. in andere gevallen, voor zoover niet 
op grond van soort of samenstelling van de 
bederfwerende stoffen hooger belast. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
II. Schelpen, ,, verpakt", of wel inge

voerd in kisten, vaten, doozen of andere 
emballage van hout, metaal, papier of 
karton. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
III. Opgezette dieren of deelen van 

dieren, zoomede de voor overeenkomstige 
doeleinden aan te wenden op eenigerlei 
wijze gepraepareerde dieren of deelen van 
dieren, al dan niet bevestigd op plankje of 
geplaatst in lijst, raam of vitrine. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
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IV. Vlinders en andere naturaliën, ge
raamten en deelen van geraamten daar
onder begrepen, bevestigd in doosjes of op 
al dan niet in lijst, raam of vitrine gevat 
karton of plankje, of op eenigerlei andere 
dergelijke wijze opgemaakt, zoomede mi
croscopische praeparaten. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
BIJZONDERE BEPALING. Geweien, hoor

nen, hoeven, tanden en schelpen, op eeniger
lei wijze gemonteerd of ingericht tot ge
bruiks- of versieringsvoorwerp, of wel 
bedrukt, beschilderd, of op andere wijze 
voorzien van figuren of afbeeldingen (snij 
werken daaronder begrepen), voor zoover 
zij niet in verband met hunnen aard behoo
ren tot een anderen post, worden belast 
volgens post n°. 142. 

103. Nécessaires en garnituren n.a.g.: 
a. indien zij een gewicht hebben van 

5 kilogram of meer en tevens de inhoud voor 
meer dan 9/10 van zijn waarde bestaat uit 
artikelen, waarvan bij afzonderlijken invoer 
geen accijns of specifiek invoerrecht of geen 
hooger invoerrecht dan van 6 percent van 
de waarde is verschuldigd. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
b. in andere gevallen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Als néces

saires en garnituren zijn voor de toepassing 
van het tarief onder meer te noemen : 

doosjes, plankjes en kaarten met de ver
schillende gereedschappen voor het figuur
zagen ; gereedschapskisten voor huishoude
lijk en amateursgebruik (doozen en kistjes 
met hamer, beitel, bijl of ander verschil 
lend timmer-, hak- of sn.ij~ereedschap); 
zoogenaamde gereedschapsheften (heften en 
hechten met beitel, zaag, schroevedraaier, 
kurketrekker en andere kleine werktuigjes, 
welke bij het gebruik in het heft of hecht 
worden 'bevestigd) ; met verschillend pas
serdoostoehehooren gevulde passerdoozen; 
reparatiedoosjes voor rijwielbanden ( doos
jes met verschillende ingrediënten voor het 
herstellen van rijwielbanden) ; bronsgarn.i
turen ( doosjes met verschillende ingrediën
ten om te bronzen, te vergulden of te ver
zilveren) ; étui's met de verschillende hulp
In.iddelen benooàigd bij het zoogenaamde 
brandschilderen; verfdoozen, waarin zich 
behalve de kleur- en verfstoffen ook bevin
den mengbakjes, penseelen, merkfiguren of 
andere artikelen, welke bij het gebruik der 
kleur- of verfstoffen worden aangewend; 
lakgarnituren, bestaande uit lak en cachet, 
of uit lak en lakhouder; schrijfgarnituren, 
bestaande uit penhouder, potlood en liniaal; 
stempeldoozen en zelfdrukkerijen, waarin 
zich behalve letters of merkfiguren, ook be
vindt een stempelkussen, een pincet of let
terhouder, of een fleschj e inkt ; bestekken, 
bestaande uit mes en vork ; met lepel, vork 
en servet en ander eet-, drink- of tafelgerei 
gevulde pic-nic-mandjes; met lepels, vor
ken en messen samen~estelde zoogenaam
de eet tafelgarnituren ; etui's, doozen, kistjes 
en mandjes met tot verschillende posten 
behoorende brei-, naai- en haakbenoodigd-

heden; in étui of doos verpakte haarkleur
middelen, waarvan een gedeelte behoort 
tot post n°. 3, een ander gedeelte tot post 
n°. 114 ; een en ander met inachtneming van 
hetgeen is bepaald bij artikel 33, sub 12, 
dezer wet en van het bepaalde hierna. 

2. Als afzonderlijk genoemde nécessai
res en garnituren worden niet alleen aange
merkt de artikelen, waarvoor onder den 
naam van nécessaires of garnituren een 
belasting in het tarief is aangegeven, maar 
ook de met name belaste artikelen, welker 
naam, verzamelnaam of omschrijving reeds 
een samenstelling uit meerdere artikelen 
aanduidt. 

3. Voor zooveel de inhoud van de bij 
letter a van den post belaste nécessaires en 
garnituren bestaat uit artikelen, welke zijn 
onderworpen aan een invoerrecht van meer 
den 6 percent van de waarde, is, met in
achtneming van het bepaalde sub 5 en 6 
hierna en behoudens het bepaalde sub 4 
hierna, van deze artikelen afzonderlijk be
lasting verschuldigd, tenzij de waarde dier 
artikelen in totaal niet meer bedraagt dan 
3 percent van de ,vaarde van het geheel, 
waartoe zij behooren en de gezamenlijke 
waarde dier artikelen het bedrag van 100 
gulden niet overschrijdt. 

4. Indien de inhoud van tot den post 
behoorende nécessaires en garnituren voor 
een deel bestaat uit artikelen, welke be
hooren tot post n°. 42, onderdeel Il, letter n, 
of post n°. 106, onderdeel I, of wel uit arti
kelen onderworpen aan een specifiek invoer 
recht van meer dan f 1.25 de hectoliter of de 
100 kilogram of aan accijns, of wel uit arti
kelen, welke zijn onderworpen aan een in
voerrecht van meer dan 12 percent van de 
waarde, is met inachtneming van het be
paalde sub 5 en 6 hierna, behalve het invoer
recht verschuldigd van het geheel volgens 
dezen post, voor de aldus belaste artikelen 
afzonderlijk belasting verschuldigd. 

Voor de toepassing van het eerstP lid zul
len ook niet verpakte artikelen als "ver
pakt" worden aangemerkt, voor zoover de 
in een nécessaire of garnituur aanwezige hoe
veelheid van dezelfde soort 1200 gram of 
minder bedraagt. Onder soort ten deze te 
verstaan aan eenzelfde belasting onderwor
pen artikelen, welke bij afzonderlijken in
voer behooren tot eenzelfden post. 

5. Indien de ingevolge sub 3 en 4 hier
voor afzonderlijk te belasten artikelen zijn 
onderworpen aan een invoerrecht naar de 
waarde of aan een invoerrecht naar de 
waarde tevens, zal voor <le berekening van 
het invoerrecht van het geheel waartoe zij 
behooren, de waarde van das geheel mogen 
worden verminderd met de waarde van de 
afzonderlijk te belasten artikelen. 

6. Artikelen, waarvan op grond van het 
bepaalde sub 3 en 4 hiervoor afzonderlijk 
belasting verschuldigd is, zullen als afzon
derlijk ingevoerde artikelen moeten worden 
aangegeven. 

7. Néce-ssaires en garnituren, welke uit
sluitend bestaan uit artik<'>len, waarvan in
"evolge het bepaalde sub 4 hiervoor afzon
derlijk belasting is verschuldigd, worden 
van den post uitgezonderd. 
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104. Oliën en vetten, zoowel dierlijke, 
plantaardige en minerale, als kunstma
tige, aetherische en welriekende (noten
of bandazeep, cacaoboter, kokosvet, lano
line, reuzel, talk en traan daaronder be
grepen) ; smeer, hars, was, balsem, gom, 
teer en terpentijn; oliezuur, vetzuur, olie
vetzuur, glycerine, creosoot, carbolzuur, 
benzine, paraffine, vaseline en andere olie
en vetachtige producten uit olie of teer; 
zoomede producten en zelfstandigheden, 
welke voor een gedeelte daaruit bestaan. 

I. Verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

II. Ingevoerd op andere wijze : 
A. Petroleum, benzine, gasolie, teerolie 

en alle producten en zelfstandigheden, 
ruwe petroleum, residu's en dergelijke stof
fen daaronder begrepen, welke, bij 15° 
Celsius voor ten minste 95 pct. van hun 
volumen bestaan uit vloeibare koolwater
stoffen, die bij atmospherischen druk bij 
300° Celsius of lagere -temperatuur over
distilleeren, of b~j een soortelijk gewicht 
van niet hooger dan 0.84 b\j 15° Celsius, 
voor meer dan 70 pct. van hun volumen 
bestaan uit vloeibare koolwaterstoffen , 
welke bij atmospherischen druk bij 300° 
Celsius of lagere temperatuur door distil 
latie daaruit zij n af te Rcheiden. 

Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 1.25 
B . Oliezuren , olievetzuren, vetzuren en 

plantaardige oliën, zoomede producten en 
zelfstandigheden, welke bij 15° Celsius voor 
meer dan 50 volumenpercenten daaruit of 
uit een mengsel daarvan bestaan, een en 
ander voor zoover bij voormelde tempera
tuur vloeibaar. 

Maatstaf : 100 kg - Rechten: f 0.70 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Producten 

en zelfstandigheden, welke behooren tot 
post n°. 72, zoomede ongesmolten dieren
vet, behooren niet tot dezen post. 

2. Van het volgens den post verschul
d igd invoerrecht zijn vrijge teld : 

a. boter, margarine, bak- en braadvet 
en andere dergelijke eetbare vetten, voor 
zoover zij blijkens een op de verpakking 
voorkomende aanduiding of opschrift als 
consumptie-artikel zullen worden gebezigd; 

b. plantaardige terpentijn en producten 
en zelfstandigheden, welke bij 15° Celsius 
voor meer dan 50 volumenpercenten daar 
uit bestaan ; 

c. aetherische oliën en ;producten en 
zelfstandigheden, welke biJ 15° Celsius 
voor meer dan 50 volumenpercenten daar
uit bestaan ; 

d. gevulcaniseerde en gesulfoneerde 
oliën , zoomede producten en zelfstandig
heden, welke bij 15° Celsius voor meer dan 
50 volumenpercenten daaruit bestaan; 

een en ander, voor zooveel de bij de let
ters b, c en d bedoelde ar tikelen betreft, 
indien niet belast volgens onderdeel I van 
den post. 

3. Wij behouden Ons voor bij algemee
nen maatre~el van bestuur, onder de noodi
ge voorziemngen, vrij dom van invoerrecht 
t e ver!eenen voor tot onderdeel II , letter B 
van dezen post behoorende producten , wel-

ke hier te lande zullen worden gevulcani
seerd of gesulfoneerd of zullen worden ge
bezig~ voor het vervaardigen van met ge
vulcaniseerde of gesulfoneerde oliën samen
gestelde producten . 

4. Het onderzoek naar de samenstelling 
van de bij onderdeel II, letter A van den 
post bedoelde stoffen zal geschieden over
eenkomstig de voorschriften bij algemeenen 
maatregel van bestuur te bepalen. 

5. Bij invoer van gestorte petroleum en 
andere tot onderdeel II van den post be
hoorende artikelen in tankschepen, zal op 
daartoe gedaan verzoek het gewicht der 
goederen, overeenkomstig door Onzen 
Minister van Financiën te geven voorschrif
ten, door ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen worden vastgesteld. 

105. Paarden. 
Maatstaf : per stuk - Rechten : f 12.50 

106. Papier v.a.s., al dan niet ver
mengd, gedrenkt of bekleed met andere 
zelfstandigheden, of op eenigerlei wijze 
voor een bepaald doel geschikt gemaakt 
( ook indien het als papier maché, vulcan
llbre en dergelijke uit papiergrondstof ver
vaardigde producten, de eigenschappen 
van papier geheel of gedeeltelijk heeft 
verloren) ; celstofwatten; cellophaan; pa
pierstof, houtslijp en cellulose; zoomede 
papierwaren (artikelen geheel of hoofd
zakelijk uit of met papier samengesteld), 
prenten, platen, schrifturen, albums, 
boeken en drukwerken daaronder be
grepen. 

I. Sigarettenpapier, ongeach t den vorm 
waarin het wordt ingevoerd, zoomede siga
rettenhulzen en deelen van sigarettenhul
zen, voor zoover deze deelen zijn vervaar
digd uit . sigarettenpapier: 

A. Sigarettenhulzen en deelen van si
garettenhulzen. 

Maatstaf: 1000 stuks - Rechten : f 1.50 
B. Sigarettenpapier: 
1. Ingevoerd in bladen of vellen, al dan 

niet opgerold : 
a. in blaadjes van niet meer dan 25 

vierkanten centimeter oppervlakte, al dan 
niet samengevoegd tot boekjes. 

Maatstaf: 1000 stuks - Rechten : f 1.50 
b. in bladen of vellen van andere maat 

dan aangegeven bij letter a. 
Maatstaf : M.2 - Rechten: f 0.60 

2. I ngevoerd in anderen vorm. 
Maatstaf: M. 2 - Rechten: f 0.60 

I I. Rotatiepapier en ander papier uit 
één stuk, ingevoerd op rollen, wegende per 
rol, met inbegrip van huls of ander opwind
middel, 200 kilogram of meer. 

-Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
ll. Vulcanfibre en andere tot den post 

behoorende artikelen, in vlakke, recht 
hoekige, al dan niet opgerolde, bladen, pla
ten of strooken, welke per vierkanten meter 
een gewicht hebben van 2 kilogram of meer 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
IV. Hulzen, scheerklossen en van pa

troongaten voorziene weefkaarten, bestemd 
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om in fabrieken of trafieken te worden ge
bezigd als hulpmiddel bij het spinnen, 
twijnen en spoelen van garens of bij het 
weven, behoudens het bepaalde bij bij
zondere bepaling n°. IV hierna. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
V. Prespaan, pertinax en ander pa

pier, zoom ede papierwaren, bestemd om 
in fabrieken of trafieken te worden ge
bezigd bij het samenstellen of herstellen van 
motoren en andere electrotechnische arti
kelen, of om in fabrieken , waarin deze arti
kelen worden vervaardigd, tot zoodanig 
gebruik te worden verwerkt, behoudens 
het bepaalde bij bijzondere bepaling n°. IV 
hierna. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
VI. Decalcomanieën, transfers daaron

der begrepen, bestemd om in aardewerk
of andere fabrieken te worden gebezigd voor 
de samenstelling, versiering of afwerking 
van daar vervaardigde of te bewerken goe
deren, behoudens het bepaalde bij bijzonde
re bepaling n°. IV hierna. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
VII. Overige tot den post behoorende 

artikelen. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. I. Tot den 
post behooren niet : 

a. weefsels en vlechtwerken van papier 
en hetgeen met zoodanige weefsels en 
vlechtwerken geheel of hoofdzakelijk is 
samengesteld; 

b. artikelen, welke behooren tot een der 
posten nos. 15, 44, 48, 86, 132 of 142, 
onderdeel I. 

II. Wij behouden Ons voor bij algemee
nen maatregel van bestuur, onder de noo
dige voorzieningen, vrijdom van invoer
recht te verleenen voor sigarettenpapier, 
dat gebezigd wordt voor de vervaardiging 
van sigaretten in sigarettenfabrieken, of 
voor de vervaardiging van artikelen, welke 
bij invoer niet of aan een lager invoerrecht 
zijn onderworpen dan van sigarettenpapier 
is verschuldigd. 

Goudpapier en dergelijke artikelen voor 
het vervaai:digen van mondstukken van 
sigaretten zullen niet als sigarettenpapier 
worden aangemerkt. 

III. Van het volgens den post verschul
digd invoerrecht zijn vrijgesteld : 

1. Papierwaren (geschreven of getypte 
manuscripten, artikelen in brailleschrift, 
drukwerken, prenten, platen en kaarten 
daaronder begrepen) in boek-, brochure- of 
tijdschriftvorm, zoowel los als ingenaaid of 
ingebonden, mits bestaande, behalve om
slag en titelvel, zoo deze aanwezig zijn, uit 
meer dan vier bladzijden, blijkbaar bestemd 
om in haar geheel aanééngehecht te blijven, 
met inbegrip van de voor reclame daaraan 
toegevoegde drukwerken en de daarbij be
hoorende gelijktijdig ingevoerde prenten, 
platen, kaarten, modellen, patronen, platte
gronden, bijvoegsels of andere bescheiden, 
welke vóór, tussohen of achter den tekst 
zijn aangebracht of los daaraan zijn toege
voegd, met uitzondering van : 

a. boeken en andere papierwaren in 
boek-, brochure- of tijdschriftvorm, welke in 
opdracht of voor rekening van ingezetenen 
des Rijks of hler te lande gevestigde rechts
personen, in het buitenland zijn vervaar
di d; t. registers, schoolschriften, kantoor
boeken, kalenders, almanakken, jaarboeken, 
albums en andere papierwaren in boek-, 
brochure- of tijdschriftvorm, waarvan meer 
dan een vierde van het aantal al dan niet 
bedrukte bladzijden, om lag en titelblad, 
zoo deze aanwezig zijn, medegerekend, is 
voorzien van kalender of van niet ge
bruikte notenbalken, of geheel of gedeelte
lijk blijkbaar bestemd of ingericht, maar 
nog niet geheel is benut, voor het maken 
van becijferingen of schetsen, voor het 
maken van aanteekeningen, het invullen 
van prijsbedragen, voor het inschuiven of 
opplakken van prenten, platen, postzegels, 
photographieën of andere artikelen, of 
dergelijk gebruik ; 

c. boeken en andere papierwaren in 
boek-, brochure- of tijdschriftvorm, welke 
geheel of voor meer dan de helft van het 
aantal bladzijden, berekend als is aan
gegeven sub b hiervoor, bestaan uit pren
ten, platen, kaarten, plattegronden, tee
keningen of afbeeldingen, welke uitvouw
baar, samenvouw baar of opzetbaar zijn; 

d. boeken met metalen, lederen of 
andere sluiting, of waarvan rug of dekblad 
geheel of gedeeltelijk zijn bekleed of ver
sierd met edelgesteenten, halfedelgesteen
ten of paarlen of met imitatie's daarvan, of 
wel met edele metalen, met ivoor, been, 
barnsteen, schelp, schildpad, paarlemoer, 
lava of dergelijke natuurproducten, met 
celluloid, galalith of dergelijke fabrikaten, 
met fluweel of pluche, of fluweel- of pluche
achtige stoffen, met borduur-, brei-, haak-, 
kant- of ba tikwerk, of welke zijn verpakt in 
doos of étui, indien zich in de doozen of 
étui's bovendien bevinden een of meer in 
het tarief belast verklaarde artikelen, als 
portemonnaies, rozenkransen, verfbenoo
digdheden, enz. ; 

e. kleurboeken en zoogenaamde plak
boeken (boeken, waarin zich naast in k leu
ren gedrnkte voorbeelden, afbeeldingen be
vinden, bestemd om te worden nagekleurd, 
of waarvan de bladen deels zijn bedrukt 
met een schets en deels met gekleurde 
deelen dier zelfde schets, welke laatste zijn 
bestemd, om, na te zijn uitgeknipt, op de 
eerstbedoelde schets te worden geplakt), 
en zoogenaamde tooverboekjes. 

2. Schetsen, schilderstukken en teeke
ningen, zoom ede geschilderde of geteekende 
kakemono's en makimono's, een en ander 
mits niet voorzien van eenigerlei reclame of 
andere niet tot de eigenlijke voorstelling 
of afbeelding behoorende aanduiding in let
ters, cijfers, teekens of figuren, en met uit 
zondering van met de hand gekleurde pho
tographieën en andere artikelen, welke 
slechts gedeeltelijk door schilderen of tee
kenen zijn verkregen en van coulissen, 
schermen, panorama's en dergelijke ar
tikelen. 

3. Bouwkundige en andere technische 
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teekeningen op lichtdrukpapier, waarvan 
ten genoegen van den inspecteur der in
voerrechten ter losplaats of diens plaatsver
vanger, wordt aangetoond, dat zij betrek
king hebben op ontwerpen, prijsvragen of 
in uitvoering zijnde werken. 

4. Dag- en weekbladen, met uitzonde
ring van die, welke in opdracht of voor reke
ning van ingezet enen des Rijks of van hier 
te lande gevestigde rechtspersonen, in het 
buitenland zijn vervaardigd. 

5. Gedrukte of geschreven muziek waar
onder te verstaan van noten voorzien mu
ziekpapier, met aitzondering van de van 
!'en tekst voorziene muziek, welke in op
dracht of voor rekening van ingezetenen 
des Rijks of van hier te lande gevestigde 
r echtspersonen in het buitenland is ver
vaardigd. 

6. Van Staatswege uitgegeven, al clan 
niet gangbaar papiergeld. 

7. Postzegels en andere van Staatswege 
uitgegeven zegels en briefkaarten en andere 
van Staatswege uitgegeven met zegel be
drukte bescheiden, al dan niet gangbaar of 
gebruikt, ook indien die artikelen zijn ver
zameld in boekjes of albums, in welk ge
val het hiervoren bepaalde bij n°. 1, letter b, 
buiten toepassing zal blijven. 

8. Effecten, coupons, couponbladen, 
bankbilj etten , wissels en andere dergelijke 
geldswaardige stukken, met uitzondering 
van stukken, waaraan, wegens het niet vol
ledig ingevuld zijn van de voor invulling be
stemde ruimte of het ontbreken van num
mer, handteekening of naamstempel, op het 
oogenblik van invoer geldswaarde dient te 
worden ontzegel. 

9. Gebruikte spoorwegkaartjes, gebruik
te reisbiljetten, geheo.l of gedeeltelijk be
schreven kantoorboeken en andere derge
lijke stukken, waarvan ten genoegen van 
den inspecteur der invoerrechten ter los
plaats of diens plaatsvervanger wordt aan
getoond, dat de invoer geschiedt voor veri
fi catie of in verband met een kantoorver
plaatsing en cognossementen, vrachtbrie
ven en dergelijke bescheiden, waarvan de 
voor invulling bestemde ruimte is benut, 
zoomede plaatsbilj etten van buitenland
sche spoorwegmaatschappijen of andere 
ondernemingen van vervoer, welke naar 
hier te lande gevestigde ondernemingen 
worden gezonden voor de samenstelling 
van reisbiljetten in internationaal verkeer. 

10. Tenzij onder de waarde van naar 
dien maatstaf belaste goederen begrepen, 
drukwerken gevoegd bij, of gebezigd tot 
verpakking van goederen, waarmede zij 
tegelijk worden verkocht, verspreid of af
geleverd, en drukwerken, welke zijn toe
gevoe~d aan zendingen tot het geven van 
aanwiJzingen omtrent ontpakking, mon
teering of behandeling daarvan, of welke 
in niet meer dan vijf stuks zijn toegevoegd, 
om voor een verkoopartikel van afzender 
reclame te maken. 

11. Papierstof, houtslijp en cellulose in 
bladen of vellen, voorzien van gaten, of in 
vochtigen staat, bestemd om te dienen als 
grondstof voor de vervaardiging van pa
pier of kunstzijde, behoudens het bepaalde 

bij bijzondere bepaling n°. IV hierna. 
12. Papierlompen, papierafval en ver

scheurd papier, voor geen ander doel ge
schikt dan voor verwerking in den papier
molen. 

IV. De onderdeelen IV, V en VI van 
den post zoomede bijzondere bepaling no. 
III, sub 11, zullen alleen worden toegepast, 
indien de bestemming van de goederen in 
de aangifte is vermeld en desverlangd aan 
de ambtenaren belast met de visitatie te 
hunnen genoegen wordt aangetoond. 

Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur ten deze zoo noodig 
nader beperkende voorschriften te geven 
ten eind e misbruik te voorkomen. 

V. De vrijstelling van invoerrecht voor 
boeken en andere papierwaren in boek-, 
brochure- of tijdschriftvorm, voor dag- en 
weekbladen en voor gedrukte of geschreven 
muziek, achtereenvolgens opgenomen in de 
bijzondere bepaling III, sub 1, 4 en 5, zal 
alleen worden toegepast, indien blijkens de 
aangifte aanspraak op vrijstelling wordt ge
maakt en deze desverlangd aan de ambte
naren, belast met de visitati-~, t e hunnen 
genoegen wordt aangetoond . 

VI. Indien bij de toepassing van het 
bepaalde bij bijzondere bepaling UI, n°. 7, 
bij het invoeren van zegels en bescheiden 
in boekjes of albums, meer dan drie vierden 
van de voor aanhechting van zegels en be
scheiden ingerichte ruimte nog niet is 
benut, zal, met inachtneming van het be
paalde bij n°. 1, letter b van genoemde bij
zondere bepaling, van de boekjes en al
bums, waarin die M"tikelen zijn aange
bracht, afzonderlijk invoerrecht verschul
digd zijn en zullen deze afzonderlijk ten in
voer moeten worden aangegeven. 

VII. Vellen papier, blijkbaar bestemd 
om zoodanig te worden gevouwen en ge 
sneden, dat opeenvolgende bladzijden wor
den verkregen, worden voor de toepassing 
van den p ost gelijkgesteld met papierwaren 
in boek-, brochure- of tijdschriftvorm. 

107. Parapluies, parasols en wandel
stokken en geraamten, naalden, stokken, 
knoppen, handvatten en haken daarvoor. 

I. -Parapluies en parasols, ook tuin
parasols en parasols van papier, en van stok 
of naald voorziene parapluie- en parasolge
raamten: 

a. van stok of naald voorziene para
pluie- en parasolgeraamten. 

Maatstaf : waarde - R echten: 10 % 
b. overige artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
II. Wandelstokken en van knop, haak 

of handvat of van taats of andere afslui
t ing voorziene stokken en naalden voor 
parapluies en parasols. 

Maatstaf : waarde - Rechten 12 % 
III. K noppen, handvatten en haken 

voor parapluies, parasols en wandelstokken. 
Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Op maat 
afgesneden, al dan niet verder bewerkte 
stokken, waaraan taats of andere afsluiting 
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en knop, haak of handvat ontbreken, zoo
mede ruwe stokken, waaraan enkel een 
haak of knop is gebogen, worden niet als 
wandelstokken of als stokken voor para
pluies of parasols aangemerkt, maar belast 
volgens post no. 59. 

2. Wandelstokken met daarin geborgen 
parapluie, hengel, degen, meetwerktuig of 
dergelijke artikelen, worden belast als wan
delstokken. 

108. Photographietoestellen, toestellen 
voor het vervaardigen van lichtdrukken, 
vergrootings- en verkleiningstoestellen; 
onderdeelen en toebehooren van een en 
ander, zoomede in de photographie ge
bezigde hulpmiddelen. 

I. Photographietoestellen (apparaten en 
toestellen voor het maken van photogra
phieën in kleuren, camera's obscura en 
cinematographische opnametoestellen daar
onder begrepen) : 

a. toestellen ingericht voor opnamen 
van geen grooter formaat dan van 9 X 12 
c.M. of daarmede gelijkstaand oppervlak, 
met uitzondering van toestellen met inge
bouwde kleurenfilters, ingericht voor het 
gelijktijdig of achtereenvolgend vervaar
digen van drie negatief-opnamen van een 
zelfde onderwerp. 

Maatstaf : waarde - R echten : 12 % 
b. andere, de bij letter a uitgezonderd 

daaronder begrepen. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 

IL Objectieven, aplanaten, anastig
maten, euryscopen en andere afzonderlijk 
ingevoerde gevatte lenzen: 

a. met een brandpuntsafstand van niet 
meer dan 15 c.M. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
b. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
III. Photographiepapier, phctographi

sche glasplaten, en, voor zoover niet be
hoorende tot post n°. 42, andere artikelen, 
welke voor het doen van opnemingen of 
het maken van afdrukken door middel van 
Jichtinwerking, lichtgevoelig zijn gemaakt: 

a. voor het doen van opnemingen of het 
maken van afdrukken van geen grooter for
maat dan van 9 X 12 c.M. of daarmede ge
lijkstaand oppervlak. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
b. overige artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
IV. Cassetten, chassis, inlegraampjes, 

objectiefplankjes, balgen, adepten voor 
balc,en, moment-, tijd- en gordijnsluiters, 
zoo~ede pi~tonpompen en windkussens 
daarvoor, zoeke"s, vinders, periscopen, li
bellen of ronde waterpassen, loodaanwij
zers, photometers, belichtingsmeters, phae
noscopen, statieven en andere dergehJke 
deelen, onderdeelen en toebehooren van de 
tot den post behoorende apparaten en toe
stellen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
V. Magnesium- of zoogenaamd oliksem

poeder, en andere dergelijke artikelen, 

welke bij het doen van photographische op
nemingen, tot het opwekken van licht wor
den aangewend : 

verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf : waarde - Rechten : l O % 

VI. Retoucheer-, fixeer- en ontwikkel
middelen, fixeer - en andere baden, mid
delen voor het versterken of verzwakken 
van negatieven, en andere dergelijke hulp
middelen, gebezigd bij het ontwikkelen of 
afwerken van het opgenomen beeld: 

verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

VII. Vergrootings- en verkleiningstoe
stellen, vergrootingskokers en maegascopen 
daaronder begrepen, toestellen voor het ver
vaardigen van lichtdrukken ; copieerappa
raten, copieerramen, drukramen, vignetten, 
multiplicators en andere toestellen voor 
het copieeren of vermenigvuldigen van pho
tographieën, prentbriefkaarten en dergelijke 
artikelen, zoom ede vignett.eerapparaten: 

a. indien zij een gewicht hebben van 
5 kilogram of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
b. bij hooger gewicht. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 

109. Portemonnaies, geldbeurzen, me
talen gelddoosjes, zakportefeuilles, étui's 
voor messen, brillen en lorgnetten, lodde
rijndoosjes, snuifdoozen, reukfleschjes, 
eau-de-cologne-zakspuitjes, beschermkas
ten voor horloges, en, met uitzondering 
van artikelen, welke beantwoorden aan 
de omschrijving van onderdeel II van post 
n°. 91, andere dergelijke gewoonlijk in 
den zak gedragen voorwerpen voor het 
bergen van artikelen voor persoonlijk of 
lijfsgebruik of om artikelen voor persoon
lijk of lijfsgebruik tegen beschadiging te 
beschermen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

110. Prikkel- of stekeldraad, prikkel
lint, métal déployé, harihggraatstaal en 
geweven of gevlochten metaalgaas, m~
taaldoek en metaalband (imitatie vlecht
werk, weefsels en vlechtwerken van me
taalband en dergelijke artikelen daaron
der begrepen), een en ander zoowel aan 
het stuk als in niet verder bewerkte stuk
ken, zoomede uit metaaldraad of metaal
band gevlochten hulzen, buizen, koord, 
snoer en touw. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 8 % 
B;JzONDERE BEPALINGEN. I. De vraag 

of voor de toepassing van den post de in
voer geschiedt aan het stuk of in niet verder 
bewerkte stukken, zal worden beantwoord 
aan de hand van de regeleP, aangegeven bij 
bijzondere bepaling VIII, sub 1, letter a 
en b op post n°. 91. 

2. Weefsels, vlechtwerken en andere der
gelijke fabrikaten, welke vervaardigd zijn 
van metaaldraad of metaalband, waarin 
papier, weefsel, garen of andere dergelijke 
tot een der posten nos. 44, 91 of 106 be
hoorende zelfstandigheden zijn verwerkt, 
worden belast volgens post n°. 91. 
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111. Projectietoestellen en onderdeelen 
en toebehooren daarvan. 

I. Filmprojectietoestellen, ook indien 
tevens ingericht voor geluidweergave, too
verlantaarns en andere dergelijke projectie
toestellen. 

Maatstaf : waarde - Rechten -: 12 % 
II. Voorstukken of projectors (drijf. 

werken voor het voortbewegen van de film 
en het regelen van den loop daarvan}, ob
jectieven, diaphragma's en film- of brand
trommels. 

Maatstaf : waarde - R echten : 12 % 
III. Sciopticon- en tooverlantaarnplaat

jes, gekleurde glasplaten gevat in houder 
voor het verkrijgen van kleureffecten, mas
kers voor het afsluiten van lantaarnplaat
jes, filmspoelen, plaatdragers voor het door
schuiven der platen tijdens de projectie, 
zoomede andere dergelijke bij het projec
teeren van lichtbeelden gebezigde artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
BIJZONDERE BEPALING. Cinematogra

phi~che en andere films worden belast vol
gens post no. 42. 

112. Rookersbenoodigdheden. 
Tabaks-, sirraren- en sigarettenpijpen 

v .a .s ., nergilehs, sigaren- en sigaretten
houders (houders waarmede sigaar of si
garet bij het rooken wordt vastgehouden) 
en dergelijke artikelen daaronder begrepen, 
zoomede opiumpijpen en de voor een en 
ander gebezigde branders , koppen, doppen, 
~!uitingen, roeren en mondstukken: sigaren
koker~, sigarettenkokers, sigaretteproJmat
j es, nicotinefilters , pijpewisschers, tabaks
zakken, tabaksdoozen, sigarenaanstekers, 
omhullingen voor lucifersdoosjes, sigaren
knippers en sigarendoovers, sigarenkist. 
openers, sigaren-, pijpen- en lucifersstan
ders, sigarendoozen, sigarendroogflesschen, 
tabakspotten, aschbakjes, rookstellen,rook
tafeltjes, zoomede andere dergelijke roo
kersbenoodigdheden. 

a. pijperoeren en pijpemondstukken in 
onafgewerkten ruwen staat, vervaardigd 
van hard gummi, hoorn of kunsthars, een 
en ander mits nog voorzien van doorloopen
den vormnaad of nog niet voorzien van 
luchtkanaal. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
b. overige artikelen. 

~aatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
BIJZONDERE BEPALING. Vederschachterr 

voor het vervaardigen van papieren sigaren
of sigarettenpijpen, en niet gemonteerde 
diersprongen zijn van het volgens den post 
verschuldigd invoerrecht vrijgesteld. 

Ruw houten pijpekoppen met nog geheel 
massief steelstuk worden belast volgens 
post no. 59. 

113. Saccharine, saccharinezouten en 
andere kunstmatige zoetstoffen, zoomede 
producten en zelfstandigheden, welke 
kunstmatige zoetstoffen bevatten en 
waarvoor geen afzonderlijke regeling in 
verband met de aanwezigheid van kunst-

matige zoetstoffen in het tarief is aange
geven. 

I. Verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

en 
100 kg - f 27.15 

II. Ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf : 100 kg - Rechten: f 27.15 

114. Sappen, aftreksels, oplossingen, 
distillaten, extracten, essences en tin c
turen, zoomede producten en zelfstandig
heden, welke voor een aanmerkelijk ge
deelte uit deze artikelen bestaan, een en 
ander ook verdund, ingedikt of in poeder
vorm, zoogenaamde Meiwijn-essences en 
dergelijke artikelen daaronder begrepen. 

I. Appelstroop en perenstroop (ingedikt 
appel- en perensap daaronder begrepen): 

a. verpakt. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

en 
100 kg - f 3.-

b. ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf: 100 kg - Recht.en : f 3.

II. Overige tot den post behoorende 
artikelen : 

verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

115. Scharen en andere gereedschappen, 
hulpmiddelen en instrumenten met 
schaarbeweging, zoomede tangen, pin
cetten en tondeuses. 

I. Tondeuses v.a.s., ook voor het scheren 
of knippen van dieren, zoomede tondeuse
messen: 

a. tondeusemessen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

b. tondeuses : 
1. indien zij een gewicht hebben van 

3 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

2. bij booger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

II. Wildscharen en andere tafel- en 
keukenscharen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
III. Scharen, tangen, gereedschappen, 

hulpmiddelen en instrumenten met schaar
beweging, een en ander indien voorzien van 
twee oogen, zoomede van oog voorziene 
deelen daarvan. 

Maatstaf: waarde - R echten: 10 % 
IV. Tangen voor haardgarnituren en 

alle tangen, welke daarmede in vorm over
eenkomen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
V. Friseer- en onduleertangen en alle 

tangen voor toiletgebruik. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

VI. Pincetten v.a s., kruispincetten en 
pincetten voor medisch gebruik daaronder 
begrepen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
VII. Overige tot den post behoorende 

artikelen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
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BIJZONDERE BEPALING- Suikertangen en 
dergelijke tangen voor tafelgebruik worden 
belast volgens post n° . 39. 

116. Schoen- en hoefbeslag. 
I. Hoefijzers, hoefkalkoenen, hoefzolen, 

zoomede ander hoefbeslag en andere hoef
bekleeding, ook van rubber of dergelijke 
stof. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
II. Schoenbeslag (metalen plaatjes ge

bezigd tot vermindering der slijtage van 
zolen en hakken), hoefijzertjes gebezigd 
tegen het afslijten van de schoenhakken, 
lederen nopjes voor voetbalschoenen en 
andere dergelijke artikelen, welke onder of 
aan schoenzolen of schoenhakken worden 
aangebracht tot het verminderen van slij
tage, het voorkomen van uitglijden of voor 
een dergelijk doel, ij ssporen en dergelijke 
artikelen daaronder begrepen, zoomede ge
heel of hoofdzakelijk uit caoutchouc, rubber 
of guttapercha bestaande hakken, zolen, 
z.g. tips en dergelijke artikelen, gebezigd 
voor het samenstellen of bekleeden van 
schoenzolen of schoenhakken. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Nagels en 

spijkers worden belast volgens post n°. 125. 
2. Het bepaalde bij bijzondere bepaling 

no. 1 op post n°. 29 is mede van toepassing 
op dezen post. 

117. Schoenen, laarzen en pantoffels, 
en andere dergelijke voet- en beenbeklee
ding, klompschoenen, klompen, overschoe
nen, muilen, sandalen, been- en rijkap
pen, been- en broekbeschermers, slob
kousen en dergelijke artikelen daaronder 
begrepen, zoomede leestklaar schoen
werk (waaronder te ver5taan bovenstuk
ken voor bottines, laarzen, pantoffels en 
andere voet- en beenbekleeding, welke, 
om als zoodanig te worden aangewend, 
slechts behoeven te worden voorzien van 
zool of klomp) en losse inlegzooltjes. 

I. Duikerschoenen, voor zoover ver
zwaard met lood of andere stof. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
II. Schoenen en andere tot den post 

behoorende artikelen, uitsluitend of zoo
goed als uitsluitend vervaardigd van asbest. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
III. Leestklaar schoenwerk, voor zoo-

ver niet behoorende tot onderdeel II. 
Maat staf: waarde - R echten: 10 % 

IV. Klompen, klompschoenen en schoen
klompen. 

Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 
doch n iet minder dan f 1 .50 per 100 kg bruto 

V. Overige tot den post behoorende 
artikelen . 

Maatstaf : waarde - R echten : 12 % 
B IJZONDERE BEPALINOEN. 1. Klim

schoenen, gebezigd door houthakkers of 
bij het beklimmen van telefoon- en telegraaf
palen, welke, bindriemen buiten aanmer
king gelaten, uitsluitend zijn vervaardigd 
van metaal, behooren niet tot den post. 

2. Voor artikelen, belast volgens onder-

rleel IV van den post, wordt voor de toe
passing van de Waardewet 1927 (Staatsblad 
n°. 17) aangenomen, dat zij enkel naar de 
waarde zijn belast en wodt de waarde met 
betrekking tot het invoerrecht, verschuldigd 
volgens dezen post, geacht niet minder te 
bedragen dan 37 .50 gulden per 100 kilogram 
bruto-gewicht der aangegeven partij. Voor 
de toepassing dier wet wordt de waarde d er 
goederen mede geacht t e laag t e zijn aan
gegeven, indien blijkt, dat ten gevolge van 
een onjuiste aangifte van het bruto-gewicht, 
der goederen, minder invoerrecht is be
rekend dan verschuldigd is. 

118. Schrijfmachines, rekenmachines 
en boekhoudmachines, zoomede rekenlat
ten of rekenlinialen en dergelijke hulpmid
delen en de voor schrijf-, reken- en boek
houdmachines gebezigde telregisters, me
chanismen, geraamten, linialen, toetsen, 
tongbewegingen, lettertongen al dan niet 
voorzien van letter, cijfer of teeken en zoo
genaamde wagens. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 

119. Sigaren en sigaretten v.a.s., en al 
hetgeen als sigaren of sigaretten wordt 
gebruikt, zoogenaamde strootjes en klap
sigaren daaronder begrepen. 

I. Sigaren, onverminderd den accijns. 
Maatstaf : waarde - R echten : 30 %, 

doch niet minder dan f 15.- per 1000 stuks, 
berekend voor elke soort en kwalitei t afzon 
derlijk. 

II. Sigaretten, onvenninderd den ac
cijns. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 45 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Menthol

houdende sigaretten of zoogenaamde asth
masigaretten, voor zoover niet samenge
steld met tabak, worden belast volgens 
post n°. 45. 

2. In alle volgens artikel 120 der Alge
meene wet van 26 Augustus 1822 (Staats 
blad n°. 38) voor sigaren in te leveren aan
giften ten in- of doorvoer, moet het aantal 
stuks en de waarde van elke soort en kwali
teit afzonderlijk worden vermeld. 

3. Voor de toepassing van de Waarde
wet 1927 (Staatsblad n°. 17) wordt de waar
de van sigaren, met betrekking tot het in
voerrecht, verschuldigd volgens dezen :P.ost, 
geacht niet minder te bedragen dan Vljftig 
gulrlen per 1000 stuks. 

120. Signaal-en waarschuwingstoestel
len, klokken, fluiten, gongs en andere ar
tikelen voor het voortbrengen van geluid
signalen, scheepsroepers en spreektrom
petten daaronder begrepen; richtingaan
wijzers en andere n.a.g. artikelen voor 
het geven van waarschuwingen of seinen, 
welke verband houden met het verkeer te 
land, te water of in de lucht. 

I. Spoorwegkloksignaaltoestellen en brul
en belboeien, met uitzondering van af
zonderlijk ingevoerde klokken, bellen en 
andere geluidgevende artikelen daarvoor. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
II. Seinpalen voor spoorwegverkeer, 

bakens en boeien, zoomede z.g. scheeps-
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telegraphen (toestellen gebezigd voor het 
overbrengen van scheepsseinen en scheeps
bevelen van het eene deel van het schip 
naar het andere), met uitzondering van af
zonderlijk ingevoerde lampen voor een en 
ander . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
III. Overige artikelen, de bij onder

deel I uitgezonderde inbegrepen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

BIJZONDERE BEPALING. Afzonderlijk in
gevoerde lampen voor de bij onderdeel II 
van den post belaste artikelen worden be
last volgens post n° . 80. 

121. Sluitbeugels ( ook voor het afslui
ten van binnenzakjes) voor portemon
naies, tasschen, valiezen, tabakszakken en 
andere artikelen, welke behooren tot een 
der posten nos. 75, 109 of 112; sluitingen 
voor boeken en sluitingen voor colliers, 
armbanden, horlogekettingen en voor 
andere lij fsieraden (musquettons, haken 
en veerringen en dergelijke artikelen 
daaronder begrepen); zoogenaamde trek
of snelsluitingen; deksels, stoppen, doppen 
en flesschensluitingen, flesschencapsules 
en andere dergelijke afsluitmiddelen. 

I. Artikelen, welke geheel of gedeelte
lijk bestaan uit edele metalen, uit kristal 
of glas , uit agaat, git, yade of ander derge
lijk kostbaar gesteente, of uit stoffen ge
noemd of bedoeld bij de posten nos. 31 
en 63. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
II. Samengesteld op andere wijze : 

A. Sluit beugels ( ook voor het afsluiten van 
binnenzakj es) voor portemonnaies, tasschen, 
valiezen, tabakszakken en andere artikelen, 
welke behooren tot een der posten nos. 
75, 109 of 112, zoomede zoogenaamde trel< 
of snelslu itingen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
B. Sluitingen voor boeken en sluitingen 

voor colliers, armbanden, horlogekettingen 
en voor andere lijfsieraden (musquettons, 
haken, veerringen en dergelijke artikelen 
daaronder begrepen) . 

Maatstaf : waarde - Rechten: % 
C. Flesschencapsules. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
D. Deksels, stoppen, doppen en f!es

schensluitingen en andere dergelijke af
sluitmiddelen met uitzondering van fles
schencapsules : 

1. geheel of gedeeltelijk bestaande uit 
kurk, of wel voorzien van een tot post n°. 
29, onderdeel II, letter a, behoorende r in!!, 
r ingvormige gesloten rand of van opening 
voorziene schijf. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
2. met daarop gesneden of daarop ge

monteerde afbeeldingen van menscben, 
dieren, molens, schepen, emblemen, wapens 
of dergelijke afbeeldingen, zoomede sproei-, 
spuit-, schenk-, druppel - en zoogenaamde 
ballonspuitkurken. 

Maatstaf : waarde - RecJiten : 12 % 
3. geheel of gedeeltelijk bestaande uit 

aardewerk, pottenbakkerswerk, porselein 
of natuursteen: 

a . beugelf!escbsluitingen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

b. overige: 
indien zij een gewicht hebben van min

der dan 3 kilogram. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 

bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

4. geheel of gedeeltelijk bestaande uit 
h out: 

a. beschilderd, gebeitst, gedecoreerd, 
geolied, gepolitoerd, gelakt, geverfd, gever
nist, gewast, versierd of op andere derge
lijke wijze bewerkt. 

Maatstaf : waarde - Rech ten : 10 % 
b. andere. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
5. geheel of hoofdzakelijk bestaande uit 

onedel metaal : 
a. welke zijn voorzien van handvat, 

steel, oog, baak. ring, knop of andere in
richting om te dragen, aan te vatten of op 
te beuren of om, zij het dan ook door middel 
van schroeven of ketting of op dergelijke 
wijze, te bevestigen of op te hangen, en een 
gewicht hebben van 1 kilogram of minder, 
met uitzondering van pluggen geheel ver
vaardigd van metaal. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
b. andere, de bij letter a uitgezonderde 

inbegrepen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

6. overige. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Artikelen, 
welke bebooren tot de posten nos . 39, 88, 
91 of 106, behooren niet tot dezen post. 

2. Het bepaalde bij bijzondere bepaling 
n°. 2 op post n°. 1 is mede van toepassing 
op onderdeel II, letter D, n°. 3 van dezen 
post. 

Xylolith en dergelijke producten worden 
voor de toepassing van den post met hout 
gelijk gesteld. 

122. Snij-, kneed-, kneus-, hak- en 
maalwerktuigen en persen van allerlei 
aard, n.a.g., zoomede niet afzonderlijk ge
noemde hulpmiddelen, gebezigd bij het be
reiden of voorloopig bereiden van eet
waren, dranken en van de voor de berei
ding van eetwaren en dranken gebezigde 
ingrediënten. 

I. Papierafscheurapparaten : 
a. indien zij een gewicht hebben van 

10 kilogram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

II. Kool-, kaas- en komkommerschaven 
en op bouder bevestigde koolmessen, deeg
rollen, groentenstampers, aardappelstam
pers, citroenpersen, vleeschkloppers,kersen
ontpitters, appelboren, eierkloppers, eier
snijders, sambal- en komkommertrekkers, 
raspen, worsthoorntjes en andere dergelijke 
n .a .g. gereedschappen en hulpmiddelen, 
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voor zoover deze niet behooren tot post 
no. 15, 39, 47, 60, onderdeel VI of tot onder
deel III of IV van dezen post, gebezigd bij 
het bereiden of voorloopig bereiden van eet
waren of dranken of de daarvoor gebezigde 
ingrediënten : 

a. indien zij een gewicht hebben van 
600 gram of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
b. bij hooger gewicht. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
III. Broodsnijmachines, papiersnijma

chines, bliksnijmachines, van mes voorziene 
hak- en snijborden, en andere snij- en bak
toestellen, bestaande uit een bord, plank 
of toestel met een daaraan bevestigd mes, 
dat bij het snijden of hakken met de hand 
wordt bewogen: 

a. indien zij een gewicht hebben van 
5 kilogram of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
b. bij hooger gewicht. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
IV. Koffiemolens; specerijmolens; 

vleeschmolens; verfmolens; snijboonenmo
lens; koolsnijmachin~s; vleeschbakma
chines; worststopmachmes; amandelwriJf
machines ; eierklutsmachines; vruchten
persen; vetpersen; toestellen voor het 
mengen van mayonaise of het kneden van 
meel; karnmacbines; machines voor het 
schillen van aardappelen ; machines voor 
het schillen, boren of ontpitten van vruch
ten ; en ongeacht hun gebi:~ik, alle persen, 
maal-, kneed-, kneus-, SDIJ -, bak-, meng-, 
roer-, schil- en fijnmaaktoestellen, zoomede 
alle n.a.g. werktuigen en toestellen, gebezigd 
bij het bereiden of voorloopig bereiden van 
eetwaren, dranken en van de voor de be
reiding van eetwaren en dranken gebezigde 
ingrediënten ; een en ander voor zoover 
die werktuigen, persen en toestellen worden 
bewogen door middel van een kruk, zwen
gel, slinger of hefboom, door middel van 
een in- of aangebouwden motor of door 
middel van een drijfwiel, drijfriem of derge
lijke inrichting of wel, voor zooveel de per
sen betreft, door middel van een voor hand
beweging ingerichte schroef: 

a. voorzien van hengsel, handvat, oor, 
oog, haak, ring of andere inrichting om te 
dragen, aan te vatten of op te beuren of om, 
zij het dan ook door middel van touw of 
schroeven of op dergelijke wijze, te beves
tigen of op te hangen, of wel voorzien van 
tuit, schenkinrichting of uitlaatkraan : 

1. indien zij een gewicht hebben van 
12 kilogram of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
2. bij hooger gewicht. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
b. overige: 
1. indien zij een gewicht hebben van 

5 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

2. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

BIJZONDERE BEPALING. Het bepaalde 
bij bijzondere bepaling n°. 3 op post n°. 15 

is mede van toepassing op onderdeel IV, 
letter a, van dezen post. 

123. Speelgoed, n.a.g. 
Poppen, poppekleeren, poppestoelen, en 

poppewagens, ratels, rammelaars, klep
pers, kindertrompetten en andere kinder
muziekinstrumenten, kogels, bikkels, knik
kers en stuiters, volants, raketten, hoepels, 
vliegers, tollen, springtouwen, kaats- en 
andere speelballen, kindergeweren en kin
derpistolen, zweepjes, doosjes met vlecht
en borduurwerk, doosjes met serviezen, 
met verschillende figuren of tinnen sol
daatjes, met poppekleeren of met gereed
schappen, toestellen, spoorwegen en ver
voermiddelen in miniatuur en andere ge
heel of hoofdzakelijk met speelgoedartike
len samengestelde nécessaires en garnituren, 
zoogenaamde poppenhuizen en poppen
woningen, leg-, bouw- en blokkendoozen, 
hobbelpaarden, kinderschommels, kaleidos
copen, mutoscopen en andere artikelen, 
welke blijkens aard, vorm, verpakking of 
afwerking blijkbaar zullen worden aange
wend tot vermaak, ontspanning of afleiding 
van kinderen, miniatuur stoommachines, 
harken en ander van handvat of steel voor
zien, door kinderen gebezigd tuingereed
schap, en dergelijke artikelen daaronder 
begrepen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Koppen, 

rompen, ledematen en pruiken voor pop
pen, poppenschoenen, poppenhoeden, voor 
poppen gebezigde hoofd- en haarversie
ringsartikelen, en andere artikelen, welke 
blijkbaar voor het samenstellen, optooien 
of afwerken van poppen zullen worden 
aangewend, worden voor de toepassing van 
het tarief mede als speelgoed aangemerkt. 

2. Tot den post behooren niet: 
a . prentenboeken en andere tot post 

n°. 106 behoorende papierwaren in boek-, 
brochure- of tijdschriftvorm ; 

b. Montessori- en fröbelartikelen; 
c. harken en ander van handvat of 

steel voorzien tuingereedschap, dat een ge
wicht heeft van meer dan 600 gram ; 

d. hoefmagneten ; 
e. artikelen, welke door afmeting en 

degelijke afwerking ook tot andere doelein
den dan tot vermaak, ontspanning of aflei
ding van kinderen zijn aan te wenden ; 

een en ander mits geen deel uitmakende 
van tot den post behoorende nécessaires en 
garnituren . 

124. Spiegels v.a.s., zooals toilet-, kap-, 
wand- en zakspiegels, retoucheerspiegels, 
reclamespiegels, diaphanespiegels, oog-, 
neus- en keelspiegels, holle en bolle spie
gels ;· een en ander geheel of gedeeltelijk 
gevat in rand, lijst, houder of andere om
lijsting of omvatting of wel voorzien van 
handvat. 

I. Oog-, neus- en keelspiegels en andere 
spiegels voor medisch gebruik. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
II. Overige tot den post behoorende 

artikelen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
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125. Spijkers, draadnagels, meubelspij
kers, glijspijkers, tapijtspijkers, schroef
spijkers, schoennagels, polsternagels en 
dergelijke spijkers en nagels; punaises; 
schroeven, moerbouten, tirefonds en alle 
van schroefdraad voorziene bouten; moe
ren, klinknagels, klinkbouten en zooge
naamde nieten; splitnagels, splitpennen 
en draadsplinten; haakbouten, klavieren 
of duimen, alsmede krammen; z.g. plaat
spijkers, ook in metermaat; zoo·mede de 
bij een en ander gebezigde koppen, ringen, 
plaatjes, bussen en proppen, z.g . rawl
plugs daaronder begrepen. 

I. P unaises, waarvan de stiftlengte en 
de diameter van het bovenvlak onderschei
denlijk bedragen 10 en 15 millimeter of 
minder. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
II. Overige tot den post behoorende 

artikelen . 
Maatstaf: waarde - Rechten: 8 % 

126. Spuiten, besproeiings-, bestuivings-
en verstuivingstoestellen, zoo mede brand
bluschapparaten. 

I. Annihilateurs, extincteurs, brand
bluschgranaten en andere dergelijke al dan 
niet gevulde brandbluschapparaten, waar
bij het bluschmiddel zich in het voorwerp 
zelve bevindt en welke gewoonlijk na het 
aanbrengen van schok of stoot in werking 
treden of in hun geheel in het te blusschen 
vuur worden geworpen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
II. Brandspuiten , verfspuiten, smeer

spuiten , ozonisateurs, toilet-, taart-, deeg
en eau-de-colognespuiten, injectiespuiten, 
bloemenspuiten, ballonspuiten, glazenspui
t en, gieters, poederverstuivers, dauwbe
sproeiers, hydronetten en andere dergelijke 
spuiten , besproeiings-, bestuivings- en 
verstuivingstoestellen : 

A. Artikelen, welke een gewicht hebben 
van 500 gram of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
B. Artikelen van hooger gewicht : 
1. voorzien van hengsel, draagriem, 

draagband, oor, oog, haak, ring, knop, hand
vat, handgreep of andere inrichting om te 
dragen , aan te vatten of op te beuren of 
om, zij het dan ook door middel van touw 
of schroeven of op dergelijke wijze te be
vestigen of op te hangen : 

a. indien z\j een gewicht hebben van 
12 k ilogram of minder. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
b. bij hooger gewicht. 

Maat staf : waarde - Rechten: 6 % 
2. overige: 
a. indien zij een gewicht hebben van 

5 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

BIJZONDERE BEPALI OEN. 1. Straalpij
pen, gietermonden, z.g. verfpistolen en 
dergel(jke artikelen, welke slechts een on
derdeel zij n van werktuigen, apparaten of 

toestellen of slechts zijn aan te merken a ls 
het uitmondstuk van een leiding, behooren 
niet tot den post. 

2. Artikelen, voorzien van een al dan 
niet vast daaraan verbonden verwarmings
inrichting, vuur- of stookplaats, worden 
belast volgens post n°. 144. 

3. Het bepaalde bij bijzondere bepaling 
n°. 3 op post n°. 15 is mede van toepassing 
op onderdeel II, letter B, n°. l van dezen 
post. 

127. Strijkijzers en glans- en persijzers; 
strijkijzerbouten; elementen of gloeizolen 
voor electrische strijkijzers; strij kplanken 
en strijkijzerhandvatten. 

I. Strijkijzers en glans- en persijzers : 
a. indien zij een gewich t hebben van 5 

kilogram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

b. hij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

II. Strijkijzerhouten : 
a. indien zij een gewicht hebben van 

3 kilogram of minder . 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

III. Strijkplanken en strijkijzerhand
vatten, zoomede element-en of gloeizolen 
voor electrische strijkijzers . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
BIJZONDERE BEPALING. Bij het bepa

len van het gewich t , voor de toepassing van 
onderdeel Ivan den post, worden losse bou
ten en losse contactsnoeren niet mede ge
wogen. 

128. Suiker, zoomede suikerhoudende 
producten en zelfstandigheden, voor zoo
ver daaromtrent geen afzonderlijke rege
ling in verband met de aanwezigheid van 
suiker in het tarief is aangegeven en zij 
niet behooren tot een der posten nos. 16, 
58, sub I, of 156. 

I. Verpakt in papier, doos, flesch of 
andere verpakking, per verpakking inhou
dende 1200 gram of minder : 

a. geheel of gedeeltelijk bestaande uit 
kandiJ, bedoeld bij artikel 1, § 1, letter a, der 
Suikerwet 1924 (Staatsblad n°. 425) . 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
en 

b. andere. 
100 kg - f 28.55 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
en 

100 kg - f 27.15 
II. In tabletvorm, met uitzondering van 

verpakte tabletten, welke behooren tot 
onderdeel I, en met uitzondering van de 
gewone consumptiesuiker in tablet- of 
kubusvorm, welke behoort tot onderdeel 
III, onverminderd het specifieke recht of de 
accijns, bedoeld bij onderdeel III. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
III. Ingevoerd op andere wijze, zoo

mede, voor zoover niet behoorende tot on
derdeel I, gewone consumptiesuiker in 
tablet- of kubusvorm : 
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A. Suiker en suikerhoudende vloeistof
fen, ingevolge de Suikerwet 1924 (Staats
blad n°. 425) en het bepaalde bij bijzondere 
bepaling n°. 1 op dezen post aan accijns 
onderworpen : 

1. kandij, niet minder van hoedanigheid 
dan die bedoeld bij onderdeel I, letter a, 
hiervoor, zoomede melis, lompen en andere 
geraffineerde suiker, alsmede ruwe suiker 
en basterd beide van 98 percent of hooger 
gehalte (behoudens accijns). 

Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 2.40 
2. overige (behoudens accijns) . 

Maatstaf : - Rechten : 
B. Zetmeelsuiker (waaronder begrepen 

moutsuiker), in stukken, welke een gewicht 
hebben van meer dan 10 gram, zoomede 
zetmeelstroop (waaronder begrepen mout
suiker- of maltosestroop) ; een en ander mits 
niet vermengd met andere suiker of samen
gesteld met stoffen, welke bij gewone samen
stelling daarin niet voorkomen. 

Maatstaf : 100 kg - Rechten : f 5.-
C. Andere tot den post behoorende a,rti

kelen, indien het suikergehalte : 
a . meer is dan 5, maar niet meer dan 

10 pct. 
Maatst af: 100 kg - R echten: f 2.75 

b. meer is dan 10, maar niet meer dan 
25 pct. 

Maatstaf : 100 kg - Rechten : f 6.85 
c. meer is dan 25, maar niet meer dan 

50 pct. 
Maatstaf : 100 kg - Rechten : f 13.60 

d. meer is dan 50, maar niet meer dan 
75 pct. 

Maatstaf : 100 kg - Rechten : f 20.40 
e. meer is dan 75 pct. 

Maatstaf : 100 kg - Rechten: f 27.15 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Met uit
zondering van de producten en zelfstandig
heden, genoemd sub III, letter A, nos. 1 en 
2, en behoudens het bepaalde sub II van 
den post, is van de bij den post bedoelde 
producten geen accijns verschuldigd. 

Zetmeelsuiker in stukken, welke een ge
wicht hebben van 10 gram of minder, 
wordt bij invoer geacht te behooren tot de 
suiker bedoeld bij artikel 1, § 1, letter f der 
Suikerwet 1924 (Staatsblad n°. 425). 

2. Producten en zelfstandigheden , welke 
niet meer dan 5 percent suiker bevatten, 
worden voor de toepassing van den post 
niet als suiker of als suikerhoudende pro
ducten en zelfstandigheden aangemerkt . 

3. Suiker en suikerhoudende producten 
en zelfstandigheden, welke saccharine of 
andere kunstmatige zoetstoffen bevatten, 
en waarvoor in verband met een samen
stelling met die stoffen geen belasting of 
afzonderlijke regeling in het tarief is aan
gegeven, worden, voor zoover zij niet op 
grond van een anderen post hoo~er zijn be
last, met vrijstelling van acciJns, belast 
volgens post n°. ll3. 

4. Suikerhoudende producten en zelf
standigheden, samengesteld met honig of 
kunsthonig, voor zoover daaromtrent geen 
afzonderlijke regeling in verband met de 

aanwezigheid van suiker in het tarief is aan
gegeven, en zij niet behooren tot een der 
posten nos. 16 of 156, worden belast volgens 
post n°. 58. 

5. Met uitzondering van al dan niet ge
inverteerde suikeroplossingen, behooren 
suikerhoudende vloeistoffen, welke langs 
den normalen voor suiker- en suikerstroop
bereiding gebruikelijken weg zijn verkregen, 
zoomede mengsels daarvan, indien daar
aan geen vreemde bestanddeelen zijn toe
gevoegd, tot onderdeel III, letter A, n°. 2 
van den post. In andere gevallen worden 
zij, evenals de al dan niet geïnverteerde 
suikeroplossingen, belast volgens onderdeel 
III, letter C, van den post. 

Het vorenstaande geldt alleen voor zoo
ver op deze vloeistoffen onderdeel I of on
derdeel III, letter B, van den post niet van 
toepassing is en behoudens het bepaalde 
bij de bijzondere bepalingen nos. 2, 3 en 
4 hiervoor. 

6. Voor de toepassing van onderdeel III, 
letter A, n°. 1, wordt onder gehalte ver
staan het gehalte waarnaar de accijns vol
gens de Suikerwet 1924 (Staatsblad n°. 425) 
wordt berekend. 

7. Het bepaalde sub 1, 2 en 3 van de 
bijzondere bepalingen op post n°. 74 is mede 
van toepassing op de producten en zelfstan
digheden, bedoeld sub I, II en III, letter G 
van dezen post. 

8. Bij invoer van producten en zelfstan
digheden op of in suiker, stroop of andere 
tot den post behoorende stoffen, wordt, ook 
voor het bepalen van het suikergehalte, het 
netto-gewicht gesteld op dat van die stoffen 
met de daarin aanwezige producten en zelf
standigheden te zamen. 

9. Ten aanzien van producten, welke op 
grond van hunne verpakking behooren tot 
onderdeel I van den post, doch welke op 
grond van hunnen aard behooren tot de 
producten, bedoeld bij onderdee! III, letter 
A, van den post, zoom ede ten aanzien van al 
dan niet geïnverteerde suikeroplossingen. 
is van toepassing het bepaalde bij artikel 
130 der Algemeene wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 38) als waren die goede
ren in dit artikel genoemd. 

10. Tot den post behooren niet : 
a. met melasse samengestelde verf- en 

kleurstoffen, indien zij blijkbaar zijn be
stemd om te dienen als verf- of kleurstof en 
het gehalte aan melasse niet hooger is dan 
60 percent; 

b. al dan niet ingedikte vruchtensappen, 
voor zoover daaraan geen suiker (zetmeel
suiker daaronder begrepen), beetwortelsap, 
suikeroplossingen of suikerstropen zijn toe
gevoegd; 

c. melksuiker en melkpoeder van gewone 
samenstelling. 

129. Tabak in rollen of bladen; geplette 
en ongeplette tabaksstelen; karotten, 
snuif, gekorven en alle andere gefabri
ceerde tabak, met uitzondering van siga
ren en sigaretten. 

I. In rollen of bladen, en niet gekorven, 
ongeplette tabaksstelen. 

Maatstaf : 100 kg - Rechten : f 1.40 
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II. Geplette niet gekorven tabaksstelen. 
Maatstaf : 100 kg - Rechten: f 5.

III. Karotten, snuif, gekorven en alle 
andere n.a.g. gefabriceerde tabak, gekorven 
tabaksstelen daaronder begrepen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 30 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Afval van 

bij den post genoemde artikelen en afval 
van sigaren en sigaretten, voor zoover die 
afvallen geschikt zijn om te dienen als 
grondstof voor nieuw fabrikaa t en daarvoor 
geen belasting bij den post is aangegeven, 
zoomede plantendeelen gedrenkt met ta
baksextract, cellulosepraeparaten met 
eenige bestanddeelen van tabak, gebezigd 
a ls dekblad voor sigaren, en dergelijke 
tabakssurrogaten, worden voor de toepas
sing van het tarief als tabak aangemerkt, 
en voor het bepalen der deswege verschul
digde belasting, naar gelang van aard en ge
bruiksgeschiktheid, met de bij den post ge
noemde artikelen gelijk gesteld. 

2. Tot verbruik bereide tabak is boven
dien onderworpen aan accijns. 

3. W ij behouden Ons voor bij algemee
nen maatregel van bestuur, onder de noodi
ge voorzieningen, vrijstelling van invoer
recht te verleenen voor tabak en tabaks
stelen bestemd om te dienen als landbe
mesting of om te worden gebezigd bij de 
vervaardiging van producten, welke bij in
voer niet of aan een lager invoerrecht zijn 
onderworpen dan voor tabak en tabaksste
len is verschuldigd. 

130. Tafels, kasten en tafelbladen, zoo
mede standers, rekken, consoles, voeten 
en voetstukken en dergelijke artikelen 
voor het bergen, dragen of ondersteunen 
van voorwerpen (vitrines, wand- en buf
fetkasten, étagères, waschtafels, schrij f
taf els, wand-, klap-, werkbank- en bloe
mentafels, toonbanken, schrijfbureaux, 
schrijflessenaars, lezenaars op voetstuk, 
gueridons, portret-, brieven-, boeken- en 
krantenhangers, standers en ezels voor 
schilderij en en photographieën, ook zoo
genaamde morrahstanders, standers en 
houders voor voorsnijmessen, llesschen, 
zoutvaatjes en ander eet-, drink- en tafel
gerei, standers, rekken en hangers voor het 
bergen van provisiepotten, poets-, schuur
en wrijfbenoodigdheden, jas-, mof- en 
kleederhangers, hangers voor het dragen 
van gordijnen (zoogenaamde gordijngar
nituren), borstelhangers, haken en klem
men voor het daaraan ophangen van goe
deren, sleutelborden, stempelrekken, bor
denrekken, kloprekken, droogrekken, 
piedestals, kapstokken, étalagestanders, 
voeten en voetstukken voor werktuigen 
en toestellen en andere dergelijke artike
len daaronder begrepen). 

I. Tafelbladen, waaronder te verstaan 
a l dan niet gebeitste, gepolitoerde, beschil
derde, geverfde of bekleede bladen, geheel 
of gedeeltelijk samengesteld uit of met hout, 
riet, bies, rotting, bamboe of andere derge
lijke natuurproducten, welke, zonder het 
afronden of op andere dergelijke wjjze ver
der bewerken der randen, hoeken of zijden, 

als dekbladen of uittrekbladen voor tafels 
zijn aan te wenden. 

Maatstaf : waarde - Rech ten : 12 % 
II. Tafels, kasten, standers, rekken, han

gers, consoles, voeten en voetstukken : 
A. Tafels, waarvan voetstuk of pooten, 

en kasten, waarvan de kastromp (kast zon
der dekblad, deuren, jalouzie- of glasafslui
ting), geheel of hoofdzakelij k is vervaar
digd van hout, riet, rotting, bamboe of 
andere dergelijkenatuurproducten,zoomede 
de uit of met zoodanige zelfstandigheden 
geheel of hoofdzakelijk vervaardigde stan
ders, rekken, hangers, consoles, voeten en 
voetstukken. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
B. Tafels en kasten, voorzien van een of 

meer laden, loketten, schappen, vakken, 
planken of haken, voorzien van richels of 
steunen voor het opleggen van draagplan
ken of -platen, of voorzien van een daarin 
ingebouwd of vast daaraan verbonden slot ; 
tafels en kasten samengesteld met gefoelied 
of dergelijk spiegelglas, of waarvan deur, 
dekblad of zijwand geheel of gedeeltelijk 
bestaat uit glas of uit een doorschijnende 
zelfstandigheid, welke met glas is gelijk te 
stellen; zoomede metalen waschtafelt jes 
met daarin aanwezige openingen voor het 
waschtafelgarnituur, geheel metalen t uin 
tafeltjes en tafels en kasten , waarvan het 
dekblad geheel of hoofdzakelijk is vervaar 
digd van een andere zelfstandigheid dan 
metaal. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
C. Standers voor haardgarnituren ; 

standers voor het bergen van parapluies en 
wandelstokken; kleorenstanders en kleeren
hangers ; muziek-, boeken- en krantenstan
ders ; rekken en standers voor het bergen 
van rijwielen ; han~ers voor het dragen van 
gordijnen (z.g. gorctijngarnituren); van ba
ken voorziene sleutelborden en sleutA!rek
ken en andere dergelijke borden en rekken ; 
piedestals en metalen flesschenrekken; 
standers en rekken, voorzien van een of 
me~r loketten , vakken, schappen , planken 
of haken, zoomede stande1s, rekken, con
soles, voeten en voetstukken geheel of 
hoofdzakelij k vervaard igd van aardewerk, 
pottenbakkerswerk, porselein of natuur
steen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
D. Andere: 
1. voorzien van hengsel, draagriem, 

draagband, oor, oog, haak,rin~,knop,hand
vat, handgreep of andere inr10hting om te 
dragen, aan te vatten of op te beuren, of om, 
zij het dan ook door middel van touw of 
schroeven of op dergelijke wijze, te be
vestigen of op te hangen : 

a. indien zij een gewicht hebben van 
12 kilogram of minder. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
b. bij hooger gewicht. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
2. overige: 
a. indien zij een gewicht hebben van 

5 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
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b. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Tot den 
post behooren niet : 

a. artikelen, welke behooren tot een der 
posten nos. 24, 62, 99, onderdeel III, 127, 
onderdeel III, of 144; 

b. kasten, welke als droog- en rook
kasten, dienen om daarin goederen eenige 
bewerking te doen ondergaan ; 

c. uurwerkkasten, kastjes voor electrici
teitsmeters, en dergelijke artikelen, welke 
als de genoemde één geheel vormen met 
de artikelen tot welker omhulling zij worden 
gebezigd; 

d. hakeµ (hoed - en jashaken daaronder 
begrepen), knoppen, duimen, isolatoren, 
latten, oogschroeven, gordijnroedensteu
ners, geweien, steunconsoles voor assen 
van werktuigen, en andere artikelen, welke 
als de genoemde, geen eigenlijke bergings
ruimte hebben, en die, alvorens zij kunnen 
worden gebruikt, zelf door inschroeven, 
inslaan of bevestigen met hulpmiddelen 
moeten worden vastgemaakt. H iervan zijn 
uitgezonderd rekken en artikelen bevestigd 
op plankje of op dergelijke wijze gemon
teerd, artikelen welke blijkens de daarin 
aanwezige oogen, haken of andere inrich
ting of wel in verband met hunnen aard, 
blijkbaar zijn bestemd om los te worden 
opgehangen, zoomede ar tikelen, welke als 
piedestals en étagères, zijn voorzien van 
eenig blad of vlak om daarop goederen te 
plaatsen. 

2. Sorteertafels en kasten met sorteer
blad, welke blijkens de in het dekblad aan
gebrachte openingen voor het doorlaten van 
de t e sorteeren goederen, blijkbaar als sor
teertafels en sorteerkasten zullen worden 
aangewend, zoomede tafels, kasten en stan
ders, welke blijkens een daaraan verbonden 
pijpklem, bankschroef, spanschroef, zooge
naamde voor- en achtertangen, klemmen of 
andere dergelijke hulpmiddelen kennelijk 
als gereedschapstafel, gereedschapskast of 
als werkstander zullen worden aangewend, 
worden, ongeacht samenstelling of inrich
ting, belast volgens onderdeel II, letter D 
van den post. 

3. Tafel voetstukken worden voor de toe
passing van den post met tafels, kastrom
pen met kasten gelijkgesteld . 

4. H et bepaalde bij bijzondere bepaling 
n°. 3 op post n°. 15 is mede van toepassing 
op onderdeel II, letter D, n°. 1 van dezen 
post ; het bepaalde bij bijzondere bepaling 
n° . 2 op post n° . 1 op onderdeel II, letter C 
van dezen post. 

5. Papier maché en andere uit papier
grondstof vervaardigde zelfstandigheden, 
waarvan de hardheid die van hout evenaart 
of overtreft, zoomede xylolith en dergelijke 
producten en kurk, worden voor de toepas
sing van den post met hout gelijkgesteld. 

131. Tap- en aftaptoestellen, zoo mede 
pompen; kranen, afsluiters, kleppen, ven
tielen, regulateurs, stoomonderbrekers, 
llotteurkranen en dergelijke artikelen, ge
bezigd voor het afsluiten of regelen van 
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den afvoer of den toevoer van vloeistof
fen, gassen of vaste stoffen. 

I. Bier- en andere drankzuilen. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 

II. Tap- en aftaptoestellen, bestaande 
uit een reservoir met uitlaatkra~n of andere 
aftapinrichting : 

a. indien zij een gewicht hebben van 
12 kilogram of minder. 

Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 
b. bij hooger gewicht. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
III. Overige tot den post behoorende 

artikelen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

.BIJZONDERE BEPALTNG . Samovars, toon
bank- en tafel-koffieaftapketels, en andere 
dergelijke toestellen worden belast volgens 
post n°. 39; tap- en aftaptoestellen voor
zien van een al dan niet vast daaraan ver
bonden verwarmingsinrichting, vuur- of 
stookplaats, voor zoover niet behoorende 
tot post n°. 39, volgens post n°. 144; con
densatiepotten volgens post n°. 15 ; smeer
en vetpotten en smeertoestellen volgens 
post n°. 15 of post n°. 47. 

132. Tapijten, kleeden, kleedjes en 
matten; tapij t- en looperstof; linoleum, 
vloerzeil, kurktapijt en soortgelijke vloer
bedekking; gordijnen en lambrequins; 
kussen- en andere overtrekken; tafel
kleeden, zoomede reisdekens, tochtdekens 
en dergelijke dekens. 

I. Zoogenaamde Japan- en Chinamat
ten, en andere matten geheel of hoofdzake
lijk vervaardigd van stroo, bies, lisch, riet, 
lufa , gespleten hout, bamboe of andere der
gelijke niet tot garen, draad, koord, snoer, 
touw of tres verwerkte natuurproducten. 

Maatstaf : waarde - R echten : 12 % 
II. Tapijt- en looperstof, zoomede lino

leum, vloerzeil en kurktapijt en andere 
soortgeljjke vloerbedekking, artikelen sa
mengesteld uit of met papier of rubber 
daaronder begrepen. 

Maatstaf : waardn - Rechten : 12 % 
III. Vloer- en wandtapijten, vloer- en 

wandkleeden, tafelkleeden, divankleeden, 
kapstokkleeden, blad-, waschtafel- en 
schoorsteenkleedjes, vloer-, deur-, bad- en 
rijtuigmatten, antimacassars, tafelloopers, 
pianoloopers en andere dergelijke tapijten, 
matten, kleeden, kleedjes en loopers, zoo
mede gordijnen en lambrequins, hoezen, 
kussen- en andere overtrekken, en reis
dekens, tochtdekens en dergelijke dekens. 

Maatstaf: waarde -- Rechten: 12 % 

133. Tegels, steenen, platen, blokken 
en andere dergelijke artikelen, gebezigd 
als bouwmateriaal of voor bestrating, 
bedekking of bekleeding. 

I. T egels en plavuizen, de daarbij ge
bezigde randen, ëjsten en andere hulp- en 
sluitstukk~n inbegrepen: 

a. verglaasde wandtegels : 

35 
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1. enkel wit, geel, ivoor- of room-kleurig 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 %, 

doch niet minder dan f 0.25 per vierkanten 
meter . 

2. andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 %, 

doch niet minder dan f 0.50 per vierkanten 
meter. 

b. overige artikelen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

II. Dakpannen, vorstpannen en derge
lijke inbegrepen, zoomede dakleien, ook 
die van asl--estcement: 

a. van gebakken aarde of klei : 
1. verglaasd . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 %, 
doch niet minder dan f 0.40 per 100 kg netto. 

2. andere. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 %, 

doch niet minder dan f 0.20 per 100 kg netto. 
b. overige. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
III. Metselsteenen, met uitzondering 

ve,n verglaasde en van vuurvaste. 
Maatstaf : 1000 stuk~ - R echten : f L-

IV. Overige t ot den ~ost behoorende 
nrtikden, de bij onderdeelIII uitgezonderde 
metselsteenen inbegrepen : 

A. Geheel of hoofdzakelijk vervaardigd 
uit gemalen of op andere wijze fijngemaakte 
kurk of kurkschors. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
B. Houtgraniet, vervaardigd uit hout

stof en magnesiumchloride; torfitplaten, 
bestaande uit samengeperste turf; cocolith
platen, bestaande uit cocosvezels vermengd 
met gips; gipsplanken, bestaande uit riet 
met gips: platen, bestaande uit houtkrullen 
of houtspaand ers, bedekt of vermengd met 
cement of chemicaliën : zoomede andere 
dergelijke als in dit onderdeel genoemde 
materialen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
C. Asbestcementplaten, zoowel vlak, ge

golfd als gebogen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 8 % 

D. Geheel of hoofdzakelijk vervaardigd 
uit natuursteen, uit aarde, klei of zand, uit 
cement, gips, kalk, magnesia of fij ngemaak
te of gesmolten gesteenten of silicaten, uit 
slakken, slakkenwol of asch of uit door mid
del van cement of ander bindmiddel ver
bonden sch elpen, grint, zand, basalt, 
kwarts, quenast, gebroken marmer of ander 
zoogenaamd steenslag : 

1. natuursteen, op hoogstens twee vlak
ken gezaagd met de raamzaag of op hoog
stens twee vlakken behakt of op andere 
wij ze vlak gemaakt, mits niet gepolijst . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
2. overige artikelen : 
a. verglaasd. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
b. andere. 

Maatstaf: waarde ·- Rechten: 6 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Artikelen 

geheel of hoofdzakelijk bestaande uit glas 
of metaal behooren niet tot den post. 

2. Als tegels of plavuizen, andere dan 
verglaasde wandtegels, worden voor dP toe
passing van dezen post niet aangemerkt, 
platen, waarvan de afmeting van een of 
meer der zijden meer dan 65 c.M. bedraagt. 

Als verglaasde wandtegels worden belast 
alle geglaznurde t egi>ls, welke een dikte 
hebben van 12 m .M. of minder en tevens 
een oppervlakte van 400 c.M.' of minder . 

3. Als metselsteenen worden aangemerkt 
alle door rechthoekige vlakken begrensde 
steenen. welke een dikte hebben van meer 
dan 3, maar niet meer dan 8 cm en waar
van tevens grond- en bovenvlak geen groo
tere oppervlakte hebben dan van 325 c.M.2 • 

Als grond- en bovenvlak aan te merken de 
zijden met de grootste oppervlakte. 

Als vuurvast worden voor de toepassing 
van den post aangemerkt gebakken steenen, 
waarvan het smeltpunt niet Jager ligt dan 
l580o Celsius. -

4. Voor de toepassing van onderdeel I, 
letter a, nos. 1 en 2 van den post wordt het 
aantal vierkante meters, waarnaar de be
lasting moet worden berekend, geacht gelijk 
te zijn aan het oppervlak, dat door de t egels 
en hulpstukken kan worden bedekt, zonder 
inbegrip van kalk of andere specie. 

5. Onder netto-gewicht wordt voor de 
toepassing van onderdeel II, letter a, van 
den post verstaan het gewicht van de goe
deren, ontdaan van elke verpakking. 

6. In alle volgens artikel 120 der Alge
meene wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38) voor de tot onderdee!I, letter a, 
of onderdeel II, letter a, van den post, be
hoorende artikelen in te leveren aangiften 
ten in- of doorvoer, moet onderscheidenlijk 
het aantal vierkante meters en het netto
gewicht dier artikelen worden vermeld, een 
en ander berekend als aangegeven hiervoor. 

7. Voor artikelen, belast volgens onder
deel I, letter a, nos . 1 en 2, of volgens on
derdeel II, letter a, nos. 1 en 2, van den 
post, wordt voor de toepassing van de 
Waardewet 1927 (Staatsblad n°. 17), aan 
genomen, dat zij enkel naar de waarde zijn 
belast en wordt de waarde met betrekking 
tot het invoerrecht verschuldigd volgens 
dezen post geacht te bedragen, voor de 
artikelen, belast volgens onderdeel I, letter 
a, nos. 1 en 2, niet minder dan onder
scheidenlijk f 2.50 en f 5 per vierkanten 
meter, en voor de artikelen, belast volgens 
onderdeel II, letter a, nos. 1 en 2, niet 
minder dan onderscheidenlijk f 4 en f 2 per 
100 kilogram netto. 

Voor de toepassing van voormelde wet 
wordt de waarde der in het eerste lid be
doelde artikelen mede geacht t e laag te zijn 
aangegeven, indien bljikt, dat tengevolge 
van een onjuiste aangifte, onderscheiden
luk van het aantal vierkante meters of het 
netto gewicht dier artikelen, minder invoer
recht is berekend dan verschuldigd is. 

8. atuursteen, zooals deze uit de groe-
ve komt, of welke geen verdere bewerking 
heeft ondergaan dan bezagen met de draad
zaag of grove bewerking met den puntbeitel, 
is van het volgens den post verschuldigd in
voerrecht vrijgesteld. 
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134. Telefoontoestellen, telegraaftoe
stellen, ook die voor beeldtelegraphie, 
te lephoonschakelapparaten, zoo mede tele
phonen, microphonen en microtelepho
nen voor een en ander. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
BIJZONDERE BEPALING. Toestellen voor 

draadlooze telegraphie en -telephonie, voor 
televisie, radio-distributie en draadomroep 
worden belast volgens post no. 4; verster
kerapparaten en signaaloverdragEll"s van 
telephooninstallatie's volgens post no. 41. 

135. Thee, Paraguay-thee of maté en 
andere, al dan niet gearomatiseerde, ge
droogde bladeren of andere p'antendeelen 
welke worden geb ezigd om het genot: 
m\ddel thee te vervangen, daaronder be
greren. 

Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 75.-
BIJzo DERE BEPALINGEN. 1. Thé de 

Chambarcl, Harzer Gebirgsthee, Tonic tea, 
en dergeliJke producten, welke niet of niet 
tevens als surrogaat van het genotmiddel 
thee zijn te beschouwen, maar alleen als 
producten waaraan geneeskracht wordt 
toegeschreven, worden belast volgens post 
n°. 45. 

2. Bij opslag in entrepot en bij doorvoer 
van thee op documenten verkregen na aan
gifte op den voet van artikel 120 der Alge
meene wet van 26 Augustus 1822 (Staat• 
blad n°. 38), kan de aangever volstaan met 
opgaaf van het bruto-gewicht. In geval van 
voormelde bevoegdheid wordt gebruik ge
maakt, zal voor het bepalen van het bedrag 
der te stellen zekerheid, zoomede voor de 
berekening van het bedrag der eventueel 
in te vorderen invoerrechten en boeten, als 
netto-gewicht worden aangemerkt het bru
to-gewicht, verminderd met een tarra van 
15 percent. 

3. Bij aangifte ten invoer van partijen 
thee, waarvan de emballage na den invoer 
niet is verwisseld, en van welke hier te 
lande, vóór de aangifte, door den handel 
onder ambtelijk toezicht op door Onzen 
Minister van Financiën voorgeschreven 
wijze de tarra is vastgesteld, zal, in afwij
king van het bepaalde bij artikel 29 dezer 
wet, als netto-gewicht worden aangenomen 
het bruto-gewicht, verminderd met het bij 
die tarreering voor de emballage vastgesteld 
gewicht. 

4. Wij behouden Ons voor bij algemee
nen maatregel van bestuur, onder de noo
dige voorzieningen, vrijdom van invoerrecht 
te verleenen voor thee, welke wordt gebe
zigd voor de vervaardiging van producten, 
welke bij invoer niet of aan een lager in
voerrecht z\in onderworpen dan voor thee 
verschuldigd is. 

136. Thermometers. ook wijngeestther
mometers, en alle andere temperatuur
meters. 

I. Ingericht voor het aanwijzen van 
temperaturen van + 100° Celsius of hooger 
of van - 40° Celsius of lager : 

a. electrische. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 8 % 

b. overige. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

II. Andere. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

137. Toiletgereedschap, toiletbenoo
digdheden en toilethulpmiddelen n.a.g. 
(n.a.g. apparaten, toestellen, gereedschap
pen en benoodigdheden voor kappers 
daaronder begrepen) . 

I. Haardroo&toestellen, haargolfappa
raten, haargroeiapparateo, ontharingstoe
stellen, wrattenstiften, busteontwikkelaars 
snor- en baardbinders, kruistokken e~ 
andere dergelijke n.a.g. apparaten, toestel 
len en i:;ereedschappen "l'.oor kappers en 
n.a.g. toilet- en schoonheidshulpmiddelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
IL Kammen v.a.s. (geen sier- of haar

draagkammen zijnde) , zakkammen en haar
kleurkammen daaronder begrepen, baard
scheerapparaten of veiligheidsscheermessen 
en de daarbij gebezigde mesjes, meshouders 
en handvatten, scheerriemen en andere 
scheermesaanzetters, scheerbakjes en in
zetten voor scheerbakj es,cosmetiekhouders 
aluingrijpers, zeepautomaten, waschhand'. 
schoenen, kamreinigers, niet u i t of met 
haar san:i,engestelde haarnetjes, crêpé's en 
haarkapies, netjes en zakjes voor het ber
gen van sponsen of haar, speldenbakjes 
toilet- en kap~oozen, poederdoozen, nagel: 
VIJien, nagelkmp11ers, oorlepeltjes, oorspons
j es, knoopenhaken, schoenhoorns, laarzen
knechts, broekpersen, broekspanners, hand
schoenrekkers en zoogenaamde knoopen
scharen, en andere dergelijke n.a.g. t,oilet
enkaptafelbenoodigdheden, en n.a.g. toilet- , 
kap- en kleedhulpmiddelen, en nécessaires 
en garnituren, uitsluitend met tot dezen 
post behoorende artikelen samengesteld 
zoomede zaktoiletten, sachets, reukkussen: 
tjes en dergelijke artikelen; niet van zool
vlak voorziene schoenleesten, zoomede 
schoenspanners. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
III. Toilet- en reukwaters, mond- en 

tandwaters, tandpasta's en tandzeepen, 
bad- en voetbadextracten, bad- en reuk
zouten, huid-, haar-, strooi- en wondpoe
ders, haarkleurmiddelen, pommades cos
metiek, blanketsel, middelen tegen_ mu'ggen
beten, zomersproeten en transprreerende 
ha~den, . Wmterhandenzalf, cachoupillen, 
almn, pmmsteen, en andere dergelijke toilet
hulpmiddelen, toiletbenoodigdheden en 
schoonheidsmiddelen; een en ander ver
pakt of in tabletvorm. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Nécessai 

res en garnituren, welke ook met andere 
dan tot den post behoorende artikelen zi,in 
samengesteld, voor zoover zij niet behooren 
tot post n°. 75, worden belast volgens post 
n°. 103; slijp- en wetsteenen, zoowel natuur
lijke als kunstmat,ige, waarvan de bestem
ming om als scheermesaanzetters te worden 
gebr~ikt, niet uit een daarop of op de ver
pakking aangebracht opschrift duideliik. 
blijkt, volgens post no. 155. " 
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2. Natuurl\jke sponsen, mits niet beves
tigd aan handvat of op eenigerlei andere 
w:ijze gemonteerd, bebooren niet tot den 
post. 

138. Tuig- en zadelmakerswerk, zoo
mede artikelen voor het optuigen, bespan
nen, bekleeden, berijden, besturen, ge
leiden, dresseeren of versieren van dieren; 
hondenhokken en paardenstallen. 

I. Tuigen, hoofdstellen, frondeelen, oog
kleppen, teugels, strengen, trekzeelen, buik
riemen, barnen, kop- en kinkettingen, ge
bitten, gelei<lers en andere dergelijke tu ig
en hoofdstel<leelen, metalen harnachemen
t en en rleelen van metalen harnachementen 
daaronder begrepen, knie- en pootbescher
mers, zadels, zadelkussens, stijgbeugels, 
r ij sporen, zweepen, zweepslagen en zweep
stokken, halsters, kluisters, wroetringen, 
stierringen, muilkorven, halsbanden. van 
musquetton of haak voorziene hondelijnen, 
en andere dergelijke artikelen voor het op
tuigen, bespannen, bekleeden, berijden, 
besturen, geleiden, dresseeren of versieren 
van dieren . 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
II. Pak-, draag-, gordel- en bagage

riemen en andere riemen, voorzien van 
gesp, malie of oogen, plaidriemen en derge
lijke artikelen daaronder begrepen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
IJL Hondenhokken en paa,rdenstallen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
139. Uurwerken en andere tijdaanwij

zers; onderdeelen en toebehooren van een 
en ander. 

I. Horloges, chronometers, klokken en 
pendules, en andere met uurwerk, veer of 
mechaniek werkende tijd- en datumaan
wijzers, e]ectrische uurwerken en contröle
uurwerken daaronder begrepen, ook wek
kers , schakelklokken en lichtschakelklok
ken en dergelijke uurwerken, een en ander 
met inbegrip van daarbij behoorende ge
lijktijdig ingevoerde consoles, coupes, stol
pen, standers, voetstukken en ander derge
lijke toebehooren. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
II. Zandloopers, zonnewijzers en andere 

dergelijke tijdaanwijzers en de daarvoor 
gebezigde monturen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
III. Onderdeelen en toebehooren : 
a. binnenwerken, kasten, opzetten en 

zijstukken, wijzerplaten en slingers voor 
de bij onderdeel I en II belaste artikelP.n, 
zoomede horlogesleuteltjes v .a .s. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
b. andere. 

Maatstaf : waarde - Rechten · 6 % 

140. Ventilatoren en exhausters, zoo
mede vleugels vo or een en ander. 

I. Electrisch gedreven tafel -, wand-, 
ring- en plafondvleugelventilatoren en 
andere electrisch gedreven vleugelventila
toren, een en ander indien de vleugelb,aden 
zijn vervaardigd uit een andere stof dan 

metaal, of indien de vleugeldiameteris 500 
millimeter of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
II. Handventilatoren. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
III. Vleugels voor ventilat oren en 

exhausters bij welke de vleugelbladen 
straalsgewijze op een as of naaf zijn ge
plaatst, indien de vler.gelbladen zijn ver
vaardigd uit een andere stof dan metaal 
of indien de vleugeldiameter 500 m.M. of 
minder bedraagt. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
IV. Overige tot den post behoorendé 

artikelen. 
Maatstaf : waarde - R echten : 6 % 

BIJZONDERE BEPALING. Voor de toepas
sing van den post worden alleen als vleugel
ventilatoren aangemerkt ventilatoren, 
waarbij de bladen van den vleugel straalsge
wijze op een as of naaf zijn geplaatst en 
waarbij d.e vleugel niet geheel is ommanteld. 

141. Verband- en verplegingsartikelen, 
kunstledematen, zoomede bandages en 
orthopaedische apparaten, alsmede ge
hoorapparaten. 

I. Kunstledematen en andere naboot
singen van organen en ledematen, gebezigd 
ter vervanging van natuurlijke, kunsttan
den, kunstgebitten, kunstoogen en derge
lijke artikelen daaronder begrepen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
II. Dentaphonen, gehoorbuizen en an

dere apparaten voor hardhoorenden, zoo
mede antiphonen en andere dergelijke aan 
den lijve te gebruiken artikelen voor het 
dempen van geluiden. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
III. Breukbanden, elastische kousen, 

artikelen voor het voorkomen of lenigen 
van voetgebreken, en andere dergelij ke 
bandages, zoomede platvoet- en steun
zolen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
IV. Apparaten voor vibromassage 

(wrijf-, stoot- en klopmassage) en andere 
massageapparaten, zoogenaamde hoogfre
quentiebestralingsapparaten en dergelijke 
apparaten, gebezigd tot het voorkomen, 
lenigen of wegnemen van gebreken. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
V. Houtwol- en watten.kussens , gaa~

tampons en andere dergelijke als verband 
or verbandmiddel gebezigde kussens en 
tampons, bestaande uit houtwol, pluksel, 
turf, watten of daarmede gelijk te stellen 
zelfstandigheden, overtrokken met weefsel. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
VI. Pluis, houtwol, zoomede, voor zoo-

ver niet behoorende tot post no. 91, pluk
sel: 

verpakt. 
Maat taf waarde - Rechten : 10 % 

142. Versieringsvoorwerpen. 
I. Olieverfschilderijen, aquarellen, teeke

ningen , etsen, prenten, platen, plattegron-
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den, kaarten, photographieën, kakemo
no's, makimono's, borden, beelden, bustes, 
tegels en andere dergelijke artikelen in 
passe-partout, lijst, rand, raam, houder of 
andere omlijsting of omvatting (artikelen, 
waarbij de voorstelling of afbeelding is ver
kregen door het bijeenvoegen van veeren, 
bloemen, bladeren , kralen , postzegels, of 
haar, en dergelijke, mits omlijst of omvat, 
daaronder begrepen), een en ander met in
achtneming van het bepaalde bij de nos. 2, 
3 en 4 van de bij zondere bepalingen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
II. Beschilderde schijven hout, afbeel

dingen op ivoor, been, celluloïd, galalit h of 
dergelijke stof, en andere dergelijke (ge
woonlijk in winkels in kramerijen en galan
teriewaren of in winkels in religieuse arti
kelen verkocht wordende) schilderij en en 
schilderij tjes, welke ook zonder het aan
brengen van een lijst als op zich zelf staande 
versieringsvoorwerpen plegen te worden 
aangewend ; vazen , bekers, potten, pullen, 
horden en bokalen; z.g. kaststellen ; jar
dinières , coupes en snuisterij en ; fl esschen 
met daarin aangebrachte scheepjes; meu
belen en gebruiksvoorwerpen in miniatuur ; 
wandborden ; beschilderde, versierde of ge
monteerde hoeven, hoornen, tanden , vruch
ten, geweien of schelpen; J apansch lakwerk; 
Javaansch koperwerk; Balineesch smeed
en houtsnijwerk; slöjd werken ; brandschil
derwerken; cloisonné's ; wajongpoppen; 
sieraden uit Oostersche tempels; Ooster
sche reukvaten; sirihdoozen ; sakehkom
men; snuisterijen gesneden uit speksteen ; 
zoomede andere dergelijke als de hiervoor 
genoemde ar t ikelen, welke doorgaans als 
versieringsvoorwerpen plegen te worden 
opgehangen aan lampen, wanden of rekken, 
of te worden geplaatst op tafels, schrijf
bureaux, étagères of schoorsteenmantels, 
of wel in of op buffetten, vitrines of glazen 
kasten, onverschillig of die artikelen als 
tabakspotten, bonbondoozen en pressepa
piers, tevens dienen als bergingsmiddel of 
gebruiksvoorwerp . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
III. Tuinvazen, balkonvazen en andere, 

al dan niet met bloemen of planten gevulde 
siervazen of sier bekers ( ook die gebezigd 
voor graf- of gevelversiering) , spinnewielen, 
schoorsteenschermen, schoorsteenstukj es en 
andere dergelijke los op den grond te plaat
sen voorwerpen, voor het versieren van 
kamers, zalen, portalen, gangen, t uinen, 
serres, balkons, stoepen en etalagekasten, 
ook al mochten die voorwerpen , als balkon
en tuinvazen, ter m eerdere beveiliging door 
middel van haak , schroef of op dergelijke 
wijze aan wa nd, b odem, gevel of voetstuk 
worden bevestigd. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
IV. Zoogenaamde aquariumversierin

gen , zoomede fonteinversieringen in aard 
en samenstelling met aquariumversieringen 
overeenkomende : een en ander indien die 
artikelen een gewicht hebben van 5 kilo
gram of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten 12 % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Hol glas
werk wordt belast volgens post n°. 47. 

2. Met inachtneming van het bepaalde 
hierna, zijn aquarellen, olieverfschilderin
gen en t eekeningen, aangebracht op hout 
of schilderdoek, of wel op papier of andere 
stoffen , welke behooren tot post n°. 106, 
indien zij enkel zij n gevat in passe-partout 
van papier of karton, of wel, al dan niet 
achter glas, zijn gevat in een omlijsting 
of omvatting, welke, spijkers, verbindings. 
schroeven, aan de achterzijde aangebracht 
papier en dergelijke artikelen buiten aan
merking gelaten, uitsluitend is vervaardigd 
uit hout of gips, of hout en gips, van het 
volgens den post verschuldigde invoerrech t 
vrijgesteld, indien zij per stuk een waarde 
hebben van vijf gulden of meer. 

3. H et bepaalde bij n° . 2 hiervoor is niet 
van toepassing op artikelen, welke blijkens 
de daarop of op de omlij sting of omvatting 
aangebrachte opschriften, cijfers, letters, 
teekens of andere dergelijke niet tot de 
eigenlijke afbeelding behoorende aandui
ding, dienen tot eenige bekendmaking, her
innering of reclame, of waarvan de waarde 
van de omlijsting of omvatting de waarde 
van het omlijste of omvatte overtreft. 

4. Voor de toepassing van onderdeel I 
van den post en n°. 2 van de bijzondere be
palingen zullen : 

a. artikelen , welke niet zijn omlijst of 
omvat, maar met de daarbij behoorende 
omlijsting of omvatting gelijktijdig worden 
ingevoerd, met omlijste of omvatte ar t i
kelen worden gelijkgesteld ; 

b. kakemono's (rolschilderijen) en andere 
artik~len, welke slechts aan twee zijden zijn 
voorzien van houten , metalen of andere 
roeden , niet als omlijst worden aangemerkt ; 

c. artikelen als zoogenaamde peinture 
Bogaerts en dergelijke, welke slechts ge
deeltelijk zijn verkregen door schilderen of 
teekenen, niet met aquarellen, olieverfschil
deringen en teekeningen worden gelijkge
steld; 

d. als schilderdoek worden aangemerkt, 
alle al dan niet gepraepareerde weefsels en 
stoffen, uitsluitend vervaardigd uit produc
ten, welke zich bij verbranding gedragen 
als een product van plantaardigen aard. 

5. Aquarellen, olieverfschilderingen en 
teekeningen, welke niet zijn omlijst of om
vat, en ook niet met de daarbij behoorende 
omlijsting of omvatting gelijktijdig worden 
ingevoerd, zullen, voor zoover zij niet be
hooren tot onderdeel II van den post, wor
den belast volgens de regelen van den post, 
waartoe zij in verband met de grondstof, 
waarop de afbeelding is aangebracht, be
hooren. 

6. W ij b eh ouden Ons voor bij algem ee
nen maatregel van bestuur, onder de noo
dige voorzieningen, versieringsvoorwerpen, 
welke door of ten behoeve van publiekrech
t elijke lichamen worden ingevoerd ter ver
siering van pleinen, straten of openbare ge
bouwen, of welke worden ingevoerd om aan 
publiekrechtelijke lichamen voor voormeld 
aoel te worden overgedragen, van invoer
recht vrij te stellen . 
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143. Vervoermiddelen, locomotieven 
en tractors, zoomede onderdeelen en toe
behooren van een en ander. 

I. Spoor- en tramwagens, wagens voor 
smalspoorwegen en zweefbanen, transport
bakken voor luchtspoor, tenders voo,- loco
motieven, en andere . vervoermiddelen, 
welke zich uitsluitend verplaatsen of uit
sluitend verplaatst worden langs spoorsta
ven, kabels of een andere vaste baan. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
IL Vliegtuigen, ook zweefvliegtuigen, 

luchtschepen, luchtballons en valschermen. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 

III. Gieken, wherrij's, opvouwbare boo
ten en andere vaartuigen welke een gewicht 
hebben van 100 kilogram of minder en 
roeiriemen, roeispanen en pagaaien, zoo
mede zoogenaamde waterrijwielen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
IV. Sleden v.a.s., arresleden, baksleden 

en kindersleden daaronder begrepen, zoo
mede onderstellen voor sleden. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
V. Draagbrancards, draagbaren en bur

ries. 
faatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

VI. Andere vervoermiddelen dan belast 
bij de onderdeelen I tot en met V hiervoor, 
racewagens, aanhang-, neven- en voor
spanwagens en dergelijke daaronder be
grepen: 

a. automobielen en andere vervoer
middelen met eigen beweegkracht, voor 
zoover niet behoorende tot letter b. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 15 % 
b. rijwielen : 
1. motorrijwielen, rijwielen met hulp

motor daaronder begrepen. 
Maatstaf : waarde - R echten : 15 % 

2. andere. 
Maatst af: waarde - Rechten: 10 % 

c. overige. 
~aarde -Maatstaf: Rechten: 10% 

VII. Locomotieven en tractors : 
a. welke zich uitsluitend verplaatsen 

langs spoorstaven of een andere va-ste baan. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

b. overige. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 15 % 

VIII. Onderdeelen en toebehooren: 
A. Carrosserieën, koetswerken en an

dere bovenstellen : 
1. voor vervoermiddelen belast bij on

derdeel VI, letter a. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 15 % 

2. voor andere vervoermiddelen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

B . Chassis en chassisramen zoomede 
andere onderstellen : · 

1. chassis en chassisramen, die voor 
tractors belast bij onderdeel VII, letter b, 
en voor werktuigen en toestellen, bedoeld 
bij bijzondere bepaling n°. 1, letters a en b, 
daaronder begrepen . 

Maatstaf : waarde - R echten: 15 % 
2. andere onderstellen : 

a. voor locomotieven en tractors, be
last bij onderdeel VIT, letter a. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
b. voor locomotieven en tractors, belast 

bij onderdeel VII, letter b. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 15 % 

c. overige, onderstellen voor werktui
gen en toestellen, bedoeld bij bijzondere 
bepaling n°. 1, letters a en b daaronder 
begrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten.: 10 % 
C. Motoren met inwendige verbranding: 
1. welke een gewicht hebben van niet 

meer dan 250 kilogram per liter werkzamen 
inhoud van de gezamenlijke cylinders : 

a. bestemd om te worden gebezigd voor 
andere doeleinden dan voor het voortbe
wegen van vervoermiddelen belast bij 
onderdeel VI, letters a en b van den post 
of van locomotieven en tractors belast bij 
onderdeel VII, letter b van den post, mits 
deze bestemming in de aangifte is vermeld 
en desverlangd aan de ambtenaren belast 
met de visitatie te hunnen genoegen wordt 
aangetoond. . 

Maatstaf , waarde - Rechten : 6 % 
b. andere. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 15 % 
2. overige. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
D. Frames voor rijwielen : 
1. voor rijwielen belast bij onderdeel VI, 

letter b, n°. 1 van den post. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 15 % 

2. andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten -: 10 % 

E. Assen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

F. Naven: 
1. yoor rijwielen . 

Maatstaf: waar de - Rechten: 10 % 
2. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
G. Remmen: 
1. voor rijwielen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
2. andere. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
H. Spaken. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
I. Spatschermen, spatlappen, ketting

kasten, netten en andere kleedingbescher
mers voor rijwielen: 

1. ruwe blanke, niet voor dadelijk ge
bruik geschikte spatschermen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
2. overige artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
J . Sturen, stuurhandvatten en trappers, 

een en ander voor rijwielen : 
1. ruwe blanke, niet voor dadelijk ge-

bruik geschi1.'i.e sturen. · 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

2. overige artikelen. 
Maatstaf: waarde - R echten: 10 % 

K. Vrijwielen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
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L. Wielen, wielsteJlen, wielbanden en 
vellingen, zoomede zoogenaamde rupsband
uitrustingen ; een en ander ook voor loco
motieven en tractors en voor de werktuigen 
en toestellen bedoeld bij bijzondere be
paling n°. l, letters a en b : 

1. bij den invoer voorzien van rubber
of andere bij post n°. 8 belaste banden. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
2. voorzien van metaaldraadspaken. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
3. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
M. Zadels en zoogenaamde duozittin

gen, zoomede dekken en kussens voor een 
en ander. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
N. Met glas of andere doorzichtige stof 

samengestelde windschermen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

0. Op geraamte of spanten gemon
teerde kappen of gedeelten van kappen 
voor vervoermiddelen van allerlei aard en 
de voor zoodanige kappen of gedeelten van 
kappen gebezigde geraamten of spanten en 
van oogen voorziene kapbedekking ; een 
en ander voor zoover niet op grond van 
post n°. 91 lager belast. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
P. Rijwiel.'en automobieJluchtpompen: 
1. ingericht voor hand- of voetkracht. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
2. andere. 

Maatstaf : waarde __: Rechten : 6 % 
Q. Stuurkappen en toe-clips. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Voor zoo

ver niet behoorende tot onderdeel VII van 
den post, worden belast volgens post no. 
155, tenzij bij een anderen post afzonderlijk 
belast : 

a. brandspuiten, veegwagens, op wagens 
gemonteerde stofzuigmachines en land bouw
werktuigen en andere op chassis, van wielen 
voorziene ondersteJlen of op wielen gemon
teerde werktuigen en toestellen, ook al zijn 

ij ingericht tot vervoer van het personeel, 
at voor de bediening dier werktuigen en 

toestellen noodig is ; 
b. sproei- en zoogenaamde pekelwagens, 

zaaimachines en dergelijke, indien zij zijn 
voorzien van een inrichting om de vervoer
de goederen gedurende het vervoer te ver
spreiden; 

c. liften, elevators, loopkatten, rolbanen, 
transportbanden en roltrappen. 

2. Voor de toepassing van onderdeel 
VIII, letter C, n° . 1, wordt het aantal liters 
werkzame inhoud van een cylinder verkre
gen door vermenigvuldiging van het kwa
draat van den inwendigen diameter van 
den cylinder met de slaglengte - beide uit
gedrukt in decimeters tot in millimeters 
nauwkeurig - en met het getal 0,785. 

3. Mandjes voor aanhangwagens, neven
en voorspanwagens, zoowel als bakken en 
andere transportmiddelen ter bevestiging 
aan rijwielen en motorrijwielen, welke niet 
van as , onderstel, zitplaats of wielen zijn 

voorzien, worden naar gelang van hunne 
samenstelïng, belast volgens post no. 15 of 
post n°. 88. 

4. Voor de toepassing van onderdeel 
VIII, letter L, n°. 2, van den post worden 
als metaaldraadspaken alleen aangemerkt 
spak en, waarvan de grootste afmeting van 
de dwarsdoorsnede, verdikkingen aan de 
uiteinden buiten aanmerking gelaten, 5 
millimeter of minder bedraagt. 

5 . Vervoermiddelen, gedreven door elec
tromotoren, worden, ook indien de electri
sche stroom wordt verkregen van een niet 
in of aan de vervoermiddelen aanwezige 
stroombron, aangemerkt als vervoermid
delen met eigen beweegkracht. 

6. Van het volgens den post verschul
digd invoerrecht zijn vrijgesteld vaartuigen, 
welke een gewicht hebben van meer dan 
100 kilogram, zoomede verkeersh:.chtvaar
tuigen, welke hoofdzakelijk in het inter
nationaal verkeer gebezigd zullen worden, 
mits deze bestemming als zoodanig in de 
aangifte is vermeld en desverlangd aan de 
ambtenaren, belast met de visitatie, te hur.2-
nen genoegen wordt aangetoond. 

Baggermolens, zandzuigers, pontonkra
nen en andere dergelijke drijvende werk
tuigen worden voor de toepassing van het 
tarief mede als vaartuigen aangemerkt. 

144. Verwarmingstoestellen en van 
verwarmingsinrichting, vuur- of stook
plaats voorziene apparaten, toestellen, 
werktuigen, instrumenten en gereed
schappen, en deelen en toebehooren van 
een en ander. 

I. Kachels, haarden en andere toestel
len, radiatoren en geledingen voor radio
toren voor centrale of andere verwarming 
d3:a_ronder begrepen, welke, ter verwar
mmg daarvan, plegen te worden geplaatst 
in woon- of verblijfruimten voor den 
mensch, ommantelingen, rompen, boven
en onderstukken voor een en ander, zoo
mede binnenpotten of vulemmers en voor
platen voor zoogenaamde spaar- of mantel
haarden. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
II. Petroleumkooktoestellen, spiritus

en gaskomforen en andere dergelijke ver
warmings- en kookkomforen (electrische 
komforen, spirituslampj es voor het verwar
men van baarkrulapparaten, gaskooktafels, 
zoogenaamde gastafeltj es, Bunsensche bran
ders en dergelijke artikelen daaronder be
grepen), zoomede ommantelingen, rompen, 
hoven- en onderstukken voor een en ander; 
electrothermophoren, ook wel genaamd 
warmtecompressen, en andere dergelijke 
verwarmingsmiddelen voor medisch, elec
trotherapeutisch en dergelijk gebruik, zoo
mede met verwarmende zelfstandigheden 
gevulde hand- of mofwarmers en dergelijke 
artikelen: 

a. soldeer- en afbrandlampen met an
deren dan verticalen brander. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
b. electrothermophoren, ook wel ge

naamd warmtecompressen, en andere der
gelijke verwarmingsmiddelen voor me-
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disch, electrotherapeutisch en dergelijk 
gebruik. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
c. overige artikelen. 

Maatstaf : waarde - R echten : 12 % 
UI. K eukenfornuizen en geijsers (z.g. 

hadkachels), zoomede om mantelingen, rom
pen, boven- en onderstukken voor een en 
ander en van kookgaten of kookplaten voor
ziene fornuisplaten. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
IV. Strijkkacheltjes en andere gereed 

schapskacheltjes, onderstellen voor wasch
fornuizen en veevoederketels, en andere 
niet afzonderlijk belaste, van verwarmings
inrichting, vuur- of stookplaats voorziene 
apparaten, toestellen, werktuigen, instru
menten en gereedschappen, voor zoover zij 
niet behooren tot onderdeel V : 

a. soldeerbouten, brandstempelsen spon 
gatenbranders met daaraan gekoppelde ver
warmingsinrichting. 

Maatstaf: waarde - R echten : 6 % 
b. lasch-, snij- en soldeertoestellen, 

waarbij hooge temperaturen worden ver
kregen door mengsels van zuurstof en ace
tyleen, van zuurstof en waterstof of derge
lijke mengsels, of wel door middel van 
electriciteit. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
c. veldsmidsen . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
d. overige artikelen : 
1. indien zij een gewicht hebben van 

12 kilogram of minder. 
Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 

2. bij hooger gewicht. 
Maatstaf : waarde - R echten : 6 % 

V. Apparaten, toestellen, werktuigen, 
iq.strumenten en gereedschappen, welke als 
van vuur- of stookplaats of van stoom-, 
heetwater- of andere verwarmingsinrich
ting voorziene autoclaven, ovens, ketels, 
droog-, rook-, kook-, steriliseer- , pasteuri
seer- en desinfectie-apparaten, bestaan 
uit een reservoir, radiator, ketel of andere 
ruimte, waarin goederen worden verwarmd, 
bereid of bewerkt en een al dan niet vast 
daaraan verbonden verwarmingsinrichting, 
vuur- of stookplaats : 

a. indien zij een gewicht hebben van 
24 kilogram of minder. 

Maatstaf : waarde - R echten : 12 % 
h. bij hooger gewicht. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
VI. Kachel- en fornuispotten; kijk

glaasjes voor p etroleumtoestellen of voor 
andere tot den post behoorende artikelen, 
zoomede branders, gloei-elementen en 
gloeilichamen : 

a. lasch- en snijbranders en de voor
stukken en soitsen daarvoor. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
b. overige artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
VIL K achel- en haardgarnituren, ook 

wel genaamd haardijzers; schouwplaten 
vervaardigd van met figuren of afbeel
dingen voorzien metaal; kachel-, haard-, 

fornuis- en komfooronderlegplaten ; haken, 
schudijzers, poken, van haak voorziene 
blaaspijpen en ander dergelijk haardstel
toebehooren; dekplaatjes, zijwanden en 
randen voor thee- en koffielichtj es . 

Maatstaf: waarde - R echten : 12 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Ketels 

voor cent rale verwarming worden geacht 
uitsluitend te behooren tot onderdeel V van 
den post, tenzij zij blijkens hun uiterlijk 
kennelijk zijn bestemd om te worden ge
plaatst in woon - of verblijfruimten voor den 
mensch. 

2. Strijkkacheltjes en andere gereed
schapskacheltj es, welke n iet zijn voorzien 
van afvoerbuis, of welke blijkens de daar
aan aangebrachte nokken of andere vast 
daaraan aangebrachte inrichting, kennelijk 
voor het daarop plaatsen van gereedschap
pen zijn ingericht, en waschfornuizen, vee
voederketels en de stookinrichting daar
voor , worden niet belast volgens onderdeel 
I van den post, maar naar gelang van hunne 
inrichting volgens onderdeel IV of onder
deel V van den post . 

3. Apparaten voor het harden van ge
reedschappen, bestaande uit een plaat en 
daaraan verbonden warmtebron, en andere 
dergelijke artikele'l, welke niet zijn voor
zien van een eigenlijke bergings - of inhouds
ruimte, maar alleen van een plaat, rand of 
dergelijke inrichting, worden belast volgens 
onderdeel II of IV van den post. 

4. Voor de toepassing van onderdeel III 
van den post worden als keukenfornuizen 
aangemerkt toestellen, waarvan de boven
plaat is voorzien van een of meer kookgaten, 
kookplaten of branders voor het bereiden 
van spijzen. 

5. Warmwaterstoven, ook voor spoor 
weg- en andere rijtuigen, beddewarmers, 
beddekruiken, buik- , rug-, voet- en hand
warmers, mofwarmers, vuur testen, thee
stoven en andere dergelijke artikelen welke, 
om voor verwarming te worden gebezigd, 
met verwarmde, verhitte of verwarmende 
zelfstandigheden moeten worden gevuld, en 
zoogenaamde loodgietersfornuizen of vuur
duvels, vuurmanden en dergelijke artike
len, welke niet zijn voorzien van een 
stoom-, warmwater- of andere verwar
mingsinrichting of van een bepaalde van 
deur voorziene stook- of vuurplaats, maar 
enkel bestaan uit een al dan niet met dek
sel afgesloten ruimte. worden voor de toe
passing van het tarief beschouwd als ber
gingsmiddelen en belast volgens post n°. 15. 

6. Bouilloirs en van verwarmingsinrich
ting voorziene t hee- en koffieketels voor 
tafel- en toonbankgebruik, worden belast 
volgens post n°. 39; branders voor lampen 
van petroleumkachels volgens post no. 80, 
onderdeel VI. 

145. Visch-, schaal-, schelp- en week
dieren en eetbare deelen daarvan, zoo
wel versch als verduurzaamd of bereid, en 
de met een en ander samengestelde eet
waren (vischmeel, pasteien, päté's, soepen 
en dergelijke artikelen daaronder begre
pen), met uitzondering van de artikelen, 
welke behooren tot post n°. 14, onderdeel I. 



553 28 JUN I (S. 381) 1935 

I. Kaviaar, zoomede andere vischkuit 
soorten, welke als kaviaar worden gebruikt. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 30 % 
IL Pasteien, paté's en soepen · 
a. verpakt of in tabletvorm. 

Maatstaf : waarde - Rechten :• 30 % 
· b. ingevoerd op andere wij ze. 
Maatstaf: 100 kg bruto - Rechten: f 7.50 

III. Overige tot den post behoorende 
artikelen : 

A. Bereid , verduurzaamd of ingelegd 
met azijn, olie of gelatine, of wel met spe
cerijen, kruiden of andere artikelen , welke 
behooren tot post n° . 148: 

l. verpakt of in tabletvorm : 
a. geschikt. voor menschelijke consump

t ie. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 30 % 

b. andere. 
Maatstaf: waarde- Rechten: 10 % 

2. ingevoerd op andere wijze, indien 
geschikt voor menschelijke consumptie. 

Maatstaf: 100 kg bruto - Rechten: f 7.50 
B. Bereid op andere wijze dan is aan 

gegeven bij letter A : 
1. zalm, aal en paling : 
a. verpakt. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 30 % 
b. ingevoerd op andere wijze. 

Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 
2. andere artikelen, verpakt of in ta

bletvorm: 
a. geschikt voor menschelijke consump 

tie. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 30 % 

b. andere. 
Maatstaf : waarde - R echten : 10 % 

BIJZONDERE BEPALING. Het enkel door 
bevriezen verduurzamen wordt niet als een 
bereiding aangemerkt. 

146. Vleesch en spek, en afval van 
vleesch en spek, v .a.s., wild, gevogelte en 
pluimvee, ander dan levend, en vleesch en 
deelen daarvan, een en ander met inbe
grip van organen, been, vet of andere dee
len en afval bij den invoer daaraan ver
bonden of in hetzelfde collo ingevoerd; 
vleeschpoeder; vleeschmeel; vleeschnat 
en vleeschextract; afzonderlijk ingevoerd 
ongesmolten vet en afzonderlijk inge
voerde nieren, harten, tongen, levers en 
hersenen van dieren v.a.s.; worst, zult, 
rolpens, en andere met vleesch, vleesch
poeder, vleeschmeel, vleeschnat, vleesch
extract, spek, vet, bloed of dierorganen 
samengestelde vleesch- en eetwaren, soe
pen, sausen, vleesch- en wildpasteien en 
päté's daaronder begrepen; een en ander 
zoowel versch als verduurzaamd of be
reid, voor zoover geschikt tot voedsel van 
mensch of dier, met uitzondering van ar
tikelen, welke behooren tot post n°. 14, 
onderdeel I of post n°. 145. 

I. Vleesch en andere tot den post behoo
rende artikelen, bereid, ingelegd of verduur
zaamd met azijn, olie of gelatine, of wel met 
groenten, kruiden, specerijen of andere arti-

kelen, welke behooren tot post n°. 148, zoo
mede pasteien en päté's: 

a. verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 30 % 

b. ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf :100 kg bruto - Rechten: f 7.50 
II. Vleeschnat en vleeschextract, en 

eetwaren en eetwaar-ingrediënten, met 
vleeschnat of vleeschextract samengesteld : 

a. verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 30 % 

b. ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf: 100 kg bruto - Rechten: f 7.50 
III. Bouillon, soepen en sausen, ook 

indien zij enkel zijn samengesteld uit vet 
en zout: 

a. verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 30 % 

b. ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf : 100 kg bruto - R echten: f 7.50 
IV. Ongesmolten dierenvet. 
Maatstaf : 100 kg bruto - Rechten: f 7.50 
V. Afzonderlijk ingevoerde nieren, har-

ten, tongen, levers en hersenen: 
a. verpakt: 
1. geschik t voor menschelijke consump

tie. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 30 % 

2. andere. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 

b. ingevoerd op andere wijze . 
Maatstaf : 100 kg bruto - Rechten: f 7.50 
VI. Overige artikelen : 
A. Verpakt: 
1. geschikt voor menschelijke consump

tie . 
Maatstaf : waarde - Rechten : 30 % 

2. andere. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

B. Ingevoerd op andere wijze : 
1. vleesch van runderen en paarden : 
a. versch of gekoeld : 
rundvleesch . 
Maatstaf : 100 kg bruto - Rechten : 20 % 

van de waarde, aangeduid door de in bij
zondere bepaling n°. 5 op dezen post ver
melde prijscourant. 

paardevleesch . 
Maatstaf : 100 kg bruto - Rechten: 12½ % 

van de waarde, aangeduid door de in bij
zondere bepaling n°. 5 op dezen post ver
melde prijscourant. 

b. bevroren, gezouten . gerookt, ge
droogd of op andere wijze bereid dan aan
gegeven bij onderdeel I. 

Maatstaf: 100 kg bruto - Rechten: f 7.50 
2 . ander vleesch, zoowel ver sch, als ver

duurzaamd of bereid, en afval van zoodanig 
vleesch, zoomede spek (zwoerd daaronder 
begrepen), en worst en andere tot den post 
behoorende vleeschwaren en eetwaren. 

Maatstaf : 100 kg bruto - Rechten: f 7.50 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Behoudens 
het bepaalde sub 2 hierna, worden doode 
dieren, al dan niet ontdaan van ingewan-
den, huid of organen, voor de toepassing 
van den post met vleesch gelijkgesteld. 
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2. Doode paarden, waaraan geen of geen 
verdere slachtingshandelingen zijn verricht 
dan het aanbrengen van de halssnede, wor
den belast volgens post n°. 105. 

Gesmolten vet wordt belast volgens post 
n°. 104; bouillon, soepen, sausen, paté's en 
pasteien, welke geen producten van dier
lijken aard bevatten, voor zoover niet be
hoorende tot post n°. 74 of post n°. 148, vol
gens post n°. 40. 

3. Ongeplukt dood gevogelte en pluim
vee, bij den invoer enkel gewikkeld in pa
pier, wordt voor de toepassing van den post 
niet als "verpakt" aangemerkt, maar belast 
volgens onderdeel VI, letter B, n°. 2, van 
den post. 

4. Van het volgens den post verschul
digd invoerrecht zijn vrijgesteld : 

a. walvisch- en robbenspek, voor zoover 
niet behoorende tot onderdeel I of onder
deel VI, letter A van den post. 

b. vleeschmeel, ongeschikt voor men
schelijk gebruik en artikelen, welke in 
hoofdzaak daaruit bestaan, een en ander 
voor zoover niet behoorende tot onderdeel 
VI, letter A van den post. 

5. Voor versch en gekoeld vleesch van 
runderen en paarden zal voor elke maand op 
den 23sten van de daaraan voorafgaande 
maand of, indien die· dag op een Zondag 
valt, op den daarop eerstvolgenden werkdag, 
door een commissie van deskundigen een 
prijscourant worden samengesteld en door 
Onzen Minister van Financiën in de Staats
courant worden bekend gemaakt. Als grond
slag voor de waardebepaling in de prijscou
rant geldt de gemiddelde marktwaarde van 
het versche, inlandsche vleesch gedurende 
de acht dagen aan den dag van hare vast
stelling voorafgaande. 

De commissie van deskundigen bestaat 
uit drie leden, waarvan een, tevens voorzit
ter, wordt benoemd door Onzen Minister 
voornoemd, een door de Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor .Amsterdam en 
een door die voor Rotterdam. Voor ieder 
lid wordt op dezelfde wijze een plaatsver
vanger aangewezen. 

Hetgeen ter uitvoering van deze bepalin
gen noodig is, wordt dóor Onzen voornoem
den Minister vastgesteld. 

147. Vogelkooien, volières en pluim
veehokken, v.a.s., zoogenaamde slag
kooien en transportvogelkooien daaron
der begrepen, met inbegrip van daarbij 
behoorende gelijktijdig Ingevoerde stan
ders en ander toebehooren; drinkfontein
tjes, snoep- en voederbakjes, broedkast
jes, vogelbaden en ander dergelijk vogel
kooi- en volièretoebehooren; zoomede 
vogelmerkringen en legeieren. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

148. Vruchten, groenten, granen, peul
vruchten, wortels, bollen, knollen, pitten, 
zaden, bloemen, bladeren, bloemknoppen, 
meeldraden, schillen, doppen, peulen, bast, 
schors, merg, vezels, stelen en andere 
dergelijke boom-, plant-, bloem- en 
vruchtdeelen, specerijen en drogerijen 
daaronder begrepen, een en ander voor 
zoo ver zij niet behooren tot post n°. 20, 

onderdeel I, letter A of B, zoomede het 
uit een en ander verkregen zetmeel, en 
producten en zelfstandigheden, welke ge
heel of gedeeltelijk uit tot den post be
hoorende artikelen bestaan. 

I. fv ersch of enkel gedroogd, zooge
naamd evaporated en natuurlijk geconfijt 
daaronder begrepen, a l dan niet ontdaan 
van bast, dop, pit, schil, schaal, of andere 
deelen, een en ander ook, mits niet gecom
primeerd, in schijven of stukken: 

1. artisjokken. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

2. asperges. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

3. paddestoelen (eetbare, zoo noodig na 
b,,reiding) . 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
appelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12% 
peren . 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
pruimen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12% 
bananen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
citroenen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 13 % 
mandarijnen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 13 % 
sinaasappelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 13 % 
rozijnen en krenten. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
kastanjes (eetbare). 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
kokosnoten, walnoten, paranoten en 
hazelnoten. 

Maatstaf : waarde - Recht en : 10 % 
dadels . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
15. vijgen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
16. amandelen v.a.s., zoomede abrikoze

pitten, perzikpitten, anacardienoten (ca
chounoten), canariumpitten, bombaypit
ten, cederboomnootjes, myrrahboontjes en, 
met uitzondering van grondnoten, andere 
als amandelsurrogaat gebezigde noten, pit
ten en zaden. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
17. kruidnagelen, moernagelen en kruid

nagelstelen, muskaatnoten, foelie en foelie
schillen, kaneelknoppen (flores cassia), ka
neel, ook witte kaneel, cassia lignea en 
cassia vera, en alle bast en schors van ka
neel boomsoorten, vanille, saffraan, zoome
de peper v.a.s., ook piment- en nagelpeper, 
witte, zwarte en lange peper, Cayenne- en 
Spaansche peper, met uitzondering alleen 
van staartpeper of cubebe. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
18. vruchten (eetbare) n.a.g. met uit

zondering van groenten, specerijen, krui
den, granen, zaden en grondnoten. 1 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
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19. mengsels, welke geheel of gedeeltelijk 
bestaan uit de sub l tot en met 18 belaste 
artikelen: 

a. samengesteld met artikelen onder
worpen aan een invoerrecht van 13 pct. 
van de waarde. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 13 % 
b. overige. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
20. aardappelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
21. bloemkool. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
22. tomaten. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
23. witlof. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
24. overige artikelen, de hiervoor uit

gezonderde inbegrepen, doch met uitzonde
ring van bollen, knollen en wortelstokken 
van bloemgewassen en van bloem- en groen
tezaden; verpakt. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 °/
0 

II. Geplet, geschaafd, gemalen, gesne
den of fijngemaakt (meel en bloem daar
onder begrepen), een en ander mits niet 
gecomprimeerd of op eenigerlei wijze verder 
bewerkt: · 

l. amandelen, kastanjes, noten en ande
re producten, belast bij onderdeel I, nos. 1 
tot en met 18, zoomede. grondnoten, en 
mengsels, welke geheel of gedeeltelijk uit 
een en ander bestaan. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
2. overige ; verpakt. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
III. In, op of met wijn, aethylalcohol, 

zout, suiker, azijn, azijnzuur of olie, of daar
mede vermengd, gedrenkt of géglaceerd ; 
gebrand, geroosterd, gekookt, gesteriliseerd, 
ingelegd of ingemaakt, of op eenigerlei an
dere of verdere wijze bereid, bewerkt of ver
duurzaamd dan aangegeven bij de onderdee
len I en II hiervoor (mout; met azijn be
reide mosterd ; sukade ; gebrand en ge
roosterd meel ; pasta, macaroni, vermicelli 
en paarlsago en andere artikelen in ge
comprimeerden staat, en dergelijke daar
onder begrepen), zoomede, met uitzondering 
van brood en van de artikelen, welke be
hooren tot een der posten nos. 14, onderdeel 
I, 40, onderdeel I, II en III, 74, 145 of 146, 
producten en zelfstandigheden, welke ge
heel of gedeeltelijk uit tot den post behoo
rende artikelen bestaan : 

A. In, op of met wijn of tot post n°. 3, 
onderdeel II behoorende alcoholhoudende 
stoffen of daarmede gedrenkt, al dan niet 
geschikt tot drank, indien het alcohol
gehalte bij 15° Celsius meer bedraagt dan 
5 volumeopercenten : 

l. verpakt of in tabletvorm, onvermin
derd den accijns als van alcoholhoudende 
producten, bedoeld bij post n°. 3, onderdeel 
II. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
2. ingevoerd op andere wijze, onvermin

derd den accijns als van alcoholhoudende 

producten bedoeld bij post n°. 3, onderdeel 
II. 

Maatstaf : hl ad 50 pct. bij 15° C. 
Rechten : f 3.50 

Bovendien, indien ingevolge artikel 2, 
§ 3, der wet van l Mei 1863 (Staatsblad n°. 
47), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 
Juni 1929 (Staatsblad n°. 325) de belasting 
wordt berekend naar de juiste sterkte : 

a. bij aanwezigheid van saccharine of 
andere kunstmatige zoetstof. 

Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 27.15 
b. bij aanwezigheid van meer dan 5 per

cent suiker, voor zoover letter a niet toe
passelijk is, indien het suikergehalte : 

meer is dan 5, maar niet meer dan 10 
percent. 

Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 2.75 
meer is dan 10, maar niet meer dan 25 

percent. 
Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 6.85 

meer is dan 25, maar niet meer dan 50 
percent. 

Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 13.60 
meer is dan 50, maar niet meer dan 75 

percent. 
Maatstaf : 100 kg - Rechten : f 20.40 

meer is dan 75 percent. 
Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 27.15 

B. Vermengd, gedrenkt, geconfjjt, ge
glaceerd of verduurzaamd met saccharine 
of andere kunstmatige zoetstoffen of meer 
dan 5 percent suiker, behoudens hetgeen 
is bepaald bij bijzondere bepaling n°. 3: 

l. in verpakking inhoudende 1200 gram 
of minder: 

a. bij aanwezigheid van saccharine of 
andere kunstmatige zoetstof. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 30 % 
eu 

100 kg - f 27.15 
b. bjj aanwezigheid van meer dan 5 per

cent suiker, voor zoover letter rt, niet van 
toepassing is, indien het suikergehalte : 

meer is dan 5, maar niet meer dan 25 
percent. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 30 % 
en 

100 kg -.,- f 6.85 
meer is dan 25, maar niet meer dan 50 

percent. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 30 % 

en 
100 kg - f 13.60 

meer is dan 50, maar niet meer dan 75 
percent. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 30 % 
en 

100 kg - f 20.40 
meer is dan 75 percent. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 30 % 
en 

100 kg - f 27.15 
2. in verpakking, inhoudende meer dan 

1200 gram, maar niet meer dan 5 kilogram, 
onverminderd het specifiek recht aangege-
ven bij n°. 4. . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 15 % 
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3. in tablet.vorm, voor zoover niet behoo
rende tot n°. 1 of 2, onverminderd het 
specifiek recht aangegeven bij n°. 4. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
4. ingevoerd op andere wijze : 
a.. bij aanwezigheid van saccharine of 

andere kunstmatige zoetstof. 
Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 27.15 

b. bij aanwezigheid van meer dan 5 per
cent suiker, voor zoover niet behoorende 
tot letter a, indien het suikergehalte : 

meer is dan 5, maar niet meer dan 10 
percent. 

Maatstaf : 100 kg - Rechten : f 2. 75 
meer is dan 10, maar niet meer dan 25 

percent. 
Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 6.85 

meer is dan 25, maar niet meer dan 50 
percent. 

Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 13.60 
meer is dan 50, maar niet meer dan 75 

percent. 
Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 20.40 

meer is dan 75 percent. 
Maatstaf: 100 kll - Rechten: f 27.15 

Bovendien, voor zooveel de sub 4, letter b 
bedoelde artikelen betreft, indien zij geheel 
of gedeeltelijk bestaan uit de artikelen, be
last bij onderdeel I, nos. 1 tot en met 18, of 
bij onderdeel II, n°. 1 en het suikergehalte 
niet meer is dan 75 percent. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
C. Andere tot onderdeel III behoorende 

artikelen : 
1. verpakt: 
a. artikelen belast bij onderdeel I, nos. 1 

tot en met 18, of bij onderdeel II, n°. 1, zoo. 
mede producten en zelfstandigheden, welke 
geheel of gedeeltelijk daaruit bestaan. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 30 % 
b. tomaten, kappers en worteltjes 

(groenten); spinazie, postelein, andijvie en 
selderij ; snijboonen, doperwten en andere 
als groenten gebezigde peulvruchten en 
zaden van peulvruchten; zoomede pro
ducten en zelfstandigheden, welke geheel 
of gedeeltelijk uit voornoemde artikelen 
bestaan . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 30 % 
c. overige. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
2. in gecomprimeerden staat9 macaroni 

en vermicelli, zoomede pasta daaronder be
grepen, een en ander voor zoover niet be
hoorende tot n°. 1 hiervoor: 

a. artikelen belast bij onderdeel I, nos. 1 
tot en met 18 of bij onderdeel II, n°. l, zoo. 
mede producten en zelfstandigheden, welke 
geheel of gedeeltelijk daaruit bestaan. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
b. overige: 
artikelen in tablet- of anderen regel

matigen vorm, per vorm of tablet wegende 
200 gram of minder. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
artikelen van hooger gewicht, of in ande-

ren dan regelmatigen vorm, behoudens het 

bepaalde sub 6 van de bijzondere bepa
lingen. 

Maatstaf : - Rechten : 
3. ingevoerd op andere wijze : 
a. artikelen belast bij onderdeel I, 

nos. 1 tot en met 18 of n° . 22 of bij onderdeel 
II, n° . 1, zoomede producten en zelfstandig
heden, welke geheel of gedeeltelijk daaruit 
bestaan: 

bij invoer in verpakkingen inhoudende 
meer dan 1200 gram, maar niet meer dan 
5 kilogram: 

abrikozen, ook in stukken, pulp in
begrepen . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 
overige artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 15 % 
bij invoer in verpakking met grooter 

inhoud. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

b, kappers en worteltjes (groenten): 
spinazie, postelein , andijvie en selderij ; 
snijboonen , doperwten en andere als groen
ten gebezigde peulvruchten en zaden van 
peulvruchten; zoomede producten en zelf
standigheden, welke geheel of gedeeltelijk 
uit voornoemde artikelen bestaan ; een en 
ander bij invoer in verpakkingen inhouden
de meer dan 1200 gram, maar niet meer 
dan 5 kilogram. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 15 % 
c. overige : 
indien het chloornatriumgehalte meer 

is dan 5, maar niet meer dan 25 percent. 
Maatstaf : 100 kg bruto - Rechten : f 0.85 
indien het chloornatriumgehalte meer is 

dan 25, maar niet meer dan 40 percent. 
Maatstaf : 100 kg bruto - Rechten : f 1.35 
indien het chloornatriumgehalte meer 

is dan 40 percent. 
Maatstaf : IOO kg bruto - Rechten : f 3.40 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Sappen, 
aftreksels en distillaten, gommen, harsen, 
vetten en oliën daaronder begrepen, zullen 
niet als tot den post behoorende boom-, 
plant-, bloem- en vruchtdeelen worden 
aangemerkt. 

2. Afvalproducten, residu's en resten 
van tot den post behoorende producten af. 
komstig, zullen als tot den post behoorende 
artikelen worden aangemerkt, en met in
achtneming van het bepaalde hierna, voor 
zoover zij kunnen worden aangewend voor 
gelijksoortig doel als de producten waarvan 
zij afkomstig zijn, met die producten wor
den gelijkgesteld. 

Amandelkoek (massa overblijvende na 
persing van bittere amandelen); coprah
en grondnotenmeel (gemalen residu's, ver
kregen bij het vervaardigen van oliën en 
plantenvetten) en andere dergelijke arti
kelen, welke ongeschikt zijn om te dienen 
als voedsel voor den mensch of om bij de 
bereiding van zoodanig voedsel te worden 
aangewend, zullen voor de toepassing van 
het tarief niet met de bij onderdeel I, nos. 1 
tot en met 18 of onderdeel II, n°. 1, van 
den post belaste producten worden gelijk
gestelcl. 
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3. Voor de beoordeeling of een product 
behoort tot onderdeel III, letter B, n°. 1, 
sub b, wordt alle aanwezige swker geacht 
te zijn toegevoegd. 

4. Producten en zelfstandigheden met 
aethylalcohol, wijn of zoetstoffen, waarvan 
in verband met hun gehalte geen belasting 
is verschuldigd vol~ens onderdeel III, letter 
A of B worden biJ een samenstelling met 
wijn belast volgens post n°. 156, in andere 
gevallen volgens onderdeel III, letter C, 
van dezen post. Onder wijn ten deze te ver
staan de producten, welke volgens de 
accijnswet aan den wijnaccijns zijn onder
worpen. 

5. Op de producten en zelfstandigheden, 
belast bij onderdeel III van den post, is 
mede van toepassing het bepaalde sub 3 en 
4 van de bijzondere bepalingen op post n°. 
3, sub 7 en 8 van die op post n° . 128 en sub 
7 van die op post n° . 160. 

Bij de herleiding tot 50 pct. voor de toe
passing van onderdeel III, letter A, n°. 2 
van den post, worden de daartoe behooren
de producten en zelfstandigheden geacht 
het gehalte aan aethylalcohol te hebben, 
dat daaraan volgens de accijnswet wordt 
toegekend. 

6. Van de producten en zelfstandig
heden, welke behooren tot onderdeel III, 
letter C, n°. 1 en 2 of n°. 3, letters a of b, 
is behalve het daar vermelde waarderecht, 
indien het chloornatriumgehalte hooger 
is dan 40 percent, bovendien verschuldigd 
het specifiekrecht, aangegeven bij onder
deel III, letter C, n°. 3c van den post. 

7. Eetwaren en eetwaar-ingrediënten 
(bouillon- en soeptabletten daaronder be
grepen), samengesteld met groenten, krw 
den, specerijen of andere tot den post be
hoorende artikelen en bovendien met 
vleesch, vleeschnat, visch of andere arti
kelen, welke behooren tot een der posten 
nos. 145 of 146 of wel met vet, voor zoover 
niet behoorende tot post n°. 145 of n°. 146, 
worden belast volgens post n°. 40. 

8. Van het volgens den post verschul
digd invoen-echt zijn vrijgesteld : 

a. melasseveevoeder, bestaande uit meel, 
boonen, zemelen, bostel, kaf, graan, turf, 
riet, wortels of dergelijke producten en 
melasse, voor zoover ongeschikt voor in
wendig gebruik voor den mensch en mits 
het gehalte aan melasse niet hooger is dan 
60 percent : 

b. coprah (kokosnoot ontdaan van dop, 
in ruwe onregelmatige stukken), mits blij
kens aard en verpakking blijkbaar bestemd 
om te dienen als grondstof voor oliefabri
cage; 

c. schillen, klokhuizen en pitten van de 
vruchten, genoemd bij onderdeel I, n°. 4 
van den post, mits n iet verder bewerkt 
dan is aangegeven bij onderdeel I van den 
post. 

d. bananenmeel, mits niet met andere 
stoffen vermengd, niet gecomprimeerd of op 
eenigerlei wijze verder bewerkt en niet 
verpakt. 

9. Wij behouden Ons voor bij algemee
nen maatregel van bestuur, onder de noodi
ge voorzieningen , geheelen of gedeeltelij -

ken vrijdom van invoerrecht te verleenen 
voor tot dezen post behoorende artikelen, 
welke worden gebezigd voor de vervaardi
ging van producten, welke bij invoer niet 
of aan een lager invoerrecht zijn onderwor
pen , dan volgens dezen post voor de voor 
de vervaardiging gebezigde artikelen ver
schuldigd is. 

10. Voor de toepassing van onderdeel 1, 
sub 3, 12 en 18 van den post worden als 
eetbaar aangemerkt de producten, welke 
door den mensch als eetwaar worden ge
bezigd. 

149. Vuurwerk. 
Bengaalsche lucifers, klappers, voetzoe

kers, Romeinsche kaarsen en , met uit
zondering van niet "verpakte" chemicaliën, 
ander dergelijk kamer- en feestvuurwerk . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
150. Wapenborden, uithangborden, re

clameborden, reclameplaten, nummerpla
ten, naamplaten, tekstplaten, en andere 
platen, borden en schilden, welke blijkens 
de daarop of daarin voorkomende opschrif
ten, cijfers, letters, teekens, of andere 
dergelijke aanduiding dienen tot eenige 
bekendmaking, aanwijzing, herinnering 
of reclame, nummerborden voor elec
trische schellen, aanwijsplaten voor af
mijntoestellen en dergelijke aanwijsbor
den en aanwijsplaten daaronder begre
pen, zoomede vaandels en vlaggen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
BIJZONDERE BEPALING. Artikelen, wel

ke beantwoorden aan de omschrijving van 
post n°. 142, onderdeel I of op grond van 
hunne samenstelling behooren tot post 
n°. 91 of post n°. 106, behooren niet tot den 
post. 

151. Wapenen en afwee rmiddelen en 
jacht-, schiet- en schermbenoodigdheden; 
explosie- en ontstekingsmiddelen en am
munitie; onderdeelen en toebehooren van 
een en ander. 

I. Geweren, buksen, karabijnen, revol
vers, pistolen en andere handvuurwapenen 
(ganzenroeren, ammoniak- of hondenpisto
len, vuurpijlpistolen, zoogenaamde lucht
druk- en schiettentgeweren en dergelijke 
artikelen daaronder begrepen), en afgewerk
te kolven, loopen, patroon- en kogelhuizen 
daarvoor, zoomede harnassen en deelen van 
harnassen (hoofd-, voet-, been- en arm 
bekleeding en draagschilden daaronder 
begrepen). 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
II. Degens, sabels, bajonetten, floretten, 

zwaarden, ponjaards, krissen, klewangs, 
dolken, pieken, hellebaarden, lansen en 
andere blanke wapenen, en gevesten, klin
gen, scheeden en kwasten daarvoor, 
schermstokken, gummistokken en andere 
wapenstokken, ploertendooders en boks
beugels en andere dergelijke wapenen en 
afweermiddelen, zoomede borstbescher
mers voor schermers, schijven, werpduiven, 
lokvogels, en andere dergelijke jacht-, schiet
en schermbenoodigdheden. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
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III. Bogen en pijlen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

·rv. Geschut en mitrailleurs. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

V. Hagel-, kogel- en alle andere patro
nen voor handvuurwapenen of mitrailleurs, 
kogels en zoogenaamde pluimpjes en der
gelijke artikelen voor luchtdrukgeweren en 
-pistolen , knalkurken en dergelijke artike
len, papieren patroonhulzen, percussies, 
slaghoedjes, amorces en amorceband, zoo
mede knalsignalen. 

Mnatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
VI. Looden hagel. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
VIL Torpedo's en granaten, projectielen 

en patronen voor geschut, zoomede mijnen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

VIII. Explosie- en ontstekingsmiddelen, 
buskruit daaronder begrepen : 

a. buskruit. 
Maatstaf : 100 kg bruto - Rechten : f 9.-
b. overige artikelen, met uitzondering 

van dynamiet, dat van het volgens het 
tarief verschuldigd invoerrecht is vrij
gesteld: 

verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 

IX. N.a.g. onderdeelen van tot den 
post behoorende artikelen . 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Artikelen, 

gebezigd voor versiering, of alleen geschikt 
voor tooneel- of maskeradegebruik, behoo
ren mede tot den post. 

2. In wandelstokken geborgen degens 
en gummistokken worden belast volgens 
post n°. 107 ; samenvouw- of inschuifbare 
wapenmessen volgens post n°. 94; zooge
naamde koeienpistolen of slachtmaskers 
volgens post n° . 97, onderdeel I. 

3. Voor de toepassing van den post 
worden explosie- en ontstekingemiddelen, 
welke voor 6 percent of meer uit nitroglyce
rine bestaan, als dynamiet aan$emerkt. 

4. Wij behouden Ons voor bij algemee
nen maatregel van bestuur, onder de noo
dige voorzieningen, vrijdom van invoer
recht te verleenen voor explosie- en ont
stekingsmiddelen ten behoeve van het mijn
bedrijf. 

152. Waschbakken van porselein of 
aardewerk, al dan niet gemonteerd op 
voetstuk of pooten, gootsteenen en zooge
naamde waterleidingfonteintjes daaron
der begrepen, zoomede verplaatsbare 
hangwandfonteintjes en wasch- en nacht
tafelgarnituren ( stellen bestaande uit 
waschkom, waterkan en zeepdoos, en 
dergelijke stellen) en wasch- en nacht
tafelgarnituurdeelen van allerlei aard, 
zoomede toiletemmers. 

I. Wasch- en nachttafelgarnituren en 
wasch- en nacnttafelgarnituurdeelen, zoo
mede toiletemmers, een en ander van aarde
werk of porselein : 

a. geheel of hoofdzakelijk bestaande uit 
aardewerk: 

1. gekleurd, anders dan wit, of wel gede
coreerd. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 %, 
doch niet minder dan f 6.- per 100 kg netto. 

2. andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 %, 

doch niet minder dan f 3.- per 100 kg netto. 
b. geheel of hoofdzakelijk bestaande uit 

porselein: 
1. gekleurd, anders dan wit, of wel ge

decoreerd. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 %. 

doch niet minder dan f 10.- per 100 kg netto. 
2. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 %, 
doch niet minder dan f 6.- per 100 kg netto. 

II. Overige tot den post behoorende 
artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
BIJZONDERE BEPALING. Het bepaalde 

bij de bijzondere bepalingen op post n°. 39 
is van overeenkomstige toepassing op de 
artikelen belast bij onderdeel I van dezen 
post, behoudens dat in bijzondere bepaling 
n°. 7 voor : ,,onderdeel I, letter a of b, of 
onderdeel II, letter a of b" wordt gelezen : 
,,onderdeel I, letter a, sub 1 of 2 of onder 
dee!I, letter b, sub 1 of 2." 

153. Watten v.a.s., al dan niet ge
hecht op of verbonden aan stoffen, welke 
behooren tot een der posten nos. 91 of 
106, geneeskrachtige watten en dergelijke 
watten daaronder begrepen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
BIJZONDERE BEPALING. Celstofwatten 

worden belast volgens post n°. 106. 

154. Weegwerktuigen en onderdeelen 
en toebehooren daarvan. 

I. Toonbankweegschalen, tafelbascules, 
brugbascules en andere weegwerktmgen, 
waarmede als bjj de genoemde, het gewicht 
van eenig artikel wordt bepaald door middel 
van op het werktuig te plaatsen gewichten, 
al dan niet voorzien van daarbij behoorende 
gewichten. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
II. Weegwerktmgen bij welke het ge

wicht van het gewogen artikel van een aan 
het weegwerktuig aangebrachte schaal 
kan worden afgelezen, of door middel van 
een wijzer of op andere wijze wordt kenbaar 
gemaakt, weegautomaten, welke slechts 
werken na het inwerpen van een geldstuk 
of ander voorwerp, en zoogenaamde zak
unsters daaronder begrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
III. Weegwerktuigen, welke bij weging 

van een voorwerp, in plaats van het ge
wicht, den prijs, de te betalen vracht of eeni
ge andere aanduiding of aanwijzing geven, 
welke met. het gewicht van het voorwerp 
verband houdt. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
IV. Gewichten, zoomede afzonderlijk 

ingevoerde schalen, mechanieken, bruggen, 
balansen en metalen en houten omhulsels 
voor weegwerktuigen van allerlei aard. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
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V. N.a.g. onderdeelen van weegwerk 
tuigen, 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
BIJZONDERE llEPALING. Weegwerktuigen, 

waarbij in pla?,ts van het gewicht, het aan
tal malen dat eenzelfde hoeveelheid is afge
wogen door middel van een telapparaat 
wordt aangegeven, worden belast volgens 
onderdeel III van den post. 

155. Werktuigen, apparaten, toestel
len, instrumenten en gereedschappen, zoo
mede deelen en onderdeelen daarvan; 
drijfwerk en drijfwerkdeelen; aambeelden 
en de daarbij gebezigde hulpstukken, 
stuik- of zaalblokken, vlak- of richtpla
ten, bankschroeven, handklemschroeven, 
lijmknechten, giet- en slagvormen, sigaren
vormen, cliché's en drukplaten, draadtrek
kers, schoenleesten, interliniën, ij zerwit en 
andere drukkerijbenoodigdheden, vorm
stiften, kernnagels, kernsteunen, vorm
kasten en andere gieterijbenoodigdheden, 
schietlooden, passers, winkelhaken en 
andere dergelijke hulpmiddelen; een en 
ander voor zoo \Ter niet als zoo danig bij een 
anderen post belast of vrijgesteld. 

I. Krachtwerktuigen, als motoren, 
stoomwerktuigen, rosmolens en dergelijke 
werktuigen, apparaten en toestellen, waar
mede energie wordt opgewekt of waarmede 
de opgewekte energie naar de werktuigen, 
waarbij deze moet worden aangewend, 
wordt overgebracht, zoomede deelen en 
onderdeelen daarvan : 

a. cylinderblokken, cylinderkoppen, 
oliepannen en versnellingsbakken een en 
ander bestemd voor het samenstellen van 
automobiel-, rijwiel - en vliegtuigmotoren, 
mits deze bestemming in de aangifte is ver
meld en desverlangd aan de ambtenaren be
last met de visitatie te hunnen genoegen 
wordt aangetoond. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 3 % 
b. overige artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
Il. Arbeidswerktuigen, als draaibanken, 

boormachines, zaagmachines, slijpmachi
nes, spinmachines, weefgetouwen, pneuma
tisch of electriscl:i gedreven hamers, boren 
en beitels, hef- en hijschwerktuigen, liften, 
transportscbroeven, rolbanen, eestplaten, 
ploegen, zaaimachines, wegwalsen, en an
dere werktuigen, apparaten en toestellen 
door welke eenige arbeid wordt verricht 
of welke dienen om daarin of daarmede 
goederen een ph_vsische of chemische wer
king of bewerking te doen ondergaan, zoo
mede deelen en onderdeelen van een en 
ander, boorijzers, fraisen, zaagbladen, ma
trijzen en dergelijke daaronder begrepen : 

a. lint- en bandzagen, ook in meter
maat, zaagbladen, schaafmessen, profiel
messen, fraisen, ruimers, boorijzers, draai
beitels en schaafbeitels, zoomede beitel- en 
boorijzerpunten en tanden of tandsegmen
ten voor lint- en bandzagen en voor zaag
bladen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
b. overige artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 

III. Apparaten, toestellen en nstru
menten voor het bepalen of aangeven van 
druk, vacuum, trek, stand, hoogte, snel
heid, vastheid, afwerking of andere ver
schijnselen, eigenschappen of toestanden 
bij of van menschen, dieren of planten, bij 
of van vervoermiddelen, werktuigen of 
andere voorwerpen en bij of van vaste stof
fen, vloeistoffen, gassen of atmosfeer, als 
manometers, vacuummeters, compound
meters, peilglastoestellen, trekmeters, druk
meters, slagentellers, hygrometers, viscosi
teitsmeters, photometers en apparaten, 
toestellen en instrumenten, waarmede de 
deugdelijkheid of bruikbaarheid van fabri
katen of gro11,dstoffen worden getoetst, zoo
mede deelen en onderdeelen van een en 
ander: 

a . snelheidsmeters gebezigd bij auto
mobielen, motorrijwielen en andere ver
voermiddelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : lO % 
b. overige artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
IV. Apparaten, toestellen en instru

menten voor het bepalen van hoeveelheid, 
als water- en gasverbruiksmeters, vloeistof
meetapparaten, apparaten voor het tellen 
van telephoongesprekken, en dergeljjke, 
zoomede deelen en onderdeelen van een en 
ander: 

a. water- en gasverbruiksmeters, welke 
een gewicht hebben van 35 kilogram of 
minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
b. overige artikelen, water- en gasver

bruiksmeters van hooger gewicht dan aan
gegeven bij letter a daaronder begrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
V. Instrumenten, zoowel physische, 

chirurgische, medische, geodetische, zee
vaart- en luchtvaartkundige als andere , 
zoomede deelen en onderdeelen van een 
en ander: 

a. afstandmeters, sextanten, octanten, 
quadranten, azimuthtoestellen, hoekmeet
en waterpasinstrumenten en andere instru
menten, voorzien van een lenzenstelsel ter 
verhooging van de gezichtssterkte. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
b. kompassen, welke een gewicht hebben 

van 500 gram of minder. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

c. overige artikelen, kompassen van 
hooger gewicht dan aangegeven bij letter b 
daaronder begrepen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
VI. Gereedschappen, als hamers, bei

tels, zagen, boren, draadsnij-ijzers, houwee
len, doorslagen, schroevedraaiers, moer
sleutels, koevoeten, harken, schoffels en 
dergeljjke, zoomede deelen en onderdeelen 
van een en ander, kussens, tappen en der
gelijke daaronder begrepen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
VII. Drijfwerk en drijfwerkdeelen, als 

riemschijven, snaarschijven, kam-, tand-, 
worm- en schroefwielen, rondsels, drijf
wielen, drijfassen en wormen, rol- en kogel-
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Jagers (rol- en kogelblokken), kussenblok
ken, lagersclialen, muurkasten, steuncon
soles, smeerringen , omloopregelaars, drijf
riemafwerpers en dergelijke, zoomede dee
len en onderdeelen van een en ander. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
VIII. Takelblokken, takelschijven, 

draad- en kettingschijven, katrolien, zoo
mede deelen en onderdeelen van een en 
ander. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
I X. P ernetten, stilts en spurts gebezigd 

in aardewerkfabrieken. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 

X. Vormstiften, kernnagels, w.anddik
tenagels, kernsteunen, kernstiepen, koel
spiralen en andere dergelijke hulpmiddelen 
gebezigd bij het vervaardigen van voorwer
pen uit vloeibaar metaal. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 % 
XL Overige tot den post behoorende 

artikelen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: /\ % 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Deelen en 
onderdeelen van niet tot den post behooren
de werktuigen, apparaten, toestellen, in
strumenten en gereedschappen of hulp
middelen, worden mede volaens dezen post 
belast, voor zoover zij niet bij een anderen 
post van het tarief zijn belast of vrijgesteld. 

2. Van het volgens den post ver schul
digd invoerrecht zijn vrijgesteld: 

a. n iet gezette en niet gevatte diaman
ten; 

b. kaardenbollen, enkel gedroogd ; 
c. deelen, onderdeelen en toebehooren 

van schepen, voor geen ander doel geschikt. 

156. Wijn. 
I. Verpakt, onverminderd den accijns . 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
II. Ingevoerd op andere wijze, (be

houdens accijns). 
Maatstaf : waarde - Rechten : 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 1. Onder wijn 
worden verstaan, ook voor de toepassing 
van de bijzondere bepaling hierna, de pro
ducten, welke volgens de accijnswet aan 
den wijnaccijns zijn onderworpen, met uit
zondering van het gewone aalbessen- en 
frambozensap. 

2. Vloeistoffen, welke wijn bevatten of 
met wijn zijn samengesteld, worden belast 
als wijn, tenzij zij op grond van aard of 
samenstelling volgen s een anderen post 
hooger zijn belast . 

Wijn samengesteld met artikelen, welke 
behooren tot post n°. 148 zal, indien het 
aethylalcoholgehalte van het product bij 
15° Celsius meer is dan 5 volumen percenten, 
ongeacht de hoeveelheid der daarin aan-, 
wezige tot post n°. 148 behoorende arti
kelen , als een tot dien post behoorend pro
duct worden aangemerkt. 

157 . Zeep. 
I. Verpakt of in taliletvorm, onvermin

derd het specifiek recht naar de soort vol
gens onderdeel II. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

II. Ingevoerd op andere wijze : 
a. geparfumeerde en transparantzeep. 

Maatstaf : 100 kg - R echten : f 5.
b. andere: 
1. harde zeep, waaronder vlokken en 

schilfers, zoomede zeep in poectervorm. 
Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 2.50 

2. zachte en vloeibare zeep. 
Maatstaf: 100 kg - · R echten : f l.25 

BIJZONDERE BEPALING. Praeparaten, 
welke naar vak- en spraakgebruik niet met 
den naam zeep worden aangeduid, doch 
waarvan het zeepgehalte, uitgedrukt in het 
gehalte aan vetzuren met inbegrip van 
barszuren meer dan 20 percent bedraagt, 
worden voor do toepassmg van den post 
mede als zeep aangemerkt . 

158. Zegel- en flesschenlak. 
I. Verpakt of in tabletvorm. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 
II . Ingevoerd op andere wijze. 

Maatstaf : waarde - Rechten : ll % 

159. Zit- en ligmeubelen en rompen en 
zittingen daarvoor; kussens en voetbank-
jes. 

I. Salon-, tuin-, serre-, kantoor- en 
huishoudstoelen, bad-, strand-, lig- , dek
en ziekenstoelen, samenvouwbare banken, 
verplaatsbare tuin- en gangbanken, piano
stoelen, schommelstoelen, fauteuils, cana
pé's, divans, sofa's, tabouretten, krukken 
en andere zit- en ligmeubelen, welke zonder 
nadere bevestiging aan wand of bodem zijn 
aan te wenden voor het doel waartoe zij 
zijn gevormd (ook a l mocht ter voorkoming 
van verschuiving een zoodanige bevestiging 
waarschijnlijk zijn te achten), operatie- en 
onderzoekingsstoelen, operatie-divans en 
andere zit- en ligmeubelen voor onderzoe
kingsdoeleinden, draagstoelen en dergelijke 
artikelen daaronder begrepen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
II. Stoelen met horizontaal draaibaar 

zitvlak, ook indien zij worden ingevoerd 
zonder het daarbij behoorend voetstuk; 
bidstoelen en bidbankjes; bid-,kniel-,klap
en zitbanken, en stoelen en klapstoelen voor 
kerken, scholen, schouwburgen, verkoop
en ontspanningslokalen en vervoermidde
len, een en ander ook indien zij zonder 
nadere bevestiging aan wand of bodem niet 
kunnen worden gebruikt . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
III. Rompen en zittingen voor de bij 

onderdeel I en II belaste artikelen. 
Maatstaf: waarde -- Rechten: 10 % 

IV. Voetkussens, voetbankjes, stoven 
daaronder begrepen, sluimerrollen. sier
kussens en zoogenaamde poufs : kussens 
voor stoelen, banken, sofa's, divans en 
andere personenzetels, zoomede kussens 
gebezigd voor gemakstoelen, kinderstoelen, 
sportkarren, kinderwagens, t elephooncel
len, liftcabinen, en automobielen, rijtuigen, 
schepen en andere vervoermiddelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
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160. Zout (chloornatrium) en, voor 
zo over deze niet behooren tot post n°. 148, 
producten en zelfstandigheden, welke 
::hloornatrium bevatten. 

I. Verpakt. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 10 % 

en 
100 kg - f4.-

II. Geperst of op andere wijze gebracht 
in tablet- , blok- , rol-, steen- of anderen 
regelmatigen vorm, voor zoover niet be
hoorende tot onderdeel I hiervoor, per ta
blet of anderen regelmatigen vorm, ontdaan 
van haak. houder of andere daarin of daar
aan bevestigde artikelen : 

a. wegende 200 gram of minder. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 10 % 

en 
100 kg - f4.-

b. wegende meer dan 200 gram. 
Maatstaf : 100 kg - Rechten : f 4.-

III. Ingevoerd op andere wijze : 
A. Ruw zout: 
1. blanker dan het door Onzen Minister 

van Financiën vast te stellen standmonster, 
zoomede ruw zout in poedervorm of in 
anderen fijngemaakten staat , waarin de 
kristalvorm niet meer is te onderkennen. 

Maatstaf: 100 kg - Rechten: f 4.-
2. ander (behoudens accijns) . 

Maatstaf : waarde - Rechten : -
B. Geraffineerd zout en keetspek. 

Maatstaf : 100 kg - Rechten : f 4.-
C. Zeewater, pekel en zouthoudend wa-

ter (behoudens accijns). 
Maatstaf : waarde - Rechten : 

D. Producten en zelfstandigheden, wel
ke chloornatrium bevatten : 

1. indien het chloornatriumgehalte is 
meer dan 40, maar niet meer dan 75 percent. 

Maatstaf: 100 kg - Rechten : f 3.-
2. bij hooger chloornatriumgehalte : . 
a. indien zij uitsluitend zijn samenge

steld met niet tot poeder gemalen ruw zout 
(behoudens accjjns). 

Maatstaf : waarde - Rechten : 
b. andere. 

Maatstaf : 100 kg - Rechten : f 4.-
BrJZONDERE BEPALINGEN. 1. Met uit

zondering van zeewater, zouthoudend wa
ter en pekel, behooren chloornatriumhou
dende producten en zelfstandigheden (na
tuurproducten daaronder begrepen), waar
van het chloörnatriumgehalte 40 percent 
of minder bedraagt, niet tot den post. 

2. Met uitzondering van de producten 
en zelfstandigheden, genoemd bij onderdeel 
III, letter A, n°. 2, îetter C en letter D, 
no. 2a, is van de bij den post genoemde 
producten en zelfstandigheden geen accijns 
verschuldigd. 

3. Wij behouden Ons voor bij algemee
nen maatregel van bestuur, onder de noo
dige voorzieningen, vrijstelling van het vol
gens dezen post verschuldigd invoerrecht 
te verleenen : 

a. voor liksteenen, bestemd ten gebruike 
van den landbouw: 

b. voor chloornatriumhoudende produc
L. & S. 1935. 

t en en zelfstandigheden, waaruit chloor
natrium niet met voordeel is af t e scheiden 
mits deze niet behooren tot onderdeel I of 
II van den post. 

4. Onze Minister van Financiën kan 
onder de noodige voorwaarden bepalen, 
dat zout, belast volgens onderdeel III, 
letter A, n°. 1 van den post, gerangschikt 
wordt onder n°. 2 van dat onderdeel, indien 
het bestemd is voor vrijdomsdoeleinden, 
vermeld in artikel 74 der wet van 27 Sep
tember 1892 (Staatsblad n°. 227), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 20 December 1924 
(Staal~blad n°. 568) . 

5. Voor zoover niet behoorende tot on
derdeel I of II van den post, zullen carnal
liet, bergkyseriet, kainiet, tachhydriet, syl
viniet, en andere dergelijke voor bemesting 
gebezigde kalium- en magnesium houdende 
zouten (zoogenaamde Abraumsalze}, in
dien het kalium- of magnesiumgehalte 
meer bedraagt dan 10 percent, niet geacht 
worden tot d en post te behooren. 

6. In afwijking van het bepaalde bij 
artikel 4 dezer wet, zal ten opzichte van 
artikelen, welke zoowel behooren t ot een 
der posten nos.40, sub III, 145 of 146, als 
tot dezen post, de post worden toegepast, 
welke het voordeeligst is voor de schatkist. 

7. Bij invoer van producten en zelfstan
digheden op of in chloornatrium, zouthou
dend water of andere tot den post behoo
rende stoffen wordt, ook voor het bepalen 
van het chloornatriumgehalte, het netto
gewicht gesteld op dat van die stoffen met 
de daarin aanwezige producten en zelfstan
digheden te zamen. 

8. Ten aanzien van de producten en 
zelfstandigheden, welke behooren tot on
derdeel III, letter A, n°. 1 van den post, 
of tot onderdeel I of II en bestaan uit aan 
invoerrecht onderworpen ruw zout, is mede 
van toepassing het bepaalde bij artikel 130 
der Algemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38), als waren die product en 
en zelfstandigheden in dat artikel genoemd. 

ALPHABETISCHE LIJST 
der goederen vermeld bij de in het tarief 

genoemde posten. 

Verklaringen van de aanwijzingen vermeld 
in de kolommen 2 en 4. 

De onmiddellijk achter elke goederensoort in 
gewone cijfers vermeld e getallen duiden den 
post aan waartoe de goederen behooren. 

Door de achter die getallen geplaatste hoofd
letters of Romeinsche cijfers, soms met toe
voeging van gewone letters of cijfers, worden 
aangegeven de onderdeelen van den post waarin 
de goederen zijn genoemd. 

Bijvoorbeeld : 130. II. C. beteekent : post 130, 
onderdeel II, letter C. 

Wanneer een artikel is genoemd in een bij
zondere bepaling op een post, wordt dit aan
geduid door de achter de postnummers ge
plaatste letters B.B. 

36 
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De aan deze letters toegevoegde getallen en 
letters duiden aan het nummer en/of het onder
deel der bijzondere bepaling waarin de goederen 
zijn genoemd. 

Bijvoorbeeld: 15. B.B. 2. b. beteekent: 
post 15, bijzondere bepaling n°. 2. letter b. 

Aal. 145. 
Aambeelden en de daarbij gebezigde hulpstuk-

ken. 155. 
Aanhangers (lijfsieraden). 17. B.B. 
Aanhangwagens voor rijwielen. 143. VI. 
Aansluitsnoeren voorzien van contactstop. 

41. XIII. b. 
Aanwijsborden. 150. 
Aanwijsplaten voor afmijntoestellen. 150. 
Aanzetstalen. 60. I. 
Aardappelen. 148. 
Aardappelschilmachines. 122. IV. 
Aardappelstampers . 122. II. 
Aardewerk en werken en voorwerpen daarvan 

n.a.g. 1. 
Aardglobes. 48. 
Aas (loos). 50. III. 

,, (visch-). 14. III. 
Abraumsalze. 160. B.B. 5. 
Abrikozepitten. 148. 
Accumulatorbakken. 41. B.B. 4. 
Accumulatoren (electr.). 41. I. 
Achterpaneelen voor automobielen. 95. V. 
Actentasschen. 75. 
Adepten (balg-) voor phototoestellen. 108. IV. 
Adresseermachines. 2. I. 
Aether sulfuricus. 33. 
Aetherische oliën. 104. 

,, vetten . 104. 
Aethermaskers. 56. IV. 
Aethers. 33. 
Aethylalcohol en producten met aethylalcohol 

samengesteld. 3. II en III. 
Afbrandlampen. 144. II. 
Afsluiters. 131. 
Afsluitmiddelen. 121. 
Afstandmeters. 155. V. a. 
Aftakdoozen. 41. IX. 
Aftaptoestellen. 131. 
Aftreksels. 114. 
Afval van papier. 106. B.B. III. 12. 

van tabak, sigaren en sigaretten. 129. 
B.B. 1. 

van vleesch en spek. 146. 
,, van vruchten. 148. B.B. 2. 

Afweermiddelen. 151 . 
Aigrettehouders . 17. B.B. 
Aigrettes. 22. IV. 
Albums. 106. B .B. III. l. b . 
Alcoholen. 3. 
Alcoholhoudende producten. 3. 
Almanakken. 106. B.B. III. 1. b. 
Altaardienstbenoodigdheden. 67. 
Altaren en deelen daarvan. 67. 
Aluin (verpakt of in tabletvorm). 137. III. 
Aluingrijpers. 137. II. 
Aluminiumcément. 32. 
Aluminium en werken en voorwerpen daarvan 

n.a.g. 95. 
Amandelen. 148. 
Amandelkoek. 148. B.B. 2. 
Amandelsurrogaten. 148. 
Amandelwrijfmachines. 122. IV. 

Ammoniakpistolen. 151. I. 
Ammunitie. 151. 
Amorceband. 151. V. • 
Amorces. 151. V. 
Ampèremeters. 41. VI. 
Ampullen voor kerkelijk gebruik. 67. 
Anacardienoten . 148. 
Anastigmaten. 108. II. 
Anatomische praeparaten. 102. I. 
Andijvie. 148. 
Ankers ( onderdeelen van electrotechnische ar-

tikelen). 41. X. 
Annihilateurs. 126. I. 
Antennemasten. 4. V. 
Antennes. 4. V. 
Anticonceptioneele middelen. 29. VIII. 
Antimacassars. 132. III. 
Antiphonen. 141. II. 
Antiseptische middelen. 35. 
Aplanaten. 108. II. 
Apparaten (controle-) gebezigd bij wedstrijden 

en spelen. 36. III. 
Apparaten gebezigd op kermissen, in speel

tuinen en voor dergelijk gebruik 
en hun toebehooren. 50. VI. 
met verwarmingsinrichting. 144. 

n.a.g. en deelen en onderdeelen 
daarvan. 155. 

tot het begrenzen van of beveiligen 
tegen electrischen stroom of span
ning. 41. V. 

voor de verbetering van de selec
tiviteit (toebehooren voor radio
apparaten). 4. I. 

voor draadlooze telegraphie en 
-telephonie, voor televisie, radio
distributie en draadomroep, on
derdeelen en toebehooren. 4. 

voor hardhoorenden. 141. II. 
voor het aangeven van den duur van 

een biljartspel. 36. III. 
voor het mechanisch bespelen van 

muziekinstrumenten. 98. VIII. 
voor het meten, aantoonen, con

troleeren en onderzoeken van 
electrische stroomen, spanningen 
en andere electrische grootheden. 
41. VI. 

voor het nabootsen van geluiden. 
98. IV. 

voor het opsporen van gebreken 
in geleidingen voor electriciteit 
41. VI. 

voor het sluiten, verbreken, om
schakelen, regelen of op andere 
wijze beïnvloeden van efectrische 
stroomen. 41. IV. 

voor het tellen van telephoonge
sprekken. 155. IV. 

voor het vervaardigen van photo
graphieën in kleurendruk. l 08. I. 

voor het weergeven, opnemen en 
vastleggen van muziek of gelui
den en onderdeelen en toebe
hooren daarvan. 98. 

,, . voor kappers n.a.g. 137. 
,, voor vibromassage. 141. IV. 

Appelboren. 122. II. 
Appelen. 148. 
Appelsap (ingecJikt). 114. I. 
Appelstroop. 114. I. 
Apprêteermiddelen. 35. 
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Aquarellen (in lijst of passepartout). 142. I. en 
142. B.B. 2. 

Aquariumversieringen. 142. IV. 
Arbeidswerktuigen n.a.g. en deelen en onder-

deelen daarvan. 155. II. 
Armbanden. 17. B.B. 
Armvormen (voor etalagedoeleinden). 90. 
Arresleden. 143. IV. 
Artikelen voor het verbinden, aansluiten of be

vestigen van geleidingen voor electriciteit . 
41. IX. 

Artikelen voor huishoud- en keukengebruik. 60. 
Artisjokken. 148. 
Asbestcementplaten. 133. 
Asbestgaren. 44. B.B. 1. a . 
Asbest en werken en voorwerpen daarvan. 5. 
Asbestvezels. 5. I. 
Asbestweefsels. 91. VII. 
Aschbakjes. 112. 
Asperges. 148. 
Aspirators. 56. II. 
Assen (drijf-) . 155. VII. 
Assen voor vervoermiddelen. 143. VIII. E . 
Asthmasigaretten. 119. B.B. 1. 
Atlassen. 48. 
Autoclaven. 144. V. 
Autographen. 6. 
Autographische persen. 6. 
Automatische gasaanstekers . 60. I. 

,, verkooptoestellen. 7. 
Automobielbanden. 8. 
Automobielen . 143. VI. a. 
Automobielkussens. 159. IV. 
Automobielluchtpompen. 143. VIII. P. 
Automobielwindschermen. 143. VIII. N. 
Avondmaalbekers. 67. 
Avondmaalschalen. 67. 
Azijn. 9. 
Azijnaether. 33. 
Azijnessence. 9. 
Azijnzuur. 9. 
Azimuthtoestellen. 155. V. a. 
Baardbinders. 137. I. 
Baardscheerapparaten en de daarvoor gebezigde 

mesjes, meshouders en handvatten. 137. II. 
Baden. 10. 
Badextracten. 137. III. 
Badkachels (z.g.). 144. III. 
Badkuipen. 10. 
Badlakens. 91. XVIII. 
Badmatten. 132. III. 
Badstoelen. 159. I. 
Bad toestellen . 10. 
Badzittingen. 10. 
Badzouten. 137. III. 
Bagagedragers . 75. 
Bagageriemen. 138. II. 
Baggermolens. 143. B.B. 6. 
Bajonetten. 151. II. 
Bakeliet n.a.g. 31. 
Bakenlampen. 80. I. 
Bakens. 120. II. 
Bakken. 15. B.B. 2. a. 
Bakijzers. ll. 
Bakpoeder. 40. V. 
Baksleden. 143. IV. 
Bakvet. 104. B.B. 3. a . 
Bakvormen. ll. 
Balata. 29. B. B. 1. 
Balansen voor weegwerktuigen. 154. IV. 
Balein (werken en voorwerpen van). 63. 
Baleinen (corset-, kleeder- en kraag-). 57. I. 

Balgen (voor phototoestellen). 108. IV. 
Balineesch smeed- en houtsrnjwerk. 142. II. 
Balkonvazen. 142. III. 
Ballen (speel-). 50. V. en 123. 
Ballonbeschermers. 80. VI. 
Ballondragers voor lampen. 80. V. 
Ballons voor de vervaardiging van gloeilampen, 

radiolampen en dergelijke. 47. II. 
Ballons voor spuit-, schenk- en sproeikurken , 

voor signaaltoestellen, vaporisateurs, photo
toestellen en dergelijke. 29. IV. 

Ballonspuiten. 126. II. 
Ballonspuitkurken. 121. II. D. 2. 
Balmasqué-artikelen. 30. 
Balovertrekken. 50. V. 
Balsem. 104. 
Bananen. 148. 
Bananenmeel. 148. B.B. 8. d. 
Band van caoutchouc, rubber of gutta-percha . 

44. B.B. 1. C. · 
voor electrische apparaten. 91. III. 
voor geleiding van ,ilectriciteit. 41. XIII. 

en 41. B.B. 2. 
Bandages (verbandartikelen) . 141. 
Bandazeep . 104. 
Bandeaux (hoed -). 57. VII. 
Bandelieren voor patronen. 75. 
Banden voor automobielen, rijtuigen, kinder

wagens, sportkarren, vliegmachines en andere 
vervoermiddelen. 8. 

Bandijzer. 95. 
Bandystokken. 50. V. 
Bandzagen. 155. II. a. 
Bankbiljetten . 106. B.B. III. 8. 
Banken. 159. I en II. 
Banket. 74. 
Banketbakkerswerk. 74. 
Bankkussens . 159. IV. 
Banknotentasschen. 75. 
Bankschroeven. 155. 
Bankzittingen. 159. III. 
Barometermonturen. 12. 
Barometers. 12. 
Barometerschilden. 12. 
Barnsteen (werken en voorwerpen van). 63. 
Bascules (tafel- en brug-). 154. I. 
Bast. 148. 
Basterd (suiker). 128. 
Bats (cricket-). 50. V. 
Batterijen (electr.). 41. B.B. 1. 
Bavettes. 71. B.B. 
Beddekruiken. 144. B.B. 5. 
Bedden. 82. 
Beddewarmers . 144. B.B. 5. 
Bederfwerende middelen. 35. 
Bedkasten . 82. 
Bedspreien. 82. 
Bedtoebehooren. 82. 
Bedwelmingstoestellen. 97. I. 
Beelden. 13. 

,, (omlijste) . 142. I. 
Beeldgroepen. 13. I. 
Beeldtelegraphie (toestellen voor-). 134. 
Been (werken en voorwerpen van). 63. 
Beenbekleeding. 117. 
Beenbeschermers. 117. 
Beenderlijm. 49. I. 
Beenkappen . 117. 
Beenvormen (voor etalagedoeleinden). 90. 
Beerscheppers. 83. 
Beestenvoeder. 14. 
Befjes. 71. B.B. 
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Behendigheidsspelen. 46. 
Beitelpunten. 155. II. a. 
Beitels. 155. II en VI. 
Bekers (sier-). 142. II. 

,, (voor kerkelijk gebruik). 67. 
Bekkens (bergingsmiddelen). 15. B.B. 2. a . 

,. (muziekinstrumenten). 98. III. 
Belboeien. 120. I. 
Belichtingsmeters. 108. IV. 
Belichtingstoestellen en onderdeelen en toebe-

hooren daarvan. 80. 
voor chirurgisch gebruik. 

80. I. 
Bengaalsche lucifers. 149. 
Benzine. 104. 
Bergingsmiddelen. 15. 
Bergkristal 47. B.B. 2. 

,, (onbewerkt). 47. B.B. 13. a . 
Bergkyseriet. 160. B.B. 5. 
Beschermkasten voor horloges. 109. 
Beschilderde schijven hout. 142. II. 
Beschuit. 40. I. 
Beschuitbollen. 40. I. 
Beschuitdoozen. 39. 
Besproeiingsmiddelen. 35. 
Besproeiingstoestellen. 126. 
Bestekken. 103. 
Bestralingsapparaten. 80. II. 
Bestuivingstoestellen. 126. 
Betaalapparaten. 36. II. 
Betaalpenningen. 92. 
Beugelfleschsluitingen. 121. II. D. 3. a. 
Beurzen (geld-). 109. 
Bezems (straat- en stal-) . 23. II. 
Bidbanken. 159. II. 
Bidbankjes . 159. II. 
Bidets . 10. 
Bidstoelen. 159. IL 
Biechtstoelen. 67. 
Bier. 16. 
Bierglasonderlegplaatjes en houders daarvoor. 

39. 
Bierkannen. 39. 
Bierzuilen. 131. L 
Bijenkasten. 15. B.B. 5. a. 
Bijenkorven. 15. B.B. 5. a. en 88. IV. 
Bijenmaskers. 56. II. 
B\jouterieën. 17. 
Bikkels. 123. 
Biljartballen. 18. 
Biljarten. 18. 
Biljartkrijt. 78. 
Biljartkrijthouders. 18. 
Biljartleiplaten. 18. 
Bilj artqueuen. 18. 
Biljartranden. 18 . 

. Biljarttelapparaten . 36. III. 
Biljarttelramen. 18. 
Biljarttoebehooren. 18. 
Biljartwanden. 18. 
Bindmiddelen (hydraulische). 32. 
Binnenballen. 50. V. 
Binnenpotten voor z. g . spaar- of mantel
haarden. 144. L 
Binnenwerken voor muziekinstrumenten. 98. 

B.B. 1. 
voor uurwerken . 139. IIL 

Binocl~~ - 25. 
Binocletaschjes. 75. 
Biscuits . 74. 
Biscuitvormen . ll. 
Blaasinstrumenten. 98. IIL 

Blaaspijpen. 144. VIL 
Bladen voorzien van wand of rand. 15. B.B. 2. a. 
Bladeren. 148. 

(gepraepareerd of gedroogd voor ver-
siering). 20. L B. 

Bladgoud. 19. I. en 72. B.B. 2. 
Bladkleedjes. 132. III. 
Bladmetaal. 19. 72. B.B. 2. en 95. 
Bladtin. 19. en 95. 
Bladwijzers. 66. I. 
Bladzilver. 72. B.B. 2. 
Blanke wapenen en deelen daarvan. 151. II. 
Blanketsel. 137. III. 
Blauwsel. 72. 
Blazen. 15. B.B. 5. b. 
Bleekmiddelen. 35. 
Blikken. 15. B.B. 2. a. 
Blikopeners. 60. I. 
Bliksemafleiders . 41. V. 
Bliksempoeder (z.g.). 108. V. 
Bliksnijmachines. 122. III. 
Blinkers. 50. III. 
Blocnotehouders. 66. I. 
Bloembakken. 21. 
Bloembowls . 21. 
Bloemdeelen. 148. 
Bloemdeelen (gepraepareerd of gedroogd, voor 

versiering). 20. I. B. 
Bloemen. 148. 

(afgesneden versche) . 20. I. A. 
,, (gepreapareerd of gedroogd, voor ver-

siering). 20. I. B. 
Bloemenspuiten. 126. II. 
Bloementafels. 130. 
Bloemhangers. 21. 
Bloemhouders. 21. 
Bloemknoppen. 148. 
Bloemkool. 148. 
Bloempotinzetbakjes. 21. 
Bloempotonderzetbakjes. 21. 
Bloempotroosters. 21. 
Bloempotten . 21. 
Bloemstukken van versche bloemen. 20. I. A. 
Bloemvazen. 21. 
Bloemzaden. 148. I. 24. 
Blokkendoozen. 123. 
Boa's (bont-). 22. II. 

,. van imitatie bont. 71. B.B. 
Bobèches. 80. VI. 
Boeien. 120. II. 
Boeken. 106 en 106. B.B. III. 1. a en c. 

in étui's met andere artikelen samen
gepakt. 106. B.B. III. 1. d. 

met metalen, lederen of andere sluiting. 
106. B.B. III. 1. d. 

met uitvouwbare, samenvouwbare of 
opzatbare platen. 106. B .B. III. 1. c. 

waarvan dekblad of rug is bekleed of 
versierd met edelgesteenten, enz. 
106. B.B. IIL 1. d. 

Boekenhangers. 130. 
Boekenmappen. 75. 
Boekenstanders. 130. II. C. 
Boekboudmachines en onderdeelen daarvan. · 

ll8. 
Boenders. 23. IL 
Boentoestellen (vloer-). 23. II. 
Bogen (schietgereedschap). 151. III. 
Bokalen (sier-). 142. II. 
Bokken (gymnastiektoestellen). 50. I. 
Bokkenwagens. 70. 
Boksbeugels. 151. Il. 
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Bollen (plantendeelen) . 148. 
Bombaypitten. 148. 
Bonbontaschjes. 75. 
Bont. 22. 

(aaneengehecht of vervormd tot banen, 
strooken of st,ukken). 22. V. 

Bonten. 22. II. 
Bontkragen, 22. II. 
Bontmoffen. 22. II. 
Bontmutsen. 56. 
Bontpolsmofjes. 22. II. 
Bontstaarten. 22. I. 
Bontstrooken. 22. V. 
Boodschapnetten. 75. 
Booglampen. 80. I. 
Boorden . 71. B.B. 
Boordendoozen. 15. B.B. 2. b. 
Boordknoopen. 73. I. 
Boorijzerpunten. 155. II. a. 
Boorijzers. 155. II. 
Boormachines. 155. II. 
Booten (opvouwhare). 143. III. 
Borden . 15. B . .B. 2. a. 

(eet- of huishoudgerei). 39. on 60. VI. 
(omlijste) . 142. I. 
( on beschilderde voor het maken van 

sierborden). 66. II. 
(sier-). 142 II. 

,, (wand-). 142. IL 
Bordenrekken. 130. 
Borduurapparaten. 99. 
Borduurbenoodigdheden n .a.g. 101. 
Borduurgarens. 44. B.B. 5. c. 
Borduurhulpmiddelen n.a.g. 101. 
Borduurmachines. 99. II. 
Bordu.1rnaalden. 100. I. 
Borduurwerken. 91. 
Boren. 155. II. a. en VI. 
BorRtbeelden. 13. I. 
Borstbeschermers voor schermers. 151. II. 
Borstelhangers. 130. 
Borstels. 23. 
Botaniseertrommels. 75. 
Boter. 104. B.B. 2. a. 
Boterhammappen. 75. 
Boterkleursel. 72. 
Boterkoelers (z.g.). 60. V. 
Botermessen. 94. III. a. 
Bouffantes. 71. B.B. 
Bougies voor verbrandingsmotoren. 41. VIII. 
Bouilloirs. 39. 
Bouillon. 40. III. en 146. 
Bouillontabletten. 40. III., 146 en 148. B.B. 7. 
Bouquetten van versche bloemen. 20. I. A. 

,, van gepraepareerde bloemen. 20. 
I. B. 

Bourgognemandjes. 39. 
Bouten voorzien van schroefdraad. 125. 
Bouwdoozen. 123. 
Bovenstellen voor kinderwagens, sportkarren, 

enz. 70. 
,, voorvervoermiddelen.143 . VIII.A. 

Bovenstukken voor verwarmingstoestellen. 144. 
I. IC en III. 

Braadpannen. ll. 
Braadvet. 104. B .B. 2. a. 
Brandbluschapparaten. 126. 
Brandbluschgranaten. 126. I. 
Brandcijfers. 28. 
Branders (Bunsensche). 144. II. 

v.a .s. 80. VI. 
voor verwarmingstoestellen. 144. VI. 

Branders voor tabaks- en sigarenpijpen. 112. 
Brandkastdeuren. 24. 
Brandkasten. 24. 
Brandkastrompen. 24. 
Brandkisten . 24. 
Brandletters. 28. 
Brandschermen. 64. 
Brandschilderwerken. 142. II. 
Brandspuiten. 126. II. 
Brandstempels. 28. en 144. IV. a. 
Brandtrommelsvoorprojectietoestellen. 111. I I. 
Brandzeilen. 91. XI. 
Breiapparaten. 99. I. 
Breibenoodigdheden n.a.g. 101. 
Breidopjes. 101. 
Breigaren. 44. B.B. 5. c. 
Breigarnituren. 103. B.B. 1. 
Breihulpmiddelen n.a.g. 101. 
Breimachinenaalden. 100. I. a. 
Breimachines. 99. I. 
Breinaalden. 100. I. 
Breipennen. 100. I. 
Breiwerken. 91. 
Breloques. 17. B.B. 
Bretelknoopen. 73. 
Bretels. 71. B.B. 
Breukbanden. 141. III. 
Briefhaken. 66. I. 
Briefkaarten. 106. B.B. III. 7. 
Briefklemmen. 66. I. 
Briefopeners. 66. I. 
Briefpennen. 66. I. 
Brievenhangers. 130. 
Brievenhouders. 66. I. 
Brievenmappen. 66. I. 
Brilarmen. 25. 
Brillemonturen. 25. 
Brillen. 25. 
Brillenétui's. 109. 
Broches. 17. B.B. 
Broedkastjes. 147. 
Broedkorven. 88. 
Broekbeschermers. 117. 
Broekklemmen. 71. B.B. 
Broekpersen. 137. II. 
Broekspanners. 137. II. 
Broekveeren. 71. B.B. 
Bronsfoliën. 72. I. 
Bronsgarnituren. 103. B.B. 1. 
Bronwater. 27. 
Bronzouten. 26. 
Brood. 40. VII. en 148. III. 
Broodmandjes. 39. 
Broodroosters. ll. 
Broodsnijborden. 60. V. 
Broodsnijmachines. 122. III. 
Broodzaagmessen. 94. III. a . 
Brosbrood. 40. I. 
Brugbascules. 154. I. 
Bruggen (gymnastiektoestellen). 50. l. 

,, voor weegwerktuigen. 154. IV. 
Brulboeien. 120. I. 
Buffetkasten. 130. 
Buikriemen. 138. J. 
Buikwarmers. 144. B.B. 5. 
Builgaas (zijden). 91. VI. 
Builkleeden. 91. VI. en 91. XII. 
Builzakken. 91. VI. en 91. XII. 
Buispatronen. 41. V. 
Buizen van aardewerk. 1. II. 

,, caoutchouc, rubber of gutta-percha. 
29. III. 
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Buizen van lood. 95. IV. a. 
,, metaal. 95. 

,, voor stofzuigers. 60. III. 
Buksen en deelen daarvan. 151. I. _ 
Bunsensche branders. 144. II. 
Burries. 143. V. 
Buskruit. 151. VIII. a. 
Busks ( corset- ). 57. I. 
Busopeners. 60. I. 
Bussen. 15. B.B. 2. a. 
Bustehouders. 71. B.B. 
Busteontwikkelaars. 137. I. 
Bustes. 13. I. 

(omlijste). 142. I. 
,, (voor etalagedoeleinden). 90. 

Bustevormers. 57. VI. 
Cacao. 74. 
Cacaoboter. 104. 
Cachepots. 21. 
Cachetten. 28. 
Cachounoten. 148. 
Cachoupillen. 137. III. 
Calciumcarbid. 80. X. 
Calciumsaccharaat. 33. II. 
Cameeën. 13. I. 
Camera's obscura. 108. I. 
Canapé's. 159. I. 
Canariumpitten. 148. 
Canulee voor spuiten, verstuivers en irrigatoren. 

29. v. 
Caoutchoucdraad. 44. B.B. 1. a. 
Caoutchouc en daarvan vervaardigde artikelen 

n.a.g. 29. 
Caoutchoucgaren. 44. B.B. 1. a. 
Capsules (flesschen-). 121. 

,, (gelatine-). 15. B .B. 5. c. 
Caramel. 72. II. 
Carbolzuur. 104. 
Carnalliet. 160. B.B. 5. 
Carnavalartikelen. 30. 
Carrosserieën. 143. VIII. A. 
Casserollen. 60. VI. 
Cassetten voor phototoestellen. 108. IV. 
Cassia lignea. 148. 
Cassia vera. 148. 
Castagnetten. 98. III. 
Catgut. 44. III. 
Cayennepeper. 148. 
Cederboomnootjes. 148. 
Ceinturen. 71. B.B. 
Ceintuurgespen. 73. 
Cellon n.a.g. 31. 
Cellophaan. 106. 
Celluloid n.a.g. :n. 
Cellulose 106. en 106. B.B. III. ll. 
Celstofwatten. 106. 
Cement. 32. 
Chales. 71. B .B. 

,, (bont-). 22. II. 
Charivari. 17. B .B. 
Chassisramen. 143. VIII . B. 
Chassis voor vervoermiddelen. 143. VIII. B. 

,, luidsprekers. 4. II. 
,, ,, phototoestellen. 108. IV. 

Chemicaliën en daarmede samengestelde pro
ducten en zelfstandi~heden. 33. 

Chemisch bereide voedmgs- en versterkings
middelen. 52. 

Chemische i>roducten en daarmede samenge
stelde producten en zelfstandigheden. 33. 

Chignons. 51. II. 
China-matten. 132. I. 

Chirurgische messen. 94. B.B. 1. 
Chloornatrium en chloornatriumhoudende pro-

ducten. 160. 
Chloralhydraat. 33. 
Chloroform. 33. III. a. 
Chloroformmaskers. 56. IV. 
Chocolade. 74. 
Chocoladevormen. ll. 
Chocoladewerken. 74. 
Chronometers. 139. I. 
Cibories. 67. 
Cichorei (peekoffie) . 76. II. 
Cijfers. 28. 

(brand-). 28. 
,, (merk-). 28. 

Cinematographische films. 42. 
,, opnametoestellen. 108. I. 

Cirkelpassers. 66. II. 
Citers. 98. III. 
Citroenen. 148. 
Citroenpersen. 122. II .. 
Citybags. 75. 
Clavecymhalen. 98. I. 
Chiché's. 28. en 155. 
Clips voor het bijeenvoegen van papier of het 

sluiten van monsterzakjes of voor het ver
deelen van laden in vakken. 66. I. 

Cloches (hoedvormen). 56. I. 
Cloisonné's. 142. II. 
Closets. 34. 
Closetstortbakken. 34. 
Closetzittingdeelen. 34. 
Closetzittingen. 34. 
Cocolithplaten. 133. IV. B . 
Cognossementen (ingevulde). 106. B.B. III. 9. 
Collectebussen. 15. B.B. 2. b. 
Collectespeldjes. 100. B.B. 
Colliers. 17. B.B. 
Co=uniebauken. 67. 
Compotières. 39. 
Compoundmeters. 155. III. 
Condensatiepotten. 15. III. 
Condensatoren. 4. IV. en 41. I. 
Conserveeringsmiddelen . 35. 
Consoles. 130. 
Constateerapparaten, gebezigd bij wedvluch-

ten. 36. III. 
Contactdoozen. 41. IV. 
Contactstoppen. 41. IV. 
Conté. 78. 
Contröleapparaten. 36. 
Contröledeuren voor kluizen. 24. 
Contröletangen. 2. B .B. en 28. B.B. 2. 
Contröleuurwerken. 139. I. 
Controllers. 41. IV. 
Conussen voor luidsprekers. 4. II. 
Copieerapparaten voor het vermenigvuldigen 

van photo's, prentbrief
kaarten en derg. 108. VII. 

" voor het vermenigvuldigen 
van het geschrevene, van machineschrift of 
van teekeningen. 6. 

Copieerpersen. 6. 
Copieerramen. 108. VII. 
Copieertoestellen voor het vermenigvuldigen 

van photo's, prentbriefkaarten 
en derg. 108. VII. 

voor het vermenigvuldigen 
van het geschrevene, van 
machineschrift of van tee
keningen. 6. 

Coprah. 148 en 148. B .B. 8. b. 



567 28 JUNI (S. 381) 1935 

Coprahmeel. 148. B .B. 2. 
Corsetbaleinen. 57. I. 
Corsetsluitingen. 57. I. 
Corsetten. 71. B.B. 
Cosmetiek. 137. III. 
Cosmetiekhouders. 137. II. 
Cotillonartikelen. 30. 
Coulissen. 91. B.B. VII. b. en 106. B.B. III. 2. 
Coupes. 142. IL 
Couponbladen. 106. B .B. III. 8. 
Coupons. 106. B .B. III. 8. 
Creosoot. 104. 
Crêpé's. 51. IL en 137. II. 
Cricketbats. 50. V. 
Crin de Florence. 44. B.B. 1. a. 
Crin marin. 44. B .B. 1. a. 
Crispbread. 40. I. 
Crucifixen. 67. 
Cubebe. 148. 
Cyclometers. 36. I. 
Cylinderblokken voor automobiel- , rijwiel- en 

vliegtuigmotoren. 155. I. a . 
Cylinderkoppen voor automobiel-, rijwiel- en 

vliegtuigmotoren. 155. I. a. 
Dadels. 148 . .. : . 
Dagbladen. 106. B.B. III. 4. 
Dakleien. 133. II. 
Dakpaneelen voor automobielen. 95. V. 
Dakpannen. 133. II. 
Damborden. 46. I I. 
Damestaschjes. 75. 
Damspelen. 46. IL 
Damsteenen. 46. IL 
Darmen (dierlijke). 15. B.B. 5. b. 
Darmsnaren. 44. B.B. 1. b. 
Dasknijpers. 71. B.B. 
Dasringen. 17. B .B . 
Dassen. 71. B.B. 
Dassendoozen. 15. B.B. 2. b. 
Dasspelden. 17. B.B. 
Datumaanwijzers. 139. 
Dauwbesproeiers. 126. II. 
Decalcomanieën. 106. VI. 
Deegrollen. 122. IL 
Deegspuiten. 126. II. 
Degens. 151. IL 
Degenstokken. 151. B.B. 2. 
Dekbedden. 82. 
Dekens (bed-). 82. 

,, (druk-). 91. V en XIII. 
,, (reis-, tocht- en dergelijke). 132. III. 

Dekkleeden. 91. XL 
Dekplaatjes voor thee- en koffielichtjes. 144. 

VII. 
Deksels. 121. 

,, ( serviesdeelen). 39. 
Dekstoelen. 159. I. 
Demonstratietoestellen voor het onderwijs in 

de natuur-, schei- en werktuigkunde. 66. III. 
Dentaphonen . 141. II. 
Desinfectieapparaten . 144. V. 
Desinfectiemiddelen. 35. 
Dessertmessen. 94. III. a. 
Deuren (rol -). 64. 

(samenvouwbare). 64. 
,, voor automobielen. 95. V. 

Deurgrendels. 55. 
Deurkrukken. 54. 
Deurmatten. 132. III. 
Deursloten. 55. 
Dextrine. 49. 
Diademen. 17. B.B. 

Diamanten. 35. B.B. 2 en 155. B.B. 2. a . 
Diamantgruis. 35. B.B. 2. 
Diamantpoeder. 35. B.B. 2. 
Diaphanespiegels. 124. 
Diaphragma's voor projectietoestellen. lll. II. 
Dichtingsmiddelen. 35. 
Dictaphonen. 98. VI. 
Dictaphoonrollen. 98. VII. 
Dienschoteltjes (geb,i,k-). 39. 
Dieren (doode). 146. B.B. 1. 

,, (opgezette en gepraepareerde). 102. III. 
Dierenvet (ongesmolten). 146. IV. 
Diergroepen. 13. I. 
Dierhuiden. 22. 

" bedekt met veeren of dons en 
deelen daarvan. 22. IV. 

Dierlijke oliën. 104. 
,, vetten. 104. 

Diersprongen (niet gemonteerd). 112. B.B. 
Diervellen met kunstkop of gevoerd. 22. III. 
Dirigeerstokken. 98. X. 
Distillaten. ll4. 
Distinctiefknoopen. 73. 
Distinrtieven. 57. V. en 92. 
Divankleeden. 132. III. 
Divans. 159. I. 
Dobbelsteenen. 46. II. 
Dobbers (visch-). 50. III. 
Doekknijpers. 71. B.B. 
Doekspelden 17. B.B. 
Doezelaars 66. II. 
Doezelboekjes. 66. II. 
Doezelkrijt. 78. 
Dolken. 94. B.B. 2. en 151. II. 
Dolkmessen (samenvouw- of inschuifbare). 94. 

B.B. 1. 
Dominospelen. 46. II. 
Dominosteenen. 46. IL 
Dondermachines. 98. IV. 
Dons. 22. IV. 
Doodkisten. 37. 
Doopvonten en sluitstukken en sluitdeksels 

daarvoor. 67. , 
Doorslagen. 155. VI. 
Doorsneden van werktuigen, apparaten en toe-

stellen. 13. III. 
Doorvoeringen (isolatoren). 41. IX. 
Doorvoerstangen. 41. IX. 
Doosjes met gereedschappen, toestellen, ma

rhines, spoorwegen en vervoermiddelen 
in miniatuur. 123. 

met gereedschappen voor het figuur-
zagen. 103. B .B. 1. 

met haarkleurmiddelen. 103. B.B. 1. 
met poppekleeren. 123. 
met serviezen. 123. 
met verschillende figuren of tinnen sol

daten. 123. 
,, met vlecht- of borduurwerk. 123. 

Doozen. 15. B.B. 2. b. 
Doperwten. 148. 
Doppen (sluit-) . 121. 

,, (vruchtendeelen). 148. 
Douches. 10. 
Draad. 44. 

(metaal-). 95. 
voor geleiding van electriciteit. 41. 

XITI. en 41. B.B. 2. 
Draadglas. 47. 
Draadnagels. 125. 
Draadschijven en deelen en onderdeelen daar

van. 155. VIII . 
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Draadsnij-ijzers. 151'. VI. 
Draadsplinten. 125. 
Draadtrekkers. 155. 
Draagbaren. 143. V. 
Draagbrancards. 143. V. 
Draaghemels. 67. 
Draagkammen. 17. B.B. 
Draagknoopen. 73. 
Draagriemen. 138. II. 
Draagschilden. 151. I. 
Draagstoelen. 159. I. 
Draaibanken. 155. II. 
Draaibeitels. 155. II. a . 
Draaiborden. 46. II . 
Draaimolens. 50. VI. 
Dragons. 57. VII. 
Dranken n.a.g. 40. 
Drankingrediënten n.a.g. 40. 
Drankzuilen. 131. I. 
Driehoeken. 66. II. 
Drijfassen. 155. VII. 
Drijfriemafwerpers. 155. VII. 
Drijfriemen van weefsel. 91. XII. 
Drijfriemenband. 91. IX. 
Drijfwerk en drijfwerkdeelen. 155. VIL 
Drijfwerken voor muziekinstrumenten. 98. II. 
Drijfwielen. 155. VII. 
Drinkfonteintjes (vogel-). 147. 
Drinkgerei. 39. 
Drogerijen. 148. 
Droogapparaten. 144. V. 
Droogdoeken. 91. XVIII. 
Droogkasten. 130. B.B. 1. b. 
Droogrekken. 130. 
Drop. 38. · 
Drophoudende artikelen. 38. 
Drukcijfers. 28. I. 
Drukdekens. 91. V en XIII. 
Drukinkt. 72 . 
Drukknoopen en deelen daarvan. 73. 
Druklakens. 91. V. 
Drukletters. 28. I. 
Drukmachines. 2. I. 
Drukmeters. 155. III. 
Drukplaten (cliché's). 28 en 155. 
Drukramen. 108. VII. 
Drukrollen (van letters, cijfers of figuren voor-

zien). 28. 
Druksluitingen en deelen daarvan. 73. 
Druktoestellen. 2. I. 
Drukwerken. 106. en 106. B.B. III. 1. 
Drukwerktuigen. 2. I. 
Druppelkurken. 121. II. D. 2. 
Duikerhelmen. 56. III. 
Duikerpakken. 71. I. 
Duikerschoenen. 117. I. 
Duimen. 125. 
Duozittingen. 143. VIII. M. 
Duplexplaten. 59. III. • 
Dwarsliggers. 59. IV. 
Dweilen. 91. XVIII. 
Dynamiet. 151. VIII. b. 
Dynamo's. 41. I. 
Eau de colognespuiten. 126. II. 

,, ,, ,, zakspuitjes. 109. 
Eau gazeuse. 27. 
Eeredienstbenoodigdheden. 67. 
Eestplaten. 155. II. 
Eet-, drink- en tafelgerei. 39. 
Eetschelpen. 39. 
Eetschelphouders. 39. 
Eetserviezen en deelen daarvan. 39. 

Eettàfelgarnituren samengesteld uit lepels, vor
ken en messen. 103. B.B. 1. 

Eetwaaringrediënten n.a.g. 40. 
Eetwaren met vleeschnat of vleeschextract 

samengesteld. 146. 
,, n.a.g. 40. 

Effecten. 106. B.B. III. 8. 
Effectentrommels. 24. 
Eierdopjes. 39. 
Eierkloppers. 122. II. 
Eierklutsmachines. 122. IV. 
Eierscharen. 39 . 
Eiersnijders. 122. IL 
Eikelkoffie. 76. 
Eindsluitingen voor electrische geleidingen. 

41. IX. 
Elastische kousen. 141. III. 
Electriciteitsverbruiksmeters. 41. VI. a. 
ElectriseermachinP.s. 41. I. 
Electromagneten. 41. VII. 
Electromotoren. 41. I. 
Electro-technische apparaten, toestellen en in

strumenten n.a.g. en onderdeelen en toebe
hooren daarvan. 41. 

Electrothermophoren. 144. II. b. 
E lementbakken. 41. B.B. 4. 
Elementen (galv. en electr.). 41. I. 
Elementen voor electrische strijkijzers. 127. III. 
Elementpotten. 41. B.B. 4. 
Elevatorbakjes. 15. VI. 
Elzen (metalen). 101. B.B. 
Emblemen. 92. 
Embrasses. 91. 
Emmers. 15. B.B. 2. a. 
Epauletten. 57. V. 
Espagnoletten. 55. 
Essences. 114. 
Etagères. 130. 
Etalagebustes. 90. 
Etalagepoppen. 90. 
Etalagestanders. 130. 
Etenschuivers. 39. 
Etiquettenplakmachines. 2. IL 
Etsen in lijst of passe-partout. 142. I. 
Etui's. 15. B.B. 2. b. 

met benoodigdheden voor het brand
schilderen. 103. B.B. 1. 

met haarkleurmiddelen. 103. B .B. 1. 
voor jacht- en sportbenoodigdheden, 

enz. 75. 
,, voor messen, brillen en lorgnetten. 109. 

Euryscopen. 108. II. 
Exhausters. 140. 
Explosiemiddelen. 151. VIII. 
Expositietronen. 67. 
Extensie-apparaten. 50. I. 
Extincteurs. 126. I. 
Extracten. 114. 
Faces à main. 25. 
Fakkels. 80. IX. 
Fauteuils. 159. I. 
Feestartikelen. 30. 
Feestvuurwerk. 149. 
Fersan. 52. 
Festonneerapparaten. 99. 
Festonneermachines. 99. II. 
Ficlies. 46. II. 
Fichesbakjes. 46. II. 
Fichesdoozen. 46. II. 
Fichu's. 71. B.B. 
Figuren voor het maken van borstplaat. ll. 
Filmbandgeluidsystemen. 98. II. 
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Filmprojectietoestellen. lll. I. 
Films. 42. 

(cinematographische). 42. 
(geluid-). 42. 
(kodak-). 42. 

,, (tooverlantaarn-) . 42. 
Filmspoelen gebezigd bij projectietoestellen. 

lll. III. 
Filmtrommels (brandtrommels). 111. II. 
Filterkleeden. 91. XII. 
Filters. 43. 

,, gebezigd bij het zetten van koffie. 39. 
Filterzakken. 91. XII. 
Filtreerketels gebezigd bij het zetten van koffie. 

39. 
Filtreertoestellen. 43. 

Fineer. 59. II. 

gebezigd bij het zetten van 
koffie. 39. 

Fineer beplakt met papier. 86. 
Fixeerbaden. 108. VI. 
Fixeermiddelen. 108. VI. 
Flambouwen. 80. IX. 
Flesschen. 15. B .B. 2. a . 
Flesschenbakjes. 39. 
Flesschencapsules. 121. 
Flesschendragers. 15. B .B. 2. b. 
Flesschenhouders. 39. 
Flesschenlak. 158. 
Flesschenrekken (metalen). 130. IL C. 
Flesschensluitingen. 121. 
Flesschenstanders. 130. 
Flores cassia. 148. 
Floretten. 151. II. 
Flotteurkranen. 131. 
Fluiten (feestartikelen). 30. 

,, (muziekinstrumenten). 98. III. 
,, (signaaltoestellen). 120. 

Foelie. 148. 
Foelieschillen. 148. 
Folieertoestellen. 2. I. 
Folieern erktuigen. 2. I. 
Fonteinen. 13. II. 
Fo~teintjes (hangwand-). 152. 

,, (waterleiding-). 152. 
Fonteinversieringen. 142. IV. 
Fopspenen. 29. VII. 
Fornuisonderlegplaten. 144. VII. 
Fornuisplaten (van kookgaten of kookplaten 

voorzien). 144. III. 
Fornuispotten. 144. VI. 
Fornuizen (keuken-). 144. III. 

,, (loodgieters-). 144. B .B. 5. 
Fraisen. 155. II. a. 
Framebalken voor automobielen. 95. V. 
Frames (rijwiel-). 143. VIII. D. 
Franjes. 91. 
Frequentiemeters. 41. VI. 
Friseerspelden. 100. II. a. 
Friseertangen. 115. V. 
Fröbelartikelen. 66. III. 
Frondeelen. 138. I. 
Frontknoopen. 73. I. 
Frontpaneelen voor automobielen. 95. V. 
Fronts. 71. B.B. 
Fruitmandjes . 39. 
Fruitschalen. 39. 
Fruitverzendmandjes van spaan. 88. III. 
Fusten. 15. B .B. 2. a . 
Gaastampons. 141. V. 
Gaatjestangen. 2. B.B. 
Gablonzer hoedversiering. 57. II. 

Galalith n.a.g. 31. 
Galons. 57. VII. 
Galvanometers. 41. VI. 
Gangbanken. 159. I. 
Ganzenborden. 46. II. 
Ganzenroeren en deelen daarvan. 151. I. 
Gapers. 13. I. 
Garen. 44. 

(gepraepareerd). 44. B .B. 1. a. 
,, van papier. 44. B.B. 1. a. 

Garenklosjes. 15. B.B. 2. b. 
Garens voor het vervaardigen van kabels, 

tapijten, matten en vischvangnetten. 44. 
B.B. 5. c. 

Garenwinders . 101. 
Garnituren n .a.b. 103. 

(kap-). 137. II. 
,, (morahstander- ). 130. 
,, (toilet-). 137. II. 

Gasaanstekers. 60. I. 
Gasbespaarders (z .g.). 60. I. 
Gaskomforen. 144. II. 
Ga.skooktafels. 144. II. 
Gasmaskers. 56 . II. 
Gasolie. 104. 
Ga.sta.feitjes (z.g.). 144. II. 
Gasverbruiksmeters. 155. IV. 
Gebakdienschoteltjes. 39. 
Gebakschotels. 39. 
Gebedriemen. 67. 
Gebitten (kunst-). 141. I. 

,, (tuigdeelen). 138. I. 
Gedenkpenningen. 92. 
Gedenkplaten. 13. II. 
Gedenkzuilen. 13. II. 
Geheimmiddelen. 45. 
Gehoorapparaten. 141. 
Gehoorbuizen. 141. II. 
Geijsers (z.g. badkachels). 144. III. 
Gekleurd glas. 47. 
Gelaatbedekkingsartikelen. 56. 
Gelaatbekleedingsartikelen. 56. 
Gelatine. 49. I. 

,, capsules. 15. B.B. 5. c. 
Geldbakjes. 15. B.B. 2. b. 
Geldbeurzen. 109. 
Geldcassetten. 24. 
Gelddoosjes van metaal. 109. 
Geldkasten. 24. 
Geldkisten. 24. 
Geldtrommels . 24. 
Geldwisselapparaten. 36. II. 
Geleiders (tuigdeelen). 138. I. 
Geleivormen. 60. VI. 
Gelijkrichterlampen. 4. III. en 41. IV. b. 
Gelijkrichters. 41. II. 
Geluidfilmopneemapparaten. 98. VI. 
Geluidfilmopneemcamera's. 98. VI. 
Geluidfilms. 42. 
Geluidopneemapparaten. 98. VI. 
Geneesmiddelen. 45. 
Generatoren. 41. I. 
Gepraepareerde dieren. 102. III. 
Geraamten en deelen daarvan. 102. IV. 

,, voor schrijf-, reken- en boekhoud-
machines. ll8. 

Geraffineerde suiker. 128. 
Geraffineerd zout. 160. 
Gereedschappen met schaarbeweging. ll5. 

,, ,, verwarmingsinrichting. 144. 
,, n.a.g. en deelen en onder-

deelen daarvan. 155. VI. 
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Gereedschapsheften (z.g.). 103. B.B. 1. 
Gereedschapskacheltjes. 144. IV. 
Gereedschapskasten. 130. B.B. 2. 
Gereedschapskisten voor huishoudelijk en ama-

teursgebruik. 103. B.B. 1. 
Gereedschapsnaalden. 100. I. 
Gereedschapstafels. 130. B.B. 2. b. 
Gereedschapszakken. 75. 
Geribd glas. 47. 
Geschut. 151. IV. 
Gespen en deelen daarvan. 73 . 
Gespen voor het samenstellen van bretels, 

jarretelles, kousebanden, sokophouders, 
mouw- en rokophouders. 57. I. 

Gesulfoneerde oliën. 104. B.B. 3. c. 
Gevesten voor wapenen . 151. II. 
Gevogelte (ander dan levend) en deelen daar

van. 146. 
Gevulcaniseerde oliën . 104. B.B. 3. c. 
Geweien (beschilderd, versierd of gemonteerd). 

142. II. 
Geweren en deelen daarvan. 151. I. 
Gewichten. 154. IV. 

(lamp-) en omhulsels daarvoor. 
80. v. 

Gezels0hapsspelen. 46. 
Gezondheidskoffie (z.g. ). 76. 
Gieken. 143. III. 
Gierscheppers. 83. 
Gieterijbenoodigdheden. 155. 
Gietermonden. 126. B.B. 1. 
Gieters. 126. IL 
Gietvormen. 155. 
Gipsbeelden. 13. I. 
Gipsplanken. 133. I V. B. 
Gist. 40. V. 
Gistpoeder . 40. V. 
Gladstonebags. 75. 
Glansijzers . 127. I. 
Glansmiddelen. 35. 
Glas. 47. 

(gemalen). 47. B.B. 13. c. 
,, in lood. 47. 

Glasgruis. 47. B.B. 13. c. 
Glaspaarlen. 77. 
Glaspapier. 31. B.B. 
Glasplaatjes (gekleurde in houder). 111. III. 
Glasporselein. 4 7. 
Glasscherven. 47. B.B. 13. c. 
Glaswerk. 47. 
Glaswol (onbewerkt). 47. B.B. 13. d. 
Glaszijde. 47. B.B. 13. d . 
Glazenbakjes. 39. 
Glazenspuiten. 126. II. 
Glazuurmiddelen. 35. 
Glijbanen. 50. VI. 
Glijspijkers. 125. 
Globes. 48. 
Gloed z.g. (verwarmingsmiddel). 87. 
Gloeielementen. 144. VI. 
Gloeikousjes. 80. VIL 
Gloeikousstiften. 80. VII. 
Gloeilampen. 80. IV. 
Gloeilichamen. 144. VI. 
Gloeizolen voor electrische strijkijzers. 127. III. 
Glycerine. 104. 
Golfstokken. 50. V. 
Gom. 49. en 104. 
Gongs. 98. III. en 120. 
Goochelbekers. 46. II. 
Goochelspelen. 46. II. 
Gootsteenen. 152. 

Gordelriemen . 138. II. 
Gordels. 71. B.B. 
Gordijnen. 132. III. 
Gordijngarnituren. 130. II. C. 
Gordijnsluiters voor phototoestellen. 108. IV. 
Gortbussen. ll. 
Goudpapier voor het vervaardigen van mond-

stukken van sigaretten . 106. B.B. II. 
Graadbogen. 66. II. 
Graetzin-branders. 80. VI. 
Grafkransbakken. 15. B.B. 2. b. 
Grafkransen (kunst-). 37. 

,, van versche bloemen. 20. I. A. 
Grafsteenen. 13. IL 
Graftakken. 37. 
Grafzerken. 13. II. 
Gramophonen. 98. ·Il. 
Gramophoonarmen. 98. Il. 
Gramophoondrijfwerken. 98. Il. 
Gramophoonhoorns. 98. II. 
Gramophoonkasten. 98. XI. 
Gramophoonnaalden. 98. X . 
Gramophoonnaaldhouders. 98. II. 
Gramophoonplaten. 98. VIL 
Gramophoonplatenborden. 98. II. 
Gramophoonrollen. 98. VII. 
Granaten . 151. VII. 
Granen. 148. 
Grassen (voor versiering). 20. 
Grendels (sluit-). 55. 
Gresbuizen. 1. IL a. 
Griffelkokers. 75. 
Griffels. 66. I. 
Groenten. 148. 
Groentensnijborden. 60. V. 
Groentenstampers. 122. II. 
Groentezaden. 148. I. 24. 
Grondnoten. 148. 
Grondnotenmeel. 148. B.B. 2. 
Gueridons. 130. 
Guitaren. 98. III. 
Gummibaden. 10. 
Gummiballons. 29. IV. 
Gummibuizen. 29. III. 
Gummihandschoenen. 53. 
Gummikompressen. 29. VI. 
Gummiperen. 29. IV. 
Gummiranden. 29. II. 
Gummiringen. 29. II. 
Gummischijven. 29. I. 

,, (doorboorde). 29. II. 
Gummislangen. 29. III. 
Gummistokken. 151. II. 
Gummiwaterfiesschen. 29. VI. 
Guttaperchadraad. 44. B.B. 1. a. 
Guttapercha en daarvan vervaardigde artike-

len n.a.g. 29. 
Guttaperchagaren. 44. B.B. 1. a. 
Gymnastiekbenoodigdheden . 50. 
Gymnastiektoestellen. 50. I. 
Haakbenoodigdheden n . a.g. 101. 
Haakgarens. 44. B.B. 5. c. 
Haakgarnituren. 103. B.B. 1. 
Haakgespen. 73. B.B. 2. 
Haakhulpmiddelen n. a. g. 101. 
Haaknaalden. 100. I. 
Haakpennen. 100. I. 
Haakwerken. 91. 
Haar (menschen-) . 51. I. 

,, op spelden gerold. 51. II. 
Haarborstels. 23. IL 
Haarden (huishoud-) . 144. I. 
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Haardgarnituren. 144. VII. 
Haardijzers. 144. VII. 
Haardommantelingen. 144. I. 
Haardonderlegplaten. 144. VII. 
Haardroogtoestellen. 137. I. 
Haardschermen. 64. 
Haardstelstanders. 130. II. C. 
Haardsteltoebehooren. 144. VII. 
Haargoliapparaten. 137. I. 
Haargroeiapparaten. 137. I. 
Haarkapjes. 137. II. 
Haarkleurkammen. 137. II. 
Haarkleurmiddelen. 137. III. 
Haarnetjes. 51. II. en 137. II. 
Haarpoeders. 137. III. 
Haarspelden. 100. II. a . 
Haarvilt. 91. 
Haarwerken. 51. 
Haarwerkschilderijen. 142. I. 
Haarzakjes. 137. II. 
Haematogen. 52. 
Hagel (looden). 151. VI. 
Hagelpatronen. 151. V. 
Hakborden van mes voorzien. 122. III. 
Haken (haardsteltoebehooren). 144. VII. 

voor het daaraan ophangen van goe
deren. 130. 

voor het samenstellen van bretels, 
jarretelles, kousebanden, sokophou
ders, mouw- en rokophouders. 57. I. 

,, voor lijfsieraden. 121. 
,, en oogen en deelen daarvan. 73. 

Hakennaalden voor breimachines. 100. I. a. 
Haktoestellen. 122. III en IV. 
Hakwerktuigen. 122. 
Halsbanden . 138. I. 
Halskettingen. 17. B.B. 
Halsters. 138. I. 
Halters. 50. I. 
Hamen. 138. I. 
Hamermechanieken voor muziekinstrumenten 

98. I. 
Hamers. 155. II en VI. 
Hamkokers. ll. 
Handbekleeding. 53. 
Handdoeken. 91. XVIII. 
Handklemschroeven. 155. 
Handschoendoozen. 15. B.B. 2. b. 
Handschoenen. 53. 

van asbest . 53. I. 
,, (wasch-). 137. II. 

Handschoenrekkers. 137. II. 
Handvatten n.a.~. 54. 

,, (striJkijzer-). 127. III. 
voor rijwielsturen. 143. VIII. J. 

,, ,, baardscheerapparaten of vei-
ligheidsscheermessen. 137. II. 

Handventilatoren. 140. II. 
Handvormen voor etalagedoeleinden. 90. 
Handvuurwapenen en deelen daarvan. 151. I. 
Handwarmers. 144. II. en 144. B.B. 5. 
Hangmatten. 82. 
Hangsloten. 55. I. 
Hangwandfonteintjes. 152. 
Haringgraatstaal. ll0. 
Harken. 123. B.B. 2. en 155. VI. 
Harmonica's (mond- en trek-) . 98. III. 
Harmoniums. 98. I. 
Harnachementen (metalen-) en deelen daarvan. 

138. I. 
Harnassen en deelen daarvan. 15'1. I. 
Harpen (muziekinstrumenten). 98. III. 

Harpen voor lampen. 80. V. 
Hars. 104. 
Harten (dierorganen). 146. V. 
Harzer Gebirgsthee. 135. B.B. 1. 
Haspels. 15. B.B. 2. b. 
Hazardspelen. 46. 
Hazelnoten. 148. 
Hechtgaren. 44. III. 
Hechtmachines. 2. II. 
Hechtnaalden. 100. I. 
Hechtzijde. 44. III. 
Hectographen. 6. 
Hefboomkurketrekkers. 39. 
Heften n.a.g. 54. 
Hefwerktuigen. 155. II. 
Heilgymnastiekapparaten. 50. I. 
Heilgymnastiektoestellen. 50. I. 
Hekken (rol-). 64. 

,, (samenvouwbare). 64. 
Hellebaarden. 151. II. 
Helmen. 56. 
Hemelglobes. 48. 
Hemelkaarten. 48 . 
Hemels voor ledikanten en wiegen. 82. 
Hengelbenoodigdheden. 50. III. 
Hengels (viscb-) 50. III. 
Hengelstokken (gemonteerde) . 50. III. 
Hengsels n.a.g. 54. 
Hijschwerktuigen. 155. II. 
Hersenen (dierorganen). 146. V. 
Hobbelpaarden . 123. 
Hockeystokken. 50. V. 
Hoedbandeaux. 57. VII. 
Hoedborstels. 23. II. 
Hoeden. 56. 
Hoedendoozen. 75. 
Hoedfournituren n.a. b. 5'1. 
Hoedgespen. 73. 
Hoedhaken. 130. B.B. 1. d. 
Hoedkarkassen. 56. 
Hoednaalden. 100. B.B. 
Hoedpendopjes. 17. B.B. 
Hoedpennen. 17. B.B. 
Hoedspelden. 17. B.B. 
Hoedversiering (Glablonzer en ûffenbacher). 

57. II. 
Hoedvormen. 56. I. 
Hoefbekleeding. 116. I. 
Hoefbeslag. ll6. I. 
Hoefijzers. ll6. I. 
Hoefijzertjes gebezigd tegen het afslijten van 

schoenhakken. ll6. II. 
Hoefkalkoenen. ll6. I. 
Hoefmagneten. 123. B.B. 2. d. 
Hoefzolen. ll6. I. 
Hoeken voor lijsten. 8i. 
Hoekmeetinstrumenten. 155. V. a . 
Hoepels (kinder-). 123. 
Hoeven (beschilderd, versierd of gemonteerd). 

142. II. 
Hoezen. 132. III. 

,, voor het bergen van jacht- en sport-
benoodigdheden, enz. 75. 

Hol ~laswerk. 47. VIII. 
Holpijptangen. 2. B.B. 
Holsters (pistool- en revolver-). 75. 
Hondelijnen. 138. I. 
Hondenbrood. 14. I. 
Hondenhokken. 138. III. 
Hondenpistolen. 151. I. 
Honig en met honig samengestelde producten. 

58. 
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Honigraten. 58. B.B. 2. 
Hoofdbedekkingsartikelen. 56. 
Hoofdbekleedingsartikelen. 56. 
Hoofdijzers. 17. B.B. 
Hoofdkussens (verstelbare voor ziekenledikan-

ten). 82. 
Hoofdsteldeelen. 138. I. 
Hoofdstellen. 138. I. 
Hoofdversieringsartikelen voor poppen. 123. 

B.B. 1. 
Hoogfrequentiebestralingsapparaten. 141. IV. 
Hoogfrequentspoelen. 4. IV. 
Hoogo_vencement. 32. 
Hooikisten. 60. V. 
Hooivorken. 83. 
Hoornafleiders. 41. V. 
Hoornen (beschilderd, versierd of gemonteerd). 

142. II. 
Hoorns voor luidsprekers. 4. II. 
Hoorn (werken en voorwerpen van). 63. 
Horlogekasten. 139. I. 
Horlogekettingen. 17. B.B. 
Horloges. 139. I. 
Horlogesleutels. 139. III. 
Horlogewerken. 139. III. 
Horlogewijzerplaten. 139. III. 
Hors d'oeuvreschalen. 39. 
Houders voor electrische lampen. 80. V. 
Hout. 59. 
Houtdraad. 59. V. 
Houtgeest en producten, welke houtgeest be

vatten. 3. I en m. 
Hout (gezaagd, geschaafd of op dergelijke 

wijze bewerkt). 59. I. 
Houtgraniet. 133. IV. B. 
Houtskool in pijpjes of staafjes. 66. II. 
Houtskoolliouders . 66. II. 
Houtslijp. 106. en 106. B.B. III. ll. 
Houtstof. 106. en 106. B.B. III. ll. 
Houtwerk n.a.g. 59. VIL 
Houtwol. 59. VI. en 141. VI. 
Houtwol.kussens. 141. V. 
Routwolmatrassen. 82. 
Houweelen. 155. VI. 
Huidlijm. 49. I. 
Huidpoeders. 137. III. 
Huishoudelijke artikelen. 60. 
Huidhoudstoelen. 159. I. 
Hulpmiddelen in het drukkersbedrijf. 155. 

" voor het bereiden of voorloopig 
bereiden van eetwaren, enz. 122. 

Hulzen van papier voor spinnerijen en weve, 
rjj en. 106. IV. 

Hydronetten. 126. II. 
Hygrometers. 155. III. 
IJ semmers. 61. 
IJskappen. 29. VI. 
IJskasten. 62. I. 
IJssporen. 116. II. 
IJszakken. 29. VI. 
IJzer en werken en voorwerpen daarvan n.a.g. 

95. 
IJzerportlandcement. 32. 
IJzersaccharaat. 33. II. 
IJzerwit. 155. 
Inductieapparaten. 41. I. 
Injectiespuiten. 126. II. 
Inhoudsmaten. 93. B.B. 
Inkt. 72. 
Inktkokers en onderstellen daarvoor. 66. I. 
Inktspuitjes. 66. 1. 
Inktstellen en onderstellen daarvoor. 66. I. 

Inlegraampjes voor phototoestellen. 108. IV. 
Inlegzooltjes. 117. 
Insectendoodende middelen. 35. 
Insectenwerende middelen. 35. 
Insignes. 92. 
Installaties voor het weergeven van muziek of 

geluiden met behulp van films. 98. V. 
Insteekbanden. 8. B.B. 1. 
Instrumenten met schaarbeweging._ 115. 

met verwarmingsinrichting. 144. 
n.a.g. en deelen en onderdeelen 

daarvan. 155. V. 
tot het begrenzen van of bevei

ligen tegen electrische stroom 
of spanning. 41. V. 

voor het meten, aantoonen, con
troleeren en onderzoeken van 
electrische stroomen, spannin
gen en andere electrische 
grootheden. 41. VI. 

voor het opsporen van gebreken 
in geleidingen voor electrici
teit. 41. VI. 

voor het sluiten, verbreken, om
schakelen, regelen of op andere 
wjjze beïnvloeden van electri
sche stroomen n .a.g. 41. IV. 

voorzien van lenzenstelsel. 155. 
V.a. 

lnterliniën. 155. 
Invoeringen (isolatoren). 41. IX. 
Inzetbakjes voor bloem- en planthouders. 21. 
Inzetten voor geldtrommels. 15. B.B. 2. b. 
Isolatiemeters. 41. VI. 
Isolatoren. 41. IX. 
Isoleermiddelen. 35. 
Ivoor (werken en voorwerpen van). 63. 
Jaarboeken. 106. B.B. 111. 1. b . 
Jachtbenoodigdheden n.a.b. 151. 
Jachtmessen. 94. B.B. 1 en 2. 
Jalouzieën. 64. 
Japan- en Chinamatten. 132. I. 
Japansch lakwerk. 142. Il. 
Jardinières. 142. II. 
Jarretelles. 71. B.B. 
Jashaken. 130. B.B. 1. d. 
Jashangers. 130. 
Javaansch koperwerk. 142. III. 
Jeu de poule (gezelschapsspelen). 46. II. 
Juteweefsels. 91. 1. 
Kaardenband. 91. IX. 
Kaardenbollen . 155. B.B. 2. a. 
Kaarsekapkarkassen. 80. VI. 
Kaarsekappen. 80. VI. 
Kaarsen en kaarsjes v.a.s. 80. IX. 

(porseleinen). 80. VI. 
,, (Romeinsche). 149. 

Kaarshouders voor kronen, enz. 80. V. 
Kaarten en reliëf. 13. III. 

in lijst of passepartout. 142. 1. 
met verschillende gereedschappen voor 

het figuurzagen. 103. B.B. 1. 
,, (papieren). 106. B.B. III. 1. 

Kaas. 65: 
Kaaskleursel. 72. 
Kaasmessen. 94. III. a. en 94. B.B. 4. 
Kaasschaven. 122. II. 
Kaatsballen. 123. 
Kabel voor geleiding van electriciteit. 41. XIII. 

en 41. B.B. 2. 
Kachelgarnituren. 144. VII. 
Kachelhaken. 144. VII. 
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Kachelommantelingen. 144. I. 
Kachelonderlegplaten. 144. VII. 
Kachelpoken. 144. VII. 
Kachelpotten. 144. VI. 
Kachels (gereedschaps-). 144. IV. 

,, (nuishoud-). 144. I. 
,, (strijk-). 144. IV. 

Kachelschudijzers. 144. VII. 
Kaïniet. 160. B.B. 5. 
Kakemono's in lijst of passepartout. 142. I. 

,, van papier, niet omlijst. 106. B.B. 
III. 2. 

van weefsel, niet omlijst. 91. B.B. 
VII. b. 

Kaleidoscopen. 123. 
Kalenders. 106. B.B. III. 1. b. 
Kaliumhoudende zouten. 160. B.B. 5. 
Kalotten. 56. 
Kamergemakken. 34. 
Kamerschutten. 64. 
Kamerstoffers. 23. II. 
Kamerturnapparaten. 50_ I. 
Kamervegers. 23. II. 
Kamervuurwerk. 149. 
Kammen (haar-). 137. II. 

,, (sier- en haardraag-). 17. B.B. 
Kamreinigers. 137. II. 
Kamwielen . 155. VII. 
Kandelaars. 80. I. 
Kandelabres. 80. I. 
Kandij. 128. 
Kaneel. 148. 
Kaneelbast. 148. 
Kaneelknoppen. 148. 
Kaneelschors. 148. 
Kannen (huishoudelijk artikel). 60. VI. 

,, (schenk-) . 39. 
Kantklosartikelen. 101. B.B. 
Kantmutsen. 56. 
Kantoorbehoeften n.a.g. 66. I. 
Kantoorboeken. 106. B.B. III. 1. b. en 9. 
Kantoorstoelen. 159. I. 
Kantwerken. 91. 
Kapdoozen. 137. II. 
Kapdragers voor lampen. 80. V. 
Kapgarnituren. 137. II. 
Kapgeraamten (wagen-). 70_ en 143, VIII. 0. 
Kaphulpmiddelen. 137. II. 
Kapjes (hoofddeksels). 56. 
Kappen (kaarse-). 80. VI. 

,, (lampe-). 80. VI. 
voor kinderwagens, enz. ep garnit,uren 

daarvoor. 70. 
en deelen van kappen voor vervoer-

middelen. 143. VIII. 0. 
Kappers. 148. 
Kappersbenoodigdheden n.a.b. 137. 
Kappersgereedschappen n .a.b. 137. 
Kapsels (z.g.). 56. 
Kapspiegels. 124. 
Kapstokken . 130. 
Kapstokkleeden. 132. III. 
Kaptafelbenoodigdheden. 137. II. 
Karabijnen en deelen daarvan. 151. I. 
Karkassen (hoed-). 56. 

,, (lampe- en kaarsekap- ). 80. VI. 
Karldoek . 91. VIII. 
Karnemelk. 40. VI. 
Kammachines. 122. IV. 
Karotten (tabak). 129. 
Karpetschuiers (Amerikaansche). 23. Il. 
Kartonhechtmachines. 2. II. 

Kascontroleapparaten. 36. II. 
Kasregisters. 36. II. 
Kastanjes (eetbare). 148. 
Kasten n .a.b. 130. 

met daaraan verbonden gereedschap
pen. 130. B.B. 2. 

voor muziekinstrumenten. 98. XI. 
voor radio-ontvang- en zendtoestellen, 

televisieapparaten, radio-aansluit
kastjes, versterkers, volumeregelaars, 
apparaten voor de verbetering van 
de selectiviteit en dergelijke appa
raten en voor luidsprekers. 4. VI. 

,, voor uurwerken. 139. III. 
Kastladen. 15. B.B. II. b. 
Kastrompen. 130. B.B. 3. 
Kastsloten . 55. 
Kaststellen (z .g.). 142. II. 
Katrollen en deelen en onderdeelen daarvan. 

155. VIII. 
Kauwgom. 74. 
Kaviaar en andere vischkuitsoorten. welke als 

kaviaar worden gebruikt. 145. I. 
Keelspiegels. 124. I. 
Keetspek. 160. III. B. 
Kegels. 50. V. 
Kelken. 47. VIII. B. 1. en 67. 
Kelktoebehooren. 67. 
Kerkdienstbenoodigdheden·. 67. 
Kerkmeubelen. 67. 
Kernnagels. 155. X. 
Kernsteunen. 155. X. 
Kernstiepen. 155. X. 
Kerrcellen voor geluidfilmopneemcamera's en 

-apparaten . 98. VI. 
Kersenontpitters. 122. II. 
Kerstboompjes (kunst-) . 20. II. 
Kerstboomversieringsartikelen. 68. 
Kerstkribben. 67. 
Ketels. 15. B.B. 2. a .. 

voor centrale verwarming. 144. B.B. 1. 
voorûen van verwarmingsinrichting 

144. v. 
Ketelsteenwerende middelen. 35. 
Ketting en kettingen. 69. I. 
Kettingkasten (rijwiel-). 143. VIII. I. 
Kettingonderdeelen. 69. II. 
Kettingschakels. 69. II. 
Kettingschalmen. 69. II. 
Kettingschijven en deelen en onderdeelen 

daarvan. 155. VIII. 
Kettingschuiven. 17. B.B. 
Keukenartikelen. 60. 
Keukenfornuizen. 144. III. 
Keukenmessen. 94. III. b. 
Keukenscharen. 115. II. 
Keukenstellen (z.g.). 60. VI. 
Kjjkglaasjes (voor petroleumtoestellen). 144. VI. 
Kinderautomobielen. 70. 
Kindergeweren. 123. 
Kinderfoophekken. 70. 
Kinderloopstoelen. 70. 
Kindermutsen. 56. 
Kindermuziekinstrumenten. 123. 
Kinderpistolen. 123. 
Kinderschommels. 123. 
Kindersleden. 143. IV. 
Kinderspeelwagens. 70. 
Kindersportkarren. 70. 
Kinderstoelen. 70. 
Kindertrompetten. 123. 
Kinderwagenbanden. 8. 
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Kinderwagens . 70. 
Kinkettingen. 138. I. 
Kinsteunen voor vioolspelers. 98 . X. 
Kisten. 15. B.B. 2. a. 
Kistladen. 15. B.B. 2. b. 
.Klankborden (preekstoel-). 67. 
Klankmeters. 98. X. 
Klapbanken. 159. II. 
Klappers (vuurwerk). 149. 
K lapsigaren. J 19 . . 
Klapstoelen. 159. II. 
Klaptafels. 130. 
Klavieren . 125. 

,. voor piano's, en z. 98. I. 
Kleedbustes. 90. 
K leeden en kleedjes. 132. 
Kleed er baleinen. 57. I. 
Kleederen. 71. 
Kleederhangers . 130. 
Kleedhulpmiddelen n .a.b. 137. II. 
Kleedingbeschermers (rijwiel-). 143. VIII. I. 
Kleedingfournituren n.a.b. 57. 
Kleedingstukken. 71. 
Kleedingtoebehooren. 71. 
Kleedknoopen. 73. 
KleedpoJ>pen. 90. 
Kleedspelden. 17. B.B. 
Kleedtoebehooren . 71. 
Kleefstoffen. 49. 
Kleerborstels. 23. II. 
Kleerenhaugers. 130. II. C. 
Kleereustanders. 130. IL C. 
Kleerkloppers. 60. I. 
Kleermakerskrijt (z. g.). 78. 
Klein gebak. 74. 
Klemmen voor geleidingen van electriciteit. 

41. I X. 
voor het daaraan ophangen van 

goederen. 130. 
voor het samenstellen van bretels, 

jarretelles, kousebanden, sokop
houders en mouw- en rokophou
ders. 57. I. 

Kleppen. 131. 
Kleppers. 123. 
Kleurboeken. 106. B.B. III. 1. e. 
Kleurkrijt. 78. 
Kleurstoffen. 72. 

,, met melasse. 128. B.B. 10. a. 
Klewangs. 151. II. 
Klimpalen. 50. VI. 
Klimschoenen. 117. B .B. 
Klingen voor wapenen. 151. II. 
Klinkbouten. 125. 
Klinknagels . 125. 
Klok en hamerspelen. 46. II. 
Klokkekasten. 139. III. 
Klokken. 120. 139. 
Klokkewerken. 139. III. 
Kloksignalen (spoorweg-). 120. I. 
Kloksloten. 55. 
Klompen. 117. 
Klompschoenen. 117. 
Kloprekken. 130. 
Kluisdeuren. 24. 
Kluisters. 138. I. 
Knäckebröd. 40. I. 
Knalkurken. 151. V. 
Knalsignalen. 151. V. 
Kueedwerktuigen. 122. 
Kneuswerktuigen 122 
Knevels voor kettingen. 69. II. 

Kniebeschermers (voor dieren). 138. I. 
Knielbanken. 159. II. 
Knikkers. 123. 
Knipbenoodigdheden n.a.g. 101. 
Kuiphulpmiddelen n .a.g. 101. 
Knipmessen. 94. I. 
Knodsen. 50. I. 
Knollen (plantendeelen). 148. 
Knoopen. 73. 

voor het samenstellen van bretels, 
jarretelles, kousebanden, sokop 
houders en mouw- en rokophou
ders. 57. I. 

Knoopenhaken. 137. II. 
Knoopenscharen. 137. II. 
Knoopnaalden. 100. I. 
Knoopvormen. 73. 
Knoopwerken. 91. 
Knopjes voor het samenstellen van bretels, 

jarretelles, kousebanden, sokophouders en 
mouw- en rokophouders. 57. I. 

Knoppen n.a.g. 54. 
,, (parapluie-). 107. III. 
,, (parasol-). 107. III. 
,, (wandelstok-). 107. III. 

Kodakfilms. 42. 
Koeienpistolen (z.g.). 97. I. 
Koek. 74. 
Koekbakkerswerk. 74. 
Koekdoozen. 39. 
Koekpanmessen. 94. III. b. 
Koekschotels. 39. 
Koelapparaten voor ijs- en koelkasten. 62. II. 
Koelkasten. 62. I. 
Koellichamen voor ijs- en koelkasten. 62. II. 
Koelspiralen. 155. X. 
Koetswerken. 143. VIII. A. 
Koevoeten. 155. VI. 
Kofferladen. 15. B.B. 2. b. 
Koffers. 75. 
Koffersloten. 55. 
Koffie . 76. 
Koffieaftapketels (tafel- en toonbank-). 39. 
Koffiebladen. 39. 
Koffie-essences. 76. 
Koffie-extracten. 76. 
Koffiefilters (tafel- en toonbank). 39. 
K offiemolens. 122. IV. 
Koffieschenkzeven. 39 . 
Koffieserviezen en deelen daarvan . 39. 
Koffiesurrogaten. 76. 
Kogelblokken. 155. VII. 
Kogelhuizen voor handvuurwapenen. 15l. I. 
Kogellagers. 155. VII. 
Kogelpatronen. 151. V. 
Kogels (knikkers). 123. 
Kogels voor luchtdrukgeweren en -pistolen. 

151. v. 
K okardes. 57. V. 
Kokers. 15. B.B. 2. b . 
Kokosnoten. 148. 
Kokosvet. 104. 
Koksmessen. 94. III. b. 
Kolven voor handvuurwapenen. 151. I. 
Komfooronderlegplaten. 144. VII. 
Komforen (gas-, spiritus- en andere verwar-

mingskomforen). 144. II. 
Komkommerschaven 122. II. 
Komkommertrekkers 122. II. 
Kommen. 15. B.B. 2. a. en 60. VI. 
Kompassen. 155. V. b . en c. 
Kooien van teen, enz. 88. 
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Kookapparaten. 144. V. 
Kookdeksels (z.g.). 60. V. 
Kookketels. ll. 
Kookpannen. ll. 
Kookstellen (petroleum-). 144. II. 
Koolmessen op houder gemonteerd. 122. II. 
Koolschaven. 122. IJ. 
Koolsn(jmachines. 122. IV. 
Koolspitsen voor electrische lampen. 80. VIII. 
Koolstaven " 80. VIII. 
Koolzuur. 33. III. c. 
Koolzuurhoudend water. 27 . 
Koord . 44. 

(geweven of gevlochten) bestemd om 
te dienen als pakking- of isolatie
materiaal. 91. X. 

Koper en werken en voorwerpen daarvan n.a.g. 
95. 

Koperwerk (Javaansch). 142. II. 
Kopkettingen. 138. 1. 
Koppen (drink-). 15. B.B. 2. a . en 39. 

,, (voor etalagedoeleinden). 90. 
Koralen en daarmede samengestelde rand, 

randen, franje en kwasten. 77. 
Kousebanden. 71. B.B. 
Kousen (elastische). 141. III. 
Kraagbaleinen. 57. I. 
Kraagveeren. 71. B.B. 
Kraanfilters. 43. 
Krachtmeters. 50. Vl. 
Krachtwerktuigen en deelen en onderdeelen 

daarvan. 155. I. 
Kragen (bont-). 22. IL 

,, van imitatiebont. 71. B.B. 
Kralen en daarmede samengestelde rand, ran -

den, franje en kwasten. 77. 
Krammen. 125. 
Kranen. 131. 
Kransen (graf-). 20. I en II. en 37. 

van gepraepareerde of gedroogde 
bloemen. 20. I. B. 

van kunstbloemen. 20. II. 
,, van versche bloemen 20. I. A. 

Krantenhangers. 130. 
Krantenstanders. 130. II. C. 
Krenten. 148. 
Krijt. 78. 
Krijtbouders (biljart-). 18. 
Krissen. 151. II. 
Kristal (berg-). 47. B.B. 2. 

,. ,. onbewerkt. 47. B.B. 13. a . 
Kronen (hoofd versiering). 17. B.B. 

,, (licht-). 80. I. 
Kroonschalen. 80. VI. 
Kruidnagelen. 148. 
Kruidnagelstelen. 148. 
K ruiken. 15. B.B. 2. a. 
Kruisen . 67. 
Kruispincetten. 115. VI. 
Kruithoorns. 75. 
Kruklen (zit-). 159. I. 
Krullen (haarwerk). 51. II. 
Krulspelden. 100. II. a. 
Kruistokken. 137. I. 
Kuipen. 15. B.B. 2. a . 
K unstbladeren. 20. II. 
Kunstbloemdeelen. 20. IL 
K unstbloemen. 20. II. 
Kunstboomen. 20. II. 
Kunstbouquetten. 20 II. 
Kunstgebitten. 141. I. 
Kunstgom. 49. 

Kunstgrassen . 20. II. 
Kunsthonig en daarmede samengestelde pro-

ducten. 58. 
Kunstkerstboompj es. 20. II. 
Kunstkransen. 20. II. 
Kunstledematen. 141. I. 
Kunstleder. 81. B.B. 2. 
Kunstmatige oliën. 104. 

vetten. 104. 
,, zoetstoffen en daarmede samen-

gestelde n .a.b. producten. 113. 
Kunstmossen. 20. II. 
Kunstoogen. 141. I. 
Kunstplanten. 20. II. 
Kunstsponsen. 23. II. 
Kunsttanden. 141. I. 
Kunstveeren. 57. VII. 
Kurketrekkers. 39. 
Kurkhout. 79. B.B. 1. 
Kurkisoleersnoer. 79. B.B. 2. 
Kurkmatrassen. 82. 
Kurkpapier (z.g.). 79. I. 
K1Jrk (ruwe). 79. B.B. 1. 
Kurktapijt. 132. II. 
Kurk (werken en voorwerpen van). 79. 
Kussenblokken. 155. VII. 
Kussensvertrekken. 132. III. 
Kussens (bed-). 82. 

(lucht-). 29. VI. 
(z.g. reis-). 29. VI. 
(sier-). 159. IV. 
(voet-). 159. IV. 
voor draadsnij-ijzers. 155. VI. 
voor stoelen, banken, liften, telephoon
cellen, rijtuigen, schepen, enz. 159. IV. 

,. (zadel-). 138. I. en 143. VIII. M. 
Kwartsglas. 47. B.B. 2. 
Kwartsgoed. 47. B.B. 2. 
Kwasten (gereedschap). 23. II. 

,, (kleedingfournituren). 57. VII. 
,, (manufacturen). 91. 
,, (wapen-). 151. II. 

Laarzen. 117. 
,, (bovenstukken voor). 117. 

Laarzenknechts. 137. II. 
Ladders. 60. II. 
Laden (kast-, kist-, koffer- en tafel-). 15. B.B. 

2. b. 
Lagerschalen. 155. VII. 
Lak (zegel- en flesschen-). 158. 
Lakens (bed-). 82. 

,. (druk-). 91. V. 
Lakga.rnituren. 103. B.B. l. 
Lakken. 72. 
Lakwerken (Japansche). 142. II. 
Lambrequins. 132. III. 
Lampeballons. 80. VI. 
Lampeglasbeschermers. 80. VI. 
Lampeglasschoorsteentjes. 80 . VI. 
Lampeglazen. 80. VI. 
Lampekapkarkassen. 80. VI. 
Lampekappe'l . 80 VI. 
Lampen, onderdeelen en toebehooren. 80. 
Lampen voor chirurgisch gebruik. 80. I. 

voor bet opwekken van ultra-violette 
of infra-roode stralen. 80. IV. 

voor petroleumkachels, theelichten, 
enz. 80. I. 

Lampepeerhouders. 80. V. 
Lampeperen. 80. V. 
Lampevoetstukken. 80. V. 
Lampewisschers. 23. IL 



1935 28 JUNI (S. 381) 576 

Lampgewichten. 80. V. 
Lampgewichtomhulsels. 80. V. 
Lamporuamenten. 80. V. 
Lampschalen. 80. VI. 
Lampto behooren. 80. 
Landkaarten. 48. 
Lange peper. 148. 
Lanoline. 104. 
Lansen. 151. II. 
Lantaarns, onderdeelen en toebebooren. 80. 
Lardeeruaa ld en. 100. I. Il 
Laschbranders en de voorstukken daarvoor. 

144. VI. a . 
Laschtoestellen. 144. IV. b. 
Latex. 29. B.B. 3. 
Latten voor lijsten. 84. I. 
Ledeporpen. 90. 
Leder. 81. 
Lederbehang. 86. 
Lederen nopjes voor voetbalschoenen. 116. I I. 
Lederwerk n.a.b. 81. 
Ledikanten. 82. 
Ledikanthemels. 82. 
Ledikantopzetten. 82. 
Leclikanttoebehooren. 82. 
Ledikantwande11. 82. 
Leerdoek. 91. 
Leermiddelen n.a.b. 66. III. 
Leesglazen. 25. 
Leesplankjes. 66. II. 
Leesteekens. 28. B.B. 1. 
Leestklaar schoenwerk. 117. 
Leeswijzers . 66. I . 
Legdoozen. 123. 
Legeieren. 147. 
LegJJenningen. 92. 
Leiplaten (biljart-). 18. 
J.ekplaten (serviesdeelen). 39. 
Lekringen. 39. 
Lemmetten voor messen. 94. B.B. 3. 
Lenzen (gevatte). 108. II. 
Lepelpoetsmachines. 60. IV. 
Lepels. 83. 
Lessenaars (schrijf-). 130. 
LetterA. 28. 
Lettertongen voor schrijf-, reken- en boekhoud

machines. 118. 
Levers (d.ierorganen). 146. V. 
Lezenaars . 67 . 

,, op voetstuk. 130. 
Liassen. 66. I. 
Libellen (ronde waterpassen). 108. IV. 
Lichtboeien voorzien van lichttoestel. 80. III. 
Lichtgevoelig papier. 108. III. 
Lichtgevoelige glasplaten. 108. III. 
Licbtpatronen . 80. IX. 
Licbtscbakelklokken. 139. I. 
Lichtschermen. 80. VI. 
Ligmeubelen . 159. 
Li~stoelen. 159. I. 
LiJfsieraden . 17. 
Lijm. 49. 
Lijmknechten. 155. 
Lijsten. 84. 
Likeurkannen. 39. 
Likeurstellen. 39. 
Liksteenen. 160. B.B. 3. 
Limonade essences. 85. 

,. extracten. 85. 
Limonades. 85. 
Lincrusta. 86. 
Linialen. 93. II. 

Linialen (reken-). 118. 
voor schrijf-, reken- en boekhoud-

machines. 118. 
Linoleum. 132. II. 
Lintzagen. 155. II. a. 
Litermaten. 93. B .B. 
Locomotieven en onclerdeelen en toebebooren 

daarvan. 143. 
Lodderijndoosjes. 109. 
Lokvoge ls. 151. II. 
Lompen van manufacturen. 91. B.B. VII. d. 

van papier. 106. B .B. III. 12. 
,, (suiker). 128. 

Loodaanwijzers voor pbototoestellen. 108. 
IV. 1 

Lood en werken en voorwerpen daarvan n.a.g. 
95. 

Loodgietersforuuizen (z.g.) 144. B.B. 5. 
Looimiddelen 35. 
Loopen voor handvuurwapenen. 151. I. 
Loopers (afgepaste). 132. III. 
Looperstof. 132. II. 
Loophekken (kinder-). 70. 
Loopstoel en (kin der-). 70. 
Loovers. 57. III. 
Lorgnetétui's . 109. 
Lorgnetmonturen. 25. 
Lorgnetten. 25. 
Lottospelen. 46. II. 
Luchtballons. 143. IL 
Luchtbedden. 82. 
Luchtdrukgeweren en deelen daarvan. 151. I. 
Luchters. 80. I. 
Luchtkussens. 29. VI. 
Luchtpompen (rijwiel - en automohiel-). 143. 

VIII. P. 
Luchtschepen. 143. II. 
Lucifers. 87. 

,, (Bengaalsche). 149. 
Lucifersdoosomhullingen. 112. 
Lucifersstanders. 112. 
Luidsprekers. 4 . II. 
Luiere. 91. XVIII. 
Luiwagens. 23. ;l. 
Lussen voor het samenstellen van bretels, jarre -

telles, kousebanden, sokophouders en mouw
en rokophouders. 57. I. 

Maalwerktuigen. 122. 
Maasballen. 101. 
Maataangevers. 98. X. 
Maatbanden. 93. I. 
Maatlinten. 93. I. 
Maatstokken. 93. II. 
Macaroni. 148. III. 
Machinenaalden. 100. I. 
Machines in miniatuur. 123. 
Maegascopen. 108. VII. 
Magie weavers (z.g.). 99. I. 
Magneetgestellen. 41. X . 
Magneetsystemen voor luidsprekers. 4. II. 
Ma!mesiumhoudende zouten. 160. B.B. 5. 
Magnesiumpoeder. 108. V. 
l\1agneten. 41. VIL 
Makimono's in lijst of passe-partout. 142. I. 

van papier (niet omlijst). 106. B.B. 
III. 2. 

van weefsel (niet omlijst) . 91. B.B. 
VIL b. 

Maliën . 57. VIII . 
Mallen. 66. II. 
Maltosestroop. 128. 
Manchetknoopen. n. 
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Manchetten. 71. B.B. 
Manchettendoozen. 15. B.B. 2. b. 
Manchons (bont-\. 22. II. 
Mandarijnen. 148. 
Manden en mandjes. 88. 
Mandolines. 98. III. 
Mangels. 89. I. 
Mannequins. 90. 
Manometers. 155. III. 
Manufacturen en werken en voorwerpen daar

mede samengesteld. 91. 
van asbest. 91. VII. 

. , van jute. 91. I. 
Manuscripten. 106. B .B. III. 1. 
Maquetten. 13. III. 
Margarine. 104. B.B. 2. a. 
Marquises. 64. 
Maskers. 56. 

(feestartikelen). 30. 
,, (projectielantaarn-). 111. III. 

Massageapparaten. 141. IV. 
Mastiek. 72. 
Maté. 135. 
Matglas. 47. 
Matrasnaalden. 100. I. 
Matras::amen. 82. 
Matrassen. 82. 

(kurk-). 82. 
(reddings- ). 82. 
(spring-). 82. 

,, (staaldraad-). 82. 
Matrijzen. 155. II. 
Matten. 132. 
Mattenkloppers. 60. I. 
Matzes. 40. II. 
Mechanieken voor weegwerktuigen. 154. IV. 
Mechanismen voor schrijf-, reken- en boekhoud-

machines. 118. 
Medailles. 92. 
Medaillons. 17. B.B. 
Meeldraden. 148. 
Meel (plantaardig). 148. 
Meerschuim (werken en voorwerpen van). 63. 
Meetbanden. 93. I. 
Meetbruggen. 41. VI. 
Meetlatten. 93. 
Meetlinten. 93. I. 
Meetstokken. 93. II. 
Meetwerktuigen. 93. 
Meiwijnessences. 114. 
Melado. 128. 
Melasse. 128. 
Melasseveevoeder. 148. B.B. 8. a. 
Melissuiker. 128. 
Melk. 40. VI. 
Melkbekers. 39. 
Melkglas. 47. 
Melkmeetemmers. 15. VII. 
Melkpoeder. 40. VI. en 128. B.B. 10. c. 
Melksuiker. 128. B.B. 10. c. 
Mengtoestellen. 122. IV. 
Menschenhaar. 51. I. 
Mentholhoudende sigaretten. 119. B.B. 2. 
Menuhouders. 39. 
Merg (r.lantaardig). 148. 
MerkciJfers. 28. 
Merkfiguren. 28. 
Merkletters. 28. 
Merkplaten . 28. 
Merkrollen (van letters, cijfers of figuren voor

zien\. 28. 

L. & S. 1935. 

Meshouders voor baardscheerapparaten of 
veiligheidsscheermessen. 137. II. 

Mesjes voor baardscheerapparaten of veilig
h"lidsscheermessen. 137. II. 
,, voor tondeuses. 115. I. 

Messen en messenmakerswerk. 94. 
Messenétuis. 109. 
Messenleggers. 39. 
Messenpoetsmachines. 60. IV. 
Messenslijpmachines. 60. IV. 
Mestscheppers. 83. 
Metaaldoek. 110. 
Metaaldraad. 95 . 
Metaalgaas. 110. 
Metaalpoeders. 72. 
Metaalwaren n.a.g. 95. 
Métal déployé. 110. 
Metalen en werken en voorwerpen daarvan. 95. 
Meterborden. 41. III. 
Meterpaneelen. 41. III. 
Methylalcohol en producten, welke methylalco-

hol bevatten. 3. I. en III. 
Metselsteenen. 133. III en 133. B.B. 3. 
Meubelen (zit- en lig-). 159. 
Meubelknoopen. 73. 
Meubelspijkers. 125. 
Micaniet. 96. I. 
Micaplaatjes voor kerstboomversiering. 68. 
Mica (werken en voonverpen van). 96. 
Microphonen voor draadlooze telegraphie en 

-telephonie. 4. II. 
Microphonen voor muziekinstrumenten. 98. II. 

,, voor telephoontoestellen. 134. 
Microscopen. 25. 
Microscopische praeparaten. 102. IV. 
Microtelephonen. 134. 
Middelen tegen muggebeten, zomersproeten, 

transpireerende handen endergelijke.137. III. 
Mijnen. 151. VII. 
Mijnlampen. 80. I. a . 
Mineraalwater. 27. 
Minerale oliën. 104. 

,, vetten. 104. 
Miniatuur gebruiksvoorwerpen. 142. II. 

,, gereedschappen. 123. 
machines. 123. 
meubelen. 142. II. 

,, stoommachines. 123. 
Mitaines. 53. 
Mitrailleurs. 151. IV. 
Modellen. 13. III. 
Modulatieapparaten. 4. I. 
Moerbouten. 125. 
Moeren. 125. 
Moernagelen. 148. 
Moersleutels. 155. VI. 
Moffen (bont-). 22. II. 
Mofhangers. 130. 
Mofkettingen. 17. B.B. 
Mofwarmers. 144. II. en 144. B.B. 5. 
Mombakkesen. 30. 
Momentsluiters voor phototoestellen. 108. IV. 
Mondharmonica's. 98. III. 
Mondlepels voor tandartsen. 83. B.B. 2. 
Mondwaters. 137. III. 
Monsterstekers. 83. 
Monstransen. 67. 
Montessoriartikelen. 66. III. 
Monturen (barometer-). 12. 

(voor brillen, lorgnetten, kijkers, 
enz.). 25. 

37 
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Monumenten. 13. IL 
Morrahstanders. 130. 
Morsringen. 39. 
Mortieren. 15. B.B. 2. a . 
Mos, gedroogd, gepraepareerd of bewerkt. 20. 

LB. 
Mosterd. 148. 
Motoren. 155. I. 

( electrische). 41. I. 
(met inwendige verbranding). 143. 

VIII. C. 
Motorkappen voor automobielen. 95. V. 
Motorrijwielen. 143. VI. b. 1. 
Mout. 148. 
Moutkoffie. 76. 
Moutsuiker. 128. 
Mouwophouders. 71. B.B. 
llfoutsuikerstroop. 128. 
Muilen. 117. 
Muilkorven. 138. I. 
Muizenklemmen. 97. 
Muizenvallen. 97. 
Multigraphen. 2. 
Multiplexhoutplaten. 59. III. 
Multiplicators. 106 en 108. VII. 
Munten. 92. B.B. 
Museumkijkers. 25. 
Muskaatnoten. 148. 
Musquettons voor kettingen. 69. II. 

,, ,, lijfsieraden. 121. 
Mutoscopen. 123. 
Mutsen. 56. 

(bont-). 56. 
,, (feestartikelen). 30. 

Mutsspelden. 17. B.B. 
Muurkasten (drijfwerkdeelen). 155. VIL 
Muziek (gedrukte of geschreven). 106. B.B. III.5 
Muziekapparaten. 98. II. 
Muziekdoozen. 98. II. 
Muziekinstrumenten, onderdeelen en toebe

hooren. 98. 
(binnenwerken voor) 98. 

B .B. 1. 
MuziekpaJJier (bedrukt of beschreven). 106. 

B.B. III. 5. 
Muziekplaten. 98. VII. 
Muziekportefeuilles. 75. 
Muziekrollen. 98. VIL 
Muziekstanders. 130. IL C. 
Muziekwalsen. 98. VII. 
Myrrhaboontjes. 148. 
Naaibenoodigdheden n.a.g. 101. 
Naaigarens. 44. B.B. V. c. 
Naaigarnituren. 103. B .B. 1. 
Naaihulpmiddelen n.a.g. 101. 
Naaimacbiriekappen. 15. B.B. 2. b. 
Naaimachineonaerstellen. 99. III. 
Naaimachines. 99. II. 
Naaimachinetafels. 99. III. 
Naainaalden. 100. I. 
raaiden. 100. 
aaldenkokers. 101. 

Naaldhouders voor gramophonen, enz. 98. Il. 
Naamplaten. 150. 

abootsingen (modellen). 13. III. 
Nachtpitjes. 80. IX. 
Nachttafelgarnituren en deelen daarvan. 152 . 
Nagelborstels. 23. II. 
Nagelknippers. 137. IL 
Nagelpeper. 148. 
Nagelpoetsers. 23. II. 
Nagels. 125. 

Nagelvijlen. 137. II. 
Nargilehs. 112. 
Natriumlampen. 80. IV. 
Naturaliën n.a.g. 102. 

,, op spiritus. 102. I. 
Natuurcement. 32. 
Natuursteen (bouwmateriaal of voor bedekking, 

bestrating, bekleeding of iso
latie). 133. 

,, n.a.g. 1. 
Naven voor vervoermiddelen. 143. VIII. F. 
Nécessaires n.a.b. 103. 

,, (toilet-). 137. II. 
Neonlampen. 80. IV. 

estels. 57. VIII. 
Netten 91. 

(speel-). 50. V. 
(tennis-). 50. V. 
(vischvang-) van geknoopte en getaande 

stof. 91. B.B. VII. a. 
,, voor rijwielen. 143. VIII. I. 

Nettenbreinaalden. 100. I. 
Nettenknoopnaalden. 100. I. 
Netzuke's. 73. 
Neusbruggen voor brillen en lorgnetten. 25. 
Neusspiegels. 124. I. 
Nevenspanwagens voor rijwielen . 143. VI. 
Nicotinefilters voor tabakspijpen. 112. 
Nieren (dierorganen). 146. V. 
Nieten (z.g.). 125. 
Nikkel en werken en voorwerpen daarvan. 95. 
Notenkrakers. 39. 
Notenpellers. 3!1. 
Notenzeep. 104. 
Numerateurs. 2. I. 
Nummerborden voor electrische schellen. 150. 
Nummerplaten. 150. 
Nummertoestellen 2. I. 
Nummerwerktuigen. 2. I. 
Objectiefplankjes voor phototoestellen. 108. IV. 
Objectieven voor phototoestellen. 108. II. 

,, ,, projectietoestellen. 111. II. 
Octanten. 155. V. a . 
Oculeermessen. 94. B.B. 1. 
Oestermessen. 94. III. 
Offenbacher hoedversiering. 57. II. 
Offt>rblokken. 15. B.B. 2. b. 
Oliebuis. 91. XIV. 
Olie- en azijnstellen. 39. 
Oliekrijt. 78. 
Oliekous. 91. XIV. 
Olielinnen. 91. XIV. 
Oliën en daarmede samengestelde producten. 

104. 
Oliepannen voor automobiel-, rijwiel- en 

vliegtuigmotoren. 155. I. a. . 
Olieverfschilderingen in lijst of passe-partout. 

142. I en 142. B.B. 2. 
Olievetzuur. 104. 
Oliezuur. 104. 
Omhullingen ,oor lucifersdoosjes 112. 

,, ,, muziekinstrumenten. 98.XL 
Omhulsels (lampegewicbt-). 80. V. 

,, voor weegwerktuigen. 154. IV. 
Omloopregelaars. 155. VII. 
Ommantelingen voor verwarmingstoest,ellen. 

144. I, II en III. 
Omvormers. 41. II. 
Onderlegplaatjes om warme voorwerpen op t& 

plaatsen. 60. V. 
,, voor bierglazen. 39. 

Onderlegplaten ( serviesdeelen). 39. 
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Onderlegplaten voor kachels, haarden, kom-
foren en fornuizen. 144. VIL 

Ondermelk. 40. VI. 
Ondermutsen. 56. 
Onderscheidingsteekenen. 92. 
Onderst.ellen voor kinderwagens, sportkarren, 

enz. 70. 
voor ledikanten en wiegen. 82. 
voor naaimachines. 99. III. 
voor sleden . 14:;. IV. 
voor veevoederketels. 144. IV. 

,. voorvervoermiddelen.143. VIII. B. 
,, voor waschfornuizen. 144. IV. 

Onderstukken voor verwarmingstoestellen. 144. 
I, II en III. 

Onderzetbakjes voor bloem- en planthouders. 
21. 

Onderzoekingsstoelen. 159. I. 
Onderzoekingszit- en ligmeubelen. 159. I. 
Onduleertangen. 115. V. 
Ongediertedoodende middelen. 35. 
Ongediertwerende " 35. 
Ongesmolten dierenvet. 146. IV. 
Onkruiddoodende middelen. 35. 
Onkruidwerende " 35. 
Ontbijtserviezen en deelen daarvan. 39. 
Ontharingstoestellen. 137. I. 
Ontkleuringsmiddelen. 35. 
Ontrattingstoestellen. 97. 
Ontsmettingsmiddelen. 35. 
Ontstekingsmiddelen. 151. VIII . 
Ontvangtoestellen voor draadlooze telegraphie 

en telephonie. 4. I. 
Ontwikkelmiddelen (photographische). 108. VI. 
Oogen voor het samenstellen van bretels, 

jarretelles, kousebanden, sokophouders en 
mouw- en rokophouders. 57. L 

Oogglazen (gemonteerde). 25. 
Oogkleppen . 138. I. 
Oogspiegels. 124. L 
Oorbellen. 17. B.B. 
Oorijzers. 17. B.B. 
Oorlepeltjes. 137. II. 
Oorringen. 17. B.B. 
Oorsponsjes. 137. II. 
Oorversieringen. 17. B.B. 
Operatiedivans. 159. I. 
Operatiestoelen. 159. I. 
Operatiezit- en ligmeubelen. 159. I. 
Opgezette dieren en deelen van dieren. 102. III. 
Opiumpijpen. 112. 
Oplegsels (hoed-, schoen- en kleedingfourni-

turen). 57. VIL 
Oplosmiddelen. 35. 
Oplossingen. 114. 
Optische systemen voor geluidfilmopneem

camera's en -apparaten. 98. VI. 
Optisch glas in rand of houder. 25. 
Opzetten voor ledikanten en wiegen. 82. 
. ,, voor uurwerken. 139. III. 

Orgelpijpen. 98. I. a . 
Orgels. 98 . I. 
Ornamenten voor lampen. 80. V. 
Orthopaedische apparaten. 141. 
Ouwel in bladen, platen of schijven. 40. VIL 
Ouwels (plak-) . 66. L 
Ovens. 144. V. 
Overdraagtoestellen. 98. II. 
Overschoenen. 117. 
Overspanningsveiligheden. 41. V. 
Overtrekken voor beddegoed. 82. 

voor kussens. 132. III. 

Ozonisateurs. 126. IL 
Paarden . 105. 

,, (gymnastiektoestellen). 50. L 
Paardenstallen. 138. III. 
Paarlemoer (werken en voorwerpen van). 63. 
Paarlen. 77. 
Paarlsago. 148. III. 
Paddestoelen (eetbare). 148. 
Pagaaien . 143. III. 
Pailletten . 57. III. 
P akketdragers. 75. 
Pakkingstof (koord, snoer en touw). 91. X. 
Paknaalden. 100. L 
Pakriemen. 138. IL 
Paletten. 66. II. 
Paling. 145. 
Pannen. 15. B.B. 2. a. 
Panorama's. 91. B.B. VIL b. en 106. B.B. III. 2. 
Pantoffels. 117. 
Pantographen. 66. II. 
Papbeschuit. 40. L 
Papier maché. 106. 

,, v.a.s. 106. 
,, (verscheurd). 106. B .B. III. 12. 

Papierafscheurapparaten. 122. I. 
Papierafval. 106. B.B. III. 12. 
Papierbinders. 66. I. 
Papierdraad. 44. B.B. 1. a. 
Papiergaren. 44. B.B. 1. a . 
Papiergeld. 106. B.B. III. 6. 
Papierhechtmachines. 2. II. 
Papierhulzen voor spinnerijen en weverijen. 

106. IV. 
Papierlompen. 106. B.B. III. 12. 
Papiersnijmachines. 122. III. 
Papierstof. 106. en 106. B.B. III. ll. 
Papierwaren n.a.b. 106. 

,, in boek-. brochure- of tijdschrift. 
vorm. 106. B.B. III. 1. a en c. 

Paraffine. 104. 
Paraguay thee. 135. 
Paranoten. 148. 
Parapluiegeraamten. 107. I. a . 

haken. 107. III. 
handvatten. 107. III. 
knoppen. 107. III. 

,, naalden. 107. II. 
Parapluies. 107. L 
Parapluiestanders. 130. II. C. 

,, stokken. 107. II. 
Parasolgeraamten. 107. L a. 

,, haken. 107. III. 
handvatten. 107. III. 
knoppen. 107. III. 

" naalden. 107. IL 
Parasols. 107. L 

" van papier. 107. L 
Parasolstokken. 107. II. 
Passementen. 91. 
Passementknoopen. 73. 
Passementkragen. 57. VIL 
Passerdoozen. 103. B.B. 1. 
Passers. 155. 
PassE>rs (cirkel-). 66. II. 
Pasteibakjes. 39. en 60. VI. 
P asteibakkerswerk. 74. en 74. B.B. 4. 
Pasteipannetj es. 60. VI. 
P asteivormen. ll. 
Pastellers. 36. L 
Pasteuriseerapparaten. 144. V. 
Patentgeneesmiddelen . 45. 
Patrijspoorten. 47. B.B. 13. b. 
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Pa.tronen voor geschut. 151. VIL 
,, voor handvuurwapenen of mitrail-

leurs. 151. V. 
Pa.troonba.ndelieren. 75. 
Patroonhuizen voor handvuurwapenen. 151. L 
Patroonhulzen (pa.pieren). 151. V. 
Pa.ukenstokken . 98. X. 
Peekoffie. 76. 
Peerhouders voor lampen. 80. V. 
Peilgla.sbeschermers. 47. III. 
Peilglasbinnenstukken. 47. III. 
Peilgla.stoestellen. 47. III. en 155. IIL 
Peinture Bogaerts. 91. B.B. VIL b., 106. B.B. 

IIL 2. en 142. B.B. 4. c. 
Pekel. 160. 
P ekkra.nsen. 80. IX. 
Pelsvoeringen. 22. V. 
Pelterijen (bereide). 22. L en 22. B.B. 1. 
Peluws. 82. 
Penbeschermers. 66. L 
Penduleka.sten. 139. IIL 
Pendules. 139. I. 
Penhouders. 66. L 
Pennen (schrjjf-). 66. L 
Pennenbakjes. 66. L 
Pennenrekjes. 66. L 
Penningen. 92. 

,, (beta.a.1-). 92. 
(gedenk-). 92. 
(leg-). 92. 

,, (speel-). 92. 
Penseelen. 23. II. 
Penuittrekkers. 66. I. 
P eper. 148. 
P eperbussen. 39. 
P ercussies. 151. V. 
Peren (fruit). 148. 

(gummiba.llons). 29. IV. 
,, (lampe-). 80. V. 

P erensap (ingedikt). 114. I. 
Perenstroop. 114. I. 
P erforeermachines. 2. II. 
P erforeerra.a.djes. 66. I. en 101. 
Perforeertangen. 28. B.B. 2. 
Perforeertoestellen. 2. II. 
Periscopen. 25. 

,, voor phototoestellen. 108. IV. 
Perkament. 81. II. 
Pernetten. 155. IX. 
Persen (a.utogra.phische). 6. 

,, (broek-). 137. IL 
( copieer- ). 6. 

,. va.n allerlei a.a.rd. 122. 
Persijzers. 127. I. 
P erskleeden. 91. XII. 
P ersza.kken. 91. XII. 
P ertina.x. 106. V. 
Perzikpitten. 148. 
Petits chevaux (gezelschapsspelen). 46. IL 
Petroleum. 104. 
Petroleumkooktoestellen. 144. II. 
Petroleumresidu's. 104. 
Petten. 56. 
Pettenkleppen . 57. IV. 
Peulen. 148. 
Peulvruchten en zaden va.n peulvruchten 

(groenten). 148. 
Pha.enoscopen. 108. IV. 
Phonogra.a.fdrijfwerken. 98. II. 
Phonogra.a.fhoorns. 98. II. 
Phonogra.a.fpla.ten. 98. VIL 
Phonogra.a.frollen. 98. VII. 

Phonogra.phen. 98. VI. 
Phonola.'s. 98. VIII. 
Photo-electrische cellen. 41. XII. 
Photogra.phieën op pa.pier niet omlijst. 106. B.B. 

IIL 2. 
,, in lijst of passe-partout. 142. I. 

Photogra.phiefixeermiddelen. 108. VI. 
Photogra.phieontwikkelmiddelen. 108. VI. 
Photogra.phiepa.pier. 108. IIL 
Photogra.phiesta.nders. 130. 
Photogra.phietoestellen, onderdeelen en toebe-

hooren. 108. 
(cinematografische). 

108. L 
Photogra.phische glasplaten. 108. IIL 
Photometers. 108. IV. en 155. IIL 
Pia.noka.sten. 98. XI. 
Pia.noloopers. 132. III. 
Piano's. 98. L 
Pianostoelen. 159. L 
Pick-ups (z.g.). 98. X. 
Pic-nicma.ndjes. 103. B.B. 1. 
Piedestals. 130. 
Pieken (wapenen). 151. II. 
Pijlen. 151. IIL 
Pijpebra.nders. 112. 
Pijpedoppen. ll 2. 
Pijpekoppen. 112. 
Pijpemondstukken. 112. 
Pijpen (sigaren-, sigaretten- en ta.ba.ks-). 112. 
Pijpenstanders. 112. 
Pijperoeren. 112. 
Pijpesluitingen. 112. 
Pijpewisschers. 112. 
Pillendoosjes. 15. B.B. 2. b. 
Piment. 148. 
Pince-nez. 25. 
Pince-nezkettingen. 17. B.B. 
Pincetten. 115. VI. 
Pingpongspelen . 46. II. 
Pistaches (feestartikelen). 30. 
Pistolen en deele:a daarvan . 151. L 
Pistonpompen voor phototoestellen. 108. IV. 
Pitten . 148. 
Pla.a.tdragers gebezigd bij projectietoestellen. 

111. III. 
Fla.a.tspa.nningsa.ppa.ra.ten. 4. IV. 
Pla.a.tspiJkers. 125. 
Pla.fondvleugelventila.toren. 140. 
Pla.idriemen . 138. II. 
Plakboeken. 106. B.B. III. 1. e. 
Pla.kma.chines . 2. II. 
Pla.kouwels. 66. L 
Planetariums. 48. 
Plankjes met de verschillende gereedschappen 

voor het figuurzagen. 103. B.B. 1. 
Plantaardige oliën. 104. 

,, vetten. 104. 
Pla.ntendeelen. 148. 

20. f. B. 
(gepra.epareerd of gedroogd) . 

Pla.nthouders. 21. 
Pla.quetten. 13. L 
Pla.smon. 52. 
Plastische stoffen n.a.g. 31. 

,, voorstellingen. 13. 
Platenborden voor gra.mophonen, enz. 98. II. 
Pia.ten en reliëf. 13. IIL 

omlijst of in passe-partout. 142. I. 
(prenten). 106. 
voor het opnemen en vastleggen va.n 

muziek of geluiden. 98. VII. 
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Platen voorzien van wand of rand. 15. B.B. 2. a. 
Plattegronden omlijst of in passe-partout. 

142. I. 
Platvoetzolen. 141. III. 
Plavuizen. 133. I. 
Plectra. 98. X. 
Ploegen. 155. II. 
Ploertendooders. 151. II. 
Plombeertangen. 2. B.B. en 28. B.B. 2. 
Pluggen van metaal. 121. II. D. 5. 
Pluimpjes voor luchtdrukgeweren en -pisto

len . 151. V. 
Pluimvee (ander dan levend) en deelen daar-

van. 146. 
Pluimveehokken. 147. 
Pluis (verpakt). 141. VI. 
Pluksel (verpakt). 141. VI. 
Plumeaux. 23. II. 
Pochettes. 91. XVIII. 
Poederdoozen. 137. II. 
Poederkalk. 32. 
Poederverstuivers. 126. II. 
Poetsdoeken. 91. XVIII. 
Poetskussens. 23. II. 
Poetsmachines (messen-, vorken- en lepel-) 

60. IV. 
Poetsmiddelen. 35. 
Poken (kachel-). 144. VII. 
Polijstmiddelen. 35. 
Polijstschijven van weefsel. 91. XII. 
Politoermiddelen. 35. 
Polsbekleeding. 53. 
Polsbeschermers. 53. 
Polsjes. 53. 
Polsmofjes (bont-). 22. II. 
Polsternagels. 125. 
Polygraphen . 6. 
Pomeransen. 18. 
Pommades. 137. III. 
Pompen. 131. 

(rijwiellucht- en automobiellucht-). 
143. VIII. P. 

Pompons. 57. V en VII. 
Ponjaards. 151. II. 
I onsmachines. 2. II. 
Ponstoestellen. 2. II. 
Pontonkranen. 143. B.B. 6. 
Pootbeschermers (voor dieren). 138. I. 
Poppekleeren. 123. 
Poppekoppen. 123. B.B. 1. 
Poppeledematen. 123. B.B. 1. 
Poppen. 90 en 123. 
Poppenhoeden. 123. B.B. 1. 
Poppenhuizen en poppenwoningen. 123. 
Poppepruiken. 123. B.B. 1. 
Popperompen. 123. B.B. 1. 
Poppeschoenen. 123. B.B. 1. 
Poppestoelen. 123. 
Poppewagens. 123. 
Porseleinen kaarsen . 80. VI. 
Porselein n .a.g. 1. 
Portefeuilles (zak-). 109. 
Portefleurs. 17. B.B. 
Portemonnaies. 109. 
Portlandcement. 32. 
Portrethangers. 130. 
Portretlijsten. 84. 
Portrettendoozen. 15. B.B. 2. b. 
Postelein. 148. 
Postzegelbevochtigers. 66. I. 
Postzegeldoosjes. 15. B.B. 2. b. 
Postzegelplakmachines. 2. II. 

Postzegels. 106. B.B. III. 7. 
Postzegelschilderijen 142. I. 
Potlood in staafjes voor het vullen van pot-

loodhouders. 66. I. 
Potlooden. 66. I. 
Potloodhouders. 66. I. 
Potloodpuntbeschermers. 66. I. 
Potloodscherpers. 66. I. 
Potspelstoelen . 18. 
Potten. 15. B.B. 2. a. 

(kachel- en fornuis-) . 144. VI. 
(sier-). 142. II. 
voor het daarin steriliseeren van eet

waren. 47. VII. en 15. IV. 
voor smeer- en vetpotten en smeer-

t oestellen. 47. V. 
Pottenbakkerswerk n.a.g. 1. 
Poufs. 159. IV . 
Preekstoelen. 67. 
Preekstoelklankborden. 67. 
Prenten. 106. 
Prenten en reliëf. 13. III. 
Prenten omlijst of in passepartout. 142. I. 
Presenteeerbladen. 39. 
Prespaan. 106. V. 
Pressepapiers. 66. I. 
Prezenningdoek. 91. VIII. 
Priemen (metalen). 101. B.B. 
Prikkeldraad. 110. 
Prikkellint. 110. 
Processiebenoodigdheden. 67. 
Profielmessen. 155. II. a. 
Projectielen voor geschut. 151. VII. 
Projectietoestellen, onderdeelen en toebehoo-

ren. 111. 
Projectors. 111. II. 
Pronklepels . 83. 
Pruiken. 51. II. 

,, (poppe-). 123. B.B. 1. 
Pruikenmakerswerk. 51. II. 
Pruimen. 148. 
Puddingvormen. ll. en 60. VI. 
Puimsteen (verpakt of in tabletvorm). 137. III. 
Pullen (sier-). 142. II. 
Punaises. 125. 
Puntbeschermers. 66. I. 
Pupinspoelen. 41. IV. 
Pushers. 39. 
Putsen. 15. B.B. 2. a. 
Puzzles. 46. II. 
Quadranten. 155. V. a. 
Queuen (biljart-) . 18. 
Raagbollen. 23. II. 
Raamhorren. 64. 
Raamvoorzetten. 64. 
Racewagens . 143. VI. 
Radeergummi. 66. I. 
Radeermesjes. 66. I. 
Radiateurmantels voor automobielen. 95. V. 
Radiateurs voor automobielen. 95. V. 
Radiatoren voor centrale verwarming en ge-

ledingen daarvoor. 144. I. 
Radio-aansluitkastjes . 4. I. 
Radiolampen. 4. III. 
Raildragers. 41. IX. 
Raketpersen. 50. V. 
Raketten. 50. V. en 123. 
Rammelaars. 123. 
Randen van caoutchouc of guttapercha. 29. IL 

,, voor thee- of koffielichtjes . 144. VII, 
Ransels. 75. 
Raspen. 122. II. 



1935 28 .JUNI (S. 381) 582 

Rasten. 98. I. 
Ratels. 30. en 123. 
Rattenklemmen. 97. 
Rattenvallen. 97. 
Rawlplugs. 125. 
Reclameartikelen door mechaniek of uurwerk 

bewogen. 13. UI. 
Reclameautomaten . 13. III. 
Reclameborden. 150. 
Reclamedoozen. 13. III. 
Reclameflesschen. 13. III. 
Reclamelichttoestellen. 80. I. 
Reclamemodellen . 13. III. 
Reclameplaten. 150. 
Reclamepotten . 13. III. 
Reclamespiegels. 124. 
Reddingsboeien. 91. XVI. 
Reddingsmatrassen. 82. 
Reddingszeilen. 91. XI. 
Reflectors voor lampen. 80. VI. 
Regeneraatrubber (ruwe) . 29. B.B. 3. 
Regenmachines. 98. IV. 
Registers. 106. B.B. III. 1. b. 
Regulateurs. 41. ' IV en 131. 
Reinigingsmiddelen. 35. 
Reisbaden. 10. 
Reisbiljetten. 106. B.B. UI. 9. 
Reisdekens. 132. III. 
Reiskussens (z.g.). 29. VI. 
Reisrollen. 75. 
Reiszakken. 75. 
Rekenlatt.en. ll8. 
Rekenlinialen. ll8. 
Rekenmachines en onderdeelen daarvan. ll8. 
Rekken. 130. 

(gymnastiektoestellen). 50. I . 
.. voor rijwielen. 130. IJ. C. 

Reliëfbeelden. 13. I. 
Reliekdoozen. 67. 
Reliekschrijnen. 67. 
Remmen voor vervoermiddelen. 143. VIII. G. 
Reparatiedoosjes voor rijwielbanden. 103. B.B. 

1. 
Reservoirs. 15. B.B. 2. a. 
Residu's van minerale oliën. 104. 
Respirators. 56. II. 
Retorten. 15. V. 
Retoucheermiddelen. 108. VI. 
Retoucheerspiegels. 124. 
Reukfleschjes. 109. 
Reukkussentjes. 137. II. 
Reukvaten (Oostersche). 142. II. 
Reukv<c'rdrijvende middelen 35. 
Reukwaters. 137. III. 
Reukzouten . 137. III. 
R euzel. 104. 
Revalenta arabica beschuit. 40. I. 
Revolvers en deelen daarvan 151. I. 
Richtingaanwijzers. l 20. 
Richtplaten. 155. 
Ridderkruisen. 92. 
Riemen voorzien van gesp, malie of oogen. 

138. II. 
Riemscltjjven. 155. VII. 
Rij~naalden. 100. L 
Rijkappen. ll7. 
Rijsporen. 138. I. 
Rijstkogels . ll . 
Rijtuigbanden. 8. 
Rijtuigkleeden. 91. XI. 
Rjjtuigknoopen. 73. 
Rij tuigkussens. 159. IV. 

Rijtuigmatten. 132. III. 
Rijwielbanden. 8. 
Rijwielen. 143. VI. b. 
&ijwielframes. 143. VIII. D. 
Rijwielkettingkasten. 143. VIII. I. 
Rijwielkleedingbeschermers. 143. VIII. I. 
Rijwielnaven. 143. VIII. F . 1. 
Rijwielnetten. 143. VIII. I. 
Rijwielpompen. 143. VIII. P . 
Rijwielremmen. 143. VIII. G. 1. 
Riiwielsloten. 55. I. 
Riiwielspatlappen. 143. VIII. I. 
Rijwielspatschermen. 143. VIII. I. 
Rijwielsturen. 143. VIII. J. 
Rijwielstuurhandvatten. 143. VIII. J. 
Rijwielstuurkappen. 143. VIII. Q. 
Rijwieltasschen. 75. 
Rijwieltrappers . 143. VIII. J. 
Rijwielzadeldekken. 143. VIII. M. 
Rijwielzadelkussens . 143. VIII. M. 
Riiwielzadels. 143. VIII. M. · 
Ringen en ringvormige randen van weefsels 

(pakkingstof). 91. XII. 
(sieraden). 17. B.B. 
van caoutchouc, rubber of gutta

percha. 29. II. 
(veer-) voor lijfsieraden. 121. 
(veerende, voor het bevestigen van 

knoopen). 73. 
voor het bespelen van mandolines en 

citers . 98 . X. 
Ringventilatoren. 140. 
Ritsmessen. 94. B.B. 1. 
Robbenspek. 146. B.B. 4. a. 
Roeiriemen. 143. III. 
Roeispanen. 143. III. 
Roemers (drinkglazen). 47. VII. B. 1. 
Roertoestellen. 122. IV. 
Roestwerende middelen. 35. 
Rokophouders. 71. B.B. 
Rokspelden. 17. B.B. 
Rolbanen. 155. II. 
Rolblokken. 155. VII. 
Rolhekken . 64. 
Rollagers . 155. VII. 
Rollen voor het opnemen en vastleggen van 

muziek of geluiden. 98. VII. 
Rolluiken. 64. 
Rolmaten. 93. I. 
Rolpens. 146. 
Rolschaatsen. 50. II. 
Romeinsche kaarsen . 149. 
Rompen voor verwarmingstoestellen. 144. I , II 

en III. 
,, ,, zit- en ligmeubelen. 159. III. 

Rondhout. 59. B.B. a. 
Rondsels. 155. VII. 
Röntgenapparaten. 80. II. 
Röntgenlampen. 80. IV. 
Rookapparaten. 144. V. 
Rookersbenoodigdheden. ll2. 
Rookkasten. 130. B.B. 1. b . 
Rookmaskers . 56. II. 
Rookstellen. ll2. 
Rooktafeltjes. 112. 
Room. 40. VI. 
Roosters voor bloem- en planthouders. 21. 
Roostertjes om warme voorwerpen op te 

plaatsen. 60. V. 
Rosmolens. 155. I. 
Rotatiepapier. 106. II. 
Rotoren. 41. X. 
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Rouge et noir (gezelschapsspelen). 46. II. 
Rozenkransen. 67. 
Rozetten. 57. VII. 
Rozijnen. 148. 
Rubber en daarvan vervaardigde artikelen 

n.a.g. 29. 
Rubbergaren. 44. B.B. 1. a . en 44. B.B. 5. d. 
Rubberhakken. 116. II. 
Rubberzolen. 116. II. 
Rugwarmers. 144. B.B. 5. 
Ruimers. 155. II. a. 
Rupsbanduitrustingen. 143. VIII. L. 
Russische biljarten. 18. 
Ruwe caoutchouc, rubber en guttapercha. 29. 

B.B. 3. 
Ruwe suiker. 128. 
Ruw zout. 160. 
Sabels. 151. II. 
Saccharine en daarmede samengestelde n.a.b. 

producten. 113. 
Saccharinezouten en daarmede samengestelde 

n.a.b. producten. 113. 
Sachets . 137. II. 
Saffraan. 148. 
Sakehkommen. 142. II. 
Salonstoelen. 159. I. 
Salpeteraether. 33. I. 
Sambaltrekkers. 122. II. 
Samenvouwbare banken. 159. I. 

Samova:;s. 39. 
Sanatogen. 52. 
Sandalen . 117. 

deuren. 64. 
hekken. 64. 
wanden. 64. 

Sandowapparaten. 50. I. 
Sappen. 114. 
Sardinebliksleuteltjes. 60. I. 
Sausen. 40. III. en 146. 
Schaafbeitels. 155. II. a. 
Schaafmessen. 155. II. a. 
Schaakborden. 46. II. 
Schaakfiauren. 46. II. 
Schaakklokken. 36. III. 
Schaakspelen. 46. II. 
Schaaldieren en eetbare deelen daarvan en 

daarmede samengestelde eetwaren. 145. 
Schaatsen. 50. II. 
Schaatshouten. 50. II. a. 
Schaatsijzers. 50. II. a . 
Schachtpetten voor mijnwerkers. 56. II. 
Schakelaars. 41. IV. 
Schakelapparaten (telephoon-). 134. 
Schakelborden. 41. III. 
Schakelinrichtingen. 41. IV. 
Schakelkasten. 41. IV. 
Schakelklokken. 139. I. 
Schakelpaneelen. 41. III. 
Schakels (ketting-). 69. II. 
Schako's. 56. . 
Schalen. 15. B.B. 2. a. 

(eet- of huishoudelijk gerei). 39. en 
60. VI. 

,, voor kerkelijk gebruik. 67. 
,, voor weegwerktuigen. 154. IV. 

Schalmen (ketting-). 69. II. 
Scharen. 115. 
Schaven (kaas-). 122. II. 

(komkommer-). 122. II. 
,, (kool-). 122. II. 
,, (zeep-). 60. V. 

Scheeden (wapen-) . 151. II. 

Scheepjes aangebracht in flesschen . 142. II. 
Scheepsbeschuit . 40. I. 
Scheepskaak . 40. I. 
Scheepsroepers. 120. 
Scheepsstootzakken. 91. XVI. 
Scheepstelegraphen. 120. II. 
Scheepszeilen. 91. XI. 
Scheerapparaten (baard-). 137. II. 
Scheerbakjes . 137. II. 
Scheerbakjesinzetten. 137. II. 
Scheerdoek. 91. VIII. 
Scheerklossen van papier. 106. IV. 
Scheerkwasten . 23. II. 
Scheermesaanzetters. 137. II. 
Scheermessen . 94. II. 

,, (veiligheids-). 137. II. 
Scheerriemen. 137. II. 
Schelpdieren en eetbare deelen daarvan en 

daarmede samengestelde eetwaren. 145. 
Schelpen. 102. II. 

,, (beschilderd, versierd of gemonteerd). 
142. II. 

Schenkkannen voor kerkelijk gebruik. 67. 
Schenkkurken. 121. II. D. 2. 
Schepbakken. 83. 
Scheppen . 83. 
Schermbenoodigdheden n.a.b. 151. 
Schermen (theelicht-). 64. 

(tocht-). 64. 
(wind-). 143. VIII. N. 

,, (zonne-). 64. 
Schermhandschoenen. 53. 
Schermmaskers. 56. 
Schermstokken. 151. II. 
Schetsen op doek, niet omlijst. 91. B.B. VII. b. 

IÜ:. 2. 
,, papier, niet omlijst. 106. B.B. 

Schietbenoodigdheden n.a.b. 151. 
Schietlooden. 155. 
Schietschijven. 151. II. 
Schiettentgeweren en deelen daarvan. 151. I. 
Schijnwerpers. 80. I. 
Schijven, doorboorde, van weefsel (pakking-

• stof). 91. XII. 
Schilden (draag-). 151. I. 
Schilderbehoeften n.a.b. 66. II. 
Schilderdoek. 91. B.B. VIII. 7. 

,, (op raam gespannen). 66. II. 
Schilderfiguren in schablonevorm. 28. 
Schilderijezels. 130. 
Schilderijlijsten. 84. 
Schilderij standers. 130. 
8childerijtjes op ivoor, been, enz. 142. II. 
Schilderingen, omlijst. 142. B.B. 2. 
Schilderingen op doek (niet omlijst). 91. B.B. 

VII. b. 
op papier (niet omlijst). 106. 

KB. III. 2. 
Schilderpenseelen. 23. II. 
Schilderstokken. 66. II. 
Schildpad (werken en voorwerpen van) . 63. 
Schillen. 148. 
Schilmachines. 122. IV. 
Schoenbeslag. 116. II. 
Schoenen. 117. 

,, van asbest. 117. II. 
Schoenfournituren n.a.b. 57. 
Schoengespen. 73. 
Schoenhaken. 73. B.B. 1. 
Schoenhoorns. 137. II. 
Schoenklompen. 117. IV. 
Schoenleesten. 155. 
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Schoenleesten. niet van zoolvlak voorzien. 
137. II. 

Schoennagels. 125. 
Schoenspanners. 137. II. 
Schoenwerk (leestklaar). 117. 
Schoffels. 155. VI. 
Schommels. 50. VI. 

,, (kinder- ). 123. 
Schommelstoelen. 159. I. 
Schoolbehoeften n .a.b. 66. III. 
Schoolschriften. 106. B.B. III. 1. b. 
Schooltasschen. 75. 
Schoonheidshulpmiddelen n.a.b. 137. I. en III. 
Schoorsteenkleedjes. 132. III. 
Schoorsteenschermen. 64. en 142. III. 
Schoorsteenstukjes. 142. III. 
Schoorsteentjes (lampeglas-). 80. VI. 
Schoppen. 83. 
Schors. 148. 
Schorten. 71. B.B. 
Schotels. 15. B.B. 2. a. 

,, (huishoudelijk artikel). 60. VI. 
,, voor koppen. 39. 

Schouderkussent jes voor vioolspelers. 98. X. 
Schouwburgstoelen . 159. II. 
Schouwplaten. 144. VII. 
Schrifturen . 106. 
Schr~jfbehoeften n.a.b. 66. I. 
Schrijfborden. 66. III. 
Schrijfbureaux. 130. 
Schrijfcassetten. 66. I. 
Schrijfgarnituren. 103. B.B. 1. 
Schrijfleggers . 66. I. 
Schrijfleien. 66. III. 
Schrijflessenaars. 130. 
Schrijfmachinec~jfers . 28. I. 
Schr\jfmachinekappen. 15. B.B. 2. b. 
Schrijfmachineletters. 28. I. 
Schrijfmachines en onderdeelen daarvan. 118. 
Schrijfmappen. 66. I. 
Schrijfpennen. 66. I. 
Schrijfstiften. 66. I. 
Schrijftafels. 130. 
Schroefspijkers . 125. 
Schroefwielen. 155. VII. 
Schroevedraaiers. 155. VI. 
Schroeven. 125. 
Schudijzers (haardsteltoebehooren). 144. VII. 
Schuiers. 23. II. 
Schuimlepels. 43. B.B. 1. 
Schuimspanen. 43. B.B. 1. 
Schuiven voor het samenstellen van bretels, 

jarretelles, kousebanden, sokophouders en 
mouw- en rokophouders. 57. I. 

Schutborden voor automobielen. 95. V. 
Schuurmiddelen. 35. 
Sciopticonplaatjes. 111. III. 
Seinpalen voor spoorwegverkeer. 120. II. 
Selder~i- 148. 
Serrestoelen . 159. I. 
Servetringen. 39. 
Servet.ten . 91. XVIII. 
Serviesdeelen. 39. 
Serviezen. 39. 
Sextanten . 155. V. a. 
Sieraden (lijf-). 17. 

,, uit Oostersche tempels. 142. II. 
Sierbekers. 142. II. en III. 
Sierbokalen . 142. II . . 
Sierborden. 142. II. 
Sierkammen. 17. B.B. 
Sierkussens. 159. IV. 

Sierlepels. 83. 
Siernaalden. 100. B.B. 
Sierspelden. 100. B.B. 
Siervazen. 142. 
Sigaren . 119. 
Sigarenaanstekers. 112. 
Sigarenafval. 129. B.B. 1. 
Sigarendoovers. 112. 
Sigarendoozen . 112. 
Sigarendroogflesschen. 112. 
Sigarenhouders. 112. 
Sigarenkistopeners. 112. 
Sigarenknippers. 112. 
Sigarenkokers. 112. 
Sigarenlampjes. 80. I. 
Sigarenpijpen. 112. 
Sigarenstanders. 112. 
Sigarenvormen. 155. 
Sigaretten. 119. 
Sigarettenafval. 129. B.B. 1. 
Sigarettendoosjes. 15. B.B. 2. b. 
Sigarettenhouders. 112. 
Sigarettenhulzen en deelen daarvan . 106. I. 
Sigarettenkokers. 112. 
Sigarettenpapier. 106. I. 
Sigarettenpijpen. 112. 
Sigarettenrolmatj es. 112. 
Signaaloverdragers voor telephooninstallaties. 

134. B.B. 
Signaaltoestellen. 120. 
Signetten. 17. B.B. 
Simmen (vischtuig). 50. III. 
Sinaasappelen. 148. 
Sirihdoozen. 142. II. 
Sjerpen. 71. B .B. 
Ski's. 50. II. 
Skistokken. 50. II. 
Slaapzakken. 82. 
Slachtmaskers. 97. I. 
Slaëmmers. 43. 
Slagcijfers. 28. 
Slagentellers. 155. III. 
Slagersmessen. 94. III. b. 
Slaghoedjes. 151. V. 
Slaginstrumenten. 98. III. 
Slagkooien. 147. 
Slagletters. 28. 
Slagvormen. 155. 
Slakkencement. 32. 
Slangen van caoutchouc, rubber of guttapercha. 

29. III. 
,, voor stofzuigers. 60. III. 

Sleden. 143. IV. 
,, (kinder-). 143. IV. 

Sleepcontacten. 41. IX. 
Sleutelaanhangplaatjes. 17. B.B. 
Sleutelborden. 130. 
Sleutelkettingen. 17. B .B. 
Sleutelringen. 17. B .B. 
Sleutels (slot-). 55. II. 
Slijpmachines. 155. II. 

,, (messen-) . 60. IV. 
Slijpmiddelen. 35. 
Slijpplanken. 60. V. 
Slijpsteenen. 137. B.B. 1. 
Slingers (uurwerk-). 139. III. 
Slobkousen. 117. 
Slöjdwerken . 142. II. 
Sloopen (kussen-). 82. 
Sloten. 55. 
Slotsleutels. 55 . II. 
Sluiers. 71. B.B. 
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Sluimerrollen. 159. IV. 
Sluitbeugels voor tasschen, enz. 121. 
Slui tgrendels . 55. 
Sluitingen (flesschen-). 121. 

,, voor boeken en lijfsieraden. 121. 
Smeedwerk (Balineesch). 142. II. 
Smeer. 104. 
Smeermiddelen. 35. 
Smeerpotten. 15. IV. en 47. V. 
Smeerringen. 155. VII. 
Smeerspuiten. 12n. II. 
Smeertoestellen. 15. IV. en 47. V. 
Smeltkroezen. 15. V. 
Smeltveiligheden. 41. V. 
Smoorspoelen. 41. IV. 

,, (voor radio). 4. IV. 
Snaarschijven. 155. VII. 
Snaren voor muziekinstrumenten. 98. IX. 
Snelheidsmeters voor vervoermiddelen. 155. 

III. a. 
Snelsluitingen. 121. 
Snijboonen. 148. 
Snijboonenmessen. 94. III. b. 
Snijboonenmolens. 122. IV. 
Snijborden van mes voorzien. 122. 1II. 
Snijbranders en de voorstukken daarvoor. 144. 

VI. a. 
Snijnaalden. 100. I. 
Snijtoestellen. 122. III. en 144. IV. b. 
Snijwerktuigen. 122. 
Snoeimessen. 94. B.B. 1. 
Snoepbakjes (vogel-). 147. 
Snoepgoedartikelen. 74. 
Snoer. 44 

,, (geweven of gevlochten, bestemd om 
te dienen als pakking- of isolatiemateriaal). 
91. X. 

Snorbinders. 137. I. 
Snuif. 129. 
Snuifdoozen. 109. 
Snuisterijen. 142. II. 
Sodors. 40. IV. 
Soepen. 40. III., 145. en 146. 
Soeptabletten. 40. III., 146. III. en 148. B.B. 7. 
Sofa's. 159. I. 
Sokophouders. 71. B.B. 
Soldeerbouten met verwarmingsinrichting. 144. 

IV. a. 
Soldeerlampen. 144. Il. 
Soldeertoestellen. 144. IV. b. 
Somatose. 52. 
Sorteerkasten. 130. B.B. 2. 
Sorteertafels. 130. B.B. 2. 
Soson. 52. 
Soundboxes (microphonen voor muziekinstru-

menten). 98. II. 
Sourdines. 98. X. 
Spaansche peper. 148. 
Spaarpotten. 15. B.B. 2. b. 
Spaartegels (z.g. gasbespaarders). 60. 1. 
Spaden. 83. 
Spaken voor wielen van vervoermiddelen. 143. 

VIII. H. 
Spanlijsten voor het opspannen van schilder

doek. 66. II. 
Spatlappen (rijwiel-) . 143. VIII. I. 
Spatschermen (rijwiel-). 143. VIII . I. 

,, voor automobielen. 95. V. 
Spatschilden voor automobielen. 95. V. 
Specerijen. 148. 
Specerijmolens. 122. IV. 
Specialité's. 45. 

Speelballen. 123. 
Speelgoed. 123. 
Speelkaarten. 46. I. 
Speelkaartenhouders. 46. II. 
Speelpenningen. 46. II. en 92. 
Speeltafels voor orgels. 98. I. 
Speelwagens (kinder-). 70. 
Spek. 146. 
Spekafval. 146. 
Speksteenbranders. 80. VI. 
Speksteensnuisterijen. 142. II. 
Spelbenoodigdheden. 50. 
Spelden. 100. 

(haar-, friseer- en krul-) . 100. II. 
,, (kleed- en sier-). 17. B.B. en 100. B.B. 

Speldenbakjes. 137. II. 
Speldendoosjes. 15. B.B. 2. b. 
Speldenkussens. 101. 
Spiegelglas. 47. 
Spiegellijsten. 84. 
Spiegels. 124. 
Spijkers. 125. 
Spinazie. 148. 
Spinetten. 98. I. 
Spinmachines. 155. II. 
Spinnewielen. 142. III. 
Spiritus nitri dulcis. 33. 
Spirituskomforen. 144. II. 
Spirituslampjes. 144. II. 
Spitsen voor lasch- en snijbranders. 144. VI. a. 
Splitpennen. 125. 
Spoelen 41. XI. 

., (voor radio). 4. IV. 
Spongatenbranders. 144. IV. a . 
Sponsedoozen. 75. 
Sponseknijpers. 60. I. 
Sponsen (kunst-). 23. II. 

,, (natuurlijke). 23. B.B. en 137. B.B. 2. 
Sponsennetjes. 137. II. 
Sponsenzakjes. 137. II. 
Spoorwagens. 143. I. 
Spoorwegen in miniatuur. 123. 
Spoorwegkaartjes. 106. B.B. III. 9. 
Spoorwegkloksignalen. 120. I. 
Sporen (rij-). 138. I. 
Sportbenoodigdheden 50. 
Sporthandschoenen. 53. 
Sportkarren (kinder- ). 70. 
Sporttoestellen. 50. I. 
Spreektrompetten. 120. 
Spreien (bed-) 82. 
Springmatrassen. 82. 
Springplanken. 50. I. 
Springtouwen. 123. 
Sproeikurken. 121. II. D. 2. 
Spuiten. 126. 
Spuitkurken. 121. II. D. 2. 
Spurts. 155. IX. 
Staaldraadmatrassen. 82. 
Staartpeper. 148. 
Stalbezems. 23. II. 
Stammen (hout). 59. B.B. a. 
Standbeelden. 13. I. 
Standers. 130. 

met daaraan verbonden hulpmiddelen 
130. B.B. 2. 

voor haardstelgarnituren. 130. II. C. 
,, voor rijwielen. 130. II. C. 

Statieven voor phototoestellen. 108. IV. 
Statoren. 41. X. 
Staven voor lijsten. 84. I. 
Steenen. 133. 
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Stekeldraad. 110. 
Steken. 56. 
Stelen (handvatten) n.a.g. 54. 

,, (plantendeelen). 148. 
Stemfluiten. 98. X. 
Stempeldoozen. 103. B.B. 1. 
Stempelkussens. 66. I. 
Stempelmachines. 2. 
Stempelrekken. 130. 
Stempels 28. 

,, (met mechaniek werkende) . 28. B.B. 
Stempeltoestellen. 2. I. 
Stempelwerktuigen. 2. I. 
Stemvorken. 98. X. 
Stencilbladen. 66. I. 
Stengels, gepraepareerd of bewerkt. 20. I. B. 
Stereoscopen. 25. 
Steriliseerapparaten. 144. V. 
Sterkflanel. 91. XV. 
Steunconsoles ( drijfwerkdeelen). 155. VIL 
Steunzolen. 141. III. 
Stierringen. 138. I. 
Stiften voor gloeikousjes. 80. VII. 
Stiftknoopen en deelen daarvan 73. 
Stijfsel. 49. 
Stijgbeugels. 138. I. 
Stijlen voor automobielen. 95. V. 
Stikmachines. 99. II. 
Stilts. 155. IX. 
Stoelen 159. I. 

(bid-). 159. II. 
(kinder- ). 70. 
met horizontaal draaibaar zitvlak. 

159. Il. 
Stoelkussens. 159. IV. 
Stoelrompen. 159. III. 
Stoelzittingen. 159. III. 
Stofblikken. 60. V. 
Stofbrillen. 25. 
Stofdoekbollen. 15. B.B. 2. b. 
Stoffeerdersnaalden. 100. I. 
Stoffers (kamer-). 23. II. 
Stofzuigers. 60. III. 
Stola's (bont-). 22. II. 
Stoombaden 10. 
Stoo=achines (miniatuur-). 123. 
Stoomonderbrekers. 131. 
Stoomwerktuigen. 155. I. 
Stootzakken (scheeps-). 91. XVI. 
Stopapparaten. 99. I. 
Stopbenoodigdheden n.a.g. 101. 
Stopcontacten. 41. IV. 
Stophulpmiddelen n.a.g. 101. 
Stopmachines. 99. I. 
Stopnaalden. 100. I. 
Stoppen (sluitingen). 121. 
Stopverf. 72. 
Stores. 64. 
Stormbanden. 57. IV. 
Stortbademmers. 10. 
Stortbakken voor closets en urinoirs. 34. 
Stoven. 159. IV. 
Straalpijpen. 126. B.B. 1. 
Straatbezems. 23. II. 
Strandstoelen. 159. I. 
Strengen (tuigdeelen). 138. I. 
Strengophouders. 101. 
Strijkijzerbouten. 127. Il. 
Strijkijzerelementen. 127. III. 
Strijkijzergloeizolen. 127. III. 
Strijkijzerhandvatten. 127. III. 
Strijkijzers. 127. I. 

Strijkinstrumenten. 98. III. 
Strijkkacheltjes. 144. IV. 
Strijkmiddelen. 35. 
Strijkplanken. 127. III. 
Strijkstokken. 98. X. 
Strikken (kleedtoebehooren). 71. B.B. 

(hoed-, schoen- en kleedingfourni -
turen). 57. VII. 

Strontiumsaccharaat. 33. II. 
Strooipoeders. 137. III. 
Strooken voor het opnemen en vastleggen van 

muziek of geluiden. 98. VII. 
Stroomafnemers. 41. IX. 
Stroop. 128. 
Strootjes (sigaren). 119. 
Stuikblokken. 155. 
Stuiters. 123. 
Stylopennen. 66. I. 
Sukade. 148. 
Suiker. 128. 
Suikerbakkerswerk. 74. 
Suikerhoudende producten. 128. 

,, vloeistoffen. 128. 
Suikerstrooiers. 83. 
Suikertangen. 115. B.B. 
Suikerverbindingen. 33. 
Suikerwerkdoosjes. 15. B.B. 2 b. 
Suikerwerken. 74. 
Suikerwerkvormen. ll. 
Sylviniet. 160. B.B. 5. 
Taart. 74. 
Taartscheppen. 83. 
Taartschotels. 39. 
Taartspuiten. 126. II. 
Tabak (gekorven of andere gefabriceerde) . 129. 

,, (in rollen of bladen). 129. 
Tabakafval. 129. B.B. 1. 
Tabaksdoozen. 112. 
Tabakspijpen. 112. · 
Tabakspotten. 112. 
Tabaksstelen (geplette). 129. 

,, (ongeplette). 129. 
Tabakssurrogaten. 129. B.B. 1. 
Tabakszakken. 112. 
Tabernakeldeuren. 67. 
Tabernakelkasten. 24. 
Tabernakels. 67. 
Tabouretten. 159. I. 
Tachhydriet. 160. B.B. 5. 
Tachometers. 36. I. 
Tafelbascules. 154. I. 
Tafelbiljarten. 18. 
Tafelbladen. 130. 
Tafelboekenklemmen. 66. I. 
Tafelgerei. 39. 
Tafelkleeden. 132. III. 
Tafelkleedklemmen. 39. 
Tafelladen. 15. B.B. 2. b. 
Tafellakens. 91. XVIII. 
Tafelloopers. 132. III. 
Tafelmatjes. 39. 
Tafelmessen. 94. III. a. 
Tafelplaatjes. 39. 
Tafels. 130. 

met daaraan verbonden hulpmiddelen. 
130. B.B. 2. 

Tafelscharen . 115. II. 
Tafelventilatoren. 140. 
Tafelvoetbalspelen. 46. II. 
Tafelvoetstukken. 130. B.B. 3. 
Takelblokken en deelen en onderdeelen daar

van. 155. VIII. 
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Takelschijven en deelen en onderdeelen daar-
van. 155. VIII. 

Takken (gepraepareerd of bewerkt). 20. I. B. 
Talk. 104. 
Tamboerijnen. 98. III. 
Tamboerstokken. 92. 
Tampons (gaas-). 141. V. 
Tanden (beschilderd, versierd of gemonteerd). 

142. II. 
. , (kunst-). 141. I. 
,, voor zagen en zaagbladen . 155. II. a. 

Tandenborstels. 23. II. 
Tandenstokers. 39. 
Tandpasta's. 137. III. 
Tandsegmenten voor zagen en zaagbladen. 155. 

II. a . 
Tandwaters. 137. III. 
Tandwielen. 155. VII. 
Tandzeepen. 137. III. 
Tangen. 115. 

voor haardgarnituren. 115. IV. 
voor tafelgebruik. 115. B.B. 

,, voor toiletgebruik. 115. V. 
Tanks. 15. B.B. 2. a. 
Taperhouders. 80. V. 
Tapers (z.g. ). 80. IX. 
Tapijten. 132. 
Tapijtspijkers. 125. 
Tapijtstof. 132. II. 
Tappen voor draadsnij-ijzers. 155. VI. 
Taptoestellen. 131. 
Taschjes. 75. 
Tasschen voor het bergen van jacht- en sport-

benoodigdheden, enz. 75. 
Teekenbehoeften n.a.b. 66. II. 
Teekenhaken. 66. II. 
Teekeningen. 91. B.B. VII. b. en c. en 106. B.B. 

III. 2 en 3. 
Teekeningen in lijst of passe-partout. 142 I . en 

142. B.B. 2. 
op doek (niet omlijst). 91. B.B. 

VII. b. 
op papier (niet omlijst). 106. B.B. 

III. 2. 
Teekenkrijt. 78. 
Teekenlatten. 66. II. 
Teekenpennen. 66. II. 
Teekenplanken. 66. II. 
Teekenportefeuilles. 7 5. 
Teer. 104. 
Teerolie. 104. 
Teerproducten (olie- of vetachtige). 104. 
Tegels. 133. 

,, (in lijst). 142. I. 
Teilen. 15. B.B. 2. a. 
Tekstplaten. 150. 
Telapparaten (biljart-). 36. III. 
Telegraaftoestellen. 134. 
Telegraphen (scheeps-). 120. IL 
Telephonen. 4. II en 134. 
Telephoonbetaalautomaten. 7. 
Telephoonschakelapparaten. 134. 
Telephoontoestellen. 134. 
Telescopen. 25. 
Televisieapparaten. 4. I. 
Telluriums. 48. 
Telramen. 66. III. 

,, (biljart-). 18. 
Telregisters. 118. 
Temperatuurmeters. 136. 
Tempermessen. 94. B.B. 1. 
Tenders voor locomotieven. 143. I. 

Tenten. 64. 
Tentgeraamten. 64. 
Tentkleeden. 91. XI. 
Terpentijn. 104. 
Teugels. 138. I. 
Thé de Chambard. 135. B.B. 1. 
Thee. 135. 
Theebladen. 39. 
Theelichtdekplaatjes. 144. VII . 
Theelichtranden. 144. VII. 
Theelichtschermen. 64. 
Theelichtzijwanden. 144. VII. 
Theemutsen. 60. V. 
Theepotaanvatten. 60. V. 
Theeschenkzeven. 39. 
Theeserviezen en deelen daarvan. 39. 
Theestoven. 144. B.B. 5. 
Theesurrogaten. 135. B.B. 1. 
Thermometers. 136. 
Thermosflesschen. 60. V. 
Tijdaanwijzers. 139. . 
Tijdsluiters voor photographietoestellen. 108.IV 
Tin en werken en voorwerpen daarvan n.a.g. 95 
Tincturen. 114. 
Tinfoelie. 19. 
Tips (z.g. ) van rubber . 116. II. 
Tire-fonds. 125. 
Tobben. 15. B.B. 2. a . 
Tochtdekens. 132. III. 
Tochtschermen. 64 
Toeclips. 143. VIII. Q. 
Toestellen, gebezigd op kermissen, in speel

tuinen of voor dergelijk gebruik en 
hun toebehooren 50. VI. 

met verwarmingsinrichting. 144. 
n.a .g. 155. 
tot het begrenzen van of beveiligen 

tegen electrische stroom of span
ning. 41. V .. 

voor beeldtelegraphie. 134. 
voor draadlooze telegraphie en -tele

phonie, voor televisie, radio
distributie en draadomroep, on
derdeelen en toebehooren. 4. 

voor het aanschouwelijk voorstellen 
van de beweging van hemelli
chamen. 48. 

voor het copieeren of vermenigvul
digen van photographieën, prent
briefkaarten en derg. 108. VII. 

voor het meten, aantoonen, contro
leeren en onderzoeken van elec
trische stroomen, spanningen en 
andere electrische grootheden. 
41. VI. 

voor het nabootsen van geluiden 
98. IV. . 

voor het opsporen van gebreken in 
geleidingen voor electriciteit 41. 
VI. 

voor het sluiten, verbreken, om
schakelen, regelen of op andere 
wijze beïnvloeden van electrische 
stroomen n.a.g. 41. IV. 

voor het vangen, . dooden of be
dwelmen van dieren. 97. 

voor het vervaardigen van licht
drukken. 108. VII. 

voor het vervaardigen van photo
graphieën in kleurendruk 108. I. 

voor het verwarmen van woningen , 
enz. 144. I . 
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Toestellen voor het weergeven, opnemen en 
vastleggen van muziek of gelui
den en onderdeelen en toebehoo
ren daarvan. 98. 

,, voor kappers n.a.g . 137. 
Toetsen voor schrijf-, reken- en bt,ekhoudma-

chines. ll8. 
Toiletbenoodigdheden. 137. 
Toiletborstels. 23. IL 
Toiletdoozen. 137. IL 
T oiletemmers. 152. 
Toiletgarnituren. 137. IL 
Toiletgereedschap. 137. 
Toilethulpmiddelen. 137. 
Toiletkwasten. 23. IL 
Toiletmessen. 94. II. 
Toiletnécessaires. 137. II. 
Toiletspiegels. 124. 
Toiletspuiten. 126. IL 
Toilettafelbenoodigdheden n .a. b. 137. IL 
Toilettangen. ll5. V. 
Toiletwaters. 137. III. 
Tollen . 123 . 
Tomaten. 148. 
Tondeusemessen. ll5. I. a . 
Tondeuses. 115. I. b. 
Tongbewegingen voor schrijf-, reken- en boek-

houdmachines. 118. 
Tongen (dierorganen). 146. V. 
Tongennaalden voor breimachines. 100. I. a. 
Tonic tea. 135. B .B. 1. 
Tonnen. 15. B.B. 2. a. 
Toonbanken. 130. 
T oonbankweegschalen. 154. I. 
T oonkastjes. 15. B.B. 2. b. 
Toonzeven. 4. IV. 
Tooverboekjes. 106. B.B. III. 1. e. 
Tooverlantaarnplaatjes. 111. III. 
Tooverlantaarns. 111. I. 
Torfitplaten. 133. IV. b. 
Torpedofronten voor au tomobielen. 95. V. 
T orpedo's. 151. VIL 
Touw. 44. 

(geweven of gevlochten, bestemd om te 
dienen als pakking- of isolatiemate
riaal). 91. X. 

Traan. 104. 
Tractors, onderdeelen en toebehooren. 143. 
Tramwagens . 143. I. 
Transfers. 106. VI. 
Transformatoren. 41. IL 
Transparantzeep. 157. 
Transportbakken voor luchtspoor. 143. I. 
Transportbanden van weefsel. 91. Xïl. 
Transportkooien (vogel-). 147. 
Transportvogelkooien. 14 7. 
Tra.pezen. 50. I. 
Trapladders. 60. II. 
Trappers voor rijwielen. 143. VIII. J. 
Trascement. 32. 
Trechters. 60. V. 
Treeplanken voor automobielen. 95. V. 
Trekharmonica's. 98. III. 
Trekmeters. 155. III. 
Treksluit ingen. 57. I en 121. 
Trekzeelen. 138. I. 
Tres. 44. 
Tressen. 57. VIL 
Triangels. 98. III. 
Triplexhoutplaten. 59. III. 
Triscuit. 40. I. 
Troefaangevers. 46. IL 

Troffels. 83. II. 
Tro=els (bergingsmiddelen). 15. B.B. 2. a. 

,, (muziekinstrumenten). 98. III. 
Tro=elstokken. 98. X. 
Tropon. 52. 
Tubes. 15. B.B. 2. b. 
Tuigdeelen. 138. I. 
Tuigen. 138. I. 
Tuig- en zadelmakerswerk. 138. 
Tuigopwinders (visch-). 50. III. 
Tuinbanken. 159. I. 
Tuingereedschappen voor kinderen. 123. 
Tuinparasols 107. I. 
Tuinstoelen. 159. I. 
Tuintafeltjes (metalen). 130. II. B. 
Tuinvazen. 142. III. 
Tuiten (schenk-/. 39. 
Tulbandvormen. ll. 
Turksche baden. 10. 

,, boomen. 98. III. 
Tusschendeuren voor kluizen. 24. 
Twijngarens. 44. B.B. 5. c. 
Uithangborden. 150. 
Unsters (zak-). 154. II. 
Urinoirs. 34. 
Urinoirstortbakken. 34. 
Uurwerkbinnenwerken. 139. III. 
Uurwerken, onderdeelen en toebehooren. 139. 
Uurwerkkasten . 139. III. 
Uurwerkslingers. 139. III. 
Uurwerkwijzerplaten. 139. III. 
Vaandels. 150. 
Vaartuigen. 143. III en 143. B.B. 6. 
Vacuummeters. 155. III. 
Valiezen. 75. 
Valschermen. 143. II. 
Vangsnoeren. 57. VII. 
Va.rulle 148. 
Vanillesurrogaten . 33. III. b. 
Vanilline. 33. III. b. 
Vaseline. 104 
Vaten. 15. B.B. 2. a. 
Vazen (sier-). 142. II en III. 
Vederschachten voor het vervaardigen van 

sigarenpijpjes. 112. B.B. 
Veeren. 22. 
Veerenbont. 22. 
V eerende ringen voor het bevestigen van 

knoopen. 73. 
Veerringen voor lijfsieraden. 121. 
Veevoeder (melasse-). 148. B.B. 8. a. 
Veevoederketels. 144. B.B. 2. 
Vegers. 23. II. 
Veiligheidsscheermessen en daarvoor gebezigde 

mesjes, meshouders en handvatten. 137. II. 
Veldbedden. 82. 
Veldheerstaven. 92. 
Veldsmidsen. 144. IV. c. 
Vellingen met caoutchoucbanden. 8. en 143. 

VIII. L . 
Ventielen. 131. 
Ventilatoren. 140. 
Ventilatorvleugels 140. 
Verbandartikelen n.a.b. 141. 
Verbindingsmoffen 41. IX. 
Verbindingssnoeren, voorzien van contactstop. 

41. XIII. b. 
Verdeelkasten . 41. IX. 
Verfdoozen (gevulde). 103. B.B. 1. 
Verfkwasten. 23. IL 
Verfmolens. 122. IV. 
Verfpistolen. 126. B.B. 1. 



589 28 JUNI /S. 381) 1935 

Verfspuiten. 126. II. 
Verfstoffen. 72. 

,, met melas e. 128. B.B. 10. a. 
Vergieten. 43. 
Vergrootglazen. 25. 
Vergrootingskokers . 108. VIL 
Vergrootingstoestellen. 108. VIL 
Verkleiningstoestellen. 108. VIL 
Verkooptoestellen (automatische). 7. 
Verlengingssnoeren, voorzien van contactstop. 

41. XIII. b. 
Verlichtingsmiddelen. 80. 
Verlichtingstoestellen, onderdeelen en toebe

hooren. 80. 
Vermenigvuldigtoestellen (photographie-, prent

briefkaart- en dergelijke). 108. VII. 
Vermenigvuldigtoestellen ( schrift- of teeke-

ningen -). 6. 
Vermicelli. 148. III. 
Vernissen. 72. 
Verpakkingsglaswerk. 47. VI. 
Verpakkingsmiddelen. 15. 
Verplegingsartikelen. n.a.b. 141. 

van rubber. 29. VI. 
Verrekijk~rs. 25. 
Versieringsvoorwerpen. 142. 
Versnellingsbakken voor automobiel-, rijwiel-

en vliegtuigmotoren. 155. I. a. 
Verstelbare hoofdkussens voor ziekenledikan

ten. 82. 
Versterkerapparaten voor telephooninstallatie's. 

134. B.B. 
Versterkerlampen. 4. III. en 11. IV. b. 
Versterkers voor draadlooze telegraphie en 

telenhonie. 4. I. 
Versterkingen voor frames voor automobielen 

95. v. 
Versterkingsmiddelen (chemisch bereide). 52. 

" voor photographische 
doeleinden. 108. VI. 

Verstuivingstoestellen. 126. 
Vervoermiddelen, onderdeelen en toebehooren. 

143. 
Verwarmingskomforen. 144. ll. 
Verwarmingsmiddelen (verpakt). 87. 
Verwarmingsmiddelen voor medisch, electro
therapeutist,h en dergelijk gebruik. 144. IL b. 
Verwarmingstoestellen, deelen en toebehooren 

daarvan 144. 
Verzwakkingsmiddelen voor photographische 

doeleinden. 108. VI. 
Vet (ongesmolten dieren-). 146. IV. 
Veterknijpers. 71. B.B. 
Veters. 71. B.B. 
Vetpersen. 122. IV. 
Vetpotten (smeerpotten). 15. IV. en 47. V. 
Vetten en daarmede samengestelde producten. 

104. 
Vetzuur. 104. 
Vezels (asbest-). 5. I en 5. B.B. 

,. (plautendeelen). 148. 
Vignetteerapparaten. 108. VII. 
Vignetten. 108. VIL 
Vijgen. 148. 
Vijlen (nagel-). 137. II. 
Vijzels. 15. B.B. 2. a . 
Vilt (haar- en wol-) . 91. 
Vinders (voor photographietoestellen). 108. IV. 
Vingerbekleeding. 53. 
Vingerbeschermers. 53. 
Vingerdoekringen. 39. 
Vingerhoeden. 101. 

Vingerko=en. 39. 
Vingerlingen. 53. 
Vingerringen. 17. B.B. 
Visch en eetbare deelen daarvan en daarmede 

samengestelde eetwaren. 145. 
Vischaas. 14. III. 
Vischhaken. 50. IV. 
Vischhengsels. 50. III. 
Vischkaren (op den rug te dragen). 75. 
Vischlijm 49. I. 
Vischmeel. 145. 
Vischmessen. 94. III. a . 
Vischpasteien. 145. 
Vischpaté's. 145. 
Vischvangmiddelen van teen, enz. 88. 
Vischvangnetten en stof daarvoor. 91. B.B. 

VII. a. 
Viscositeitsmeters. 155. III. 
Visschenvoeder. 14. III. 
Vitrines. 130. 
Vlaggen 150. 
Vlakgomhouders. 66. I. 
Vlakplaten. 155. 
Vlechten (haar-). 51. IL 
Vlechtwerken. 91. 

van haar. 91. XVII. 
van hennep, rameh of andere 

plantenvezels. 91. XVII. 
,, van papier. 106. B.B. 1. a . 
., van stroo of spaan. 91. XVII. 

Vleesch en daarmede samengestelde eetwaren. 
146. 

V)eeschafval. 146. 
V]eeschextract. 146. 
Vleeschhakmachines. 122. IV. 
V)eeschkloppers. 122. II. 
V)eeschlijm. 49. I. 
vieeschmeel. 146 en 146. B.B. 4. b. 
v1eeschmolem. 122. IV. 
V)eeschnat. 146. 
V)eeschpasteien. 146. 
V)eeschpaté's. 146. 
vieeschpennen (versierde metalen). 39. 
v1eeschpoeder. 146. 
V)eeschsnijborden. 60. V. 
VJeeschwaren. 146. 
V)eugelpiano's . 98. I. 
V)eugels voor ventilatoren en exhausters. 140. 

,, (vogel-). 22. IV. 
VJeugelventilatoren. 140. 
V]iegenkappen. 60. V. 
V)iegenkasten. 60. V. 
Vliegenklappen. 97. 
Vliegenvangers van metaalgaas. 97. 
Vliegers. 123. 
Vliegtuigen. 143. II. 
Vlinders. 102. IV. 
Vloeiblokken. 66. I. 
Vloeirollen. 66. I. 
Vloeistofmeetapparaten. 155. IV. 
Vloerboentoestellen. 23. IL 
Vloerborstels. 23. II. 
Vloerkleeden. 132. III. 
Vloermatten. 132. III. 
Vloerpannen voor automobielen. 95. V. 
Vloertapijten. 132. III. 
Vloerwrijftoestellen. 23. IL 
Vloerzeil. 132. II. 
Vochtwegers van glas. 47. IV. 
Vochtwerende middelen. 35. 
Voederbakjes. 147. 
Voederringen. 14. IL 
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Voedingsmiddelen (chemisch bereide). 52. 
Voetbaden. 10. 
Voetbadextracten. 137. III. 
Voetbalschoennopjes van leder. 116. II. 
Voetbankjes. 159. IV. 
Voetbekleeding. 117. 
Voeten (steun- of draag-). 130. 
Voetenschrappers. 23. I. 
Voetkussens. 159. IV. 
Voetstukken. 130. 

,, voor lampen. 80. V. 
Voetvormen (voor etalagedoeleinden). 90. 
Voetwarmers. 144. B.B. 5. 
Voetzakken. 82. 
Voetzoekers. 149. 
Vogelbaden. 147. 
Vogelkooien. 147. 
Vogelkooitoebehooren. 147. 
Vogelmerkringen. 147. 
Vogelsnoepbakjes. 147. 
Vogelveeren. 22. 
Vogelvoederbakjes. 147. 
Voiles. 71. B.B. 
Volants. 123. 
Volières. 147. 
Volièretoebehooren. 147. 
Voltmeters. 41. VI. 
Volumeregelaars. 4. I. 
Voorplaten voor z.g. spaar- of mantelhaarden. 

144. I. 
Voorsnijmessen. 94. III. b. 
Voorspanwagens voor rijwielen. 143. VI. 
Voorstukken voor lasch- en snijbranders. 144. 

VI. a . 
Voorstukken voor proj ectietoestellen. 111. II. 
Voorzittershamers. 92. 
Vorken. 83. 
Vorkenpoetsmachines. 60. IV. 
Vormen (arm-, been-, hand- , voet- en dergelijke 

voor etalagedoeleinden). 90. 
(bak-). ll . 

,, van wafelkorst. 74. 
Vormkasten. 155. 
Vormstiften . 155. X. 
Vorstpannen. 133. IL 
Vouwbeenen. 66. L 
Vrachtbrieven (ingevulde). 106. B.B. III. 9. 
Vrijwielen. 143. VIII. K. 
Vruchtdeelen. 148. 
Vruchten 148. 

,, (beschilderd of versierd) . 142. IL 
Vruchtenboormachines. 122. IV. 
Vruchtenmessen. 94. IIL a. 
Vruchtenontpitmachines. 122. IV. 
Vruchtenpersen. 122. IV. 
Vruchtensappen. 128. B.B. 10. b. 
Vulcan-fibre in bladen. 106. III. 
Vulemmers voor z.g. spaar- of mantelhaarden. 

144. L 
Vullingen voor copieertoestellen. 66. L 
Vulpenbeschermers. 66. L 
Vulpenhouders. 66. L 
Vulpennen. 66. L 
Vuurduvels. 144. B.B. 5. 
Vuurmakers. 87. 
Vuurmanden. 144. B.B. 5. 
Vuurpijlen. 80. I X . · 
Vuurpij lpistolen en deelen daarvan. 151. L 
Vuurschermen. 64. 
Vuurtesten. 15. B.B. 2. b. en 144. B.B. 5. 
Vuurtorenlampen. 80. L 
Vuurwapenen (hand-) . 151. I. 

Vuurwerk. 149. 
Waaierkettingen. 17. B.B. 
Waaiers. 17. B.B. 
Waarschuwingstoestellen. 120. 
Wafel\jzers. ll. 
Wafelkorst. 74. 

,, (vormen van). 74. 
Wagenkappen en garnituren daarvoor. 143. 

VIII. 0 . 
Wagenkleeden . 91. XI. 
Wagens (spoor- en tram-). 143. I. 

voor smalspoorwegen. 143. I. 
voor zweefbanen. 143. I. 
/z.g.) voor schrijf-, reken - en boek-

houdmachines. 118. 
Wajongpoppen. 142. II. 
Walmvangers voor lampen. 80. VI. 
Walnoten. 148. 
Walvischspek. 146. B.B. 4. a. 
Wandarmen voor lampen. 80. V. 
Wandborden. 142. III. 
Wandconsoles. 130. 
Wanddiktena.gels. 155. X. 
Wandelstokken. 107. IL 
Wandelstokknoppen . 107. III. 
Wanden (rol-). 64. 

,, (samenvouwbare). 64. 
Wandfonteintjes (hang-). 152. 
Wandkasten. 130. 
Wandkleeden. 132. III. 
Wandrekken. 130. 
Wandspie~els. 124. 
Wandtafets. 130. 
Wandtapijten. 132. III. 
Wandtegels. 133. I. a . 
Wandventilatoren. 140. 
Wannen . 88. I. 
Wanten. 53. 
Wapenborden. 150. 
Wapenen. 151. 
Wapenkwasten. 151. I I. 
Wapenmessen. 94. B.B. 2. 
Wapenscheeden. 151. II. 
Wapenstokken. 151. II. 
Wapentj es. 57. V. 
Warmtekompressen. 144. II. b. 
Warmwaterstoven. 144. B.B. 5. 
Was. 104. 
Waschbakken van porselein of aardewerk. 152. 
Waschborden. 89 . IV. 
Waschhandschoenen. 137. II. 
Waschfornuizen. 144. B.B. 2. 
Waschklemmen. 60. I. 
Waschmachines. 89. II. 
Waschmiddelen. 35. 
Waschtafelgarnituren en deelen daarvan. 152. 
Waschtafelkleedjes. 132. II. 
Waschtafels. 130. 
Waschzakken. 75. 
Wasdoek. 91. 
Wasfiguren. 13. I. 
Waterbedden. 82. 
Waterglas. 47. B.B. 13. e. 
Waterkannen. 39. 
Waterleidingfonteintjes. 152. 
Waterpasinstrumenten. 155. V. a. 
Waterpassen voor phototoestellen. 108. IV. 
Waterrijwielen. 143. IIL 
Waterstellen. 39. 
Waterverbruiksmeters. 155. IV. 
Watten v.a.s. 153. 

, Wattenkussens (verbandartikelen). 141. V. 
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Wattmeters. 41. VI. 
Waxine lichtjes. 80. IX. 
Weefgarens. 44. B.B. 5. c. 
Weefgetouwen. 155. II. 
Weefkaarten van papier. 106. IV. 
Weefsels 91. 

van asbest. 91. VII. 
,, van papier. 106. B.B. I. a. 

Weegautomaten . 154. II. 
Weegwerktuigen en hetgeen daartoe behoort. 

154. 
Weekbladen. 106. B.B. III. 4. 
Weekdieren en eetbare deelen daarvan en daar-

mede samengestelde eetwaren. 145. 
Weerhuisjes. 12. 
Weerstanden. 41. IV. 
Weerstandsbanken. 41. VI. 
Weervoorspellers. 12. 
WeC!walsen. 155. II. 
Wei. 40. VI. 
Weita.sschen. 75. 
Wekkers. 139. I. 
Welriekende oliën. 104. 

,, vetten. 104. 
Werkbanktafels. 130. 
Werkborstels. 23. II. 
Werkstanders. 130. B.B. 2. 
Werktuigen met verwarmingsinrichting. 144. 

" n.a.g. en deelen en onderdeelen 
daarvan. 155. 

Werpbekers. 46. II. 
Werpborden. 46. II. 
Werpduiven. 151. II. 
Werpsperen. 50. V. 
Wetsteenen. 137. B.B. 1. 
Wherrij's. 143. III. 
Wickets. 50. V. 
Wiegen. 82. 
Wieghemels. 82. 

,, kleeden. 132. II. 
,, onderstellen. 82. 

Wiegtoebehooren. 82. 
Wielbanden. 8 en 143. VIII. L. 
Wielen 8, 70 en 143. VIII. L. 
Wielstellen. 8, 70 en 143. VIII. L. 
Wierookvaten. 67. 
Wijn. 156. 
Wijngeestthermometers. 136. 
Wijnkannen. 39. 
Wijwaterbakjes. 67. 
Wi.izerplaten voor uurwerken. 139. III. 
Wild (ander dan levend) en deelen daarvan . 146. 
Wildpasteien. 146. 
Wildpa té's . 146. 
Wildscharen. 115. II. 
Windladen voor orgel~. 98. I. 
Windkussens voor pistonpompen voor photo

toestellen. 108. IV. 
Windschermen voor vervoermiddelen. 143. 

VIII. . 
Winkelba.ken. 155. 
Winterhandenza.lf. 137. III. 
Wippen 50. VI. 
Wisschers. 23. 
Wisselhouten. 59. IV. 
Wissels (handelspapier). 106. B.B. III. 8. 
Wisseltasschen. 75. 
Witcement. 32. 
Witlof. 148. 
Witte kaneel. 148. 

,, peper. 148. 
Wolvilt. 91. 

Wolvilten (rondgeweven). 91. XIII. 
Wondgaren. 44. III. 
Wondpoeders. 137. III. 
Wormen (drijfwerkdeelen)- 155. VII. 
Wormwielen. 155. VII. 
Worst. 146. 
Worsthoorntjes. 122. II. 
Worststopmachines. 122. IV. 
Wortels. 148. 
Wortelstokken van bloemgewassen. 148. I. 24. 
Worteltjes. 148. 
Wrattenstiften. 137. I. 
Wrijfmiddelen. 35. 
Wringmachinerollen. 89. V. 
Wringmachines. 89. III. 
Wroetringen. 138. I. 
Yoghurt. 40. VI. 
Zaagbladen. 155. II. a. 
Zaagmachines. 155. II. 
Zaaimachines. 155. II. 
Zaalblokken. 155. 
Zadeldekken. 143. VIII. M. 
Zadelkussens. 138. I. en 143. VIII. M. 
Zadelmakersgespen. 73. 
Zadelmakerswerk. 138. 
Zadels (rij-) . 138. I. 

,, (rijwiel-). 143. VIII. M. 
Zadeltasschen. 75. 
Zaden. 148. 
Zagen. 155. VI. 
Zakdoeken. 91. XVIII. 
Zakkammen. 137. II. 
Zakken van weefsel. 91. II. 
Zakportefeuilles. 109. 
Zakspiegels. 124. 
Zakspuitjes. 109. 
Zakstempels. 28. 
Zaktoiletten. 137. II. 
Zakunsters. 154. II. 
Zalm. 145. 
Zand in doosjes of op andere wijze verpakt. 66. I. 
Zanderapparaten. 50. I. 
Zandloopermonturen . 139. II. 
Zandloopers. 139. II. 
Zandzuigers. 143. B.B. 6. 
Zangzaad. 14. III. 
Zeefkringen. 4. IV. 
Zeeftoestellen. 43. 
Zeekaarten. 48. 
Zeemleder. 81. I. 
Zeep. 157. 
Zeepautomaten. 137. II. 
Zeepkloppers. 60. I. 
Zeepraspen. 60. V. 
Zeepschaven. 60. V. 
Zeewater. 160. 
Zegellak. 158. 
Zegellak.houders. 66. I. 
Zegels van Staatswege uitgegeven. 106. B.B. 

III. 7. 
Zegelstempels. 28. 
Zeildoek. 91. VIII. 
Zeilnaalden. 100. I. 
Zekeringsborden. 41. m. 
Zekeringselementen. 41. V. 
Zekeringskasten. 41. IX. 
Zekeringspaneelen. 41. III. 
Zekeringspatronen. 41. V. 
Zekeringsstoppen. 41. V. 
Zekeringsstrippen. 41. V. 
Zelfdrukkerijen. 103. B.B. 1. 
Zelfinductie's. 4. IV. 
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Zendlampen. 4. IIL 
Zendtoestellen voor draadlooze telegraphie en 

telephonie. 4. L 
Zetmeel. 148. 
Zetmeelstroop. 128. 
Zetmeelsuiker . 128. 
Zeven. 43. 
Ziekenstoelen. 159. L 
Zijpaneeien voor automobielen . 95. V. 
Zijstukken voor uurwerken . 139. IIL _ 
Zijwanden voor thee- en koffielichtj es.144. VII. 
Zink en werken en voorwerpen daarvan n .a.g. 

95. 
Zinkers (vischtuig). 50. IIL 
Zitbaden . 10. 
Zitbanken . 159. II. 
Zitmeubelen. 159. 
Zittingen. 159. IIL 
Zoekers (voor phototoestellen ). 108. IV. 
Zoeklichten. 80. L 
Zoetstoffen (kunstmatige) en daarmed e samen-

gestelde n.a .b. product en . 113. 
Zonnebrillen . 25. 
Zonneschermen. 64. 
Zonneschermgeraamten. 64. 
Zonnewijzers . 139. II. 
Zooldoornaaimachines . 99. IL 
Zoommachines . 99. II. 
Zout (ruw en gera ffineerd). 160. 
Zouthoudend water. 160. 
Zouthoudende product en. 160. 
Zoutvaatjes. 39. 
Zuigfl eschgarnituren. 29. VIL 
Zuigkorven . 43. 
Zuigmonden voor stofzuigers. 60. IIL 
Zuigrietjes. 39. 
Zuigspenen . 29. VIL 
Zult . 146. 
Zuurstellen. 39. 
Zuurstofmaskers. 56. II. 
Zwaarden (wapenen). 151. IL 
Zwalpen . 59. B .B. b . 
Zwarte peper . 148. 
Zwartsel. 72. 
Zwavelstokken. 87. 
Zweefapparaten voor ziekenledikanten . 82. 
Zweelmolens. 50. VI. 
Zweefvliegtuigen. 143. II. 
Zweepen. 138. I. 
Zweepj es (speelgoed). 123. 
Zweepslagen. 138. I. 
Zweepstokken . 138. I. 
Zwemgordels . 71. B.B. 
Zwemvesten. 71. B.B. 
Zwoerd. 146. VI. B . 2. 

s. 382. 

28 J uni 1935. WE T tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en u itgaven van 
het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 
1935 . 

T itel A. Gewone dienst 
Ti tel B. K api taa ldienst 

Geheele dienst . 

f 9,888,050 
N ih il. 

f 9,888,050 

s. 383. 

28 J uni 1935. WE 'l' tot vaststell ing van de 
begrooting van in komsten en u itgaven van 
het Verkeersfonds voor het dienstjaar 1935. 

T itel A. Gewone dienst f 66,818,472 
Ti tel B . Kapitaaldienst 17,877,430 

Geheele dienst f 84,695,9 02 

s. 384. 

28 J uni 1935. BESLU IT tot ve rlenging van 
de schor ing van het beslui t van den raad 
van Va/,kenburg (Limburg) van 19 Maart 
1934, waarbij is vastgestel d een verorde
ning op de herbergen enz. 

Verl engd tot 1 N ovembe,r 1935 . 

s. 385. 

29 Juni 1935. WET tot regeling van den in
voer van steenkolen en stikstofhoudende 
meststoffen . 

Wij WILH ELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 27 December 
1934, n°. 10 (Nederland.sche Staatscoumnt 
van 28 December 1934, n° . 249) ingevolge ar
t ikel 2 der "Crisisinvoerwet" 19 31 (S taatsblad 
n°. 535), gewij zigd bij de wet van 17 Novem
ber 1933 (Staatsblad n°. 596), de invoer van: 

a. steenkool, 
b. stikstofhoudende meststoffen, 
wederom aan een tijdelij ke beperking is on

derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrij ft, dat in zoodanig geva l een voorstel 
van wet tot voorziening van het in dat besluit 
geregeld verbod van invoer zal worden ge
daan; 

Zoo is het, dat W ij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze M inister", de Min ister van E co
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 J anuar i 1935 en eind i
gende 30 Juni 1935, of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer ui t ieder land 
verboden van: 

a. steenkolen met een waarde van f 9 of 
meer per ton (hu isbrandkolen ), voor zoover 
deze meer bedraagt dan 60 ten honderd van de 
hoevee lheid, welke in de maanden J anuar i tot 
en met J uni van het jaar 1933 aan die goede
ren u it dat land is ingevoerd. 

b. steenkolen met een waarde beneden f 9 
per ton (industriekolen), voor zoover deze 
meer bedraagt dan 60 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke in de maanden J anuari tot 
en met J un i van het jaar 1933 aan die goede
ren u it dat land is ingevoerd. 

c. cokes en cokesgruis, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 60 ten honderd van de 
hoeveelhe id, welke in de maanden J anuari tot 
en met J uni van het jaar 1933 aan die goe
deren uit dat land is ingevoerd. 
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d. steenkoolbriketten, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 60 ten honderd van de hoeveel
heid, welke in de maanden Januari tot en 
met Juni van het jaar 1933 aan die goederen 
uit dat land is ingevoerd. 

2. Gedurende het tijdvak van 6 maanden, 
aanvangende 1 J anuar i 1935 en eindigende 
30 Juni 1935, of zooveel eerder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van : kalksalpeter, kalkammonsalpeter en an
der ammoniumnitraat, zoomede leunasalpeter 
en zwavelzu1·e ammoniak voor zoover deze 
meer bedraagt dan 50 ten honderd van de 
hoeveelheid , welke in de maanden J anuari tot 
en met Juni van het jaar 1933 aan die goede
ren uit dat land is ingevoerd. 

3. Onze Minister is bevoegd om boven de . 
ingevolge lid 1 en 2 bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. l. Gedurende de in het vorig artikel 
genoemde tijdvakken ~a l ?.e invoer der aldaa.~ 
genoemde artikelen met z1Jn toegestaan, tenz1J 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vasts~lling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend , nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, a ls in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N eilerlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig 1 id, is verboden. 

5. 1 . Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maand~_n of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terw1Jl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat h et is in
gevoerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 

L. & s. 1935. 

krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren der Rijks- en gemeentepoli
tie, zoo.mede de ambtenaren der invoerrechten 
en acc1J nzen. 

7. Op feiten , vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti ke
len, 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n° . 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 29sten 

Juni 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econ01nische Zaken, 
H. G e I i s s e n . 

( Uitgeg. 30 Juli 1935.) 

s. 386. 

29 Juni 1935. WET tot goedkeur ing van de 
op 1 Maart 1934 te Rome tusschen Neder
land en Ital ië gesloten Handelsovereen
komst met bijbehoorend Slotprotocol. 

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

dat de op 1 Maart 1934 te Rome tusschen 
N ederlanil, en Italië gesloten Handelsovereen
komst met bijbehoorend Slotprotocol, inge
volge art. 58 der Grondwet, de goedkeuring 
der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De bij deze wet in afdruk gevoegde 

H andelsovereenkomst met bijbehoorend Slot
protocol, tusschen Nederland en Ital ië den 
l sten Maart 1934 te Rorne gesloten, wordt 
goedgekeurd. 

2. De in artikel 1 genoemde overeenkomst 
kan door Ons worden opgezegd. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op d ien van hare af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 29sten 

Juni 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minist er v an Econornische Zaken, 
H. G e I i s s e n. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
de Graeff. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 

Fransche tekst. 

De llfinister van Staat, 
Ministe1· van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uitgeg. 23 Juli 1935.) 

ACCORD COMMERCIAL 
EN'l'RE LES PAYS-BAS ET L'ITALIE 

Sa Majesté la Reine des P ays-Bas et Sa 
Majesté Ie Roi d'Italie, an imés du désir de 
resserrer les relations commerciales entre les 
deux P ays, ont résolu de conclure un Accord 

38 
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à ce sujet et ont nornmé à eet effet pour leurs 
Plénipotentiaires: 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas: 
Son Excellence Ie Docteur J acob A. N. Pa

tijn, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni
potentiaire des Pays-Bas à Rome; 

dans la liste annexe B, jointe au présent Ac
cord, seront admis à leur importation dans 
les P ays-Bas aux droits indiqués dans la méme 
liste. 

Sa Majesté Ie Roi d'Italie: 
Son Excellence Ie Chevalier Benito Musso

lini , Chef du Gouvernement, Premier Ministre 
Secrétaire d'Etat, M inistre Secrétaire d'Etat 
pour les Affaires Etrangères; 

Art. 3. Le présent Accord sera ratifié et les 
instruments de ratification seront échangés à 
Rome aussitót que possib le. Il reste toutefois 
entendu qu'on pourra Ie mettre en appl ication, 
à titre provisoire, par échange de notes. 

Lesquels, après avoir vérifié leurs pleins 
pouvoirs, trouvé en bonne et due forme, sont 
convenus des articles suivants: 

Art. 1. Les produits naturels ou fabriqués, 
originaires et en provenance des Pays-Bas et 
de ses terr itoi res en dehors de l'Europe, énu
mérés da.is la liste amiexe A, jointe au pré
sent Accord, seront admis à leur importation 
en !talie aux droits indiqués dans la même 
liste. 

Il demeurera applicable jusqu'au 31 mars 
1935. S'il n'est pas dénoncé avant Ie 31 jan
vier 1935, il demeurera en vigueur pour une 
période ultérieure de trois mois à partir du 
premier avril 1935, et ainsi de suite, sauf dé
nonciation qui devra être faite en tout cas 
deux mois avant !'échéance. 

. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont 
signé Ie présent Accord et l'ont revêtu de 
leurs cachets. 

Art. 2. Les produits naturels au fabr iqués, 
originaires et en provenance de l'Italie, ses 
colonies, protectorats et pos essions, énumérés 

Fait' à Rome, en double exemplaire, Ie ler 
mars 1934. 

(L.S.) J. Patijn. (L . S.) Mussolini. 

TARIF DES DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE 
ANNEXE A 

Numérosl 
du taril 
italien 

Désignation des marchandises 
Droits 

d'entrée 
(L. cent.) 

Coefficients I Droits 
de ad 

majoration valorem 

ex 6 Vaches des races hollandaises dites Frisona 
(Zwartbont), Rijn-Maas-Yssel, et de 
Groningue à tête blanche (Zwartblaard), 
destinées à la reproduction et provenant 
directement du lieu d'origine. . . . . . 

ex 7 Taurillons et génisses des races hollandaises 
dites Frisona (Zwartbont), Rijn-Maas
Yssel et de Groningue à t ête blanche 
(Zwartblaard), destinés à la reproduction 
et provenant directement du lieu d'origine 

ex 30 a Fromages Goude et Edam . . . . . . . . 
L'importation en Italie des fromages sus
dits au droit conventionnel de lires 29,40 
par quintal sera consentie jusq1,.' à la con
currence de 3.000 quintaux par an. 

ex 920,~ Fécules indigènes : de pommes de terre. . 

ex 920b 

ex 922 

Farine de manioc pour l'alimentation du 
bétail. 

Dextrine 

par tête 
51,40 

par tête 
36,70 

par quintal 
29,40 

par quintal 
44,-

par quintal 
10.

pa r quintal 
66,06 0,2 

TARIF DES DROITS A L'ENTRÉE DANS LES PAYS-BAS 

Numéros 
du taril 

néerlandais 

ex 139 I 7 
ex 139 I 10 

ex 139 ! 10-bis 

Désignation des marchandises 

Amandes de toute sorte, sans coques . . . . . . . . . . 
Riz travaillé, prêt à la consommation ( en emballages d 'un 

poids supérieur à 1.200 grammes) . . . . . . . . . .. 
Citrons . . . . • . . . . . . . . : . . . . . . . . .. 
P êches fraîches, pour la période du 15 juin au 15 septembre 
Choux-fl eurs, pour la période du du I er décembre au 15 mars. 

5% 

ANNEXE B · 

Droits 
d 'entrée 

ad 
valorem 

7,8 % 

exemption 
13 % 

exemption 
exemption 
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PROTOCOLE FIN AL 

Au moment de procéder à la signature de 
l'Accord Commercial conclu à la date d'au
jourd'hui entre les Pays-Bas et l 'Ital ie, les 
Pl énipotenti ai res soussignés ont fait les dé
clarations suivantes qui feront partie inté
grante de eet Accord. 

I. En ce qui concerne la Liste Annexe A 
(Tarif des droi ts à l'entrée en I talie): 

Ad nos. 2, 7 d;u tarif italien. - Les vaches, 
taurillons et génisses importés avec la qualifi
cation de reproducteurs doivent être accom
pagnés d'un certificat généalog ique. Ledit cer
tificat sera délivré pour chaque anima!: 

1. - par la Société du Livre Généalogique 
de la Frise (Friesch Rundveestamboek) s'il 
s'agit d' an imaux nés dans la F1·ise apparte
nant à la race hollandaise tächetée noire dite 
,,Frisona" (Zwartbont); 

2. - par la Société du Livre Généalogique 
Néerlandais (Nederlandsch Rundveestamboek) 
s' il s'agit d'animaux appartenant à la susdite 
race "Frisona" tächetée noire, nés dans les 
autres régions des P ays-Bas, ou appartenant à 
la race tächetée rouge dite Rij n-Maas-Yssel ou 
à la r ace dite de Grnningue à tête blanche 
(Zwartblaard). 

L' importatem· de bovins destinés à la re
production, a fin de pouvoir jouir du drni t ré
duit, devra présenter à la Douane Royale 
Ita l ienne de transit un certificat dél ivré par 
! 'Inspecteur Agraire de la zone dans laquelle 
les bovins doivent être importés, et duquel il 
1·ésul te que les an imaux importés, seront ef
fectivement destinés à la reproduction. 

Aussitót que Ie transit a été effectué, Ie Di
recteur de la Douane communiquera par dé
pêche à !'Inspecteur Agraire compétent Ie 
nombre des bovins reproducteurs dédouanés 
afin de procéder aux vérifications nécessaires 
à l'arrivée dans Ie lieu de destination. 

Ad n°. 80-a) d;u tarif italien. - Les froma
ges Gouda et Edam seront admis à l'importa
tioo en I talie seulement s' il s sont pourvus de 
marques de garantie reconnues par Ie Gou
vernement des Pays-Bas, et accompagnés d'un 
cert ificat délivré par Ie Crisis Zuivel Bureau 
à La Haye. 

Ad n°. 920-b) du ta,'if italien. - Il est 
entendu qu'en vue d'assurer que la far ine de 
manioc importée en Ital ie au droit réduit ne 
sera pas employée à des usages autres que 
l 'alimentation du bétail , la far ine susdi te 
sera soum ise, aux frais de l' acheteur, au mo
ment de l'importation dans Ie R oyaume, à 
un procès de dénaturation et sera admise su i
vant les conditions et modalités établies par 
Ie Ministère Italien des Finances. 

II. l rnpo,·tation de la bière hollanda·ise en 
Ttalie. - La surtaxe que les bières en fûts ou 
en boutei ll es acquittent, à leur entrée en 
!talie, à titre d'équivalent de l'impót inté
rieur, sera perçue, au choix de l'importateur, 
so it sur la base d'une richesse saccharimétr i
que de 16° au maximum, soit sur la base de 
la r ichesse sacchar ique et alcoolique, consta
tée selon une formule dont on est convenue 
d'un commun accord et qu i doi t garantir la 
péréquation entre la surtaxe sur les bières im
portées et la taxe perçue sur Jes bières fa
briquées dan Ie pays même. 

Dans Ie cas ou, d'après la demande de l' im
portateur, l a surtaxe serait à percevoir sur la 
base de la richesse saccha1·ique et alcool ique 
constatée, les certificats d'analyse délivrés 
dans les Pays-Bas par les institu t ions y auto
risées seront reconnus par les Autorités ita li en
nes. Les bières qui seront accompagnées de 
pareils certificats ne seront pas assu jetties à 
de nouvelles analyses, pourvu qu'il résulte 
desdi ts certificats que Ie degré saccharimétri
que du moût origina] a été constaté selon la
dite formule, et que !'on a observé les règles 
d'analyse qui seront fixées d'un commun ac
cord entre les Gouvernements respectifs, même 
en vue des intérêts san itaires. 

Si Ie certificat est rédigé en langue hollan
da ise, les Douanes Royales Ital iennes pour
ront ex iger la présentation d'une traduction. 

En cas de doute fondé, il est réservé à I 'Ad
ministration Ie droit de vérifier !'analyse des 
bières importées sous Ie bénéf ice des certificats. 

Les institutions autorisées à délivrer les 
certi fi cats prévus par les dispositions qui pré
cèdent seront désignées d'un commun accord 
entre les Gouvernements respectifs. 

III. En ce qui concerne la liste Annexe B 
(Tar if des droits à l 'entrée dans les P ays-Ba ) ; 

Ad n°. 189 1 7 tiJu tarif n6e1·landais . - Dans 
Ie cas ou Ie Gouvernement des Pays-Bas se
rait amené à augmenter Ie droi t afférent aux 
amandes de toute sorte dont il est fait men
t ion au n°. 139 I 7 du tarif douanier néer
landais (7.8 % ad valore,n ), la marchandise, 
dont il s' agit, ne sera pas soumise à un droit 
supérieur à 10 % ad valo11e1n. 

Ad n°. 189 1 10-bis d1i tarif néerlandais. -
Dans Ie cas ou Ie Gouvernement des Pays-Bas 
serait amené à substituer au droit de 13 % 
ad valo1'e1n actuellement en vigueur pour les 
citrons un droit spécifique, des conversations 
préalables seront entreprises avec Ie Gouverne
ment I talien, afin d'établi r d'un commun ac
cord un droit dont l 'incidence moyenne sur la 
valeur du produit ne dépasse pas Ie taux de 
13 %. 

IV. Les Hautes Parties Contractantes con
viennent d'entamer Ie plus tót poss ibl e des 
conversations en vue de développer les échan
ges commerciaux entre l'Ital ie et les Indes 

éerl andaises. 
Le présent Protocole, qui sera cons idéré 

comme approuvé et sanctionné par les Hautes 
Parties Contractantes, sans autre ratification 
spéciale, par Ie seul fa it de !'échange de rati
ficat ions de l 'Accord auquel il se rapporte, a 
été dressé, en double exemplaire, à Rome Ie 
l er mars 1934. 

J . P atijn. 

s. 387. 

Mussolini . 

29 Juni 1935 . BESLUIT, houdende aanwij 
zing van een overschot op de begrooting 
van uitgaven van het Staatsvisschershaven
bedrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 
1934, h etwelk wordt toegevoegd aan het 
daarnevens aangegeven krediet voor het 
d ienstjaar 1935. 
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1 J uli 1935. BESLUIT tot toepassing van ar
t ikel 11 der Landbouw-Crisiswet 1933 en 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933 op aal 
en pal ing. 

Wij WILHELM! A, enz.; 
Op gemeenschappelij ke voordracht van Onze 

M in isters van Economiscl-ie Zaken en van Fi
nanciën van 17 Mei 1935, n°. 6445, Afdeeling 
Landbouw-Crisis-Aangelegenheden en van 21 
Mei 1935, n°. 189, Afdeeling Generale The
saurie· 

Gel;t op artikel 11 der Landbouw-Crisiswet 
1933 en op het Crisis-Organisatiebesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 der L a ndbouw-Crisiswet 1933 (ad
v ies van 17 Mei 1935, n°. 488) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
12 Jun i 1935, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Economische Zaken van 28 Juni 1935, 
n°. 7976, Afdeel ing Landbouw-Cris is-Aangele
genheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besl uit 1933 en verstaat voorts onder: 

,,Crisis-Organisatie" : een door Onzen Mi-
n ister aan te wijzen Cr isis-Organisatie. 

2. De invoer van aal en paling is slechts 
toegestaan aan hen, die a ls georganiseerden 
zijn aangesloten bij de crisis-organisatie. 

3. De invoer van aal en pal ing is a lleen 
toegestaan tegen betaling aan de Crisis-Orga
nisatie van een door Onzen Minister te be
palen bedrag, hetwelk verschillend kan zijn 
voor aal en paling en voor verschillende tij
den des jaars. 

4. Dit beslu it kan worden aangehaald on
der den titel : ,,Crisis-Aal- en -Pal ingbesluit 
1935 I ". 

5. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging en is geldig tot 1 Juni 1936. 

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

Het Loo, den lsten Juli 1935. 

WILHELMINA. 
De Minister van E conomische Zaken, 

H. G e 1 i s s e n. 

s. 389. 

De llf inister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg . 12 J uli 1935.) 

2 J uli 1935. BESLUIT tot schorsing van het 
beslui t van den raad van Oostvoorne van 
29 Apri l 1935, waarbij aan A. C. de V1·ies 
a ldaar vergunning is verleend voor het 
aanleggen van een straat. 

Geschorst tot 1 Januari 1936. 

2 Juli 1935. BESLUIT, houdende nadere be
pal ingen omtren t teruggaaf van accijns 
voor su iker, gebezigd voor de bereiding 
van gecondenseerde melk die naar het 
buitenland wordt uitgevoerd. 

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

Financiën van 15 Mei 1935, n°. 257, Accijn
zen · 

G~zien artikel 83 der Suikerwet 1924 
(Staatsblad n°. 425), zooals dat is gewijzigd 
bij artikel lbis van de wet van 14 Maart 1935 
(Staatsblad n°. 126) , alsmede het Koninkl ijk 
besluit van 5 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 
186) , laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
21 November 1934 (Staatsblad n°. 595); 

D en R a ad van State gehoord (advies van 
28 Mei 1935, n°. 52); 

Gelet op het nader 1·apport van Onzen voor
noemden M inister van 27 J uni 1935, Accijn
zen, n°. 134 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Een ig artikel. 
Aan artikel 1 van het aangehaald besluit 

van 5 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 186) 
wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als 
volgt: 

Bij uitvoer van gecondenseerde melk wordt 
de daarin aanwezige hoeveelheid saccharose 
en invertsuiker, wegens de su iker die bij de 
bereiding geacht wordt verloren te zijn ge
gaan, voor de berekening van het bedrag van 
den accijns die wordt teruggegeven vooraf 
verhoogd met een half ten honderd . 

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

Het Loo, den 2den Juli 1935 . 

s. 391. 

WILHELMINA. 
De Jfinist e1· van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 16 Juli 1935.) 

3 Juli 1935. BESLUIT tot vern ietig ing van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Z eeland van 11 Januari 1935, n°. 246, 3e 
afdeeling, tot gegrondverklar ing van het 
door den burgemeester van Oostburg inge
steld beroep tegen het besluit van den 
raad dier gemeente d.d. 31 December 1934, 
waarbij /. Brakman niet werd toegelaten 
als I id van dat co l lege. 

Wij WILHELMI NA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 31 Mei 1935, n°. 
15577, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, da t Gedeputeerde Staten van 
Z eeland bij besluit van 11 J anuari 1935, n°. 
246, 3e afdeeling, gegrond hebben verklaard 
het op 3 J anuari 1935 ingevolge artikel 33 
der gemeentewet door den burgemeester der 
gemeente Oostburg inge teld beroep tegen het 
besluit van den raad d ie1· gemeente d .d . 31 
December 1934, waarbij I. Brakman niet werd 
toegelaten als lid van dat college; 

dat in de voltallige raadsvergadering d.d. 
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31 December 1934 omtrent het voorstel tot toe
lating van I. Brakrnan de stemmen hebben 
gestaakt; 

dat op grond van deze omstandigheid het 
voorstel tot toelating van I. Brakrnan inge
volge arti kel 58, tweede lid , der gemeentewet 
geacht is niet te zijn aangenomen, waaruit is 
afgeleid, dat de raad had besloten tot niet
toelating van I . Brakman, waarin de burge
meester aanleiding heeft gevonden tot het in
stell en van zijn vorenvermeld beroep; 

Overwegende, dat in de vergadering van 
den raad der gemeente Oostburg van 31 De
cember 1934 weliswaar is gestemd over het 
voorstel, I. Brakman als lid van den raad 
toe te laten, welk voorstel, nu de stemmen 
daarover in de vo ltallige vergadering staak
ten, ingevolge het bepaalde bij artike l 58, 
tweede lid , der gemeentewet geacht moet wor
den niet te zijn aangenomen, doch dat hieruit 
geenszins volgt, dat de raad nu tot niet-toela
ting van I. Brakrnan heeft besloten; 

dat dit te minder mag worden aangenomen, 
vermits, wanneer over een voorstel om I. 
Brakman niet toe te laten ware gestemd, deze 
stemming, - gezien het resultaat van de bo
venvermelde gehouden stemming - evenzeer 
een negatief resultaat zou hebben opgeleverd; 

dat derhalve in 's raads vergadering van 31 
December 1934 een beslissing, als in artikel 
32 der gemeentewet bedoeld, ten aanzien van 
de toelating van I. Brakman niet is genomen; 

dat dus van het indienen van bezwaren 
daartegen bij Gedeputeerde Staten , toegestaan 
bij artikel 33 der wet en van het doen van 
een uitspraak daarop door Gedeputeerde Sta
ten , als bedoel d in artikel 34 der wet, geen 
sprake kon zijn en, nu zoodan ige uitspraak 
heeft plaats gehad, zulks geschiedde in strijd 
met laatstgenoemd artikel; 

Gelet op artikel 166 der Prov inciale wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

18 Juni 1935, n°. 26); 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

voornoemd en Minister van 28 Juni 1935 , n°. 
16687, afdeel ing Binnen] andsch B estuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Zeeland van 11 J anuari 1935, n°. 246, 3e af
deel ing, te vern ietigen wegens strijd met de 
wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Sta,atsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

H et Loo, den 3den Juli 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. de W i 1 d e. 

( Uitgeg. 16 J vli 1935.) 

s. 392. 

4 Jul i 1935. BESLUIT tot vern ietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
Wagening~i van 17 Mei 1935, n°. 45, 
strekkende tot wij zig ing van de salaris
regeling van de armbezoekster, tevens 
secretaresse-penningmeesteresse van het 
Al gemeen Burgerl ijk Armbestuur. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 Juni 1935 , n°. 
22875, afdeeling Ambtenarnnzaken ; 

Overwegende dat de raad der gemeente Wa
geningen bij beslu it van 17 Mei 1935, n°. 45, 
heeft besloten, de sa larisregeling voor het 
personeel in dienst dier gemeente in dier 
voege te wijzigen, dat in plaats van "arm
bezoekster, teven secretaresse-penningmeeste
resse van het Algemeen Burgerlijk Armbe
stuur f 1350- f 1650 (drie eenjaarlij ksche ver
hoogingen van f 100)" wordt gelezen : ,,amb
tenaar, tevens secretar is-penningmeester der 
Burgerlijke instelling voor maatschappelijk 
hulpbetoon f 1700- f 2075 (v ij f tweejaarlijk
sche verhoogingen van f 75)"; 

Overwegende, dat artikel 7, eerste lid, van 
het Reglement voor de ambtenaren in dienst 
der gemeente Wageningen, vastgesteld bij be
s! uit van den raad van 1 Juni 1933, n°. 33, 
en laatstelijk gewijzigd bij besluit van den 
raad van 26 April 1934, n°. 24, bepaalt als 
volgt : 

,,Het plegen van een geregeld overleg aan
gaande de vaststelling, aanvulling, wijziging, 
intrekking en toepassing van de, de ambte
naren betreffende algemeen verbindende voor
schriften, is opgedragen aan een comm issie 
voor georganiseerd overleg"; 

dat voorts het eerste 1 id van artikel 3 van 
de Verordening, regelende de samenstelling en 
bevoegdheid der Centrale Commissie van 
Overleg in Ambtenaarsaangelegenheden der 
gemeente Wageningen, vastgesteld bij raads
beslu it van 7 December 1921 , n°. 119 , a ls 
volgt bepaalt: 

"Burgemeester en Wethouders winnen het 
adv ies der Centra] e Comm issie in omtrent de 
vaststelling en wijziging van voor de ambte
naren geldende verordeningen en voor chri f
ten" · 

Ov~rwegende dat met betrekking tot het 
hiervoren omschreven raadsbesluit tot wijzi
g ing van di: salarisregeling van de armbezoek
ster, arti kel 7, eerste lid, van het Ambtenaren
reglement en artikel 3, eerste 1 id, van de ver
ordening op het Georganiseerd Overleg der 
gemeente Wag eningen n iet zijn nageleefd, 
zijnde toch het raadsbes lu it van 17 Mei 1935, 
n°. 45, genomen, zonder dat met de Centrale 
Commis ie van Overleg in Ambtenaarsaange
legenheden daaromtrent overleg is gepleegd ; 

Overwegende dat de bepaling van art ikel 
125 der Ambtenarenwet 1929, dat met betrek
king tot den rechtstoestand de r ambtenaren, 
o. a . ten aanz ien van het plegen van overleg 
met de daar voor ingestelde instanties, vaste 
regelen zu ll en gelden, verijdeld zou worden, 
gel ijk ook de in artikel 126 dier wet neerge
legde sanctie van hare werking zou worden 
be roofd, indien het de n 1·aad zou vrijstaan 
naar believen van de ingevolge die artikelen 
vastgestelde voo rschriften af te wij ken ; 

dat het alzoo met artikel 125 der Ambte
narenwet 1929 onvereenigbaar is, dat de raad, 
als het bevoegd gezag de r gemeente, overgaan
de tot het stell en van, de ambtenaren betref
fende , a lgemeen verbindende voorschriften, na
laat met de Centrale Commiss ie van Over
leg, overeenkomstig de door dat bevoegd ge
zag de r gemeente zelf vastgeste lde regel en, 
overleg te plegen ; 
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dat het onderwerpelijk besluit inhoudt een 
de ambtenaren betreffend algemeen verbin
dend voorschrift; 

dat mitsdien de raad der gemeente Wage
ningen wettelijk onbevoegd was dat besluit te 
nemen, zonder met de Centrale Comm issie 
van Overleg op de bij en ingevolge het Amb
tenarenreglement en de verordening, regelen
de de samenstelling en bevoegdheid der Cen
trale Commissie van Overl eg in Ambtenaars
aangelegenheden, geregelde wijze overleg te 
plegen en, dat besluit nemende, zonder op be
doelde wijze overleg te plegen, handelde in 
strijd met artikel 125 der Ambtenarenwet 
1929; 

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

25 Juni 1935, n°. 19 ); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 29 Juni 1935, n°. 
23149, afdeeling Ambtenarenzaken; 

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

Wageningen te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze Minister van B innenlandsche Zaken is 
be last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

H et Loo, den 4den J ui i 1935. 
WILHEL fI A . 

De Minister van B innenland.sche Zaken, 
J . A. de W i I d e. 

( Uitgcg. 16 Juli 1935.) 

s. 393. 

4 htli 1935. BESLUJT, houdende vaststel-
1 ing van a lgemeene bepalingen voor de 
burgerlijke luchtvaart in Suriname. 

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

Staat, Minister van Kolonfän van 31 Mei 
1935, 5de Afdeeling, n°. 1; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Juni 1935, n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Juni 1935, 5de Af
deeli ng, n°. 9; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de volgende: 

ALGEMEENE BEPALINGEN VOOR DE 
BUR GERLIJKE LUCHTVAART IN 

SURINAME. 
I nleidende bepalingen. 

Art. 1. In dit beslu it wordt verstaan onder: 
Luchtvaart: 

Het gebruik van luchtvaartuigen binnen 
het rechtsgebied van Suriname, zijnde het 
grondgebied van Surinam e, daaronder begre
pen de territoriale wateren zoomede de lucht
ruimte boven dit gebied . 
Luchtvaartu i gen: 
. Motorvliegtuigen, zweefvliegtuigen, lucht
schepen en vrije ballons, a l Ie voor zoover niet 
behoorende tot de Zee- of Landmacht, noch 
uitsluitend gebruikt wordende in een tak van 
dienst van het Gouvernement van Suriname, 
zooa ls post, douane, politie. 

ederlandsche luchtvaartu i gen: 
Luchtvaartuigen, door of vanwege het be

voegd gezag geldig ingeschreven in een bin
nen het Koninkrijk gehouden luchtvaartuig
register. 
L u c h t v a a r t t e r r e i n e n. 

Elk terre in en elk watervlak behoorende 
tot het rechtsgebied van Suriname, dat inge
volge de bepalingen van dit besluit voor de 
luchtvaart is aangewezen. 
Lid der bemanning van een l ucht
vaartuig. 

De gezagvoerder en ieder ander, die aan 
boord werkzaamheden heeft te verrichten ten 
behoeve van de be turing of de veilige vaart 
van het luchtvaartuig. 
B u i te n I a n d. 

Alle gebieden buiten het rechtsgebied van 
Suriname. 

Algemeene bepalingen. 
Art. 2. In t ijd van vrede is met inacht

neming van de hierna volgende bepalingen 
de luchtvaart vrij. 

Art. 3. De Gouverneur is bevoegd om mili
taire redenen of in het belang van de open
bare orde of openbare veiligheid de l uchtvaart 
boven bepaalde gedeelten van het rechtsge
bied van Suriname, waarvan de ligging en de 
uitgestrektheid tevoren bekend zij n gemaakt, 
te verbieden. 

Art. 4. De Gouverneur is bevoegd in bui
tengewone omstandigheden de luchtvaart te 
beperken of tijdelijk te verbieden, behoorende 
aan zoodanige beperking of zoodanig verbod 
openbare bekendheid te worden gegeven. 

Art. 5. Een luchtvaartuig, aan boord waar
van door een der leden van de bemanning be
merkt wordt, dat het zich boven verboden ge
bied bevindt, moet: 

a. het in het internationaal · luchtverkeer 
gebruikel ijk noodse in geven ; 

b. zich zoo spoedig mogelijk buiten het 
verboden gebied begeven en landen op het 
dichtstbijzijnde 1 uchtvaartterrein. 

I nschrijving van luchtvaartuigen en 
nationaliteit. 

Art. 6. Er wordt onder den naam van 
luchtvaartuigregister een register gehouden 
voor de inschrijving van luchtvaartuigen. Bij 
besluit van den Gouverneur worden , met in
achtneming van hetgeen daaromtrent bij of 
krachtens verdrag is overeengekomen, met be
trekking tot di e inschrijving i:egelen gesteld 
en wordt bepaald, waarin het inschrijvings
kenmerk bestaat. 

Bij beslu it van den Gouverneur wordt, met 
inachtneming van hetgeen daaromtrent bij of 
krachtens verdrag is overeengekomen, bepaald, 
waarin het nationaliteitskenmerk voor in het 
luchtvaartuigregister, bedoeld in het eerste 
1 id , ingeschreven 1 uchtvaartuigen bestaat. 

Het bewijs van inschrijving in een lucht
vaartuigregister, in Suriname of in het buiten
land a fgegeven door of vanwege het daartoe 
bevoegd gezag, bewijst, zoolang het tegendeel 
niet blijkt, de nationaliteit van een luchtvaar
tuig. 

Luchtvaartuigen van vreemde national iteit 
kunnen, zoolang zij die nationaliteit bezitten, 
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in Suriname niet in een luchtvaartuigregister 
worden ingeschreven. 

Art. 7. 1. Het is verboden de luchtvaart 
uit te oefenen anders dan met een Neder
landsch luchtvaartuig of met een luchtvaar
tuig van vreemde nationaliteit, ingevolge ver
drag tot het rechtsgebied van Su,·in ame toe
gelaten . 

2. De in het eerste I id bedoel de I uchtvaar
tuigen moeten zijn voorzien van het nationa-
1 iteits- en inschrijvingskenmerk, hetwelk ten 
aanzien van die luchtvaartuigen is voorge
schreven door de wetgeving van het grondge
bied, binnen hetwelk zij in een luchtvaartuig
register zijn ingeschreven. 

3. De Gouverneur is bevoegd aan lucht
vaartuigen, behoorende tot een land, hetwelk 
niet is aangesloten bij het In ternationaal 
Luchtvaartverdrag van Parijs van 19 October 
1919, houdende regeling van de luchtvaart of 
waarmede Nederland geen afzonderlijk lucht
vaartverdrag heeft gesloten, hetwelk op Si1r 
riname toepasselijk is, een bijzondern vergun
ning te geven tot het uitoefenen van de lucht
vaart binnen het rechtsgebied van Surina,ne. 

B ewijzen van luchtwaardigheid en van geschikt
heid en verplichtingen voor luchtvaartuigen, 
deelnemende aan de internati011ale luchtvaart. 

Art. 8. Onverminderd het bepaalde in een 
dei· vorige artikelen is het verboden de lucht
vaart uit te oefenen anders dan met een lucht
vaartuig: 

a. dat voorzien is van een geldig bewijs van 
luchtwaardigheid, afgegeven of geldig ver
klaard door de daartoe aangewezen autor iteit 
van het grondgebied, binnen hetwelk het 
luchtvaartuig in het luchtvaartuigregister is 
ingeschreven; 

b. waarvan de leden der bemanning voor
zien zijn van geldige bewijzen van gesch ikt
heid , afgegeven of geldig verklaard door de 
daartoe aangewezen autor iteit van het grond
gebied, binnen hetwelk het in het I uch tvaar
tuigregister is ingeschreven; 

c. dat voorzien is van de krachtens verdrag 
vereischte vergunningen, afgegeven door de 
daartoe aangewezen autoriteit van het grond
gebied, binnen hetwelk het in het luchtvaar
tuigregister is ingeschreven. 

Art. 9. Van de verbodsbepalingen, bedoeld 
in artikel 8, kan door of vanwege den Gou
verneur ontheff ing worden verleend. 

Art. 10. Bij besluit van den Gouverneur 
worden regelen gesteld nopens het toezicht op 
de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen, op 
de geschiktheid van de leden der bemanningen 
en op de krachtens dit beslui t of krachtens 
verdrag voor I uchtvaartuigen vereischte ver
gunningen, zoomede nopens de afgifte en den 
geldi gheidsduur, schorsing of intrekking van 
bewijzen van luchtwaardig-heid, van bewijzen 
van geschiktheid en van bedoelde vergunnin
gen en voorts nopens eenige bij of krachtens 
verd1·ag voorgeschreven verplichtingen voor 
luchtvaartu igen, deelnemende aan de interna
tionale luchtvaart. 

Art. ll. Op eerste vordering van de bij 
algemeene verordening aan te wij zen ambte
naren is elk lid der bemanning van een lucht
vaartu ig verpl icht het hem afgegeven bewijs 
van geschiktheid te vertonnen. 

Op gelijke vordering is de gezagvoerder ver
pi icht tot vertooning van alle bescheiden, 
welke hij ingevolge de wettelijke re~elingen 
in Suriname of krachtens verdrag in ziJn lucht
vaartu ig aanwezig moet hebben. 

Luchtv(Ulfl'tterreinen. 

Art. 12. 1. De aanleg en exploitatie van 
luchtvaartterreinen geschiedt, behoudens eene 
in bijzondere omstandigheden daartoe door den 
Gouverneur te verleenen concess ie, door het 
gouvernement. De tarieven van landingsgel
den en van kosten van verblijf op de lucht
vaartterreinen worden door den Gouverneur 
vastgesteld. Deze tarieven zullen ge lij kelijk 
gelden voor Nederlandsche en voor vreemde 
luchtvaartuigen. 

2. De aanwijzing van eenig gedeelte van 
het rechtsgebied van Su,·iname als luchtvaart
terrein, zoomede schorsing of intrekking van 
zoodanige aanwijzing geschiedt door of van
wege den Gouvei·neur. 

3. Door den Gouverneur wordt bepaald 
welke luchtvaartterreinen bestemd zijn voor 
het internationaal luchtverkeer. 

4. Het is verboden: 
a. eenig gedeelte van het rechtsgebied van 

Suriname, geen luchtvaartterrein zijnde, dienst
baar te makèn aan de luchtvaart en in het 
bijzonder, anders dan in geval van noodzaak, 
daarvan op te stijgen of daarop te landen; 

b. luchtvaartterreinen te gebruiken voor 
doeleinden, waarvoor zij niet bestemd zijn. 

5. Van de verbodsbepalingen in het vierde 
lid kan door of vanwege den Gouverneur ont
h effing worden verleend. 

6. B ij of krachtens bes! uit van den Gou
verneur kan in verband met de veili gheid 
verboden worden op, in, boven of in de nabij
heid van een luchtvaartterrein te bouwen, 
bouwwerken te hebben, op of in de nabijheid 
van dat terrein te planten, plant- of houtge
was te hebben, op dat terrein vee te weiden of 
te laten losloopen of een igerlei graafwerk te 
verr ichten. Op dezelfde wijze en om gelijke 
redenen kan gevorderd worden, dat het pi aat
sen van merkteekens wordt toegelaten, een en 
ander behoudens aanspraak van eventueele 
benadeelden op schadeloosstelling. 

Luchtlijnen. 

Art. 13. Voor zoover daaromtrent bij ver
drag n iet anders is overeengekomen, mag het 
vervoer per luchtvaartui g van personen en/of 
goederen tegen betaling tusschen twee plaat
sen binnen het rechtsgebied van Surinarne, 
anders dan door het gouvernement, alleen 
worden uitgeoefend krachtens een daartoe 
door den Gouverneur verleende concessie. 

Een zoodanige concessie wordt slechts ver
l eend aan: 

a. Nederlandsche onderdanen; 
b. in Siiriname, N ede,·land, N ederlandsch

l ndië of Curaçao gevestigde naamlooze ven
nootschappen of rechtspersoon] ijkheid bezitten
de vereenigingen, waarvan alle bestuurders -
als hoedanig worden aangemerkt zij, die, onder 
welken naam of titel ook, belast zijn met of 
deelnemen aan het bestuur, het beheer of de 
leiding - Nederlandsche onderdanen zijn. 

Art. 14 . Voor zoover daaromtrent bij ver
drag niet anders is ove1·eengekomen, is voor 
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de instelling van een internationale lucntlijn 
met een b innen het rechtsgebied van Suriname 
gelegen p laats al s begin-, eind- of tusschen
station een vergunning noodig van den Gou
verneur. Aan deze vergunning kunnen voor
waarden verbonden worden. 

Art. 15. E en luchtvaartuig is om redenen 
van openba re orde verplicht te la nde n, indien 
het daartoe het bevel ontvangt door middel 
van de in het internationaal luchtverkeer ge
bruikelijke seinen . Voor de uitoefening van de 
luchtvaart met een I uchtvaart ui g van vreemde 
nationali te it, dat zonder bestuurder kan vl ie
gen, is een bijzondere toestemming noodig. 

Art. 16. Luchtvaartui gen , vertrekkend naar 
of komend van het buitenl a nd, mogen slechts 
vertrekken van, onderscheidenlijk landen op 
de luchtvaartterre inen , wel ke ingevolge arti 
kel 12, lid 3, voor het internationaal lucht
verkeer zijn aangewezen. 

Art. 17 . Het is zonder voorafgaande toe
stemming van den Gouverneur of van een 
door dezen aangewezen persoon, verboden in 
luch tvaartuigen mede te voeren ontplofbare 
stoffen , vuurwapenen en oorlogsmateriaal. Als 
zooda nig worden niet beschouwd star tpatronen 
en middelen tot het geven van se inen. 

Art. 18. D e bepalingen betreffende de qua
ranta ine van zeeschepen , hun bemanning en 
passagiers, hun l ading en ande ren inhoud, die 
betreffende de verzekering van de voldoening 
van belastingen, verschu ldigd bij in-, uit- en 
doorvoer van goederen, die betreffende het 
vervoer van post door zeeschepen en die op 
den vreemde] ingendienst vinden overeenkom
stige toepassing op luchtvaa rtu igen , hun op
varenden , hun lading en verderen inhoud, 
voor zoover daaromtrent niet verder bij ver
drag bijzondere voorzieningen zijn getroffen. 

Art. 19. Om rede nen van openbare orde of 
openbare ve ili ghe id kan bij besluit van den 
Gouverneur het vervoer of het gebruik van 
fotograf ische toestellen in de luch tvaart ver
boden of geregel d en het vervoer van a ndere 
dan de in dit artikel en a r t ikel 17 genoemde 
goede ren beperkt worden, zoomede verbods
bepal ingen gesteld worden omtrent het werpen 
van voorwerpen uit luchtvaartuigen. 

Art . 20. Bij besluit van de n Gouverneur 
worden regelen vastgesteld ten einde te ver
zekeren , dat all e l uchtvaartuige n, welke zich 
boven het rech tsgebied van .Su1-iname bevinden, 
a lsm ede all e luch tvaar tu igen , welke in het 
Surinaamsch luch tvaartuigregister zijn inge
schreven , waar deze l aatsten zich ook mogen 
bevinden , de voorschr iften, vervat in de bij
l age D van het Inte rnationaal Luchtvaar tver
drag van P arijs naleven. 

Handhaving de-,· wettelijke bepalingen. 

Art. 21. 1. Overtreding van het bepaa lde 
bij artikel 5, van het verbod in artikel 7, 8, 
12, lid 4, 15, 16 en 17 wordt gestraft met 
hech ten is van ten hoogste één jaar of geld
boete van ten hoogste dr ie duizend gul den. 

2. Met gelijke straf wordt gestraft de eige
naar of houder van een luchtvaa rtuig, di e in 
strijd met het verbod, gesteld in artikel 7, 8 
en 15 , de luchtvaart met dat luchtvaartuig 
doet of laat ui toefenen. 

3. Gelijke straf kan worden bedreigd tegen 
overtreders van de ingevolge a r t ikel 3, 4 en 

20 door de n Gouverneur uit te vaardi gen ver
boden. 

4. Overtreding van het verbod bij artike l 
12, lid 6, en van een ig voorsch r ift krachtens 
artikel 19 wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste duizend g ulden. 

5. Overtred ing van artikel 11 wo rdt ge
straft met geldboete van ten hoogste vijf en 
tw intig gulden. 

6. Luchtvaartu igen waarmede en goederen 
ten aanzien waarvan een overtreding der bij 
artikel 18 bedoelde bepalingen betre ffende de 
ver zekering va n de voldoen ing van belastingen 
of de bepalingen betreffende het opium en 
andere verdoovende m iddelen is gep leegd, 
kunnen tot verhaal der boete worden aange
ho uden door de daa rtoe bevoeg d verkl aarde 
ambtenaren en zullen worden opgebracht bij 
den ontvanger der invoerrechten en accijnzen. 

7. M et de opsporing van overtredingen 
hiervoor bedoeld zijn behalve de bij het Wet
boek van Stra frecht voor de Kolonie Surinrwne 
en de ingevolge de bij artikel 18 bedoelde 
bepalingen aangewezen personen belast de
genen, die daartoe bij besluit van den Gou
ve rne ur we rden aangewezen. 

A rt. 22. Indien een bij of krachtens dit be
sluit strafbaa r gesteld feit wordt gepleegd 
door een rechtspersoon, wordt de strafvervol
ging ingesteld en de straf uitgesproken tegen 
de in Suriname gevestigde lede n van het be
stuur en bij ontsten ten is van di e leden tegen 
den vertegenwoordiger van de rech tspersoon 
in Su1·ina1ne. 

Art. 23. D e bij artikel 21 strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredi ngen. 

Sl otbepal ingen. 

Art. 24. Dit beslui t kan worden aangehaald 
a ls "Surinaamsch Luchtvaartbeslui t 1935" . 

Art. 25. Di t besluit treedt in we rking met 
ingang van een nader door den Gouverneur te 
bepal en t ijdst ip. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoer ing van dit besluit, hetwelk in het 
S taatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Het Loo, den 4den Ju l i 1935. 

s. 394. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 
M inis te,· van l(oloniën, 

H. Co I ij n. 
( Uitgeg. 19 Jul i 1935.) 

4 J uli 1935. BESLUIT, houdende vaststel
ling van al gemeene bepal ingen voor de 
burgerlij ke l uch tvaart in Curaçao . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voord rach t van Onzen :Minister van 

Staat, M inister van Koloniën van 31 Mei 
1935, 5de Afdeeling, n° . 1 ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
18 Juni 1935 , n°. 35) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Juni 1935, 5de Af
deel ing, n° . 9 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stell en de volgende: 
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AL GEMEENE BEPALINGEN VOOR DE 
BURGERLIJJ(E LUCHTVAART IN 

CURAÇAO. 

I nleidende bepalingen. 

Art. l. In dit besluit wordt verstaan onder: 

Lu c htvaart: 
Het gebrui k van l uchtvaartuigen binnen 

het rechtsgebied van Curaçao, zijnde het 
grondgebied van Curaçao, daaronder begre
pen de terr itor iale wateren zoom ede de I uch t
ruimte boven d it gebied. 

Lu c htvaartuig e n: 
Motorvl iegtu igen, zweefvliegtuigen, 1 ucht

schepen en v rije ballons, a ll e voor zoover niet 
behoorende tot de Zee- of Landmacht, noch 
uitslui tend gebru ikt wordende in een tak van 
dienst van het Gouvernement van Cu,·açao, 
zooals post, douane, politie. 

N e d e rl an d sc h e lu c htv aartu i ge n: 
L uchtvaartu igen, door of vanwege het be

voegd gezag geldi g ingeschreven in een bin
nen het K oninkrijk gehouden luchtvaartui g
register. 

L u c h t v a a r t t e r r e i n e n. 
Elk te rre in en elk watervlak behoorende 

tot het rechtsgebied van Curaçao, dat inge
volge de bepalingen van dit besluit voor de 
luchtvaart is aangewezen. 

Lid d er bemanning van ee n l u c h t
vaartuig. 

De gezagvoerder en ieder ander, di e aan 
boord werkzaamheden heeft te verri chten ten 
behoeve van de besturing of de veilige vaart 
van het luchtvaartuig. 
B u i t e n I a n d. 

A ll e gebieden bui ten het rechtsgebied van 
Curaçao. 

A lge,neene bepalingen . 

Art. 2. In t ijd van vrede is met inacht
neming van de hierna volgende bepalingen 
de luchtvaart vrij. 

Art. 3. De Gouverneur is bevoegd om mili
taire redenen of in het belang van de open
bare orde of openbare ve il igheid de luchtvaart 
boven bepaalde gedeelten va n het rechtsge
bied van Curaçao, waarvan de ligging en de 
uitgestrektheid tevoren bekend zijn gemaakt, 
te verbieden. 

Art. 4. De Gouverneur is bevoegd in bui
tengewone omstandigheden de luchtvaart te 
beperken of tijdelijk te verbieden, behoorende 
aan zoodanige beperking of zoodanig verbod 
openbare bekendheid te worden gegeven. 

Art. 5. E en luch tvaa rt ui g, aan boord waar
van door een der ]eden va n de bein ann ing be
merkt wordt, dat het zich boven verboden ge
bied bevindt, moet : 

a. het in het internationaa l luchtverkeer 
gebruikelijk noodsein geven ; 

b. zich zoo spoed ig mogelijk bui ten het 
verboden gebied begeven en land en op het 
di ch tstbijzijnde luchtvaarttenein . 

I nschrijving van luchtvaa.rtuigen en 
nationaliteit. 

Art. 6. Er wordt onder den naam van 

luchtvaa rtuigregister een reg ister gehouden 
voor de inschrijving van luchtvaartuigen. Bij 
beslui t van den Gouverneur worden, met in
achtneming van hetgeen daaromtrent bij of 
krach tens verdrag is overeengekomen, met be
trekking tot die inschr ijv ing regelen /l"esteld 
en wordt bepaald, waarin het inschriJ vings
kenmerk bestaat. 

Bij besluit van den Gouverneur wordt, met 
inach tneming van hetgeen daaromtrent bij of 
krachtens verdrag is overeengekomen, bepaald , 
waar in het nationalite itskenmerk voor in het 
luch tvaar tuigregister, bedoeld in het eerste 
lid, ingeschreven luchtvaartuigen bestaat. 

H et bewijs van inschrijving in een lucht
vaar tu igregister, in Cu,·açao of in het bui ten
land afgegeven door of vanwege het daartoe 
bevoegd gezag, bewijst, zoolang het tegendeel 
niet bl ijkt, de nationali teit van een luchtvaar
tuig. 

Luchtvaartuigen van vreemde nationali teit 
kunnen , zoolang zij di e nationali teit bezitten, 
in Curaçao niet in een luchtvaartu igregister 
worden ingeschreven. 

Art. 7. l. H et is verboden de luch tvaart 
uit te oefenen anders dan met een N eder
landsch luchtvaartuig of met een luchtvaar
tu ig van vreemde nationaliteit, ingevolge ver
drag tot het rechtsgebied van Curaçao toe
gel aten. 

2. De in het eerste lid bedoelde luchtvaar
tu igen moeten zijn voorz ien van het nationa-
1 ite its- en inschrijvingskenmerk, hetwelk ten 
aanzien van die luchtvaartu igen is voorge
schreven door de wetgeving van het grondge
bied, binnen h etwelk zij in een luchtvaartuig
register zijn ingeschreven. 

3. De Gouverneur is bevoegd aan lucht
vaartui gen, behoorende tot een land, hetwelk 
niet is aangesloten bij het Internationaal 
Luchtvaartverdrag van P arij s van 19 October 
1919, houdende regeling van de luchtvaar t of 
waarmede N ederl and geen afzonderlijk lucht
vaar tverdrag heeft gesloten, hetwelk op Cu
raçao toepasselijk is, een bijzondere ve rgun
ning te geven tot het ui toefenen van de lucht
vaart binnen het rechtsgebied van Curaçao. 

B ewijzen van luchtwaardigheid en van geschikt
heid en vei·plichtingen voor luchtvaartuigen, 
deelne,nende aan de inte,~iational e luchtvaart. 

Art. 8. Onverm inderd het bepaalde in een 
der vorige artikelen is het verboden de I ucht
vaart uit te oefenen anders dan met een lucht
vaartu ig : 

a. dat voorzien is van een geldi g bewijs van 
1 uchtwaardigheid , afgegeven of geldig ver
kl aard door de daartoe aangewezen autoriteit 
van het grondgebied, binnen hetwelk het 
luchtvaartuig in het luch tvaar tuigregister is 
ingeschreven ; 

b. waarvan de leden der bemann ing voor
zien zijn van geldige bewijzen van geschikt
heid , afgegeven of geldig verklaard door de 
daartoe aangewezen autoriteit van het g rond
gebied, binnen hetwelk het in het luch tvaar
tuig register is ingeschreven; 

c. dat voorz ien is van de krachtens verdrag 
vere ischte vergunningen, a fgegeven door de 
daartoe aangewezen autorite it van het grond
gebied, binnen hetwelk het in het luchtvaa r
t uig register is ingeschreven. 
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Art. 9. Van de verbodsbepalingen, bedoeld 
in arti ke l 8, kan door of vanwege den Gou
verneU1· ontheff ing worden verleend. 

Art. 10. Bij besluit van den Gouverneur 
worden regelen gesteld nopens het toez icht op 
de luchtwaard igheid van luchtvaartuigen, op 
de geschiktheid van de leden der bemanningen 
en op de krachtens dit bes! uit of krachtens 
verdrag voor luchtvaartuigen vere ischte ver
gunningen, zoom de nopens de afgifte en den 
geldi gheidsduur, chorsing of intrekking van 
bewijzen van luchtwaardigheid, van bewijzen 
van geschiktheid en van bedoelde vergunnin
gen en voorts nopens eenige bij of krachtens 
verdrag voorgeschreven ver pi ichtingen voor 
luchtvaartuigen, deelnemende aan de interna
tionale luchtvaart. 

Art. ll. Op eerste vordering van de bij 
a lgemeene verordening aan te wijzen ambte
naren is elk lid der bemanning van een lucht
vaartuig verplicht het hem afgegeven bewijs 
van geschiktheid te vertoonen. 

Op gelijke vordering is de gezagvoerder ver
plicht tot vertooning van alle bescheiden, 
welke h ij ingevolge de wettelijke regelingen 
in Cwraçao of krachtens verdrag in zijn lucht
vaartuig aanwez ig moet hebben. 

Lucht11aartterreinen. 

Art. 12. l. De aanleg en exploitatie van 
luchtvaartterre inen geschiedt, behoudens eene 
in bijzondere omstandigheden daartoe door den 
Gouverneur te verleenen concessie, door het 
gouvernement. De tarieven van landi ngsgel
den en van kosten van verblijf op de lucht
vaartterreinen worden door den Gouverneur 
va tgesteld. Deze tarieven zullen gelijkelijk 
gelden voor N ederlandsche en voor vreemde 
luchtvaartuigen. 

2. De aanwijzing van eenig gedeelte van 
het rechtsgebied van Curaçao als I uchtvaart
terrein, zoomede schorsing of intrekking van 
zoodanige aanwijzing gesch iedt door of van
wege den Gouverneur. 

3. Door den Gouverneur wordt bepaald 
welke luchtvaartterreinen bestemd zijn voor 
het internationaal luchtverkeer. 

4. Het is verboden: 
a. een ig gedeelte van het rechtsgebied van 

Cui-açao, geen luchtvaartterre in zijnde, dienst
baar te maken aan de luchtvaart en in het 
bijzonder, anders dan in geval van noodzaak , 
daarvan op te stijgen of daarop te landen; 

b. luchtvaartterreinen te gebru iken voor 
doe le inden, waarvoor zij niet bestemd zijn . 

5. Van de verbodsbepalingen in het vierde 
lid kan door of vanwege den Gouverneur ont
heffing worden verleend. 

6. Bij of krachtens besluit van den Gou
verneur kan in verband met de ve ili gheid 
verboden worden op, in, boven of in de nabij
he id van een luchtvaartterrein te bouwen, 
bouwwerken te hebben, op of in de nabijheid 
van dat terrein te planten, plant- of houtge
was te hebben, op dat terrein vee te weiden of 
te laten losloopen of eenigerle i graafwerk te 
verrichten. Op dezelfde wijze en om gelijke 
redenen kan gevorderd worden, dat het plaat
sen van merkteekens wordt toegelaten, een en 
ander behoudens aanspl'aak van eventueele 
benadeelden op schadeloosstelling. 

Luchtlijnen. 

Art. 13. Voor zoover daaromtrent bij ver
drag niet anders is overeengekomen, mag het 
vervoer per luchtvaartuig van personen en/o f 
goederen tegen betaling tusschen twee plaat
sen binnen het rechtsgebied van Cu,·açao, 
anders dan door het gouvernement, a ll een 
worden uitgeoefend krachtens een daartoe 
door den Gouverneur verleende concessie. 

Een zoodanige concessie wordt s lechts ver
leend aan: 

a. Nederlanclsche onderdanen; 
b. in Curaçao, Nede1·land, Nederlandsch

l ndië of Su,·ina,ne geve tigde naamlooze ven
nootschappen of rechtspersoonlijkheid bezitten
de vereenigingen, waarvan a lle bestuurders -
a ls hoedanig worden aangemerkt zij , die, onder 
welken naam of titel ook, belast zijn met of 
deelnemen aan het bestuur, het beheer of de 
leiding - Nederlandsche onderdanen zijn . 

Art. 14. Voor zoover daaromtrent bij ver
drag niet anders is overeengekomen, is voor 
de instelling van een internationale luchtlijn 
met een binnen het rechtsgebied van Curaçao 
gelegen plaats als begin-, e ind- of tusschen
station een vergunning noodig van den Gou
vernelll· . Aan deze vergunning kunnen voor
waa rden verbonden worden . 

Art. 15. Een luchtvaartu ig is om redenen 
van openbare orde verplicht te landen, indien 
het daartoe het bevel ontvangt door middel 
van de in het internationaal luchtve,·keer ge
bruikelijke seinen. Voor de uitoefening van de 
luchtvaart met een luchtvaartuig van vreemde 
nationaliteit, dat zonder bestuurder kan vlie
gen, is een bijzondere toestemming noodig. 

Art. 16. Luchtvaartuigen, vertrekkend naar 
of komend van het buitenland, mogen slechts 
vertrekken van, onderscheidenlijk landen op 
de luchtvaartterreinen, welke ingevolge arti 
kel 12, lid 3, voor het internationaal lucht
verkeer zijn aangewezen. 

Art. 17. Het is zonder voorafgaande toe
stemming van den Gouverneur of van een 
door dezen aangewezen persoon, verboden in 
luchtvaartuigen mede te voeren ontplofbare 
stoffen, vuurwapenen en oorlogsmateriaal. Als 
zoodanig worden niet beschouwd startpatronen 
en middelen tot het geven van seinen. 

Art. 18 . De bepalingen betreffende de qua
rantaine van zeeschepen, hun bemanning en 
passagiers, hun lad ing en anderen inhoud, die 
betreffende de verzekering van de voldoening 
van belastingen, verschuldigd bij in-, uit- en 
doorvoer van goederen, die betreffende het 
vervoer van post door zeeschepen en die op 
den vreemdel ingendienst vinden overeenkom
stige toepassing op luchtvaartuigen, hun op
varenden, hun lading en vercleren inhoud, 
voor zoover daaromtrent niet verder bij ver
drag bijzondere voorzieningen zijn getroffen. 

Art. 19. Om redenen van openbare orde of 
openbare veiligheid kan bij bes! uit van den 
Gouverneur het vervoer of het gebruik van 
fotografische toestellen in de luchtvaart ver
boden of geregeld en het vervoer van andere 
clan de in dit artikel en artikel 17 genoemde 
goederen beperkt worden, zoomede verbods
bepalingen gesteld worden omtrent het werpen 
van voorwerpen uit luchtvaartuigen. 

Art. 20. Bij besluit van den Gouverneur 
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worden regelen vastgesteld ten einde te ver
zekeren dat alle luchtvaartuigen, welke zich 
boven het rechtsgebied van Cu1·açao bevinden, 
a lsmede alle luchtvaartuigen, welke in het 
Curaçaosch luchtvaartuigregister zijn inge
schreven, waar deze laatsten zich ook mog~~ 
bevinden, de voorschriften, vervat in de b1J
lage D van het Internationaal Luchtvaartver
drag van Parijs nal even. 

Handhaving der wettelijke bepal ingen. 

Art. 21. 1. Overtreding van het bepaalde 
bij artikel 5, van het verbod in artikel 7, 8, 
12 lid 4, 15, 16 en 17 wordt gestraft met 
he~htenis van ten hoogste één jaar of geld
boete van ten hoogste drie duizend gulden. 

2. Met gelijke straf wordt gestraft de eige
naar of houder van een luchtvaartuig, die in 
strijd met het verbod, gesteld in artikel 7, 8 
en 15, de luchtvaart met dat luchtvaartu ig 
doet of laat uitoefenen. 

3. Gelijke stra f kan worden bedreigd tegen 
overtreders van de ingevolge artikel 3, 4 en 
20 door den Gouverneur uit te vaardigen ver-
boden. .. . 

4. Overtreding van het verbod b1J artikel 
12, lid 6, en van eenig voorschrift kra_chtens 
artikel 19 wordt gestraft met hechtems van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste duizend gulden. . . 

5. Overtreding van artikel 11 word.~ ge
straft met geldboete van ten hoogste v1Jf en 
twintig gulden. 

6. Luchtvaartuigen waarmede e~ goedere!'! 
ten aanz ien waarvan een overtredmg der b1J 
artikel 18 bedoelde bepalingen betreffende de 
verzekering van de voldoening van belastingen 
of de bepalingen betreffende het opmm en 
andere verdoovende middelen is gepleegd, 
kunnen tot verhaal der boete worden aange
houden door de daartoe bevoegd ver ki aard.~ 
ambtenaren en zullen worden opgebra~~t b1J 
den ontvanger der invoerrechten en acciJ_nzen. 

7. Met de opsporing van ov~_rtredmgen 
hiervoor bedoeld zijn behalve de b1J het Wet
boek van Strafrecht voor de Kolonie Curaçao 
en de ingevolge de bij artikel 18 bedoelde 
bepalingen aangewez~.n personen bel ast de
genen, die daartoe b1J beslmt van den Gou
verneur werden aangewezen. 

Art. 22. Indien een bij of krachtens dit be
slui t strafbaar gesteld feit wordt gepleegd 
door een rechtspersoon, wordt de strafvervol
g ing ingesteld en de ~tra f uitgesproken tegen 
de in Cumçao gevestigde leden van het be
stuur en bij ontstentenis van die leden tegen 
den vertegenwoord iger van de rechtspersoon 
in Curaçao . 

Art. 23. De bij arti kel 21 strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

Slotb epalingen. 

Art. 24. Dit besluit kan worden aangehaald 
als Curaçaosch Luchtvaartbesl uit 1935" . 

A,'.t. 25. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van een nader door den Gouverneur te 
bepalen tijdstip . . .. . 

Onze Minister van Kolornen ,s belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 4den Juli 1935 . 

s. 395. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H . Colijn. 
(Uitg eg. 19 J uli 1935.) 

6 Jul i 1935. BESLUIT tot vernietiging van 
het beslu it van den R aad van A,neland 
van 28 J anuari 1935, waa rbij aan R. van 
der Velde te Sneek een bouwvergunning ·s 
verleend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 23 April 1935, n°. 2933 N/P.B.R. , Afdee
ling Volksgezondheid, en van 8 M ei 1935, n°. 
12254, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, be
treffende het besluit van den Raad van Ame
land van 28 J a nuari 1935, waarbij aan R. van 
der Velde te Sneek vergunning is verleend 
voor den bouw va11 een zomerwoning te Nes 
(Gem. Ameland); 

Overwegende dat volgens artikel 6, tweede 
lid van de Woningwet bouwvergunning moet 
wo;·den geweigerd voor een plan, dat niet vol
doet aan de voorschriften, bedoeld in artikel 
2 van die wet - waartoe mede behooren voor
schriften met betrekking tot de plaatsing van 
gebouwen ten opzichte van elkander; 

dat het pl an van R. van der Velde strekt 
tot den bouw van een zomerhuisje in de dui
nen, op een afstand van 21.50 M van een 
zomerhuisje, dat reeds gebouwd is; 

dat volgens artikel 4 der verordening op het 
bouwen en bewonen van houten- en steenen 
zomerhuisjes in de gemeente Ameland de 
vrije afstand tusschen twee zomerhuisjes in de 
duinen ten minste 25 M moet bedragen; 

dat het pl an mitsdien niet voldoet aan ge
noemd voorschrift; 

dat de vergunning - bij gebreke van vrij. 
stelling van bedoeld voorschrift - moest zijn 
geweigerd en derhalve in strijd met de wet is 
verleend; 

Gelet op de Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 12 

Juni 1925, n°. 30; 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van Sociale Za ken en van Binnenland che 
Zaken van 26 Juni 1935, n°.5327 /P.B.R., 
Afdeeling Volksgezondheid, en van 2 Juli 
1935, n°. 17066, Afdeeling Binnenl andsch Be
stuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoeld besluit van den R aad van 

Ameland te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

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

Het Loo, den 6den J ul i 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. Slotemaker de Bruine. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

J. A. de W i I d e. 
( Uitgeg. 23 Juli 1935.) 
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10 Juli 1935. BESLUIT, waarbij met toepas
sing van artikel 24 der Comptabi liteitswet 
1927 (Staatsblad n° . 259) restanten op 
enkele artikelen van het !Vele Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1934 worden toegevoegd aan overeenkom
stige artikelen van het IVde Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1935. 

s. 397. 

11 J uli 1935. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van de Bepal ingen betreffende 
de toelating van jongelieden in Neder
laniuich-lndië tot de Koninklijke Militaire 
Academie. 

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

Staat, rfinister van Koloniën en van Onzen 
Minister van Defensie van 17 Mei 1935, 
Comm. v. Incl. Zaken, Afd. C, n°. 21 , en van 
23 Mei 1935, Ile Afdeel ing B , n°. 63; 

Den R aad van State gehoord (adv ies van 18 
Juni 1935 , n° . 36); 

Gez ien de nadere voordracht van Onze voor
noemde Ministers van 26 Juni 1935, C.I.Z., 
Afdeeli ng C, n°. 17, en van 3 J uli 1935, Ile 
Afd. B, n°. 80; 

Den Volksraad gehoord; 
Gelet op artikel 70 van de Indische Staats

regeling; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Te bepalen, dat het eerste I id van arti kel 6 
van de Bepal ingen betreffende de toelating 
van jongelieden in N ederlanilsch-lndië tot de 
Koninklijke Militaire Academie, vastgeste ld 
bij Ons besluit van 5 September 1911 (S taats
blad n°. 288, Indisch Staatsblad n°. 593), 
laatstelijk gewijzigd bij On beslui t van 18 
December 1923 (St=tsblail n°. 551 , I ndisch 
Staatsblad 1924, n°. 95) wordt gelezen a ls 
volgt: 

Aan elk der in artikel 4 bedoelde officieren 
wordt, nà volbrachte reis , door de zorg van 
het Departement van Koloniën, voor de aan 
hun geleide toevertrouwde jonge! ieden uitbe
taald: voor één jongeling f 100, voor eiken 
jongeling meer f 25 . 

Onze Ministers van Koloniën en van Defen
sie zijn, ieder voor zooveel hem betreft , belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift za] worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den Uden Juli 1935. 
ViTJLHELMINA. 

De JJ[inisle1· van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H. Co lijn. 
De M iniste1· van Defensie, L. . D ec k ers. 

(Uitgeg. 22 J uli 1935.) 

s. 398. 

15 Juli 1935 . BESLUIT, houdende intrek
king van het Koninklijk beslui t van 11 
October 1929 (Staatsblad n°. 456), bepa
lende, dat de ambtenaren in den zin van 
artikel 3 en artikel 4, eerste lid , onder 

h, i, j, k, l en n der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), van de ver pi ichte 
verzekering, geregel d in de Ziektewet, 
zull en zijn uitgezonderd. 

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

Sociale Zaken van 8 Juli 1935, n°. 1802, Af
deeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 25 der Z iektewet ( doorloo
pende tekst bekendgemaakt bij Ons beslui t 
van 28 J anuari 1935, Staatsblad n°. 32); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken Ons besluit van 11 October 

1929, Staatsblad n° . 456, bepalende, dat amb
tenaren in den zin van artikel 3 en a rtikel 4, 
eerste lid, onder h, i, j, k, l en n der P en 
sioenwet 1922 {Staatsblad n°. 240) , van de 
verplichte verzekering, geregeld in de Ziekte
wet, zu ll en zijn ûitgezonderd. 

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

's-Gravenhage, den 15den Juli 1935. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van Sociale Zaken, 
J . R. S l o tem a k e r d e B r u ï n e. 

{Uitg eg. 23 Jul i 1935.) 

s. 399. 

15 Jul i 1935. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep van den raad van 
H ilversum tegen het onthouden van goed
keuring aan een uitbreidingsplan c. a. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Hil versum tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
H olland van 1 Augustus 1934, n°. 198, waar
bij goedkeuring is onthouden aan een deel van 
een plan tot herziening van een uitbreidings
plan met daarbij behoorende bebouwingsvoor
schriften; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 16 J anuari 1935, n° . 31, 13 Februari 1935, 
n°. 13/21 en 12 Juni 1935, n°. 31/67; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 9 Juli 1935, n°. 5278 
M.P.B. ., Afdeeling Volksgewndheid; 

Overwegende, dat de raad van Hil versum 
in zijne vergadering van 5 September 1933 
eene herziening van het uitbreidingsplan dezer 
gemeente met daarbij behoorende bebouwings
voorschriften heeft vastgesteld; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord,.H olland 
bij hun besluit van 25 Juli 1934, n°. 217, 
hunne goedkeuring hebben verleend aan het 
gedeelte van dit plan, voor zoover daarbij de 
uitbreiding van de bestaande bebouwde kern 
werd geregeld en aan de bebouwingsvoor
schriften, voor zoover daarop betrekkelijk; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 
1 Augustus 1934 n°. 198, bes] issende omtrent 
de overige gedeelten van het herz ieningsplan, 
waartegen bezwaarschriften waren ingediend 
door: 

1. E. D . H. Insinger, te Baarn; 
2. Mevrouw C. F. Mulder-Schermbeek, te 

H ilversum; 
3. P. en J . G. van Dijk, te Laren; 
4. L. C. J . van der Vijgh, te H ilversum; 
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6. J. G. P . van der Veen, te Groningen; 
6. J. F. Bia nchi , te Amsterdam; 
7. A. H . van der Vijgh, te À. msterdmn; 
8. Naamlooze Vennootschap Nederlandsche 

Bouwmaatschappij in liquidatie, te A.mster
tlam · 

9. 'H. Happé, te Hil versum; 
10. Jhr. E. de Pesters ; 
ll. J . Dull aart, te H ilve?"BU?n; 
12. a. Naamlooze Vennootscha p Exploitatie 

Maatschappij "Immobilia", te Amsterdam; 
b. Naamlooze V ennootscha p B ank voor on

roerende zaken, te A mste,·dam; 
c. Naamlooze V ennootscha p Handelmaat

scha ppij op gebied van onroerende goederen 
Hagvog, te 's-G,·avenhage; 
13. J . F eenstra, te Hilversum; 

14. W. Houtm a n, te H ilversum, wo voor 
zich a ls voor zijne mede-eigenaren; 

16. K erkvoogden der Nederduitsch-Her
vormde Gemeente, te Naarden; en 

16. het Dagelijksch Bestuur der V ereeni
g ing "Het Grondbezit", te 's-Gravenhage, 

met niet-ontvankelijk-verklaring van de be
zwaren der r ecl am anten bovengenoemd onder 
de nummers 16 en 16, en met gedeeltelijke ge
grondverklaring van de bezwaren der overige 
1·eclamanten, aan de voorliggende gedeelten 
van het plan tot herziening van het uitbre i
dingspl an m et daarbij behoorende bebouwings
voorschri ften , vastgesteld door den raad van 
H ilversum op 6 September 19 33, de goedkeu
ring hebben onthouden; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat de bezwaren van de reclaman
ten, genoemd onder de nummers 1- 13, be
treffende hunne gronden, gelegen aan den 
Noodweg, den Utrechtschen straatweg, den 
Soestdijkerstraatweg, den Loosdrechtschen weg 
en de Rading, in hoofdzaak dezelfde strek
king hebben en in zooverre zich richten tegen 
a lle of so=ige der hierna aangeduide voor
schriften; a. die, welke voor den bouw langs 
deze wegen zijn gegeven en welke eene zeer 
ruime bebouwing bedoelden te verzekeren; 
met name de voorschriften aangaande de ge
velbreedte en de oppervlakte der woningen, 
de afstanden van de woningen tot de zij-erf. 
grenzen der perceelen en de in acht te nem en 
voorgevelrooilijnen; b. het voorschrift, dat 
l angs de wegen voor doorgaand verkeer niet 
gebouwd mag worden en bebouwing slechts 
mag gescheiden aan de daarlangs aangegeven 
pa rallelwegen ; dat de reclamanten van oor
deel zijn, dat door de voorschriften, bedoeld 
sub a, aan de bebouwing van hunne gronden 
al te zware e ischen worden gesteld en die be
bouwing practisch onmogelijk wordt gemaakt, 
aangezi en de kosten per woning hooger zouden 
worden dan, anders dan bij hooge uitwnde
ring, door particulieren voor hunne woning 
kunnen worden betaald, tenzij de eigenaren 
hunne gronden voor een zeer I agen prijs af
staan , hetgeen eveneens voor hen groote schade 
wu beteekenen ; dat, wat betreft het voor
schrift, bedoeld sub b, de 1·eclamanten aan
voeren, dat de para llelwegen overbodig zij n, 
indien langs de wegen eene wo ruime bebou
wing za l ontstaan als de gestelde voorschriften 
beoogen; dat voorts de bebouwing der gron
den ui termate bezwaarlijk zal worden, indien 
daaraan de aanleg van parallelwegen moet 

voorafgaan, aangezien de belanghebbenden 
voor den aanleg geheel afhankelijk zijn van 
het gemeentebestuur en de e ischen, die dit, 
o. a. m et betrekking tot de overdracht om niet 
van den vereischten grond en de kosten van 
aanleg, zal stellen; dat, wat deze bezwaren 
betreft, aan het onderhavige ui tbreidingsplan 
terecht de gedachte is ten g rondslag gelegd, 
dat de uitbre iding van de gemeente zoovPel 
mogelij k behoort te geschieden in aansluiting 
aan de bestaande kernen en dat eene ver
spreide bebouwing buiten deze kernen voor
komen moet worden ; dat dit uitgangspunt 
m edebrengt, dat aan de verkeerswegen buiten 
de kernen slech ts eene zeer ruime bebouwing 
met grootere l a ndhuizen wordt toegestaan, 
welke het karakter van de omgeving onaan
getast laat; dat in het uitbre idingsplan voor 
huizen van andere soort voldoende geschikte 
terreinen zijn aangewezen, zoodat door de 
eischen, voor de bebouwing van de gronden 
langs meer bedoelde verkeerswegen gesteld, 
aan de ontwikkelingsmogelijkheid der ge
m eente geen a fbreuk wordt gedaan; dat de 
geste lde voorschriften, boven aangegeven sub 
a, aan het doel beantwoorden ; dat het daar
door weliswaar aan de e igenaren wellicht niet 
mogelijk zal zijn van hunne eigendommen de 
voordeelen te plukken, welke hun voor oogen 
staan, doch dit geen reden mag zijn a f te wij
ken van de j uiste gedachte, die bij de sam en
stelling van het plan heeft voorgezeten ; dat 
door de bedoelde voorschriften ook geen in
breuk wordt gemaakt op verkregen aanspra
ken en evenmin van overheidswege gewekte 
verwachtingen worden te niet gedaan ; dat 
da n ook de bezwaren van de reclamanten, voor 
zoover zij zich richten tegen de voorschriften, 
bovenaangegeven sub a, geen grond kunnen 
opleveren voor onthouding van de goedkeuring 
aan de gedeel ten van het plan, waarop die 
bezwaren betrekking hebben; dat evenwel die 
bezwaren, voor wover zij zich richten tegen 
het voorschrift, bovenaangegeven sub b, als 
gegrond beschouwd moeten worden ; dat toch 
inderdaad de e isch, dat de aanleg van paral
lelwegen aan de bebouwing zal voorafgaan, 
eene bebouwing in dit geval bij zonder bezwaar
lijk zal maken en daarom deze e isch niet ge
steld behoort te worden, indien zulks niet be
paald noodzakelijk is; 

dat nu deze noodzakelij kheid niet bestaat, 
indien de bebouwing, welke langs de wegen 
zal kunnen worden tot stand gebracht, wo 
ruim is a ls de voorschriften, bovenaangegeven 
sub a, beoogen ; dat verschillende r eclama nten 
verder hebben aangevoerd, dat de bovenver
melde verkeerswegen op eene g rootere breedte 
zij n ontworpen dan voor het bestaande of te 
verwachten verkeer noodig is, welk bezwaar 
in het bijwnder naar voren is gebracht voor 
wat den Noodweg betreft ; dat hun college 
echter van oordeel is, dat in dit opzicht het 
pla n aan redelijke eischen beantwoordt en 
daarin, speciaal wat den Noodweg aangaat, op 
juiste wij ze is rekening gehouden met het ver
keer, hetwelk in de toekomst verwacht kan 
worden; dat door de reclamanten, genoemd 
onder de nummers 5 en 9, het bezwaar is ge
maa kt, dat hun terrein te ge1·ing van opper
vlakte is om eenige bebouwing daarvan vol
gens de gestelde voorschriften mogelijk te 
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doen zijn; dat evenwel aan een uitbreidings
plan niet de eisch gesteld kan worden, dat 
met de eigendomsgrenzen wordt rekening ge
houden in dien zin, dat bebouwing van elk 
afzonderlijk perceel volgens de gestelde voor
schriften mogelijk zal zijn; dat de reclamante, 
genoemd onder nummer 2, het bezwaar heeft 
geopperd, dat, nu haar huis is gelegen aan 
den Noordweg, geheel vóór de rooilijn, gepro
jecteerd op 50 m afstand van de weggrens, zij 
bij herbouw of verbouw moeilijkheden zal on
dervinden; dat ech ter dit bezwaar niet als 
overwegend kan worden beschouwd, aangezien 
weliswaar het geheel vernieuwen of veran
deren of het uitbreiden van bedoeld huis ter 
plaatse, waar het zich thans bevindt, niet 
mogel ijk zal zijn, doch eventueel herbouw 
elders op het terrein van adressante met in
achtneming van de rooilijn zal kunnen plaats 
hebben; dat de reclamant, genoemd onder 
nummer 10, er bezwaar tegen maakt, dat in 
h"et plan geen bebouwing na verharding wordt 
mogelijk gemaakt, langs twee openbare wegen 
(de H uydecopersweg en de weg van 's-G..ave
land naar de Vuursche), voor zoover gelegen 
over of langs reclamant's terrein en, meer in 
het algemeen, dat bebouwing slechts is moge
lijk gemaakt langs den Utrechtschen straatweg 
en de achterliggende terreinen van reclamant 
niet in het plan zijn begrepen; dat de recla
manten, genoemd onder 12, een soortgel ij k 
bezwaar hebben gemaakt voor wat betreft hare 
gronden, gelegen aan den Soestdijkerstraat
weg, welke gronden, behoudens de strook 
langs dien weg, buiten het plan zijn gehouden, 
wodat het n iet mogelijk zal zijn het daarvoor 
door reclamanten ontworpen verkavelings- en 
exploitatieplan tot ui tvoering te brengen; dat 
echter deze bezwaren niet als gegrond erkend 
kunnen worden; dat immers het mogelijk 
maken van bebouwing ter plaatse waar en op 
de wijze, woals de reclamanten die wenschen, 
geheel in strijd wu zijn met de bovengeschetste 
grondgedachte van het plan, volgens welke de 
uitbreiding van de gemeente zooveel mogelijk 
behoort te geschieden in aansluiting aan de 
bestaande kernen en eene verspreide bebou
wing buiten deze kernen voorkomen moet 
worden; dat voor het overige ook ten aanzien 
van deze bezwaren geldt hetgeen boven is ge
steld met betrekking tot de bezwaren, geop
perd tegen de onder a genoemde voorschriften 
voor den bouw langs eenige hoofdverkeers
wegen; dat met name door de beperking van 
de ontworpen bebouwing tot de strooken 
gronds langs den Utrechtschen straatweg, res
pectievelijk den Soestdijkerstraatweg, geen 
inb reuk wordt gemaakt op verkregen aan
spraken en evenmin van overheidswege ge
wekte verwachtingen worden te niet gedaan; 
dat ten slotte door de reclamanten, genoemd 
onder de nummers 1, 2, 3 en 4, de wettigheid 
van het uitbreidingsplan, voor wat betreft de 
thans voorliggende gedeelten, is aangevochten 
op dezen grond, dat het voorschrift aangaande 
de oppervlakte der woningen niet was opge
nomen in de stukken, welke als ontwerp heb
ben ter visie gelegen, doch later door den 
raad is gesteld ter vervanging van het voor
schrift, dat was vervat in de als ontwerp ter 
visie gelegde stukken, volgens welk voorschrift 
de woningen ten m inste eene bepaalde huur-

waarde wuden moeten hebben; dat echter de 
wet aan den raad niet verb iedt in het ont
werp, dat ter visie heeft gelegen, wijzigingen 
aan te brengen en aan het gemeentebestuur 
niet den plicht oplegt het aldus gewijzigd 
vastgestelde plan opnieuw als ontwerp ter 
visie te leggen; dat hern ieuwde ter-visie-leg
ging als ontwerp, met het oog op de bepal ing, 
waaraan het beroepsrecht van belanghebben
den is gebonden, slechts geboden kan zijn, 
indien de aangebrachte wijzigingen van d ien 
aard zijn, dat zij nieuwe, te voren niet gerezen 
bezwaren van belanghebbenden kunnen ten 
gevolge hebben; dat hiervan in casu geen 
sprake is, aangezien met het nieuwe voor
schrift, dat het eerst ontworpen voorschrift 
verving, slechts beoogd werd een bruikbaarder 
maatstaf te geven voor in wezen denzelfden 
eisch; dat dan ook geenszins is gebleken, dat 
voor de vervanging van het eene door het 
andere voorschrift bezwaren konden rijzen of 
zijn gerezen, die aanvankelij k niet bestonden; 
dat de reclamant, genoemd onder nu=er 14, 
tegen het plan bezwaar heeft gemaakt, omdat 
de aan hem en zijne mede-eigenaren toebehoo
rende gronden, gelegen deels in de nabijheid 
van den Loosdrechtschenweg, deels aan den 
Raaweg, niet als bouwterrein in het plan zijn 
opgenomen, terwij l zij in het bestaande, ter 
plaatse geldende plan wel zijn begrepen en 
op dit plan daarover wegen zijn geprojec
teerd; dat de reclamant bovendien heeft ver
wcht, dat voor de gronden, gelegen in de 
nabijheid van den Loo drechtschenweg, een 
uitweg naar dien weg zal worden opgenomen; 
dat echter het terrein, gelegen in de nabijheid 
van den Loosdrechtschenweg, niet aan dien 
weg is gelegen, doch daarvan is gescheiden 
door gronden, behoorende aan de Stichting 
"het Gooisch natuurreservaat", wodat het 
projecteeren van een of meer wegen over be
doeld terrein, welke verbinding wuden geven 
met den Loosdrechtschenweg en het terrein als 
bouwterrein wuden ontsluiten, niet in aan
merking kan komen; dat het terrein aan den 
Raaweg, in verband met de in de omgeving 
ontworpen haventerreinen, evenmin in aan
merking kan komen om als bouwterrein in het 
plan te worden opgenomen; dat aan het ge
meentebestuur de bevoegdheid niet kan wor
den ontzegd een of meer wegen bij de herzie
ning van het uitbreidingsplan te doen ver
vallen, indien zulks door de omstandigheden 
wordt gevorderd, te minder, indien, woals in 
casu, de eigenaar nog geen neiging heeft ge
toond zijn terrein volgens het bestaande plan 
in exploitatie te brengen; dat de reclamanten, 
genoemd onder de nummers 15 en 16 zich niet 
overeenkomstig artikel 38, eerste lid, der Wo
ningwet, met hunne bezwaren tot den raad 
hebben gewend, terwijl voorts de reclamant, 
genoemd onder 16, die geheel in het algemeen 
opkomt "voor enkele harer plaatsel ijke leden 
en ter behartiging hunner belangen" bezwaar
lijk als belanghebbende in den zin der wet 
beschouwd kan worden, dat dan ook deze 
reclamanten in hunne bezwaren niet kunnen 
worden ontvangen; dat, blijkens het boven
staande, de verschillende tegen de voorl ig
gende gedeelten van het uitbreidingsplan ge
richte bezwaren, voor wover zij niet betrek
king hebben op de langs de hoofdverkeers-



607 15 J U LI (S. 399) 1935 

wegen geprojecteerde parallelwegen, aan hun 
college ongegrond voorkomen; dat hun col
lege echter den eisch, dat deze parallelwegen 
zullen worden aangelegd, alvorens tot de be
bouwing van gronden, gelegen aan den Nood
weg, den Utrechtschen straatweg, den Soest
dijkerstraatweg, den Loosdrechtschen straat
weg en de Rading, wordt overgegaan, onder 
de gegeven omstandigheden onnoodig acht, 
zoodat deze eisch, nu die zeer bezwarend is 
voor de eigenaren, niet behoort te worden 
gesteld; 

dat van dit besluit de raad van Hilversum 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de eisch, dat parallelwegen zullen worden 
aangelegd, in principe niet onredelijk kan wor
den geacht, en daarom ook door het Rijk, 
voor bebouwing langs de nieuwe Rijkswegen, 
meermalen wordt gesteld; dat ook Gedepu
teerde Staten zulks erkennen, maar hunne 
afwijzende beslissing gronden op de overwe
ging, dat zoodanige aanleg in de onderhavige 
gevallen niet bepaald noodzakelijk is; dat met 
de plannen, zooals die voor den Noodweg, den 
Utrechtschen straatweg, den Soestdijkerstraat
weg, den Loosdrechtschenweg en de Rading 
zijn uitgewerkt, in de eerste plaats bedoeld 
wordt het karakter dezer wegen als - meestal 
zeer fraaie - verkeerswegen te handhaven en 
de bebouwing langs die wegen te regelen; dat 
het verkeers-technische doel wordt bereikt door 
het projecteeren van parallelwegen, daar waar 
bebouwing mogelijk kan zijn, terwijl hij (de 
raad) het zeer gewenscht acht die parallel
wegen niet zonder meer naast de verkeers
wegen te ontwerpen, maar daar waar bijvoor
beeld fraaie boomgroepen gespaard dienen te 
worden, la'1dschapstrooken tusschen verkeers
en ventweg te behouden, gelijk trouwens in 
binnen- en buitenland steeds meer plaats 
vindt; dat het bouwrijp maken van gronden 
immer kosten van de exploitanten vergt; dat 
deze kosten in Hilversum, waar geen ophoo
ging, hoe dan ook, noodig is, betrekkelijk niet 
hoog zijn, maar het toch billijk is, dat de kos
ten van het bouwrijp maken, in casu door den 
aanleg van parallelwegen, ten laste van de 
belanghebbenden komen; dat de diepte der 
eigendommen, waarop de parallelwegen zijn 
ontworpen, zoo groot is, dat door afstand van 
de daartoe noodige grondstrooken, geen waar
devermindering van belang plaats vindt; dat 
trouwens bij elke exploitatie van terreinen de 
noodige gronden voor wegenaanleg moeten 
worden gereserveerd; dat Gedeputeerde Staten 
blijkbaar van oordeel zijn, dat de belangen 
van het verkeer voldoende gediend kunnen 
worden met gewone verbreeding der betrokken 
wegen, maar zij voorbij zien, dat ook bij 
ruime bebouwing langs die wegen de aanleg 
van parallelwegen noodig is, indien men te
vens voor het behoud van het natuurschoon 
waken wil, hetgeen overal, maar ongetwij feld 
in Hilversum noodzakelijk is; dat het natuur
schoon trouwens aan deze terreinen hunne 
gansche waarde geeft; dat, nu Gedeputeerde 
Staten niet motiveeren, waarom de noodzake
lijkheid tot aanleg van parallelwegen bij 
ruime bebouwing niet bestaat, het moeilijk is 
deze meening te weerleggen, doch het stand
punt aanvechtbaar is, omdat een verkeersweg, 
waarop ongeveer om de 100 meter aan iedere 

zijde, dus in totaal om de 50 meter, een uit
weg uitmondt, zijne waarde als verkeersweg 
grootendeels inboet; dat het niet aangaat een 
op kosten van de gemeenschap aangelegden 
verkeersweg als zoodanig te bederven in het 
uitsluitend belang van enkele grondeigenaren, 
waardoor het te eeniger tijd noodig zal zijn 
wederom met overheidsgeld óf een gansch 
nieuwen weg aan te leggen, óf toch - en dan 
veel duurdere - parallelwegen te maken; dat 
zulks in het bijzonder ten aanzien van den 
Utrechtschen weg wel eens spoediger noodig 
kon zijn dan nu wordt vermoed, omdat het 
verkeer op dien weg thans nog binnen zekere 
perken gehouden wordt door het bestaan van 
tollen onder Maartensdijk; dat de nieuwe 
Rijksweg, waarvoor onder Maartensdijk reeds 
gronden zijn aangekocht, echter waarschijnlijk 
op den Utrechtschen weg zal aansluiten, waar
na het verkeer in belangrijke mate zal toe
nemen; dat het Rijk evenzeer inziet, dat ver
keerswegen iets gansch anders zijn dan woon
wegen, en slechts onder zeer bijzondere voor
waarden uitweg verleent, welke voorwaarden 
in toenemende mate aanleg van een parallel
weg eischen, woals bijvoorbeeld in de onmid
dellijke nabijheid van Hilversum, onder de ge
meente Naarden het ge_val is, waar die ge
meente tusschen den Thierensweg en de brug 
over de Karnemelksloot het recht heeft ge
kregen parallelwegen aan te leggen, waarvan 
de gemeente de kosten wederom op belang
hebbenden verhaalt; dat Gedeputeerde Staten 
verklaren, dat het plan, wat de breedte der 
verkeerswegen betreft, aan redelijke eischen 
beantwoordt; dat uit de voorlaatste overwe
g ing van hun besluit bovendien is af te leiden, 
dat ook Gedeputeerde Staten als juist erken
nen, dat te zijner tijd tot den aanleg van de 
pa1·allelwegen moet kunnen worden overge
gaan; dat het dan ook eene zaak van juist 
beleid is, dat nu, bij de gelegenheid van de 
vaststelling van een algemeen herzieningsplan 
van het uitbreidingsplan, met den aanleg van 
bedoelde parallelwegen wordt rekening gehou
den, daar toch de strekking van het uitbrei
dingsplan is met de ontwikkeling van verkeer 
en bebouwing in de toekomst rekening te hou
den; dat, wanneer de parallelwegen u it het 
plan wuden moeten vervallen, daarvan het 
gevolg zou zijn, dat geheel in strij d met het
geen hierboven is betoogd, wanneer naderhand 
toch tot den aanleg er van zou moeten worden 
overgegaan, zulks met zeer groote kosten en 
wel ten laste van de overheidskas, dus ten 
onrechte door allen ten bate van enkelen, zou 
moeten geschieden; 

Overwegende: dat de raaè van Hilversum, 
blijkens de stukken, in de bebouwingsvoor
schriften, woals deze overeenkomstig het be
paalde in artikel 37, 2de lid, in verband met 
artikel 39, 2de en 3de lid, der Woningwet ter 
gemeente-secretarie ter inzage hebben gelegen, 
wijziging heeft gebracht in dier voege, dat de 
bepaling, volgens welke de te bouwen villa's 
eene huurwaarde moeten hebben van ten min
ste f 1000, is vervangen door de bepaling, dat 
de villa's op den beganen grond een opper
vlak van ten minste 120 m2 moeten hebben, 
terwijl eene volledige verdieping aanwezig 
moet zijn, die ten hoogste 10 % kleiner mag 
zijn, zonder dat hernieuwde ter-visie-legging 
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heeft plaats gevonden; 
dat het hier betreft een wijziging van onder

geschikt belang en die voor de betrokken 
buurten een matiging inhoudt daar er reeds 
verschillende perceelen zijn, die een veel groo
ter oppervlak hebben dan 120 m2; dat het 
derhalve niet een wettelijk bezwaar kan wor
den geacht, dat de voorschriften niet opnieuw 
ter inzage zijn gelegd; 

Overwegende voorts, met betrekking tot het 
door den Gemeenteraad in beroep aangevoer
de, dat de wegen, waarlangs Gedeputeerde 
Staten parallelwegen onnoodig hebben geacht, 
reeds in gebruik zijn ook voor doorgaand ver
keer - behalve de "Noodweg", die echter, 
naar te verwachten is spoedig ook voor zoo
danig verkeer in gebruik zal komen; 

dat de bedoelde vijf wegen te smal zijn voor 
locaal (woon) en doorgaand verkeer, zulks te 
meer wanneer het locaal verkeer wu toenemen 
door bouw langs die wegen, welken het uit
breidingsplan en de bebouwingsvoorschriften 
weren door den aanleg van parallelwegen; 

dat ronder aanleg van parallelwegen de 
verkeerswegen niet onbelangrijk verbreed zou
den moeten worden, vooral bij een intensie
veren bouw, als appellanten wenschen; 

dat door den aanleg van parallelwegen deze 
kosten en aantasting van natuurschoon kunnen 
worden vermeden zonder schade aan bestaande 
rechtmatige belangen van grondeigenaren; 

dat de ontworpen parallelwegen derhalve 
noodig zijn te achten reeds en vooral voor het, 
algemeen, belang van doorgaand en ander 
verkeer, waarvoor belangen van particul ieren 
dienen te wijken; 

Overwegende, dat belanghebbenden nog zijn 
opgekomen tegen de door den raad in deze 
vastgestelde voorschriften, welke voor den 
bouw langs den Noodweg, den Utrechtschen 
straatweg, den Soestdijkerstraatweg, den 
Loosdrechtschen weg en de Rading zijn ge
geven met de bedoel ing eene ruime bebouwing 
a ldaar te verzekeren in dier voege, dat ieder 
bouwperceel ten minste 110 m breed wu moe
ten zijn, bij een diepte van, als rngel, 200 m; 
dat zij deze voorschriften te bezwarend achten 
en van meening zijn, dat daardoor bebouwing 
van hunne gronden practisch onmogelijk wordt 
gemaakt, in verband met de grondkosten per 
bouwperceel; 

dat Gedeputeerde Staten mede te dien aan
zien terecht hebben overwogen, dat aan het 
onderhavige uitbreidingsplan de gedachte is 
ten grondslag gelegd, dat de uitbreiding van 
de gemeente zooveel mogelijk behoort te ge
schieden in aansluiting aan de bestaande ker
nen en dat een verspreide bebouwing buiten 
deze kernen voorkomen moet worden, en dat 
dit uitgangspunt medebrengt, dat aan de ver
keerswegen buiten de kernen slechts een 
ruime bebouwing met grootere landhuizen 
wordt toegestaan, welke het karakter der om
geving onaangetast laat; 

dat bovendien in het uitbreidingsplan ter
rein is bestemd voor meer dichte bebouwing, 
waardoor aan de behoefte van dergelijke be
bouwing ruimschoots is tegemoet gekomen en 
er geen grond is, om die behoefte te doen gel
den voor de buurten, waarvoor geheel overeen
komstig haar karakter eene veel minder dichte 
bebouwing noodzakelijk is; 

dat door het toestaan van zoodanige - en 
niet van minder ruime - bebouwing de grond
prijzen per bouwperceel niet abnormaal hoog 
worden omdat de grond dan immers goeddeels 
,,natuur" blijft; 

dat van "onredelijke" benadeeling van eige
naren a ls gevolg van de voorschriften, niet 
kan worden gesproken, ook al zouden zij op 
hun grond minder winst maken dan bij het 
toelaten van minder ruime bebouwing wu 
kunnen worden verkregen; 

dat derhalve niet op goede gronden bezwaar 
kan worden gemaakt tegen het uitbreidings
plan en de bebouwingsvoorschriften, wo als 
zij door den raad van Hilversum zijn herzien; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van vorenbedoeld besluit 

van Gedeputeerde Staten van N oordholland 
d.d. 1 Augustus 1934 de daarbij geweigerde 
goedkeuring alsnog te verleenen. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat met de 
voordracht va n dien Minister in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

's-Gravenhage, den 15den Juli 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Social e Zaken, 
J. R. Slotemaker de Bruïne. 

( Uitgeg. 30 Juli 1935.) 

N°. 5278 M.P.B.R. 

Afdeeling: 
VOLKSGEZONDHEID. 

's-Gravenhage, 9 Juli 1935. 

Aan de Koningin, 

Eerbiedig wordt Uwer Majesteit aangeboden 
het advies van den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, van 16 Janu
ari jl. over het beroep van den raad van Hil
versum, tegen een besluit van Gedeputeerde 
Staten van N oordholland, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan een deel van een plan tot 
herziening van een uitbreidingsplan met daar
bij behoorende bebouwingsvoorschriften. Het 
bij dat advies gevoegde ontwerp besluit luidt 
als volgt: 

,,Wij WILHELMINA, 
Beschikkende op het beroep, ingestel cl door 

den Raad der gemeente Hilv ersum tegen het 
beslu it van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland van 1 Augustus 1934, n°. 198, waar
bij goedkeur ing is onthouden aan een deel 
van een plan tot herziening van een uitbrei
dingsplan met daarbij behoorende bebouwings
voorschriften ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies vaP 
16 Januari 1935, n°. 31; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 

Overwegende, dat de raad van Hilversum 
in zijne vergadering van 5 September 1933 
eene herziening van het uitbreidingsplan dezer 
gemeente met daarbij behoorende bebouwings
voorschriften heeft vastgesteld; 
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dat Gedeputeerde Staten van N oord--H oll and 
bij hun besluit van 25 Juli 1934, n°. 217, 
hunne goedkeuring hebben verleend aan het 
gedeelte van di t pl an, voor zoove r daa rbij 
de ui tbre iding van de bestaande bebouwde 
kern werd ge regeld en aan de bebouwings
voorschr iften, voor zoover daa rop betrekke
lijk ; 

da t Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 
1 Augustus 1934 n°. 198, besli ssende omtren t 
de overige gedee lten van het he rzieningsplan, 
waartegen bezwaarschriften waren ingediend 
door : 

l. E. D . H . I ns inger, te B aarn; 
2. Mevrouw C. F. M ulder- Schermbeek, te 

H il v e1·su1n; 
3. P . en J . G. van Dijk, te L aren; 
4. L. C. J. van der Vij gh , te H ilv ersu,n; 
5. J . G. P . van der Veen, te Groningen; 
6. J . F. Bi anchi , te A,nsterda,n ; 
7. A. H. van der Vij gh, te A ,nste-rdam; 
8. N aamlooze V ennootscha p Nederl andsche 

Bouwmaatschappij in liquida tie, te A m ster
dam · 

9. ' H. H appé, te H ilv ersum; 
10. Jhr . E . de P esters; 
ll. J. D ull aart, te H ilversum; 
12. a. N aamlooze Vennootschap E xploi ta

t ie M aatschappij " Immobilia " , te A mst,erdam ; 
b. N aaml ooze Vennootsch ap B a nk voor on

roe rende zaken, te A msterdam ; 
c. N aamlooze Vennootschap H a ndelm aat

schappij op gebied van onroerende goederen 
H agvog, te 's-Graven hage ; 

13. J . Feenstra, te H ilversum; 
14. W . H outman, te H ilversum, zoo voor 

zich a ls voor zij ne mede-e igenaren ; 
15. K erkvoogden der Nederduitsch-Her

vormde Gemeente, te Naarden; en 
16. het D agelijksch Bestuur der Vereeni 

g ing " H et G rondbez it" , te 's-G1·aven hage, 
met n iet-ontvankelii.k-verklaring van de be

zwaren der reclamanten bovengenoemd onder 
de nummers 15 en 16, en met gedeeltelijke 
gegrondverkla ring van de bezwaren der ove
r ige reclamanten, aan de voorli ggende gedeel
ten van het pla n tot herziening van het u it
bre idingspl a n met daarbij behoorende bebou
wingsvoorsch r iften, vastgesteld door den raad 
van H ilvenuna op 5 September 1933, de goed
keuring hebben onthouden ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat de bezwaren van de rec la
manten, genoemd onder de mun mers 1- 13 
betreffende hunne gronden, gelegen aan den 

oodweg, den Utrechtschen straatweg, den 
Soestdij ke rstraatweg, den Loosdrech tschen weg 
en de R ad ing, in hoofdzaak dezelfde strek
king hebben en in zooverre zich richten tegen 
a lle of sommi ge der hierna aangeduide voo r
schr iften; a. die, welke voor den bouw la ngs 
deze wegen zijn gege ve n e n welke eene zeer 
ruime bebouwing bedoelden te verzekeren; 
met name de voorschr iften aangaande de 
gevelbreedte en de oppervla kte der woni ngen, 
de afstanden van de woningen tot de zij -erf
grenzen der perceelen en de in acht te nemen 
voorgevelrooilijnen ; b. het voorschrift, dat 
langs de wegen voor doorgaand verkeer niet 
gebouwd m ag worden en ·bebouwing slech ts 
mag geschieden aan de daarlangs aangegeven 
parall elwegen ; da t de reclamanten van oor-
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deel zijn , dat door de voorschr iften, bedoeld 
sub a, aan de bebouwing van hunne gronden 
a l te zwa re eischen worden gesteld en d ie be
bouwing practi sch onmogelij k wordt gemaakt, 
aangezien de kosten per woning hooger zou
den worden da n, anders da n bij hooge u itzon
dering, door particulieren voor hunne woning 
kunnen worden betaald , tenzij de eigenaren 
hunne gronden voor een zeer lagen prijs a f
staan, hetgeen eveneens voor hen groote 
schade zou beteekenen ; da t , wa t betreft het 
voorschri ft, bedoeld sub b, de reclamanten 
aanvoeren, da t de paralle lwegen overbodig 
zijn, indi en langs de wegen eene zoo ruime be
bouwing zal ontstaan a ls de gestelde voor
sch r iften beoogen ; dat voorts de bebouwing 
der g ronden ui termate bezwaarlijk zal worden, 
indien daaraan de aanleg van para llelwegen 
moet voorafgaan, aangez ien de belanghebben
den voor den aanleg geheel afha nkelij k zijn 
van het gemeentebestuur en de e ischen, di e 
d it, o. a. met betrekking tot de overdracht om 
niet van den vereischten g rond en de kosten 
van aanl eg, zal stell en ; da t , wat deze be
zwa ren betreft, aan het onderhav ige ui tbre i
d ingspl an terecht de gedach te is ten grond
slag gelegd, dat de ui tbre iding van de ge
meente zooveel mogelijk behoort te gesch ieden 
in aansluit ing aan de bestaande kernen en 
dat eene verspre ide bebouwing buiten deze 
kernen voorkomen moet worden ; dat d it ui t
gangspunt medebrengt, dat aan de verkeers
wegen buiten de kernen slechts eene zeer 
ruime bebouwing met grootere landhui zen 
wordt toegestaan, welke het ka rakter van de 
omgeving onaangetast laat ; dat in het ui t
bre idingsplan voor huizen van andere soort 
voldoende geschikte terreinen zijn aangewezen, 
zoodat door de e ischen, voor de bebouwing 
van de gronden langs meer bedoelde verkeers
wegen gesteld , aan de ontwikkelingsmogelijk
heid der gemeente geen afb reuk wordt ge
daan ; da t de gestelde voorschriften, boven 
aangegeven sub a, aan het doel beantwoorden ; 
dat het daardoor weliswaar aan de eigenaren 
wellicht niet mogelijk za l zijn van hunne e igen
dommen de voordeelen te plukken, welke hun 
voor oogen staan, doch di t geen reden mag 
zijn af te wijken van de juiste gedach te, di e 
bij de samenstelling van het pl an heeft voor
gezeten; dat door de bedoelde voorschri ften 
ook geen inbreuk wordt gemaakt op verkregen 
aanspraken en evenmin van overhe idswege 
gewekte verwachtingen worden te niet ge
daan; dat dan ook de bezwaren van de re
clamanten, voor zoover zij zich richten tegen 
de voorschriften, bovenaangegeven sub a, geen 
g rnnd kunnen opleveren voor onthouding van 
de goedkeu ring aan de gedeelten van het 
plan, waarop die bezwaren betrekking heb
be n • dat evenwe l di e bezw aren , voor zoover 
zij ~ich ri chten tegen het voorschrift, boven
aangegeven sub b, als gegrond beschouwd moe
ten worden; da t toch inderdaad de e isch, dat 
de aanl eg van parallelwegen aan de bebou
wing za l voorafgaan, eene bebouwing in di t 
geval bijzonder bezwaarlijk zal ma ken en 
daarom deze e isch n iet gesteld behoort te wor
den, indien zulks niet bepaald noodzakelij k is ; 

dat nu deze noodzakelijkhe id niet bestaat, 
indien de bebouwing, welke langs de wegen 
zal kunnen worden tot stand gebracht, zoo 

39 
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ruim is a ls de voorschriften , bovenaangegeven 
sub a, beoogen; dat verschillende reclaman
ten verder hebben aangevoerd, dat de boven
vermei de verkeerswegen op eene grootere 
breedte zijn on tworpen dan voor het bestaande 
of te ve rwachten verkeer noodig is, welk be
zwaar in het bijzonder naar voren is gebracht 
voor wat den oodweg betreft; dat hun col
lege ech ter van oordeel is, dat in dit opz icht 
het plan aan redelijke eischen beantwoordt en 
daarin, speciaal wat den oodweg aangaat, 
op juiste wijze is rekening gehouden met het 
verkeer, hetwelk in de toekom t verwacht kan 
worden; dat door de reclamanten, genoemd 
onder de nummers 5 en 9, het bezwaar is ge
maakt, dat hun terrein te ger ing van opper
vlakte is om eenige bebouwing daarvan vol 
gens de gestelde voorschriften mogelijk te 
doen zijn; dat evenwel aan een uitbre idings
plan niet de eisch gesteld kan worden, dat 
met de eigendomsgrenzen wordt rekening ge
houden in dien zin, dat bebouwing van elk 
afzonderlijk perceel volgens de gestelde voor
schriften mogelijk zal zijn ; dat de reclamante, 
genoemd onder nummer 2, het bezwaar heeft 
geopperd, dat, nu haar huis is ge legen aa n 
den Noodweg, geheel vóór de rooilijn , gepro
jecteerd op 50 m afstand van de weggrens, zij 
bij herbouw of verbouw moeilijkheden zal on
dervinden; dat echter dit bezwaar niet al 
overwegend kan worden beschouwd, aange
zien weliswaar het geheel vernieuwen of ver
anderen of het uitbreiden van bedoeld huis ter 
plaatse, waar het zich thans bevindt, niet 
mogelijk zal zijn, doch eventueel herbouw el
ders op het terrein van adressante met in
achtneming van de rooilijn zal kunnen pl aats 
hebben ; da t de reclamant, genoemd onder 
numme r 10, er bezwaar tegen maakt, dat in 
het plan geen bebouwing na verharding wordt 
mogelijk gemaakt, langs twee openbare wegen 
(de Huydecopersweg en de weg van 's-Gravc
land naar de Vuursche), voor zoover gelegen 
over of langs reclamant' s terrein en, meer in 
het a lgemeen, dat bebouwing slechts is mo
gelijk gemaakt la ngs den Utrechtschen straat
weg en de achter! iggende terre inen van re
clamant niet in het pl an zijn begrnpen; dat 
de reclamanten, genoemd onder 12, een soort
gelijk bezwaar hebben gemaakt voor wat be
treft hare g ronden, gelegen aan den Soest
dijkerstraatweg, welke g ronden, behoudens de 
strook langs dien weg, buiten het plan zijn ge
houden, zoodat het niet mogelijk zal zijn het 
daarvoor door reclamanten ontworpen verka
velings- e n e xploi tati e pl a n tot uitvoering te 
brengen; dat echter deze bezwaren n_i et a ls 
gegrond e1·kend kunnen worden; dat immers 
het mogelijk maken van bebouwing ter pl aatse 
waar en op de wijze, zooals de reclamanten 
die wenschen, geheel in strijd zou zijn met 
de bovengeschetste grondgedachte van het 
plan, vol gens welke de uitbre iding van de 
gemeente zooveel mogelijk behoort te geschie
den in aanslui ting aan de bestaande kemen 
en eene verspreide bebouwin g: buiten deze 
kernen voorkomen moet worden; dat voor het 
overige ook ten aanzien van deze bezwaren 
geldt hetgeen boven is geste ld met betrek
king tot de bezwaren, geopperd tegen de on
der a genoemde voorschriften voor den bouw 
langs eenige hoofdverkeerswegen ; dat met 

name door de beperking van de ontworpen be
bouwing tot de strooken gronds langs den 
Utrechtschen straatweg, respectievelijk den 
Soestdijkerstraatweg, geen inbreuk wordt ge
maakt op verkregen aanspraken en evenmin 
van overhe id wege gewekte verwachtingen 
worden te niet gedaan; dat ten slotte door de 
reclamanten, genoemd onder de nummers 1 , 
2, 3 en 4, de wettigheid van het uitbre idings
plan, voor wat betreft de thans voorliggende 
gedeelten, is aangevochten op dezen grond , 
dat het voo1 chri ft aangaande de oppervlakte 
der woningen niet was opgenomen in de stuk
ken, welke a ls ontwerp hebben ter visie ge
legen, doch later door den raad is gesteld ter 
vervanging van het voorschrift, dat was ve r
vat in de a ls ontwerp ter v isie ge legde stuk
ken, volgens welk voorschr ift de woningen ten 
minste eene bepaalde huurwaarde zouden moe- ' 
ten hebben; dat echter de wet aan den raad 
niet verbiedt in het ontwerp, dat ter visie 
heeft gelegen, wijzigingen aan te brengen en 
aan het gemeentebestuur niet den plich t op
legt het a ldus gewijzigd vastgestelde plan op
nieuw als ontwerp ter vi sie te leggen ; dat 
hernieuwde ter-visie-legging a ls ontwerp, met 
het oog op de bepaling, waaraan het beroeps
recht van belanghebbenden is gebonden, slechts 
geboden kan zijn , indien de aangebrachte 
wijzig ingen van dien aa rd zijn, dat zij nieuwe, 
te voren niet gerezen bezwaren van bel angheh
benden kunnen ten gevolge hebben; dat hier
van in casu geen sprake is , aangezien met het 
nieuwe voorschrift, dat het ee rst ontworpen 
voorschrift verving, slechts beoogd werd een 
bruikbaarder maatstaf te geven voor in wezen 
denzelfden e i ch ; dat da n ook geenszins is ge
bl eken , dat voor de vervanging van het eene 
door het andere voorschrift bezwaren konden 
rijzen of zijn gerezen, die aanvankelijk niet 
bestonden ; dat de reclamant, genoemd onder 
nummer 14, tegen het plan bezwaar heeft ge
maakt, omdat de aan hem en zijne mede-eige
naren toebehoorende gronden, ge legen deels 
in de nabijhe id van den Loosdrechtschenweg, 
deels aan den R aaweg, niet als bouwterreiu 
in het plan zijn opgenomen, terwijl zij in het 
bestaande, ter pi aatse ge ldende p i an wel zijn 
begrepen en op dit plan daarove r wegen zijn 
geprojecteerd; dat de reclamant bovendien 
heeft verzocht, dat voor de gronden, ge legen 
in de nabijhe id van den Loosdrechtschenweg, 
een uitweg naar dien weg zal worden opge
nomen; dat echter het terre in , gelegen in de 
nabijhei d van den Loosdrech tschenweg, niet 
aan dien weg is gelegen, doch daarvan is ge
scheiden door gronden, behoorende aan de 
St ich t ing " het Gooisch natuurreservaat" , zoo
dat het projecteeren van een of meer wegen 
over bedoeld terrein, welke verbinding zouden 
geven met den Loo drechtschenweg en het ter
re in als bouwterrein zouden ontsluiten, niet 
in aanmerking kan komen; dat het terrein 
aan den R aaweg, in verband met de in de 
omgeving ontworpen haventerreinen, evenmin 
in aanmerking kan komen om al s bouwterrein 
in het plan te worden opgenomen; dat aan 
het gemeentebestuur de bevoegdheid niet kan 
worden ontzegel een of meer wegen bij de 
herziening van het uitbre idings pl an te doen 
vervallen, indien zulks door de omstandighe
den wordt gevorderd, te minder, indien, zoo-
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als in casu, de eigenaar nog geen ne1gmg 
heeft getoond zijn terrein volgens het bestaan
de plan in exploitatie te brengen; dat de re
clamanten, genoemd onder de nummers 15 en 
16 zich niet overeenkomstig artikel 38, eerste 
lid, der Woningwet, met hunne bezwaren tot 
den raad hebben gewend, terwijl voorts de re
cl amant, genoemd onder 16, die geheel in het 
a lgemeen opkomt "voor enkele harer plaatse
lijke leden en ter behartiging hunner belan
gen" bezwaarlijk als belanghebbende in den 
zin der wet beschouwd kan worden, dat dan 
ook deze reclamanten in hunne bezwaren niet 
kunnen worden ontvangen; dat, blijkens . het 
bovenstaande, de verschillende tegen de voor
liggende gedeelten van het uitbreidingsplan 
gerichte bezwaren, voor zoover zij niet betrek
king hebben op de langs de hoofdverkeers
wegen geprojecteerde parallelwegen, aan hun 
college ongegrond voorkomen; dat hun col
lege echter den e isch, dat deze parallelwegen 
zu ll en worden aangelegd, alvorens tot de be
bouwing van gronden, gelegen aan den Nood
weg, den Utrechtschen straatweg, den Soest
dijkerstraatweg, den Loosdrechtschen straat
weg en de Rading, wordt overgegaan, onder 
de gegeven omstandigheden onnoodig acht, 
zoodat deze eisch, nu die zeer bezwarend is 
voor de e igenaren, niet behoort te worden ge
steld; 

dat van dit besluit de raad van Hilversum 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de eisch, dat parallelwegen zullen wor
den aangelegd, in principe niet onredelijk kan 
worden geacht, en daarom ook door het Rijk, 
voor bebouwing langs de nieuwe Rijkswegen, 
meermalen wordt gesteld; dat ook Gedepu
teerde Staten zulks erkennen, maar hunne 
afwijzende beslissing gronden op de overwe
g ing, dat zoodanige aanleg in de onderhavige 
gevallen niet bepaald noodzakelijk is; dat 
met de plannen, zooals die voor den Noodweg, 
den Utrechtschen straatweg, den Soestdijker
straatweg, den Loosdrechtschenweg en de Ra
ding zijn uitgewerkt, in de eerste plaats be
doeld wordt het karakter dezer wegen als -
meestal zeer fraaie - verkeerswegen te hand
haven en de bebouwing langs die wegen te 
regelen; dat het verkeer -technische doel 
wordt bereikt door het projecteeren van paral
lelwegen, daar waar bebouwing mogelijk kan 
zijn, terwijl hij ( de raad) het zeer gewenscht 
acht die parallelwegen niet zonder meer naast 
de verkeerswegen te ontwerpen, maar daar 
waar bijvoorbeeld fraaie boomgroepen ge
spaard dienen te worden, landschapstrooken 
tusschen verkeers- en ventweg te behouden, 
gelijk trouwens in binnen- en buitenland steeds 
meer plaats vindt; dat het bouwrijp maken 
van gronden immer kosten van de exploitan
ten vergt; dat deze kosten in Hilve1·sum, waar 
geen ophooging, hoe dan ook, noodig is , be
trekkel ijk niet hoog zijn, maar het toch billijk 
is, dat de kosten van het bouwrijp maken in 
casu door den aanleg van parallelwegen, ten 
laste van de belanghebbenden komen; dat de 
diepte der eigendommen, waarop de parallel
wegen zijn ontworpen, zoo groot is, dat door 
afstand van de daartoe noodige grondstroo
ken, geen waardevermindering van belang 
plaats vindt; dat trouwens bij elke exploita
tie van terreinen de noodi ge gronden voor 

wegenaanleg moeten worden gereserveerd; 
dat Gedeputeerde Staten blijkbaar van oordeel 
zijn, dat de belangen van het verkeer vol
doende ged iend kunnen worden met gewone 
verbreeding der betrokken wegen, maar zij 
voorbij zien, dat ook bij ruime bebouwing 
langs die wegen de aanleg van parallelwegen 
noodig is, indi en men tevens voor het behoud 
van het natuurschoon waken wil , hetgeen 
overal, maar ongetwijfeld in Hilvenum nood
zakelijk is; dat het natuurschoon trouwens aan 
deze terreinen hunne gansche waarde geeft; 
dat, nu Gedeputeerde Staten niet motiveeren, 
waarom de noodzakelijkheid tot aanleg van 
parallelwegen bij ruime bebouwing niet be
staat, het moeilijk is deze meening te weer
leggen, doch het standpunt aanvechtbaar is, 
omdat een verkeersweg, waarop ongeveer om 
de 100 meter aan iedere zijde, dus in totaal 
om de 50 meter, een uitweg uitmondt, zijne 
waarde als verkeersweg grootendeels inboet; 
dat het niet aangaat een op kosten van de 
gemeenschap aangelegden verkeersweg als zoo
danig te bederven in het uitsluitend belang 
van enkele grondeigenaren, waardoor het te 
eeniger tijd noodig zal zijn wederom met 
overheidsgeld óf een gansch nieuwen weg aan 
te leggen, óf toch - en dan veel duurdere -
parallelwegen te maken; dat zulks in het bij
zonder ten aanzien van den Utrechtschen weg 
wel eens spoediger noodig kan zijn dan nu 
wordt vermoed, omdat het verkeer op dien 
weg thans nog binnen zekere perken gehouden 
wordt door het bestaan van tollen onder 
Maartensdijk; dat de nieuwe Rijksweg, waar
voor onder Maartensdijk reeds gronden zijn 
aangekocht, echter waarschijnlijk op den 
Utrechtschen weg zal aanslui ten, waarna het 
verkeer in belangrijke mate zal toenemen; 
dat het Rijk evenzeer inziet, dat verkeers
wegen iets gansch anders zijn dan woonwegen, 
en slechts onder zeer bijzondere voorwaarden 
u itweg verleent, welke voorwaarden in toe
nemende mate aanleg van een parallelweg 
eischen, zooals bijvoorbeeld in de onmiddel
lijke nabijheid van Hilversurn onder de ge
meente Naarden het geval is, waar die ge
meente tusschen den Thierensweg en de brng 
over de Karnemel ksloot het recht heeft ge
kregen parallelwegen aan te leggen, waar
van de gemeente de kosten wederom op be
langhebbenden verhaalt; dat Gedeputeerde 
Staten verklaren, dat het plan, wat de breedte 
der verkeerswegen betreft, aan redelijke 
e ischen beantwoordt; dat uit de voorlaatste 
overweging van hun besluit bovendien is af te 
leiden, dat ook Gedeputeerde Staten a ls juist 
erkennen, dat te zijner .tijd tot den aanleg 
van de parallelwegen moet kunnen woi·den 
overgegaan; dat het dan ook eene zaak van 
juist beleid is, dat nu, bij de gelegenheid van 
de vaststeJling van een algemeen herzienings
plan van het uitbreidingsplan, met den aan
leg van bedoelde parallelwegen wordt reke
ning gehouden, daar toch de strekking van het 
uitbreidingsplan is met de ontwikkeling van 
verkeer en bebouwing in de toekomst reke
ning te houden; dat, wanneer de parallel
wegen uit het plan zouden moeten vervallen, 
daarvan het gevolg zou zijn , dat geheel in 
strijd met hetgeen hierboven is betoogd, wan
neer naderhand toch tot den aanleg er van 
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zou moeten worden overgegaan, zulks met 
zeer groote kosten en wel ten laste van de 
overheidskas, dus ten onrechte door a ll en ten 
bate van enkelen, zou moeten geschieden; 

Overwegende: dat de raad van H ilversu11i , 
blijkens de stukken, in de bebouwingsvoor
schri ften, zooals deze overeenkomstig het be
paalde in artikel 37, 2de lid, in verband met 
artikel 39, 2de en 3de lid, der Woningwet ter 
gemeente-secretari e ter inzage hebben gelegen, 
wijziging heeft gebracht in dier voege, dat de 
bepaling, volgens welke de te bouwen v illa's 
eene huurwaarde moeten hebben van ten min
ste f 1000, is vervangen door de bepaling, da t 
de villa's op den beganen grond een oppervlak 
van ten minste 120 m2 moeten hebben, terwijl 
eene volledige verdieping aanwezig moet zijn, 
die ten hoogste 10 % kleiner mag zijn, ronder 
dat hernieuwde ter-vis ie-legging heeft plaats 
gevonden ; 

dat zulks ten onrechte niet is geschied, aan
gezien hier niet, woals de raad en Gedepu
teerde Staten meenen, slechts van eene a ndere 
formu leering van denzelfden e isch kan wor
den gesproken, doch hier wel degelijk van eene 
nieuwe, mogelijk zwaardere bepaling sprake 
is, en belanghebbenden, die tegen het aanvan
kelijke voorschrift geen, doch tegen het nieuwe 
voorschrift wel bezwaar hebben, in verband 
met het bepaalde in a rtikel 37, 3de lid , en 
artikel 38, lste lid, der wet daardoor in hunne 
rechten konden worden verkort; 

dat intusschen, nu Gedeputeerde Staten uit 
anderen hoofde het uitbreidingsplan en de 
daarmede één geheel vormende bebouwings
voorschriften niet voor goedkeuring vatbaar 
hebben geacht en voor dit geval bij artikel 28, 
l ste lid, aan belanghebbenden geen recht van 
beroep op Ons is gegeven, terwijl zij krachtens 
de bepalingen van de artikelen 36 en 38 van 
de wet van 21 December 1861 (Staatsblad n°. 
129), houdende de regeling van de samenstel
ling en de bevoegdheid van den Raad van 
State, in de gelegenheid zijn geweest hunne 
bezwaren tegen de beslissing van Gedeputeer
de Staten aan Ons kenbaar te ma ken, zoodat 
met deze bezwaren door Ons rekening kon 
worden gehouden, geen aa nleiding bestaat het 
bestreden besluit van Gedeputeerde Staten op 
grond van de voormelde door het gemeente
bestuur gepleegde informaliteit, waardoor in 
het onderwerpelijke geval niema nd is bena
deeld of in zijn rechten is verkort, te vernie
tigen ; 

Overwegende voorts met betrekking tot het 
door den gemeenteraad in beroep aangevoerde, 
dat, naar Ons oordeel, parall e lwegen in re de
lijkheid slechts kunnen worden geëisoht langs 
nieuw aan te leggen verkeerswegen; 

dat het hier evenwel betreft reeds sedert 
tiental len van jaren bestaande wegen, waar
aan bebouwing niet behoort te worden uitge
sloten; 

dat de gemeenteraad hiertegen aanvoert, dat 
de aan deze wegen gelegen terreinen bij ge
breke van vastgestelde rooilijnen, tot dusverre 
niet konden worden bebouwd, doch dat, nu de 
raad in gebreke is gebleven aan zijn in a rt ikel 
2 der Woningwet neergelegde verplichting te 
voldoen, daaraan geen argument kan worden 
ontleend voor de stelling van het gemeente
bestuur, dat de hierbedoelde gronden geen 

bouwterrein wuden zij n; 
dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 

hebben geoordeeld, dat de hierbedoelde, door 
den gemeenteraad gestelde e isch, welke voor 
de eigenaren zeer bezwarend moet worden 
geacht, aan de goedkeur ing van het voorlig
gende deel van het uitbre idingsplan in den 
weg staat; 

Overwegende, dat de belanghebbenden voorts 
bezwaar hebben gemaakt tegen de door den 
raad in deze vastgestelde voorschriften, welke 
voor den bouw langs den Noodweg, den 
Utrechtschen straatweg, den Soestdijkerstraat
weg, den Loosdrechtschen weg en de Rading 
zijn gegeven met de bedoeling eene zeer ruime 
bebouwing aldaar te verzekeren; dat zij deze 
voorschriften te bezwarend achten en van 
meening zijn, dat daardoor bebouwing van 
hunne gronden practisch onmogelijk wordt ge
m aakt; 

dat de raad en Gedeputeerde Staten deze 
bezwaren ongegrond hebben geacht, doch ten 
onrechte; 

dat toch, blijkens de stukken, deze voor
schriften ten gevolge zullen hebben, dat ter 
plaatse voor villabouw ten minste 21/4 ha zal 
nood ig zijn, waarbij nog komt, dat de opper
vlakte der vill a 's op den beganen grond ten 
minste 120 m2 zal moeten bedragen en eene 
volledige verdieping aanwezig zal moeten zijn, 
die ten hoogste 10 % kleiner mag wezen; 

dat in verband hiermede de prijzen per 
bouwperceel abnormaal hoog worden; 

dat Gedeputeerde Staten weliswaar hebben 
overwogen, dat aan het onderhavige uitbrei
dingsplan de gedachte is ten grondslag ge
legd, dat de uitbreiding van de gemeente wo
veel mogelijk behoort te geschieden in aan
sluiting aan de bestaa nde kernen en dat eene 
verspreide bebouwing buiten deze kernen voor
komen moet worden, en dat dit uitgangspunt 
medebrengt, da t aan de verkeerswegen buiten 
de kernen slechts eene zeer ruime bebouwing 
met grootere landhuizen wordt toegestaan, 
welke het karakter van de omgeving onaan
getast laat, doch dat hierbij niet voldoende is 
gelet op de gewijzigde maatschappelijke om
standigheden, waarin aan buitens, a ls waarop 
de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten het 
oog hebben, geen behoefte meer bestaat, mede 
omdat het aantal personen, die financieel bij 
machte zijn, dergelijke landhuizen te bewonen, 
steeds kleiner wordt ; 

dat de moderne tijd veeleer huizen vraagt 
van meer bescheiden afmetingen, doch voor
zien van alle gema kken, door welke de mo
de rne techn iek de bewon ing veraangenaamt, 
waarbij tuinen behooren van redelijke afme
t ingen; 

dat aan dezen eisch het onderwerpelijke 
plan der gemeente H ilve,·su,n niet voldoet, 
daar zoowel de rooi lijnafstanden als zijdeling
sche afstanden en de m inimum-maten der te 
bouwen woningen veel te g root zijn; 

dat ook op dezen grond het uitbre idingsplan, 
voor zoover het de bovenbedoelde gedeelten 
betreft, niet voor goedkeuring vatbaar is; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met aanvulling van de gronden, welke Gede
puteerde Staten tot niet-goedkeuring van de 
bovenbedoelde gedeelten van het bij besluit 
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van den raad van Hilvenum van 5 September 
1933 vastgestelde uitbreidingsplan met daarbij 
behoorende bebouwingsvoorschriften hebben 
geleid, het daartegen ingestelde beroep onge
grond te verklaren. 

Onze Minister van Sociale Zaken 1s belast 
met de uitvoering van dit besluit. 

De Minister van So ciale Zaken". 

Tegen de strekking van het advies had ik 
bezwaar in verband met de overweging van 
het ontwerp-besluit, volgens welke parallel
wegen in redelijkheid slechts kunnen worden 
geëischt langs nieuw aan te leggen verkeers
wegen. Ik meende - en meen dit nog - dat 
ook, en juist, langs bestaande wegen voor 
doorgaand verkeer parallelwegen noodig kun
nen zijn - en dan in een uitbreidingsplan be
hooren te worden opgenomen. Immers het doel 
van zoodani g plan is een goede ontwikkeling, 
in ruimsten zin, van de betrokken gemeente, 
waarbij ook en niet in de laatste plaats, reke
ning moet worden gehouden met het bela ng 
van doorgaand verkeer, in verband met be
langen van huisvesting. Een en ander deelde 
ik mede aan de afdeeling voor de Geschi ll en 
van Bestuur, onder opmerking, dat het mij, 
op grond van hetgeen het gemeentebestuur 
van Hilv ersum terzake aanvoert, voorkwam, 
dat de bedoelde parallelwegen inderdaad noo
dig zijn, althans zeer wenschelijk moeten wor
den geacht, voor belangen van verkeer en van 
huisvesting zulks te meer indien, overeenkom
stig het advies, een minder ruime bebouwing 
zou worden toegelaten. 

In haar nader advies, van 13 Februari j.l., 
geeft de afdeeling voor de geschillen van Be
stuur toe, dat de door mij gewraakte over
weging in haar ontwerp-besluit in haar alge
meenheid wellicht te ver gaat en dat zich ge
vallen kunnen voordoen, waar in de e isch, dat 
aan de hoofdverkeerswegen n iet mag worden 
gebouwd en bebouwing alleen mag geschieden 
aan vooraf aan te leggen parallelwegen, ook 
ten aanzien van bestaande wegen niet onge
motiveerd kan worden geacht. De Afdeeling 
blijft echter van meening, dat deze eisch, 
welke, blijkens de stukken en het medegedeel
de in haar openbare vergadering, waarin over 
deze zaak verslag is uitgebracht, voor de 
eigenaren, die hunne gronden bouwrijp wen
schen te maken, buitengewoon hooge kosten 
zou medebrengen, in het onderwerpelijke ge
val ten onrechte zou zijn gesteld. Deze mee
ning I icht het nader advies als volgt toe: 

Dat de belangen van het doorgaand verkeer, 
waarop de Minister doelt, den aanleg van zoo
danige parallelwegen, in geval van bebou
wing, hier noodzakelijk wuden vorderen, is 
met geen enkel argument gestaafd. Daaren
tegen is er door den gemachtigde van Me
vrouw C. F . Mulder- Schermbeek c.s. ten 
aanzien van den Utrechtschen weg op gewezen, 
dat men langs dezen weg aan den eenen kant 
komt in het dorp Hilv ersum, waar het groot
verkeer ophoudt en aan den anderen kant (in 
Maartensdijk ) uitloopt op een weg, die be
trekkelijk smal is en bebouwd, zoodat van een 
doorloopenden grooten verkeersweg geen 
sprake kan zijn ; dat er bovendien van Utrecht 
over Loosd1·echt naar Loenen eene betere ver
binding is tot stand gebracht, zoodat de Nood-

weg voor het verkeer van wem1g of geen be
teeken is zal zijn en eindelijk, dat het tracé 
voor den nieuwen Rijksweg van Utrecht naar 
Noord-Holland nog volstrekt niet vaststaat, 
zoodat onzeker is, of deze weg op den Utrecht
schen weg zal aansluiten. Ten aanzien van den 
Soestdijker straatweg geldt, woals ook door 
den gemachtigde van de Naamlooze Vennoot
schap Exploitatie Maatschappij "Immobilia" 
is aangevoerd, - mutatis mutandis - hetzelf
de als hierboven in de eerste plaats ten aan
zien van den Utrechtschen weg is opgemerkt. 
Een en ander is vanwege de gemeente Hilver
sum in geen enkel opzicht weersproken. 

Voorts moge worden opgemerkt, dat stag
natie van het verkeer over de bovenbedoelde 
wegen door parkeerende wagens niet behoeft te 
worden gevreesd, aangezien, zelfs bij een rooi
lijnafstand als door de belanghebbenden ge
wenscht (25 m in plaats van 50 à 55 m uit de 
grens van den weg), de terreinen der te bou
wen villa's ruimschoots parkeergelegenheid 
zullen bieden. 

Het voorschrift van vooraf aan te leggen 
parallel wegen is, blijkens de stukken en het 
ter openbare zitting aangevoerde, door het. 
gemeentebestuur dan ook niet in de eerste 
plaats gesteld met het oog op de belangen van 
het verkeer. Het is - en dit komt in het be
roepschrift du idelijk tot uiting - veeleer inge
geven ter bescherming van het natuurschoon 
langs den weg. Dat dit belang door den ge
stelden eisch zal worden gediend, meent de 
Afdeeling echter ten sterkste te moeten be
twijfel en. Het komt haar zeer de vraag voor, 
of de (betrekkelijk small e) landschapstrooken 
tusschen hoofd- en parall elweg, waarvan in 
's raads beroepschrift sprake is, het natuur
schoon zull en ten goede komen, nog daarge
laten of de "fraaie boom groepen", welke de 
raad gaarne gespaard zou zien, zonder de be
schutting door de bosschen, waarmede zij te 
voren een geheel vormden, wanneer zij voor
taan een op zichzelf staand bestaan zouden voe
ren , op den duur in stand wuden kunnen blijven. 

Op grond van een en ander vermag de Af
deeling de noodzakelijkheid of wenschelijkheid 
van den meergenoemden parallelweg niet in 
te zien , ook dan niet, wanneer, overeenkom
stig haar adv ies eene minde.r ruime bebouwing 
wu worden toegelaten, waarbij zij opmerkt, 
dat de bebouwing, welke zij met den Hoofd
inspecteur van de Volksgezondheid (Volks
huisvesting) in deze toelaatbaar acht, a l moge 
men deze dan niet eene zee,· ruime bebouwing 
kunnen noemen, toch zeker nog als een ruime 
bebouwing behoort te worden aangemerkt, in 
ieder geval niet als een "min of meer dichte" 
geregelde bebouwing, als door het college van 
Gedeputeerde Staten in hun advies van 26 
September 1934 n°. 203, genoemd, waarbij het 
stellen van den e isch van parallel- of vent
wegen huns inziens goeden zin wu hebben. 

Meent de Afdeeling derhalve, dat de ge
stelde eisch van vooraf aangelegde parall el
wegen als onnoodig en voor de grondeigenaren 
als te bezwarend, in dit geval te ver gaat en 
dat het vastgestelde uitbre idingsplan met de 
daarmede samenhangende bebouwingsvoor
schriften, mede op dien grond niet voor goed
keuring vatbaar is, zoo is zij toch - naar zij 
schrijft - mede om aan mijn bezwaar tege-
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moet te komen, te rade geworden, den door 
mij gewraakten passus in haar ontwerp-beslu it 
door eene andere overweging te vervangen. 
De nieuwe overweging lu idt als volg t : 

Overwegende voorts, met betrekking tot het 
door den gemeenteraad in beroep aangevoerde, 
dat, al moge zich in het algemeen gevallen 
kunnen voordoen, waarin de eisch, dat slechts 
aan voora f aan te leggen, aan den hoofdweg 
parallel loopende wegen wordt gebouwd, geens
zins onredelijk is te achten, en bij den aanleg 
van nieuwe Rijkswegen in de laatste jaren 
dau ook steeds parallel wegen voor de ontsl u i
ting der bouwterreinen zijn aangebracht, in 
het onderwerpelijke geval , waar het betreft 
reeds lang bestaande wegen, het h ierbedoelde 
voorschr ift ontoela atbaa r moet worden geacht, 
nu niet gebleken is, dat de belangen van het 
verkeer zoodan ig voorschr ift dri ngend vor
deren, terwijl di t, blijkens de stukken en h et 
medegedeelde in de openbare vergadering van 
de Afdeeling van den R aad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, voor de eigenaren, 
die hunne gronden bouwrijp wensch en te m a
ken, bui tengewoon zware fi nancieele offers 
medebrengt en daa rom als een beletsel om te 
bouwen kan worden beschouwd ; 

dat de gemeenteraad nu wel aanvoer t , da t 
de aan de meerbedoelde wegen gelegen ter
reinen, bij gebreke van vastgestelde rooilijnen, 
tot dusven e ook niet konden worden bebouwd, 
doch dat, nu de raad ja ren lang in gebreke is 
gebleven aan zijne in artikel 2 der Woningwet 
neergelegde verplicht ing te voldoen, daaraan 
geen argument kan worden ontleend voor de 
stelling van het gemeentebestuur, dat de hier
bedoelde g ronden geen bouwterre in zouden 
zijn ; · 

dat het door den raad naar voren gebrachte 
motief, met name het behoud van het natuur
schoon langs de evengemelde wegen, aan Ons 
weinig kl emmend voorkomt, vermi ts het aan 
gerechten twij fel onderhevig is, of het behoud 
van enkele boomgroepen op de tusschen 
hoofd- en parallelwegen gelegen small e stroo
ken, voor het natuurschoon bevorderlijk zal 
zijn, nog daargelaten, of deze boomgroepen 
zonder de beschutting der bosschen, waarmede 
zij tot dusverre een geheel vormen, op den 
duur in stand zullen kunnen blijven ; 

dat onder deze omstandigheden Gedepu
teerde Sta ten tegen den hierbedoelden door 
den gemeenteraad gestelden eisch terecht be
zwaar hebben gemaakt. 

Ook het gewijzigde ontwerp-beslui t kon mij 
niet bevredigen. Bij de mededeeling hiervan, 
aan de afdeeling voor de Geschill en vari Be
stuur , merkte ik op, dat de hoofdzaak in de 
bestrijding van het pl an met name, dat be
langhebbenden een meer intense bebouwing 
van hun grond verl angen en daar voor ui tweg 
op de verkeerswegen verl angen met vervallen 
van door den raad gevorderde parall elwegen, 
die bezwa ren en de gegrondverklar ing daar
van niet juist maakt ; dat ui twegen voor be
bouwing langs verkeerswegen voor het verkeer 
zeer gevaarlijk zijn ; dat daa rom ui twegen al 
minder toegestaan worden en parall elwegen 
worden gevorderd ; da t het in H ilversum gaat 
om bebouwing langs verkeerswegen, d ie in de 
toekomst naar zich stellig laat verwachten, 

een g roote capacite it zullen behoeven; dat ik 
het betoog van het tegendeel in de stukken na 
een onderzoek ter plaatse allerminst overtui
gend acht; dat ik op dit punt het plan van 
u itbreiding juist acht; da t , indien meer in
tense bebouwing en uitwegen op deze verkeers
wegen toegestaan werden, die wegen belang
rijk verbreed zouden moeten worden , wat voor 
de openbare kas een zware en kwalijk te moti
veeren last zou zijn ; dat het feit, da t daardoor 
natuurschoon vernietigd zou moeten worden , 
naar mijne meening in casu evenwel van se
cundair belang is; da t ik den e isch van meer 
intensieve bebouwing noch voor een verre noch 
voor de naaste toekomst gemotiveerd acht, om
dat in het uitbreidingsplan van H ilve,·sum 
opzettelijk overvloedig grond is aangewezen 
voor kleinere bebouwing ; da t, wanneer die 
mede langs de hier in geding zijnde wegen 
werd toegestaan, het karakter va n die buurten 
geheel bedorven zou worden ; da t voor die 
buurten de door den raad gestelde e isch van 
bebouwing zeer wel verantwoord is; dat er 
daar reeds meerdere perceelen zijn, die veel 
grooter zijn ; dat , daar de formuleering, die 
de raad in de bebouwingsvoorschriften gaf, 
voor· die buurten eene m atig ing inhoudt, ik het 
niet een wettelijk bezwaar acht, da t het ont
werp dier voorschriften niet ten tweeden male 
ter visie is gelegd; dat het mij op de hier
boven aangevoerde gronden voorkomt, da t het 
beroep van den gemeenteraad van H ilve1·su1n 
gegrond moet worden verkl aard ; dat m. i. het 
uitbreidingsplan het a lgemeen belang dient 
en men niet kan zeggen, dat belanghebbenden 
er schade door zullen lijden; dat zij a lleen 
door de minder intens ieve bebouwing minder 
winst zull en maken. 

Blijkens h aar advies van 12 Juni j.l. blij ft 
de afdeeling voor de Geschillen van Bestuur 
het beroep van H ilversum tegen het bezwa ar 
van Gedeputeerde Staten, bet re ffende het 
voorschrift, dat langs de wegen voor door
gaand verkeer niet mag gebouwd worden en 
bebouwing slechts mag geschieden aan de 
daarl angs aangegeven parallelwegen, onge
grond achten om de in haar voormelde ont
werp-besluit aangevoerde redenen en zulks te 
meer, nu het ontwerp van wet tot vaststelling 
van bepalingen tot het in het verkeersbelang 
tegengaan van lintbebouwi ng langs wegen on
der beheer van het Rijk of op het Rijkswegen
plan voorkomende door de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal in hare vergadering van 8 
Maar t 1935 is verworpen in hoofdzaak om be
z,varen tegen artike l 9 van h e t o n tw erp te 
berde gebracht. Met dit votum voor oogen, 
kan de wen chel ijkheid om uitwegen op de 
hierbedoelde wegen te verhinderen, naar het 
der Afdeeling wil voorkomen, bezwaarlijk a ls 
a rgument worden gebezigd, om het onderwer
pelijke voorschrift goed te keuren . 

W at de intense bebouwing betreft, d ie ik ter 
pl aatse ducht, wijst de Afdeeling er nogmaals 
op, da t, wanneer een iets minder ruime bebou
wi ng, als zij blijkens h aar advies met den 
H oofdi nspecteur van de Volksgezondheid 
(Vol kshuisvesting) geoorloofd acht, wordt toe
gelaten, van een intense bebouwing, waardoor 
het karakter van de bedoelde buurten geheel 
bedorven zou worden, nog volstrekt geen 
sprake is. D at de e ischen van het verkeer over 
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de meergemelde wegen bepalingen, als door 
de Afdeeling gewraakt, noodzakelijk wuden 
vorderen, is naar haar oordeel in geen enkel 
opzicht aangetoond. 

Op grond van de ingewonnen ambtsberichten 
en het medegedeelde in de openbare vergade
ring van de Afdeeling, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, blijft zij van meening, 
dat het onderwerpelijke uitbreidingsplan de 
rechtmatige belangen van de grondeigenaren 
dermate aantast, dat van goedkeuring van dit 
plan geen sprake zal mogen zijn. 

I n verband met mijn meening, dat de be
langhebbenden door dit plan niet gezegd kun
nen wdrden schade te zullen lijden en slechts 
door de minder intensieve bebouwing minder 
winst zullen maken, voert de Afdeeling aan, 
dat voor de betrokken eigenaren te voren 
steeds de mogelijkheid tot het meer productief 
maken van hun gronden heeft bestaan, zoodra 
de gemeenteraad aan zijne in artikel 2 der 
Woningwet neergelegde verplichting wu vol
doen, in welk opzicht de gemeenteraad, woals 
uitdrukkelijk in het ontwerp-besluit is over
wogen, ja renlang in gebreke is gebleven, ter
wijl , nog afgezien hiervan, van de verbods
bepaling in de vroegere bouwverordening, be
halve dan wellicht in de laatste jaren met het 
oog op dit uitbreidingsplan, steeds vrijstell ing 
werd gegeven. De Afdeeling meent, dat door 
dit uitbreidingsplan de gronden van deze eige
naren zeer in waarde zullen achteruit gaan, 
nu ten gevolge van de zeer bezwarende be
bouwingsvoorschriften in verband met de ge
wijzigde maatschappelijke omstandigheden, 
welke een bebouwing als in die voorschriften 
beoogd nog m aar zelden toelaten, van eenige 
bebou,~ing daarop in den regel geen sprake 
zal kunnen zijn. 

Mijn opmerking inzake het niet ten tweede 
male ter inzage leggen van het ontwerp-plan 
met de daarbij behoorende bebouwingsvoor
schriften, nadat de laatste door den gemeente
raad waren gewijzigd, acht de afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur minder juist. Dat 
a lle belanghebbenden in de wijziging een "ma
tiging" zouden zien, zou geenszins vaststaan; 
veeleer wu door verschillende belanghebben
den het tegendeel zijn betoogd; bij opnieuw 
ter-visie-legging wuden zij mitsdien zeer zeker 
belang hebben. 

In verband met . een en ander handhaaft de 
afdeeling h aar, laatstelijk aan Uwe Majesteit 
in deze voorgedragen ontwerp-besluit. H et in 
het advies bedoelde votum van de Eerste Ka
mer der Staten-Generaal was, naar ik meen, 
niet gericht tegen het doel van genoemd arti
kel 9, t.w. beperking van het aantal uit
wegen, maar alleen tegen het voorgestelde 
middel, n.l. een algemeen verbod, behoudens 
ontheffing, doch ronder de waarborgen, waar
mee de Woningwet het uitbreidingsplan en de 
bebouwingsvoorschriften omringt. 

Wat het voorschrift inzake ruimte van be
bouwing betreft, wijs ik er op, dat niet is aan
getoond, noch aannemelijk is, dat strijd met 
de wet of met het algemeen belang wu zijn 
gelegen in dat voorschrift, hetwelk niet in 
beroep is bestreden. 

H et jongste advies van de afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur brengt geen ver
andering in mijn meening, dat de belangheb-

benden niet gezegd kunnen worden schade te 
zullen lijden en slechts door de minder inten
sieve bebouwing minder winst zullen maken. 
Anders dan de afdeeling voor de Geschillen 
van B estuur laat ik buiten rekening denkbeel
dige waarde, die de grond voor de eigenaren 
had toen de bestemming daarvan nog niet wet
telijk was geregeld. H et verwijt aan den raad 
van H ilversum, dat hij jarenlang in gebreke 
zou zijn gebleven aan zijne in artikel 2 der 
Woningwet neergelegde verplichting te vol
doen, acht ik niet billijk. Waar het ging om 
verkeer en, bijzonder, natuurschoon, waren 
,,bijzondere" rooilijnen noodig, welke de raad, 
begrijpelijkerwijs, wilde vaststellen bij een 
herziening van het uitbreidingsplan - waar
van de voorbereiding uiteraard tijd vorderde. 

Dat mijn opmerking betreffende den aard 
van de wijzig ing der bebouwingsvoorschriften 
niet juist zou zijn, zie ik niet in. De wijziging 
was er in elk geval een van ondergeschikt be
lang, die bleef beneden hetgeen thans aan de 
wegen gebouwd is ; een oppervl ak van 120 
m2, voor te bouwen villa's, is aanmerke lijk 
minder dan verschillende perceelen langs de 
wegen reeds hebben . 

Mijn zienswijze is overigens ontwikkeld in 
een ontwerp-besluit, dat ik Uwer Majesteit 
eerbiedig in overweging moge geven, te be
krachtigen. 

De Minister van Social e Zaken, 
J. R. SI o tem aker d e B ruïne. 

s. 400. 

15 Jul i 1935. BESLUIT tot vernietiging van 
het bes! uit van den raad der gemeente 
Nieuw-Beijerland van 17 Mei 1935, strek
kende tot benoeming van den metselaar 
H. J . van den B erg tot gemeenteontvan
ger. 

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

Binnenlandsche Zaken van 13 Juni 1935, n°. 
16273, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
N ieuw-Beijerland bij besluit van 17 Mei 1935 
den metselaar H. J. van den Berg tot ge
meenteontvanger heeft benoemd; 

Overwegende, dat is komen vast te staan, 
dat de benoemde onvoldoende bekend is met 
de admin istratie der gemeentefinanciën en 
redelijkerwijs ook niet in staat kan worden 
geacht de aan het ambt van gemeenteontvan
ger verbonden werkzaamheden te eeniger tijd 
naar behooren te vervullen; 

dat een minder ordel ij k financieel beheer 
kan le iden tot geldelijke schade voor de ge
meente; 

dat in het bijzonder onder de huidige tijds
omstandigheden het algemeen belang mee
brengt, dat al hetgeen aanleiding kan geven 
tot benadeeling van den financieelen toestand 
der gemeente, indien mogelijk, moet worden 
vermeden; 

dat de raad der gemeente Nieuw-Beijerland, 
door het benoemen van den metselaar H. J. 
van den Berg tot gemeenooontvanger, niet 
voldoende rekening heeft gehouden met de 
eischen, te stell en aan een richti g beheer van 
de gemeenregel den, en zijn desbetreffend be-
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sluit uit dien hoofde geacht moet worden te 
zijn in strijd met het algemeen belang; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 2 

Juli 1935, n°. 22); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 10 Juli 1935, n°. 
17468, Afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd besluit van den raad de r ge• 

meente Nieuw-Beijerland te vernietigen we
gens strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden gep laatst 
en waarvan afschr ift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den Juli 1935. 
WILHELM! TA . 

De Minister van B innenlandse/ie Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 23 Juli 1935.) 

s. 401. 

17 Juli 1935. BESLUIT tot va tste lling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 1 der Wet van 21 
M aart 1935, Staatsblad n°. 149, en tot 
regeling van de toekenning van wacht
geld aan de gewezen secretarissen van en 
de gewezen ambtenaren in den zin van de 
Ambtenarenwet 1929 in vasten en tijde
lijke dienst bij de voormalige Gezond
heidscommissiën. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 6 April 1935 , n°. 573 K abinet, Afdeeling 
Comptabiliteit, en van 16 April 1935, n°. 
699 I , Afdeel ing Pensioenen en W achtgelden; 

Gelet op artikel 1 der Wet van 21 Maart 
1935, Staatsblad n°. 149, tot regeling van de 
aanspraken op wachtgeld van de gewezen 
secreta rissen van en de gewezen ambtenaren 
in den zin der Ambtenarenwet 1929 in vasten 
en tijdelijken dienst bij de voormalige Gezond
heidscommiss iën; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
18 Juni 1935 , n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters van Sociale Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken van 4 Juli 1935, n°. 607 Kabinet, af· 
deeling Comptabiliteit, en van 10 Juli 1935, 
n°. 1118 I, afdeeling Pensioenen en Wacht
gelden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Aan de gewezen secretarissen der 

voormalige Gezondheidscommissiën, aan wie 
met ingang van den datum, waarop de wet 
van 14 December 1933, Staatsblad n°. 687, 
in werking trad, eervol ontslag is verleend 
wegens opheffing hunner betrekking en die 
op den datum van ingang van het ontslag 
een niet wezenlijk onderbroken diensttijd in 
voornoemde betrekking hadden van ten min
ste 5 jaar, wordt met ingang van den dag van 
ontslag, voor zoover zij alsdan niet in de ter· 
men vall en om pensioen - uitgezonderd ver
vroegd ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 
48, eerste lid, onder b, der P ensioenwet 1922 

(Staatsblad n°. 240) - te genieten, ten laste 
van de gemeenten of groepen van gemeenten, 
voor wie r rekening hun bezoldiging laatste
lijk kwam, een wachtgeld toegekend. 

2. Aan een gewezen ecretaris, als in ar
t ikel 1 bedoeld, wordt het genot van wacht
geld toegekend gedurende 2 maanden, ver
meerderd. 

a. indien hij ten tijde van het ontslag kost
winner was van een gez in, met 2 maanden voor 
elk jaar door hem volbrachten diensttijd als 
secretaris van een Gezondheidscommissie, tot 
een maximum van in totaal l1/2 jaar, ten be
drage van gedurende de eerste 2 maanden de 
laatstelijk genoten wedde en vervolgens 70 ten 
honderd daarvan; 

b. in de overige gevall en met 1 maand 
voor elk door hem volbrachten dien ttijd als 
secretaris van een Gezondheidscommissie, tot 
een maximum van in totaal 1 jaar, ten be
drage van gedurende de eerste 2 maanden de 
laatstelijk genoten wedde en vervolgens 60 
ten honderd daarvan. 

3. De bepalingen, vervat in de artikelen 
4 tot en met 12 van Ons besluit van 3 Augus
tus 1922, Staatsblad n°. 479, laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 28 December 1933, 
Staatsblad n°. 748, zijn van overeenkomstige 
toepassing op de in artikel 1 bedoelde ge
wezen secretarissen. 

4. De bepalingen van Ons vorenaangehaald 
besluit zijn, voor zooveel zulks niet in strijd 
komt met het bepaalde in de wet van 21 
Maart 1935 , Staatsblad n°. 149, van overeen
komstige toepass ing op de gewezen ambtena
ren in den zin der Ambtenarenwet 1929 in 
vasten en tijdelijken dienst bij de voormalige 
Gezondheidscommissiën. 

Onze Ministers van Sociale Zaken en van 
Binnenl andsche Zaken zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 17den Juli 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. SI o tem aker de B ruïne. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J . A. de W i I d e. 
(Uitgeg. 30 Augustus 1935.) 

s. 402. 

19 Juli 1935. BESLUIT tot uitgifte van een 
bij zonder postzegel. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 12 Juli 1935 n°. 2 
Hoofdbe tuur der Po terijen , Telegi-a[ie en 
Telefonie; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 24, 2e lid 
van de Postwet (Staatsblad 1919 n°. 543) en 
artikel 14, § 1, 2e I id en § 2, le lid van het 
Postbesluit 1925 ( taatsblad n°. 396); 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen a ls volgt : 
Art. 1. Gedurende een door Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken te bepalen tijdvak 
wordt van Rijkswege ten bate van het ratio
naal L uchtvaartfonds een bijzonder postzegel 
verkrijgbaar geste ld . 
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2. 1. Het in het vorige artikel bedoelde 
bijzondere postzegel wordt uitgegeven in de 
frankeerwaarde van 6 cent. Het wordt met 
een door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken te bepalen toeslag boven de fran keer
waarde verkocht. 

2. H et zegel draagt een voors teil i ng ver
band houdende met het doel der uitgifte. 

3. De opbrengst van dit zegel, na aftrek 
van de frankeerwaarde , de kosten van aan
maak en andere bijzondere kosten uit de uit
g ifte voortvloeiende, wordt ter beschikking ge
steld van het in artikel 1 genoemde fonds. 

3. 1. Op het ingevolge dit besluit uitge
geven postzegel zijn van toepass ing de bepa-
1 ingen, welke gelden voor de gewone postze
gels, behoudens dat de ge ldi gheidsduur voor 
het gebruik eindigt met den 31sten December 
1936. 

2. De exemplaren, welke, nadat de termijn 
vam verkrijgbaarstelling aan de kantoren der 
posterijen is verstreken, nog niet zijn verkocht, 
zullen worden vernietigd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslui t, het
welk in het Staatsblad geplaatst en in af
schr ift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

's-Gravenhage, den 19den Juli 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van B innenlanduhe Zaken, 
J . A. de W i I de. 

(Uitg eg. 6 Augustus 1935. ) 

s. 403. 

22 Jul i 1935. WET tot in het leven roepen 
van een Naamlooze Vennootschap " Ne
derlandsche Omroep Zender Maatschappij 
(NOZEMA) " . 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1934/1935, n° . -267, 
1-14. 

Hand. id. 1934/1935, bladz. 2025-2043; 
2045-2051. 

Bijl. Hand. 1• Kamer 1934/ 1935, n°. 267, 
bladz. 1-3. 

Hand. id. 1934/1935, bladz. 768. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen t e weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het vraagstuk van de zendapparatuur voor 
den Nederlandschen radio-omroep behoort t e 
worden opgelost door het scheppen van eenheid 
van organisatie door samenwerking tusschen 
het Rijk en de omroeporganisaties in den vorm 
van een met aanleg, beheer en exploitatie be
last gemengd bedrijf, waarin het Rijk over
wegende zeggenschap heeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art . 1. · Onze Minister van Binnenlandsche 

Zaken wordt gemachtigd om met inachtneming 
van de bepalinge n dezer w et voor en namens 
den Staat der Nederlanden met de Algemeene 
Vereeniging "Radio-Omroep" te A?nSterdam, de 
stichting "Katholieke Radio Omroer" te Am
sterdam, de Nederlandsche Christelijke Radio 
Vereeniging -te Wageningen en de Vereeniging 
van Arbeiders R adio Amateurs t e Hilversum, 
alle rechtspersoonlijkheid bezittende omroep
organisaties, een Naamlooze Vennootschap op 
te richten, genaamd "Nederlandsche Omroep
zender-Maatschappij, ,,NOZEMA", welke t en 
doel heeft: 

a. den aanleg en de exploitatie van aan de 
eischen des t~jds voldoende zendinrichtingen 
voor den Nederlandschen r adio-omroep t en be
hoeve van organisaties of personen, tot het doen 
van uitzendingen bevoegd ; 

b. het t er hand nemen van die werkzaam
heden, welke met aanleg en exploitatie van deze 
zendinrichtingen direct verband houden of 
daaraan verwant zijn, en tevens dienstig zijn 
om het omroepwezen in Nederland te steunen 
of het doel, genoemd sub a, te bevorderen . 

De Vennootschap is t evens bevoegd tot het 
verrichten van die t aken, welke, niet liggende 
op het eigenlijk gebied der progra mma-verzor
ging en niet direct verband houdende met aan
leg en exploitatie van de sub a genoemde zend
inrichtingen, als voorwerp van samenwerking 
t usschen de omroeporganisaties te beschouwen 
zijn en overeenkomstig de statuten, zooals deze 
terzake luiden of zullen luiden, ter hand ge
nomen kunnen worden. 

2. De Nederlandsche Omroep-Zender-Maat
schappij is, zonder dat hiervoor een machtiging 
als bedoeld in artikel 3ter, 5• lid der Telegraaf
en Telefoonwet 1904, S taatsblad n°. 7, is ver
eischt, met uitsluiting van ieder ander belast 
met den aanleg en de exploitatie van de zend
inrichtingen voor den Nederlandschen radio. 
omroep. 

Zoolang en voorzoover de NOZEMA uit
voering geeft aan deze bepaling, wordt dit t en 
aanzien van de t oepassing van artikel 3ter, 
7• lid der Telegraaf- en Telefoonwet 1904, 
Staatsblad n°. 7, beschouwd als een bezwaar, 
als in dit lid genoemd, voor zooveel dit betrek
king heeft op het verleenen van een machtiging 
voor den aanleg en het gebruik van zendinrich
tingen voor den Nederlandschen radio-omroep. 

Geen op artikel 3ter van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904, Staatsblad n°. 7, gegronde 
machtiging voor aanleg en gebruik van een in
richting, bestemd voor anderen omroep dan in 
artikel 1 sub a bedoeld zal worden verleend, dan 
nadat de NOZEMA in de gelegenheid is gesteld 
op grond van artikel 1, laatste lid , tot den aan
leg en de exploitatie van deze inrichting te be
sluiten. 

De in den algemeenen maatregel van bestuur 
t e st ellen regelen, als bedoeld in artikel 3ter, 
4• lid sub a en c der Telegraaf- en Telefoonwet 
1904, Staatsblad n°. 7, zijn niet van toepassing 
op de inrichtingen, die door de NOZEMA worden 
aangelegd en geëxploiteerd. 

Artikel 13 der Telegraaf- en Telefoonwet 1904, 
Staatsblad n°. 7 is van toepassing op hetgeen 
door de NOZEMA wordt aangelegd. 

De golflengten en de energie, waarmede uit
gezonden wordt, behoeven de goedkeuring van 
Onzen Minister voornoemd . 

De NOZEMA zal door den aanleg en het ge
bruik van hare inrichtingen geen b elemmering 
t eweegbrengen in den aanleg, de instandhouding 
of de exploitatie onderscheidenlijk bet gebruik 
van voor het openbaar verkeer bestemde t ele
grafen en telefonen en daarmede door Onzen 
Minister voornoemd gelijk te st ellen radio-elec
trische in:çichtingen en van telegrafen en tele
fonen, bedoeld in artikel 13 der Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904, Staatsb/,n,d n°. 7. 

Voorzieningen ter opheffing of ter voorko
ming van belemmeringen, als bedoeld in het 
vorig lid, geschieden op kosten van de NOZEMA. 
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Het gebruik van de inrichtingen wordt zoo
dra dit door Ons in het algemeen belang wordt 
noodig geoordeeld, geheel of gedeeltelijk ge
schorst. 

H et besluit, waarbij deze beslissing, wordt 
genomen, bepaalt de wijze, waarop in geval van 
niet-nakoming de uitvoering zal geschleden. 

3. De Vennootschap zal, wat de wijze van 
oprichting betreft, onderworpen zijn aan de des
betreffende bepalingen van het Wetboek van 
Koophandel, met dien verstande, dat de in 
artikel 36e van het Wetboek bedoelde Ministe
rieele verklaring voor haar niet vereischt zal 
zijn. 

De Vennootschap zal aanvangen op den dag 
van het verlijden van de acte van oprichting. 

Een wijziging van de act e van oprichting der 
Vennootschap zal niet onderworpen zijn aan 
de in artikel 45d van het Wetboek van Koop
handel bedoelde Ministerieele verklaring. 

De Vennootschap zal alleen eindigen in de 
gevallen als in deze wet en in de acte van op
richting bepaald. 

4. De Staat en de door Onzen Minister voor
noemd aan t e wijzen omroeporganisaties, die 
over een evenredig deel van den zendtijd be
schikken, zullen de eenige aandeelhonders der 
Vennootschap zijn. 

Onze Minister voornoemd zal bevoegd zijn 
hetzij bij , hetzij na het verleenen van een mach 
tiging als bedoeld in artikel 3ter, 6e lid, der 
Telegraaf- en Telefoonwet 1904, Staatsblad 
n°. 7, ten aanzien van de omroeporganisaties 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel. de voor
waarden te stellen, dat de machtiginghoudende 
omroeporganisatie aandeelhoudster zij der Ven
nootschap. 

H et totaal der aandeelen door de aan t e 
wijzen omroeporganisaties te nemen bedraagt 
2/3 van het door den Staat t e nemen aantal. 

5. H et bestuur der Vennootschap zal be
rusten bij een Raad van Beheer, bestaande uit 
ten minste 9 en ten hoogste 10 leden , naar ge
lang Onze Minister voornoemd bepaalt . 

Onze Minister voornoemd benoemt, als het 
aantal leden 9 bedraagt, ó en als dit aantal 10 
bedraagt, 6 leden, t. w. 2 leden uit den Radio
raad, waaronder den Voorzitter van dat col
lege, ten hoogste 3 leden , werkzaam bij het 
Staatsbedrijf der P osterijen, Telegrafie en Tele
fonie en voorts, te zijner beslissing, 1 persoon 
naar vrije keuze, met dien verstande, dat uit 
den Radio-raad en als werkzaam bij het Staats
bedrijf der P.T.T. , nooit meer dan 2, resp. 3 
leden benoembaar zijn. 

De omroeporganisaties z ulle n tezamen 4 ver 
t egenwoordigers in den Raad van Beheer hebber 

6. De Vennootschap zal worden ontbonden 
en vereffend : 

a. wanneer bij de wet verklaard wordt, dat 
het algemeen belang deze ontbinding vordert ; 

b. wanneer op een met meerderheid van 6 
stemmen (7 stemmen in geval het aantal leden 
10 bedraagt), waaronder die van ten minste 
2 vertegenwoordigers der omroeporganisaties,
tot stand gekomen voorstel van den Raad van 
Beheer de algemeene vergadering van aandeel
houders bij in de statuten te bepalen gekwali
ficeerde meerderheid van stemmen daartoe be
sluit en Onze Minister voornoemd zich met dit 
besluit vereenigt . 

7. Bij ontbinding en vereffening der Vennoot-

schap zal de Staat gerechtigd zijn de a.ctiva en 
passiva der Vennootschap tegen boekwaarde 
over te nemen : 

Indien de Vennootschap geen vereffenaars 
heeft benoemd, geschledt dit door Onzen Mi
nister voornoemd. 

8. Aan de goedkeuring van Onzen Minister 
voornoemd zij n in elk geval onderworpen alle 
besluiten van den Raad van Beheer tot : 

a . benoeming, ontslag en schorsing van den 
Direct eur; 

b. aankoop van onroerend goed boven den 
prijs van f 50,000 ; 

c. het aangaan van geldleeningen boven 
f 100,000; 

d. het vaststellen van de afschrijvingsper
centages op de zendinrichtingen ; 

e. het deelnemen in stichtingen of Naam
looze Vennootschappen ; 

/. wijziging der statuten; 
g . . het aangaan van overeenkomsten, krach

tens welke personeel in dienst van derden of 
technische hulpmiddelen, in eigendom van 
derden tijdelijk ter beschikking van het bedrijf 
worden gesteld ; 

h. regeling van de rechtspositie van het per
soneel. 

Wij behouden Ons het r echt voor om op 
grond van strijd met het algemeen belang te 
v3rnieti~en besluiten van den Raad . van Be
heer tot: 

a. het ter hand nemen van de werkzaam
heden en het verrichten van de taken anders 
dan bedoeld in artikel 1 sub a en b ; 

b. het aangaan van overeenkomsten met 
buitenlandsche ondernemingen ; 

c. het vaststellen van de plaats, waar de 
zenders gebouwd zullen worden ; 

d. het aangaan van overeenkomsten, die 
eenzijdig bezwarend zijn voor de Vennootschap. 

Van alle besluiten die aan Ons vernietigings
recht onderworpen zijn, doet de Voorzitter van 
den Raad van Beheer steeds binnen 14 dagen 
na het nemen van het betrokken besluit aan 
Ons mededeeling. 

Indien binnen 1 maand, nadat deze mede
rleeling werd verzonden geen bericht van ver
n ietiging van e"ln beRluit bij den Raad van Be
heer is binnengekomen, is de betrokken beslis
sing niet meer voor vernietiging vatbaar. 

Voorzoover noodig wordt in Ons besluit 
tevens bepaald, op welke wijze in het betrok
ken onderwerp zal worden voorzien. 

9. Onze Minister voornoemd zal al die maat
regelen en beslissingen kunnen nemen tot welke 
hij krachtens de statu ten der Vennootschap is 
geroepen. 

10. De bepalingen van de derde afdeeling 
van titel III van het eerste Boek van het Wet
boek van Koophandel, in het bijzonder die, 
welke betrekking hebben op terugbetaling op 
de aandeelen en publicatie van stukken, zullen 
op de Vennootschap niet van toepassing zijn, 
voorzoover deze bepalingen onverenigbaar zijn 
met het doel, de samenstelling en de beheers
r egeling der Vennootschap, zooals deze in deze 
wet zijn geregeld. . 

11. De Vennootschap zal gehouden. zijn jaar
lijks een beredeneerd verslag over den gang van 
haar bedrijf aan Onzen Minister voornoemd aan 
t e bieden en een aantal gedrukte exemplaren 
van dit verslag t er beschikking te stellen van 
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de Regeering en van de leden der Staten
Generaal. 

12. De artikelen dezer wet, die kan worden 
aangehaald onder den titel van Radio-Omroep
zender-Wet 1935, treden in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip, dat voor verschillende 
artikelen verschillend kan worden gesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage den 22sten Juli 

1935. 

s. 404. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binenlandsche Zaken, 

J. A. DE WILDE. 
(Uitgeg. 2 Aug. 1935.) 

22 Juli 1935. WET tot w1Jz1grng van het 
zesde hoofdstuk (Departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen) der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 

s. 405. 

22 Jul i 1935. WET tot wijziging en verhoo
ging van het zevende hoofdstuk B der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 

s. 406. 

22 J uli 1935. WET tot w1Jz1gmg van het 
zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1935. 

s. 407. 

22 Jul i 1935. WET, houdende bepalingen 
omtrent vrijstelling van wijnaccijns van 
uit druiven vervaardigde ongegiste dran
ken. 

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

dat het in het · bel ang van de druiventeel t 
wenschelijk is, ongegiste, uit druiven vervaar
digde, dranken vrij te stellen van den accijns 
op wijn; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig art ikel. 

Aan artikel 2 van de wet van 20 Juli 1870 
(Staatsblad n°. 127), laatstelijk gewijzigd bij 
die van 22 Februari 1924 (Staatsblad n°. 72) 
wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als 
volgt: .. .. .. teld 

Eveneens z1Jn van den acCIJns vniges 
ongegiste, uit druiven vervaardigde dranken, 
te welker aanzien voldaan wordt aan door 
Ons, bij algemeenen maatregel van bestuur, 
vast te stellen bepalingen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten Juli 

1935. 

s. 408. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

( Uitgeg . 6 Augustus 1935. ) 

22 Jul i 1935. WET tot regel ing van den in
voer van Chilisalpeter en natronsalpeter. 

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

dat door Ons bij besluit van 26 Maart 1935 
n°. 20 (N ederlandsche Staatscourant van 27 
Maart 1935 n°. 61), ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n °. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 596), de invoer van chi li sal
peter en natronsalpeter wederom aan eene t ij
delijke beperking is onderworpen en dat ar
tikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 April 1935 en eindigende 
30 Juni 1935 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van chilisalpeter en natronsalpeter, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 100 ten honderd 
van de hoeveelheid, welke gemiddeld per 3 
maanden in de jaren 1932 en 1933 uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Onze M inister is bevoegd om boven de 
ingevol ge het vorig lid bepaal de contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen M inister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoer ing van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend,. nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de, Nederl·andsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze M inister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. l. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
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de overtred ing plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
af levert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaal de in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven be chouwd. 

6. Met het opsporen van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , beha lve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtena ren der Rijks- en gemeentepoli 
t ie, zoom ede de ambtenaren der invoerrech ten 
en accijnzen . 

7. Op fe iten, vall ende in eene stra fbepa-
1 ing dezer wet, zij n ni et van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de a rtike
len 5, 6 en 7 der "Cr isis invoerwet" 1931 
(Staatsbla.d n°. 535}, gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsbla.d n° . 59 6) , van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der a fkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten J uli 

1935. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van E conon,ische Zaken, 
H. G e I i s s e n. 

( Uitgeg. 20 A i,gustus 1935.) 

s. 409. 

22 J uli 1935. WET tot regeling van den in
voer van rijwielen, frames, rijwielonder
deelen en electrische ,;jwiell ampen. 

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

dat door Ons bij besluit van 15 M aart 1935 
N °. 10 (Nederlandsche Staatsco·urant van 15-
16 M aart 1935, N ° . 53) ingevolge artikel 2 
der "Cri sisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °, 
535) , gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (S ta,atsblad 0

• 596), de invoer van rij
wielen , frames, rijwielonderdeelen en e lectri 
sche rijwiell ampen aan eene tijdel ij ke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodan ig ge
val een voorstel van wet tot voorzien ing van 
het in dat beslui t geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het , dat \Vij , den R aad van State, enz . 
Art , 1. In deze wet is te ver taan onder: 
l. ,, invoer" , invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Eco
nom ische Zaken. 

2. 1 . Gedurende het tij dvak van 5 maan
den aanvangende 1 M aart 1935 en eindigende 
31 J uli 1935 of zooveel eerder als door Ons op 
voordracht van Onzen M iniste r zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van: 

a. rijwielen, a l dan n iet voorz ien van daar
aan bevestigd toebehooren voor zoover dit bij 
een normaal twee- of dri ewielig rijwiel -
transportrijwielen inbegrepen - behoort, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 100 ten hon
derd van de hoeveelhe id welke in de maan
den Maart tot en met Juli van 1934 uit dat 
land is ingevoerd; 

b. frames , a l of niet voorz ien van achte r
vork, achterspatbord en vo l led ig t rapasstel , 
bracketa , (trapas), cran ks, kett ingkast en de 
bijbehoorende kogell agers en stofkap, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 50 ten hon
derd van de hoeveelheid, welke in de maan
den M aart tot en met J ui i van 1934 u it dat 
la nd is ingevoerd; 

c. rijwielonderdeelen, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 50 ten honderd van de hoeveel
heid, welke in de m aanden Maart tot en met 
Juli van 1934 u it dat land is ingevoerd; 

d. electrische r ijwiellampen, waaronder 
wordt verstaan, dynamo al of niet met refl ec
tor en toebehooren, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 50 ten honderd van de hoeveel
he id , wel ke in de maanden Maart tot en met 
Jul i van 1934 uit dat land is ingevoerd . 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevol ge het vori g lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stel len voor 
den invoer uit nader door hem aan te wij zen 
landen, 

3. 1. Gedurende het in het vorig a rtikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar ge
noemde artikelen niet zij n toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daa rtoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen geste ld betreffende de 
voorwaarden , krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vor ig lid be
doeld, wordt verstrekt, al smede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke te r bestrij 
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebrach t, 

3. In een besluit, a ls in het vor ig li d be
doeld, kan a an Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanz ien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van h et 
bepaalde in het eerste lid a fwijkingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, a ls in di t artikel bedoeld , 
wordt in de N eàerl andsch e Staatsco'Urant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig 1 id , is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
a rt ikel en 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenis traf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, te rwij l de 
goederen , waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verkl aard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
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die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a fl evert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in e n 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
e n 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. M et het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aangewezen personen , belast 
all e am bte naren der Rij ks- en gemeentepoli
t ie, zoomede de am btenaren der invoerrech ten 
en accijnzen. 

7. Op fe iten, vallende in eene trafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accij nzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 Novembe r 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met. ingang 
van den dag, volgende op d ien der a fkondi 
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten Juli 

1935. 
WILHELM! A . 

De Minister van E con01nische Zaken, 
H . G e 1 i s s e n. 

( Uitgeg. 20 Augustus 1935.) 

s. 410. 

22 Jul i 1935 . WET tot regel ing van den in
voer van roggeb loem en roggemeel. 

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

dat door Ons bij besluit van 26 Maart 1935, 
n°. 23 (NederlandAche Staatscourant van 27 
Maart 1935, n°. 61) ingevolge artikel 2 de r 
,,Cr isi invoenvet" 1931 (Staatsblad n°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad 11 ° . 59 6) , de invoer van rogge
bloem en roggemeel wederom aan eene t ijde
lijke beperking is onderworpen en dat artikel 
3 van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
danig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", d e Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den , aanvangende 1 April 1935 en e indigende 
31 Maart 1936 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder la nd verboden 
van roggebloem en roggemeel , voorzoover deze 
meer bedraagt da n 100 ten honderd van de 
hoeveelhe id, welke gemiddeld gedurende de 

jaren 1931 en 1932 van die goederen uit dat 
la nd is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vori g lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell e n voor 
den invoer ui t nader door hem aan te wijzen 
l anden. 

3. 1. Gedurende het in het vorig a rtikel 
genoemde tijdvak zal de invoer de r a ldaar ge
noemde artikelen slech ts zijn toegestaan aan 
eene door Onzen Ministe r aan te wijzen cr isis
organ isatie. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen ge teld betreffende de 
wijze, waarop de ingevolge in het vorig lid 
aangewezen crisisorganisatie bij den invoer 
van de in a rtikel 2 genoemde goederen zal te 
werk gaan. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend , nadere voor chriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regel ingen, a lsmede op g rond van bij
zondere omstandigheden daa rvan afwij kingen 
toe te staan. 

4. Een besl uit, als in d it artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kendgem aakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaal de krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij, di e opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanz ien waarvan 
de overtreding plaats had , kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft h ij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
afl evert of ten verkoop of te r a fl evering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet , 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten , stra fbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , beha] ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aangewezen pe r onen, belast 
a ll e ambtenaren der R ij ks- en gemeentepoli 
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accij nzen . 

7. Op fe iten , vall ende in eene strafbepa
ling dezer wet, zij n niet van toe pass ing de 
stra fbepal ingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoet~rechten e n accijnzen. 

8. M et betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzi gd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 59 6), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der a fkondi
ging. 
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Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten Juli 

1935. 
WILHELMINA. 

De .11.inister van Economische Zaken, 
H. G e I i s s e n. 

(Uitgeg. 6 September 1935.) 

s. 411. 

22 Juli 1935. WET tot regeling van den in
voer van rijst. 

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

dat door Ons bij besluit van 26 Maart 1935, 
N°. 24 (Nederlandsche Staatscourant van 28 
Maart 1935 , N°. 62) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van rijst we
derom aan eene tijdelijke beperking is onder
worpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken ; 

3. ,,gepelde rij st" , rijst ontdaan van het 
zilvervlies en zoodanig bewerkt, dat zij zonder 
meer voor menschelijke consumptie kan wor
den bestemd ; 

4. ,,gebroken rijst", rijst, bestaande uit ge
broken rijstkorrels die in hoofdzaak niet groo
ter zij n dan halve korrels, waarvan het aantal 
heele korrels niet meer dan 5 %, berekend 
naar het gewicht, bedraagt; 

5. ,,gemalen rijst", min of meer fijngema
len rijst; 

6. ,,rijstvoedermeel", het afvalproduct, zoo
wel wit a ls bruin, hetwelk ontstaat bij het 
pellen van rijst. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 April 1935 en eindigende 
31 Maart 1936 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van : 

a. gepelde rijst, voorzoover deze meer be
draagt dan 50 ten honderd van de hoeveel
heid, welke in 1932 uit dat land is ingevoerd; 

b. gebroken en gemalen rijst, voorzoover 
deze meer bedraagt dan 60 ten honderd van 
de hoeveelheid, welke in 1932 uit dat land 
is ingevoerd ; 

c. rijstvoedermeel , voorzoover deze meer 
bedraagt dan 100 ten honderd van de hoe
veelheid , welke in de j a ren 1932 en 1933 uit 
dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoeiid om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. l. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge-

noemde artikelen slechts zijn toegestaan aan 
eene door Onzen Minister aan te wijzen crisis
organisatie. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
wijze, waarop de ingevolge het vorig lid aan
gewezen crisisorganisatie bij den invoer van 
de in artikel 1 genoemde goederen zal te werk 
gaan. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doela, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan afwijkingen 
toe te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ed erlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. l. Voor de toepassing dezer wet kan Onze 
Minister bepalingen vaststellen betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strij d met het bepaa lde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. l. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strij d met het bepaalde in en kracbtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aaubiedt, 
a flevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2. 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, str a fbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op fe iten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met ·betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, . 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Siaatsbla4 n°. 535) , gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi 
ging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten Juli 

1935. 
WILHELMINA. 

D e il-finister van Economische Zaken, 
H. G e I i s s e n. 

( Uitgeg: 10 Septembe,· 1935. ) 
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s. 412. 

22 Jul i 1935. WET tot regeling van den in
voer van bladzink. 

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

dat door Ons bij besluit van 4 Maa rt 1935 n°. 
9 (N ederlu,ndsche Staatscourant van 5 Maart 
1935 n°. 45) ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535) , gewij
zigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 596), de invoer van bl adzink 
wederom aan eene tijdelijke beperking is on
derworpe n en dat artikel 3 va n genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodan ig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, da t Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
l. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in e ntrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Za ken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanva ngende 1 M aart 1935 en ei1,digen
de 31 Aug ustus 1935, of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald , is de invoe r uit ieder 
land verboden van bladzink voor zoover deze 
meer bedraagt dan 25 ten honderd van de 
hoeveelheid welke gem iddeld per 6 maanden 
in de jaren 1931 en 1932 uit dat la nd is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevol ge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaa r ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister r egelen gesteld betreffende de 
voorwaarden , krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld , wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen , welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden , aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat beslui t ge
stelde regeli ngen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden d aarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan . 

4. E en besluit, al s in dit a rtikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be 
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet st.el t 
Onze Minister be palingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd m et het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangen isstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats h ad, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanb iedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflever ing in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de a r t ikelen 2, 3 
en 4. 

3. D e feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha lve de bij of 
krach tens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen , belast 
alle ambtenaren der R ijks- en gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen . 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoen ech ten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de a r t ike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzi gd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. D eze wet treedt in werking m et ingang 
van den dag, volgende op dien der a fkondi
ging. 

L asten en bevelen , enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 22sten Juli 

1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van E conomische Za ken, 
H. G e 1 i s s e n. 

(Uit geg. 28 Augustus 1935.) 

s. 413. 

22 Juli 1935 . WET tot r egeling van den in
voer van klompen en klompenmakerswerk. 

Wij WILHELM! A , enz. . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij beslu it van 3 April 1935 n°. 
4 (Nederla11,,1Uche Staatscourant van 3 April 
1935 n°. 66) ingevolge a rtikel 2 der " Cr isis
invoerwet" 1931 (Staatsblad n° . 535 ), gewij
zigd bij de wet van 17 November 1933 (Staats
blad n° . 596) , de invoer van klompen en 
klompenmakerswerk aan eene tijdelijke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorsch r ij ft, dat in zooda nig 
geval een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. l. In deze wet is te verstaan onder: 
l. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buite nl a nd of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1 . Gedurende het tijdvak van 4 maa n
den, aanva ngende 1 ·April 1935 en eind igende 
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31 Jul i 1935 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald , is de invoer uit ieder land verboden 
van klompen en k lompenmakerswerk, voorzoo
ver deze meer bedraagt dan 80 ten honderd 
van de hoeveelheid welke gedurende de maan
den April tot en met Juli van het jaar 1934 
uit dat land is ingevoerd, met dien verstande, 
dat gedurende den in dit artikel genoemden 
termijn uit ieder land niet meer ten invoer 
zal worden toegelaten dan 80 ten honderd van 
het aantal bossen, dat gedurende de maanden 
April tot en met Juli van het jaar 1934 uit 
dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast · te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de i_nvoer der a ldaar ge: 
noemde artikelen niet z1J n toegestaan, tenz1J 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordrach t van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden , krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
beslui t verbonden , aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, a ls in d it artikel bedoeld , 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet kan Onze 
Minister bepalingen vaststellen betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met h et bepaalde krach
tens het vorig I id , is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwij l de 
goederen , waarmede of ten aanzien waa rvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, stra fbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha] ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast , 

alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op fe iten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen . 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad 11° . 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten Juli 

1935. 
WILHELMINA. 

D e JJf inister van Economische Zaken, 
H . G e l• i s s e n. 

(Uitgeg. 20 Augustus 1935. ) 

s. 414. 

22 J ·uli 1935. WET tot regeling van den in
voer van linol eum. 

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

dat door Ons bij besluit van 26 Maart 1935 
n°. 25, gewijzigd bij Ons beslu it van 28 Maart 
1935 N°. 15 (Nederlandse/ie Staatscourant van 
29-30 Maart 1935 N °. 63) ingevolge art ike l 
2 der "Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N° . 596) , de invoer van lino
leum wederom aan eene tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geva l een 
voorstel van wet tot voorz iening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,i nvoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 April 1935 en eindigende 
31 Maart 1936 of zooveel eerder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van linoleum, voorzoover deze meer bedraagt 
dan het tweevoud van 50 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke in het tweede halfjaar van 
1933 is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikel en niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
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voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststel] ing van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rek ning gebracht. 

3. In een bes] uit, a ls in het vorig I id be
doe ld, kan aan Onzen Minister bevoegdh id 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarva n en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens h t vorig I id , is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen word t gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. D feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrij ven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
geste ld bij deze wet, zij n, behalve de ' bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
al le ambtenaren der Rijks- en gemeentepoli
t ie, zoomedo de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepa-
1 ing dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accij nzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 Novembet· 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten J ui i 

1935. WILHELM! A. 
De Minister van Econ07nische Zaken, 

H. G e I i s s e n. 
( Uitgeg. 6 Septe1nber 1935.) 

s. 415. 
22 Jul i 1935. WET tot goedkeuring van het 

op 11 December 1931 te B russel gesloten 
verdrag tot het merken van e ieren in het 
internationaal handelsverkeer. 

.L. & S. 19 35 

Wij WILHELM! A, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wïj in overweging genomen hebben, 

dat het op 11 December 1931 te Brussel ge
sloten verdrag tot het merken van e ieren in 
het inte rnationaal handelsverkeer, al vorens te 
kunnen worden bekrach t igd, ingevolge a rtike l 
58 de r Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig a rti kel. 

H et op 11 December 1931 te B russel geslo
ten verdrag tot het merken van oier n in het 
internationaal handelsver keer met bijbehoo
rende bijlagen, in afdru k nevens deze wet ge
voegd, wordt goedgekeurd voor het Rijk in 
Europa. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten Juli 

1935. WILHELMINA. 
De M inister van Econornische Zaken. 

H. G e I i s s e n. 
De Minister van Buitenlarulsche Zaken, 

d e Graeff. 
(Uitge g. 6 Augustus 1935.) 

Conventlon Internationale pour Ie marquage 
des oeufs dans Ie com merce In tern ational. 

Le Pré ident du Reich allemand; Sa M a
jesté Ie Roi des Bel ges; Ie P rés ident du Gou
vernement de la Républ ique Espagnole; Ie 
Président de la R épubl ique d'Estonie; Ie Pré
sident de la République de Finl ande; Ie Pré
sident de la République Française; Ie Pré
sident de la R épublique Hellénique; Sa Ma
jesté Ie Roi d'Italie; Sa Majesté Ie Roi de 

orvège; Sa Majest.é la Reine des Pays-Bas; 
Ie Conseil F édéral de la Confédération su isse; 
Ie Prés ident de la R épublique Orientale de 
!'Uruguay, 

ayant reconnu l'util ité d'une coopóration in
te rnationale concernant Ie marquage des oeufs 
et afin d'atténuer la gêne occasionnée par 
cette mesure dans Ie comm erce inte rnational, 
ont décidé de conclure une Convention à eet 
effet et ont désigné pou,· leurs Plénipoten
t iaires, savoir: 

le Président du Reich alle1nand: 
S. Exc. Ie Comte Hugo Lerchenfeld auf 

Köfering und Schönberg, Envoyé Extraordi
naire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. 
Ie Roi des Bel ges; 

Le Dr. Alex Walter, Con ei ll e r Ministériel 
au Ministère de l'Approvis ionnement et de 
l'Agricu lture du R e ich; 

M . Gerhard Lichter, Conseil ler Supérieur 
au Ministère de l 'Approv isionn ment et de 
l 'Agriculture du R eich; 

Sa ilf.ajesté Ze R oi des B el ges: 
M. Albert Henry, Di,·ecteur G6n6ral nu Mi

nistère de I 'Agricul ture, Délégué au Comité 
Permanent de l'Institut Internationa l d' Agri
cu lture; 

S. Exc. Ie Comte de Romree de Vichenet, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo
tentiaire, et 

M. E . Warnants, Inspecteur Principal au 
Min istère de l 'Agriculture. 

Ze Président du Gouverne1nent de la Ré
publique Espagnole: 

Ie Dr. Carlos Badia, Consei ll e r Commercial 
à !'Ambassade à Paris . 

40 



1935 22 JULI (S. 415) 626 

Ze Président de la République d'Estonie : 
M. Jüri Sammul , Consul à Paris. 

l e Président de la R épub lique de Fin-
lande: · 

M. Hjalmar Göös, Consul Généra l à Ham
bourg. 

l e Président de la R épubl ique Fmnçais-e : 
pour la France : 

M. Jean Leroy, Docteur en Droit, Inspec
teur Principal de la Répression des Fraudes, 
Chef du Contentieux au Ministère de l' Agri
culture. 

pour l' Algerie : 
M. J ean Leroy, précité. 
le Président de la République H ellénique : 
M. Sp. D. Saltafera, Chargé d'Affaires à 

Bruxelles. 
Sa M ajesté l e Roi d' Ital ie : 

M. Ie Dr. Ernesto Santoro, Chef de Division 
au Ministkre Royal des Corporations. 

Sa Majesté le Roi de Norvège: 
M . Willi am Mathe J ohannessen, Consul 

Général à Anvers . 
Sa M ajesté la R eine des Pays-Bas: 

Le Dr. J. J . L. van Rijn, Conseiller Agri 
cole, Délégué au Comité Permanent de l'In
stitut International d'Agriculture. 

M. H. G. Tukker, Ingénieur, Conseiller 
d'Etat pour l'Agriculture; 

M. J. Breukers, Directeur de la Coopérative 
,,Roermondsche Eiermijn". 

Ze Conseil Fédéml de la Confédération 
Suisse: 

S. Exc. M. F. B arbey, Envoyé Extraordi
naire et Ministre Plénipotentia ire près S. M. 
le Roi des Belges. 

l e Président de la République Orienta;/e 
de l ' Uruguay: 

M. P edro Seoane, 
lesquels, à ce dûment autorisés, réunis à 

Bruxelles , au P ala is des Académies, à l'initia
tive de l'Institut International d'Agriculture, 
sont convenus de ce qui suit: 

Art. 1. Les Etats contractants qui ont im
posé Ie parquage préalable des oeufs importés, 
sur la coquill e et !'emballage, ou sur l'un des 
deux et ceux qui, dans la st1ite, l'imposeront, 
s'engagent à reconnaître les dénominations 
reprises à la liste reproduite dans !'Annexe 
A, comme indications suffisantes d'origine des 
oeufs importés dans leurs territoires respectifs . 

Art. 2. Les Etats contractants qui en vue 
d'établir une distinction entre les oeufs im
portés désirent prescr ire 1'emp1oi de coul eurs 
différerites, s' engagent à n'imposer à cette f in 
que les obligations su ivantes: 

a. oeufs frais: emploi de la couleur no ire 
pendant la période du 15 mars au 31 août et 
de la couleur rouge pendant la période du 
lr septembre au 14 mars . Les oeufs qui auront 
été expédiés avant Ie commencement de ces 
périodes pourront être marqués de Ia couleur 
fixée pour Ia période du jour de l'expédition; 

b. oeufs conservés : emploi de la couleur 
noire pendant toute l'année. 

Art. 3. Tout Etat contractant admettre 
l'usage d'une marque généralé d'origine , au 
lieu de la mar,que mentionnée à !'Annexe A. 

Art. 4. Les Etats contractants qui déc.ide
raient d'établir une di stinction entre les oeufs 
frais et les oeufs conservés, s'engagent à ne 
pas obliger les exportateurs à apposer sur Ja 

coquille et ] 'emball age, des oeufs conservés, 
ou sur l'un des deux, des inscriptions ou signes 
relatifs au mode de conservation du produi t , 
autres que ceux qui figurent à !'Annexe B. 

Art. 5. Les Etats contractants reconnaîtront 
comme suffisant conformément à la Conven
t ion, la marque d'origine ou de conserve, à la 
condition que cell e-ci soit inscrite sur la co
quille de façon apparante et lisibl e, en cou
leur indélébile et en caractères latins de deux 
mi llimètres de hauteur. 

Toutefo is, les pays exportate4rs peuvent em
ployer des caractki::es p lus grands; Ie choix 
de la couleur reste libre pour chacun d'eux, 
lorsque Ie pays d' importation n' ex ige pas l 'em
ploi des couleurs prévues à l'article 2. 

Art . 6. Les Etats contractants s'engagent à 
prescrire que les emballages contenant les 
oeufs devront porter une inscript ion indiquant 
la nature du contenu. li s reconnaî tront comme 
suffisante une inscription en lettres capitales 
indélébiles (caractkres latins), d'au mains tro is 
centimètres de hauteur. 

Art. 7. En cas de contestation sur l ' inter
prétation des clauses de la présente Conven
t ion ou de difficultés d'ordre prat ique pülll' 
son appl ication, l'une des Part i es intéressées, 
pourra, d'accord avec l 'autre Partie, deman
der à l 'Institut I nternational d' Agricul ture de 
procéder à un essai de concili ation. 

A eet effet, un Comité technique composé 
de trois experts chacun des deux Etats intéres
sés désignant son expert et l'Insti tut Inter
national d'Agriculture Ie troisième, examinera 
Ie différend. Ce Comité déposera son rappor t, 
que l'Insti tut International d'Agriculture no
t ifiera à chacun des P ays intéressés, tout li
berté d' action ui térieure des Gouvernements 
étant réservée. 

Les Gouvernements intéressés s' engagent à 
supporter en commun les frais de la mission 
confiée aux experts. 

Art. 8. L a présente Convention , qui pourra 
être signée par les Etats participant à la Con
férence de Bruxelles jusqu'au 31 mars 1932, 
sera ratifiée aussitót que .possible et les rati
fications seront déposées auprès du _Gouver
nement beige. 

Avis de chaque ratification sera donné par 
Ie , Gouvernement beige aux autres Etats con
tractants ainsi qu'à l'Institut International 
d' Agricul ture . 

Art. 9. Les Etats qui n'auront pas signé la 
présente Convention seront admis à y adhérer 
sur leur demande. 

Chaque Etat adhérent aura l a faculté d'in
diquer au moment de son adhés ion, la déno
m ination qu'il propose comme indication d'ori
g ine pour les oeufs provenant de son terri
toire, ainsi que les inscriptions ou signes rela
t ifs à la distinction entre les oeufs fra is et les 
oeufs conservés comme <levant , être insérés 
dans les listes annexées à la Convention. 

Cette proposition sera notifiée, en méme 
temps que l' adhésion, à tous les Etats contrac
tants, avec l ' invitation à donner leur appro
bation dans Ie délai de six mois, et à l 'Insti
tut International d'Agriculture. A ]'expiration 
de cette période, les pays contractants qui 
n'auront pas répondu seront considérés comme 
acceptants. . 

Les nouvelles dénominations doivent être 
conçues de manière à ne pas donner I ieu à 
confusion avec les autres dénominations figu-
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rant déjà dans ]' Annexe A de la présente 
Convention. 

Art. 10. Tout E tat contractant peut, en 
tout temps, notifi er au Gouvernement beige 
que la présente Convent ion est app l icabl e à 
tout ou partie de ses Colonies, Protectorats, 
Territoires sous mandat, Territoires soumis à 
sa souveraineté ou à son autor ité, et tous Ter
rito ires sous sa suzeraineté. La Convention 
s'appliquera à tous les Terr itoires désignés 
da ns la notification. A défaut de cette notifi
cation, la Convention ne s'appliquera pas à 
ces Territoires . 

Art. ll. L a présente Convention entrera en 
vigueur: pour les oinq premiers E tats souve
rains qui l 'auront ratifiée, dans un déla i de 
six mois à partir de la date de la cinquième 
ratification ; pour les autres Etats, dans un 
déla i de s ix mois, au fur et à mesure du dépöt 
de leur ratification ou de leur adhés ion. 

Art . 12. Tout Etat contractant qu i voudra 
dénoncer la présente Convention, so it pour la 
totalité de ses Territoi res, so it seulement pour 
tout ou partie de ses Col onies, Protectorats, 
Possess ions ou Territoit·es visés à l ' a rticle_ 10, 
devra Ie not ifi er a u Gouvernement beige qui 
en av isera imméd iatement les autres Etats 
adhérents et l'Institut Internationa l d'Agr icul
ture , en leur fa isant connaître la date à la
quelle il a reçu oette dénonciation. 

La dénonciation ne produira ses effets qu'à 
l'égard de l'Etat qui ! 'aura notifiée ou des 
Colonies, Proteotorats, Possess ions ou territo i
res visés dans ]'acte de dénonciation, et ce la 
seulement un an après que la notif ication en 
sera parvenue au Gouvernement beige. 

En foi de quoi les Pl énipotentia ires respec
t ifs ont signé la présente Convent ion. 

Fait à Bruxell es, Ie 11 décembre 1931, en 
un seul exempl a ire, qui sera déposé dans les 
Archives du 'Ministère des Affa ires Etrangères 
de Belgique. 

U ne copie, ce rtifiée conforme, se ra remise 
par voie diplomatique à chaque E tat signa
ta ire de la présente Convention. 

Pour l ' Alle1nagne : 
Ad ref e1·endu,n. 

(s) Gerhard Lichter. 

P ou,· la B elgique: 
(s) Albert Henry. 
(s) De Romree. 
(s ) E. W arnants. 

P our l'Espagne: 
(s) Carlos B adia . 

Ad r ef erendum. 
P our l 'E stonie: 

(s) Jü ri Sammul. 
Ad referendu1n. 

P our la Finlande : 
(s) Hjalmar Göös. 

Ad ,·eferenwurn . 
P owr la France : 

(s) J ean Leroy. 
P our l'Algérie: 

(s) J ean Leroy. 
P our la R épublique H ellénique : 

(s) S. D . Saltafera. 
P our l ' Halie : 

(s) Ernesto Santoro. 
P our la Norvège: 

(s) W. M. Johannessen. 
Ad referendium. 

P our l es Pays-Bas : 
(s) J . J. L . van Rijn. 
(s) J. G . Tukker. 

P our la Suisse: 
(s) Barbey. 

Poui· l ' Uruguay: 1 

ANNEXE A. 

Allemagne. 
Belgique. 
Espagne. 
Estonie. 
Finlande. 
F rance. 
Grèce. 
Italie. 
Norvège. 
P ays-B as. 
Suisse. 
U ruguay. 
Bulgar ie. 

Deutsch. 
Belg ica. 
Espana. 
Estonia. 
Finl and. 
France. 
Grèce. 
Italia . 

H oll and. 
Suisse. 
Uruguay. 
Bulgaria. 

1 Le P lénipotentia ire de la R épublique de 
]' ruguay n'a pas signé la Convention. 

ANNEXE B. 

Allemagoe 

Belgique 
Espagne 
Estonie 
Finlande 

France 
Grèce 
!ta lie 

Norvège 
P ays-Bas 

Suisse 
Uruguay 

Oeufs 
réfrigérés. 

a. sur les oeufs : K 
b. sur l'emballage : 
K ühlhauseier. 

,, Coldstored E stonia. '' 
a. sur les oeufs : C 
b. sur !'emba llage 
,,Coldstored Eggs." 

,,P.,"' 
a. sur les oen fs : R 
b. sur !'emballage: 
,,Nova Refrigerate." 

a. sur les oeufs : Koel
huis. 
b. sur !'emballage : 
Koelhuiseieren. 

,,Frigor'' 

Oeufs 
st érilisés. 

a. Sterilized. 
b. ,,Sterilized Eggs." 

" 
S" 

a. 8. 
b. Nova Sterilizzat~. 

Gesteriliseerd. 
Gesteriliseerde eieren. 

,,Steril " 

Oeufs 
conservés 

rl. ' autre façoo . 

a. Konserviert. 
b. Kons .rvierte 
Eier. 

,,Preserved Estonia. " 

" 
C" 

a. C 
b. Nova conservate. 

Geconserveerd. 
Geconserveerde eieren, 

,,Conserv.'' 
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PROTOCOLE DE SIGNA'fURE. 

I. En procédent à l a signature de la pré
sente Convention, les Etats contractants dé
cl arent qu'ils sont di spo és à entamer entre 
eux des négociations à l' e ffet d'établir un code 
uniforme des inscriptions ou signes repris à 
l' Annexe B , et destinés à distinguer les oeufs 
conservés des oeufs frai s. 

II. L es Etats signataires de la présente 
Convention se réservent, jusqu'au 31 mars 
1932 le droit de faire connaître au Gouverne
ment beige les mentions qu'ils désirent voir 
introdui re dans les Annexes A et B. 

Ledit Gouvernement en donnera conna is
sance aux autres Etats ignataires et à l'Insti
tut International d'Agriculture. L es ad jonc
tions à !'Annexe A comportent toutefois l' ap
probation des E tats contractants selon Ie troi
sième alinéa de l'article 9. 

Les Etats, qui, à l a date ci-dessus, ne se
raient pas en mesure de faire connaître ces 
mentions, indiqueront Ie délai dans lequel il s 
estiment pouvoi,· Ie faire . 

III. Les Etats signataires de la présente 
Conven t ion se réservent la facu lté d'indiquer, 
a u moment du dépót de l'in trument de leur 
ratification, les Etats à la ratification des
quels ils en subordonnent la va l idité. 

P our l' Alle11iagne : 
(s ) Gerhard Lichte r. 

Pour la Belgique: 
(s) Albert H enry. 
(s ) De Romree. 
(s) E. Warnants. 

Pour l ' E spagne : 
(s) Carlos Badia. 

Ad re/erendJum. 
P our l' Estonie : 

(s) Jüri Sammul. 
Ad referendum . 

Pour la Finlanàe: 
(s ) Hj alrnar Göös. 

Pour la France: 
(s) J ean L eroy. 

Pour l' Algérie : 
(s) J ean Leroy. 

Pou,· la R épublique H ell énique : 
(s) S. D. Saltafera. 

Pour l' ! talie: 
( s) Ernesto Santoro. 

Pour la No,·vè ge : 
(s) W. M. J ohannessen. 

P our l es Pays-Bas: 
(s ) J . J. L. van R ijn. 
(s ) J. G. Tukker. 

P our la S uisse : 
(s) B arbey. 

P our l'Uruguay : 1 

s. 416. 

22 J uli 1935. WET tot wij zig ing en verhoo
g ing van het tiende hoofdstuk A de r 
Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 

1 Le Plénipotenti aire de la R épublique de 
!'Uruguay n'a pas signé la Convention. 

s. 417. 

22 Jul i 1935. WET tot goedkeuring van het 
ontwerp-verdrag betreffende gedeel tel ij ke 
he rzien ing van het verdrag van Washing
ton (1919) betreffende den arbeid van 
vrouwen gedurende den nacht ( Genève 
1934) . 

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

dat het wenschelijk is, dat N ederland toe'. 
treedt tot het in de achttiende, van 4--23 Juni 
1934 te Genève gehouden, zitting der Alge
meene Conferenti e van de vertegenwoordigers 
der Leden van de Inte rnationale Organisatie 
van den Arbeid van den Volkenbond aange
nomen ontwerp-verdrag betreffende gedeelte
lijke herz ien ing van het verdrag van Washing
ton (1919) betreffende den a rbeid van vrou
wen gedurende den nacht en daarbij ge let 
op de wet van den 6den Maart 1920, Staat,
blad n°. 108, tot voorbehoud der bevoegdheid 
tot toetreding tot het Volkenbondsverdrag en 
het Koninklijk besluit van den 26sten M aart 
1920, Staatsblad n°. 127, houdende bekend
making in het Staatsblad van de toetreding 
van Nederland tot het Volkenbondverdrag, op 
art.,kel 1 va n het Volkenbondverdrag, de arti
kelen 387 en 405 van het Vredesverdrag van 
V enailles van 28 Juni 1919, womede op arti
kel 58 der Grondwet. 

Zoo is het, da t Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Wordt goedgekeurd het nevens deze wet in 
afdruk gevoegde in de achttiende zitting der 
Al gemeene Conferentie van de vertegenwoordi
gers de r Leden van de Inte rnationale Orga ni
satie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag betreffende ge
deeltelijke herziening van het verdrag van 
W ashington (1919) betreffende den arbeid van 
vrouwen gedurende den nacht. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten Juli 

1935. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Sociale Zaken, 
J. R. SI o te m aker de Bruin e. 
D e llfinister van Buitenlandsche Zaken, 

de Graef f. 

(Fransche tekst.) 

D e 1lf inisler van Staat, 
M inister van K oloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uitg eg. 9 Aug. 1935.) 

SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

CONFÉRENCE I ' TERNATIONALE DU 
TRAVAIL. 

Projet de Conventlon concernant Ie travall 
de nuit des femmes (revlsé en 1934) . 

La Confé rence générale de l'Organisation 
internationale du Travail de la Société des 
N ations, 

Convoquée à Genève pa r Ie Conse il 
d'administration du Bureau inte rnational 
du Trava il et s'y étant réunie Ie 4 juin 
1U34 en sa dix-huit.ième session, 
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Après avo1r décidé d'adopter diverses 
propositions relatives à la revision par
tiell e de la convention concernant Ie tra
vail de nu it des femmes adoptée par la 
Conférence à sa première sess ion, question 
qui constitue Ie septième point à l'ordre 
du jour de la sess ion, 

Considérnnt que ces propositions doivent 
prendre la forme d'un projet de conven
tion internationale, 

adopte, oe dix-neuvième jour de juin mi l neuf 
cent trente-quatre, Ie projet de convention ei
après qui sera dénommé Convention {revisée) 
du travail de nuit {femmes) 1934 : 

Art. 1. 1. Pour l 'application de la présente 
convention, seront considérés comme "établ is
sements i ndustriels" notamment: 

a. les mines, carrières et industries extrac
t ives de toute nature; 

b. les industries dans lesquell es des pro
duits sont manufacturés, mod ifiés , nettoyés, 
réparés, décorés, achevés, préparés pour la 
vente, ou dans lesquelles les matières subissent 
une tran formation; y compris la construction 
des navires, les industries de démol ition de 
matór iel , ainsi que la production, la transfor
mation et la transmission de la force motrice 
en général et de l' électricité; 

c. la construction, la reconstruction, l'en
tretien, la réparation, la modification, ou la 
démoli tion de tous bàtiments et éd ifices, che
mins de fer, tramways, ports, docks, jetées, 
canaux, installations pour la navigation inté
rieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts 
coll ecteurs

1 
égouts ordinaires, puits, instal

lations télegraphiques ou téléphoniques, instal
lations électriques, usines à gaz, distr ibution 
d'eau, ou autres travaux de construction, ains i 
que les travaux de préparation "3t de fondation 
précédant les travaux ci-dessus. 

2. Dans chaque pays, l'autorité compé
tente déterminera la ligne de démarcation 
entre ]' industr ie, d'une part, Ie commerce et 
l'agriculture, d'autre part. 

Art. 2. 1. Pour l 'appl ication de la présente 
convention, Ie terme "nuit" signifie une pé
riode d'au moins heures consécutives, com
prenant l' intervalle écoulé entre dix heures du 
soir et cinq heures du matin. 

2. Toutefois, en cas de circonstances excep
tionnelles affectant les travailleurs employés 
dans une industrie ou dans une région déter
m inée, l'autorité cornpétente pourra, après 
consultation des organisations patronales et 
ouvrières intéressées, décider que, pour les 
femmes occupées dans cette industrie ou dans 
cette région, l'intervalle entre onze heures du 
soir et six heures du matin pourra être sub
stitué à l ' intervall e entre d ix heures du so ir 
et cinq heures du matin. 

3. Dans les pays ou aucun 1·èglement publ ic 
ne s'applique à l'emploi des femmes pendant 
la nuit dans les établ issements industriels

1 
Ie 

terme " nuit" pourra provisoirement, et penaant 
une pér iode maximum de trois années, dé
signer, à la discrétion du Gouvernement, une 
période de dix heures seulement, laquelle 
comprendra l'intervalle écoulé entre dix heu
res du soir et cinq heures du matin. 

Art. 3. Les femmes , sans disti nction d'àge, 
ne pourront être ernployées pendant la nuit 
dans aucun établissement industrie!, publ ic 

ou privé, ni dans aucune dépendance d'un de 
ces établissements, à l'exception des établisse
ments ou sont seuls employés les membres 
d'une même famille . 

Art. 4. L'article 3 ne sera pas appl iqué: 
a. en cas de force majeure, lorsque dans 

une entreprise se produit une interruption 
d'exploitation imposs ible à prévoir et n'ayant 
pas un caractère pér iodique ; 

b. dans Ie cas 011 Ie travai l s'applique soit 
à des matières premières, soit à des matières 
en élaboration, qui seraient susceptibles d'al
tération très rapide, lorsque cela est nécessaire 
pour sauver ces matières d'une perte inévitable. 

Art. 5. Dans !' Inde et au S iam , l 'appl ica
tion de l'article 3 de la présente convention 
pouna être suspendue par Ie Gouvernement, 
sauf en ce qui concerne les manufactures (fa,e
tories) telles qu' elles sont définies pa.r la loi 
nationale. Notification de chacune de. indus
tries exemptées sera faite au Bureau inter
national du Travail. 

Art. 6. Dans les établ issements industriels 
soumis à l'influence des saisons, et dans tous 
les cas ou des circonstances exceptionnelles 
l'exigent, la durée de la pér iode de nuit indi
quée à l'article 2 pourra être réduite à dix 
heures pendant soixante jours par an. 

Art. 7. Dans les pays ou Ie climat rend Ie 
travail de jour particul ièrement pénible, la 
période de nuit peut être plus courte que cell e 
fi xée par les articles ci-dessus, à la condition 
qu'un repos compensateur so it accordé pendant 
Ie jour. 

Art. 8. La présente convention ne s'appl i
que pas aux femmes qui occupent des postes 
de direction impliquant une responsabi li té et 
qui n'effectuent pas normalement un travai l 
manuel . 

Art. 9. Les ratifications officielles de la 
présente convention seront comrnuniquées au 
Secrétaire général de la Société des Nations 
et par lui enregistrées. 

Art. 10. 1. La présente convention ne I iera 
que les Membres de l'Organisation interna
tionale du Travail dont la ratification aura 
été enregistrée par Ie Secrétaire général. 

2. E ll e entrera en vigueur douze mois après 
que les ratif ications de deux Membres auront 
été enregistrées par Ie Secrétaire général. 

3. Par la suite, cette convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre douze mois après 
la data ou sa ratification aura été enregistrée. 

Art. ll . Aussitöt que les ratifications de 
deux Membres de l'Organisation internationale 
du Travail auront été enregistrées au Secré
tariat, Ie Secrétaire général de la Société des 
Nations notifiera ce fa it à tous les Membres 
de l'Organ isation internationale du Travai l. 
Il leur notifiera également l'enregistrement 
des ratifications qui l ui seront ultérieurement 
communiquées par tous autres Me1nbres de 
l 'Organ isation. 

Art. 12. 1 . Tout Membre ayant rntifié la 
présente convention peut la dénoncer à l'ex 
piration d'une période de dix années après la 
date de la mise en vigueur initiale de la con
vention, par un acte communiqué au Secré
ta i re général de la Société des N ations, et par 
1 ui enregistré. La dé nonciation ne p rendre 
effet qu ' une année après avoir été enregistrée 
au Secréta riat. 

7 



1935 22 JULI (S. 417) 630 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente 
convention qui, dans Ie délai d'une année après 
l'expiration de la période de dix années men
tionnée au paragraphe précédent, ne fera pas 
usage de la facu lté de dénonciation prévue par 
Ie présent article sera lié pour une nouvelle 
période de dix années, et, par Ja suite, pourra 
dénoncer la présente convention à l'expiration 
de chaque période de dix année dans les con
d itions prévues au présent article. 

Art. 13. A l'expiration de chaque période 
de dix années à compter de l'entrée en v igueur 
de la présente convention, Ie Consei l d'admi
nistration du Bureau international du Travail 
devra présenter à la Conférence générale un 
rapport sur l 'application de Ja présente con
vention et décidera s'i l y a lieu d'inscrire à 
l'ordre du jour de la Conférence la question 
de sa revis ion totale ou partielle. 

Art. 14. 1. Au cas oà la Conférence adop
terait une nouvelle convention portant revision 
totale ou partielle de la présente convention, 
et à mains que la nouvelle oonvention ne 
dis pose autrement: 

a. Ja ratification par un Membre de la 
nouvelle convention portant revision entraî
nera it de plein droit, nonobstant l'article 12 
ci-dessus, dénonciation imméqiate de la pré
sente convention, sous réserve que la nouvelle 
convention portant revision soit entrée en 
vigueur ; 

b. à partir de la date de l'entrée en vigueur 
de Ia nouvelle convention portant revision, 1 a 
présente convention cesserait d'être ouverte à 
la ratification des Membres. 

2. La présente convention demeurerait en 
tout cas en v igueur dans sa fot·me et teneur 
pour les Membres qui l'auraient ratifiée et 
qui ne ratifieraient pas la convention portant 
revis ion. 

Art. 15. Les textes frança is et anglais de 
Ja présente convention feront foi l'un et l'autre. 

(Engelsche tekst.) 

LEAGUE OF NATIONS. 

INTERNATIONAL LABOUR 
CONFERENCE. 

Draft Com·entlon concernlng employment 
of wom en durln g the ulght (re,,fsed 1934). 

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

Having been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International La
bour Office, and having met in its 
Eighteenth Session on 4 June 1934, and 

Having decided upon the adoption of 
certain proposals with regard to the par
tial rev ision of the Convention concerning 
employment of wamen during the night 
adopted by the Conference at its First 
Session, which is the seventh item on the 
Agenda of the Session, and 

Considering tha t these proposals must 
take the form of a D raft International 
Convention, 

adopts, this nineteenth day of J une of the 
year one thousand nine hundred and thirty
four the fo llowi ng Draft Convention which 
may' be cited as the Night Work (Wamen) 
Convention (Revised), 1934: 

Art. 1. 1. For the purpose of this Conven
t ion, the term "industri a l undertaking" in
cludes particularly: 

a. fines, quarries, a nd other works for the 
extraction of minerals from the earth ; 

b. Industries in which a r t icles are manu
factured, al tered, cleaned, repaired, ornament
ed, finished, adapted for sale, broken up or 
demolished, or in which materials are trans
formed; including shipbuilding, and the gene
ration, transformation, and transmiss ion of 
e lectricity or motive power of any kind ; 

c. Construction, reconstruction , maintenance, 
repair, alteration, or demol it ion of any 
building, railway, tramway, harbour, dook, 
pier, canal , inland waterway, road , tunnel, 
bridge, viaduct, sewer, d ra in, well, telegraphic 
or telephonic installation, electrical undertak
ing, gas work, water work, or other work of 
construction, as well as the preparation for or 
lay ing the foundations of any such work or 
structure. 

2. The competent author ity in each country 
shall define the line of d iv ision which separates 
indu try from commerce and agriculture. 

Art. 2. 1. For the purpose of this Con
vention, the term "night" sign ifies a per iod 
of at least eleven consecutive hours, including 
the interval between ten o'clock in the evening 
and five o'clock in the morning: 

2. Provided that, where are exceptional 
circumstances a ffecting, the workers employed 
in a particular industry or area, the competent 
authority may, after consul tation with the 
employers and workers' organisations con
cerned, decide that in the case of wamen 
employed in that industry or area, the interval 
between eleven o'clock in the evening and six 
o'clock in the morn ing may be substituted for 
the interval between ten o'clock in the even ing 
and five o'clock in the morning. 

3. In those countries where no Government 
regulation as yet appl ies to the employment of 
wamen in industr ial undertakings during the 
night the term "n ight" may provisionally, 
and for a max imum period of three years, be 
declared by the Government to sign ify a period 
o f only ten hours, including the interval 
between ten o'clock in the evening and five 
o'clock in the morning. 

Art. 3. Wamen without d istinction of age 
shall not be employed dur ing the ni ght in any 
public or private industria l undertaking, or in 
any branch thereof, other than a n undertaki ng 
in which only members of the same fami ly 
are employed. 

Art. 4. Article 3 shall not apply: 
a. In cases of forc e majeure, when in any 

undertak ing there occurs a n interruption of 
work which it was imposs ible to foresee, a nd 
which is not of a recun-ing character. 

b. In cases where the work has to do with 
raw materials or materials in course of treat
ment which are subject to rapid deterioration, 
when such night work is necessary to p reserve 
the sa id materials from certa in loss. 

Art. 5. In India and Siam, the application 
of A rticle 3 of this Convention may be 
suspended by the Government in respect to 
any industrial undertak ing, except factor ies as 
defined by the national la w. Notice of every 
such suspension shall be fil ed with the In
ternational L abour Office. 
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Art. 6. In industrial undertakings which 
are influenced by the seasons and in all cases 
where exceptional circumstances demand it, 
the night period may be reduced to ten hours 
on sixty days of the year. 

Art. 7. In countries where the climate 
renders work by day particularly trying to 
the health, the night period may be shorter 
than prescribed in the above articles, provided 
that compensàtory rest is accorded during the 
day. 

Art. 8. This Convention does not apply to 
women holding responsible positions of mana
gement who are not ordinarily engaged in 
manual work. 

Art. 9. The forma! ratifications of this 
Convention shall be communicated to the Se
cretary-General of the League of N ations for 
registration. 

Art. 10. 1. This Convention shall be binding 
only upon those Members of the International 
Labour Organisation whose ratifications have 
been registered with the Secretary-General. 

2. It shall come into force twelve months 
after the date on which the ratifications of 
two Membèrs have been 1·egistered with the 
Secretary-General. 

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

Art. 11. As soon as the ratifications of two 
Members of the International Labour Orga
uisation have been registered · with the Secre
tariat, the Secretary-General of the League 
of Nations shall so notify all the Members of 
the International Labour Organisation. He 
shall likewise notify them of the registration 
of ratifications which may be communicated 
subsequently by other Members of the Orga
nisation. 

Art. 12. 1. A Member which has ratified 
this Convention may denounce it after the 
expiration of ten years from the date on 
which the Convention first comes into force , 
by an act communicated to the Secretary
General of the League of N ations for registra
tion. Such denunciation shall not take effect 
until one year after the date on which it is 
registered with the Secretariat. 

2. Each Member which has ratified this 
Convention and which does not, within the 
year following the expiration of the period of 
ten years mentioned in the preceding para
graph , exercise the right of denunciation pro
vided for in this Article, will be bound for 
another period of ten years and, thereafter, 
may denounce this .Convention at the expi
ration of each period of ten years under the 
terms provided for in this Article. 

Art. 13. At the expiration of each perfod 
of ten years after the coming into force of this 
Convention, the Governing Body of the Inter
national Labour Office shall present to the 
Genera! Conference a report on the working 
of this Convention and shall consider the 
desirability of placing on the Agenda of the 
Conference the question of its revision in whole 
or in part. 

Art. 14. 1. Should the Conference adopt a 
new Convention revising this Convention in 
whole or in part, then, unless the new Con
vention otherwise provides, 

a. the ratification by a Member of the new 
revising Convention shall ipso jure involve the 
immediate denunciation of this Convention, 
notwithstanding the provisions of Article 12 
above, if and when the new revising Con
vention shall have come into force; 

b. as 'from the date when the new revising 
Convention comes into force, ·this Convention 
shall cease to be open to ratification by the 
Members. 

2. This Convention shall in any case remain 
in force in its actual form and content for 
those Members which have ratified it but have 
not ratified the revising Convention. 

Art. 15. The French and English texts of 
this Convention shall both be authentic. 

s. 418. 

22 J ul i 1935. WET, houdende voorbehoud 
der bevoegdheid tot toetreding tot het ont
werp-verdrag betreffende gedeeltelijke her
ziening van het verdrag betreffende scha
deloosstel] ing voor beroepsziekten ( Genève 
1934). 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo ·wij in ovenveging genomen hebben, 

dat het )Venschelijk is, dat Nederland toe
treedt tot het in de achttiende, van 4- 23 Juni 
1934 te Genèv.e gehouden, zitting der Alge
meene Conferentie ·van de vertegenwoordigers 
der Leden van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid van den Volkenbond aange
nomen ontwerp-verdrag betreffende gedeelte
lij ke herziening van het verdrag ( Genève 
1925) betreffende schadeloosstelling voor be
roepsziekten en daarbij gelet op de wet van 
den 6den Maart 1920, Staatsblad n°. 108, tot 
voorbehoud der bevoegdheid tot toetreding tot 
het Volkenbondverdrag en het Koninklijk be
sluit van den 26sten Maart 1920, Staatsblad 
n°. 127, houdende bekendmaking in het 
Staatsblad van de toetreding van Nederland 
tot het Volkenbondverdrag, op artikel 1 van 
het Vol kenbondverdrag, de artikelen 387 en 
405 van het Vredesverdrag van V ersailles van 
28 Juni 1919, zoomede op artikel 58 der 
·Grondwet; 

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

Wij behouden Ons de bevoegdheid voor toe 
te treden tot het nevens deze wet in afdruk 
gevoegde in de achttiende zitting der Alge
meene Conferentie van de vertegenwoordigers 
der Leden van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid van den Volkenbond aange
nomen ontwerp-verdrag betreffende gedeelte
lijke herziening van het verdrag ( Genève 
1925) betreffende schadeloosstelling voor be
roepsziekten. 

Lasten en bevel e n, enz . ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten Juli 

1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken , 
J. R. S 1 o tem aker de B ruïne. 
D e Minis ter van Buitenlan@che Zaken, 

de Graeff. 
De M iniste,· van Staat, 
Minister v an Koloniën, 

H. Co 1 ij n. 
(Uitgeg. 9 Aug. 1935. ) 
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(Fransche tekst.) 

ocrn•r:i;; DES NATIO s. 

CONFÉRENCE INTER ATIONALE D 
TRAVAIL. 

Projet <I e Conventlon conceroant la répa
ratlon <les mala<lles proresslonnelles 

(revlsé en 1934). 
La Conférence générale de l'Organisation 

internationale du Travail de la Société des 
:Nations, 

Convoqué à Genève par Ie Conse il d'ad
ministration du Bureau international du 
Trava il et s'y étant réunie Ie 4 juin 1934 
en sa dix-huitième session, 

Après avoir décidé d'adopter d iverses 
propositions relatives à la revision par
tielle de la convention concernant la ré pa
ration des maladies profe sionnell es adop
tée par la Conférence à sa septi_ème "ses
sion question qui constitue Ie cinqu1eme 
poi~t à l 'ordre du jour de la _session, . 

Considérant que ces pro po 1t1ons do1 vent 
prendre la forme d'un projet de conven
tion internationale, 

adopte, ce vingt et un ième jou_r de juin mil 
neuf cent trente-quatre, Ie pl'OJet de conven
tion e i-après qui sera dénommé Convention 
(rev i ée) des malad ies professionnell es, 1934. 

Art. 1. 1. Tout Membre de l'Organisation 
international e du Travail ratifiant la présente 
convention s'engage à assurer aux victimes de 
maladies professionnelles ou a leurs _aya nts 
droit une réparation basée sur les prmc1pes 
généraux de sa législatio_n nat ionale concer
nant la réparation des acmdents du travatl . 

2. Le taux de cette réparation ne sera pas 
inférieur à celui que prévoit la législation 
nationale pour les dómmages résultant d'ac
cidents du travail. Sous réserve de cette dispo
sition chaque Membre sera libre, en déter
mina~t dans sa législ_ation nationale, les con
ditions réglant Ie pa1ement de la repa_rat1on 
des maladies dont il s'ag1t, et en appltquant 
à ces maladies sa législation relative à la 
répa ration des accidents du ~ravail,. d'a?opter 
les modifications et adaptat1ons qm lui sem
blera ient expédientes. 

Art. 2. Tout Membre de l'Organisation in
ternationale du Travail ratifiant la présente 
convention s'engage à considérer_ com_m~ ma
ladies pl'Ofe sionnelles les mal ad1es ams1 que 
les intoxication pl'Oduites par les substances 
insorites sur Ie tableau ei-après, lorsque ces 
mala.dies ou intoxications survien.nent .à . des 
tra va il leurs occupés à des profess1ons, indus
tries ou pl'Océdés qui y correspondent da11s 
!edit tableau et résultant du trava tl dans une 
entreprise assujettie à la législation nationale. 

TABLEAU. 

Liste des ·maladies et 
des substances 

toxiques. 
Intoxication par Ie 

plomb, ses a lliages 
ou ses composés, 
avec les conséquen
ces directes de cette 
intoxication. 

Liste des professions, 
indust,·ies ou procédés 

correspondants . 

Tra itement des mine
rais contenant du 
plomb, y compris Ie 
CP,ndres plombeuses 
d'usines à zine. 

Intoxication par Ie 
mercure, ses amai
games et ses com
posés, avec les con
sóquences di rectes 
de cette intoxica
tion. 

Infection charbon
neuse. 

Silicose avec ou sans 
tuberculose pulmo
naire, pour a utant 
que la si licose so it 
une causc détermi

nante de l'incapacité 
ou de la mort. 

Intoxication par Ie 
phosphore ou ses 
composés avec les 
conséquences direc
tes de cette intoxi
cation. 
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Fusion du vieux zine 
et du plomb en 
sauinon. 

Fabrication d'objets 
. en plomb fondu ou 

en alliages plombi
fères . 

Industr ies polygra-
phiques. 

Fabrication des com
pos · s de plomb. 

F a brication et répara
tion de& accumula
teurs. 

Préparation et emploi 
des émaux contenant 
du plomb. 

Poli sage au moyen 
de limaill e de plomb 
ou de potée plombi
fère. 

'l'ra.vaux de peinture 
comportant la pré
paration ou la ma

nipulation d'enduits, 
de mastics ou de 

tei ntes contenant des 
pigments de plomb. 

Trai tement des mine
ra is de mercure. 

Fabrication des com
posés du rnercure . 

Fabrication des appa
reil de mesure ou 
de laborato ire. 

Préparation des ma
tiè res premières pour 

la chapell erie. 
Dorure au feu . 
Emploi des pompes à 

mercure pour la fa
brication des lampes 
à i ncandescence. 

Fabrication des amor
ces au ful minate de 
m ercure. 

Ouvriers en contact 
avec des animaux 
cha,·bonneux. 

Manipulation de dé
bris d'animaux . 

Chargement, déchar
gement ou transport 
de marchand ises. 

Les industries ou pro
cédés reconnus par 
la législation natio
nale comme compor
tant l'exposition au 
risque de silicose. 

Tous procédés com
portant Ia produc
tion, Ie dégagement 
ou l'utilisation du 
phosphore ou de ses 
composés. 
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Intoxication par l'ar
senic ou ses com
poséE avec les con
séquonces directes 
de cette intoxica
tion. 

Intoxication par Ie 
benzène ou ses ho
mologues. leurs dé
rivés nitrés et ami
nés, avec les con
séquences directes 
de cette intoxica
tion. 

Intoxication par les 
déri vés halogénés des 

hydrocarbu res de Ia 
série grasse. 

Troubles pathologi
ques dus: 
a. au radium et anx 

autres substance~ 
radioactives, 

b. aux Rayons X. 

Epithéliomas primi
ti fs de la peau. 

Tous procédés com
portant la produc
tion, Ie dégagement 
ou l'utilisation de 
l'arsenic ou de ses 
composés. 

Tous procédés com
portant la produc
tion, Ie dégagement 
ou l'utilisation du 
henzène ou de ses 
homologues ou de 
leurs dérivés nitrés 
et aminés. 

Tous proci\dés com
portant la produc
t ion. Ie dégagement 
ou l'utilisation des 
dérivés halogénés 
des hydrocarbures 
de la série grasse, 
désignés par la lé
gislation nationale. 

Tous procédés expo
sant à l'action du 
radium, des subs
tances radioactives 
ou des Rayons X. 

Tous procédés com
portant la manipu
lation ou l'emploi 
du goudron, du brai, 
du bitume, des hui
les minérales, de la 
paraffine, ou de 
composés, produits 
ou résidus de ces 
substances. 

Art. 3. Les ratifications officielles de la 
présente convention seront communiquées au 
Secrétaire général de la Société des Nations 
et par lui enregistrées. 

Art. 4. 1. La présente convention ne liera 
que les Membres de l'Organisation internatio
nale du Travail dont la ratification aura été 
enregistri\e par le Secrétaire général. 

2. Elle entrera en vigueur douze mois après 
que les ratifications de deux Membres auront 
été enregistrées par Ie Secrétaire général. 

3. Par la su ite, cette convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre douze mois 
après la date ou sa ratification aura été en
registrée. 

Art. 5. Aussitöt que les ratifications de 
deux Membres de l'Organisation internationale 
du Travail auront été enregistrées au Secré
tariat, Ie Secrétaire général de la Société des 
Nations notifiera ce fait à tous les Membres 
de l'Organisation internationale du Travail. 
Il leur notifiera également l 'enregistrement 
des ratifications qui lui seront ultérieurement 
communiquées par tous autres Membres de 
1 'Organisation. 

Art. 6. 1. Tout Membre ayant ratifié la 
présente convention peut la dénoncer à l 'ex
piration d'une période de cinq années après la 

date de la mise en vigueur initiale de la con
vention, par un acte communiqué au Secrétaire 
général de la Société des Nations, et par lui 
enregistré. La dénonciation ne prendra effet 
qu'une année après avoir été enregistrée au 
Secrétariat. 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente 
convention qui, dans Je délai d'une année 
l'expiration de la période de cinq années 
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera 
pas usage de la faculté de dénonciation prévue 
par Ie présent article sera lié pour une nou
velle période de cinq années, et, par la suite, 
pourra dénoncer Ja présente convention à l'ex
piration de chaque période de cinq années clans 
les conditions prévues au présent article. 

Art,. 7. A l'expiration de chaque période de 
dix années à compter de l'entrée en vigueur de 
la présente convention, Ie Conseil d'adrninistra
tion du Bureau international du Travail devra 
présenter à la Conférence générale un rapport 
sur l'application de la présente convention et 
décidera s'i l y a lieu d'inscrire à l'ordre du 
jour de la Conférence la question de sa revi
sion totale ou partielle. 

Art. 8. 1. Au cas ou la Conférence adop
tera it une nouvelle convention portant revision 
totale ou partielle de Ja présente convention, 
et à moins que la nouvelle convention ne 
dispose autrement: 

a. la ratification par un Membre de la 
nouvelle convention portant revision entraî
nerait de plein droit, nonobstant l'article 6 
ci-dessus, dénonciation immédiate de la pré
sente convention, sous réserve que la nouvelle 
convention portant revision soit entrée en 
v1gueur; 

b. à parti~e la date de l' entrée en vigueur 
de la nouvelle convention portant revision, la 
présente convention cesserait d'être ouverte à 
la ratification des Membres 

2. La présente convention demeurerait en 
tout cas en vigueur dans sa forme et teneur 
pour les Membres qui l'auraient ratifiée et 
qui ne ratifieraient pas la convention portant 
revision. 

Art. 9. Les textes français et anglais de la 
présente convention feront fo i l'un et l'autre. 

(Engelsche tekst.) 

LEAGUE OF NATIONS. 

INTERNATIONAL LABOUR 
CONFERENCE. 

Draft Conventlon concernlng workmen's 
compensatlon for occu1iatlonal dlseases 

(revlse<l 1984). 
The Genera! Conference of the Internatio

nal Labour Organisation of the League of Na
t ions, 

Having been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International La
bour Office, and having met in its 
Eighteenth Session on 4 J une 1934, and 

Having decidecl upon the adoption of 
certain proposals with regarcl to the 
partial revision of the Convention con
cerning workmen's co1nperisation for occu
pational diseases adopted by the Conferen
ce at its Seventh Session, which is the 
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fifth item on the Agenda of the Session, 
and 

Considering that these proposals must 
take the form of a Draft International 
Convention, 

adopts, this twenty-first day of J une of the 
year one thousand nine hundred and thirty
four, the following Draft Convention which 
may be cited as the Workmen's Compensa
tion (Occupational Diseases) Convention (Re-
vised) , 1934. . , 

Art: · 11. '1. E·aèh Member of the Interna
t ional ''Labour Organisation which Tatifies this 
Convention ''under~akes to providé that com
pensation _sha ll be payaöle to workmen inca
pacitated by occupationar di seases, or, in case 
of death from such diseases, to their depen
dants, in accordance with the general princi 
ples of the natioilal legislation relating to 
compensation for industrial accidents, . 

2. The rates of such compensation shall be 
not less than thóse prescribéd by the national 
legislation for injury r esulting from industr ial 
accidents, Subject to this provision, each 
Member, in determining in its national law 
or regulations· the conditions under which 
compensation for the said di seases sha ll be 
payable, and in applying to the said di seases 
its legislation in regard to compensation for 
industrial accidents, may make such modifi
cations and adaptations as it thinks expedient. 

Art. 2. Each Member of the International 
Labour Organisation which ratifies this Con
vention undertakes to consider as occupational 
diseases those diseases and poisonings produced 
by the substances set forth in the · Schedule 
appended hereto, when such diseases or such 
poisonings affect workers engaged in the 
tt-ades, industries or processes placed opposite 
in the said Schedule, and result from occu
pation in an undertaking' covered by the sa id 
national legislation. 

SCHEDULE 

List of dis.eases and 
toxic substances. 

Poisoning by lead, its 
alloys or compounds 
and their sequelae. 

List of corresponding 
trades, indmtries or 

pror.esses .. 

Handling of are con
taining lead, in
cl uding fine shot in 
zi nc factories, 

Casting· of old zine 
and lead in ingots. 

Manufacture of arti
cles made of cast 
lead or of lead 
alloys. 

Employment in the 
polygraphic indus
t .1·ies. 

Manufacture of lead 
compounds. 

Manufacture and re
pair of electric ac
c'umulators. 

Preparation and use 
of enamels con
taining lead. 

Polishing by means 
of lead files or put-

Poisoning by mer
cury, its amalgams 
and compounds and 
their sequelae. 

Anthrax infection. 

Silicosis with or with
out pulmonary tu
berculosis, provided 
that silicosis is an 
essential factor in 
causing the resul
tant incapacity or 
death. 

Phosphorus poisoning 
by phosphorns or i ts 
compounds, and its 
sequelae. 

Arsenic poisoning by 
arsen!c or its oom• 
pounds, a nd its 
sequelae. 

Poisoning by benzene 
or its homologues, 
their nitro- and 
amido-derivatives, 
and its sequelae. 
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ty powder with a 
lead content. 

All painting operati
ons inval ving the 
preparation and 
manipulation of 
coating substances, 
cements or colour
ing substances con
taining lead pig
ments. 

Randing of mercury 
ore. 

Manufacture of mer
cury compounds. 

:Manufacture or mea
sui-ing and labora
tory apparatus. 

Preparation of raw 
material for the 
hatmaking industry. 

Hot gilding. 
Use of mercury 

pumps in the ma
nufacture of i ncan
descent lamps. 

Manufacture of ful
minate of mercury 
primers. 

Work in connection 
with animals infect
ed with anthrax. 

Handling of anima! 
carcasses or parts 
of such carcasses 
including hides, 
hoofs and horns. 

Loading and unload
ing or transport of 
merchandise. 

Industries or processes 
recognised by na
tional law or regu
lations as involving 
exposure to the risk 
of sil icosis, 

Any process involvmg 
the production, li
beration or utilisa
tion of phosphorns 
or its compounds. 

Any process involving 
the production, li
beration or utilisa
tion of arsenic or 
its compounds. 

Any process involving 
the production, li 
beration . or utilisa
tion of benzene or 
its homologues, or 
their ni tra- and 
amido-derivatives. 
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Poisoning by the ha
logen derivatives of 
hydrocarbons of the 
a liphatic series. 

Pathologica l mani
festations due to: 
a. radium and other 

radioactive sub
stances; 

b. X-rays. 

Primary epithelioma
tous cancer of the 
skin. 

Any process involving 
exposure produc
tion, liberation or 
ntil isation of halo
gen derivatives of 
hydrocarbons of the 
aliphatic ser ies de
signated by national 
laws or regulations. 

Any process involving 
exposure to the ac
tion of radium, ra
dioactive substan
ces, or X-rays. 

Any process involving 
the handling or use 
of tar, pitch, bit
umen, mineral oil, 
paraffin, or the 
compounds, pro
ducts or residues of 
these su bstances. 

Art. 3. The forma! ratifications of this 
Convention sh all be communicated to the 
Secretary-General of the League of Nations 
for registration. 

Art. 4. l. This Convention shall be bind
ing only upon those Members of the Inte r
national Labour Organisation whose ratifica
tions have been reg istered with the Secretary-
General. · 

2. It shall come into force twelve months 
a fter the date on which the ratification of t~vo 
Members h ave been registered with the Se
cretary-General. 

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

Art. 5. As soon as the ratifications of two 
Members of the International Labour Organ i
sation have been registered with the Secreta
riat, the Secretary-General of the League of 
N ations shall so notify all the Members of the 
International Labour Organisation. He shal l 
likewise notify them of the registration of 
ratifications which may be communicated sub
sequently by other Members of the Organisa
tion. 

Art. 6. l. A Member which has ratified 
this Convention may denounce it after the ex
piration of five years from the date on which 
the Convention first comes into force, by an 
act communicated to the Secretary-General of 
the League of Nations for registration. Such 
denunciation shall not take effect until one 
year after the date on which it is registered 
with the Secretariat. 

2. Each Member which bas ratified this 
Convention and which does not, within the 
year following the expiration of the period of 
five years mentioned in the preceding para
graph, exercise the right of denunciation pro
vided for in this Article, will be bound for 
another periqd of five years and, thereafter, 
may denounce th is Convention at the expi ra-

tion of each pe riod of five years under the 
terms provided for in this Article. 

Art. 7. At the expiration of each period 
of ten years after the coming into force of 
this Convention, the Governing Body of the 
International Labour Office shall present to 
the Genera! Conference a report on the work
ing of this Convention and shall consider the 
desirabil ity of placing on the Agenda of the 
Conference the question of its revision in 
whole or in part. 

Art. 8. l. Should the Conference adopt a 
new Convention revising this Convention in 
whole or in part, then, unless the new Con
vention otherwise provides, 

a. the ratification by a Member of the 
new re.vising · Convention shall ipso jure in
volve the immediate denunciation of this Con
vention, notwithstanding the provisions of 
Article 6 above, if and when the new revising 
Convention shall have come into force; 

b. as from th~ date when 'the new revising 
Convention comes into force this Convention 
shall cease to be open to ratification by the 
Members. 

2. This Convention sh à ll in any case re
main in force 1n its actual form and content 
for those Members which have ratified it hut 
have not ratified the revising Convention. 

Art. 9. The French and English texts of 
this Convention shall both be authentic. 

s. 419. 

22 Juli 1935. WET tot goedkeuring van het 
ontwerp-verdrag betreffende den duur van 
den arbeid, in automatische vensterglas
fabrieken ( Genève 1934). 

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

dat het wenschelijk is, dat N ede,,.Zand toetreedt 
tot het in de achttiende, van 4- 23 Juni 1934 
te Genève gehouden, zitting der A lgemeene 
Conferentie van de vertegenwoordigers der 
Leden van de Internationale Organisatie van 
den Arbeid van den Volkenbond aangenomen 
ontwerp-verdrag betreffende den duur van den 
a rbeid in automatische vensterglasfabrieken 
en daarbij gelet op de wet van den 6den 
Maart 1920, Staatsblad n°. 108, tot voorbe
houd der bevoegdheid tot toetreding tot het 
Volkenbondverdrag en het Koninklijk besluit 
van den 26sten Maart 1920, Staatsblad n°. 
127, houdende bekendmaking in het Staats
blad van de toetreding van Nederland tot het 
Volkenbondverdrag, op artikel 1 van het Vol
kenbondverdrag, de artikelen 387 en 405 van 
het Vredesverdrag van Versailles van 28 J uni 
1919, zoomede op artikel 58 der Grondwet; 

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

Wordt goedgekeurd het nevens deze wet in 
a fdruk gevoegde in de achttiende zitti ng der 
Algemeene Conferentie van de vertegenwoor
digers der Leden van de I nternationale Orga
nisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag betreffende den 
duur van den arbeid in automatische venster
glasfabrieken. 
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L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten J ui i 

1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J . R. S I o tem a ker de B ruïne. 
De Minister van B uitenla-ndsche Zaken, 

de Graeff. 

Fransche tekst. 

De Minister van Staat, 
M inister van Koloniën, 

H. Colijn. 
(Ui tgeg. 9 Augustus 1935.) 

SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

CONFÉRENCE I NTERNATIONALE DU 
TRAVAIL. 

Projet de Convention concernant la durée 
1lu travall dans les verrcrles à vltres 

automatlques. 
La Conférence générale de l 'Organisation 

internationale du Travail de la Société des 
Nations , 

Convoquée à Genève par Je Consei l d'ad
ministration du Bureau international du 
T ravai! et s'y étant réunie Je 4 juin 1934 
en sa dix-huitième sess ion, 

Après avoir décidé d'adopter diverses 
propositions relatives à la durée du tra
vail dans les verreries à vitres automati
ques, question qui constitue le troisième 
point à l'ordre du jour de la sess ion, 

Après avoir décidé que ces propositions 
prendra ient la ferme d'un projet de con
vention internationale, 

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil 
neuf cent trentequatre, le projet de conven
tion ei-après qui sera dénommé Convention des 
verreries à vitres, 1934: 

Art. 1. 1. La présente convention s'appli 
que aux personnes qui travaillent par équipes 
successives aux opérations nécessairement con
t inues dans les verreries à vitres produisant, 
par des machines automatiques, du verre à 
vitres ou du verre ayant les mêmes caractéris
tiques et n'en différant que par l'épaisseur et 
les autres dimensions . 

2. Est cons idérée comme opération néces
sa irement continue, toute opération qui, en 
raison du caractère automatique et continu de 
l'alimentation en verre fondu et du fonction
nement des machines, est nécessairement ef
fectuée sans interruption à aucun moment du 
jour, de la nu it et de la semaine. 

Art. 2. 1. Les personnes auxquelles s'ap
pl ique la présente convention devront être em
ployées suivant un système comportant au 
moins quatre équipes. 

2. La durée du trava il de ces personnes ne 
pourra pas dépasser en moyenne quarante
deux heures par semaine. 

3. Cette moyenne sera ca lculée sur une 
période ne dépassant pas quatre semaines. 

4. La durée du poste de trava il ne pourra 
pas excéder hui t heures. 

5. La durée du repos compris entre deux 
postes de la même équipe ne pourra pas être 
inférieure à seize heures; toutefois, cette du
rée pourra, si cela est nécessa ire, être réduite 

au moment du changement périodique de 
l ' horaire des équipes . 

Art. 3. 1. Les limi tes prévues à l'article 2, 
paragraphes 2, 3 et 4, pourront être dépassées 
et la période de repos prévue au paragraphe 
5 pourra être réduite, mais uniquement dans 
la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne 
sérieuse ne soit apportée à la ma rche normale 
de l 'établissement: 

a. en cas d'accident survenu ou imm inent, 
en cas de travaux d'urgence à effectuer aux 
mach ines ou à !'outillage ou en cas de force 
majeure; 

b. pour faire face à ]'absence imprévue 
d'une ou pl usieurs personnes d'une équipe. 

2. Une compensation appropr iée pour les 
heures supplémentaires effectuées en vertu du 
présent article sera accordée dans des cond i
tions qui seront fixées par la législation na
tionale ou par accord entre les organisat ions 
d'employeurs et de travai ll eurs intéressées. 

Art. 4. En vue de faci li ter l 'application 
effective des dispositions de la présente con
vention, chaque employer devra: 

a. faire connaître au moyen d'affiches ap
posées d'une manière apparente dans l 'éta
bl issement ou autre lieu convenable, ou selon 
tout autre mode approuvé par l 'autorité com
pétente, les heures auxquelles commence et 
finit Ie tour de chaque équipe; 

b. une fois l'hora ire notifié, ne Je modifier 
que selon Je mode et la forme d'avis approu
vés par l 'autorité compétente; 

c. inscrire sur un registre , selon le mode 
approuvé par l 'autorité compétente, toutes les 
heures supplémentaires effectuées en vertu de 
l'article 3, a insi que la compensation accordée 
pour ces heures supplémentaires. 

Art. 5. Les ratifications officiell es de la 
présente convention seront communiquées au 
Secrétaire général de la Société des Nations et 
par lui enregistrées. 

Art. 6. 1. La présente convention ne liei-a 
que les Membres de l'Organisation in terna
tionale du Trava il dont la ratification aura 
été enregistrée par Ie Secrétaire général. 

2. Elle entrera en vigueur douze mois 
après que les ratifications de deux Membres 
auront été enregistrées par la Secréta ire gé
néral. 

3. Par la suite , cette convention entreni en 
vigueur pour chaque Membre douze mois après 
la date ou sa rati fication aura été enregistrée. 

Art. 7. Aussitót que les ratifications de 
deux Membres de l'Organisation internatio
nale du Travail auront été enregistrées au Se
crétariat, Je Secrétaire général de la Société 
des Nations notifiera ce fait à tous les Mem
bres de l'Organisation intemationale du Tra
vail. Il leur notifiera également l' enregistre
ment des ratifications qui lui seront ultérieure
ment communiquées par tous autres Membres 
de l'Organisation. 

Art. 8. 1. Tout Membre ayant ratifié la 
présente convention peut la dénoncer à l' expi 
ration d'une période de dix années après la 
date de Ia mise en vigueur initial e de Ia con
vention, par un acte communiqué au Secré
taire général de la Société des Nations, et par 
lui enregistré. La dénonciation ne prendra 
effet qu'une année après avoir été enregistrée 
au Secrétariat. 
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2. Tout Membre ayant ratifié la présente 
conventio n qui , dans le déla i d'une année 
après l'expiration de la période de dix années 
mentionnée a u paragraphe précédent, ne fera 
pas usage de la faculté de dénonc iation prévue 
par Je présent article sera I ié pour une nou
velle période de dix années, e t, par la suite, 
pourra dé noncer la présente convention à l 'ex
piration de ch aque pér iode de dix années dans 
les conditions prévues a u présent article. 

Art. 9. A l 'expiration de chaque période 
de dix années à compter de l' entrée en vi
gueur de la présente convention , Ie Conseil 
d'administration du Bureau internat ional du 
Tra vai l de vra présenter à la Conférence gé
nérale un rapport sur l 'appl ication de l a pré
sente convention et décidera s' il y a li eu 
d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence 
la question de sa re vision totale ou partielle. 

Art. 10. 1 . Au aas ou ia Conférence adop
terait une nouvelle convention portant revis ion 
totale ou partielle de l a p résente conven t ion, 
et à moins que la nouvelle convention ne di -
pose autrement: 

a. l a ratifi cation par un M embre de la 
nouvelle convention portant rev ision entraîne
rait de plein droit, , nonobstant l 'article 8 ci
dessus, dénonciation imrnéd iate de l a présente 
convent ion , sous réserve que la nouvelle con
vention portant revision so it entrée en vigueur ; 

b. à partir de la date de l' entrée en vigueur 
de la nou vell e convention porta nt rev ision , la 
présente convention cessera it d'être ouverte à 
la ratification des M embres. 

2. L a présente convent ion demeu rera it en 
tout cas e n vi gueur dans sa forme et teneur 
pour les Membres qui l' aura ient ratifiée et qui 
ne ratifieraient pas la convention portant re
vision. 

Art. ll . Les textes français et a nglais de l a 
présente conven t ion feront foi l 'un et l' a utre. 

Engelsche te kst . 

LEAGUE OF NATIONS. 

INTERNATIONAL LABOUR 
CONFERENCE. 

Draft Con ventlon for the regulatlon of 
honrs or work In automatic sheet- glass 

works. 
The Genera! Conference of the International 

Labour Organisation of the League of Nations, 
Having dec ided upon the adoption o f 

certa in proposals with regard to t he regu
lation of hours of work in a utom atic 
Eighteenth Session on 4 J une 1934, and 

H aving decided upon adoption of cer
tain proposals with regard to the regula
tion of hou rs of work in a utomatic sheet
glass works, which is the third item on 
the A genda of the Sess ion , a nd 

Hav ing determined that these proposa ls 
shall take the form of a D raft Internatio
nal Convention, 

adopts, thi twenty-first day of June of the 
year one thousand nine hundred and thirty
four, the following Draft Convention which 
m ay be cited as the Sheet-Glass Works Con
vention, 1934: 

Art. l. l. This Convention appl ies to pe r-

sons who work in success ive shi fts in necessa
ril y cont inuous operations in sheet-glass works 
which manufacture by automatic m achines 
sheet-glass or other glass of the same charac
teristics which only differs from sh eet-g lass in 
thickness and other dimensions. 

2. By necessaril y continuous operations are 
meant all operations which , on account of the 
automatic and continuous character of the 
feed ing of the molten g lass to the machines 
and the working of the machines, are neces
saril y carr ied on without a break at any time 
of the day, night or week. 

Art. 2. l. The persons to whom thi s Con
vention appl ies sha l I be employed under a 
system providing [or at least four sh ifts. 

2. The hours of work of such persons shall 
not exceed an average of forty-two per week. 

3. This average shall be calcul ated over a 
period not exceed ing four wee ks. 

4. The length of a spel I of work sha ll not 
exceed eight hours. 

5. The interva l between two spell s of work 
by the same shift sh aJ I not be less than six
teen hours: Provided that t hi s interval may 
whei-e necessary be reduced on the occas ion 
of the periodical change-over of shi fts. 

Art . 3. 1. The limi ts of hours prescribed 
in paragraphs 2, 3 and 4 of Article 2 may be 
exceeded and the inte rva l prescribed in para
gr a ph 5 reduced , but only so far as may be 
necessary to avoid serious interference wilh 
the ordinary working of the undertaking, 

a. in case of accident, actual or threatened, 
or in case of urgent work to be clone to ma
chinery or plant, or in case of force majeure; 
or 

b. in order to make good the unforeseen 
absence of one or more members of a sh ift . 

2. Adequate compensat ion for all adài
tional hours worked in accordance with th is 
Article shall be granted in such m a nner as 
may be deterrn ined by nationa l laws or regu
lations or by agreement between the organisa
tions of employers and workers concerned . 

Art. 4. In order to facilitate the e ffective 
enforcement of the provisions of this Conven
tion every employer shall be required: 

a. to notify, by the posting of notices in 
conspicuous positions in the works or other 
suita bl e place or by such other method as may 
be approved by the competent authority, the 
hours at which each shift begins and ends; 

b. not to al ter the hours so notified except 
in such manner a nd with such notice as may 
be approved by the competent authority; a nd 

c. to keep a record in the form prescribed 
by the competent a uthority of a ll additional 
hours worked in pursuance of Article 3 of 
this Convention and of the compensation 
granted in respect thereof. 

Art. 5. The forma) ratificat ions of thi s Con
vention sh all be communicated to the Secre
tary-General of the L eague of Nations for 
registration. 

Art . 6. 1. This Convention shall be b ind
ing only upon those Members of the Interna
tional L abour Organisation whose ratifications 
have been regi stered with the Secretary-Gene
ral. 

2. It shall come into force twelve months 
after the date on which the ratifications of 
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two Members have been registered with the 
Secretary-General. 

3. Thereafter, th is Convention shall carne 
into force for any Member twelve months 
after the date on which its ratification . has 
been registered. 

Art. 7. As soon as the ratifications of two 
Members of the International L abour Organi
sation have been registered with the Secreta
riat, the Secretary-General of the League of 
Nations shall so notify all the Members of 
the International L abour Organisation. He 
shall likewise notify them of the registration 
of ratifications which may be communicated 
subsequently by other Members of the Organi
sation. 

Art. 8. 1. A Member which has ratified 
th is Convention may denounce it after the ex
piration of ten years from the date on which 
the Convent,on first comes into force, by an 
act communicated to the Secretary-General of 
the League of Nations for registration. Such 
denunciation sh all not take effect until one 
year after the date on which it is registered 
with the Secretariat. 

2. Each Member which has ratified this 
Convention and which does not, within the 
year following the expiration of the period of 
ten years mentioned in the preceding para
graph , exercise the right of denunciation pro
vided for in th is Article, wi ll be bound for 
another period of ten years and, thereafter , 
may denounce this Convention at the expira
tion of each period of ten years under the 
terms provided for in this Article. 

Art. 9. At the expiration of each period of 
ten years after the coming into force of th is 
Convention, the Governing Body of the Inter
national L abour Office shall present to the 
Genera] Conference a report on the working 
of this Convention and shall consider the desi
rab ili ty of placing on the Agenda of the Con
ference the question of its rev ision in whole 
or in part. 

Art. 10. 1. Should the Conference adopt a 
new Convention revising this Convention in 
whole or in part, then, unless the new Con
vention otherwise provides, 

a. the ratification bij a Member of the new 
rev ising Convent ion sha ll ipso jure inval ve 
the immediate denunciation of this Conven
tion, notw ithstanding the provisions of Article 
8 above, if and when the new revising Con
vention shali have carne into force ; 

b. as from the date when the new revising 
Convention comes into force this Convention 
shall cease to be open to ratification by the 
Members. 

2. This Convention shal l in any case re
main in force in its actual form and content 
for those Members which have ratified it but 
have not ratified the revi sing Convention. 

Art. ll. The French and English texts of 
this Convention shall bath be authentic. 

s. 420. 

22 Juli 1935. WET, houdende kwijtschelding 
van een door de Algemeene Rekenkamer 
in Nederlanilsch-b1dië aa n de erfgenamen 
van wijl en C. L. B urgemeestre, in leven 
gewezen algemeen ontvanger van 's Lands 
kas te Bandocng, opgelegde vergoeding. 

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

dat ingevolge artikel 19 der Indische Compta. 
bil iteitswet (N ede,·lanilsch Staatsblad 1925, n° . 
328, I ndisch Staatsblad n°. 448) kwijtschel -
ding van vorderingen van N ederlandsch-l ndië 
tot een bedrag boven f 10,000 bij de wet be
hoort te geschieden en dat er termen zijn ge
vonden om de hierna te noemen kw ij tschelding 
te ver l eenen ; 

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

Aan de weduwe en overige erfgenamen van 
wijlen den gepensionneerden Nederlandsch
Indischen ambtenaar C. L . Burgemeestre, in 
leven gewezen Algemeen Ontvanger van 
's L ands kas te Bandoeng, wordt kwij tgeschol
den eene som van f 15,765 , zijnde het bedrag, 
hetwelk van hen ingevolge het besluit van de 
Eerste T afel der Algemeen Rekenkamer in 
Nederlandsch- l ndië van 7 December 1931, n° . 
9969/Afd. A., behoort te worden nagevorderd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten Juli 

1935. 

s. 421. 

WILHELMINA. 
D e M ïnister van Staat , 
Minister van Koloniën, 

H. Co lijn. 
(Ui tgeg. 2 Augustus 1935.) 

22 Juli 1935. v\-"'ET, houdende wijziging van 
de Beroepswet. 

Bijl. Hand. $Je Kam er 1934/1935, n°. 170, 
1-8. 

Hand. id. 1934/1935, blz. 1933- 1945. 
Bijl. Hand. 1e Kamer 1934/1935, n°. 170, 

blz . 1-3. 
Hand. id. 1934/1935, blz. '168. 

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

dat het wenschelijk is de Beroepswet nader te 
wijzigen en aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
In de Beroepswet worden de navolgende 

wijzigingen aangebracht: 
Art. I. In artikel 1 wordt de punt aan het 

slot vervangen door een komma en daarna in
gevoegd: 

"be hou <lens voor zoo veel betreft beroepen 
a ls bedoeld in artikel 92 dier wet, waarom
trent de centrale raad van beroep in eersten 
en eenigen aanleg oordeelt." 

Art. II. De tweede volzin van het tweede 
!iel van artikel 5 vervalt. 

Aan het slot van het eerste l id van artikel 
6a wordt de punt vervangen door een komma 
en daarna toegevoegd: 

.,aan een beëedigd klerk ter griffie van den 
Hoogen Raad der Nederlanden, een gerechts
hof of eene arrondissements-rechtbank of aan 
een beëedigd ingezetene van het kanton, als 
bedoeld in artikel 33 van de wet op de R ech
terlijke Organ isatie en h et Beleid der Justitie, 
mits deze personen hebben verkregen eenen 
graad of de hoedanigheid als omschreven in 
artikel 7." 

Aan het laatste lid van artikel 6a wordt eer 
nieuwe volzin toegevoegd, luidende: 
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"Zij vervalt van rechtswege, wanneer alsnog 
door Ons een voorzitter wordt benoemd of de 
rund van beroep wordt ontbonden." 

Het tweede J;d van artikel 8a wordt gele
zen: 

,,De heëedigde klerken ter griffie worden, 
op aanbeveling van den griffier, aangesteld 
doo'r den voorzitter van den raad van beroep. 
Zij gen ieten als zoodanig geene bezoldiging: 
eYenwel kan hun voor hunne werkzaamheden 
door Ons eene vergoeding worden toegekend.'' 

Ingevoegd wordt een nieuw artikel 13, lui
dende: 

"Aan vakvereenigingen van werkgevers en 
van werklieden kan op bij algemeenen maat
regel van bestuur te regelen voet de bevoegd
heid worden verleend personen voor plaatsing 
nis lid of als plnatsvervangencl !iel op de lij s
ten der leden van de raden van beroep voor 
te dragen." 

In artikel 30, eerste I iel, wordt de punt aan 
het slot vervangen door een kommapunt en 
daarna een nieuwe a linea ingevoegd, luidende: 

"4°. ter terechtzitting van den raad van 
beroep waarvan zij I id zijn als raadsman .of 
gemacht igde van eene partij op te treden." 

H et tweede lid van artikel 30 wo1·clt ge
lezen : 

,,De sub 1 °. en 2°. omschreven verbodsbepa-
1 ingen gelden ook voor den g riffi er, de plaats
vervangende griffiers en de beëedigde klerken 
te r griff ie." 

Artikel 31 wordt gelezen: 
" De voorzitter en de griffier kunnen niet 

tevens zijn advocaat, procureur of notaris. 
Behoudens het bepaalde in artikel 6a is het 
hun verboden eenig openbaar ambt te beklee
den, waaraan eene vaste wedde verbonden is. 

Het is den voorzitter, den plaatsvervangen
dcn voorzitters, den griffiers, den plaatsver
vangenden griffiers en den beëedigden kler
ken ter griffie verboden middellijk of onmid
dellijk als werkgever eenig krachtens de On
gevallenwet 1921 verzekeringsplichtig bedrijf 
uit te oefenen of als werkman daarin werk
zaam te zijn. Ten aanzien van bedrijven, niet 
uitgeoefend door natuurlijke personen, wor
den, voor de toepassing van dit lid, als werk
gevers beschouwd, bij publiekrechtelijke licha
men de personen. met bestuursgezag bekleed 
bij de bedrijven door deze publiekrechtelijke 
lichamen uitgeoefend, alsmede degenen, die, 
krachtens artikel 31 der Ongevallenwet 1921, 
de in artikel 30 dierzelfde wet voorgeschreven 
aangifte moeten doen, en overigens de be
stuurders van ondernemingen en bedrijven. 

De voorzitter, de ,plaatsvervangende voorzit
ters, de griffier, de plaatsvervangende grif
fiers. de beëedigde klerken ter g riffie, de 
leden-werkgevers, de leden-werklieden en 
hunne p l aat.svervangers kunnen niet tevens 
zijn: 

1°. lid van den raad van toezicht op of be
stuurder dan wel in dienst van de Rijksver
zekeringsbank; 

2°. voorzitter, lid, plaatsvervangend lid of 
in dienst van een raad van arbeid; 

3°. bestuurder, commissaris of in dienst 
van eene in artikel 54 der Ongevallenwet 1921 
bedoelde naamlooze vennootschap of rechts
persoonlijkheid bezittende vereeniging of van 
eene bedrijfsvereeniging of andere organisatie, 

die zich uitvoering van de Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 of de Ziektewet ten 
doel stelt." 

De artikelen 31a en 32 vervall en. 
In artikel 33, tweede lid, wordt in plaats 

van "eerste" gelezen: ,,tweede". 
In artikel 34 wordt sub 3°. in plaats van 

,,31a" gelezen: ,,31, eer te lid,". 
In artikel 37, tweede lid, wordt in plaats 

van "vijf" gelezen: ,.vier". 
Art. III. De tweede volzin Yan het tweede 

lid van artikel 43 vervalt. 
Het tweede lid van artikel 44a wordt ge

lezen: 
,,De beëedigde klerken ter griffie worden. 

op aanbeveling van den griffier, aangeste ld 
door den centralen raad van beroep. Zij ge
nieten a ls zoodanig geene bezoldiging, even
wel kan hun voor hunne werkzaamheden door 
Ons eene vergoeding worden toegekend." 

In het derde lid van artikel 44a wordt in 
plaats van "vijf en twintig" gelezen: ,,drie en 
twintg". 

Artikel 45 wordt gelezen: 
,,De voorzitter, de ondervoorzitters, de le

den, de griffier en de substituut-griffiers kun
nen niet tevens zijn advocaat, procureur of no
taris. H et is hun verboden eenig openbaar 
ambt te bekleeden, waaraan eene vaste wedde 
verbonden is. Het bepaalde in het tweede en 
derde lid . van artikel 31 is op hen en tevens 
op de beëedigde klerken ter griffie van den 
centralen raad van beroep toepasselijk." 

Aan het tweede lid van artikel 46 wordt een 
nieuwe volzin toegevoegd, luidende: 

,,Evengenoemd arti kel 28 is mede van toe
passing op de beëedigde klerken ter griffie." 

ln artikel 47 vervallen de woorden: 
,, , en tegenover den griffier en de substi 

tuut-griffiers overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 13 dier wet,". 

Art. IV. Artikel 19, tweede lid, en artikel 
22 vervallen. 

In artikel 25 vervallen de woorden "de 
kamers van arbeid,". 

In artikel 51a vervalt onmiddellijk na de 
letter b het woord "dat" . 

Art. V. In artikel 55, tweede lid, wordt 
in plaats van "door het college" gelezen: 
,,door den voorzitter van het college". 

Art. VI. Aan artikel 57 worden drie nieuwe 
leden toegevoegd, 1 uidende: 

,,Indien de in het eerste en tweede lid be
doelde personen tengevolge van ziekte of 
lichaamsgebreken in de noodzaak verkeeren 
zich door een geleider te doen vergezellen of 
indien die personen den leeftii.d van vijftien 
jaren nog niet hebben bereikt, is het in het 
eerste en tweede lid bepaalde op hunne ge
leiders van overeenkomstige toepassing. De
g e ne , die met de begrooting is belast, beoor
deelt of het geleide noodzakelijk was. 

De kosten voortvloeiende uit de toepassing 
van artikel 96, eerste lid , sub b, 3°. , worden 
naar bij algemoenen maatregel van bestuur fr 
stell en regelen uit 's Rijks kas vergoed. 

Kosten voor benoodigdheden, tot een onder
zoek als bedoeld in artikel 96, eerste lid , sub 
b, 2° . en 3°., vereischt, worden in rekening 
gel eden , hetzij aan de deskundigen, hetzij aan 
de leveranciers of aan hem, die de kosten 
heeft voorgeschoten." 
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In artikel 58, eerste I id , wordt ua "57" in
gevoegd: ,. , eerste, tweede en derde I id,". 

Art. VIL H et eerste lid van artikel 62 
wordt gelezen: 

" Niet verschijning ter terechtzitti ng heeft 
op den loop van het ged ing geen invloed." 

Tusschen het derde en vierde lid van ar tikel 
62 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

,,A fstand va n beroep, gedaan nadat het on
derzoek ter terechtzi tting is aangevangen, doet 
het beroep vervall en , tenzij het coll ege de 
voortzetting van het ged ing om redenen, aan 
he t a lgemeen belang ontleend, wenschelijk 
oordeelt." 

Het tegenwoordige vierde lid wordt vijfde 
lid. 

In artikel 63 wordt het woord "voorzit ter" 
vervangen door: ,.griffier". 

Art. VIII. In artikel 64, laatste lid, wordt 
vóór het woord "personen" ingevoegd: ,,be
paalde" . 

In artikel 65 , eerste lid, wordt na den eer
sten volzin een nieuwe zin tusschengevoegd, 
luidende: 

"Gelij k bevel kan worden gegeven door den 
voorzitter van den raad van beroep of van den 
centralen raad van beroep." 

Art. IX. Artikel 71 wordt gelezen : 
,.All e in den loop va n het onderzoek ter te

rechtzitting genomen besl issingen worden ter 
openbare terechtzitting door den voorzitter uit
gesproken. 

Besl issingen genomen na de beëindiging van 
het onderzoek ter terech tzitting, worden door 
den voorzitter in het openbaar uitgesproken, 
hetzij ter terechtzitting, hetzij in tegenwoor
digheid van den g riffier." 

Art. X. In artikel 75 worden de woorden 
,,of een erkenden Christelijken fees tdag" ver
vangen door: ,, , den ieuwjaarsdag, den 
Christelijken tweeden P aasch- of Pinksterdag, 
den H emelvaartsdag, een der beide K erstda
gen of den dag waarop de verjaardag des Ko
nings gevierd wordt". 

Art. XL In artikel 77, onder a, vervalt het 
woord ,,de" tusschen de woorden "van" en 
,,artikel" . 

In het derde l id van artikel 80 wordt tus
schen de woorden .,wordt" en "door" inge
voegd: .,desverlangd". 

Art. XII. Art ikel 86 wordt gelezen: 
" I s het beroep kennelijk niet-ontvankelijk 

of kennelijk ongegrond, dan kan, zonder dat 
een nader onderzoek door den raad van be
roep vereischt is. de voorzitter bij met redenen 
omkleede beschikking het beroep n iet-ontvan
kel ijk of ongegrond verklaren. 

De beschi kking wordt door den voorzitter in 
het openbaar u itgesproken in tegenwoordig
he id van den griff ier. 

De gr iffier doet a fschrift van deze beschik
king aan den inzender van het klaagschr ift 
toekomen." 

Art. XIII. In artikel 87 worden de navol
gende wijzig ingen aangebracht : 

In het tweede lid wordt na het woord "nie
t ig" ingevoegd: ,,of ongegrond". 

N a het vijfde lid wordt een nieuw zesde lid 
ingevoegd, luidende: 

" I s de raad van beroep van oordeel , dat het 
beroep kennelij k niet ontvankelijk of kenne
lijk ongegrond is, dan kan hij zonder nader 

onderzoek het verzet ongegrnnd ver ki a ren, 
ech ter niet dan na dengene, d ie verzet heelt 
gedaan, in de gelegenheid te hebben gesteld 
te worden gehoord. T ijd en plaats van het 
verhoor worden den opposant ten minste dri e 
dagen te voren bericht. Hij is niet verplicht 
te verschijnen." 

H et bestaande zesde lid wordt zevende l id . 
H et wordt gelezen: 

,,De besch ikking tot nietigverklaring of on
gegrondverkl aring van een verzet is met re
denen omkleed. H et bepaalde in arti kel 86, 
tweede en derde lid, is op die beschikking 
van toepassing. :Eene hoogere voorziening 
staat daartegen niet open." 

H et bestaande zevende lid wordt achtste lid . 
Tusschen de woorden " wordt" en "door" 
wordt ingevoegd: ,.desverl angd". 

Art. XIV . In artikel 88 wordt het woon] 
,, voorzitter" vervangen door: ,,griffier" . 

I n a rtikel 91 worden de navolgende wijzi 
g ingen aangebracht: 

In het vijfde lid wordt tusschen de woorden 
,,wordt" en "door" ingevoegd: ,, desverlangd". 

In het zesde l id wordt het woord "voorzil
ter" vervangen door: ,,gr iff ier" . 

In het laatste lid van artikel 94 wordt het 
getal "33" vervangen door "31" . 

Art. XV. In artikel 96 worden de navol 
gende wijzigingen aangebracht: 

De punt aan het slot van het eerste I iel 
wordt vervangen door een kommapunt. A au 
het eerste lid wordt een nieuwe a linea toege
voegd, luidende: 

,, 3°. met inachtneming van de bij alge
meenen maatregel van bestuur gestelde voor
waarden en beperkingen den door een onge
val getroffene ter observatie ten dienste van 
het onderzoek te doen verblijven in eene iu
r ichting voor verpleging of genezing be
stemd." 

In het tweede lid wordt na het woord "des
kundigen" ingevoegd: ,,of weigert ter obser
vatie ten dienste van het onderzn"lk in eenc 
inrichting voor verpleging of genezing be
stemd te verblijven". 

Art. XVI. De tweede volzin van het eerste 
lid en het derde lid van artikel 103 vervallen. 

In artikel 104 worden de navolgende wijzi 
g ingen aangebracht: 

In het vierde li d wordt twee maal in p laats 
van "getuige of deskundi ge" gelezen: ,,ge
tuige, deskundige of partij". 

Tusschen het zevende en het ach tste lid 
wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

" D e raad van beroep kan bevel e n , dat geen 
verder verhoor van getuigen of deskundi gen 
zal pl aats hebben, wanneer naar zijn oordee l 
door de reeds gehoorde getui gen en deskundi
gen de feiten voldoende tot kl aarhe id zijn ge
bracht." 

H et bestaande achtste lid wordt negende 
lid. 

Aan het artikel wordt een nieuw t iende l id 
toegevoegd, luidende: 

,,De raad van beroep kan bevelen , dat ge
tuigen en deskundi gen, di e hoewel wettelij k 
opgeroepen niet zijn verschenen, door de open
bare macht voor hem worden gebracht om 
aan hunne verplichting te voldoen ." 

H et tweede en derde lid van artikel 106 
en a rt ikel 107 vervallen. 
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H et bestaande artikel 108 wordt genummerd 
107. In dit artikel wordt na het woord "ver
melde" tusschengevoegd: ,,of tot een nader 
door den voorzitter vast te stellen". 

Aan het artikel wordt een tweede Jid toe
gevoegd, luidende: 

"Indien het onderzoek is geschorst tot een 
nader door den voorzitter vast te stell en tijd
stip, doet de griffi er zoodra mogelijk mede
deeling van dat tijdstip aan de partijen." 

H et bestaande artikel 109 wordt genummerd 
108. 

Ingevoegd wordt een nieuw arti kel 109, 
luidende: 

,,Voordat de behandeling der zaak ter te
rechtzitting wordt gesloten, heeft ieder der 
partijen het recht het woord te voeren. De 
raad van beroep kan evenwel de pleidooien 
doen eindigen, wanneer naar zijn oordeel de 
zaak voldoende is toegelicht. 

Zoodra het onderzoek ter terechtz itting vol 
too id is, wordt dit door den voorzitter geslo
ten. Deze deelt vervolgens mede, wanneer uit
spraak zal worden gedaan. Indi en geen der 
leden van den raad van beroep zich daar
tegen verzet, is de voorzitter bevoegd te be
palen, dat terstond na de raadkamer monde
ling uitspraak zal worden gedaan." 

Ingevoegd wordt een nieuw artikel 110a, 
luidende: 

"Indien de voorzitter bepaald heeft, dat 
terstond na de raadkamer mondeling uitspraak 
zal worden gedaan, wordt de raadkamer in 
ieder geval gehouden terstond na afloop, het
zij van de terechtzitting waarop het onderzoe~ 
heeft plaats gehad, hetzij van de behandeling 
der zaak ter terechtzi tting." 

In artikel 111, eerste lid, wordt na het 
woord "aangewezen" tusschengevoegd: ,,of 
nader door den voorzitter vast te stellen". 

In artikel 114 wordt vóór het woord "u it
spraak" ingevoegd: ,,schriftelij ke" . 

Artikel 115 wordt gelezen: 
"De griffier zendt aan partijen binnen d1·ie 

dagen na de uitspraak een afschrift daarvan 
of, is mondeling uitspraak gedaan, van de 
aanteekening der mondelinge uitspraak. 

Partijen kunnen op hare kosten verdere af
schriften van de ui tspraak of, is mondeling 
uitspraak gedaan, van de aanteekening der 
mondelinge uitspraak bekomen volgens het 
tarief van gerechtskosten in strafzaken. De 
opbrengst dezer kosten komt ten bate van 
's Rijks kas." 

Artikel 116 wordt gelezen : 
Zoodra de uitspraak van den raad van be

ro~p in kracht van gewijsde is gegaan, geeft 
de griffier de bescheiden van het geding, die 
zich onder zijne berusting bevinden, terng aan 
de rechthebbenden." 

A an artike l 117 wordt een nieuw v ierde lid 
toegevoegd, luidende: 

,,Indien mondeling uitspraak is gedaan, 
wordt deze in het proces-verbaal der terecht
zitting aangeteekend op de wijze door den Mi
nister van Justitie te bepalen. H et tweede lid, 
onder 1°. en 4° ., van artikel 72 blijft buiten 
toepa sing." 

In artikel 118 worc).t in plaats van " De 
voorzitter en de griffier" gelezen: ,,De voor
zitter, de griffier of eenig ander ambtenaar". 

Art. XVII. In artikel 119 wordt in plaats 
L. & s. 1935. 

van "een zakelijk uittreksel van de ui tspraak" 
gelezen: ,,een afschrift van de uitspraak of, 
is mondeling uitspraak gedaan. van de aan
teekening der mondelinge uitspraak". 

In artikel 120 worden de navolgende wijzi
gingen aangebracht: 

Onder 3°. wordt gelezen : 
" dat in het in artikel 88 bedoelde geval de 

griffier van den centralen raad bovendien 
van het ingestel d beroep zoo spoedig mogelijk 
mededeeling doet aan den griffier van den 
raad van beroep, die in het geding uitspraak 
heeft gedaan, welke griffier binnen drie da
gen na ontvangst van die m ededeeling de 
processtukken met een afschrift van het pro
ces-verbaal der terechtzitting, voor zoover dit 
op de zaak betrekking heeft, en, is schrifte
lijk uitspraak gedaan, met een afschrift der 
aangevallen beslissing inzendt ter griffie van 
den centralen raad van beroep;". 

Onder 4° . wordt de komma na "uitbrengt" 
vervangen door een ko=apunt. Hetgeen 
daarna volgt vervalt. In plaats van "zijn rap
port" wordt gelezen: ,,een rapport". 

Toegevoegd wordt een nieuwe alinea, lui
dende: 

"5°. dat de centrale raad van b"roep steeds 
schriftel ijk uitspraak doet." 

Art. XVIII. Aan het eerste lid van artikel 
121 wordt een tweede zin toegevoegd, lui 
dende: 

" Artikel 118 is op het lid-commissaris van 
toepassing." 

Art. XIX. In den aanhef van arti kel 123 
wordt in plaats van "96 sub b, 2°." gelezen: 
,,96, sub b, 2°. en 3°.". 

Art. XX. In artikel 126 worden de navol 
gende wijzigingen aangebracht: 

H et eerste lid wordt gelezen : 
,,Waneer de raad van beroep de niet ont

vankelijkheid van het beroep heeft uitgespro
ken wegens de reden, vermeld in artikel 85, 
wegens te late instelling, of ingevolge art ikel 
84 der Ongevalenwet 1921 en de centrale raad 

1 van beroep deze uitspraak vernietigt met ont
vankelijkverklaring van het beroep, wordt de 
zaak naar den raad van beroep teruggewezen 
om te worden hervat in den stand, waarin zij 
zich bij den aanvang van de behandeling ter 
terechtzitt ing bevond." · 

In het tweede lid wordt het woord "beslis
sing" vervangen door "uitspraak". 

Art. XXL In a rt ikel 130, tweede lid, 
wordt _h~~ woord "voorzitter" vervangen door 
,,gri ffi er . 

Art. XXII. In artikel 134, tweede l id, ver-
vall en de woorden "een kamer van arbeid," . 

H et derde lid van artikel 143 vervalt. 
Art. XXIII. Artikel 139a wordt gelezen: 
,,I ndien bij eene wijziging van den in arti-

kel 2 bedoelden a lgemeenen maatregel van 
bestuur een bestaande raad van beroep wordt 
ontbonden, ontvangen de voorzitter en de 
gr iffier, wier betrekkingen door die ontbin
ding worden opgeheven, een wachtgeld over
eenkomstig regelen te stell en bij algemeenen 
maatregel van bestuur. 

Bij die regelen wordt in acht genomen, dat 
den voorzitter eon inkomen moet verzekerd 
zijn, gelijk aan dat hetwelk hij uit zijn be
trekking zou hebben verkregen, indien hij 

41 
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daarin werkzaam ware gebleven, en wel tot
dat hij: 

den zeventigjarigen leeftijd bereikt; 
weigert eene betrekking te aanvaarden, 

welke hem, ook buiten zijn verzoek, wordt op
gedragen van raadsheer in den Hoogen Raad 
der Nederlanden, president, v ice-president of 
raadsheer van een gerechtshof, president of 
vice-president van eene arrondissements-recht
bank, rechter in eene arrondissements-recht
bank der eerste klasse, rechter in een kanton 
der eerste klasse, president van een krijgsraad 
bij de zeemacht binnen het Rijk in Europa, 
president van een krijgsraad bij de landmacht, 
voorzitter, ondervoorzitter, lid van den Cen
tralen Raad van Beroep of voorzitter van een 
raad van beroep als bedoeld in deze wet, dan 
wel, na aanvaarding van zoodanige betrek
king, daaruit wordt ontzet of ontslagen; of 

uit hoofde van ziekten of gebreken onge
sch ikt is verklaard om te worden benoemd in 
zoodanige betrekking, dan wel weigert zich te 
onderwerpen aan een onderzoek ter zake, 
overeenkomstig de te stellen regelen. 

Bij de regeling van het pensioen van den 
voorzitter en bij de ter beoordeeling van de 
pens ioenaanspraken te maken berekeningen 
wordt a ls diensttijd medegeteld de tijd , welken 
de voorzitter op wachtgeld heeft doorgebracht. 

Zoolang de voorzitter een der in het tweede 
lid bedoelde betrekkingen vervult, geniet hij 
geen pensioen waarbij de diensttijd uit de op
geheven betrekking vergolden is. 

Onder voorz itter wordt te dezen niet be
grepen hij aan wien ingevolge artikel 6a de 
waarneming van het voorzitterschap is opge
dragen." 

Sl otb epaling. 
D e a rtikelen dezer wet treden in werki11g op 

een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor ver
schill ende artikelen verschillend kan worden 
gesteld. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhuge, den 22sten Juli 

l935. WILHELMINA. 
D e Minister van J ustitie, V a n S c h a i k. 

(Uitgeg. 2 Augustus 1935.) 

s. 422. 

22 Jul i 1935. WET tot w1Jz1gmg van het 
vierd,e hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1934. 

s. 423. 

22 Jul i 1935. WET tot w1Jz1gmg van het 
negend,e hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaaa r 1934. 

s. 424. 

22 J uli 1935. WET tot naasting van eenige 
locaalspoorwegen en tramwegen. 

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

dat naasting van eenige locaalspoorwegen en 
tramwegen wenschelijk is en dat daartoe arti
kel 49 der Spoorwegwet behoort te worden 
toegepast; 

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

Art. l. 1. Op 1 J anuari 1936 worden ge
naast: 

a. de spoorweg van W insuni naar Zout
kamp; 

b. de spoorweg van Stadskanaal, over Ter 
Apel naa r de Duitsche grens; 

c. de spoorweg van Denekamp over Old,en
zaal naar de Duitsche grens in de richting van 
G,·onau· 

d. d; spoorweg van H oorn ove r V enkuizen 
naar station B ovenkarspel- Grootebroek; 

e. de spoorweg van Ede naar Wageninqen. 
2. Worden de naastingsprij zen bij overeen

komsten vastge teld, dan behoeven deze over
eenkomsten bekrachtig ing bij de wet. 

2. Onze Ministers van Waterstaat en van 
Financiën worden gemachti gd om met de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen of met de Hollandsche IJzeren Spoor
weg-Maatschappij overeenkomsten aan te gaan, 
waarbij de exploitatie van de genaaste spoor
wegen aan eene dezer Maatschappijen wordt 
opgedragen ingevolge art. 3 der overeenkomst 
1920 S.S. of H.S., met dien verstande, dat bet 
derde I id van genoemd artikel en artikel 8 
der overeenkomst 1890 S.S. of H.S. buiten 
toepassing bi ij ven, en de bedragen, die het 
Rijk wegens de naasting verschuldigd zal zijn , 
als rentelooze voorschotten ter beschikking van 
het Rijk worden gesteld door de Maatschappij
contractante, aan wie, met afwijking voor zoo
veel noodig van art. 30 der laatstgenoemde 
overeenkomst, a ll e baten ten goede zullen 
komen. 

3,. Voor het geval , dat vóór 1 Januari 1936 
ten aanzien van eenigen in arti kel 1, eerste 
1 id, letters a,--d, genoemden spoorweg de on
dernemers van den spoorwegdienst de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatss poorwegen 
of de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat
schappij ontheffen van ha re verpl ichtingen, 
aanvaard bij overeenkomst omtrent uitoefening 
van den dienst, blijven, voor zooveel dien 
spoorweg betreft, de artikelen 1 en 2 buiten 
toepassing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten Juli 

1935. 

s. 425. 

WILHELM! A. 
De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h de J e u d e. 

D e Minist er van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 6 Aug. 1935.) 

24 Juli 1935. BESLUIT tot vaststelling van 
de voorwaa rden voor het gebruik van de 
electrische kraan van het Staatsvisschers
havenbedrijf te IJmuiden. 

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

Waterstaat van 27 Juni 1935, La. V ., Directie 
van den Waterstaat ; 

Gelet op artikel 2 van de wet van 29 De
cember 1928 (Staatsblad n°. 515) tot aanwij
zing van den tak van Rijksdienst, omvattende 
de Visschershaven te JJ,nuiden voor een be
heer, als bedoeld in artikel 88 der Comptabili
teitswet (Staatsblad 1927, n°. 259); 

Den Raad van State gehoord {advies van 9 
Juli 1935, n°. 28); 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Juli 1935, La. N., 
Directie van den Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Augustus 1935 vast te 

stell en de volgende voorwaarden voor het ge
bruik van de electrische kraan van het Staats
visschershavenbedrijf te IJmuiden.. 

Art. 1. D it besluit verstaat onder: 
a. ,,Directeur": den Directeur van het 

Staatsvisschershavenbedrijf of diens plaatsver
vanger; 

b. ,,opziener": den opziener van het Staats
visschershavenbedrijf of diens plaatsvervanger; 

c. ,,kassier'': den kass ier van het Staats
visschershavenbedrijf of diens p laatsvervanger; 

d. ,,kraan": de electrische kraan van het 
Staatsvisschershavenbedrijf. 

2. 1. Onder door den Directeur te stell en 
nadere voorwaarden kan de kraan beschikbaar 
worden gesteld voor het verplaatsen van las
ten . 

2. De di ensten van het Staatsvisschersha
venbedrijf bepalen zich tot het beschikbaar 
stell en en het bedienen van de kraan. 

3. De kraan kan dagelij ks beschikbaar wor
den gesteld, doch - behoudens in buitenge
wone gevallen ter beoordeeling van den Direc
teur - niet op Zondagen, op den NieuwJaars
dag, op den Tweeden Paaschdag, op den 
H emelvaartsdag, op den Tweeden Pinksterdag 
en op de beide Kerstdagen. 

3. 1. Aanvragen voor het beschikbaar stel
len van de kraan moeten worden inged iend bij 
den opziener. 

2. De aanvrager is verpl icht aan den op
ziener a ll e door dezen gewenschte inlichtingen 
en gegevens omtrent den te verplaatsen last te 
verschaffen. 

3. Aan de aanvragen wordt zooveel moge
lijk voldaan naar volgorde, waarin deze zijn 
binnengekomen. 

4. De opziener bepaal t het uur, waarop de 
kraan voor den aanvrager beschikbaar is. 

5. De Directeur is bevoegd van de volgorde 
af te wijken, ook al is de kraan reeds voor een 
aanvrager beschikbaar gesteld. 

6. Door van de kraan gebruik te maken 
verbindt de aanvrager zich de gestelde voor
waarden aan te nemen. 

4. 1. De gebru iker moet voldoen aan de 
aanwijzingen en orders, welke de opziener of 
het bedienend personeel geeft ten aanz ien van 
de te verrichten werkzaamheden en het aan
slaan van een last; de opziener of het bedie
nend personeel kan, zonder opgave van rede
nen, het heffen van een last weigeren . 

2. H et maximum hefvermogen van de 
kraan is 20 000 kg. 

5. De Directeur is bevoegd den gebru iker 
te gelasten meer werklieden voor het verplaat
sen van een last beschikbaar te stell en. Inge
val deze hieraan geen gevolg geeft, kan de 
Directeur hem het verder gebruik van de 
kraan ontzeggen . De gebruiker is dan echter 
verplicht tot vergoeding van alle voor hem 
gemaakte onkosten en van de door het Staats
visschershavenbedrijf geleden schade. 

6. De gebruiker is verplich t een in de na
bijheid van de kraan gelegen last op eerste 
aanzegging van het bedienend personeel weg 
te voeren. Ingeval hij hieraan geen gevolg 

geeft, is de Directeur bevoegd voor reken ing 
van den gebruiker den last te doen verwij
deren. 

7. 1. H et gebruik van de kraan is geheel 
voor rekening van den gebruiker; het Staats
visschershavenbedrijf is daarbij niet aanspra
kelijk voor eenige schade, welke door den ge
bru iker wordt toegebracht aan personen of 
aan schepen of goederen, toebehoorende aan 
dit bedrijf of aan derden. 

2. Het Staatsvisschershavenbedrijf is even
min aansprakelijk, indien schade voor den 
gebruiker mocht ontstaan bij u itoefening van 
aan den Directeur, den opziener of het bedie
nend personeel in dit besluit gegeven bevoegd
heden. 

8. 1. Voor het gebruik van de kraan is 
vergoeding verschuldigd. 

2. De vergoeding bedraagt: 
A. voor de uren tusschen 7 uur en 17.30 

uur f 1.50 per uur of gedeelte daarvan en voor 
de uren tusschen 17. 30 uur en 7 uur f2.50 
per uur of gedeelte daarvan. 

B. bovendien voor: 
1 °. het uitnemen of inzetten van 

een mast .. .... . .. .. .... .. ... ... .. ... ..... .... ..... 5.-
20. het afnemen of opzetten van een 

schoorsteen ........ .... ...... ....... .. ... .. ...... . 7.50 
3°. het verplaatsen van stukken be-

neden 5000 kg per 1000 kg ..... . ... ... 1. 25 
4 °. het verplaatsen van stukken 

van 5000 kg tot 10 000 kg per iOOO kg 1. 75 
5°. het verplaatsen van stukken 

van 10 000 kg tot 20 000 kg per 1000 
~ ..... .... ... .. .............. ..... ... ...... .... ..... .. f 2.~ 

6°. het verplaatsen van bij el kaar 
behoorende gelijksoortige stukken, elk 
met een gewicht beneden 1000 kg per 
uur of gedeelte daarvan ... .... .... .. ... .. f 10.-

3. Het gebruik van de kraan wordt geacht 
aan te vangen op het oogenblik, waarop de 
opz iener heeft bepaald, dat de kraan beschik
baar is; het gebruik is geëind igd op het 
oogenblik, dat de last van de kraan is afge
h angen. 

4. De vergoeding naar het gewicht wordt 
berekend naar de aanwijzing van den in de 
kraan aanwezigen meter. 

9. 1. De betaling van de vergoeding ge
schiedt ten kantore van den kassier tegen kwi 
tantie. 

2. De Directeur is bevoegd vooruitbetaling 
van het verschuldigde, zoo noodig bij raming, 
te vorderen. 

10. 1. Van de beslissingen door den op
ziener en het bedienend personeel krachtens 
dit beslui t genomen, staat beroep open bij den 
Directeur. 

2. Van de besli ssingen, door den Directeur 
in eersten aan leg krachtens dit besluit lje
nomen, staat binnen twee maanden schriftelijk 
beroep open bij Onzen Minister van W ater
staat. 

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

's-Gravenhage, den 24sten Juli 1935. 
WILHELMINA. 

• De M inister van Waterstaat, 
v a n L i d t h de J e u d e. 

( Uitgeg. 30 Juli 1935. ), 
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s. 426. 

24 Juli 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het Binnenaanvarings1·eglement, vastge
steld bij Koninklijk Besluit van 28 Augus
tus 1926 (Staatsblad n°. 317). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Waterstaat, van Defensie en van Justitie van 
31 Mei 1935, La. H. , Afdeeling Waterstaats
recht, van 10 April 1935, IXe Afd. n° . 33 en 
van 30 April 1935, 2e Afd., n°. 880; 

Gelet op artikel 1 der wet van 15· April 1891 
(Staatsblad n °. 91) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 J uni 1935 n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 9 Juli 1935, n°. 432, 
Afdeeling Waterstaatsrecht, van 16 Juli 1935, 
IXe Afdeeling, n°. 104, en van 19 Juli 1935, 
2e Afdeeling A, n°. 886; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat met ingang van 1 October 

1935 in artikel 1, lid 2 van het Binnenaan
varingsreglement, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 28 Augustus 1926 (Staatsblad n°. 
317) vervallen de woorden: ,, , de Nieuwe 
Maas bovenwaarts van en tot de rechte lijn, 
getrokken over den nok van het westel ijk ge
bouw van het stoomgemaal " P rins Alexander", 
o.ver de rivier tot het smjpunt · dezer lijn met 
de grenslijn tusschen de gemeenten Rotterdam 
en IJsselmonde en verder deze grenslijn vol
gende tot den l inkeroever". 

Onze Ministers van Waterstaat, van Defensie 
en van Justitie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad ge
plaatst en in afschrift aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. ' 

's-Gravenhage, den 24sten Juli 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
van Lidth de J eude. 

De Minister van Defensie, L. N . Dec k e r s. 
De Minister van Justitie, Van Scha ik. 

(Uitgeg. 9 Aug. 1935.) 

s_ 427. 

24 .Juli 1935. BESLUIT houdende aanwijzing 
van de goederen welke zijn vrijgesteld 
van het invoerrecht bedoeld in het vierde 
lid van artikel 1 van het ontwerp-Tariefwet 
1934, hetwelk van kracht is verklaard bij 
het Koninklijk besluit van 15 Juni 1934, 
n°. 13. 

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

Financiën en van Economische Zaken van 26 
Juni 1935, n°. 212, Afdeelingen Invoerrechten 
en Accijnzen ; 

Gelet op artikel 1 van het ontwerp-Tariefwet 
1934, hetwelk van kracht is verklaard bij Ons 
besluit van 15 Juni 1934 no. 13 ;· 

Den Eaad vari State gehoord (advies van 
9 Juli 1935, ri0 • 27); · 

Gezien het nader r11pport van Onze voor
noemde Mjnist.er s va,n 20 Juli 1935, no. 48, 
Afdeelingen Invoerrechten en Accijnzen: 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen : ' ' ' 

' ,, 

Art: 1. Het invoerrecht bedoeld in het 
vierde lid van artikel 1 van het ontwerp-Tarief
wet 1934, hetwelk van kracht is verklaard bij 
Ons besluit van 15 Juni 1934 n°. 13, wordt 
behoudens het in artikel 2 bepaalde niet ge
heven van de goederen welke zijn vermeld in 
de bij dit besluit behoorende lijst. 

2. Ten aanzien van goederen waarvan de 
waarde per aangegeven partij minder dan 
honderd gulden bedraagt, moet aan de voor
waarde worden voldaan dat in de aang;fte t en 
invoer - en bij invoer per post of door de lucht 
tevens in de douaneverklaring - het juiste 
nummer van de lijst waaronder de goederen 
zijn opgenomen is vermeld. 

Onze Ministers van Financiën en van Econo
mische Zaken zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad, zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge-
zonden aan den Raad van State. · 

's-Gravenhage, den 24sten Juli 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
De Minister van Economische Zaken. 

H. G e 1 i s s en. 
(Uitgeg. 6 Augustus 1935.) 

Lijst behoorende bij het Koninklijk Besluit 
van 24 Juli 1935 (Staatsblad n°, 427) . 

GROEP I. 

Dieren en 1llerlljke producten. 
101. Adeps lanae (wolvet) 
102. Amber (ruwe) 
103. Angorawol en mohair (haar van angora-

konijnen en angorageiten) 
104. Balein (ruwe) 
105. Beenderasch (ruwe of gemalen) 
106. Buffelhorens 
107. Dieren (levende, exotische) 
108. Galalithmeel 
109. Guano 
110. Ivoor (onbewerkt) 
111. Kaas voor zoover het betreft: 

Camenmbert, Emmenthaler, Gruyère, 
Parmesaansche Roquefort 

112. Menschenhaar in gepraepareerden toe-
stand 

113. Natuurzijde (ongesponnen) 
114- Oleo oil · 
115. Oleo stearine 
116. P aarlemoer (onbewerkt) 
117. Robbenspek 
118. Schildpad (onbewerkte) 
119. Sponsen (ruwe) 
120. Walvischbaard 
121. Walvischspek 
122. Wol (ruw'e ongewasschen) 
123. Wolvilt aan het stuk · 

GROEP II. 

Plantaardige voortbrengselen. 
201. Abrikozen (gedroogde) 
202. Abrikozepitten 
203. Amandelen (ongepelde) 
204. Anacardienoten 
205. Ananassen (versche) 
206. Anijszaad ' 
207. Annattozaad 
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208. Artisjokken 
209. Balata (ruwe) 
210. Bamboe (onbewerkt) 
211. Bananen (versche) 

-212. Bastaardklaver 
213. Bombaypitten 
214 . Cacaoboonen 
215 . Cachou 
216. Canariumpitten 
217. Cederappelen (versche) 
218. Cederboomnootjes 
219. Cedernoten 
220. Champignons (versche) 
221. Citroenen (versche) 
222. Coca 
223. Cocabladeren 
224. Copra 
225. Crin d'Alfa 
226. Curaçaoschillen 
227. Dadels 
228. Distelzaad 
229. Divi divi 
230. Eikenschors 
231. Fichtenschors 
232. Gambier 
233. Gember (niet bereide) 
234. Grondnoten (gepeld of ongepeld, mits 

niet gebrand) 
235. Hennep 
236. Hennepzaad 
237 . Hop 
238. Illippinoten 
239. Incarnaatklaver 
240. Jeneverbessen 
241. Jute (ruwe) 
242. Kaardenbollen voor het textielbedrijf 
243. Kamfer 
244. Kamgras 
235. Kapok (ruwe) 
246. Kapokpitten 
24 7. Kardamom 
248. Kastanjes (gedroogde) 
249. Katoen (ruwe) 
250. Katoenpitten 
251. Kinabast 
252. Kokosnoten 
253. Kokosvezels 
254. Korianderzaad 
255. Krenten 
256. Kroosjes (gedroogde) 
257. Laurierbladen 
258. Lecithine 
259. Linzen 
260. Lucerneklaver 
261. Maïs 
262. Mandarijnen (versche) 
263. Mangroveschors 
264. Manioc- of Tapiocawortel 
265. Mimosaschors 
266. Myrabolanen 
267. Oranjebloesem 
268. Palmpitten 
269. Paranoten 
270. Perziken (gedroogde) 
271. Perzikpittel). 
272. Piassava 
273. Pistaches (versche) 
274. Pommeranzen (versche) 
275. Pompelmoezen (versche) 
276. Pruimedanten (gedroogde) 
277. Pruimen (gedroogde) 
278. Prunellen (gedroogde) 

279. Quebrachoschors 
280. Raffiabast 
281. Rangoonboonen 
282. Ricinuszaad 
283. Rijst, welke nog niet is ontdaan van het 

zilvervlies . 
284. Rotting (onbewerkte) 
285. Rozijnen 
286. Rubber, caoutchouc en gutta-percha 

(ruwe) 
287. Sebadillazaad 
288. Sesamzaad 
289. Sinaasappelen (versche) 
290. Sisalvezels 
291. Soyaboonen 
292. Steennoten 
293. Sumak 
294. Tonkinstokken 
295. Truffels (versche) 
296. Valonea 
297. Vijgen 
298. Zoethout 
299. Zoethoutextract 

GltOEP 111. 

Mineralen, metalen en niet In andere groe 
pen opgenomen fabrikaten daarvan. 

AFDEELING 1. 

Mineralen en niet afzonderlijk genoemde 
fabrikaten daarvan. 

401. Aloxite in poedervorm 
402. Amaril (ruwe of gemalen) 
403. Asbest 
404. Asbestpoeder 
405. Asbestremmateriaal ~n asbestkoppelings

materiaal (samenstellingen met koper, 
rubber en dergelijke daaronder begrepen) 

406. Asbestvezels (ruwe) 
407. Balklei 
408. Bariumcarbonaat (witheriet) 
409. Barnsteen (onbewerkt) 
410. Bims, ook wel genaamd bimszand of 

bimskies 
411. Bruinsteen (gemalen en ongemalen) 
412. Carborundum (siliciumcarbid), ruw of 

gema len . 
413. Corundum (aluminiumoxyde), ruw of 

gemalen 
414. Diamanten (ruwe, ongezette) 
415. Dolomiet _ - . 
416. Edelsteenen (ruwe, ongezette) 
417. Flint (ruw of gemalen) 
418. Flintsteenen voor kogelmolens . 
419. Gips 
420. Graphiet, ook in poedervorm 
421. Graphiet electroden . 
422. Halfedelsteenen (ruwe, ongezette) 
423. IJzerglimmer 
424. Infusoriënaarde 
425. Kalkmergel 
426. Kalkspaath 
427. Kalksteen voor de vervaardiging van 

kluitkalk 
428. Koolstaven . 
429. Koolspitsen (voor booglampen) 
430. Krijt (ongemalen) 
431. Kryolieth 
432. Kwartsartikelen 
433. Kw>1,rtskiezel 
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434. Kwarts (ruw of gemalen) 
435. Kwartszand 
436. Lavakies 
437. Magnesiet (ruw) 
438. Meerschuim (onbewerkt) 
439. Metaalertsen 
440 . . Mica (ruwe) 
441 . Ontkleuringsaarde 
442. Parels ( ongehoorde en ongezette) 
443. P egmatiet 
444. Phosphaten (ruwe of gemalen) 
445. Pijpaarde (ruwe) 
446. Porseleinaarde 
447. Pyriet en 
448. Rutil 
449. Silica-materiaal in st eenen, vormblokken 

en specie 
450. Slakkenwol 
451. Smeltkroezen (graphiet,en) 
452. Talk in poeder (minerale) 
453. Terrazzokorrels 
454. Tras 
455. Veldspaath (ruw of gemalen) 
456. Vloeispaath 
457. Vuursteent jes 
458. Zwaarspaath (baryt) 
459. Zwavel 

AFDEELING 2. 

Natuursteen. 

501. Basalt zooals het uit de groeve komt of 
dat geen verdere bewerking heeft 
ondergaan dan bezagen met de draad
zaag of grove bewerking met den 
puntbeitel. 

502. Dakleien 
503. Graniet, zooals het uit de groeve komt 

of dat geen verdere bewerking heeft 
ondergaan dan bezagen met de draad
zaag of grove bewerking met den punt
beitel 

504. Hardsteen, zooa!s het uit de groeve komt 
of dat geen verdere bewerking heeft 
ondergaan dan bezagen met de draad
zaag of grove bewerking met den punt
beitel 

505. K eien voor bestrating en bedijking 
506. Lithografische steenen 
507. Marmer, zooals het uit de groeve komt 

of dat geen verdere bewerking heeft 
ondergaan dan bezagen met de draad
zaag of grove bewerking met den punt
beitel 

508. Puimsteen in stukken 
509. Speksteen (ruwe) 
510. Trottoirbanden 

AFDEELING 3. 

K unstmeststofjen. 

601. Chilisalpeter (na,triumnitraat) 
602. Kaïniet 
603. Kalisalpeter 
604. Kaliumchloride (chloorzure kali. 40 % 

K alizout) 
605. Kaliumsulfaat (zwavelzure kali) 
606. Kalkstikstof · ( calcium cyaanamide) 
607. Patentkali (kalium magnesiumsulfaat) 
608. Ricinusmeel 
609. Sylviniet (kalizout 20 %) 
610. Thomasslakkenmeel (Thomasphosphaat) 

AFDEELING 4. 

M etalen en niet in andere groepen opgenomen 
fabrikaten daarvan. 

701. Aambeelden en schrooien, hoorns, boven" 
en onderzalen en boven- en onder
vulijzers daarvoor 

702. Achten (menotten) 
703. Athleethaken (ijzeren) 
704. Benzinekooktoestellen 
705. Blaasbalgspijker s (ijzeren) 
706. Blik in bladen en rollen 
707. Boorstaal 
708. Bootnagels en plaatjes (roodkoperen) 
709. Bordelpijpen (gegoten ribbenbuizen) 
710. Broekkrammen (ijzeren ) 
711. Builgaas van metaal 
712. Buizen met hardgummi bekleed 
713. Buizen (naadlooze ovale molybdeen

houdende stalen) 
714. Buizen , van ijzer met uitzondering van: 

a. naaflooze buizen met een uitwendige 
diameter van 100 m.m. of mind3r (ook 
indien deze met roodkoper zijn over
trokken of gevoerd ) ; 

b. gelaschte buizen zoowel met zichtbare 
als met niet-zichtbare la,sch welke een 
uitwendige diameter hebben van 
60 m.m. of minder; 

c. buizen met open naad, welke een uit
wendige diameter hebben van 60 m.m. 
of minder 

715. Buizen van koper en koperalliages, zoo
mede van andere niet ijzerhoudende 
a lliages, een en ander mits niet ge
polijst, vernikkeld of op andere wijze 
voorzien van een bedekkende laag 

716. Buizen van nikkel, aluminium, cobalt, 
wolfram, chroom, cadmium, molyb
deen, platina en van alliages en meng
sels welke geheel of hoofdzakelijk uit 
deze metalen bestaan 

717. Cakevormen van blik 
718. Corsetsluitingen 
719. Damwandijzer, ook indien aaneengescho

ven of aaneengeklemd 
720. Deurhandvatten van ijzer (holle, ge-

perste) 
721. Disselboomoogen (ijzeren) 
722. Drijfkettingen 
723. Dwarsliggers (ijzeren) 
724. Eindknoppen (koperen) 
725. Etalagerollen (ijzeren) 
726. Etiketraampj es (koperen) 
727. F erromangaan, ferrosilicium, ferrochroom 

ferrowolfram, ferromolybdeen, ferro
phosphor en dergelijke ijzerhoudende 
alliages en mengsels in niet verder 
bewerkte bladen, blokken, platen of 
staven, alsmede in poedervorm 

728. Fittings, al dan niet buisvormig (ijzeren) 
729. Flenzen (ijzeren ) 
730. Flexibele aluminiumslang 
731. Gaspijphaken (ijzeren) 
732. Geharste koperen spijkers 
733. Geleiders voor koorden (ijzeren) 
734. Gereedschapskachels (soldeerkachels en 

dergelijke) 
735. Glijnagels (ijzeren) 
736. Gordijnpoelies (koperen) 
737. Gordijnringen (koperen) 
738. Gordijnsteunen (koperen) 
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739. Gorclijnsteunijzer s 
740. Goud in baren 
741. H aken (ijzeren) voor het bevestigen van 

gasbuizen 
742. H aken (van ijzer of koper) voor gordijnen 
743. Hangmenotten (ijzeren) 
744. H angrollen (ijzeren) 
745. Hoed- en mantelhaken (van ijzer of 

koper) 
746. Hooivorkhuisjes (ijzeren) 
747. Houtschroeven (met uitzondering van 

tirefonds) 
748. J askettingen 
749. Katrollen (ijzeren) 
750. K ettingen (koperen) 
751. Kikkerplaatj es (ijzeren) 
752. Kisthandvatten (ijzeren) 
753. Klinknagels van aluminium, met half

holle schacht, voor het klinken van 
r emvoering 

754. K nippen (ij zeren voor kett ingen) 
755. K offerbeslag (ijzeren) 
756. K offernagels (koperen) 
757. K ogellagers en de onderdeelen daar van 
758. K oolstof staalplaat 
759. K oordgeleiders (koperen) 
760. K oordhouders (van ij zer of koper) 
761. Koordklemmen (van ijzer of koper) 
762. K oordtrekkers (koperen) 
763. K operdoek van grooter breedte dan 

405 c. m. 
764. K operpoeder 
765. K oppelplaten (laschplaten ) van ijzer 

voor d raagbaar spoor 
766. Kruisstukken voor transportbanen 
767. Kwikzilver 
768. Lampenhaken (ijzeren) 
769. Lantaarnoogen (ijzeren) 
770. La chbochten 
771. Ledilmnt haken (ij zeren) 
772. Ledikantknoppen (ijzeren) 
773. Ledikantrollen Wzeren) 
774. Leidselwartels (ijzeren) 
775. Leuningdragers (ijzeren) 
776. Looperpennen (koperen) 
777. Matspijker s (ijzeren) 
778. Metaald raad voor zoover het betreft : 

a. ijzerdraad, waarvan de afstand tus
schen de twee verst van elkander ver
wijd erde punten van de dwarsdoor
snede minder dan 0,9 m .m. bedraagt; 

b. draad getrokken van aluminium, 
cobalt, chroom, cadmium, platin1i, 
zoomede van alliages en mengsels 
welke geheel of hoofdzakelijk uit die 
metalen bestaan 

779. Metalen en metaalalliages van alle 
soorten: 

a. ruw in schuit jes, gietelingen, blokken, 
koeken, klompen of korrels, met uit 

zo ndering v a n ijzer ; 
b. voorgesmeed, voorgewalst of in ande

ren voorbewerkten vorm, a.Js : bEooms, 
ingots, knuppels, slabs, blokken of 
koeken, met uitzondering van staal 

780. Metalen en met a-alalliages van alle soor
ten, zoomede zoogenaa.mde bi-metalen , 
waaronder zijn t e verstaan product en, 
welke bestaan uit twee of meer lagen 
metaal, voor zoover niet verkregen door 
verzinken, vertinnen, vernikkelen of 
dergelijke bewerking : 

a. in al dan niet opgerolde of gevouwen 
rechthoekige vlakke platen, bladen 
of strippen, artikelen in handvorm 
daaronder begrepen, met uit zondering 
van lood, zink en koper (roodkoperen); 

b. in r echte staven, plat , vierkant of 
rond of wel in balk- of anderen ge
profileerden vorm met uitzondering 
van buizen en draad; een en ander 
ook inclien daarop door persen of 
walsen patroonsgewijze nopj es, lijnen, 
ruiten of dergelijke zijn aangebracht, 
echter met uitzondering van: 

1. gegoten artikelen ; 
2. artikelen, welke zijn gepolijst, ge

vernist , gelakt, geverfd , bedrukt, ge
ëmailleerd, verzinkt, vergincl, ver
nikkeld, beplakt met papier of op 
andere wijze voorzien van een be
dekkende laag, een en ander met dien 
verstande, dat wat de ontler a hiervoor 
bedoelde artikelen betreft , verloode 
ij zeren plat en, gepolijste ijzeren platen, 
gegalvaniseerde al dan n iet ge~olfde 
iizeren platen en gegalvaniseerd of 
gebombeerd band\JZer zor.rler heffing 
van compenseerend invoerrecht ten 
invoer kunnen worden toegela.t en; 

2. artikelen welke zijn vervormd of be
werkt op eenigerlei anderP wij ze dan 
h;ervoor is aangegeven. 
Noot. Metaal in staven , waarvan de 

afstand t usschen de twee verst van 
elkander verwijd erde punten van de 
dwarsdoorsnede minder dan 5 m.m. 
bedraagt, wordt aangemerkt als me
taaldraad. 

781. Meubelhoekj es (ijzeren ) 
782. Meubelrollen (ijzeren) 
783. l\folybdeenpoeder 
784. Munten (vreemde) 
785. Naaldenpennetj es 
786. Nietj es 
787. Nokstukken van ij zer (gegalvaniseerde) 
788. Onderleggers (dwarsleggers) van ~jzer 

voor draagbaar spoor 
789. Oogjes (of ringetj es) voor papierhechting 
790. Paardebitten (ijzeren ) 
791. Pakkingringen (metalen , gegolfde, van 

kopernikkel, roestvrij st aal en andere 
alliages) 

792. Pijpbeugels (ijzeren) 
793. P latina in ba.ren 
794. Platinanetten 
79/\. Platinaspons 
796. P othengsels (ijzeren) 
797. Raampennen (\izeren) 
798. Raamschijven (ijzeren) 
799. R a.amstokhaken (ijzeren) 
800. Raamstokoogen (ij"eren ) 
801. R aam veer en (ijzer e n) 
802. Radia.torconsoles (ijzeren) 
803. Radiatoren (gegoten ijzeren) 
804. Rails (van ijzer of koper) voor rolsloten 
805. Rails voor transportbanen (onbewerkte) 
806. Riemklinknagels en plaat jes (roodkope-

ren) 
807. Riemverbinders (ijzeren ) 
808. Rij stranden van blik 
809. Rijtuigtreden (ijzeren) 
810. Roeden (koperen) voor het behangers

bedrijf 
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811. Rollenlagers en de onderdeelen daarvan 
812. Schafthaken 
813. Scharnierband (koperen) 
814. Schilderijhaken (ijzeren ) 
815. Schilderijkoord (koperen) 
81n. Schoenhaken en oogen 
817. Schoepenmateriaal in onbewerkten, voor

bewerkten en afgewerkten toestand, 
dienende voor stoomturbine-instal
laties 

818. Schroefhaken (van ijzer of koper) 
819. Sohuifdeurrollen (instekende) van ij zer 
820. Sjorringen (koperen) 
821. Slangklemmen (koperen) 
822. Sleutelgatbusjes (koperer:. ) 
823. Sleutelringen (ijzeren) 
824. Slijpsteengarnituren (ijzeren) 
825. Slottuimelaars (ijzeren) 
826. Slotveeren (ijzeren) 
827. Smeerbussen (wagenmakerswerk) van 

ijzer 
828. Sm idsstnik- of zaalblokken 
829. Snaarverbinders (ijzeren) 
830. Soldeerdraad (koperen) 
831. Splitpennen (ijzeren) 
832. Springvormen van blik 
833. Spijker~ geknipte., (roodkoperen) 
834. Sponden van ijzer of ander metaal 
835. Spondringen van ijzer of ander metaal 
836. Spoorsta.ven '. rails) 
837 . Staaldraad 
838. Stafkopersok!eer 
839. Steunpijpen 
840. Stroomlijndraad (t~erod s) 
841. Stroopkranen (ijzeren) 
842. Tafelkleedklemmen (ijzeren) 
843. Tafelpootpooten (koperen) 
844. Tafelrollen (ijzeren) 
845. Transportf!esschen voor gecomprimeerde 

gassen, zooals: zuurstof- , koolzuur
en acethyleengascylinder~ 

846. Traproeden (koperen) 
847. Trekregulateurs (ijzeren) voor ketels voor 

centrale verwarming 
848. Veerbeugels (ijzeren ) 
849. Veerbruggen (ijzeren ) 
850. Veerende onderlegringen (ijzeren) 
851. Veerhanden (ijzeren) 
852. Veerhouders (ijzeren) 
853. Veerhuisjes (ijzeren) 
854. Veerkappen (ijzeren) 
855. Veerplaten (.ijzeren) 
856. Veeringen (ijzeren) 
857. Veerschoenen (ijzeren) 
858. Veerstroppen (ijzeren) 
8.'i9. Verlenginirsschakels (kopet·en) 
860. Vioolhaakjes (koperen) 
861. Vischvormen van blik 
862. Vleugelmoeren (ijzeren) 
863. Vlakplaten 
864. Vlampijpen 
865. Vuurgangen en ketelbodems vervaardigd 

van plaatijzer -
866. Vuurgangen (gegolfde) voor scheeps- en 1 

la ndketels 
876. Waschlijnen (gevlochten) van ijzer 
868. Waschlijnhouders (ijzeren) al of niet in 

samenstelling met t-0uw 
869. Waschzakbeugels (koperen) 
870. W elbladen 
871. Windhaken (koperen) 
872. Zaagschroeven (koperen) 

873. Zadelbeugels (ijzeren) 
874. Zeilkousen (koperen) 
875. Zilver in baren 
876. Zwengkokers (ijzeren) 

GROEP IV. 

Meel en meelfabrlkaten. 

1001. Semolina (Tarwegriesmeel voor mensche
ljjke consumptie) 

GROEP V. 

Chemische producten, geneesmlcldelen, 
verfwaren en kleurstoffen. 

1101. Aardverven (in poedervorm) 
1102. Abralac (glycerylphtalaat) 
1103. Aethylesters van het pa_ra-oxybenzoëzuur 
1104. Aliarinkleurstoffen 
1105. Aluin (ruwe) 
1106. Aluminiumsulfaat(zwavelzurealuinaarde) 
1107. Ammoniumchloride 
1108. Anthrachinon 
1109. Antifermentine (desinfectiemiddel) 
lllO. Antifermine (desinfectiemiddel) 
1111. Antimoonoxyde 
lll2. Bactericidol (desinfectiemiddel) 
lll3. Bariumchloride 
lll4. Bariumhydraat 
lll5. Bariumsulfiet 
1116. Bariumsuperoxyde 
1117. Basische kleurstoffen 
1118. Benzoylchloride 
1119. Boorzuur 
1120. Broomzouten 
1121. Caesiumzouten 
1122. Calciumcarbid 
1123. Celluloid in niet verder bewerkte platen , 

buizen of staven, al dan niet geverfd 
of bedrukt 

1124. Cementen (tandheelkundige) 
1125. Chinèesch geel 
1126. Chloorcalcium 
1127. Chloor koolzure aethylester 
1128. Chloormagnesium 
1129. Chloorzink 
1130. Chroomaluin 
1131. Chroomoxyde 
1132. Chroomzuur 
1133. Citroenzuur 
1134, Cobaltoxyde 
1135. Cobaltsulfaat 
1136. Cocaïne (ruwe) 
1137. Diacetonalcohol 
1138. Dibu tylphtalaat 
1139. Drmethylaether 
1140. Dimethylphtalaat 
1141. F luornatriumzuur 
1142. Furfurol 
1143. Glazuur (wit en gekleurd) 
1144. Hertshoornzout 
1145. H examethyleentetramine 
1146. Hydroxylamine 
1147. IJskleurstoffen 
1148. IJzeroxyde 
1149. IJzersulfaat 
1150. Ivoorzwart (in poedervorm) 
1151. K aliumbichromaat 
1152. K aliumpermanganaat 
1153. Kasseier groen 
1154. Kerosine kleurstof 
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1155. Kleurstoffen (samengestelde keramisch-, 
Farb'körper e.d.) 

1156. Koperoxyde ' 
1157. Kopersulfaat 
1158. Koperoxyde- of acetaatverven in poeder-

vorm (Bremergroen, Spaansch groen) 
1159. Kuipkleurstoffen 
1160. Loodmenie 
1161. Loodtetraethyl (ethyl flu id) 
1162. Mangaanoxyde 
1163. Marmerinkt 
1164. Methylacetaat 
1165. Meth:i,lalcohol 
1166. Methylamine 
1167. Methylchloride 
1168. Methylesters van het para-oxy-benzoë-

zuur 
1169. Methylviolet 
1170. Molybdeenzuur 
1171. Montanin (desinfectiemiddel) 
1172. Natriumbicarbonaat (dubbel koolzure 

soda) 
1173. Nat ·iumbichromaat 
1174. Natdumcarbonaat (watervrij-; ·gecalci-

neerde soda) 
1175. Natriumnitriet 
1176. Nat·iumsnlfide 
1177. Natriumsuperoxyde 
1178. Natriumthyosulfaat 
1179. Natriumuranaat 
1180. Nikkelcarbonyl 
1181. Ni' eloxyde 
1182. O' er 
1183 mber 
11 r. . Opium 
185. Oranjemenie 

1186. Paranitrotoluol 
1187. Porseleinverven 
1188. Phosphortrichloride 
1189. -Propylesters van het para-oxy-benzoë-

zuur • 
1190. Quebrachohoutextract 
1191. Roet (carbonblack) 
1192. Rubidium-zouten 
1193. Salicvlzuur 
1194. Sarzinol (desinfectiemiddel) 
1195. Tet.rachloorkoolstof 
1196. Tinoxyde · 
1197. Titaanoxyde 
1198. Titaan wit 
1199. Triacetine 
1200. Trichlooraethyleen 
1201. Trikresylphosphaat 
1202. Trinatriumphosphaat 
1203. Triphenylphosphaat 
1204. Uraanoxyde 
1205. Uraannitraat 
1206. Vanadiumzuur 
1207. Wijngaardzwart (in poedervorm) 
1208. Zwavelkoolstof. 

GROEP VI. 

Olle, hars, gom, balsem, pek, teer, was en 
fabrikaten van deze stoffen. 

1301. Aardolie (ruwe) 
1302. Aniline (Anilineolie, amidobenzol, blauw-

olie, of phenylamine) 
1303. Benzine (ook terpentina en white spirit) 
1304. Brouwerspek 
1305. Butaan 
1306. Consistentvet 

1307. Dieselolie 
1308. Gasolie 
1309. Gommen (ruwe) 
1310. Harsen 
1311. Harsesters 
1312. Harsolie 
1313. Houtolie 
1314. Houtteer 
1315. Houtteerpek 
1316. Kunstharsen in poedervorm, alsmede in 

niet verder bewerkte bladen, buizen, 
blokken, platen, reepen of staven 

1317. Medicinale oliën, met uitzondering van 
etherische medicinale oliën 

1318. Mineral colza 
1319. Minerale smeerolie 
1320. Modelleerwas en andere tandheelkundige 

wassoorten 
1321. Montaanwas 
1322. Naphta 
1323. Natuurasphalt 
1324. Palmolie of palmboter (geen palmpitten-

olie) 
1325. Paraffine 
1326. Petitgrain-olie 
1327. Petroleum 
1328. Phenol 
1329. Pijnhars 
1330. Pijnolie 
1331. Propaan 
1332. Ricinusolie 
1333. Schellak 
1334. Spikolie 
1335. Stookolie 
1336. Superlawax (soort aardwas) 
1337. Terpentijn (natuurlijke) 
1338. Terpentijnolie (natuurlijke) 
1339. Traan van alle soorten (ruwe) 
1340. Transformatorenolie 
1341. Vaseline 
1342. Vormolie 

GROEP VII. 

Ho ut en fabrikaten van hout en dergelijke 
stoffen; meubelen. 

1401. Fineer 
1402. Gedraaide bies 

Hout, i_n stammen of takken, hoogstens 
vierkant behakt of bezaagd, voor zoo
ver het betreft : · 

1403. Abachi (Ajus) (Afrikaansch hout) 
1404. Ahorn 
1405. Akondohout (Akondonhout) 
1406. Amerikaansch Grenen (A1nerilcaansch hout) 
1407. Apitong (Oost-Indisch hout) 
1408. Azijnhout (Spaansch hout) 
1409. Azobe (Bongossie) (Afrikaansch hout) 
1410. Bankirai (Borneo Teak) (Oost-Indisch 

hout) 
1411. Basra Loous (West-Indisch hout) 
1412. Blue-Gum (Australisch hout) 
1413. Bruinhart ( West-Indisch hout) 
1414. Brush Box (Australisch hout) 
1415. Bulletree 
1416. Cabbes (West-Indisch hout) 
1417. Campechehout 
1418. Cederhout 
1.419. Citroenhout (West-Indisch hout) 
1420. Cypressen (Amerikaansch hout) 
1421. Diattihout 
1422. Ebbenhout 
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1423. Embero (A/rikaansch hout) 
1424. GToenhart 
1425. IJzerhout (Oost-Indisch hout) 
1426. Iroko (A/rilcaansch hout) 
1427. Jarrah (Australisch hout) 
1428. Kamballa (A/rikaansch hout) 
1429. Kamfer (Oost-Indisch hout) 
14,30. Karri (Australisch hout) 
1431. Kopie 
1432. Lassie (Oost-Indisch hout) 
1433. Letterhout ( W estI ndisch hout) 
1434. Limba (A/rikaansch hout) 
1435. Locus (West-Indisch hout) 
1436. Mahoniehout 
1437. Mambarklak (West-Indisch hout) 
1438. Merantie (Oost-Indisch hout) 
1439. Merbau (Oost-Indisch hout) 
1440. Mora 
1441 . Notenhout 
1442. Okolla (A/rikaansch hout) 
1443. Okoumé-hout 
1444. Oregon Pine (Amerikaansch hout) 
1445. Padoux (Oost-Indisch hout) 
1446. Palissanderhout 
1447. Palm (Zapatero) (West-Indisch hout) 
1448. Pokhout (West-Indisch hout) 
1449. Purperhart en andere Surinaamsche hard-

houtsoorten 
1450. Redwood (Amerikaansch hout) 
1451. R ozenhout (West-Indisch hout) 
1452. Sandelhout 
1453. Satijnhout (West-Indisch hout) 
1454. Silver Spruce (Amerikaansch hout) 
1455. Teakhout 
1456. Turpentine (Australisch hout) 
1 57. Tuya (Japansch hout) 
1458. Wana (West-Indisch hout) 
1459. White Wood (Amerikaansch hout) 
1460. Wortelhout (Oost-Indisch hout) 
1461. W ortelnotenhout 
1462. K laringsspanen van hout 
1463. Kurk (ruwe) 
1464. Rieten mondstukken voor de pijpen

industrie 
1465. Tabaksmatten 
1466. Zalfdoosjes van houtspaanders 

GROEP VIII. 
Hul<len, vellen, leder, lederwerk en 

schoenwerk. 
1501. Handschoenen van leder 

huiden en vellen (onbereide), voor zoover 
het betreft : 

1502. Ariranhavellen (Zuid-Amerikaansche ri-
vierottervellen) 

1503. Buffelvellen 
1504. Emuvellen 
1505. Geitevellen 
1506. II ertevellen 
1507. Koipuvellen 
1508. Krokodillevellen 
1509. Hagedissevellen 
1510. Luipaardevellen 
1511. Nutriavellen (Zuid-Amerikaansche moe-

rasbeverhuiden) 
1512. Opossumvellen 
1513. Paddevellen 
1514. P eccaries (vellen van wilde watervarkens) 
1515. Skunksvellen 
1516. Slangevellen 
1517. W ilde kattevellen 

GROEP IX. 

Garens, to uw en touwwerk, weefsels en 
stoffen, kleederen en modewaren. 

1601. Biais (schuingeweven band) 
1602. Bidelots 
1603. Boorden van apier 
1604. Builgaas van zijde 
1605. Cachenez van natuurzijde 
1606. Calqueerlinnen 
1607. Canvas vilten 
1608. Denso beschermband 
1609. Drijfriemen en drijfriemenband van 

natuurzijde 
1610. Filet kleeden 
1611 . Glasbatist 
1612. Heerenhoeden van haarvilt, stroo, wolvilt 

of zijde 
1613. Hoeden van houtstroo of leder 
1614. Hoedvormen (z.g. cloches) van haar- of 

wolvilt 
1615. Jabots 
1616. M:araboutranden 
1617. Metaal- en zijden galon 
1618. Natuurzijden stoffen 
1619. Onderkleeding van natuurzijden tricot 
1620. Opalstoffen 
1621. Organdies 
1622. Padvindershoeden 
1623. Shawls van natuurzijde 

GROEP X . 

Aardewerk, porselein, baksteen en andere 
kunststeen. 

1701. Asbestcementleien 
1702. Asbestcementplaten (gegolfde) 
1703. Asbestcementplaten, vlakke, in dikten 

van 4 tot en met 9 m.m. 
1704. Asbestcementplaten, vlakke, voorzien 

van kleurlaag, z.g. emailleplaten 
1705. Binnenpotten (porseleinen) voor koffie

kannen 
1706. Bouw- en isolatieplaten vervaardigd van 

plantaardige vezels, houtzagels of hout
meel, al dan niet samengesteld met 
chemicaliën of bindmiddelen, een en 
ander voor zoover zij een gewicht 
hebben van 2 k .g. of meer per vier
kanten meter 

1707. Bouw- en isolatieplaten van papier
grondstof, voor zoover zij een gewicht 
hebben van 2 k.g. of meer per vier
kanten meter 

1708. Koperslakkeien 
1709 . Majolicazuilen 
1710. Porseleinen en steatitdraadgeleiders (voor 

de kunstzijdeindustrie) 
1711. Segerkegels 
1712. Zuurbestendige gresbuizen, kranen, boch

ten, enz., waarvan de kranen zijn ver
bonden met edele metalen 

GROEP XI. 
Glas. 

1801. Armaturenballons 
1802. Gekleurd glas in platen 
1803. Glaswol 
1804. Lampeglazen 
1805. Onbreekbaar glas in platen 
1806. Obj ect- en dekglaasjes voor microscopie 
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GROEP XII. 

Papier. 
1901. Bierviltjes 
1902. Boeken, dag- en weekbladen en t ijd

schriften in andere dan de Nederland
sche taal 

1903. Darmen van papier 
1904. Drukpatronen 
1905. Filtermassa 
1906. Filterplaten 
1907. Glacépapier 
1908. Goudpapier mits niet vervaardigd van 

gekleurde aluminiumfoliën 
1909. Hardbord (z.g. Hartpappe) 
1910. Knip)?atronen 
1911. MatriJspapier 
1912. Millimeterpapier 
1913. Ontharingspapier 
1914. Pigmentpapier 
1915. Prespaan in niet verder bewerkte platen, 

buizen of staven 
1916. Strijkpatronen 
1917. Vitrauphanie 
1918. Vulcanfiber in niet verder bewerkte pla

ten, buizen of staven 

GROEP XIII. 

Voedlngs- en genotmiddelen, niet genoemd 
In de groepen I, II, IV en VI. 

2001. Arak 
2002. Druivenwijn 
2003. Kaviaar 
2004. Kirschwasser 
2005. Koffie (ongebrande) 
2006. Myrrahboontjes 
2007 . Rum 
2008. Ruwe rietsuiker 
2009. Ruw zout, mits niet vallende onder post 

160, onderdeel III, letter A, n°. 1 der 
Tariefwet 1934. 

2010. Sardines (z.g. pilchards daaronder be
gi:epen) 

Specerijen (ongemalen) voor zoover het 
betreft: 

2011. Foelie en foelieschillen 
2012. Kaneel, ook witte kaneel, bast en schare 

lcaneelboomen 
2013. Kaneelknoppen 
2014. Kruidnagelen, moernagelen en kruidnagel-

stelen 
2015. Muskaatnoten 
2016. Peper van alle soarten 
2017. Saffraan van alle soarten 
2018. Vanille van alle soarten 
2019. Tabak in rollen of bladen 
2020. Thee . 
2021. Zalm in blik 

GROEP XIV. 

Rijtuigen, voertuigen, vaartuigen eu 
vliegmachines. 

AFDEELING 1. 

Vervoermiddelen. 

2101. Landbouwtractors eu ander dergelijke 
tractors zonder cabine 

2102. Vouwbooten 

AFDEELING 2. 

Onderdeelen van vervoermiddelen, voor zoover niet 
ondergebracht in één der andere groepen. 

2103. Claxons 
2104. Hoorn voor motorrijtuigen 

Materiaal voor spoor- en tramwegen voor 
zoover het betreft : 

2105. Asbalansen 
2106. Asbalansverbindingsstukken 
2107. B innenwielen 
2108. Buffers en onderdeelen (mits niet van 

rubber) 
2109. Koppelbussen 
2110. Koppelkrukken 
2111. Luchtdrukbellen 
2112. Onderdeelen Westinghou erem 
2113. Stoombellen 
2114. Veiligheidskoppelingen 
2115. Wielbanden 
2116. Wielstellen voor spoorwegwagens 

Rijwielonderdeelen voor zoover het be-
t reft : 

2117. Bandremmen 
2118. Bellen 
2119. Handvatten (mits niet van rubber) 
2120. Naven en remnaven van alle soorten, zoo

mede onderdeelen van naven 
2121. Pedalen 
2122. Vrijwielen 

Vliegtuigonderdeelen voor zoover het be-
treft : 

2123. Fakkelhouders 
2124. Fakkels 
2125. Luchtschroeven en onderdeelen daarvan 
2126. Oleopne1,matische schokbrekers 
2127. Reminstallaties 
2128. Schokbrekeringen (mits niet van rubber) 
2129. Stooiçtangen 
2130. Wielen 

AFDEELING 3. 

2190. Deelen en onderdeelen van motorrijtui
gen, andere dan motoren en deelen van 
motoren, mits zij voor geen ander doel 
geschikt zijn en blijkens de aangifte 
ook uitsluitend als zoodanig bestemd 
zijn, welke beide omstandigheden des
verlangd aan de met de visitatie be
laste ambtenaren. te hunnen genoegen 
moeten worden aangetoond 

GROEP XV. 

Andere goederen dan gebracht onder de 
groepen I tot en met XIV. 

AFDEELING 1. 

Motaren, dynamo's en onderdeelen daarvan. 
2201. Aanzetmotoren (startermotoren) 
2202. Bougies 
2203. Buitenboordmotoren 
2204. Carburateurs voor explosiemotoren 
2205. Car ters voor automobiel-, rijwiel- en vlieg-

tuigmotoren 
2206. Cylinderblokken en cvlinderkoppen voor 

automobiel-, rijwief- en vliegtuigmoto
ren 

2207. Cylinders voor automomobiel-, rijwiel- en 
v liegtuigmotoren 
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2208. 

2209. 

2210. 

2211. 

2212. 
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2213. 

2214. 
2215. 

2216. 
2217. 

2218. 

2219. 

2220. 

Drijfstangen en drijfstangpennen voor 
vliegtuigmotoren 

Dynamo's voor automobielen, motor
rijwielen en vliegtuigen 

Kleppen voor automobiel-, rijwiel- en 
vliegtuigmotoren • 

Krukassen voor automobiel-, rijwiel- en 
vliegtuigmotoren 

Motoren voor automobielen, rijwielen en 
vliegtuigen, met uitzondering van 
dieselmotoren en van hulpmotoren voor 
rijwielen 

Nokkenassen voor automobiel-, rijwiel
en vliegtuigmotoren 

Oliekoelers voor vliegtuigmotoren 
Ontstekingsmagneten voor automobiel-, 

rijwiel- en vliegtuigmotoren 
Ontstekingsspoelen 
Motorringen (townend ringen) voor vlieg

tuigmotoren 
Zuigerpennen voor automobiel-, rijwiel

en vliegtuigmotoren 
Zuigerveeren voor automobiel-, rijwiel

en vliegtuigmotoren 
Zuigers voor automobiel-, rijwiel- en 

vliegtuigmotoren 

AFDEELING 2. 

Machines, onderdeelen en toehehooren voor de 
textielindustrie . 

2301. Afsluiters (met hardgummi bekleed) 
2302. Appreteermachines 
2303. Beproevingsapparaten 
2304. Bleekmachines 
2305. Borstelmachines 
2306. Brandmachines 
2307. Breimachines 
2308. Canetteermachines 
2309. Centrifuges voor de kunstzijdespinnerij 
2310. Conditioneerapparaten 
2311. Decatiseermachines 
2312. Decker voor brei-, kettel- en speciaal

naaimachines voor de kousenindustrie 1 

2313. Diaphragma's voor loogregenereerappa
raten voor de kunstzijde-industrie 

2314. Dobbies 1 

2315. Dompelpersen voor de kunstzijde-indu-
strie 1 

2316. Droogmachines 1 
2317. Drukwalsen voor drukmachines 1 
2318. Festonneerhaken j 
2319. Filterpersen (met hardgummi bekleed) , 
2320. Finishmachines j 
2321. Garenwaschmachines I 
2322. Haspelkronen , 
2323. H aspiilmachines i 
2324. Invoerapparaten 
2325. Jacquardmachines 
2326. Jengmachines 
2327. Kaardgarnituren (voor spinnerij en ap

pretuur) 
2328. Kaardmachines 
1329. Kaardslijpmachines 

. 2330. Kamhaken 
2331. Kammachines voor het kammen van 

vezels 
2332. Kettelmachines voor de kousenindustrie 
2333. Kettinglijmmachines 
2334. Kettingscheermachines 
2335. Kookmachines 
2336. Kousenvormen voor vormtafels 

2337. 
2338. 
2339. 
2340. 
2341. 
2342. 
2343. 
2344. 

Kousenrepasseerapparaten 
Krimpmachines 
Kruimelmachines 
Legmachines 
Leviatans 
Lintboormachines 
Lijstenrollers 
Loogregenereerapparaten (of Cerini-appa

raten) voor de kunstzijde-industrie 
2345. Meetmachines · 
2346. Mesjes voor roedentrijp en dubbeltrijp 

(voor het doorsnijden van den pool-

2347. 
2348. 
2349. 

2350. 
2351. 
2352. 
2353. 
2354. 

draden) 
Nummermachines 
Persmachines 
Platinen of lametten voor weefmachines 

en voor brei-, kettel- en speciaalnaai
machines voor de kousen-industrie 

Poetsmachines 
Pompen (met hardgummi bekleed) 
Rakels voor drukmachines 
Ratineer machines 
Reduceerstations voor de kunstzijde-

industrie 
2355. Reservoirs (met hardgummi bekleed) 
2356. Rijpbussen 
2357. Roedensloten (of roedenknoppen) 
2358. Rol- en meetmachines 
2359. Ruwmachines 
2360. Scheermachines 
2361. Schwingen voor brei-, kettel- en speciaal-

naaimachines voor de kousenindustrie 
Span-raam-droogmachines 2362. 

2363. 
2364. 
2365. 
2366. 
2367. 
2368. 
2369. 

Spindoppen van edel metaal 
Spinkaarsen 
Spinmachines 
Spin potten 
Spoelhouders 
Spoelmachines 
Stammen voor houten walsen met een 

middellijn van 75 c.m. of meer 
2370. Stoompersen voor vormtafels 
2371. Stoomplatenpersen (hydraulische, voor 

het glanzen van kunstzijde) 
2372. Streng- en breedwaschmachines 
2373. Travellers (voor spinmachines) 
2374. Trekroeden met aangesmeed mesje 
2375 . Trommels (voor droogmachines) 
2306. Twijnmachines 
2377 . Twij nspindels 
2378. Twijnspoelen 
2379. Velourhebemachines 
2380. Verdolmachines 
2381. Verfmachines 
2382. Volkommen 
2383. Vormtafels voor de kousenfabricage 
2384. W eefmachines 
2385. Wol- en katoenreinigingsmachines 
2386. Wolfmachines 
2387. Xanthatmachines 
2388. Zaagtandgarnituren 
2389. Zengrnachines · 

AFDEELING 3 . 

Machines votJr de lederindustrie. 
2451. Afwalkpersen voor winddroogmaken van 

leder 
2452. Banensnijmachines 
2453. Bindriemendoornaaimachines 
2454. Blancheermachines 
2455. Borstelmachines 
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2456. Chagrineermachines 
2457. Falzmachines 
2458. Glansmachines 
2459. Gietmachines 
2460. Guillotines 
2461. Haspels 
2462. Inloopmachines voor riemen 
2463. Koperdraaddoornaaimachines 
2464. Krispelmachines 
2465. Kurbelwalken voor drooge vellen en 

2466. 
2467. 
2468. 
2469. 

huiden 
Lederwalsmachines 
Lijmpersen 
Machines voor het chemisch ontharen 
Machines voor het meten van de opper-

vlakte van gelooide huiden en vellen 
2470. Nerfmachines 
2471. Ontharingsmachines 
2472. ûntvleeschmachines 
2473. Oprol-poetsmachines 
2474. Runpersen 
2475. Riemenbaanstrekmachines 
2476. Schiftmachines 
2477. Slijpmachines 
2478. Splitmachines. 
2479. Stansmachines 
2480. Stolmachines 
2481. Uitstoot- en uitrekmachines 

AFDEELING 4. 

Machines voor de schoenindustrie. 
2551. Machineborstels 
2552. Machines voor bewerking en bevestiging 

van het onderwerk, behalve uitpoets
machines 

2553. Machines voor de schachtenfabricage 
2554. Machines voor het bevestigden van den 

hak op den schoen 
2555. Machines voor onderwerk-bevestiging als 

naaimachines, penmachines, nagel
machines 

2556. üpvullijsten 
2557. P oleerschijven 
2558. Stansmachines 
2559. Stempelmachines 
2560. Zwikkerijmachines 

AFDEELING 5. 

Machines, werktuigen en onderdeelen voor graan
en meelbewerking. 

2601. Afsproeischroeven 
2602. Aspirateurmachines voor het droog zui

veren van granen 
2603. Bevochtingsapparaten 
2604. Bleekapparaten, dienende voor het blee-

ken van bloem langs electrischen weg 
2605. Bloemoplosmachines 
2606. Borstelmachines 
2607. Comparatoren 
2608. Centrifugaalzeefmachines voor het af. 

builen van bloem 
2609. Conditioneerapparaten of z.g. Vorberei

ters, zijnde toestellen om tarwe te 
conditioneeren of te praepareeren 

2610. Droogcentrifnges 
2611. Farinographen 
2612. Fermentographen 
2613. Korreldoorsnijapparaten 
2614. Magneetapparaten, dienende voor het 

verwijderen van ijzerdeelen uit granen 

2615. Pakmachines 
2616. Poetsmachines 
2617. Riffelbanken 
2618. Schilmachines 
2619. Slijp- en riffelbanken (gecombineerde) 
2620. Slijpmachines 
2621. Splitsmachines 
2622. Steenuitlezers 
2623. Trieurs en carterdisk separators 
2624. Verasschingsovens 
2625. Vlakzeven (automatische) 
2626. Voorwasschers 
2627. W alsenstoelen 
2628. Waschmachines voor granen 
2629. Wikkenbanden en wikkenspiralen 
2630. Zemelborstelmachines 
2631. Zuig- en drnkfiltermachines 

AFDEEL! G 6. 

Bakkerijmachines en gereedschappen. 
2701. Fondanttableermachines 
2702. Korstradertjes (glad of gekarteld) 
2703 . Passermacbines 
2704. Rasp- en snijmachines voor amandelen 
2705. Snijwalsen voor ulevellen 
2706. Spuitmachines (voor het spuiten van 

pillen en amandelpersrollen) 

AFDEEL! G 7. 

Machines en werktuigen voor '[Japier/abrieken. 
2801. Bandenspanners 
2802. Bleekhollanders 
2803. Bobineuses 
2804. Cellulosemachines 
2805. Centrifuges 
2806. Chloorkalkmolens 
2807. Doseerinrichtingen voor natriumbisulfaat 
2808. Droogstoomautomaten 
2809. Egoutteurs 
2810. Gasreinigingstoestellen 
2811. Houtbrekers 
2812. Houtslijpers 
2813. Houtstofbleekmachines 
2814. Indikmachines 
2815. Kalanders 
2816. Kapmachines 
2817. Kegelstofmolens 
2818. Kokermachines 
2819. Langs- en doorsnijmachines 
2820. Messenslijpmachines 
2821. Papiermachines 
2822. Papiervochtigbeidsautomaten 
2823. Pyrietovens 
2824. Raffineurs 
2825. Rolleninpakmachines 
2826. Schiltrommels 
2827. Schroef worm persen 
2828. Slijpmachines 
2829. Slijpsteenen voor houtstoffabricage 
2830. Sorteertrommels voor. het sorteeren van 

natte cellulose z.g. Sichtersmühlen 
2831. Sorteerders 
2832. Spanenvangers 
2833. Stofoploopkasten 
2834. Viltreinigers 
2835. Vloeistofregistreerapparaten 
2836. Vouwmachines 
2837. Vultoestellen 
2838. W alsenslijpmachines 
2839. Zwavelovens 



1935 

AFDEELING 8 . 

24 JUL I (S. 427 ) 

3201. Boekbinderspersen 
3202. Pletpersen 

654 

Machines, toestellen en onderdeelen ten behoeve 
van de bierbrouwerij. 

2901. Biersyphons 

3203. Vouwneerdrukpersen 
3204. Boekenrondzetmachines en springruggen

machines 
Brouwerijmachines : 

2902. Bandaandrijfmachines 
2903. Bierdrukrege/,aars 
2904. Bierfilters 
2906. B ierketels 
2906. Bostelpompen 
2907. Brouwketels 
2908. Filtermassa-waschmachines 
2909. Fustena/persmachines 
2910. Fustenontpekmachines 
2911. Fustenpekmachines 
2912. Fustenwaschmachines 
2913. Fustenijkmachines 
2914. Gistdroogmachines 
2916. Gistmengmachines 
2916. Gistpersen 
2917. Gistzeefmachines 
2918. Hopzeven 
2919. Koelschepen 
2920. Labelmachines 
2921. Moutbranders 
2922. Moutmolens 
2923. M outpoetsmachines 
2924. Pasteuriseerapparaten 
2996. Rijstmolens 
2926. Tapbokken 

Mouterijmachines : 
2927. Eesten 
2928. Kiemkasten 
2929. M outtrommels 

3205. Brondsmachines 
3206. Cartonnagemachines 
3207. Dekselmaakmachines en hulzenmaak

machines 
3208. Enveloppenvouw- en plakmachines 
3209. Enveloppenvoering-inplakmachines 
3210. Gaatjes en oogjesmachines 
3211. Gondafstofmachines 
3212. Kneepmachines 
3213. Machines voor het buigen, groeven, rillen 

en ritsen van papier en carton 
3214. Machines voor de fabricatie van ca.rton

nen schaa ltj es 
3215. Machines voor de fabricatie van gegolfd 

carton 
3116. Machines voor de fabricatie van labels 
3217. Machines voor het aanbrengen van slui

tini;en aan monsterzakken 
3218. Machmes voor het aanbrengen van 

touwtjes in draagtasschen 
3219. Machines voor het aanbrengen van ver

sterkingsringen in draagtasschen 

Machines voor het drukken en inleg gen 
3220. A nilinedrukmachines 
3221. Degelpersen 
3222. Hand- en proefpersen 
3223. Inlegapparaten 
3224. Koperdrukpersen 
3226. Offsetpersen 
3226. R eliefpersen 

AFDEELING 9. 3227. R otatiepersen 
3228. Snelpersen 

Machines, werktuigen en onderdeelen ten behoeve 3229. Steendrukpersen 
van de mijnindustrie. 3230. Stempelpersen 

Machines voor den mijnbouw voor zoover 3231. Stopcylinderpersen 
het betreft: 3232. Tweetoerenpersen 

3001. Kerfmachines 3233. Verguldpersen 
3002. Kolensnijmachines 3234. Zakkendrukmachines 
3003. Ondersnijmachines 3235. Machines voor het hechten en naaien 
3004. Opvulmachines van papier 
3005. Mijnhijschkabels 3236. Machines voor het linieeren 
3006. Mijnlampen met aangebouwde dynamo Machines voor het nummeren : 
3007. M;jnwagemvielen 3237. Handpagineertoestellen 
3008. P ersluchtlampen 3238. Pagineermachines 
3009. P ersluchtmotoren 32.39. Persnumeroteurs 
3010. Slangenboren voor boorhamers 3240. Machines voor het plakken van papier en 
3011. Stempels van ijzer of staal carton 

AFDEELING 10. Machines voor het srujden, uitslaan 
Materiaal voor spoor- en tramwegen . (stansen) en perforeeren: 

3241. Cartonsnijmachines 
3101. Draag- en onderlegplaten voor spoor- 3242. Excenterpersen 

staven (mits niet van rubber) .3243. Hoekuitstootmachines 
3102. Laschplaten voor spoorstaven .3244. Jnkeepmachines 
3103. Strijkregels (onbewerkte) 3246. Papierboormachines 
3104. Toestellen voor automatische overweg- 3246. Papiersnijmachines 

beveiliging 3247. P erforeermachines 
3248. Uitslagmachines 

AFDEELING ll . 3249. Machines voor het snijden van zet-
Machines, gereedschappen en hulpmiddelen voor machineregels 
drukkerijen, zetterijen, boekbinderijen, cartonnage- 3250. Machines voor het vouwen van papier 

fabrieken en andere grafische instellingen. 3251. Machines voor het zetten 
3252. Matrij zenreinigingsmachines 

A. M a c h i n es. 3253. Omrolmachines 
Boekbinderspersen en pletpersen voor 3254. Rollengietapparaten 

het persen van papier : ' 3255. Rollenwasch- en overtrekmachines 
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Slijpmachines : 
3256. Gummislijpmachines 
3257. M essenslijpmachines 
3258. Steenslijpmachines (zinkplatenslijpmachi

nes) 
3259. Smeltovens voor zetmachinemetaal 
3260. Speciaalmachines voor de fabricatie van 

genummerd en geperforeerd drukwerk 

Steriotypiemachines en apparaten : 
3261. H olwitgietapparaten 
3262. Kalanders 
3263. Pragepersen 
3264. Ronderuggenmachines 
3265. Steriotypie-inrichtingen (gietapparaten 

en smeltovens) 
3266. Vensterenveloppenmachines 
3267. Vernismachines 
3268. Vulcaniseermachines 
3269. Zaag-, schaaf- en fraismachines voor 

stypen en cliché's 
3270. Zakken-, vouw- en plakmachines 

B. G er e e d s c h a p p e n e n h u 1 p-
m id del e n. 

3301. Aanlegspelden en reservetongen daarvoor 
3302. Bruneerkolven 
3303. Bruneertanden 
3304. Filetten (koperen) voor vergulden 
3305. Goudkussens 
3306. H andpersen voor vergulden 
3307. H empelkooien 
3308. H olwit (ijzeren) 
3309. Houten letters 
3310. Houten randen 
3311. Linthaken voor naaibanken voor boek

binden 
3312. Lintstiften voor naaibanken voor boek-

binden 
3313. Naaibanken 
3314. Onderlegwit (ijzeren) 
3315. P erforeerlijnen 
3316. R egelmeters 
3317. R eliëf poeder 
3318. Rogletten (stalen rolbeugels voor hand-

rollen) 
3319. Sluitkooien 
3320. Snelsluitgaleien 
3321. Snijlijnen 
3322. Spoelen (verstelbare) 
3323. Verguldletters (koperen ) 
3324. Vouwmachinebanden 
3325. IJzeren clichévoeten op typografische 

maten 
3326. Zethaken 

AFDEELING 12. 

Tandheelkundige apparaten, gereedschappen en 
hulpmiddelen. 

3401. Boormachines ( electrische) 
3402. Boren 
3403. Carborundum points 
3404. Carborundum steentj es 
3405. Eenheidsapparaten (z.g. units) 
3406. Elevatoren 
3407. Guttapercha points 
3408. Guttapercha stopping 
3409. Kunsttanden (porseleinen) 
3410. Mondlepels 
3411. Sterilisators 
3412. Tandrubber 

AFDEELING 13. 

Kantoormachines, kasregisters en schrijf kassa's. 

3501. Adresseermachines 
3502. Boekhoudmachines 
3503. Dupligraphen 
3504. Duplicators 
3505. Frankeermachines 
3506. Graphetypes 
3507. Kasregisters 
3508. Multigraphen 
3509. R ekenmachines 
3510. Schrijfkassa's 
3511. Schrijfmachines 
3512. Statistiekmachines 
3513. Vouwmachines 

AFDEELING 14 . 

Gontr6le- en telapparaten, weeg- en meetwerk
tuigen, barometers, temperatuurmeters en uur-

werken. 
3601. Barometers 
3602. Briefwegers 
3603. Calorimeter s 
3604. Chronometers 
3605. Colour-matchers (photo-electrisch kleu

renvergelijkapparaat) 
3606. Condenspot-contröleapparaten voor 

stoomleidingen 
3607. Cyclometers 
3608. Duimstokken 
3609. Electriciteitsverbruiksmeters, geen één• 

phase-enkel tarief meters zijnde 
3610. Electrynxes (apparaten om het zuur

gehalte van stoffen t e meten) 
3611. Horloges, armbandhorloges daaronder 

begrepen 
3612. Kilometertellers voor vervoermiddelen 
3613. Klokken (metalen) 
3614. Klydonographen 
3615. Koolmonoxyde-aanwijzers 
3616. Maatstokj es (metalen) 
3617. Meet- en maatbanden 
3618. Meet- en maatlinten 
3619. Micrometer s 
3620. Proefbanken voor het beproeven van 

aanzetmotoren, automobieldynamo's, 
bougies, stroomverdeelers en ontste
kingsmagneten 

3621. R emcontröleapparaten 
3622. Rokm eters 
3623. Rolbandmaten 
3624. Rotatietelwerken voor het tellen van de 

per soort afgegeven plaatskaarten 
3625. Salinometers 
3626. Scheepsloggen (automatische) 
3627. Schroef draadmeters 
3628. Schuifmaten (diktepasser s) 
3629. Snelheidsmeter s 
3630. Spleetmeters 
3631. Tachometers 
3632. Thermometer s en andere t emperatuur

meter s bij welke de temperatuur wordt 
aangewezen door middel van een kwik
of vloeistofkolom 

3633. Trans-0-meter s (apparaten om de door-
zichtigheid van stoffen te meten) 

3634. Toerentellers 
3635. T elapparaten 
3636. Unsters 
3637. Weerhuisjes 
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363 . Wek.kers 
3639. Zakbalansen 

AFDEEL! G 15. 
Electrotechnische artikelen. 

3701. Accumulatoren 
3702. Arbeidscontröleklok.ken 
3703. Automatische telefooncentrales 
3704. Centraal batterij toestellen voor vol

automatische installaties 
3705. Drukknoplijnkiezer-telefoonappara ten 
3706. Electrische signaalhoorns voor gelijk

stroom 
3707. Electrische toestellen voor beveiligings

installaties voor spoorwegen, voor 
zoover het betreft stelknoptoestellen 

3708. Kluisbeveiligingsarmen, voor electrische 
beveiliging tegen inbraak 

Lijntelegraaftoestellen met toebehooren 
voor zoover het betreft : 

,1709. Automatische zenders 
3010. Blad- en bandschrijver-• 
3711. Draaispoel-snelschrijvers 
3712. P onsdoozen 
3713. R elaisschrijvers en stroboscopen 
3714. R eper/oratie-ontvangers 
3715. Snel-rnorseschrijvers 
3716. Sounders 
3717. V erreschrij /machines 
371 . Mijnontstekingsapparaten 
3719. Pressostaten 
3720. Schaarbeugels voor electrische motorrij-

tuiaen 
3721. Schellen ( electrische) 
3722. Telefoonapparaten voor hardhoorenden 
3723. Tijd- en datumstempelklok.ken 
3724. Tijdschrijfklok.ken 
3725. •Zoemersignalen 

AFDEELING 16. 
Verlichtingstoestellen en onderdeelen daa.rvan. 

3801. Branders voor patent-olie-carbid 
3802. Branders voor petroleumlampen 
3 03. Carbidlantaarns 
3 04. Drukstootautomaten voor straatlantaarns 
3 05. Kaarslantaarns 
3 06. Mijnlampen 
3 07. Spiritushanglampen 

AFDEELI G 17. 

Spel- en sportartikelen. 
4001. Boksbalbinnenballen 
4002. Boksballen 
4003. Bokshandschoenen 
4004. Cricketbats 
4005. Cricketbeenbeschermers 
4006. Crickethandschoenen 
4007. Expanders 
4008. Hockeyballen 
4009. Hockeyhandschoenen 
4010. Hockeystokken 
4011. IJ hockeyschijven 
4012. IJ hockeystokken 
4013. Keeperhandschoenen 
4014. Oogbeschermers 
4015. Rolschaatsen 
4016. Tennisballen 
4017. Tennisnetadjusters 
4018. Tenaisracketframes (onbespannen) 
4019. Voetbalbinnenballen 

AFDEEL! G 18. 

Ladd- en tuinbouwgereed-schappen en besproeiings-
artikelen . 

4101. Aardappelgrepen 
4102. Aardappelvorken 
4103. Beetwortelgrepen 
4104. Beetwortellichters 
4105. Beetwortelstekers 
4106. Beetwortelvorken 
4107. Boombeitels 
4108. Cnltivatoren 
4109. Draagvorken 
4110. Eggen (vleugel- en schijven-) 
4111. Gazonbe proeiers 
4112. Gazonmaaimachines 
4113. Gierpompen · 
4114. Graskantenstekers 
4115. Grasmaaimachines 
5116. Grasverzamelaars 
4117. Graszodenstekers 
4118. H arkb ezems 
4119. H arken (ijzeren) 
4120. Hooiharken 
4121. Hooischudders 
4122. · H ooivorken 
4123. H ooizagen 
4124. Kalkspuiten 
4125. Korenvorken 
4126. Maaimachine 
4127. Mestvorken 
4128. Onkruidwieders 
4129. Plantrieken 
4130. Sikkels 
4131. Slechtvorken 
4132. Stroobossenbinders 
4133. Stroosnijders 
4134. Verplantschopj es 
4135. Zaaimachines voor handkracht 
4136. Zeisen 
4137. Zichten 

AFDEELING 19. 

Machines, werktuigen, gereedschappen en hulp
middelen van allerlei aard en onderdeelen daarvan. 
4201. Aambeelden (onderdeelen van 8toom-

hamers) 
4202. Aanzetapparaten 
4203. Aanzetsteenen 
4204. Aardappelmanden van ijzer 
4205. Afbrandlampen 
4206. Amarilsteenscherpers en losse wieltj es 

daarvoor 
4207 . Appelboren 
4208. Armaturen voor pneumatische w<>rktui-

gen 
4209. Assenrichters 
4210. Avogaarboorijzers 
4211. Bandijzerspanners 
4212. Bankschroefdraden (ijzeren-) 
4213. Bankschro ven 
4214. Basalt- of steengrepen 
4215. Basaltvorken 
4216. Benzinepompslangen met metalen ziel 
4217. Betonijzer charen 
4218. Biertapautomaten 
4219. Biertapapparaten en onderdeelen daar 

4220. 
4221. 
4222. 

van voor koffiehuizen en bottelarijen 
Bietenschaafj es 
Boor houders 
Boor hulzen 
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4223. Boorijzers voor houtboormachines 
4224. Boorkoppen 
4225 . Booromslagen 
4226. Bordenreinigers 
4227. Borduurmachines 
4228. Borduurramen 
4229. Borstboren 
4230. Borsteldroogmachines 
4231. Braadvorken 
4232. Brandweerhelmen 
4233. Bunsingklemmen 
4234. Busopeners 
4235. Centrifugaal gascompressoren 
4236. Champagne-afvullers 
4237. Chloreeringstoestellen 
4238. Citroenschilmachines 
4239. Cokesgrepen 
4240. Cokesrieken 
4241. Cokesvorken 
4242. Copieerraadjes 
4243. Copieerstiften 
4244. Cylinder slijptoestellen 
4245. Dommekrachten 
4246. Doorslagen 
424 7. Draadklinken 
4248. Draadsnijkoppen 
4249. Dradenrijgers 
4250. Drevels 
4251. Driften 
4252. Eleçtromagnetische hamers 
4253. Electromagnetische opspanplaten 
4254. Electropneumatische deur- en treeplank-

bedieningstoestellen 
4255. Emulsors 
4256. Etiketteermachines 
4257 . Festonneermachines 
4258. Figuurzaaggereedschap in garnituren 
4259. Figuurzaagjes 
4260. Figuurzaagplankjes 
4261. F lesschenbeugelmachines 
4262. Flesschencapsuleermachines 
4263. Flesschenkurkmachines 
4264. Flesschensluitmachines 
4265. F lexibele assen 
4266. Fraisapl?araten voor metaalbewerkings-

machines 
4267. Fraisen 
4268. Fretboren 
4269. Gerolde blanke assen voor drijfwerk 
4270. Gieterijmachines, als vormmachines, 

4271. 
4272. 
4273. 

zandzeef- en bereidingsmachines, zand-
straalmachines, enz. 

Glassnijders en de snijwieltjes daarvoor 
Gloeiovens ( electrische) 
Gommeermachines voor het gommen van 

etiketten, banderolles, wikkels, enz. 
4274. Gotenscheppers 
4275. Graveermachines 
4276. Gramofoonplaat-snijmachines 
4277. H aarsnijmachines (tondeuses) 
4278. H aarspitten 
4279. Haktruweelen 
4280. Handboormachines 
4281. Handponsen 
4282. Handschroefjes 
4283. Hefcylinders (pneumatisçhe) 
4284. Hoedvormen van aluminium 
4285. Hoefklingen 
4286. Hoefrenetten 
4287. Hoefsabels 
4288. Hoekijzerbuigers 
4289. Holpijpen 

L. & S. 1935. 

4290. Homogenisatoren 
4291. Hoorntjes voor blikslagers 
4292. Houthiepen 
4293. Houtskoolstrijkijzers 
4294. Houtspiraalboren 
4295. Houweelen 
4296. Injectiespuiten 
4297. Isoleerflesschen (thermosflesschen) 
4298. Kaasboren 
4299. Kalfaatijzers 
4300. Kalkhouwen 
4301. Kantklauwen 
4302. Kippenklovers 
4303. Kistopeners 
4304. Klauwplaten 
4305. Klemschroeven (ijzeren) 
4306. Koekammen 
4307. Kogels voor kogelmolens 
4308. Kolenschoppen 
4309. Komkommerritsers 
4310. Komkommerschaven 
4311. Koolschaven 
4312. Koornnagels 
4313. Kotterkoppen 
4314. Kroonkurkmachines 
4315. Kuiperskrassers 
4316. Kunstharspompen 
4317. Kurketrekkers 
4318. Kurkmachines 
4319. Kurkwolmachines 
4320. Leidekkersbruggen 
4321. Leidekkershaken 
4322. Lijmpotten 
4323. Lijmschroeven (ijzeren) of z.g. lijm-

knechten 
4324. Linialen (stalen) 
4325. Loodlepels 
4326. Loopwielen (trolleys voor transport-

banen) 
4327. Lucht- en stoomzakken voor vulcaniseurs 
4328. Luchtfilters 
4329. Maallichamen voor cementmolens 
4330. Machines voor de vervaardiging van 

knoopen 
4331. Machines voor de vervaardiging van 

wandelstokken 
4332. Machines voor het vervaardigen en be

drukken van papieren zakken 

Machines voor houtbewerking, voor zoo-
ver het betreft: 

4333. Boormachines 
4334. Drevelmachines 
4335. Fraismachines 
4336. Lint-, kort- en cirkelzaagmachine 
4337. Persmachines 
4338. Snij- en stansmachines 
4339. Slijpmachines 
4340. Sp;,jker-, hecht- en krammendrijfmachines 
4341. Schaafbanken 

Machines voor metaalbewerking voor 
zoover het betreft : 

4342. Boormachines 
4343. Centreerbanken 
4344. Draadsnijmachines 
4345. Draaibanken 
4346. Electrische hamers 
4347. Electrische kleppenschuurmachines 
4348. Electrische punt-, naad- en stuiklasch

machines 
4349. Fraismachines 
4350. Frictiepersen 

42 
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4351. Klinkmachines (hydraulische en pneuma
tische) 

4352. K ottermachines 
4353. Pijpenwalsen voor het opwalsen van pijpen 

op flenzen of in ketelfronten 
4354. Pneumatische klink•, breek- en bikhamers 
4355. Pneumatische polijstma.chines 
4356. Schaafbanken 
4357. Slijpmachines 
4358- Snijmachines 
4359. Stoomhamers 
4360. Zaagmachines 
4361. Magneetkranen 
4362. Manenkammen 
4363. Massageapparaten (electrische) 
4364. Melkontroomers 
4365. Membraanpompen 
4366. Messenaanzetters (wetstalen) 
4367. Messenpoetsmachines 
4368. Messenpolijstmachines 
4369. Messenslijpmachines 
4370. Metseltroffels 
4371. Moersleutels 
4372. Mollenklemmen 
4373. Muizenklemmen 
4374. Muizenvallen 
4375. Musschenklemmen 
4376. Muurboren 
4377. Naaimachines 
4378. Nageldoppers 
4379. Nagelknippers 
4380. Notenkrakers 
4381. Oliecentrüuges voor reiniging en ont-

watering van olie 
4382. Olieseparatoren 
4383. Oliespuiten 
4384. Ontkiemingsfilters 
4385. Ontkurkmachines 
4386. Ontpitmachlnes 
4387. Ossetongstrijkijzers 
4388. Pakmachlnes voor tabaksfabrikaten 
4389. Pannenstrijkers 
4390. Peilglazen 
4391. Peklepels 
4392. Persen (mechanisch gedreven) voor bake-

liet en dergelijke grondstoffen 
4393. Pijpklemmen 
4394. Pijpsnijders 
4395. Pincetten 
4396. Plaatskaartendrukmachines 
4397. Plakband-apparaten, voor het bevoch

tigen en afsnijden of afscheuren van 
gom band op rollen 

4398. Plakpersen voor films 
4399. Plakspanen 
4400. Plooiijzers 
4401. Pneumatische hak- en kookhamers 
4402. Poetssteenen 
4403. Ponsen 
4404. Priemen 
4405. Pureeknijpers 
4406. R aspen 
4407. Ratelboren 
4408. Rattenklemmen 
4409. Rattenvallen 
4410. Rembrandklinkmachines 
4411. Remvoeringspanners 
4412. Rolschuiers 
4413. Roskammen 
4414. Ruimers 
4415. Schaafbankhaken 
4416. Scharen, van alle soorten 

4417. 
4418. 

4419. 
4420. 
4421. 
4422. 
4423. 
4424. 
4425. 
4426. 
4427. 
4428. 
4429. 
4430. 

4431. 
4432. 
4433. 
4434. 
4435. 

4436. 
4437. 
4438. 
4439. 
4440. 
4441. 

Schaven (ijzeren) 
cheermessen en veiligheids cheerappa
raten, met uitzondering van ,,ei!ig
heidsscheermesjes 

cheermesslijpapparaten 
Schietlood en 
Schljvensnijders voor pakking, enz. 
Schrappers 
Schrap blokken 
Schroefbout trekkers 

chroevedraaiers 
Schroeve- en moerdraaier s (electrische) 
Schroefsleutels 
Schuurschijven 
Schuursteenen 

errejoints, voor zoover niet uit hout 
vervaardigd 

Sigarenpuntknippers 
Sigarettenmachlnes 
Slagcijfers 
Sleutels voor hoefkalkoenen 
Slijpapparaten voor metaalbewerkings· 

machines 
Slijpschijven 
Slijpsteen en 
Smeerdopjes 
S meeroliekannen 
Smeerpersen (vetspuiten) 
Smeertoestellen voor automatische druk-

smeering 
4442. Smeltovens (electrische) 
4443. Snij-ijzers 
4444. Snijkussens voor snij-ijzers 
4445. Snijmoeren 
4446. Soldeerbouten 
4447. Soldeerlampen 
4448. Spakensnijders 
4449. Speerhaken 
4450. Spijkerapparaten 
4451. Spijkeruittrekkers 
4452. Splintertangen 
4453. Spondapparaten 
4454. purs 
4455. Staaldraadborstels 
4456. Stampers (pneumatische) 
4457. Steenrieken 
4458. Stempels voor zeilkousen 
4459. Stijfmachlnes voor hoedenfabricage 
4460. Stikmachlnes 
4461. Stilts 
4462. Stofspuiten 
4463. trijkmachines ( electrische) 
4464. tucadoorsafstekers 
4465. Tabaksnijmachines 
4466. Takels ( electrische) 
4467. Tangen (gereedschap) 
4468. Tappen 
4469. Tassen voor blikslagers 
4470. Tegenhouders (pneumatische) (mits niet 

van rubber) 
4471. Trechterverfmolens 
4472. Verfmeng- en kneedmachines 
4473. Verfspuitapparaten 
4474. Verfspuitrevolvers 
4475. Verstekhaken (metalen} 
4476. Vibratoren ( ook electromagnetische) 
4477. Vijlenborstels 
4478. Vijlenheften (metalen) 
4479. Vijlen van carborundum of aloxite 
4480. Vlampijpkra sers 
4481. Vlampijpuitzetter 
4482. Vlampijpwi schers 
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4483. Vliegenklapper s 
4484. Vloeraandrijvers 
4485. Vloerwrijf- en boenmachines (electrische) 
4486. Voegspijkers 
4487. Volders 
4488. Voorsnijvorken (ijzeren) 
4489. Vruchtenkneusmachines 
4490. Vruchtenpersen 
4491. Walsverfmolens 
4492. Waschborden (ijzeren) 
4493. Watermotorspoelmachines 
4494. Werkbankhaken 
4495. Werkbanktafels, met vast daaraan ver-

bonden pijpklem 
4496. Wetsteenen 
4497. Wildklemmen 
4498. Wringijzers voor tappen 
4499. Zaagbogen (geen figuurzaagbogen) 
4500. Zaagklemmen (voor handzagen) 
4501. Zaagzetters 
4502. Zagen voor mechanische kracht 

Zagen voor zoover het betreft : 
4503. Cirkelzagen 
4504. Handzagen zoomede de daarvoor bestemde 

zaagbladen 
4505. Lintzagen, zoomede zaagband 
4-506. Zaagbladen voor houtbewerkingsmachines 
4507. Zandstraalautomaten 
4508. Zeepschaven of -raspen van blik 
4509. Zeeptroffels 
4510. Zeilhandschoenen voor zeilmakers 
4511. Zeilplaten voor zeilmakers 
4512. Zinkkrassers 
4513. Zinksnijders 
4514. Zoommachines 
4515. Zweien of zwaaihaken (metalen) 

AFDEELING 20. 

Artikelen van verschiilenden aard. 

4 701. Automobielbinnenbanden 
4702. Bazuinen 
4 703. Beugelfleschsluitingen 
4704. Boordveeren 
4705. Borden met Hebreeuwsche letters 
4706. Dieren. Geprepareerde exotische 
4707. Fietsklemmen 
4708. Gasaanstekers 

Gespen voor zoover het betreft : 
4709. Broekgespen 
47.10. Oelluloidgespen 
4711 . Similigespen 
4712. Globes, zoomede planetariums en andere 

toestellen waarmede de beweging van 
hemellichamen aanschouwelijk wordt 
voorgesteld 

4713. Haarspelden 
4714. Haken en oogen 
4715. Hoefzolen voor paardenbeslag 
4 716. Irrigatoren 

Knoopen voor zoover het betreft : 
4717. Boordenknoopen 
4718. Oelluloidknoopen 
4719. Drukknoopen 
4720. Frontknoopjes 
4721. Glasknoopen 
4722. Manchetknoopen 
4723. ~Metalen knoopen 
4724. Parelmoeren knoopen 
4725. Similiknoopen 

4726 . Koffergramofoons 
4727. Kralen (houten) 
4728. Lampenhangers 
4729. Lensen met uitzondering van brilleglazen 
4730. Manicures 
4731. Mesoezous (beschreven perkament) 
4732. Microscopen 
4733. Mondstukken van juwelith voor de 

pijpenindustrie 
4734. Muziekrollen, muziekwalsen, muziekpla

ten en dergelijke artikelen gebezigd bij 
het mechanisch voortbrengen van mu
ziek of geluiden ; rollen, walsen en 
platen voor carrillons, orchestrions, 
pianola's, muziekdoozen en dergelijke 
artikelen daaronder begrepen, zoomede 
zoogenaamde vierges (platen en rollen 
voor het opnemen van muziek en ge
luiden) 

4735. Objectieven 
4036. Photographietoestellen, alsmede film 

opnamecamera's 
4737. Photolijsten (metalen) 
4738. Piano's 
4739. Plaatskaartendrukmachines 
4740. Platenborden voor gramofoons 
4741. Poederdonzen 
4742. Poederdoozen 
4743. Postzegels (gebruikte) 
4744. Potlooden zoomede potloodstiften 
4745. Potloodslijpers 
4746. Reisflacons 
4747. R evolvers 
4748. Rol Esther 
4749. Schoenknoophaken 
4750. Schrijfpennen (metalenj 
4 7 51. Sigarenaanstekers 
4752. Spelden 
4753. Spiegels (metalen) 
4 754. Spreekmachinenaalden 
4755. Stofbrillen van gaas 
4756. Tandenborstels 
4757. Tefillin (beschreven perkament) 
4 758. Toiletartikelen van celluloid 
4759. Toiletdoozen 
4 760. Tooneelkijkers 
4761. Veiligheidsspelden 
4762. Vingerhoeden 
4763. Vleugelpiano's 
4764. Vliegtuigbinnenbanden 
4765. Vliegtuigbuitenbanden 
4766. Zeepdoozen (nikkelen) 

AFDEELING 21. 

4800. Deelen en onderdeelen van alle met name 
in deze groep vrijgestelde voorwerpen, 
mits zij voor geen ander doel geschikt 
zijn en blijkens de aangifte ook uit
sluitend als zoodanig bestemd zijn, 
welke beide omstandigheden desver
langd aan de met de visitatie belaste 
ambtenaren, te hunnen genoegen moe
ten worden aangetoond. 

Ons bekend. 

De Minister van Financiën, 0 u tl. 

De Minister van Economische Zaken. 
H. G e I i s s en. 
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s. 428. 

24 Jtdi 1935. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den raad van A1neland 
van 24 Juni 1935, betreffende zomerhuis
jes. 

0escho1'st tot 1 Febn,ari 1936. 

s. 429. 

26 Jul i 1935. BESLUIT tot vaststelling van 
een bijzonder reglement van politie voor 
den Rotterdamschen W'aterweg. * 

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

Waterstaat van 31 Mei 1935, La. I., Afdeeling 
Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijks
kanalen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Juni 1935 n° . 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Juli 1935, n°. 431, 
Afdeeli ng Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen het volgende 

BIJZONDER REGLEMENT VAN POLI
TIE VOOR DEN ROTTERDAMSCHE 

WATERWEG. 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

ToepwJselijkheid. 

Art. 1. 1. Dit reglement is van toepassing 
op de Nieuwe Maas, de Koningshaven met 
uitwnder ing van de 25 m breede strooken 
water langs beide oevers, van 100 m boven de 
as van de spoorbrug naar boven en van 100 m 
beneden de as van de Koninginnebrug naar 
beneden, het Scheur, de Doorgraving tot aan 
de lijn door de koppen der zeehoofden, de 
Noordgeul, de Westgeul, de Botlek, de Briel
sche Maas tot de zuidwaarts verlengde lijn, 
gaande over de strandpalen nos. 121 en 122½, 
de Buskruithaven op Rozenburg en de Berg
haven voor rijksvaartuigen te Hoek van Hol
land, te zamen in dit reglement aangeduid als 
de Rotterdamsche Waterweg . 

2. Dit reglement is niet van toepassing ten 
aanzien van de vaartuigen, welke in de ge
meente Rotterdx:un gemeerd 1 iggen aan de ka
den, aanlegsteigers en meerpalen, welke aan 
die gemeente toebehooren en de aan die vaar
tuigen gemeerde vaartuigen, doch deze laatste 
alleen zoolang zij niet ingevolge het bepaalde 
in art. 95 van het Algemeen reglement van 
politie voor rivieren en Rijkskanalen bevel 
hebben ontvangen zich van de ingenomen 
plaats te verwijderen. 

Uitwatering. 

Art. 2. 1. In afwijking van artikel 6 van 
het Algemeen reglement van politie voor ri
vieren en Rijkskanalen is het verboden te 

* De kaart behoorende bij dit beslu it is niet 
opgenomen. 

varen met vaartu igen, die een uitwatering 
hebben van minder dan 50 cm. 

2. Dit verbod geldt niet voor: 
a. tankvaartuigen, waarvan alle toegangen 

tot de laadruimten waterdicht zijn gesloten; 
b. vaartuigen, welke niet hebben een laad

vermogen van 5 ton of meer en geen sleep
booten zijn ; 

c. vaartuigen, waarvan de l aadruimten met 
behoorlijk vastgemaakte houten of ijzeren lui
ken zijn gesloten, mits deze vaartuigen een uit
watering hebben van ten minste · 30 cm. 

3. Onder uitwatering wordt verstaan de 
hoogte boven water van het laagstgelegen 
punt, waarboven het vaartuig niet meer water
dicht is. 

Aanduiding diepgang . 

Art. 3. In afwijking van artikel 9, lid 2, 
van het Algemeen reglement van politie voor 
rivieren en Rijkskanalen moeten zeeschepen 
met een diepgang van 80 dm of meer, wolang 
zij varende zijn, voeren 

des daags aan den fokkemast de seinvlag P 
van het Internationaal Seinboek en 

d,es nachts 3 roode I ichten op een onder! in
gen afstand van niet meer dan 50 cm onder 
elkaar geheschen. De afstand van het onderste 
roode licht tot het opperdek van het vaartuig 
moet ten minste 10 m bedragen. De genoemde 
lichten moeten op een afstand van ten minste 
1500 m zichtbaar zijn. 

Bediening van het roer. 

Art. 4. 1. Degeen, die aan boord van een 
vaartuig, geen zeeschip zijnde, het roer be
dient, moet wodanig geplaatst zijn, dat hij een 
vrij uitzicht naar alle zijden heeft. 

2. Het is verboden te varen met een aan 
alle zijden gesloten stuurhut. 

3. In afwijking van artikel 59, lid 2, van 
het Algemeen reglement van politie voor ri
vieren en Rijkskanalen, moet ook op vaartui
gen, ronder eigen beweegkracht varende, van 
minder dan 50 ton laadvermogen, gedurende 
de vaart steeds een tot de bediening van het 
roer bekwaam, ten minste 17 jaar oud per
soon zich aan het roer bevinden. 

Drijven. 

Art. 5 . Met uitzondering van het onder 
bruggen doorvaren met zeilvaartu igen, is het 
verboden vaartuigen of vlotten met den stroom 
te laten drijven. 

Bijzondere transporten. 

Art. 6. Het is, behoudens schriftelijke ver
gunning van den eersten rijkshavenmeester, 
verboden te varen met moeilijk handelbare of 
bijzondere transporten, welke gevaar of hinder 
voor de scheepvaart kunnen opleveren, of die 
in verband met hun vorm en afmetingen bij
zondere voorzorg eischen bij het doorvaren 
van de bruggen. 

Ruimte laten door kleine vaartuigen. 

Art. 7. Vaartuigen, welke niet hebben een 
laadvermogen van 5 ton of meer en geen 
sleepbooten zijn, moeten aan andere vaartui
gen de noodige ruimte laten. 
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Snelheid van stoomvaartuigen. 

Art. 8. Met ui tbreiding van artikel 32 van 
het Algemeen reglement van politie voor ri
vieren en Rijkskanalen moeten stoomvaartu i
gen hunne vaart wodanig regelen, dat een 
stilliggend vaartuig geen hinder of overlast 
ondervindt van de veroorzaakte waterbeweging. 

W achthouden; rnistseinen. 

Art. 9. 1. Op elk afwnderlijk gemeerd of 
ten anker l iggend zeeschip, op elk samenstel 
van ten hoogste drie langszijde op elkaar ge
meerde zeeschepen, op elk vaartuig, dat ver
plicht is het sein, bedoeld in artikel 29, lid 3, 
te voeren en op de in artikel 30, lid 4, be
doelde binnenvaartuigen moet steeds een per
soon aanwezig zijn, die wacht houdt en die bij 
aanroepen door het daartoe bevoegd gezag, 
verplicht is antwoord te geven. 

2. Vaartuigen, welke aan boeien gemeerd 
liggen, zijn in het geval, bedoeld in artikel 25, 
lid 2, onder d van het Binnenaanvaringsregle
ment, verplicht de daar voorgeschreven se inen 
te geven. 

VErbod ·werken voortstuwer. 

Art . 10. 1 . H et is, behoudens het in lid 2 
bepaalde, verboden om den voortstuwer van 
een aan den wal , aan dukdalven of meer
boeien gemeerd liggend vaartuig zoo te laten 
werken, da t een ander vaartuig hiervan hinder 
ondervindt of de werken hierdoor beschadigd 
kunnen worden. 

2. Proefdraaien van nieuw gebouwde of 
herstelde vaartuigen is verboden behoudens 
vergunning van den eersten rijkshavenmeester. 

Stoom uitlaten. 

A rt. ll. H et is verboden stoom of water uit 
te laten, indien daardoor gevaar of hinder kan 
worden veroorzaakt. 

H erstellingen. 

Art. 12. H et is, behoudens vergunning van 
den eersten rijkshavenmeester, verboden aan 
een vaartuig herstellingen, welke plegen te 
worden uitgevoerd aan werven of dokken, te 
doen uitvoeren op andere plaatsen dan aan 
de daarvoor bestemde werven of dokken. 

B evoegd gezag, bedoeld in artikel 54 Algemeen 
regl ement van politie voor rivieren en 

R ijkskanalen. 

Art. 13. H et in a rtikel 54, lid 2, van het 
Algemeen reglement van politie voor riv ieren 
en R ijkskanalen genoemde bevoegde gezag 
wordt uitgeoefend door den eersten rijkshaven
meester. 

Visschen. 
Art. 14. H et is verboden met vaartuigen te 

visschen of vischtuig uit de zetten: 
a. onder de steigers van petroleum- en ben

zineterreinen ; 
b. tot op een afstand van 20 m uit den 

oever van de onder a genoemde terreinen of 
steigers; 

c. in de vaargeul in het Scheur en de Door
graving binnen de lijnen getrokken op 20 m 
afstand landafwaarts van de tonnen en l icht
opstanden. 

Wag enveer. 

Art. 15. 1. De wagenveerbooten der ge
meente Rotte1·dam, in veerdienst varende, moe
ten, behalve de in a r t ikel 15 van het Binnen
aanvaringsreglement genoemde lichten, voe
ren: 

des daags in den top van den mast een 
zwarten cylinder van ten minste 65 cm mid
dellijn en ten minste 1 m hoogte en 

des nachts in den top van den mast, 1 m 
boven de voor veerbooten bepaalde lichten, 
één rood rondschijnend licht, da t op een af
stand van ten minste 2000 m zichtbaar is. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
Binnenaanvaringsreglement moet een los va
rend stoomvaartuig geen zeeschip zijnde, uit
wijken voor de wagenveerboot, welke het in 
lid 1 genoemde sein of licht voert. 

HOOFDSTUK II. 

Bepalln g·en, betreffende het vastmaken, 
ankeren, aanmaken en sleepen. 

Verbod om vast te maken of aan te leggen. 

Art. 16. 1. H et is verboden, tenzij met ver
gunning van of vanwege den Minister, aan te 
leggen of vast te maken of ligplaats te nemen: 

a. aan de rijksaanlegplaatsen op Rozenburg 
tegenover B rielle en Maassluis met daartoe 
behoorende werken; 

b. aan de rijksaanlegplaats te Maassluis 
met den oostwaarts daaraan grenzenden ba
saltmuur; 

c. in de B erg haven; 
d. aan of voor de rijksaanlegsteigers te 

Ho ek van H olland; 
e. voor of aan den quaranta ine-steiger en 

-meerboeien, beneden het A mersgat. 
2. Het in het vorige l id gestelde verbod 

geldt niet: 
a. voor vaartuigen in rij ksdienst; 
b. voor vaartuigen van de veerdiensten 

Brielle-Maassluis, ten aanzien van de werken, 
genoemd in lid 1 onder a en b, en 

c. ten aanzien van de werken, genoemd in 
lid 1, onder e, voor vaartuigen in quarantaine. 

V erbod vastmaken aan dukdal ven, boeien, enz. 

Art. 17. H et is verboden vaartuigen vast te 
maken aan, te verhalen op of te leggen tegen : 

a. de dukdalven en boeien of andere toe
stellen , welke voor de aanduidir>g van het 
vaarwater dienen; 

b. de beschermingswerken van de registree
rende peilschalen te Maassluis en te Hoek van 
Holland. 

Vastmaken aan en naderen van vaartuigen . 

Art. 18. 1. Met uitbreiding van artikel 84 
van het Al gemeen reglement van politie voor 
riv ieren en R ijkskanalen wordt bepaald, dat 
de schipper van een ten anker of gemeerd lig
gend vaartuig moet gedoogen, dat een ander 
vaartuig terzijde van het zijne komt en hier
aan wordt vast gemaakt, mits n iet om te laden 
of te lossen, en dat personen zich over zijn 
vaartuig naar den wal of naar een langszijde 
van zijn vaartuig liggend ander vaartu ig be
geven. 

2. De schipper van het terzijde komende 
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vaartuig moet, indien goede zeemanscha p 
zulks vordert, meerdraden uitbrengen of anker 
zetten. 

3. H et is verboden : 
a. vaartuigen, welke licht ontvlambare stof

fen lo en of laden of welke ontgast worden, 
op korteren afstand dan 20 m te naderen; 

b. met vaartuigen, die niet het sein, be
doeld in artikel 29, l id 3, moeten voeren, te 
meren op vaartuigen, die dit se in voeren. 

H inder daor trossen of draden. 

Art. 19. 1. H et is verboden trossen, draden 
of kettingen dwars of schuin over het vaar
water uit te zetten of ui t te laten staan zonder 
vergunning van een ambtenaar van den wa
terstaat. 

2. Wanneer trossen of kettingen over het 
vaarwater uitstaan, moeten deze tijdig lo ge
gooid of uitgestoken worden, zoo dikwijl s di t 
voor andere vaartuigen noodig is. 

P rikverbod. 

Art. 20. 1. Het is verboden: 
a. een vaartu ig vast te ma ken, te doen vast

maken of vast te houden aan of te leggen 
tegen een zeeschip, behalve wanneer dit ter 
plaatse varJ lossing, lading, hunkering, be
ste=ing of vertrek geankerd of aldaar voor 
en achter behoorl ijk gemeerd ligt; 

b. binnen den afstand van 5 m met een 
zeeschip mede te varen. 

2. H et is, behoudens in het ui twnderings
geva l, genoemd in lid 1 onder a, verboden op 
een zeeschip over te gaan of dit te verlaten 
of personen of goederen daarvan over te ne
men of daaraan over te geven. 

3. H et is aan den schipper of aan de op
varenden van een zeeschi p verboden eenige 
krachtens het bepaalde in lid 1 onder a en l id 
2 verboden handeling toe te laten of daarvoor 
gelegenheid te geven. 

4. De verbodsbepalingen van di t artikel zijn 
niet van toepassing ten aanzien van die han
delingen of gedragingen, welke: 

a. noodig zijn voor het sleepen en het me
ren van een vaartuig ter plaatse waar en ten 
tijde waarop dit moet geschieden; 

b. vereischt worden voor het aan boord 
brengen en afhalen van den loods of van an
dere personen, die krachtens wettelijk voor
schrift recht van toegang tot het vaartuig 
hebben; 

c. noodzakelijk zijn om hulp te verleenen 
in geval van nood; 

d . plaats h ebben met voorafgaande toestem
ming van de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

A nkeren. 
Art. 21. 1. Het is verboden geankerd te 

liggen, tenzij met vergunning en volgens aan
wijzing van de ambtena ren van den waterstaat 
of van het loodswezen. 

2. De bepaling van het voorgaande lid is 
niet van toepassing op: 

a. vaartuigen, die gemeerd l iggen of aan 
een gemeerd zijnd vaartuig vastgemaakt l ig
gen en één of meer ankers zetten; 

b. vaartu igen, die op het openen van de 
bruggen over de K oningshaven wachten (ar
tikel 44); 

c. vaartuigen, die op voldoend water moe
ten wachten voor het bevaren van de Noord 
(artikel 24); 

d. vaartuigen, die van de a nkerplaatsen 
gebruik maken (artikel 22); 

e. vaartuigen, die uit noodzaak ten anker 
moeten komen, zoolang de noodzakelijkheid 
duurt . 

In het geval onder e is het in elk geval 
verboden geankerd te blijven li ggen in het 
Scheur en de Doorgraving dichter dan 10 m 
uit de aslijn van de lage dammen, welke aslijn 
door twee bakens op den oever is aangegeven, 
alsmede in het riviervak van 250 m boven tot 
250 m beneden de rivierwaarts verlengde as 
van de haven van Maassluis. 

Een vaartuig moet wo mogelijk aan die 
zijde van den vaarweg ankeren, waar het de 
vaart het minst kan hinderen. 

Ankerplaatsen (aanmaakplaatsen) voor 
binnenvaartuigen. 

Art. 22. 1. Voor binnenvaartuigen zijn vaste 
a nkerplaatsen, aangeduid op de bij dit regle
ment behoorende kaart, aangewezen: 

a. op de Nieuwe Maas nabij Van Brienen
oord aan den l inkeroever, verder genoemd 
Ankerplaats Strekdam; 

b. op de Nieuwe Maas aan den linkeroever 
van den westelijken ingang van het Zuiddiepje 
tot waar zich op Van Brienenoord het bord 
bevindt met "Ankerplaats F .", verder ge
noemd A nkerplaats F ; 

c. op de Nieuwe Maas tusschen den weste
lijken ingang van het Zuiddiepje en den in
gang van de P ersoonshaven, aan den linker
oever, verder genoemd Ankerplaats Steen
plaat; 

d. op de Nieuwe Maas tusschen het ha
ventje noordwestelijk van de gemeente-dr ink
waterleiding en het Vrouweb,·ugje, aan den 
rechteroever, verder genoemd Ankerplaats 
Oude Plantage; 

e. op de N ieuwe Maas tusschen het Vrou
webrugje en 25 m ten oosten van den steiger 
op het emplacement der Spoorwegen, oostelijk 
van den ingang van het B oerengat, aan den 
rechteroever, verder genoemd Ankerplaats 
R ijnspoor; 

/ . op de Nieuwe Maas nabij de Maaskade 
Oostzijde aan den linkeroever, verder ge
noemd Ankerplaats R usland; 

g. op de Nieuwe Maas aan den linkeroever 
tusschen de te IJssel,nonde op den wal ge
plaatste borden met "Aanmaakplaats de M e
rode", verder genoemd Aanm.aakplaats de 
M erode ; 

h. op de Nieuwe M aas aan den l inkeroever, 
ter hoogte van het H uis ten Donck, verder 
genoemd Aanmaakplaats ten Donck. 

2. Schippers van vaartu igen, komende van 
den Hollandschen IJssel , de Lek of de Noord, 
die niet dadelijk naar de laad- of losplek kun
nen doorvaren, moeten ligplaats vragen bij 
den ambtenaar van den rijkshavendienst op 
het vaartuig van dien dienst, hetwelk zich 
bevindt op de Nieuwe M aas nabij Kralingsche 
V eer. 

3. Indien die ambtenaar niet aanwezig is, 
moeten de vaartu igen, bedoeld in lid 2 en der
gelijke vaartuigen, komende uit andere rich-

1 ting, met ui tzondering van die, bedoeld in lid 
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4 en 5, aan welke geen bevelen zijn gegeven 
tot het ankeren _op een bepaalde plaats, op 
eene der hieronder genoemde ankerplaatsen 
ankeren, waarbij de schipper zich, in afwach
ting van nadere bevelen tot het verhalen naar 
een andere ankerplaats, heeft te gedragen 
naar de volgende bepalingen: 

a. vaartuigen van 1500 ton laadvermogen 
en meer, niet behoorende tot de hierna onder 
d genoemde, mogen slechts ligplaats nemen op 
de Ankerplaats Strekdam; 

b. vaartuigen van minder dan 1500 en meer 
dan 350 ton laadvermogen, niet behoorende tot 
de hierna onder d genoemde, mogen slechts 
ligplaats nemen op de Ankerplaatsen Steen
plaat, Oude Plantage of Rijn.spoor; 

c. vaartuigen van 350 ton laadvermogen of 
minder, niet behoorende tot de hierna onder d 
genoemde, mogen slechts ligplaats nemen op 
de Ankerplaatsen Steenplaat, Oude Plantage, 
Rijnspoor of Rusland; 

d. vaartuigen, welke verplicht zijn het sein, 
bedoeld in artikel 29, lid 3, te voeren, mogen 
slechts ligplaats nemen op de Anke,·plaats F. 

4. Vaartuigen, welke bestemd zijn voor de 
Lek of de Noord en die niet dadelijk van de 
laad- of losplek naar de bestemming door
varen, moeten ligplaats nemen op de Aan
maakplaats de M e,·ode. 

5. Vaartuigen, welke bestemd zijn voor den 
Hollandschen IJssel en die niet dadelijk van 
de laad- of losplek naar de bestemming door
varen, mogen niet ankeren op het gebied, 
waarop dit reglement van toepassing is. 

6. Vaartuigen, waarvan de lading buiten 
boord uitsteekt, mogen slechts op de Aan-
1naakplaats ten Donck ligplaats nemen. 

7. De schippers van vaartuigen, welke gaan 
opleggen, moeten ligplaats aanvragen bij den 
eersten rijkshavenmeester en mogen geen an
dere ligplaats innemen dan hun door dien 
havenmeester woedt aangewezen. 

Verplichtingen op de ankerplaats (aanmaak-
plaats). 

Art. 23. 1. Bij het ankeren op een anker
plaats moet ligplaats gekozen worden op de 
smalste rij. 

2. De schippers moeten wrgen, dat hun 
vaartuigen op de ankerplaats of de aanmaak
plaat.s steeds wodanig geankerd of vastge
maakt zijn, dat deze niet kunnen rondzwaaien. 

3. De schippers moeten er toe medewerken, 
dat het verhalen of het versleepen zoowel van 
hun eigen vaartuig als van vaartuigen van 
anderen zoo vlot mogelijk geschieden kan; zij 
moeten daarbij de bevelen en aanwijzingen 
opvolgen, welke hun door den eersten rijks
havenmeester mochten worden gegeven. 

4. Ontstaat op de ankerplaats een open 
ruimte in de rij der vaartuigen, dan moeten 
de schippers van de vaartuigen in die rij bij
halen, zoodra wind en stroom dit toelaten. Dit 
bijhalen moet oeverwaarts geschieden. 

5. Het is verboden om vaartuigen op de 
Ankerplaatsen Steenplaat en Rusland op min
der dan 40 m en die op de andere anker (aan
maak)plaat.sen op minder dan 30 m uit den 
oever ligplaats te doen nemen. 

6. Het is, behoudens goedkeuring van den 
eersten rijkshavenmeester, verboden langer dan 
een en twintig dagen op de ankerplaatsen te 

verblijven en langer dan zes dagen op de aan
maakplaatsen. 

7. Het is op de ankerplaatsen {aanmaak
plaat.sen), behoudens vergunning van den eer
sten rijkshavenmeester, verboden om een vaar
tuig te beladen of te laten beladen of te lossen 
of te laten lossen. 

Wachten op voldoend water voor de Noord. 

Art. 24. Vaartuigen, welke op voldoend wa
ter moeten wachten voor het bevaren van de 
Noo,·d, moeten ligplaats nemen of ankeren zoo 
dicht mogelijk bij den rechteroever van de 
Nieuwe Maas aan het boveneinde van de 
Kleine Zaag (artikel 21, lid 2, c} . 

Verbod aanmaken. 

Art. 25. Het is, behoudens vergunning van 
den eersten rijkshavenmeester, aan andere 
sleepbooten dan die van den kosteloozen sleep
dienst ve1·boden op de Nieuwe Maas, binnen 
de gemeente Rotterdam boven de bruggen, een 
sleep van meer dan één vaartuig samen te 
stellen. 

Aanmaakplaats radersleepbooten. 

Art. 26. Radersleepbooten mogen, behou
dens vergunning van den eersten rijkshaven
meester, niet lager aanmaken dan op Aan
maakplaats ten Donck. 

Lengte slepen. 

Art. 27. 1. Het is verboden op de Nieuwe 
Maas beneden het Boerengat te varen met een 
sleep van meer dan 200 m lengte, gemeten 
van het hek van het sleepende vaartuig, tenzij 
uitsluitend één zeeschip wordt gesleept. 

2. Op genoemd riviergedeelte mag de af
stand tusschen de sleepboot en het voorste ge
sleepte vaartuig en die tusschen de gesleepte 
vaartuigen onderling niet meer bedragen dan 
50 m. 

3. Het in lid 1 gestelde verbod geldt niet 
voor afkomende slepen. 

Afmetingen en sleepen van vlotten. 

A1·t. 28. 1. Het is verboden op het rivier
gedeelte van de Nieuwe Maas, beneden het 
Kralingsche Veer, een vlot te sleepen met een 
lengte grooter dan 125 m of een breedte groo
ter dan 25 m. 

2. Het stoomvaartuig, waarmede een vlot 
wordt gesleept, moet krachtig genoeg zijn om 
met het vlot te allen tijde goed te kunnen 
manoeuvreeren. 

HOOFDSTUK III. 

Brandbare vloeistoffen en ontplofbare 
stoffen. 

Brandbare vloeistoffen. 

Art. 29. 1. Het is verboden brandbare vloei
stoffen of water, hetwelk met deze stoffen 
vermengd of verontreinigd is, te water te 
1 aten vloeien of te doen geraken. 

2. Vaartuigen, welke meer dan 20,000 1 
licht ontvlambare vloeistoffen als lading aan 
boord hebben, en die niet ingevolge het be
paalde in artikel 22, lid 3, onder d, ligplaats 
genomen hebben op Ankerplaats F, mogen 
mogen alleen ligplaats nemen op de plaats. 
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welke hun door den eersten rijkshavenmeester 
wordt aangewezen. 

3. De in het vorige lid bedoelde vaartuigen 
moeten op voldoende hoogte op een goed zicht
bare plaats boven den romp voeren: 

des daags een vierkant blauw bord (ten min
ste 0,5 m hoog en breed} met een groote witte 
F (ten minste 0.85 m hoog) in het midden, 

des nachts een rondschijnend licht violet 
licht, zichtbaar tot op een afstand van ten 
minste 500 m. 

4. Het in lid 2 en 3 bepaalde geldt ook 
voor vaartuigen, waarin meer dan 20,000 1 
licht ontvlambare vloe istoffen beneden deks 
het laatst onverpakt als lading aanwezig is 
geweest, tenzij uit een certificaat van deskun
digen, wier bevoegdheid door den eersten 
rijkshavenmeester erkend is, blijkt, dat de 
ruimten, waarin deze stoffen geladen zijn ge
weest, zoodanig zijn gezuiverd en gelucht (ont
gast), dat daarin geen schadel ijke gassen 
meer aanwezig zijn of nog kunnen ontstaan. 

5. Wanneer vaartuigen, die licht ontvlam
bare vloeistoffen geladen hebben en vaartui 
gen, in lid 4 bedoeld, welke nog niet ontgast 
zijn, met andere vaartuigen gesleept worden, 
moeten zij, hetzij het eerste of de eerste vaar
tuigen, hetzij het laatste of de laatste vaar
tuigen van den sleep zijn; zij mogen niet aan 
andere vaartuigen gekoppeld worden. 

6. Wanneer het goed zicht belemmerd is, 
mag een vaartuig, met licht ontvlambare vloei
stoffen geladen, niet varen zoolang zijne vlag
gen of lichten niet op een afstand van 500 m 
gemakkelijk gezien kunnen worden. Wordt het 
zicht minder, dan moet het vaartuig wo spoe
dig mogelijk op de meest nabijzijnde geschikte 
plaats, zoo ver mogelijk uit het midden van 
de vaargeul, ten anker gaan. 

7. Het is verboden een vaartuig te ontgas
sen op een andere plaats, dan door den eersten 
rijkshavenmeester aangewezen. 

8. In de leden 2 tot en met 6 worden onder 
licht ontvlambare vloeistoffen verstaan de 
brandbare stoffen, welke bij een luchtdruk van 
760 mm en een temperatuur van 55° Celcius 
of minder, dampen ontwikkelen, welke door 
een vlam of vonk tot ootbrandmg kunnen wor
den gebracht en die niet in elke verhouding 
met water mengbaar zijn. Het vlampunt wordt 
bepaald met het toestel van Abel-Pensky. 

Voorschriften voor vaartuigen, geladen met 
ontplofbare stoffen. 

Art. 30. 1. Zeeschepen, geladen met ont
plofbare stoffen, voeren in afwijking van het 
bepaalde in artikel 50 van het Reglement op 
het vervoer van ontplofbare stoffen: 

des daags de seinvlag B van het Internatio
naal Seinboek; 

des nachts twee rondschijnende roode lichten 
op een onderlingen afstand van ten minste 1 
m even hoog en zichtbaar tot op een afstand 
van ten minste 1500 m. 

Genoemde seinvlag en se inlichten moeten 
geheschen worden op de plaats, waar zij het 
best gezien kunnen worden en op een hoogte 
van ten minste 6 m boven het dek van het 
vaartuig. 

2. Zeeschepen, welke ontplofbare stoffen te 
laden of te lossen hebben aan de Buskruit
haven, moeten ligplaats nemen aan de meer-

boeien (kruitboeien} gelegen langs den linker
oever van het Scheur. 

3. Binnenvaartuigen, geladen met ontplof
bare stoffen, moeten, indien zij niet van eigen 
mechanische beweegkracht zijn voorzien, ge
sleept worden. 

Onverminderd de verplichting tot het voeren 
van de voor het vervoer van ontplofbare stof
fen overigens voorgeschreven seinen, voeren 
deze vaartuigen des nacht de in lid 1 voorge
schreven roode lichten op een hoogte van ten 
minste 3 m boven het dek en zichtbaar op een 
afstand van ten minste 500 m. 

4. Wanneer binnenvaartuigen de Buskruit
haven niet vóór het invallen van de duisternis 
kunnen bereiken, mogen de schippers hunne 
vaartuigen niet leggen op een korteren af
stand dan 300 m van andere gemeerd of ten 
anker liggende vaartuigen. Zij moeten hun 
ligplaats wodanig kiezen, dat gevaar van aan
varing zoo gering mogelijk is. 

5. Binnenvaartuigen, geladen met ontplof
bare stoffen, moeten ligpl aats nemen in de 
Buskruithaven, tenzij hierin geen voldoende 
ligplaats beschikbaar is, in welk geval zij aan 
de in lid 2 genoemde meerboeien ligplaats 
moeten nemen. 

6. Zeeschepen, geladen met ontplofbare 
stoffen, mogen geen ligplaats nemen op een 
korteren afstand dan 300 m van andere ge
meerd of ten anker liggende vaartuigen. 

7. De bepalingen van de voorgaande leden 
zijn slechts van toepassing op zeeschepen, ge
laden met meer dan 300 kg ontplofbare stoffen 
en op binnenvaartuigen, geladen met meer 
dan 100 kg ontplofbare stoffen. 

8. Het is verboden met vaartuigen, niet 
bedoeld in het voorgaande lid, te meren op 
de daarin bedoelde vaartuigen. 

Voorschriften betref /ende de Buskruithaven 
en de bijbehoorende meerboeien ( kruitboeien). 

Art. 31. 1. H et is verboden de Buskruit
haven en de bijbehoorende meerboeien (kruit
boeien} te bezigen voor ligplaats van andere 
vaartuigen, dan die, welke met ontplofbare 
stoffen geladen zijn of geladen moeten worden. 

2. Van de verbodsbepaling van lid 1 kan 
door den eersten rijkshavenmeester, na overleg 
met den commandant van het korps geleiders 
van ontplofbare stoffen, ontheffing worden 
verleend, zoolang van geen der ligplaatsen 
door een met ontplofbare stoffen geladen 
vaartuig wordt gebrui k gemaakt. 

3. Indien binnenvaartuigen, geladen met 
ontplofbare stoffen, ligplaats hebben genomen 
in de Buskruithaven, moeten de in artikel 50 
van het Reglement op het vervoer van ont
plofbare stoffen genoemde roode vlag <.n de 
lichten, hiervoor genoemd in artikel 30, lid 1, 
geheschen worden aan den daarvoor beste,nden 
mast, staande nabij de genoemde haven 

4. Binnenvaartuigen, geladen met ontplof
bare stoffen, die in de Buskruithaven liggen, 
moeten volgens aanwijzing door of vanwege 
den commandant van het korps geleiders van 
ontplofbare stoffen, zoover mogelijk va,, elkan
der verwijderd blijven. 

5. Binnenvaartuigen mogen in de Buskruit
haven tijdens de aanwezigheid van vaartuigen, 
geladen met çmtplofbare stoffen, geen vuur of 
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licht branden of licht ontvlambare vloeistoffen 
aan boord hebben. 

6. Bij overlading van ontplofbare stoffen 
moeten de binnenvaartuigen woveel mogelijk 
ligplaats hebben tusschen het zeeschip en den 
zuidelijken oever. 

7. Zoolang door mist of andere oorzaken 
het uitzicht zoodanig wordt belemmerd, dat de 
vlaggen of lichten, welke voor met ontplofbare 
stoffen geladen vaartuigen zijn voorgeschre
ven, niet gemakkelijk gezien kunnen worden 
op een afstand van 500 m , moet het overladen 
van ontplofbare stoffen op de rivier worden 
gestaakt. De met het toezicht op de overlading 
belaste rijksambtenaar beoordeelt in hoeverre 
de met ontplofbare stoffen geladen binnen
vaartuigen naar de Buskruithaven moeten 
worden teruggebracht. 

Ligplaats nemen in de nabijheid van en 
voorbijvaren van de Buskruithaven. 

Art. 32. 1. Het is verboden met vaartuigen 
niet geladen of niet te beladen met ontplof
bare stoffen te gaan liggen op een karteren 
afstand dan 300 m van de Buskruithaven, 
indien daar de seinen van artikel 31 , lid 3, 
zichtbaar zijn of die van een vaartuig, dat de 
voor het vervoer van ontplofbare stoffen voor
geschreven seinen voert. Op vaartuigen, behoo
rende tot den rijksdienst of tot de uitvoering 
van rijkswaterstaatswerken, is, voor zooveel 
noodig, deze bepaling niet van toepassing. 

2. Indien de in artikel 31, lid 3, genoemde 
seinen geheschen zijn aan den daarvoor be
stemden mast bij de Buskruithaven, moeten 
voorbijvarende vaartuigen hunne vaart woveel 
verminderen als noodi~ is om golfslag, welke 
nadeelig wu kunnen ziJn voor de in die haven 
aanwezige vaartuigen, te voorkomen. 

HOOFDSTUK IV. 

Bijzondere bepalingen voor de Ifonlngs
haven en de bruggen over de Nieuwe Maas. 

Varen in de Koningshaven. 

Art. 33. Het is verboden in de Konings
havcn: 

a. te zeilen of te boegseeren; 
b. zonder noodzaak te varen met vlotten of 

met vaartuigen geladen met licht-ontvlambare 
vloeistoffen of met niet-ontgaste vaartuigen, 
bestemd voor het vervoer van licht-ontvlam
bare vloeistoffen; 

c. te varen met een sleep langer dan 120 m 
gemeten van het hek van het sleepende vaar
tuig, tenzij slechts één vaartuig wordt ge
sleept; 

d. meer dan één zeeschip tegelijkertijd te 
sl eepen; 

e. behoudens vergunning van den eersten 
rijkshavenmeester, door de bruggen te varen 
met vaartuigen met een grooteren diepgang 
dan 55 dm anders dan bij wassend water ; 

/ . behoudens vergunning van den eersten 
rijkshavenmeester, met een vaartuig, of met 
naast elkander vastgemaakte vaartuigen door 
de bruggen te varen, indien het vaartuig of de 
vaartuigen te zamen een grootere breedte dan 
20 m hebben. 

Zwaaien en opdraaien in de Koningshaven. 

Art. 34. H et is verboden in de Konings
haven te zwaaien of op te draaien gedurende 
den tijd, dat de spoorbrug over de Konings
haven, overeenkomstig de door den Minister 
vastgestelde dienstregeling, geopend is en ge
durende tien minuten voor d ien tijd . 

Oploopen tusschen handwijzers. 

Art. 35. Tusschen de boven en beneden de 
beide bruggen over de Koningshaven geplaat
ste handwijzers mogen in dezelfde richting 
varende vaartuigen elkander niet dichter na
deren dan op 25 m. 

In- en uitvaren Spoorweg- en Binnenhaven. 

Art. 36. Bij het in- en uitvaren van de 
Spoorweghaven of de Binnenhaven mag de 
doorgaande vaart in de Koningshaven niet 
worden belemmerd. 

V erbod varen door de bruggen. 

Art. 37. 1. Een vaartuig mag niet door de 
geopende bruggen over de Koningshaven va
ren, wanneer de waterstand op de Nieuw e 
Maas veroorlooft, dat het onder het hoogste 
gedeelte van de vaste bruggen over de Nieuwe 
Maas doorvaart . 

2. Deze bepaling is niet van toepassing op 
sleepbooten, die een vaartuig sleepen of helpen 
en evenmin op de vaartuigen, in dienst van 
het Rijk of van de gemeente Rotterdam. 

Hulp door sl eepbooten. 

Art. 38. Zeeschepen met een bruto inhoud 
van meer dan 2264 m3 (800 registertonnen}, 
die vóór stroom door de bruggen van de Ko
ningshaven varen, moeten terzijde worden ge
staan door een of meer sleepbooten, welke in 
staat en gereed zijn, om het vaartuig tijdig te 
kunnen doen stoppen. 

S ein verzoek openen Koninginnebrug. 

Art. 39. 1. Een verzoek tot het openen van 
de Koninginnebrug wordt kenbaar gemaakt 
door het op- en neerhalen: 

des daags van een blauwe vlag, 
des nacht van een wit licht. 
2. Bovendien m ag daartoe op de fluit of op 

den hoorn een sein worden gegeven, bestaande 
uit drie lange stooten, gevolgd door twee 
korte. 

Maatregelen in bijzondere omstandigheden. 

Art. 40 . . Bij ijsgang of gesloten water of, 
indien naar het oordeel van den eersten rijks
havenmeester de weersomstandigheden daartoe 
aanleiding geven, kan de vaart door de brug
gen over de Koningshaven door of namens 
hem verboden worden. Het is verboden te 
handelen in strijd met zoodanig verbod. 

Aanduiding_ stand der bruggen. 

Art. 41. 1. De a anduiding voor de standen 
van de bruggen over de Koningshaven zijn de 
volgende: 
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SPOORBRUG. 

de~ d.aage. 

brug in alle standen behalve geen sein 
den hoogsten 

brug zal geopend worden 

brug is open 

brug zal worden gesloten 

brug is gesloten 

brug zal geopend worden 

brug is open 

brug zal worden gesloten 

ongeveer 5 minuten voor 
opening wordt een sein met 
de sirene gegeven 

wit vast licht getoond op 
zuidelijken heftoren ter hoog
te hoogsten hefstand der 
brug 

3 minuten vóór sluit ing zal 
een sein met de sirene wor
den gegeven terwij l het 
hierboven bedoelde witte 
vaste licht wordt gedoofd 

KONINGINNEBRUG. 

des daags. 

1 geen sein 

wordt een wit flikkerlicht ge
toond aan het uiteinde van 
de stuurboordsbrugklep, ge
durende ongeveer 3 minuten 
voordat de brug geheel 
geopend is 

"it vast licht getoond aan 
het uiteinde van de brug
klep aan stuurboord 

gedurende ongeveer 2 minu 
ten vóór sluiting wordt een 
wit flikkerlicht getoond aan 
het uiteinde van de bru~
klep aan stuurboord, terwiil 
het hierboven bedoelde wit
te vaste licht wordt gedoofd 

666 

des nachts. 

rood vast licht getoond op 
zuidelijken heftoren t er 
hoogte hoogst en hefstand 
der brug 

als boven 
benevens het hiernevenstaand 

dagsein. 

groen vast licht getoond op 
zuidelijken heftoren ter 
hoogte hoogsten hefstand 
der brug. 

3 minuten vóór sluiting zal 
een sein met de sirene 
worden gegeven terwijl het 
hierboven bedoelde groene 
licht wordt gewijzigd in een 
rood vast licht. 

lies na{;hts. 

rood vast licht getoond a.an 
het uiteinde van de S.B.
brugklep. 

geen afzonderlijk sein, het 
hierboven bedoelc'le roode 
licht blijft totdat de brug 
open is. 

groen vast licht getoond aan 
het uiteinde van de S.B.
brugklep. 

rood vast licht getoond aa.n 
het uiteinde van de S.B.
brugklep. 

2. De begrenzingen der doorvaartopeningen 
van de bruggen over de Koningshaven worden 
des nacht steeds aangeduid door blauwe lich
ten, gepl aatst ter weerszijden van de door
vaartopeningen. 

standigheden, nog door de bruggen doorge
laten. 

Naderen der bruggen over de Koningshaven. 

Art. 42. 1. Van het oogenblik, dat, bij het 
einde van eene opening, van de spoorbrug 
over de Koningshaven des daags het witte 
licht op den zui delij ken heftoren van die brug 
gedoofd wordt, of des nachts het groen e licht 
or: dien heftoren door het roode licht vervan
gen wordt, mogen de vaartuigen, welke door 
de geopende bruggen willen varen, de op 200 
m boven de spoorbrug en op 200 m beneden 
de Koninginnebrug op de oevers geplaatste 
handwijzers met "Niet voorbij varen" niet in 
de richting van de bruggen voorbijvaren. 

2. Vaartuigen, welke zich op dat oogenblik 
reeds tusschen deze handwijzers en de bruggen 
bevinden, worden, behoudens onvoorziene om 

3. H et verbod van voorbijvaren der hand
wijzers, als in lid 1 bedoeld, geldt eveneem 
indien op de Koninginnebrug des daags het in 
artikel 41 omschreven witte flikkerlicht ge
toond wordt of des nachts het in dat artikel 
omschreven groene licht vervangen wordt door 
een rood licht. 

Sein stremming doorvaart bruggen Nieuwe 
Maas en Koningshaven. 

Art. 43. 1. In afwijking van artikel 16, lid 
3, van het Algemeen reglement van politie 
voor rivieren en Rijkskanalen wordt, indien 
de vaart door een doorvaartopening van een 
der bruggen over de Nieuwe Maas of over de 
Koningsha·ven gestremd is, dit des daags aan
geduid door een zwarten bol met een middel
lijn van ten minste 50 cm en des nachts door 
een rood licht, zichtbaar ter weerszijden op een 
afstand van ten minste 1500 m en getoond in 
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de opening, waardoor de vaart gestremd is. 
2. Het is verboden door een op genoemde 

wijze aangeduide doorvaartopening te varen. 

Wachten voor de bruggen over de Konings
haven. 

Art. 44. 1. Vaartuigen, die ten westen van 
de bruggen wachten op het openen van de 
bruggen over de Koningshaven, moeten lig
plaats nemen of ankeren nabij en ten zuid
westen van het Prinsenhoofd, zoodanig, dat zij 
de vaartuigen van den gemeenteveerdienst vrij 
laten. De ten oosten van de bruggen wachten
de vaartuigen moeten ligplaats nemen of an
keren bij den ingang van het Boerengat, zoo 
dicht mogelijk bij den rechterover. Vaartui
gen, langer dan 70 m, die gedurende het wach
ten bij tijkentering of anderszins schuin of 
dwars in de rivier wuden komen te liggen, 
moeten ankeren tusschen het g1"0ene flikker
licht op den dam bij den westelijken ingang 
van het Zuiddiepje en de Ankerplaats Steen
plaat (artikel 21, lid 2, b). 

2. Vaartuigen, die wachten op de sleepboot 
van den kosteloozen sleepdienst, moeten lig
plaats nemen of ankeren nabij en ten westen 
van het Prinsenhoofd, zoodanig, dat zij de 
vaartuigen van den gemeenteveerdienst vrij 
laten, of bij den ingang van het Boerengat zoo 
dicht mogelijk bij den rechteroever (artikel 21, 
lid 2, b). 

3. Op de wachtplaats bij het Prinsenhoofd 
is het bunkeren behoudens vergunning van den 
eersten xijkshavenmeester, en op beide wacht
plaatsen, in lid 1 bedoeld, is het laden en het 
lossen verboden. 

HOOFDSTUK V . 

Bepalingen tot handhaving van het 
reglement. 

Stopsein voor vaartuigen. 

Art. 45. 1. Wordt op een vaartuig van den 
rijkshavendienst getoond een vlag volgens de 
diagonalen verdeeld in driehoekige velden, 
waarvan het bovenste rood, de beide middelste 
wit en het onderste blauw is, dan moeten de 
vaartuigen de vaart wodanig verminderen, 
dat de ambtenaren van den havendienst be
hoorlijk langszijde kunnen komen om bevelen 
te geven of om aan boord te komen tot het 
uitoefenen van toezicht. Des nachts wordt in 
plaats van het hijschen van bedoelde vlag met 
een rood licht gezwaaid. 

2. Wordt de genoemde vlag of de lantaarn 
eenige malen op en neer gehaal d, dan moeten 
de vaartuigen stoppen of opdraaien en mogen 
zij niet doorvaren, dan nadat daartoe vergun
ning is verleend, hetgeen blijkt uit het weg
nemen van genoemde vlag of lantaarn. 

Opvolgen van bevelen. 
Art. 46. 1. Met uitbreiding van artikel 95 

van het Algemeen reglement van politie voor 
rivieren en Rijkskanalen zijn de schippers ver
pl icht te gehoorzamen aan alle bevelen, welke 
in het belang van de goede orde of veiligheid 
door de ambtenaren, met de handhaving van 
dit reglement belast, worden gegeven. 

2. Onder die bevelen zijn ook te verstaan 
voorschriften, welke door den eersten rijks
havenmeester bij openbare aankondiging zijn 

bekend gemaakt op de door den Minister vast
·gestelde wijze. 

Handhaving van het reglement. 

Art. 47. 1. Met uitbreiding van artikel 93 
van het Algemeen reglement van politie voor 
rivieren en Rijkskanalen is de handhaving van 
het bepaalde in artikel 20 van dit bijwnder 
reglement ook opgedragen aan de ambtenaren 
der invoerrechten en accijnzen, op welke amb
tenaren lid 2 van genoemd artikel 93 mede 
van toepassing is . 

2. Met de handhaving van de bepalingen 
ter beveiliging van de beweegbare bruggen 
over de Koningshaven zijn mede belast de 
brugwachters van deze bruggen. 

Straffen. 

Art. 48. 1. Overtreding van de bepalingen 
van dit reglement wordt, voorzoover daartegen 
niet bij de wet of het Algemeen reglement van 
politie voor rivieren en Rijkskanalen is voor
zien, gestraft als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste zestig 
dagen of geldboete van ten hoogste driehon
derd gulden de overtreding van de artikelen 
18 lid 3, 29, 30, 31 lid 1, 5 en 7, 32, 33, 38, 
40, 42, 43 en 45; 

b. met hechtenis van ten hoogste dertig 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden, de overtreding van de artikelen 
2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17 onder b, 20, 21 , 31 
lid 4 en 6, 34, 35, 36, 37 en 44; 

c. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden de overtreding van de artikelen 3, 7, 
9, 11, 12, 14, 17 onder a, 18 lid 1 en 2, 19, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 en 46. 

Aanhaling ,·eglement. 

Art. 49. Dit reglement kan worden aange
haald onder den titel "Bijwnder reglement 
Rotterdamsche Waterweg" . 

II. te bepalen, dat het onder I bedoelde 
reglement in werking treedt op 1 October 
1935 en dat met ingang van dien datum zijn 
vervallen: 

a. het Bijzonder reglement van politie voor 
de Scheepvaart door de Koningshaven en op 
de Nieuwe Maas onder de gemeente Rotte,·
dam, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 23 
Juni 1910 (Staatsblad n°. 167), het laatst ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 30 Decem
ber 1930 (Staatsblad n°. 515); 

b. het Reglement van politie op het anke
ren op de rivier de Nieuwe Maas onder de ge
meente Rotterdam, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 23 Juni 1910 (Staatsblad n°. 166); 

c. het Bijzonder reglement van politie voor 
voor de scheepvaart op de rivieren beneden 
Rotterdam tot in zee, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 22 September 1914(Staats
blad n° . 458), gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 30 November 1927 (Staatsblad n°. 366}. 

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

's-Gravenhage, den 26sten Juli 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
van Lidth de Jeud~ 

(Uitgeg. 9 Aug. 1935.) 
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INHOUD. 

Art. 1. Toepasselijkheid. 
Art. 2. Uitwatering. 
Art. 3. Aanduiding diepgang . 
Art. 4. Bediening van het roer. 
Art. 5. Drijven. 
Art. 6. Bijzondere t ransporten, 
Art. 7. Ruimte laten door kleine vaartuigen. 
Art. 8. Snelheid van stoomvaartuigen. 
Art. 9. Wachthouden; mistseinen. 
Art. 10. Verbod werken voortstuwer. 
Art. 11. Stoom uitlaten. 
Art. 12. Herstell ingen. 
Art. 13. Bevoegd gezag, bedoeld in art. 54 

Algemeen reglement van politie voor 
rivieren en Rijkskaualen. 

Art. 14. Visschen. 
Art. 15. Wagenveer. 
Art. 16. Verbod om vast te maken of aan te 

leggen. 
Art. 17. Verbod vastmaken aan dukdalven, 

boeien, enz. 
Art. 18. Vastmaken aan en naderen van vaar-

tuigen. 
Art. 19. Hinder door trossen of draden. 
Art. 20. Prikverbod. 
Art. 21. Ankeren. 
Art. 22. Ankerplaatsen (aanmaakplaatsen) 

voor binnenvaartuigen. 
Art. 23. Verplichtingen op de ankerplaats 

(aanmaakplaats). 
Art. 24. Wachten op voldoend water voor de 

Noord. 
Art. 25. Verbod aanmaken. 
Art. 26. Aanmaakplaats radersleepbooten. 
Art. 27. Lengte slepen. 
Art. 28. Afmetingen en sleepen van vlotten. 
Art. 2!), Brandbare vloeistoffen. 
Art. 30. Voorschriften voor vaartuigen, ge

laden met ontplofbare stoffen. 
Art. 31. Voorschriften betreffende de Bus

kruithaven en de bijbehoorende 
meerboeien (kruitboeien). 

Art. 32. Ligpl aats nemen in de nabijheid van 

Art. 33. 
Art. 34. 

Art. 35. 
Art. 36. 

Art . 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 

Art. 40. 

Art. 41. 
Art. 42. 

Art. 43. 

Art. 44. 

en voorbijvaren van de Buskruit
haven. 
Varen in de Koningshaven. 
Zwaaien en opdraaien in de Ko
ningshaven. 
Oploopen tusschen handwijzers. 
I n- en uitvaren Spoorweg- en Bin
nenhaven. 
Verbod varen door de bruggen. 
Hulp door sleepbooten. 
S e in verzoek openen Koninginne
brug. 
Maatregelen in bijzondere omstan
di gheden. 
Aanduiding stand der bruggen. 
Naderen der bruggen over de Ko
ningshaven. 
Sein stremming doorvaart bruggen 
Nieuwe Maas en Koningshaven. 
Wachten voor de bruggen over de 
Koningshaven. 

Art. 45. Stopsein voor vaartuigen. 
Art. 46. Opvolgen van bevelen. 
Art. 47. Handhaving van het reglement. 
Art. 48. Straffen. 
Art. 49. Aanhaling reglement. 

s. 430. 
26 Jul i 1935. BESLUIT tot wijziging van het 

reglement van politie voor de scheepvaar t 
en de vlotvaart op de M erwede, de Noord 
en de Nieuwe Maas, vastgesteld bij Ko
ninklijk Besluit van 4 October 1913 
(Staatsblad n°. 379) en gewijzigd bij Ko
ninklij k Besluit van 9 Juli 1929 (Staats
blad n °. 385). 

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

Waterstaat van 31 Mei 1935, La. I., Afdeeling 
Waterstaatsrecht; 

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

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Juni 1935 n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Juli 1935, n°. 431, 
Afdeeling Waterstaatsrecht ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat met ingang van 1 October 

1935 het reglement van politie voor de scheep
vaart en de vlotvaar t op de M e,·wede de 
Noord en de Nieuwe Maas, vastgesteld bij 
Koninklijk Beslui t van 4 October 1913 (Staats
blad n°. 379) en gewijzigd bij Koninklijk Be
sluit van 9 Juli 1929 (Staatsblad n°. 385), in 
het vervolg den titel zal dragen van: ,,Regle
ment van politie voor de M erwede en de 
Noord" en verder zal worden gewijzigd als 
volgt: 

a. § 1 lid 3 vervalt; 
b. lid 4 van § 1 wordt lid 3 en in dit lid 

worden de woorden " de onder 1 tot en met 3 
genoemde" vervangen door "de onder 1 en 2 
genoemde"; 

c. in § 7 lid 2, wordt in plaats van: ,.de 
B eneden-M erwede, de Noord en de Nieuwe 
Maas" gelezen: ,.de B eneden-M erwede en de 
Noord". 

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

's-Gravenhage, den 26sten Juli 1935. 

s. 431. 

WILHELMINA. 
De Minister van Wat erstaat, 
v a n L i d t h de J e u d e. 

(Uitgeg. 9 Aug. 1935.) 

26 Juli 1935. BESLUIT tot wijziging van het 
Algemeen reglement van politie voor r i
vieren en Rijkskanalen, vastgesteld bij Ko
ninklijk Besluit van 24 Novembei· 1919 
(Staatsblad n°. 765) en het laatst gewij
zigd bij Koninklijk Besluit van 8 Augustus 
1931 (Sta,atsblad n°. 366). 

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

Waterstaat van 31 Mei 1935, La. I., Afdeeling 
Waterstaatsrecht; 

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

Den Raad van State gehoord (advies van 18 
Juni 1935 n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Juli 1935, n° . 431, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat met ingang van 1 October 

1935 in het Algemeen reglement van politie 
voor rivieren en Rijkskanalen, vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit van 24 November 1919 
(Staatsblad n°. 765) en het laatst gewijzigd 
bij Koninklijk Besluit van 8 Augustus 1931 
(Staatsblad n°. 366), de volgende wijzigingen 
zullen worden aangebracht: · 

a. in artikel 1, lid 2, vervallen achter 
,,Nieuwe Maas" de woorden: ,,onder de ge
meente Rotterdam" ; 

b. in artikel 1, lid 3, onder a, wordt na: 
,,Dinteloord," ingevoegd: ,,B ruinisse (vlucht
haven),". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoer ing van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in a fschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 26sten Juli 1935. 

s. 432. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h de J e u d e. 

(Uitgeg. 9 Aug. 1935.) 

26 Jul i 1935. BESLUIT tot intrekking van 
het reglement, houdende bijzondere bepa-
1 ingen ter voorkoming van aanvaring op 
de rivier de Nieuwe Maas onder de ge
meente Rotterdam, vastgesteld bij Ko
ninklijk Besluit van 6 Maart 1911 (Staats
blad n°. 85). 

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

Waterstaat van 31 Mei 1935, La. I., Afdeeling 
Waterstaatsrecht ; 

Gelet op de wet van 15 Apri l 1891 (Staats
blad n° . 91) en op het Binnenaanvarings
reglement; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
18 Juni 1935 n° . 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Juli 1935, n° . 431, 
Afdeel ing Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 October 1935 in te trekken 

het reglement, houdende bijwndere bepalingen 
ter voorkoming van aanvaring op de rivier de 
Nieuw e },faas onder de gemeente Rotterdam, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 6 Maart 
1911 (Staatsblad n° . 85). 

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

's-Gravenhage, den 26sten Juli 1935. 

s. 433. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
van Lidth d e J eude. 

(Uitgeg . 9 Aug. 1935. ) 

26 Jul i 1935. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het 
Verdrag van Genève betreffende den leef
tijd van toelating van kinderen tot het 
verrichten van niet.industrieele werkzaam
heden, dat door de Algemeene Conferentie 
van de Internationale Organisatie van den 

Arbeid in hare 16de zitting op 30 April 
1932 als ontwerp-verdrag werd aangeno
men. 

W ij WILHELM! A, enz.; 
Gezien de Wet van 17 November 1933 

(Staatsblad 11°. 599) tot voorbehoud der be
voegdheid tot toetreding tot het ontwerp
verdrag betreffende den leeftijd van toelating 
van kinderen tot het verrichten van niet
industrieele werkzaamheden (G enève · 1932), 
waarvan een afdruk en eene vertaling bij dit 
Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat Onze bekrachtiging van 
dat ontwerp-verdrag overeenkomstig artikel 10 
aan den Secretaris-Generaal van den Volken
bond is medegedeeld en door hem op 12 Juli 
1935 is ingeschreven; 

Overwegende,- dat B elgië, Spanje en Uru
guay reeds te voren hun bekrachtigingen aan 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
hebben medegedeeld; 

Overwegende wijders, dat het verdrag, over
eenkomstig artikel 11 op 12 Juli 1936 voor 
Nederland zal in werking treden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 22sten Juli 
1935, Directie van het Protocol, n°. 23654; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, a lsmede de vertal ing 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Beslui t in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 26sten Juli 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
d e Graeff. 
(Uitgeg. 9 Augustus 1935.) 

Fransche tekst. 

SOCIÉTÉ DES NATIO S. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL. 

Projet de conventlon concernant l'äge 
cl'admlsslon des enfants aux 

travaux non lndustrlels. 

La Conférence générale de l'Organ isation in
ternationale du Travail de la Société des Na
tions, 

Convoquée à Genève par Ie Consei l d'ad
ministration du Bureau international du 
Travail, et s'y étant réunie Ie 12 avril 
1932, en sa seizième session, 

Après avoir décidé d'adopter diverses 
propositions relatives à l'àge d'admission 
des enfants au travail dans les professions 
non industrie ll es, question qui constitue Ie 
troisième point de l'ordre du jour de la 
session, et 

Après avoir décidé que ces propositions 
prendraient la forma d'un projet de con
vention internationale, 

adopte, ce trentième jour d'avril mil neuf 
cent trente-deux, Ie projet de convention ei
après à ratifier par les Membres de l'Organi
sation internationale du Travail conformément 
aux dispositions de la Partie XIII du Traité 
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de Versailles et des Parties correspondantes 
des autres Traités de Paix: 

Art. 1. 1. La présente convention s'appli'
que à tout travail ne faisant pas l'objet de la 
réglementation prévue ·par les conventions sui
vantes adoptées respectivement par la Con
férence internationale du Travail à ses pre
mière, deuxième et troisième sessions: 

Convention fixant l'àge minimum d'admis
sion des enfants aux travaux industriels 
(Washington, 1919); 

Convention fixant l'àge minimum d'admis
s ion des enfants au travail maritime (Gênes, 
1920); 

Convention concernant l'àge d'admission des 
enfants au travail dans l'agriculture (Genève, 
1921). 

Dans chaque pays, l'autori té compétente, 
après consultation des principales organisa
tions patronales et ouvrières intéressées, déter
minera la ligne de démarcation entre Ie champ 
d'application de la présente convention et 
celu i des trois conventions susmentionnées. 

2. La présente convention ne s'appliquera 
pas: 

a. à la pêche maritime; 
b. au travail dans les écoles techniques et 

professionnelles, à la condition qu'il présente 
un caractère essentiellement éducatif, n'ait pas 
pour objet un bénéfice commercial et qu'il 
soit limi té, approuvé et contrólé par l'auto
rité publique. 

3. Dans chaque pays, l 'autorité compétente 
aura la faculté d'exclure de l'application de 
la présente convention: 

a. l'emploi dans les établissements ou sont 
seuls occupés les membres de la familie de 
l 'employeur, à la condition que eet emploi ne 
soit pas nuisible, préjudiciable ou dangereux 
a u sens des articles 3 et 5 ei-dessous ; 

b. Ie travai l domestique dans la familie 
par les membres de cette familie. 

Art. 2. Les enfants de moins de quatorze 
ans ou ceux qui, ayant dépassé eet àge, sont 
encore soum is à l'obligation scolaire primaire 
en vertu de la législation nationale, ne pour
ront être occupés à aucun des travaux aux
quels s'applique la présente convention, sous 
réserve des dispositions ei-après. 

Art. 3. 1. Les enfants àgés de douze ans 
accomplis pourront, en dehors des heures 
fixées pour la fréquentation scol ai re, être oc
cupés à des travaux légers, sous réserve que 
ces travaux: 

a. ne soient pas nuisibles à leur santé ou 
à ]eur développement norma l; 

b. ne soient pas de nature à porter pré ju
dice à leur ass iduité à l 'école ou à leur fa
culté de bénéficier de l'instruction qui y est 
donnée; 

c. n'excèdent pas deux heures par jour, 
aussi bien les jours de classe que les jours de 
vacances, Ie nombres total quotidien des heu
res consacrées à l'école et aux travaux légers 
ne <levant en aucun cas dépasser sept. 

2. Les travaux légers seront prohibés: 
a. les dimanches et jours de fête publ ique 

légale; 
b. pendant la nuit, c'est-à-dire pendant un 

intervalle d'au moins douze heures consécuti
ves comprenant la période entre huit heures 
du soir et huit heures du matin. 

3. Après consultation des principales or
ganisations patronales et ouvrières intéressées, 
la législation nationale: 

a. déterminera quels sont les genres de tra
vaux qui peuvent être cons idérés comme tra
vaux légers au sens du présent article; 

b. prescrira les garanties préliminaires à 
1·emplir avant que les enfants ne puissent être 
employés à des travaux légers. 

4. Sous réserve des dispositions de l' a linéa 
a du paragraphe 1 c i-dessus: 

a. l a législation nationale pourra déter
miner les travaux permis et leur durée journa
lière, pour la période des vacances des enfants 
ayant dépassé quatorze ans, visés à l'article 2; 

b. dans les pays ou n'existe aucune dispo
sition relative à la frequentation scolaire obli
gatoire, la durée des travaux légers ne devra 
pas dépasser quatre heures et demie par jour. 

Art. 4. Dans l'intérêt de ] 'art, de la science 
ou de l'enseignement, la législation nationale 
pourra, par Ie moyen d'autorisations indivi
duelles accorder des dérogations aux disposi
tions des articles 2 et 3 de la présente conven
tion, afin de permettre à des enfants de pa
raître dans tous spectacl es pub! ics, ainsi que 
de participer comme acteurs ou figurants dans 
des prise_s de vue cinématographiques. 

Toutefois, 
a. aucune dérogation ne sera accordée dans 

Ie cas d'un emploi dangereux au sens de l' ar
ticle 5 ei-dessous, notamment pour des spec
tacles de cirque, variétés et cabarets; 

b. des garanties strictes seront établies en 
vue de sauvegarder la santé, Ie développe
ment physique et la moralité des enfants, de 
leur assurer de bons traitements, un repos 
convenable et la continuation de leur instruc
tion; 

c. les enfants autorisés à travailler dans 
les conditions prévues au présent article ne 
devront pas travailler après minuit. 

Art. 5. La législation nationale fixera u11 
age ou des ages supérieurs à ceux qui sont 
mentionnés à l'article 2 de la présente con
vention pour l' admiss ion des jeunes gens et 
adolescents à tout emploi qui, par sa nature 
ou les conditions dans lesquelles il est rem
pli, est dangereux pour la vie, la santé ou la 
moralité des personnes qui y sont affectées. 

Art. 6. La législation nationale fixera un 
age on des ages supérieurs à oeux qui sont 
mentionnés à 1 'article 2 de Ia présente con
vention pour l'admission des jeunes gens et 
adolescents aux emplois dans Ie commerce am
bulant sur la voie pub] ique ou dans les éta
blissements et I ieux publ ics, aux emplois per
manents à des étalages extérieurs, ou aux 
emplois dans les profess ions ambulantes, lors
que ces emplois sont exercés dans des oondi 
tions qui justifient qu'un age plus élevé soit 
fixé. 

Art. 7. En vue d' assurer !'application ef
feotive des dispositions de la présente conven
tion, la législation nationale : 

a. prévoira un système approprié d'inspec
t ion et de controle officiels; 

b. prévoira des mesures appropriées pour 
faoiliter l 'identif ication et Ie controle des per
sonnes au-dessous d'un age déterminé ooou
pées dans les emplois et professions visés à 
l'article 6; 
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c. établira des pénali t.és pour réprimer les 
infractions à la législation donnant effet aux 
dispositions de la présente convention. 

Art. 8. Les rapports annuels prévus par 
l ' article 408 du Traité de Versailles et les ar
ticles correspondants des autres Traités de 
Paix donneront des renseignements complets 
sur la législation donnant effet aux disposi
t ions de la présente convention. Ces renseigne. 
ments contiendront notamment: 

a. une liste des genres d'emplois que l a 
législ ation nationale qualifie de travaux 
légers a u sens de l 'article 3; 

b. une liste des genres d'emplois pour les
quels, conformément aux articl es 5 et 6, 1 a 
législ ation nationale a fixé des ages d' admis
sion pi us é levés que ceux établ is par l 'article 
2· 

c. des renseignements complets sur les con
ditions dans lesquell es les dérogations aux ar
ticles 2 et 3 sont autorisées en vertu de l'ar
ticle 4. 

Art. 9. Les d ispositions des articles 2, 3, 
4, 5, 6 et 7 de la présente convention ne s'ap
pl iqueront pas à ! 'Inde. Mais dans l'Inde : 

1. L'emploi des enfants de moins de dix 
ans sera interdit. 

Toutefois, dans l'intérêt de !'art, de la 
sc ience ou de l'enseignement, la législation 
nationale pourra, au moyen d'autorisations 
individuell es, accorder des dérogations à la 
di spositions ci-dessus, af in de permettre à 
des enfants de paraître dans tous spectacles 
publics ainsi que de participer comme ac
teurs ou figurants dans des prises de vue 
cinématographiques. 

En outre, au cas ou !'age d'admission des 
enfants dans les manufactures n'employant 
pas de force motrice et qui ne sont pas 
régies par la loi indienne sur les manufac
tures viendrait à être f ixé par la législation 
nationale au-dessus de dix ans, ]'age a insi 
prescr it pour l'admission au travai l dans 
ces manufactures sera substitué à !'age de 
di x ans aux f ins de l' application du présent 
paragraphe. 

2. Les personnes de moins de quatorze 
ans ne pourront être occupées à aucun des 
travaux non industriels que l 'autorit.é com
pétente, après consultation des principales 
organisat ions d'employeurs et de travailleurs 
intéressées, pourrait déclarer dangereux pour 
l a vie, la santé ou l a moralit.é. 

3. L a législation nationale fixera un age 
supérieur à di x ans pour l 'admission des 
jeunes gens et adolescents aux emplois dans 
Ie commerce ambulant sur l a voie publique 
ou dans 1 es établ issements et 1 ieux publ ics, 
aux emplois pe1·manents à des étalages ex
térieurs, ou aux emplois dans les professions 
arnbu l antes, lol'sque ces ernplo is sont exercés 
dans des condit ions qui justif ient qu'un age 
pi us élevé soit fixé. 

4. La lég islation nationale prévoira des 
mesures pour l 'application des di spos it ions 
du présent article et, en particulier, établi ra 
des pénal it.és pour réprimer les infractions à 
la législation donnant effet aux dispos itions 
du présent art icle. 

5. L'autorité compétente devra, après une 
pér iode de cinq ans à compter de l a pro
mulgation des lois donnant effet aux dispo-

sitions de la présente convention, réexaminer 
complètement la situation en vue de relever 
l es ages minima prescrits à l a présente con
vention, nouvel exa1nen qui s'appliquera à 
toutes les dispositions du présent article. 
S' il éta it, établ i, d ans ]'Inde, une législation 

rendant la fréquentation scalaire obl igatoire 
jusqu'à !'age de quatorze ans, Ie présent arti
cle cessera it d'être applicable et les articles 2, 
3, 4, 5, 6 et 7 deviendraient a lors appl icables 
à !'Inde. 

Art. 10. Les ratifications officiel les de .la 
présente convention dans les conditions pré
vues à la Partie XIII du T raité de Versailles 
et a ux Parties correspondantes des autres 
Traités de Paix seront communiquées au Se
crétaire général de l a Sociét.é des N ations et 
par I ui enregistrées. 

Art. ll. L a présente conven tion ne liera 
que les Membres de l'ûrganisation internatio
nale du Travail <lont l a ratification aura été 
enregistrée au Secrétariat. 

Elle entrera en vigueur douze mois après 
que les ratifications de deux Membres auront 
été enregistrées par Ie Secrétaire général. 

Par l a suite, cette convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre douze mois après 
la date ou sa ratif ication aura été enregistrée. 

Art. 12. Aussitót que les ratifications de 
deux Membres de l'ûrganisation internatio
na le du Travail a uront ét.é enregistrées au 
Secrétariat, Ie Secrétaire général de la So
ciét.é des Nations notifiera ce fait à tous les 
Membres de l 'ûrganisation internationale du 
Travail. Il leur notifiera également l 'enre
gistrement des ratifications qui lui seront ul
térieurement communiquées par tous les autres 
Membres de l ' ûrganisation. 

Art. 13 . Tout Membre ayant ratifié la pré
sente convention peut la dénoncer à l'expira
t ion d'une période de dix années après la date 
de l a mise en vigueur in itiale de la conven
tion, par un acte communiqué au Secrétaire 
général de la Société des N ations, et par I ui 
enregistré. La dénonciation ne prendra effet 
qu'une année après avoir été enregistrée au 
Secrétariat. 

Tout Membre ayant ratifié l a présente con
vention qui , dans Ie délai d'une année après 
l'expirat ion de la période du dix années m en
t ionnée au paragraphe précédent, ne fera pas 
usage de la faculté de dénonciation prévue 
par Ie présent article sera lié pour une nou
velle période de cinq années, et, par la suite, 
pourra dénoncer Ja présente convention à l' ex
piration de chaque période de cinq années 
dans les cond itions prévues au présent article. 

Art. 14. A l'expirat ion de chaque période 
de dix années à com pter de l 'entrée en vi
gueur de l a présente convent ion, Ie Conseil 
d'administration du Bureau international du 
T ravai l devra présenter à la Confé rence gé
nérale un rapport sur l'application de la pré
sente convention et décidera s'i l y a I ieu 
d'inscrire à J'ordre du jour de la Conférence 
la question de sa revision totale ou partielle. 

Art. 15. Au cas ou l a Conférence générale 
adoptera it une nouvelle conventiou portant 
rev ision totale ou part iell e de l a présente 
convention, la ratification par un Membre de 
la nouvelle convention portant revision entraî
nerait de ple in droit dénonciation de l a pré-
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sente convention sans conditions de déla i non
obstant l'article 13 ci-dessus, sous rése rve que 
la nouvelle convention portant revision so it 
entrée en vigueur. 

A partir de la date de l'entrée en vigueur 
de la nouvelle convention portant revision, la 
présente convention cesserait d' être ouverte à 
la ratification des Membres. 

La présente convention demeurerait toute
fois en vigueur dans sa forme et teneur pour 
les Membres qui l' a ura ient ratifiée et qui ne 
ratifieraient pas la nouvelle convention por
tant rev ision. 

Art. 16. Les textes françai s et anglais de la 
présente convention feront foi l'un et l 'autre. 

Engelsche tekst. 

LEAGUE OF NATIO S . 

INTERNATIONAL LABOUR 
CONFERENCE. 

Draft conv-entlon concerning the age f-Or 
a<lmlsslon of clllldren to non -lndustrlal 

employment. 

The Genera! Conference of the Internatio
nal L abour Organisation of the League of 
N ations, 

H av ing been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International La
bour Office, and having met in its Six
teenth Sess ion on 12 April 1932, and 

Having dec ided upon the adoption of 
certain proposals with regard to the age 
for admiss ion of children to employment 
in non-industrial occupations, which is the 
third item on the Agenda of the Sess ion, 
and 

Having determined that these proposals 
shall take the form of a d ra ft internatio

nal convention, 
adopts, thi s th irt ieth day of April of the year 
one thousand nine hundred and thirty-two the 
following Draft Convention for ratification by 
the Members of the International L abour O1·
ganisat ion, in accordance with the provisions 
of P art XIII of the 'l'reaty of Versa illes and 
of the corresponding P a rts of the other Trea
ties of Peace : 

Art. 1. 1. This Convention shall apply to 
any employment not dealt wi th in the follo
wing Conventions adopted by the International 
Labour Conference at it First, Second and 
Third Sess ions respectively: 

Convention fixing the minimum age for 
admission of child ren to industrial em ployment 
(Wash ington, 1919); 

Convention fixing the minimum age for ad
miss ion of children to employment at sea 
(Genoa, 1920); 

Convention concerni ng the age for adm is
sion of ch il dren to employment in agriculture 
(Geneva, 1921). 

The competent authori ty in each country 
shall , a fte1· consultation with the principal or
ganisations of employers and workers con
cerned, define the I ine of division which se
parates the employments covered by this Con
vention from those dealt with in the three 
aforesa id Conventions. 

2. This Convention shall not apply to: 
a. employment in sea-fi sh ing ; 
b. work clone in techn ica! and professional 

schools, provided that such work is essentia ll y 
of an educative character, is not intended for 
commercial profit, and is restricted, approved 
and supervised by public authori ty. 

3. It shall be ope,n to the competent autho
rity in each country to exempt from the ap
plication of this Convention: 

a. employment in establishments in which 
only members of the employer' fami ly are 
employed, except employment which is harm
ful, prejudicial or dangerous within the mean
ing of Articles 3 and 5 of th is Convention; 

b. domestic work in the fam ily performed 
by members of that family. 

A rt. 2. Children under fourteen years of 
age, or children over fourteen years who are 
sti ll required by national laws or regulations 
to attend primary school , shall not be em
ployed in any employment to which thi s Con
vention ap pl ies except as here inafter othe r
wise provided. 

Art. 3. 1. Children over twelve years of 
age may, outs ide the hours fixed for school 
attendance, be employed on light work: 

a. which is not h armful to their health or 
norm a l development; 

b. which is not such as tot prejudice their 
attendance at school or their capacity to be
nefit from the instruction there g iven; and 

c. the duration of which does not exceed 
two hours per day on e ither school days or 
hol idays, the total number of hours spent at 
school and on li ght work in no case to exceed 
even per day. 

2. Light work shall be prohibited: 
a. on Sundays and legal public holidays; 
b. during the night, that is to say during 

a period of at least twelve consecutive hours 
comprising the interval between 8 p.m . and 
8 a.m. 

3. After the principal organisations of em
ployers and workers concerned have been con
sulted, national laws or regulations shall: 

a. speci fy what forms of employment may 
be considered to be light work for the pur
pose of thi s Art icle; 

b. prescribe the preliminary condi t ions to 
be complied with as safeguards before chil 
dren m ay be empl oyed in light work. 

4. Subject to the provisions of sub-para
g raph a of paragraph 1 above, 

a. national laws or regu lations may de
termine work to be allowed and the number 
o f hours per day to be worked during the ho
l iday time of ch ildren referred to in Article 2 
who a re over four teen years of age; 

b . ·in countr ies where no provision exists 
relating to compulsory school a ttendance, the 
t ime spent on light work shall not exceed 
four and a half hours per day. 

Art. 4. In the interests of art, science or 
education, national laws or regulations may, 
by permits granted in individual cases, a llow 
exceptions to the provisions of Art icles 2 and 
3 of this Convention in order to enable chil 
dren to appear in any pub! ic enter ta inment or 
as actors or supernumeraries in the mak ing of 
cinematographic fi lms; 

Provided that : 
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a . no such exception shall be allowed in 
respect of employment which is dange,·ous 
within the meaning of Article 5, such as em
ployment in circuses, variety shows or caba
rets; 

b. stri ct safeguards shall be prescr ibed for 
the health, physical development and moral s 
of the children, for ensur ing kind treatment 
of them, adequate rest, and the continuation 
of their education; 

c. children to whom permits are granted in 
accordance with this Article shall not be em
ployed after midnight. 

Art. 5. A higher age or ages than those 
referred to in Article 2 of this Conventiou 
shall be fixed by national laws or regulations 
[or admission of young persons and adoles
cents to any employment which, by its nature, 
or the c ircumstances in which it is to be car
ried, on, is dangerous to the I ife, health of 
morals of the persons employed in it. 

Art. 6. A higher age or ages than those 
referred to in Article 2 of this Convention 
shal! be fixed by national laws or regulat ions 
for admission of young persons and adoles
cents to employment for purposes of itine rnnt 
trading in the streets or in pi aces to wh ich the 
pub\ ic have access, to regular employment at 
stall s outside shops or to employment in it ine
rant occupations, in cases where the conditions 
of such employment require that a higher age 
should be fixed. 

Art. 7. In order to ensure the due enforce
ment o[ the provisions of this Convention, na
tional laws or regulations shall: 

a . provide for an adequate system of pub) ic 
inspection and supervision ; 

b. provide suitable means for fac ilitating 
the identification and supervision of persons 
under a specified age engaged in the emp loy
m ents and occupations covered by Article 6; 

c. provide penalties for breaches of the 
laws or regulations by which effect is g iven 
to the provisions of this Convention. 

Art. 8. There shall be incl uded in the an
nual reports to be submitted under Article 408 
of the Treaty of Versailles and the corres
pond i ng Articles of the other Treaties of 
Peace full information concerning al l laws 
and regulations by which effect is given to 
the provisions of this Convention, including: 

a. a list of the forms of employment which 
national laws or regulations specify to be 
1 ight work for the purpose of Article 3; 

b. a I ist of the forms of employment for 
which , in accordance with Articles 5 and 6, 
national laws or regulations have fixed ages 
for admiss ion higher than those laid down in 
Article 2; 

c. full information concerning the circum
stances in which exceptions to the provisions 
of Articles 2 and 3 are permitted in accor
dance with the provisions of Article 4. 

Art. 9. The provisions of Articles 2, 3, 4, 
5, 6 and 7 of th is Convention sha ll not apply 
to India, but in India: 

l. the employment of children unde,· ten 
shall be prohibited: 

Provided that in the interests of art, 
sc ience or education, national laws or regu
lations may, by permits, granted in indivi 
dual cases, allow exceptions to the above 
L. & S. 1935 

prnvision in order to enable children to 
appear in any public entertainment or as 
actors or supernumeraries in the making of 
c inematographic films. 

Provided also that should the age for the 
admission of children to factories not using 
power which are not subject to the Indian 
Factories Act be fixed by national laws or 
regulations at an age exceed ing ten, the age 
so prescribed for admission to such factories 
shall be substituted for the age of ten for 
the purpose of this paragraph. 

2. Persons under fourteen years of age 
shall not be employed in any non-industria l 
employment which the competent authority, 
after consultation with the principal organi
sations of employers and workers concerned, 
may deciare to invol ve <langer to life , 
health or morals. 

3. An age above ten shall be fixed by na
tional laws or regulations for admission of 
young persons and adolescents to employ
ment fo1· purposes of itinerant trading in the 
streets or in places to which the public have 
access, to regular employment at stalls out
side shops or to employment in itinerant oc
cupations, in cases where the conditions of 
such employment reqni,·o that a higher age 
should be fixed. 

4. National laws or regulations shall 
provide for the due enforcement of the pro
visions of this Article and in particular 
shall provide penalties for breaches of the 
laws or regulations by which effect is given 
to the provisions of this Article. 

5. The competent author ity shall , after a 
period of five years from the date of pas
sing of legislation giving effect to the 
provisions of this Convention, review the 
whole position with a view to increasing the 
minimmn age prescribed in this Convention, 
such review to cover the whole of the provi
sions of th is Article. 
Should legislation be enacted in India ma

king attendance at school compulsory until 
the age of fourteen this Article shall cease to 
apply, and Articles 2, 3, 4, 5, 6 and 7 shall 
thenceforth be appl icable to India. 

Art. 10. The forma] ratifications of this 
Convention under the conditions set forth in 
Part XIII of the Treaty of Versailles and in 
the corresponding P arts of the other T reaties 
of Peace shall be communicated to the Secre
tary-General of the League of N ations for re
gistration. 

Art. ll. This Convention shall be b inding 
only upon those Members whose ratifications 
have been registered with the Secretariat. 

It shall come into force twelve months after 
the date on which the ratifications of two 
Members of the International Labour Ürgani
sation have been regi ste red with the Secretary
General. 

Thereafter, this Convention shall come into 
force for any Member twelve months after the 
date on which its ratifi cation has been re
gistered . 

Art. 12. As soon as the ratifications of two 
Members of the International Labour Orga
nisation have been registered with the Secre
tariat, the Secretary-General of the League of 
Nations shall so notify, all the Members of 

43 
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the International Labour Organisation. He 
hall Jikewise notify them of the registration 

of ratifications which may be communicated 
ubsequently by other Members of the Orga

nisation. 
Art. 13. A Membe,· which has ratified this 

Convention may denounce it after the expira
tio n of ten years from the date on which the 
Convention first comes into force, by an act 
communicated to the Secretary-General of the 
League of ations for registration. Such de
nunciation shall not take effect until one year 
after the date on which it is registered with 
the Secretariat. 

Each Member which has ratified this Con
vention and which does not, within the year 
following the expiration of the period of ten 
years mentioned in the preceding paragraph, 
exercise the right of denunciation provided 
for in this Article, will be bound for another 
period of five years and, thereafter, may de-
11ounce th is Convention at the expiration o[ 
each period o[ five years under the terms pro
,·ided for in this Article. 

A rt. 14. At the expiration of each per iod 
of ten years after the coming into fo rce of 
this Convention, the Governing Body of the 
International Labour Office shall present to 
the Genera! Conference a report on the work
ing of th is Convention and shall consider the 
desirability of placing on the Agenda o[ the 
Conference the question of its revision in 
whole or in part. 

Art. 15. Should the Conference adopt a 
new Convention revising this Convention in 
whole or in part, the ratification by a Member 
of the new revising Convention shall ipso jure 
involve denunciation of th is Convention wit
hout a ny requirement of delay, notwithstanding 
the provis ions of Article 13 above if and 
when the new 1·evising Convention shall have 
come into force. 

As from the date of the coming into force 
of the new revising Convention, the present 
Convent ion shall cease to be open to ratif ica
tion by the Members. 

Nevertheless, this Convention shall remain 
in force in its actual form and content for 
tho e Members which have ratified it hut 
have not ratified the revising Convention. 

Art. 16. The French and English texts of 
th is Convention shall both be authentic. 

V e r t a I ing. 

VOLKENBOND. 

JX'fERN ATION ALE AltnEIDSCO 
FE R.ENTJE. 

Ontwerp -verdrag betreffende den leeftijd 
van toelating van k.Jnderen tot het verrich
ten van nlet-lndnstrlëele werkzaamheden. 

De Al gemeene Conferentie van de Inte rna
tiona le Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond, door den R aad van Beheer va11 
het Internationaal Arbeidsbureau bijeengeroe
pen te Genève en aldaar bijeengeroepen op 12 
April 1932 in hare zest iende zitting, 

besloten hebbende verschillende voorstellen 
na n te nemen betreffende den leeftijd van toè-

lating van kinderen tot het verrichten van ar
beid in niet-indu triëele beroepen, welk onder
werp het derde punt van de agenda der zitting 
1s en 

besloten hebbende, dat deze voorstellen den 
vorm zullen aannemen van een internationaal 
verdrag, 

neemt heden den 30sten Apri l 1932, het vol
gende ontwerp-verdrag aan, ter bekrachtiging 
door de leden van de Internationale Organi 
satie van den Arbeid , zulks overeenkomstig de 
bepalingen van deel XIII van het Verdrag 
van Versailles en van de overeenkomstige 
Vredesverdragen : 

Art. 1. 1. Dit verdrag is van toepassing op 
eiken arbeid, die niet valt onder de regeling 
neergelegd in de volgende verdragen onder
scheidenlijk door de Internationale A1·beid,;
conferentie aangenomen in hare eerste, tweed e 
en derde zitting: 

verdrag betreffende de vastste lling van den 
leeftijd, waarop kinderen mogen worden toe
gelaten tot het verrichten van arbeid in nij
verheidsondernemingen (Washington 1919); 

verdrag tot vaststelling van den minimum 
leeftijd van toelating van kinderen tot arbeid 
op zee (Genua 1920); 

verdrag betreffende den leeftijd, waarop kin
deren mogen worden toegelaten tot arbeid in 
den landbouw (Genève 1921} . 

In elk land zal de bevoegde autoriteit, na 
raadpleging van de voornaamste betrokken 
organisaties van werkgevers en werknemers de 
grens vaststellen tusschen de toepasselijkheid 
van dit verdrag en die van de drie voor
noemde verdragen. 

2. Di t verdrag is niet van toepassing op: 
a. de zeevisscherij ; 
b . arbeid in technische en ambachtsscholen, 

mits die arbeid een wezenlijk opvoedend ka
rakter draagt en daarmede niet beoogd word t 
handelswinst te ma ken en beperkt en goedge
keurd is door de openbare autoriteit en onder 
h aar toez icht staat. 

3. In elk land heeft de bevoegde autoriteit 
de bevoegdheid om van de toepassing van dit 
verdmg uit te sluiten: 

a. arbeid in inrichtingen, waarin uitslui 
tend leden van het gezin van den werkgever 
werkzaam zijn, mits die arbeid niet schadelij k 
is noch nadeelig of gevaarl ijk in den zin van 
de artikelen 3 en 5 hieronder genoemd; 

b. huiselijke diensten in het gez in door de 
leden van dat gezin. 

Art. 2. Kinderen beneden 14 jaar of kin 
deren ouder dan 14 jaar, die echte r nog on
derworpen zijn aan den leerplicht voor zoo
veel de I agere school betreft, mogen niet ge
bru ikt worden voor werkzaamheden waarop 
dit verdrag van toepassing is, behoudens het
geen hi erna bepaald is. 

Art. 3. 1. De kinderen, die den 12-jarigen 
leeftijd bereikt hebben kunnen buiten de uren 
voor het schoolbezoek vastgesteld, voor lich te 
werkzaamheden gebruikt worden, mits die 
werkzaamheden: 

a. niet schadelijk zij n voor hun gezondheid 
of voor hun normale ontwikkeling; 

b. niet van zoodanigen aard zijn, dat zij 
hun regelmatig schoolbezoek kunnen schaden 
of hun vermogen om van het onderwijs, dat o p 
school gegeven wordt, nut te trekken; 
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c. niet langer duren dan twee uren per dag, 
hetzij op schooldagen of op vacantiedagen, 
terwijl het totaal aantal uren op school door
gebracht en aan de lichte werkzaamheden be
steed in geen geval meer dan zeven uur per 
dag mag bedragen. 

2. De lichte werkzaamheden zijn verboden: 
a. op Zondagen en op openbare wettelijk 

erkende feestdagen; 
b. 's nachts cl. w. z. gedurende een tijdvak 

van ten minste twaalf achtereenvolgende uren, 
waarin de tijd tusschen acht uur des namid
clags en acht uur des voormidclags is begrepen . 

3. De nationale wetgeving bepaalt, na 
raadpleging van de voornaamste betrokken 
werkgevers- en arbeidersorganisaties : 

a. de soorten van werkzaamheden, die al s 
lichte werkzaamheden in den zin van dit ar
t ikel beschouwd kunnen worden ; 

b. de waarborgen, die gegeven moeten wor
den, vóórdat de kinderen voor I ichte werk
zaamheden gebru ikt mogen worden . 

4. Behoudens het bepaalde onder a van het 
eerste lid bovengenoemd: 

a. kan de nationale wetgev ing de werk
zaamheden vaststell en, welke gedurende de 
vacantie van kinderen bedoeld in artikel 2 
die ouder dan 14 jaar zijn, verricht mogen 
worden benevens hun duur per dag; 

b. mag in landen waar geenerlei bepaling 
betreffende het verpl ichte schoolbezoek be
staat, de duur van de lichte werkzaamheden 
niet meer bedragen dan vier en een h alf uur 
per ·dag. 

Art. 4. In het belang van de kunst of de 
wetenschap of het ondenvijs, kan de nationale 
wetgeving door middel van individueele ver
gunningen, a fwijkingen toestaan van de bepa
lingen van de artikelen 2 en 3 van dit ver
drag, teneinde het optreden van kinderen in 
all e openbare vermakelijkheden mogelijk te 
maken alsmede het a ls spelers of als figuran
ten deelnemen in cinematografische opnamen. 

Met di en verstande echter dat : 
a. geen afwijking toegestaan mag worden 

voor gevaarlijk werk in den zin van artikel 5 
hierna genoemd, in het bijzonder werk in cir
cussen, variété's en cabarets; 

b. strikte waarborgen moeten vastgesteld 
worden ter bescherming van de gezondheid, 
de lichamelijke ontwikkeling en de moraliteit 
van de kinderen, ter verzekering van goede 
behandeling en een behoorlijke rust en om 
het hun mogelijk te maken om het onderwijs 
te blijven volgen ; 

c. de kinderen aan wie overeenkomstig het 
bepaalde in dit artikel toegestaan is te wer
ken, niet na middernacht arbeid mogen ver
richten. 

Art. 5. De nationale wetgeving stelt voo1· 
de toelating tot elke werkzaamheid, die door 
haar aard of door de omstandigheden waar
onder zij verricht wordt, gevaarlijk is voor het 
leven, de gewndheid of de zedelijkheid van 
de personen, die voor die werkzaamheid ge
bruikt worden, een leeftijdsgrens of leeft ijds
grenzen vast; die hooger zijn cl an die genoemd 
in a rti kei 2. 

Art. 6. De nationale wetgeving stelt voor 
de toelating van jeugdige personen en jonge
lingen tot het verr ichten van werkzaamheden 
in den rondtrekkenden handel op den open-

baren weg of in openbare inrichtingen en 
plaatsen, tot het verrichten van voortdurende 
werkzaamheden bij étalages buiten, of in 
rondtrekkende beroepen, een leeftijdsgrens of 
leeftijdsgrenzen vast, die hooger zijn dan die 
genoemd in artikel 2 van dit verdrag, wan
neer die werkzaamheden verr icht worden onder 
omstandigheden, welke een hoogeren toela
tingsleeftijd rechtvaa rdigen. 

Art. 7. Teneinde een doeltreffende toepas
sing van de bepalingen van dit verdrag te ver
zekeren , moet de nationale wetgeving : 

a. een behoorlijke officieele inspectie, a ls
mede officieel toezicht instellen; 

b. passende m aatregelen vaststellen om de 
identificatie van en het toezicht op personen 
beneden een bepaalden leeftijd, werkzaam bij 
den arbeid en in de beroepen, bedoeld in a rti 
kel 6, te vergemakkelijken ; 

c. straffen vaststell en op den inbreuk op de 
wettelijke bepalingen, ter uitvoer ing van de 
bepalingen van dit verdrag vastgesteld. 

Art. 8. De jaarverslagen , bedoel d in arti
kel 408 van het Verdrag van Versa illes en de 
overeenkomstige artikelen van de andere 
Vredesverdragen moeten volledi ge inlichtin
gen geven over de wetgev ing, vastgesteld ter 
uitvoering van de bepalingen van dit verdrag. 
De in! ichtingen zullen in het bijzonder bevat
ten: 

a. een lijst van de soorten van werkzaam
heden, door de nationale wetgeving lichte 
werkzaamheden in den zin van artikel 3 ge
noemd ; 

b. een lijst van werkzaamheden, waa rvoor 
overeenkomstig de artikelen 5 en 6 de natio
nale wetgever toela tingsleeftijden heeft vastge
steld hooger dan die vastgesteld in artikel 2; 

c. volledige inlichtingen over de voorwaar
den, waaronder krachtens artikel 4 a fwijkin
gen van de artikelen 2 en..3 toegestaan worden . 

Art. 9. De bepalingen van de artikelen 2, 
3, 4, 5, 6 en 7 van dit vei·drag zijn niet van 
toepassing op Britsch-Indië. Doch in Britsch
Indië : 

1. is arbeid van ki nderen van nog geen 10 
jaar oud verboden. 

Evenwel kan in het belang van de kunst, 
wetenschap of het onderwijs de nationale wet
geving door middel van individueele vergun
ningen afwijkingen toestaan van bovenstaande 
bepaling teneinde het optreden van kinderen 
in alle openbare vermakelijkheden mogelijk te 
maken alsmede het a ls spelers of fi gura nten 
deelnemen in cinematografische opnamen. 

Bovendien zal , indien de leeftijd van toe
lating van kinderen in fabrieken, waa rin geen 
krachtwerktuig wordt gebruikt en die niet 
vall en onder de Britsch-Indische wet op àe 
fabrieken, door de nationale wetgeving vabt
!!"esteld wordt op een hoogeren leeftijd dan 10 
Jaar, voor de toepassing van dit lid die leef
tijd van toelating tot het verrichten van ar
beid in die fabrieken in de plaats geste!J 
worden van den leeftijd van 10 jaar. 

2. P ersonen beneden 14 jaar kunnen niet 
gebruikt worden voor eenige niet-industri ëele 
werkzaamheid, welke de bevoegde a utor ite it 
na raadpleging van de voornaamste betrok
ken organisaties van werkgevers en a rbeiders, 
gevaarlijk voor het leven, de gezondheid of 
de zedelijkheid zou knnnen verklaren . 
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3. De nationale wetgeving stelt voor de 
toelating van jeugdi ge personen en jonge] in
gen tot het verrichten van werkzaamheden in 
den rondt,·ekkenden handel op den openbaren 
weg of in openba1·e inrichtingen en plaatsen, 
tot het verrichten van voortdurende werk
zaamheden bij éta lages buiten, of in rondtrek
kende beroepen een leeftijd vast, die hooger is 
dan 10 jaar, wanneer die werkzaamheden 
verricht worden onder omstandigheden, welke 
een hoogeren leeftijd rechtvaardigen. 

4 . De nationale wetgeving neemt maatre
gelen voor de toepassing van de bepalingen 
van dit artikel, en stelt in het bijzonder straf
fen vast op de inbreuk op de wettel ijke be
pa lingen ter uitvoering van de bepal ingen 
van dit artikel vastgesteld. 

5. De bevoegde autorite it moet na ve rloop 
van vijf jaar, te rekenen van de afkondiging 
van de wetten ter uitvoering van de bepalin
gen van di t verdrag vastgesteld, den toestand 
voll edig weder onderzoeken teneinde de mini 
mum leeftijdsgrenzen bij dit verdrag voo rge
schreven te verhoogen ; dat onderzoek strekt 
zich uit tot alle bepalingen van dit artikel. 

Indi en in Britsch-Indië een wetgeving wordt 
vastgestel~ , di e den leerplicht tot het 14de 
jaar u itstrekt, houdt dit artikel op van toe
passing te zijn en worden de artikelen 2, 3, 4, 
5, 6 en 7 van toepassing op Bri tsch-Indië. 

Art. 10. De officieele bekrachtigingen van 
dit ve rd rag, overeenkomstig het bepaalde in 
deel XIII van het Verdrag van Versa ill es en 
de overeenkomstige dee len van de a ndere 
Vredesverdragen, zullen worden medegedeeld 
aan den Secretaris-Generaal van den Vol ken
bond en door hem worden ingeschreven . 

Art. ll. Dit verdrag zal slechts verbindend 
zijn voor de leden van de Internationale Orga
nisatie van den Arbeid , die hunne bekt-achti
g ing door den Secretar is-Generaal hebben 
doen inschrijven. 

H et zal van kracht worden twaalf maanden, 
nadat de bekrachtiging van twee leden door 
den Secretaris-Generaal zullen zijn ingeschre
ven. 

Vervolgens zal dit verdrag voor ieder der 
andere leden in werking treden twaalf maan
den na den datwn , waarop de bekrachtiging 
van dat I id door het Secretariaat za l zijn inge
schreven . 

Art. 12. Zoodra de bekrachtigingen van 
twee leden der Internationale Organisatie van 
den Arbeid door het Secretariaat zijn inge
schreven, zal de Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond van dit feit mededee ling doen 
aan a ll e leden van de In ternationale Organi
satie van den Arbeid. Hij zal hen eveneens in 
kennis stell en met de inschrijvingen van de 
bekrachtigingen, die hem later door andere 
leden der Orga nisatie zullen worden medege
deeld. 

Art. 13. Ieder I id , dat dit verdrag heeft 
bekrachtigd, kan het opzeggen na verloop van 
een termijn van tien jaren na den datum , 
waarop di t verdrag van kracht begint te wor
den, zu lks bij een verklaring toegezonden aan 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
en door dezen in te schrijven. De opzegging 
wordt eerst van kracht, een jaar nadat zij door 
het Secretariaat is ingeschreven. 

Ieder lid , dat dit verdrag heeft bekrachtigd. 

dat binnen den te rmijn van een jaar na ver
loop van den termijn van tien jaar, bedoeld in 
het vorig I id, geen gebrnik maakt van de be
voegdheid tot opzegging, voorzien in dit ar
tikel , za l voor een nieuwen termijn van vij f 
ja ren gebonden zijn en zal in het vervolg dit 
verdrag kunnen opzeggen na verloop van 
eiken te rmijn van vijf jaren onder de voor
waarden, bedoeld in dit artike l. 

Art . 14. Telkens na verloop van een ter
mijn van tien jaar, te rekenen van den datum , 
waarop dit verdrag van kra ht is geworden, 
moet de raad van Beheer van het Internatio
naal Arbeidsbureau aan de Algemeene Confe
rentie een verslag uitbrengen over de toepas
sing van dit ve rdrag en bes! issen of het wen
schelijk is, de geheele of gedee lte lijke herz ie
ning van dit verdrag op de agenda der Con
fe rentie te plaatsen. 

Art. 15 . Indien de Intemationa le Arbeids
conferentie een nieuw verdrag aanneemt, hou
dende geheele of gedeeltelijke wijziging van 
dit verdrag, zal de ratificatie door een I id 
van het nieuwe verdrag, houdende herziening, 
vanze lf medebrengen onmiddellijke opzegging 
van dit verdrag, niettegenstaande het bepaal
de in a rtikel 13 , onder voorbehoud evenwel, 
dat het nieuwe verdrag van kracht geworden is. 

Van den datum a f, waa rop het nieuwe ver
drag, houdende herziening, van kracht gewor
den is, zal het onderhavige verdrag niet langer 
door de leden bekrachtigd kunnen worden. 

Het onderhavige verdrag zal echter van 
kracht blij ven naa r vorm en inhoud voor di e 
leden, di e het bekrachtigd hebben en die het 
nieuwe verdrag, houdende herz iening, niet be
krachtigen . 

Art. 16. Zoowel de Fransche als de Engel
sche tekst van dit verdrag is authentiek. 

s. 434. 

29 Juli 1935 . BESLUIT tot hern ieuwde aan
wijzing ove.-eenkomst ig artikel 157 de i· 
Hooger-onderwijswet van de afdeeli ng 
gym nasium van het Bisschoppelij k Col 
lege te Roermond. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van !)nzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, a.i. 
van 13 Juni 1935, n°. 6957 III, afdee li ng 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op art ike l 157 der H ooger-onderwij s
wet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
16 Juli 1935, n°. 25); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Juli 1935, n°. 11024 , 
afdeeling Voorbereidend Hooge,· en Middel 
baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 16 November 1935 de af

deeling gymnasium van het Bisschoppelijk 
College te Roermond opnieuw voor een tijdva k 
van zes jaren aan te wijzen a ls bevoegd om , 
met inachtnem ing der desbetre ffende wette
lijke voorschriften aan haar lee r! ingen, die 
het onderwijs tot aa n het einde hebben bijge
woond, een getu igschrift van bekwaamheid 
tot univers itaire studiën af te geven, dat met 
het getuigschrift, in artikel 11 de r Hooger-
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onderwijswet vermeld, wordt ge lijkgesteld . 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

W'etenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van Sta te. 

's-Gravenhage, den 29sten J ui i 1935. 
VvILHELMINA. 

De M inis te,· van Onderwijs, 
Kunsten ,n Wtl enschappen a. ·i., 

J. R. S I o te m a k e r cl e B r u ï n e. 
{Uitgeg. 9 Augus tus 1935.) 

s. 435. 

29 J uli 1935. BESLUIT tot wijzig ing van het 
K oninklijk beslui t van 28 November 1919 
{Staatsblad n°. 791 ), tot herzien ing van 
het Koninklijk be lui t van 14 Augustus 
1919 (Staatsblad n°. 538) tot vastste lling 
van een a lgemeenen maat regel ,·an be
stuur als bedoeld in de art ike len 37, derde 
1 iel, 40, eerste lid c, en b, 40, derde I id, 
40 , zesde I id, 41 , vie rde I iel , 43, tweede 
lid. 50, 57, tweede lid , 87 in verband m et 
artikel 409, 197, tweede lid , en 221, derde 
lid, der Invalidite itswet, laatste lijk gewij 
zigd bij Koninklijk beslnit van 24 Novem
ber 1931 {Sta,atsblad n°. 450). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Sociale Za ken van 14 Juni 1935, n°. 1540, 
a fdeeli ng Arbe idersverzekering; 

Gelet op artikel 41 , vierde lid , der Invalidi
teitswet ; 

D en Raad van State gehoord {advies van 
den 16 J uli 1935, n° . 35); 

Gez ien op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 22 J uli 1935 , n°. 
1965 , afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 28 November 

1919 , Staatsblad n° . 791 , tot herziening van 
Ons beslu it van 14 Augustus 1919, Staatsblad 
n°. 538, tot vaststelling van een a lgemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in de ar
t ikelen 37, derde lid, 40, eerste lid a en b, 
40, derde I id , 40, zesde lid, 41 , vierde lid, 43 , 
tweede lid , 50, 57, tweede lid, 87 in verband 
met artikel 409, 197, tweede lid , en 221, derde 
1 id, der Invaliditeitswet, laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 24 November 1931 {Staats
blad n°. 450) en te bepa len als volgt: 

Eenig artikel. 
I n den eersten volzin van artikel 14d, van 

Ons vorenbedoeld gewijzigd beslui t van 28 o
vember 1919, Staatsblad n° . 791 , wordt " 4½" 
vervangen door "4". 

Onze Minister van Soc ial e Z a ke n is be l ast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblail. zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten Juli 1935. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Social e Zaken, 
J . R. SI o tem a k er de B ruïne. 

(Ui tgeg . 13 Aitgustu,3 19 35. ) 

s. 436. 

29 .Juli 1935. BESLUIT, houdende nade1e 
bepaling van het m ax imum aanta l patiën
ten in het gest icht " Zon en Sch ild" te 
A in e1"S/ oort. 

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

Binnenl andsche Za ken van 24 Jul i 1935 , n°. 
7142, afdeeling Armwezen ; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat het eerste en het tweede I id 

van a rtikel 11 van Ons beslu it van den 26sten 
Apr il 1929 {Staatsblad n°. 213), gewijzi gd bij 
Ons bes! ui t van den 21sten D ecember 1933 
(Staatsblad n° . 707) worden gelezen a ls volgt : 

" In het gestich t, bestaande uit 5 paviljoenen 
en de noodige di enstgebouwen, mogen niet 
meer dan 227 mannelijke en 231 vl'ouwel ijke 
krankzinn igen verp leegd worden. 

Tot 31 Decem ber 1938 mogen evenwel bo
ven de genoemde aanta ll en nog 12 manne lijke 
en 12 vrouwelijke krankzinnigen in het ge
sticht worden verpleegd." 

Onze Minister van Bi nnenlandsche Zaken is 
be last met de uitvoering van dit beslui t, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 29sten Juli 1935. 
WILHELMINA . 

De 111inisie,· va11 Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I d e. 

{Uit geg . 9 Augwitus 1935.) 

s. 437. 

29 htli 1935. BESLUIT , houdende voo rschl'if
ten omtrent onderscheidingsteekenen, te 

· voeren door de hoofdcommissa ri ssen van 
poli t ie, de commissar issen van poli t ie en 
de commissar issen van r ij kspolitie. 

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

Justitie van 25 Juli 1935, 5de Afdeeling, 
no. 884 : 

Gelet op artikel H van het R echtstoestands
reglement Hoofdcommissarissen en Commis
sarissen van Politie en op artikel 65 van het 
Algem een Rijk_sambtenarenreglement; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1.. H et ondersch eidingsteeken der com

missarissen van politie bestaat in een zilveren 
penning , aan de eene zijde voorzien van 's Rijks 
wapen , aan de andere zijde van het inschrift 
,.Commissaris van Politie der gemeente . . . .. " . 
H et inschrift op den penning der hoofdcommis
sarissen van politie luidt echter "Hoofdcom-
missaris van P olitie d er gem eente ... . .. " . 

H et onderscheidingsteeken der comm'ssa
rissen van rijkspolitie bestaat in een zilveren 
penning, aan de eene zijde voorzien van 's Rijks 
wapen, aan de andere zijde van h et inschrift 
,.Commissaris van Rijkspolitie". 

2. I n functie zijnde voeren de hoofdcom
missarissen en commissarissen het in artikel 1 
omschreven onderscheidingsteeken bij zich. 

Zij zijn bevoegd het, desgeraden, zichtbaar 
om den hals te dragen, aan een lint breed 
6 centimeter, van oranje zijde, ter weerszijden 
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afgezet m et zilver ter breedte van anderhalve 
centimeter. 

3. H et Koninklijk besluit van 6 October 1856, 
St,aatsblad n°. -92, gewijzigd bij Ons besluit van 
12 F ebruari 1910, Staatsblad n°. 63, is inge

trokkeu. 
4. Dit besluit treedt in werking tegelijk m et 

het R echtstoestandsreglement H oofdcommis 
sarissen en Commissarissen van Politie. 

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

's-Gravenhage, den 29sten Juli 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van J,istilie, va n Scha ik. 
( Uitgeg. 9 Aug. 1935.) 

s. 438. 

29 Jul i 1935. BESLUIT, houdende bepaling 
van het t ijdstip van inwerkingtreding van 
het K oninklijk besluit van 14 J uni 1935, 
Staatsblad n°. 344, tot vaststelling van 
het Rechtstoestandsreglement Hoofdcom
missarissen en Commissarissen van Poli t ie. 

Wij WILHELMINA, enz . 
Op d e voordracht van Onzen Minister van 

,Justitie van 25 Juli 1935, 5de Afdeeling, 
no. 895; 

Gelet op artikel 21 van Ons besluit van 
14 Juni 1935, St,aatsblad n°. 344, tot vaststelling 
van het Rechtstoestandsreglement H oofdcom
missarissen en Commissarissen van Politie ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen, dat Ons evengenoemde besluit, 

met uitzondering van zijn artikel 9, in werking 
treedt met ingang van 1 September 1935. 

Onze Ministe,· van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
St,aatsblad zal worden geplaatst . 

's-Gravenhage, den 29sten Juli 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, va n Scha ik. 
( Uitgeg . 9 Aug. 1935.) 

s. 439. 

30 Jul i 1935. BESLU IT, houdende 
a. intrekking van het Bloembollen

saneeringsplan 1934 (Teelt) ; 
b. toepassing van de artikelen 9 en 14 

der Landbouw-Crisiswet 1933, van het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het Crisis
H effingsbesluit 1933 op bloembollen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M iniste1· van 

Economische Zaken van 20 J uli 1935, n°. 
9764, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

Gezien de artikelen 9 en 14 der Landbouw
Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatiebeslu it 
1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 1933 ; ' 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van den 6den J ui i 1935, n°. 505) ; 

Gehoord den Raad van State (advies va11 
den 23sten Juli 1935, n°. 43); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 26sten Juli 1935, 
n°. 10194, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

A. in te trekken, beha! ve ten aanzien van 
reeds begane strafbare feiten , het Bloembol 
lensaneeringsplan 1934 (Teelt); 

B . te bepalen, voor het tijdvak, ingaande 
op den dag van inwerkingtreding van dit be
sluit en eindigende den 31sten Juli 1936: 

Art. 1. Dit besluit neemt over de termino
logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en van artikel 1 van het Crisis
Heffingsbesl uit 1933 en verstaat voorts onder: 

l°. ,,bloembollen": bollen van hyacinten, 
die van tul pen en die van narcissen; 

2°. ,,telen in bedrijf van bloembollen": 
het telen van bloembollen, tenzij aannemelijk 
wordt gemaakt, dat het telen niet geschiedt 
om de bloembollen uiteindelijk geheel of ge
deeltelij k te verh andelen ; 

3°. ,,vergunning": de vergunning bedoeld 
in artikel 2, lid 1, van dit besluit; 

4°. ,,teeltjaar": het jaar, loopende van 1 
Augustus van het eene tot 1 Augustus van het 
volgende kalenderjaar ; 

5°. ,,Centrale": de Stichting Nederland
sche Sierteeltcentrale, gevest igd te 's-Graven
hage; 

6°. ,,soorten": soorten, kwaliteiten, varië
te iten en maten van bloembollen. 

2. 1. H et telen in bedrijf van bloembollen 
is verboden tenzij met door of vanwege Onzen 
Minister te verleenen vergunning, waarvan 
het model door hem wordt vastgesteld. 

2. H et verbod, gesteld in het vorig li d, 
geldt niet, indien de geheele oogst 1935 wordt 
aangewend als grondstof voor het eigen bloe
misterijbedrijf en de geheele oogst 1934 is 
aangewend als grondstof voor het eigen bloe
misterij bedrij f. 

3. 1. De vergunni ng wordt uitsluitend ver
leend aan dengene, die als georganiseerde bij 
de Centrale is aangesloten en hetzij door On
zen Minister, hetzij door de Centrale is toe
gelaten tot de groep telers van bloembollen, 
en die voldaan heeft aan de volgende ver
eischten : 

a. dat hij aan de Centrale heeft betaald ten 
behoeve van het Fonds een door Onzen Minis
ter vast te stellen bedrag per door hem te be
palen oppervlakte-éénheid, welk bedrag ver
schi llend kan zijn voor verschillende soorten, 
over de oppervlakte welke mag worden be
teeld, dan wel met de Centrale terzake van 
die betaling een regeling heeft getroffen ten 
genoegen der Centrale; 

b. dat hij zich heeft verplicht met expor
teurs, handelaren , veilingen en bloemisten, 
welke bloembollen als grondstof voor hun 
trekkersbedrij f bezigen, voorzoover deze a ls 
georganiseerde zijn aangesloten bij de Cen
trale een overeenkomst te zu llen aangaan tot 
het ~erleenen van een korting op de verkoop
nota's tot een door Onzen Minister vast te stel 
len percentage van den prijs, bedoeld in ar
tikel 9 van dit besluit, voorzoover betreft 
bloembollen uit oogst 1935, welke voldoen aan 
door Onzen Min ister ingevolge artikel 9 van 
dit besluit vast te stellen exportverei schten ; 

c. dat h ij heeft betaald achterstall ige schul 
den aan de Centrale of ten genoegen van de 
Centrale een regeling heeft getroffen terzake 
van die betaling. , 

2. Tot de in het vor ig li d bedoelde groep 
kan door de Centrale slechts worden toegela-
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ten degene, die in het tee ltj aar 1932/1933 in 
bedrijf teelde . . 

4. De vergunning geldt uitsluitend voor het 
perceel of de perceelen gronds, vermeld in het 
bewijs der vergunning, voor den duur van een 
teeltjaar. 

5. 1. De vergunning moet inhouden de op
pervla kte, welke door den in de vergunning 
genoemden persoon mag worden beteeld, be
rekend naar een percentage van de opper
vlakte grond, welke hij op 31 Juli van het 
teeltjaar 1934/1935 ingevolge de toen geldende 
wettelijke voorschriften met onderscheidenlijk 
bollen van hyacinten, bollen van tulpen of 
bollen van narcissen in bedrijf mocht betel en. 

2. Het percentage, bedoeld in het eerste 
lid, hetwelk verschillend kan zijn voor ver
schillende soorten, wordt door Onzen Minister 
vastgesteld. 

6. In afwijking van het bepaalde in het 
voorgaande artikel kan door Onzen Minister 
voor dengene , die door h em is toegelaten tot 
de groep telers van bloembollen , tevens de 
oppervlakte grond worden vastgesteld, welke 
door den toegelatene mag worden beteeld on
derscheidenlijk met bollen van hyac inthen , 
bollen van tulpen of bollen van narc issen. 

7. In afwijking van het bepaalde in a rtikel 
3 kan door Onzen Minister, gehoord de Com
missie van Advies , bedoeld in artikel 3 van 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933, een ve rgun
ning worden onthouden aan dengene, di e de 
belangen van derden, tot den grond gerech
t igden, ernstig heeft geschaad, doordat hij a ls 
teler niet die zorg heeft in acht genomen, 
welke redelijkerwijze mocht worden verwacht. 

8. Onder door Onzen Minister te stell en 
regelen kan in door hem aan te wijzen geval
len de vergunning geheel "of gedeeltelijk wor
den overgedragen op naam van een anderen 
toegelatene tot de groep telers van bloembol
len, die ten genoegen van de Centrale een 
regeling heeft getroffen terzake de nakoming 
van de verplichtingen van den vorigen hou
der der vergunning en die voldaan heeft aan 
de vereischten, in het eerste lid van artikel 3 
gesteld. 

9. 1. Het is den toegelatene tot de in het 
eerste lid van artikel 3 bedoelde groep ver
boden, bloembollen uit oogst 1935 , die vol
doen aan de door Onzen Minister te stell er. 
exportvereischten, te verhandelen beneden één 
door Onzen Mi nis ter vast te steil en prijs per 
éénheid, welke prijs verschillend kan zijn voor 
verschillende soorten. 

2. De exportvereischten, bedoeld in het 
vorig lid , kunnen verschillend zijn voor ver 
schillende soorten. 

10. 1. De toegelatene tot de groep telers 
van bloembollen, vermeld in het bewijs der 
vergunning, is verplicht een door Onzen ll,,Ji . 
nister vast te stellen hoeveelheid bloemboll en 
per door Onzen Minister vast te stellen opper
v lakte-éénheid over de beteelde oppervlakte in 
te leveren of voor inl evering te reserveeren. 
Onze Minister is bevoegd omtrent de inleve
ring of reserveering nadere regelen te stellen. 

2. Onze Minister is bevoegd de hoeveelheid , 
bedoeld in het vorig lid , vast te stellen al 
naar gelang het betreft: 

a. verschi llende soorten; 
b. plantgoed of leverbaar . 

ll. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel " Bloembollensaneeringsplan 1935 
(Teelt)" . . 

12. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na di en der afkon
diging. 

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

's-Gravenhage, den 30sten Juli 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econo1nische Za ken, 
H. G e I i s s e n. 

(Uitgeg. 30 Jul i 1935.) 

s. 440. 

30 Jul i 1935. BESLUIT, houdende : 
a. intrekking van he t Bloembollensa

neeringsplan 1934 (Export) ; 
b. toepassing van de artikelen 10, 13 b, 

onder b, en 14 der Landbouw-Crisiswet 
1933, van het Crisis-Organisatiebesluit 
1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 1933 op 
bloembollen. 

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

Economische Zaken van den 20sten Juli 1935, 
n°. 9764, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aang-e
legenheden; 

Gezien de artikelen 10, 13b, onder b, en 14 
van de Landbouw-Crisiswet 1933, het Crisis
Organisatiebesluit 1933 en het Crisis-Heffings. 
besluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 6den Juli 1935 , n°. 505 ); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 23sten Juli 1935, n° . 43); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 26sten Juli 1935, 
n°. 10194, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aa nge
legenheden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. in te trekken, behalve ten aanz ien van 

reeds begane strafbare feiten , het Bloem bol 
lensaneeringspl an 1934 (Export); 

B. te bepalen, voor het tijdvak , ingaande 
op den dag van inwerkingtreding van dit be
sluit en eindigende den 31sten Jul i 1936: 

Art. 1. Dit besluit neemt over de termino
logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besl uit 1933 en van artikel 1 van het Crisis
Heffingsbesluit 1933 en verstaat voorts onder: 

1 °. ,,bloembollen": bollen van hyacinthen, 
die van tulpen en die van narcissen ; 

2°. ,,Centrale": de Stichting Nederlandsche 
Sierteeltcentrale, gevestigd te 's-Gravenhage ; 

3°. ,,soorten": soorten, kwaliteiten, varië
teiten en maten van bloembollen ; 

4°. ,,Stichting": de Stichting Bloembollen
Surplusfonds Oogst 1935 , gevestigd te Haar
lem. 

2. 1. Het uitvoeren van bloembollen uit 
oogst 1935 is slechts toegestaan aan dengene, 
die als georganiseerde is aangesloten bij de 
Centrale en hetzij door Onzen Minister hetzij 
door de Centrale is toegelaten tot de g roep 
exporteurs van bloembollen. 

2. Tot de in het vorig lid bedoelde groep 
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kan door de Centrale slechts worden toege
laten degene, die in het jaar 1934 de export 
van bloembollen heeft uitgeoefend. 

3. 1. H et is den toegelatene tot de in het 
vorig artikel bedoelde groep verboden: 

a. bloembollen uit oogst 1935 uit te voeren, 
tenzij met door of vanwege Onzen Minister te 
verleenen vergunning, waarvan het model door 
hem wordt vastgesteld; het model kan ver
sch illend worden vastgesteld naar gelang het 
den kl e inhandel of den groothandel betreft; 

b . bloembollen uit oogst 1935 naar het bui
tenland te verkoopen of aan te bieden anders 
dan met inachtneming van door Onzen Mi
nister te stellen voorwaarden, tegen een !a
geren dan door hem vast te stell en expor tprijs 
of in consignatie te zenden anders dan met in
achtneming van door Onzen Minister te ste llen 
voorwaarden. 

2. De exportprijs en de voorwaarden, be
doeld in het vorig lid, kunnen versch ill end 
\\'Orden vastgesteld: 

a. voor verschillende soorten; 
b. voor verschillende landen; 
c. naar gelang het den kleinhandel, den 

groothandel of de in het buitenland gevest igde 
groothandelaars-wederverkoopers betreft. 

4. 1 . Een vergunning, a ls bedoeld in het 
eerste l id van het vorig artikel , onder a, wordt 
slechts afgegeven, nadat: 

a. de exporteur heeft betaald aan de Cen
trale ten behoeve van het Fonds een bedrag, 
overeenkomende met een door Onzen Minister 
te bepalen percen tage van den exportprijs, be
doeld in het eerste lid van het vori g artikel , 
onder b, over de hoeveelhe id bloembollen, 
waarvoor vergunning wordt gevraagd, dan 
wel met de Centrale een regeling heeft getrof
fen ter zake van d ie betaling ten genoege van 
de Centrale; 

b. een bewijs is overgelegd aan de Cen
trale, waaruit blijkt, dat de exporteur heeft 
voldaan aan zijn verplichtingen jegens de 
Stichting; 

c. de exporteur heeft betaald zijn achter
stallige schulden aan de Centrale ter zake van 
den export, of met de Centrale een regeling 
heeft getroffen ter zake van d ie betaling ten 
genoegen van de Centrale. 

2. Het gestelde in het vorig lid onder a en 
b geldt niet: 

a. voor bloembollen, die in 1934, onder 
goedkeur ing van de Centrale, voor acclimati
seering in het buitenland zijn opgeplant voor 
zoover zij in 1935 naar Nederland zijn terug
gezonden; 

b. boll en van narcissen van de soorten 
Paperwhi te en Soleil d'Or en andere Tazet
va ri ëte iten, a lsmede boll en van hyacinth en 
van de soort Romeinsche hyacinthen; 

c. bloemboll en van bota nische soorten, die 
uitsluitend in het buitenland groeien. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, onder a, wordt, voor zoover den 
kleinhandel betreft, het daa,· bedoelde percen
tage be rekend over een door Onzen Minister 
vast te stellen bedrag per eenheid , welk be
drag verschi llend kan zij n voor verschillende 
soorten. 

4. De statuten van de in het eerste lid on
der b bedoel de Stichting behoeven de goed keu
ring van Onzen Minister . 

5. De toegelatene tot de in artikel 2 be
doelde groep is verplicht op eerste aanvraag 
van de Centrale aan haar over te leggen de 
door Onzen Minister voor te schrijven en vol 
gens door hem vast te stellen regelen opge
maakte bescheiden betreffende de buitenland
sche leveranties en consignatie-zendingen, 
welke bescheiden verschi llend kunnen zijn naar 
gelang het den kleinhandel, den groothandel 
of de in het buitenland gevestigde groothan
delaars-wederverkoopers betreft. 

6. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel: Bloembollensaneeringsplan 1935 
(Export). 

7. Dit bes! uit treedt in werk ing met ingang 
van den tweeden dag na dien harer afkondi 
g ing . 

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

's-Gravenhage, den 30sten Juli 1935. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Economische Z aken, 
H. G e I i s s e n. 

(Uitgeg . 30 J uli 1935.) 

s. 441. 

30 J uli 1935. BESLUIT, houdende 
a. intrekking van het Bloembollensa

neeringsplan 1934 (Handel); 
b. toepassing van artikel 9 van de Land

bouw-Crisiswet 1933 en van het Crisis-Or
ganisatiebesluit 1933 op bloembollen. 

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

Economische Zaken van den 20 Juli 1935 , 11°. 
9764, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen. 
heden; 

Gezien a,·tikel 9 van de Landbouw-Cris iswet 
1933 en het Crisis-Organisatiebesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de L andbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 6 Juli 1935, n°. 505); 

Gehoord den Raad van State (adv ies van 
den 23 Juli 1935, n°. 43); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 26 J ul i 1935 , n°. 
10194, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en ve,·staan: 
A. in te trekken, beha! ve ten aanzien van 

reeds begane strafbare feiten, het Bloembo l
lensa neer ingsplan 1934 (Handel) ; 

B. te be palen, voor het tijdvak , ingaande 
op den dag van inwerkingtreding van dit be
sluit en e indigende den 31sten Juli 1936: 

Art. 1. Dit besluit neemt over de termino
log ie van het Crisis-Organisatiebesl uit 1933 en 
verstaat voorts onder: 

1 °. ,,bloembollen": bollen van hyacinthen , 
die van tulpen en die van narcissen; 

2°. ,,vergunning": de vergunning, bedoeld 
in a rt ikel 2, Jid 1, van dit beslu it; 

3°. ,, Centrale": De Stichting Nederland
sche Sierteeltcentra le, gevestigd te 's-Graven
hage; 

40_ 
te iten 

50, 

,,soorten' ~: soorten, kwal iteiten , var ië
en maten van bloembollen; 
,,handelaren": degenen, die bloembol-
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Jen verhandelen met uitzon~ering van hen, di e 
bloembollen koopen en bloembollen uitslui
tend in e igen winkelbedrijf verkoopen. 

2. 1. Het verhandelen of afleveren van 
bloemboll en uit oogst 1935 is verboden tenzij 
met door of vanwege Onzen Minister te ver
leenen vergunn ing, waarvan het model door 
hem wordt vastgesteld. 

2. Het verbod, gesteld in het vorig 1 id, 
geldt niet: 

a. voor dengene, die als georganiseerde is 
aangesloten bij de Centrale en tevens is toe
gelaten tot de groep telers van bloemboll en of 
exporteurs van bloembollen ; 

b. voor dengene, die bloemboll en koopt, en 
bloemboll en uitslu itend in e igen winkelbedrijf 
verkoopt. 

3. De vergunning wordt uitsluitend ver
leend aan dengene, die als georganiseerde i 
aangesloten bij de Centrale en hetzij door den 
Minister, hetzij door de Centrale is toegelaten 
tot de groep handelaren in bloembollen , en 
die zich heeft verplicht met exporteurs, hande
laren, vei lingen en bloemisten , welke bloem
bollen a ls grondstof voor hun trekkersbedrijf 
bezigen, voorzoover zij als georganiseerde zijn 
aangesloten bij de Centrale, een overeenkomst 
te zullen aangaan tot het verleenen van een 
korting op de verkoopnota's tot een door 
Onzen Mi nis ter vast te stellen percentage van 
den prijs, bedoeld in artikel 4 van dit besluit, 
voor zoover betreft bloembollen uit oogst 1935, 
welke voldoen aan door Onzen Min ister, in
gevolge artikel 4 van dit beslui t vast te stel
len exportvereischten. 

4. l. Het is den toegelatene tot de in arti
kel 3 bedoelde groep verboden bloembollen 
uit oogst 1935, die voldoen aan de door Onzen 
Minister te stell en exportvereischten te ver
handelen beneden een door Onzen Minister 
vast te stellen prijs per éénheid, welke prijs 
verschillend kan zijn voor verschill ende soor
ten. 

2. De exportvere ischten, bedoeld in het, vo
r ig lid , kunnen verschillend zij n voor ver
sch ill ende soorten. 

5. Dit be lui t kan worden aangehaald on
der den titel: ,,Bloembollensaneer ingspl a n 
1935 (Handel)". 

6. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der afkondiging. 

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

's-Gravenhage , den 30sten Juli 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econo,nische Zaken, 
H. G e l i s s e n . 

(Uitgeg. 30 J uli 1935.) 

s. 442. 

31 .Juli 1935. BESLUIT tot intrekking van 
het Cr isis-Oesterbesluit 1934 I en tot toe
passing van de artikelen 9 en 10 der Land
bouw-Cr isiswet 1933 en het Cr isis-Organi 
satiebesl uit 1933 op oesters. 

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

E conomische Zaken van 12 Juli 1935 n° . 

9227, Afdeeling Landbouw-Crisi s-Aangelegen
heden ; 

Gelet op de artikelen 9 en 10 der Land
bouw-Crisiswet 1933 en het Crisis-Organisatie
besluit 1933, zoomede op het Crisis-Oesterbe
sluit 1934 I; 

Gehoord de Centrale Commiss ie, bedoeld in 
art ikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 6 Juli 1935, n°. 503); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
23 Juli 1935 , n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Economische Zaken van 27 Juli 1935 , 
n°. 10179, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te trekken het Cr isis-Oesterbesluit 

1934 I ; 
B. te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termi no

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besl uit 1933 en verstaat voorts onder : 

,,Oesters": consumptie-oesters en zaaioesters; 
" Kleinhandelaren": zij , die het verhandelen 

van consumptie-oesters in het klein als bedrijf 
uitoefenen en ni et zij n oesterkweeker of oester
verzender; 

"Oesterverzenders": zij , die het verhandelen 
in het groot van verpakte consumptie-oesters 
volgens de voorschriften van het Bestuur der 
Visscherijen op de Zeeu,vsche stroom en in 
hoofdzaak als bedrij f uitoefenen en de be ch ik
king hebben over een oesterput; 

,,Crisis-Organisatie": een door Onzen :Mi 
nister aan te wijzen crisis-organisatie. 

2. Het kweeken van oesters is s lechts toe
gestaan aan hen, die a ls georganiseerden zijn 
aangesloten bij de crisis-organ isatie en als 
zoodanig in de groep "oesterkweeke rs" zijn 
toegelaten. 

3. Het verhandelen van onverpakte of in 
open manden of open zakken verpakte oesters, 
anders dan als kleinhandelaa r , is slechts toe
gestaan aan h en, die als georgan iseerden zijn 
aangesloten bij de c ri sis-organisatie en als zoo
danig in de groep "oesterkweekers" zijn toe
gelaten. 

4 . Het verhandelen in Nederland van ver
pakte oesters, anders clan als kleinhandelaar, 
is slechts toegestaan aan hen, di e als georgani
seerden zijn aangesloten bij de cr isis-organisa
ti e en a ls zoodanig zijn toegelaten tot de 
groep ,,oesterverzenders''. 

5. De uitvoer van oesters is slechts toege
staan aan hen, die als georgan iseerden zijn 
aangesloten bij de cris is-organisatie en als 
zooda nig zijn toege laten tot de groep "oester
exporteurs" . 

6. Dit besluit kan worden aangehaa ld onder 
den titel: ,,Crisis-Oesterbesluit 1935 I". 

7 . Dit besluit t 1·eedt in werking rnet ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging en is geld ig tot 1 Juli 1936. 

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

's-Gravenhage, den 31sten Juli 1935. 
WILHELMI A. 

l) p Minis ter van Economist/ie Zaken, 
H. Ge I i s se n. 
(Uitg eg. 5 Augustus 1935.) 
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s. 443. 

2 Augustus 1935. WET, houdende goedkeu
ring van het internationaal Verdrag van 
11 October 1933 nopens de bestrijding van 
den handel in meerderjarige vrouwen. 

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

da t het vanwege Ons te Genève onderteekende 
V erdrag van 11 October 1933 nopens de be
strijding van den h andel in meerder jar ige 
vro uwen, alvorens te kun nen worden bekrach
t igd, volgens artikel 58 der G rondwet de 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. Het in afdruk nevens deze wet ge

voegde vanwege Ons te Genève onderteekende 
V erdrag van 11 October 1933 nopens de be
strijding van den handel in meerderjarige 
vrouwen wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
de verdragen te bekrachtigen, waartoe artikel 
4 van dit Verdrag aanleiding geeft. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Aug us

tus 1935. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van B uitenlandsche Za ken, 
d eGraeff. 

De M iniste1· van J ustitie, V an Scha i k. 

Fransche tekst. 

De :A:finister van Staat , 
M iniste,· van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uitgeg. 16 Augustus 1935.) 

Conventlon Internationale relatlve à la 
répresslon de la traite des femmes 

majeures. 

Sa M a jesté Ie Roi des Albanais; Ie Prési
dent du R eich allemand ; Ie Président fédéral 
de Ja République d' Autriche ; Sa Majesté Je 
Roi des Bel ges; Sa Majesté Ie Roi de Grande
Bretagne, d'Irlande et des Dominions britan
niques au delà des mers, Empereur des Indes; 
Sa Majesté Je R oi des Bul gares; Ie Président 
de la R épublique du Chili ; Ie Président du 
Gouvernement national de Ja R épublique chi
noise · Je Président de la R épublique de Po
Jogne; pour la Ville libre de Dantzig; · Ie Pré
sident de Ja République espagnole; Ie Prési
dent de la République française; Ie Prés ident 
de la R épublique hellénique; Son Altesse Sé
rénissime Ie Régent du Royaume de Hongrie; 
Ie P résident de Ja R épublique d e L ettonie; Ie 
Président de la République de Lithuanie; Son 
Altesse Sérénissime Ie Pri nce de Monaco; Sa 
Majesté Ie Roi de Norvège; Ie Prés ident de 
la R épublique de P anama; Sa M ajesté Ja 
Re ine des Pays-Bas; Ie Président de la Ré
publ ique de Pologne; . Ie Prés ident de la R é
publ ique portugaise; Sa M ajesté Ie Roi de 
Suède· Ie Conseil fédéral suisse; Ie Prés ident 
de Ja R épubl ique tchécoslovaque ; Sa Majesté 
Ie Roi de Yougoslavie, 

Désireux d'assurer d' une manière plus com
plète la répression de la traite des femmes et 
des enfants; 

Ayan t pris connaissance des recommanda
t ions contenues dans la rapport au Conse il de 
la Société des Nations pa r Ie Comité de la 

traite des femmes et des enfants su r les tra
vaux de sa douzièrne session; 

Ayant décidé de compléter, par une conven
tion nouvelle. !'Arrangement du 18 mai 1904 
et les Conventions du 4 mai 1910 et du 30 
septembre 1921, relatifs à la répress iou de la 
traite des femmes et àes enfants, 

Ont désigné à eet effet pour leurs plénipo
tentiaires : 

Sa M ajesté le R oi des Albanais: 
M. Lee Kurti, Ministre résiden t, Délégué 

permanent auprès de la Société des Na
t ions. 

L e P-résident du R eich all ernand: 
Le docteur Woermann, Conse iller de Léga

t ion. 
L e Président fédéral de la R épublique d' A u

triche: 
Le docteur Erhard Schiffner, Conseiller de 

Légation, Directeur adjoint du Départe
ment juridique des Affaires étrangères. 

Sa Majesté l e Roi des B elges : 
M. J. Mélot, Envoyé extraordinaire et Mi

nistre plén ipotentiaire. 
Sa M ajesté le Roi de Grande-B,·etagne, d' lr

lande et des Do,ninions britanniqu es au delà 
des me,·s, Empereur des I n.des: 
P our la Grande-Bretagne et l 'Irlande du 

ord ainsi que toutes parties de !'Empire 
br itannique non membres séparés de la 
Société des N ations ; 
Le Très Honorable W. G. A . Ormsby 

Gore, M.P., Premier Comm issa ire aux 
Travaux publics . 

Pour Ie Commonwealth d' Austral ie : 
Le T rès Honorable S. M . Bruce, C.H., 

M.C., M .P. 
Pour l'Union Sud-Africaine : 

M . C. T. te Water, Haut Commissa ire à 
Londres. 

Sa Majesté l e R oi d.es Bulga,·es : 
M . Dimi t.ri Mikoff, Chargé d'affaires à 

Berne, Représentant permanent auprès de 
la Société des Nations. 

L e P1·ésident de la R épublique du Chili: 
M . Enrique J. Gajardo, Chef du Bureau 

permanent auprès de la Société des N a
tions. 

L e Président du Gouverne,nent national de la 
R épubliqite de Ghine : 
Le docteur V. K . Wellington Koo, Envoyé 

extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
p rès Ie Président de la R é publique fran 
ça ise, R eprésentant au Consei l de la So
ciété des ations. 

M. Quo T a i-chi , Envoyé extraordinaire et 
M inistre plénipotentiaire près Sa Majesté 
britannique. 

L e P,·ésident de la République de Pol ogne, 
pour la Vill e libre de Dantzig: 
M . Edouard Raczynski , Ministre pl énipo

tenti a ire, Délégué auprès de la Société des 
Nat ions. 

L e P résident de la R épubliq,ue espagnole : 
Madame I sabel Oyarzaba l de P a lencia. 

L e Président de la R épublique f rançaise: 
M. Jules Gautier, Prés ident de section ho

noraire au Conse il d'Etat. 
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Le Président de la R épublique hell énique : 
M. R . R aphaël, Délégué permanent aup rès 

de la Société des N ations. 
Son Altesse S érénissime le Régent du Royau,ne 

de H ong'rie : 
M. Ladislas Tahy de Tahvár et Tarkeö, En

voyé extraordinaire et Ministre plénipo
tentiai re près Ie Conseil fédéral su isse, 
Chef de la Délégation auprès de la Société 
des Nations. 

Le P résident de la R épubl ique de L ettonie : 
M . Jules F eldmans, Envoyé extraordinaire 

et Ministre p lénipotentiaire près le Con
seil fédéral suisse, Délégué permanent 
auprès de la Société des Nations. 

Le Président de la R épublique de Lithuanie : 
M. Vaclovas Sidzikauskas, Envoyé extraor

dinaire et Ministre plénipotentiaire près 
Sa Majesté britannique et près Ie Conseil 
fédéral su isse. 

Son Altesse Sfrénissime le Prince de M onaco: 
M . Xavier-John Raisin, Consul général à 

Genève. 
Sa Majes té le Roi de Norvè ge : 

M. Peter H ersleb Birkeland, Conse ill er de 
Légation, Délégué permanent auprès de la 
Société des Nations. 

L e Président de la R épubl ique de Panama: 
Le docteur R aoul A. Amador, Ministre ré

sident. 
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 

M. J. Limburg, Membre du Conseil d'E tat. 
Le P ·résident de la R épublique de P ologne : 

M. Edouard R aczynski , Ministre plénipoten
tia ire, Délégué auprès de la Société des 
Nations. 

L e Président de la R épubl ique po1·tugaise : 
L e docteur José Caetano Lobo d' Avila Lima, 

Envoyé extraordrnaire et Ministre plén i
potentiaire près le Conseil fédéral su isse. 

Sa Majesté le Roi de Suèd,e: 
M . K . I. Westman, Envoyé extraordina ire 

et Ministre plénipotentiaire près Ie Con
seil fédéral suisse. 

L e Conseü féd,éral suisse : 
M . Franz Stämpfli, Procureur de la Confé

dération; 
M. Camille Gorgé, Premier Chef de Section 

au Département politique fédéral. 
L e Président de la R épublique tchécoslovaque : 

M . Rudolf Künzl-Jizersky, Envoyé extraor
dinaire et Ministre plénipotentiaire près 
Ie Conseil fédéral su isse, Délégué perma
nent auprès de la Société des N ations. 

S a llfajesté l e Roi de Yougoslavie : 
M . Constantin Fotitch, Envoyé extraordi

naire et Ministre p l é nipotenti a ire, D é lé
gué permanent auprès de la Société des 
N ations . 

Lesquels, après avoi r 
p leins pouvoirs reconnus 
forme, sont convenus des 
tes : 

communiqué leurs 
en bonue et due 

dispos itions suivan-

Art icle premier. Doit être puni quiconque, 
pour satisfaire les pass ions d' aut rui , a em
bauché, entrainé ou détourné, même avec son 
consentement, une femm e ou fille majeure en 
vue de l a débauche dans un autre pays, a lors , 

même que les divers actes qui sont les é lé
ments constitutifs de l'infraction auraient été 
accomplis dans des pays différen ts . 

L a tentative est également punissable. I l en 
est de même, dans les limites légales, des 
actes préparatoires. 

Au sens du présent articl e, l'express ion 
"pays" comprend les colonies et protectora ts 
de la H aute P a rtie contracta nte intéressée. 
ainsi que les territoires sous sa suzeraineté et 
ceux pour lesquels un mandat lui a été confié. 

Art. 2. Les Hautes Parties contractantes 
<lont la législ ation ne sera pas, dès à présent, 
suffisante pour réprimer les infractions pré
vues par l 'art icle précédent s' engagent à 
prendre les mesures nécessaires pour que ces 
infractions so ient punies suivant leur gravité. 

Art. 3. L es H autes P arti es contractantes 
s'engagent à se communiquer au sujet de tout 
individu de l'un ou l' a utre sexe qui aura com
mis ou tenté de commettre l'une des infrac
tions visées par la présente Convention, ou par 
les Conventions de 1910 et 1921, relatives à 
la répression de la traite des femmes et des 
enfants, si les éléments constitutifs de l'infrac
tion ont été ou devaient être réali sés dans des 
pays différen ts, les informations suivantes (ou 
des informations ana logues que permettent de 
fournir les lois et règlements in térieurs): 

a. Les jugements de condamnation avec 
toutes autres informations util es qui pour
raient être obtenues sur le dél inquant, par 
exemple sur son état civil , son signale
ment, ses empre intes digital es, sa photo
graphie, son dossie,- de pol ice, sa manière 
d'opérer, etc. 

b. L'indication des mesures de refo ule
ment ou d'expul sion dont il aurait été 
l'ob jet. 

Ces documents et informations seront en
voyés directement et sa ns délai aux autor ités 
des pays intéressés dans chaque cas particulier 
par les autorités désignées conformement à 
l' article premier de !'Arrangement conclu à 
Paris Ie 18 ma i 1904. Cet envoi aura lieu, 
autant qu' il est possible, dans tous les cas de 
constatation de l ' infraction, de condamnation, 
de refoulement ou d' expulsion. 

Art. 4. S'il s'élève entre les Hautes P ar 
ties contractantes un différend quelconque re
latif à l'interprétation ou à l'appl ication de la 
présente Convention ou des Conventions de 
1910 et 1921 , et si ce différend n'a pu être 
résolu de façon satisfaisante par voie dip lo
matique, il sera réglé conformément aux dis
positions en vigueur entre les parties concer
nant Ie règlement des di fférends i nterna
tionaux. 

Au cas ou de telles dispositions n'existe
raient pas entre les parties au différend, elles 
l e soumettront à une procédure arbitrale ou 
judiciaire. A défaut d'un accord sur Ie choix 
d'un autre tr ibunal , elles soumettront Ie diffé
rend , à l a requête de l'une d' ell es, à l a Cour 
permanente de Justice internationale, si ell es 
sont toutes parties au Protocole du 16 décem
bre 1920, relatif au Statut de lad ite Cour , et, 
si ell es n'y sont pas toutes parties, à un tribu
na l d'arbitrage consti tué conformément à la 
Convention de La H aye du 18 octobre 1907 
pour Ie règ lement pacifique nes confl its in ter
natio naux . 
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Art. 5. La pré ente Convention, <lont les 
lextes français et angl a is feront éga lement 
fo i, portera la date de ce jour et se ra, jus
qu'au premier avril 1934 . ouverte à la igna
tu re de tout Membre de la Société des N ations 
0 11 de tout Etat non membre qui s'est fait 
rn prés nte r à la Conférence qui a élabo ré la 
présent Convention, ou auquel Ie Conseil de 
la Socióté de Nations aura communiqué cop ie 
de la présente Convention à eet e ffet. 

Art. 6. La présente Convention se ra rati
fi ée . Les instruments de ratification eront 
transmis au Secréta ire généra l de la Société 
des ations, qui en notifiera Ie dépót à tous 
Ie Membres de la Société, a insi qu' aux Etats 
non membres v isés à l'article préc'dent. 

Art. 7. A <later du ler avri l 1934, tout 
M mbre de la Société des ations et tout 
Etat non membre visé à l 'article 5 pourra 
adhérer à l a présente Convention. 

Les instruments d'adhésion seront tran mis 
au ecrétaire général de la oc iété des N a
t ion , qui en not ifiera Ie dépót à tous les 
M mbre de la Société, ainsi qu'aux Etats 
11011 rnembres v isés aud it artiole. 

Art. 8. La présente Convention entrera en 
vigueur oixante jours après que Ie Secrétaire 
génó ra l de la Société des N ation aura reçu 
deux rati fications ou adhésions. 

E ll e sera enregistrée par Ie Secréta ire gé
uérnl Ie jour de son entrée n vigueur. 

Les ratifications ou adhés ions ultérieures 
prendront e ffet à l'expiration d'un délai de 
so ix ante jours, à partir du jour de leur ,·é
cept ion par Ie Secrétaire général. 

Art. 9. L a présente Convention pourra être 
dé non 'e par une notifioation adre 'e au 
8ccré taire général de la Société des Nations. 
Cette dé nonciation prendra e ffet un an a près 
sa réception et seulement à l' égard de l a 
H aute P a ,·t ie cont ractante qui ]'aura notifiée. 

Art . 10. Tou te Haute Partie contractante 
poul'l'u déclarnr au moment de la s ignature, 
de la ratification ou de l'a dhés ion, qu' en ac
e ptant la présen te Convention , ell e n'assume 

aucune obligation pour l' en emble ou une 
pa ,·t ie de es colonies, protectorats, territo ires 
d'outre-mer, territoires placés ous sa suze
rnineté ou territoires pour lesquel un mandat 
1 ui a été confié. 

Toute Haute P artie contractante pourra ul
té rieurement déclarer au Secrétaire géné:·al de 
1 a Société des J ations que Ia présente Conven
t ion s'applique à !'ensemble ou à une partie 
des terr ito ires qui auront fait d'objet, d'une 
déclaration aux termes de P alinéa. pré é dent. 
Lad ite déclaration prendra effet soixante jours 
11 près sa róce pt ion. 

Toute Haute P art ie contractante pourra , à 
to ut moment, retirer en tout ou en partie la 
déclaration v isée à l'ali néa 2. Dans ce cas, 
cette déclaration de retrait aura effet un an 
après a réception par Ie ecréta ire général 
de Ia ociété des ations. 

L e Secr ' taire général communiquera à tous 
les Membre de la Société des • ation , ainsi 
qu' aux Etats non membres visés à l 'a rticl e 5, 
les cl nonciations prévues à l'article 10 et les 
déclarations reçues en vertu du présent article. 

Malg ré la déclaration faite en vertu de 
l' a l inéa premier du présent article, l'a linéa 3 
de l 'articl e premier reste appl icable. 

En foi de quoi les plénipotentiaires sus
mentionnés ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève, Ie onze octobre mil neuf cent 
trente-trois, en un eu l exemplaire, qui sera 
déposé dan les archives du Secrét ariat de la 
Société des Nations et dont les copies certifiées 
conformes seront rem isse à tous les Membres 
de la Société des N ations et aux Etats non 
membres visés à l'article 5. 

Albanie: 
Allemagnc: 
A utriche : 
8 elgique: 

Lee Kurti. 
, voermann. 
Dr. Erhard Sch iffner. 

Sou réserve de l' art icle 10. 
J . Mélot. 

G,·aw:le-8 retagne et 
lrlande Wit N ord: 
a insi que toutes parties de !'Empire britanni
que non membres éparés de la Société des 
Nations. 

A,tStmhe : 

Willi am G. A. Ormsby 
Gore. 

S. M. Bruce. 
U11ion S udrA Jricaine : 

B ul garie: 
Chil i: 
Chine: 

C. T. te Wate ,·. 
D . Mikoff . 
Enrique J. Gajardo ·,1_ 

V. K. Wellington Koo. 
Quo T a i-chi. 

r ille L ib,·e dr Danlzig: 

Espagne: 

France : 
Grèce : 
Hongrie: 
Dettonie: 
L ithuanie : 
M onaco : 
No,·vèg e: 

Edouard R aczynski. 
I sabel Oyarzabal de Pa-

lencia: 
Jul es Gautier. 
R. R aphaël. 
Ladisla de T a hy. 
J. F elclmans. 
Vaclovas S idz ikauskas. 
Xavie r Ra isin. 

Sous r'serve de ratification. 
H ers leb Birkelancl. 

Panama: 
l'ays-Bas: 

R. A. Amador. 

Y compris les I nde néerlanda ises. 
et Curaçao. 

Limburg. 

Ie Surinam 

P ologne : Edouard R aczynsk i. 
Portugal : J . Lobo d'Avil a Lima. 
Suède: K. I. Westman. 
Sous réserve de ratification de S. M . Ie Roi 

de Suède avec l'approbation du Riksdag. 
Suisse : Stämpfl i. 

T chécoslovaquie: 
Y ougoslavie : 

Engelsche tekst. 

C. Gorgé. 
Rudolf Künz l-Jizersky. 
Constantin Foti tch. 

International Co1nentlon tor the suppres 
slon of the trafflc In womeu of full age. 

His fajesty the King of the Albanians ; the 
President of the German Reich; the Federal 
Pres ident of the Au tr i an Republ ic; H is Ma-
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jesty the King of the Belgians; Ris Majesty 
the King of Great Britain, freland and the 
British Dominion beyond the Seas, Emperor 
of India; Ris Maje ty the King of the Bul
garians; the President of the R epubl ic of 
Ch i Ie; the Pre ident of the Nationa l Govern
ment of the Republ ic of China; the President 
o f the Polish R epublic, for the Free City of 
D anzig; the Pres ident of the Spanish Repu
bl ic · the Pres ident of the French R epublic; 
the 'President of the Hel lenic Republic; Ris 

erene Highnes the R egent of the Kingdom 
of Hungary; the Pre ident of the Latvian Re
public; the President of the Republic of Li
thuania; Hi Serene Highness the Prince of 
Monaco; . Ris Majesty the King of Norway; 
the President of the Republic of Panama; 
He\' Majesty the Queen of the Netherl ands; 
the Pre ident of the Polish Republic; the 
Pre ident of the Portuguese Republic; His 
:\Iajesty the King of Sweden; the Swiss Fe
dera l Council ; the Pres ident of the Czecho
slovak Republic; His Majesty the King of 
Yugoslavia. 

Being anxious to secure more com pl ete ly 
the suppression of the traffic in women and 
children; . 

H aving taken note of the recommendat,ons 
conta ined in the Report to the Council of the 
League of ations by the Traffic in Women 
and Chi ldren Committee on the work of its 
twe l fth session; 

Having decided to complete by a new Con
vention the Agrnement of May 18th, 1904, and 
the Convention of May 4th, 1910, and Sep
tember 30th, 1921, relating to the supprnssion 
of the traffic in women and children, 

Have appointed for this purpose as their 
Plenipotentiaries: 

( Zie •voor de ,ia-men der gevol,nacht·igden de 
Fmnsche tekst.) 

Who, having communicated their full 
powers, found in good and due form, have 
agreecl as follows: 

Art. l. Whoever, in order to gratify the 
passions of another person, has procurnd, en
ticed or led away, even wi th her consent, a 
woman or g irl of full age for immoral pur
poses to be carried out in another country, 
hall be punished, notwithstanding that the 

,·arious acts constituting the offence may have 
been comrnitted in different countries. 

Attempted offenoes, and, within the legal 
lirn its acts preparatory to the offences in 
questi~n shal l al o be punishable. 

For the purposes of the present Article, the 
term "country" in ludes the colonies a nd pl'O
tectorates of the High Contracting Party con
cerned, as wel! as territories under hi s suze
ra inty and territories for which a mandate has 
been en trusted to h i rn. 

Art. 2. The Hi gh Contracting Parties whose 
laws are at present inadequate to deal with 
the offences specified in the preceding Art1cle 
agree to take the necessary steps to ensure 
that these offences sha ll be punishecl in accor
dance with their gravity. 

Art. 3. The High Contracting Parties un
dertake to communicate to each other in re
gard to any person of either sex who has com-

mitted or attempted to cornmit any of the 
offences referred to in the present Convention 
or in the Convent ions of 1910 and 1921 on 
the Suppression of the Traffic in Women and 
Children, the various constituent act of which 
were, or were to have been, accomplished in 
different countr ies, the following informa
tion (or sirnilar informat ion which it may be 
possibl e to supply under the laws and reg 11 -
I ations of the country co ncerned) : 

a. R ecords of convictions, together with 
any useful and ava il ab le inform ation with 
regard to the offender, such a hi s civil 
status, de cription, finger-prints, photo
grnph and police record, his methods of 
operation, etc. 

b. Particulal's of any mea ures of re
fusal of adrnission or of expulsion which 
may have been applied to him. 

'l.'hese documents and information , hall be 
sent direct and without delay to the authori 
tie of the countries concerned in each particu
lar ca e by the autho,·ities narned in Article 
1 of the Agl'eement concluded in Paris 011 

May 18th, 1904, and, if possible, in a ll cases 
when the offence, conviction, refusa l of admis
s ion or expulsion has been duly establ ished . 

Art. 4. If there should arise between the 
High Contrncting Parties a di spute of any 
kind relating to the interpretation or applica
tion of the present Convention or of the Con
ventions of 1910 and 1921, and if such dispute 
cannot be satisfactori ly settled by diplomacy, 
it hall be ettled in accordance with any ap
pl icable agreements in force between the Par
ties prov iding for the ettlement of internatio
nal disputes. 

In case the re is no such agreement in force 
between the P arties, the dispute hal I be re
fened to arbitration or judicia! settlement. ln 
the absence of agreement on the choice of 
a nother tribunal, the d ispute shall, at the re
quest of any one of the Pal'ties, be refe r red 
to the P e rm anent Court of International Jus
tice, i f a ll the Parti es to the dispu te are 
Parties to the Protocol of December 16th , 
1920, relating to the Statute of that Court, 
and , if any of the Parties to the di spute is 
not a Party to the Protocol of December 16th , 
1920, to an arb itrnl tribunal con tituted in 
accordance with the Rague Convention of Oc
tober 18th, 1907, for the Pacific ettlement 
of International Disputes. 

Art. 5. The present Convention, of which 
the Eng! ish and French texts are both autho
ritati ve, sha ll bear this day's date, and shall 
until April 1st, 1934, be open for signature on 
behalf of any Mernber of the Leagu of N a
tions . or of any non-member State which was 
represen ted at the Conference which drew up 
this Convention o,· to which the Council of 
the League of Nations shall have communi 
oated a copy of the Convention for this pur
pose. 

Art. 6. The present Convention shall be 
ratif ied . The instruments of ratification shall 
be transmitted to the Secretary-General of the 
League of Nations, who shall notify the ir 
receipt to a ll Mernber of the League and to 
the non-member States referred to in the prn
ceding Article. 

Art. 7. As frorn April 1st, 1934, the pre-



1935 2 AUGU STUS (S. 443 -44 4) 686 

sent Convention may be acceded to on behalf 
of any Member of the League of Nations or 
any non-member State mentioned in Article 5. 

The instruments of accession shall be trans
rn itted to the Secretary-General of the L eague 
of Nations, who shall notify their receipt to 
all the Members of the L eague and to the non
member States mentioned in that Article. 

Art. 8. The present Convention sha l I come 
into force sixty days after the Secretary-Gene
ra.l of the League of Na.tions has received two 
ratifications or accessions. 

It shall be registered by the Secretary
General on the day of its entry into force. 

Subsequent ratifications or accessions shall 
take effect at the end of sixty days after their 
receipt by the Secretary-General. 

Art. 9. The present Convention may be de
nounced by notif ication addressed to the Secre
tary-Genera l of the League of Nations. Such 
denunciation shall take effect one year after 
its receipt, but only in relation to the High 
Contracting Party who has notified it. 

Art. 10. A ny Hi gh Contracting Party may, 
at the t ime of signature, ratif ication or acces
sion, decia re that, in accepting the present 
Convent ion, he does not assume any obl iga
t ion in respect of all or any of his colonies, 
protectorates, overseas territories , territories 
under hi s suzerainty, or territories for wh ich 
a mandate has been entrusted to h im. 

Any H igh Contracting Party may subse
quen t ly deciare to the Secretary-General of 
the League of N ations that the present Con
vention is to apply to all or any of the terri
tories which have been made the subject of a 
declaration under the preceding paragraph. 
The sa id declaration shall take effect sixty 
days a fter its r eceipt. 

Any H igh Contracting Party may at any 
moment with draw, in whole or in part, any 
declaration made under the second paragraph 
of this Article . Such withdrawal will take ef
fect one year after its receipt by the Secretary
General of the League of N a t ions. 

The Secretary-General shall communicate to 
a.ll the M embers of the League, and to the 
non-member States mentioned in Article 5, 
the denunciations referred to in Article 10, 
and the declarations received under the pre
sent Article. 

Notwithstand ing any declaration made under 
the first paragraph of the present Article , the 
th ird paragraph of Articl e 1 remains a.ppli 
ca.ble. 

In faith whereof the abovementione d Pl e ni
potentiaries have signed the present Conven
tion. 

Done at Geneva., the eleventh day of Octo
ber, one thousand nine hundred and thirty
three, in a. single copy, which sha.ll remain 
deposited in the archives of the Secretariat of 
the League of Nations, and certified true co
pies of which shall be delivered to all the 
Members of the League and to the non-member 
States referred to in Article 5. 

(Zie voor de onderteekeningen de }'ranse/ie 
tekst.) 

s. 444. 

2 Augustu~ 1935. WET, houdende goedkeu
ring van het Haagsche Protocol van 27 
Maart 1931 tot erkenning van de rechts
macht van het Perm anente Hof va.n Inter
nationale J ustitie in geschill en welke over 
de uitlegging va.n de Haagsche verdragen 
van internationaal privaatrecht mochten 
rijzen. 

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

da.t het Haagsche Protocol van 27 Maart 1931 
tot erkenning van de rechtsmach t van het Per
manente Hof van Internationale Justitie in 
geschillen welke over de uitlegging van de 
Haagsche verdragen van internationaal pri
vaatrecht mochten rij zen, alvorens te kunnen 
worden bekrachtigd, de goedkeuring der 'Sta
ten-Generaal behoeft ; 

Zoo is het, dat "\,Vij , den Raad va.n Sta te, em. 
Eenig artikel. 

Het H aagsche Protocol van 27 Maart 1931 
tot erkenning van de rechtsmacht van het 
Permanente Hof van I nternationale Justitie 
in geschillen welke over de u itlegging van 
de Haagsche verdragen van internationaa l 
privaatrecht mochten r ij zen , dat in afdruk 
nevens deze wet is gevoegd, wordt goedge
keurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den A ug·us

tus 1935. 
WIL H ELMI NA . 

D e Minister van B uitenland.se/i e Zaken, 
deGr aef f. 

D e Ministe,· van J ustitie, Van Scha i k. 
(Uitgeg. 16 Aiirrustus 1935.) 

Fransche tekst. 

P IWTOCOLE 
pour reconnaître à Ia Cour Permanente de 
Justlce Internationale Ia cornpétence d'ln
terpréter les Conventlons de La Haye de 

drolt international privé. 

Les Etats contractants du présent P rotocol e. 
représentés par les soussignés dûment autori
sés, reconnaissent la compétence de l a Cour 
Permanente de J ustice Internationale, pour 
connaître de tout différend entre eux concei·
nant l'interprétation des Conventions élaborées 
par la Conférence de La Haye de Droit In
ternational Privé, qu'ils ont ratifiées ou aux
quelles ils ont adhéré. 

Le différend sera porté devant la Cour par 
requête présentée par l'Etat Ie plus diligent. 

Le présent Protocole sera ratifié et Ie pre
mier dépót de ratifications aura l ieu à L a 
Haye, dès que deux des Etats signataires se
ront en mesure de déposer leurs ratifications. 
Il restera ouvert à la ratification des autres 
Etats signataires. 

Il sera dressé de tout dépót de ratifications 
un procès-verbal, <lont une copie , certifiée , 
conforme, sera remise par l a voie diplomati
que à chacun des Etats contractants. 

Le présent Protocole entrera en vigueuT 
pour les Etats qui l'auront ratifié soixante 
jours après Ie dépót de leurs ratifications. Il 
aura une durée de cinq ans à partir de la dat" 
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ou il est entré en vigueur en tre les Etats qui 
ont participé au premier dépót de ratifica
tions. Ce terme commencera à courir de cette 
date même pour les Etats qui auront déposé 
leurs ratifications p lus tard. 

Le Protocole sera renouvelé tacitement de 
cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. 

L a dénonciation devra être notifiée au moins 
six mois avant l 'expiration du terme v isé aux 
deux a li néas précédents au Gouvernement des 
Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous 
les autres Etats contractants. E lle ne produira 
son effet qu'à l 'égard de l'Etat qui !'aura no
ti fiée. Le Protocole restera exécutoire pour les 
autres Etats contractants. 

Le P rotocole qu i portera la date de ce jour, 
sera s igné en u n seul exempla ire qui restera 
déposé dans Jes archives du Gouvernement des 
Pays-Bas et <lont une copie, certif iée conforme, 
sera remise par la vo ie diplomatique à chacun 
des Etats qui ont été représentés à la Sixième 
Sess ion de la Conférence de La H aye de Droit 
International Privé. 

Fait à La Haye, Ie 27 mars 1931. 

1-'ow· l~s Pays-Ba.~: 

l'ow· l"Autriche : 

Beelae rts van Blokland. 
J. Donner. 
Loder. 

sous réserve de ratification 
A . Duffek. 

Pou,· l' Espagne: Le Comte De Pi-adère. 
Pou1· la B el gique : Ch. Maskens. 
Pour le Dane ,na,· k : 

Harald Scavenius. 
Pour la Your1oslavie : 

Bochko Christitch. 
Pour Le P o,·tugal : 

sous réserve de rnti fication 
F. Dos Santos Tavares. 

Pour la Suisse: A. de Pury. 
Pour la Suède: Ad le rcreutz .. 
I' ou1· la R omnanie: 

Al ex Dui l ius Zamfi resco. 
l'our la 'l 'c hécoslovaquie : 

Miroslav Ple ingerBozinov . 
Pour le Luxmnbourg: 

Pou,· la Norvè ge: 
Pour la Hongrie: 

Fr. de Colnet d'Huart. 
0. Skybak. 

sous réserve de -rati fication 

l 'ou,· la FinlandP: 
Pou,· l' ]talie : 
Pnur l'Estonic: 

s. 445. 

B. Török. 
H . Hall ström. 
Francisco Mari a Tal iani. 
0. Kallas. 

2 .4 ug-ustus 1935. WE'l' tot intrekking van de 
wet van den 29sten December 1933 (Staats
blad n°. 770) tot voorziening in het be
stuur der gemeente B eerta. 

Wij WILHELMINA, enz. çloen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, met ingang van den 
eersten Dinsdag van September 1935 de wet 
van 29 Decembe1· 1933 (Staatsblad n°. 770), 
houdende voorziening in het bestum der ge
meente Beerta in te trekken ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De wet van 29 December 1933 

(Staatsb lad n°. 770), houdende voorz iening in 
het bestuur der gemeente B eerta vervalt met 
ingang van 3 September 1935. 

2. Deze wet treedt in werk ing met ingang 
van den dag na d ien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

t us 1935. 
WILHELMINA. 

De Minis t e1· van B innenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I d e. 

(Uitgeg. 23 Augustus 1935.) 

s. 446. 

2 Augustus 1935. WET tot goedkeur ing van 
het K oninklij k bes] uit van 20 J ui i 1934, 
N°. 71 , betreffende ver laging van het 
invoerrecht op geconserveerde sardines. 

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

dat ingevolge artikel 2, v ierde I id , der wet 
van 17 Mei 1934 (SUtatsblad N°. 260) een 
voorstel van wet tot goedkeuri ng van de door 
Ons krachtens genoeJ11d a r t ikel 2 bepaalde 
ved aging van het invoerrech t op geconserveer
de sardines aan de T weede K amer der Staten
Generaal moet worden gezonden en dat voorts 
de verlaging van dit invoerrecht in verband 
met het op 28 J un i 1934 te Lissabon tusschen 
Nederland, en P ortugal gesloten verdrag ook 
voor volgende jaren wettelijke regeli ng be
hoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Ar t. 1. H etgeen in Ons beslui t van 20 J u li 

1934, N °. 71, opgenomen in de Nederlandsche 
St·aatscourant van 24 J uli 1934, is bepaald; 
betreffende de heffing van invoerrecht voor ge
con erveerde sardines, wordt goedgekeurd. 

2. De h effing vastgesteld in Ons besluit 
genoemd in artikel 1 blij ft van kracht, totdat 
zij door Ons zal zijn ingetrokken. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

tus 1935. 
WILHELMI A . 

De M iniste,· van Financiën, 0 u d. 
De Minister van Economische Zaken. 

H. G e I i s s e n . 
De Minister van B uitenlandsche Z aken, 

de G ra e f f . 
(Uitgeg. 23 Augustus 1935.) 

s. 447. 

2 Augustus 1935. WET, houdende aanvulli ng 
van arti kel 3, derde l id, der Motorrij tui
genbel asti ngwet. 

Bijl. H andel. 2de Kame,· 1934/1935, n°. 
885. 1 -4, 

Hawl,el . id. 1984/1985, blz. 20 95 . 
Hand,el . 1ste K amer 1934/1985, bl z. 771. 

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

dat het wenschelij k is artikel 3 der Motor
rij tuigenbelastingwet, (Wet van den 30sten 
December 1926, Staatsblad N °. 464) aan te 
vull en; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Motorrijtuigenbelastingwet 

wordt de volgende wijziging aangebracht: 
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Aan artikel 3, derde lid , wordt met ver
vanging van de punt aan het slot door een 
·komma toegevoegd: 

met dien verstande, dat de verhooging niet 
aan het minimum van f 72 gebonden is. 

2. Deze wet wordt geacht in werking te 
z ijn getreden met ingang van den lsten Ja· 
nuari 1935. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

tus 1935. 

:s. 448. 

WILHELM! A. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h de J e u d e. 
(Uitgeg. 30 Augustus 1935.) 

2 Augustus 1935. WET, houdende goedkeu
ring van de onderha ndsche overdracht door 
ruil ing van gronden in den Belcrnmpolder 
te Brei/,a, aan de gemeente Breda . 

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

,dat het belang van den Staat medebrengt om 
met de gemeente B reda eene ruiling aan te 
gaan van gronden in den Bel crumpolde l' te 
Br,da · 

Zoo 'is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 

Eenig artike l. 
De onderhandsche overdracht aan de ge- , 

meente Breda van gronden, in den Belcrum
polde r , te Brei/,a, omschreven in de in af
schrift aan deze wet gehechte akte va11 rui 
ling, dd. 31 Octobel'/15 November/30 Decem
ber 1934 gehechte akte van ruiling wordt 
goedgekeurd . 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

tus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 

AFSCHRIFT. 

De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h de J e u d e. 
(Uitgeg . 30 Augustus 1935.) 

De ondergeteekenden: 
I. a. Ml'. Johannes Pl eyte, Ontvanger der 

Registratie en Domeinen te B1·ed,a, hiertoe ge
macht igd door den Directeur der R egistratie 
en Domeinen voor de provincie Z eeland en 
het Westel ijk deel der provincie Noord-Bra
bant bij schrijven van den 6 December 1933 
N °. 7168, gegrond op de missive van den 
Minister va n Financiën dd. 5 December 1933, 
N°. 104 a fd . Domeinen, 

I. b. H. C. C. van Rij sbergen, Rijks Hoofd 
lngenieur voor de Spoorwegen te 's-Graven
h.age, ten deze handelende krachtens machti 
g ing van den Minister van W aterstaat dd. 25 
Juli 1929, r0

• 433, afd. Vervoer en Mijn
wezen, 

II. J an J eremias Korve,-, Onderafdee lings. 
,chef bij de ederlandsche Spoorwegen te 
Utrecht, ten deze monde! ing gemacht igd door 
-de Heeren fr. E. C. W. van Dijk, wonende te 
Bilthoven en Mr. Hugo van Manen wonende , 

te Z eist, tezamen vo rmende de Di,·ectie van de 
V. M aatschappij tot exploitatie van Staats

spoorwegen, gevestigd te Utrecht, en als zoo
danig die Maatschappij vertegenwoord igend, 

III. Mr. Dr. Will em George Alphonse van 
Sonsbeeck, Burgemeester der gemeente Breda, 
ten deze handelend in zijne hoedanighe id van 
Burgemeester der Gemeente Breda, ter uit
voering van het Besluit van den Raad der 
Gemeente Bi·ei/,a van den 29 November 1926 , 
goedgekeurd bij Bes! uit van Gedeputeerde 
Staten van Koord-Brabant van den 15 Decem
ber 1926 G. r 0

• 376, 
a lzoo de Gemeente Breda rechtens vel'tegen
woordigend , 

zij n, ondet· voorbehoud van goed keuri ng bij 
de wet, overeengekomen a ls vo lgt: 

De Staat der N ede,-landen gee ft in rn il aan 
de Gem eente Breda, die in ruil aanneemt: 

twee oppe l'vlakten grond, op de aan deze 
acte gehechte, door partijen gewaarmerkte 
teekening, met gele kleur aangeduid, zijnde : 

l. van het perceel, kadastraal bekend ge
meente B reda, sectie B. N °. 6767. groot 16.89 
are, het gedeelte oud sectie C, 0

• 189, groot 
06.28 arn; 

2. de peroeelen, kadastraa l bekend gemeen
te Breda, Sectie B. Nos. 6765 , g root 1.34.81 
H.A. en 6766, groot 14.68 are; 

3. van het perceel kadastraal bekend ge
meente Breda Sectie B. N ° . 6767, groot 16.89 
are, het gedee lte groot 08.78 are, a fkomst ig 
van oud Sectie C N°. 125 en groot 01.83 a re 
afkomstig van oud Sectie C N °. 431; 

4. van het percee l, kadastra a l bekend ge
meente Bi·eda, Sectie C. N °. 120, groot 
3.03 .30 H.A. de volgende gedeelten: 
11.70 are, afk. van oud N °. Tete ringen E 511 . 
01.20 " 496 , 
07.20 ., 503 , 
10.60 505. 

5. de navolgende perceelsgedee lten, ge legen 
in Sectie C der gemeente Breda, zijnde : 
04.38 are van N °. 830, a fkomstig van oud 

N°. Tete ,·ingen E 50ï , 
04.14 862, ,, 505 , 
01.22 862, ,, 507 , 
27.75 ,, ,, 860, ,, 513, 
09.50 ,, ,, 860, ,, 515 , 
05.83 ,, ,, 860, ,, 518, 
01.49 ,, ,, 860, ,, 517, 
00.01 ,, ,, 671 , ,, 513 , 
00.02 ,, ,, 821 , ,, 513, 
00.32 ,, ,, 822, ,, 513 , 
00.86 823, ,, 513, 
00.05 ,, ,, 700 , ,, 517 , 
00.42 ,, ,, 700, ,, 518, 
00 .08 701, ,, 517 , 
00.27 ,, ,, 701, ,, 518 , 
00.13 702, ,, 517 , 
00.14 ,, ,, 702 , ,, 518, 
00.19 ,, ,, 703, ,, 517, 
00.02 ,, ,, 703, ,, 518, 
00.08 ,, ,, 488, ,, 517, 
00.29 ,, ,, 754, ,, 517, 
00.68 755, ,, 517 , 
00.02 ,, ,, 755, ,, 518, 
00.01 ,, ,, 438, 517. 

6. van het perceel kadastraal bekend ge
meente B rei/,a, Sectie C. N°. 114 de volgende 
gedeelten: 
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00.26 
05.00 
01.30 
10.20 
14.54 
00.60 

are, afk . van oud N °. Tete ringen E 505 , 
,, 507, 
11 496, 
" 296, 

zijnd~' hei' geheele pe~:ceel 
Teteringen E 509. 

,, 513, 
oud N° . 

7. van het percee l, kadastraa l bekend ge
meente Breda, Sectie C. N°. 113 een gedeelte, 
grnot 00.30 are, afkomst ig van oud N °. Te
te ringen E 507. 

Hiertegenover geeft de gemeente B red.a in 
rui l aan den Staat der Nederlanden, die in 
rnil aanneemt: 

twee oppervlakten grond , op de aan deze 
acte gehechte, door partijen gewaarmerkte, 
teekening met roode kleur aangegeven , zij nde: 

1. het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Breda, Sectie C. Nos. 464 en 465 groot 1.11.80 
H.A. ; 

2. van het perceel, kadastraal bekend ge
meent€ B reda, Sectie B. N°. 6841, g root 
15.34.44 H .A . de volgende gedee lten : 
15.10 are, afk. van oud N°. Teter ingen E 516, 
02.00 " 519, 
09.65 ,, ,, 520, 
18. 70 ,, ,, 498 , 
38.10 ,, ,, 501, 
01.30 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 500, 
zullende deze oppervlakten bij het kadaster 
worden gesteld ten name van den Staat 
(Staatsspoorwegen). 

Vorenbedoelde ruiling geschiedt zonder be
ta li ng van eenige toegift en voorts onder de 
vo lgende bepalingen en bedingen: 

A ,·t. 1. P artijen aanvaarden de goederen 
vrij van hypotheca ire inschrijvingen, erfd ienst
baarheden, rechten , lasten en huren , met al Ie 
zich daarop bev indende opstall en. behoudens 
de gebouwen, die daa rop door derden zijn ge
plaatst met toestemming van de gemeente 
Breda, krachtens door die derden met de ge
meente Breda ge loten overeenkomsten van 
koop en verkoop, onder opschortende voor
waarde van het tot stand komen de r onder
havige ruilovereenkomst. 

A,·t. 2. Voo,· zoover partijen dit niet reeds 
uit anderen hoofde hebben, treden zij in het 
genot der wederkeer ig overgedragene grnnden 
o p den dag, waarop de wet, waarbij deze 
overeenkomst wordt goedgekeurd in we1·king 
za l treden. 

A ,·t. 3. All e be lastingen van de wederkee
rig overgedragene gronden komen ten laste 
va II den nieuwe e igenaar niet ingang van den 
eer ten J a nuari vo lgende op den dag van het 
in werking treden van de in artike l 2 ge
noemde wet. 

A1·t . 4. P artijen verbinden zich tot vrijwa
ring volgens de wet. 

A ,-t. 5. Voor zoover op de grenzen van de 
vo lgens deze overeenkomst geruilde ter reinen 
bij de onderteekening van deze akte nog geen 
afslui ting is geplaatst en dit door eene der 
partij en a lsnog wordt noodig geoordeeld, zul
len door de N. V . Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen (verder aangedu id 
a ls " S.S.") draadafrasteringen worden ge
plaatst, waarvan de kosten worden ged ragen 
door S.S. en de gemeente B1·eda ieder voor de 
he lft. 

Voor zoover het tegendeel niet wordt be-
L. & S. 1935. 

paald, be rnst het onderhoud dier draadafras
ter ingen bij S.S. 

Art. 6. De op deze overeenkomst vallende 
kosten worden gedragen door S.S. en de Ge
meente B reda, ieder voor de helft. 

Aldus in tr iplo opgemaakt en geteekend te 
Breda, 31 October 1934. 

Breda, 30 Decem ber 1934 . 
De Ontvanger de,· R egistratie, 

rn Dorneinen te Breda, 
(Get.) Pl eyte. 

De B urgerneestm· van Breda , 
(Get.) van Sonsbeeck. 

's-Gravenhage, 15 November 1934. 
De Rijkshoofdingenieur voor de 

Spoo,·w egen, 
(Get.) H . C. C. v. Rijsbergen. 

s. 449. 

V e Onderafdie elingschef bij de 
N ederlanà.sche Spoorwegen, 

(Get. ) J . J. Korver . 
Voor gelij kluidend a f chri ft, 
De Secretaris-Gene,·aal van 

het Ministe,·ie van Financiën, 
van Asch van Wijck. 

2 Augustus 1935. WET, houdende vaststel
ling van het slot van de R ij ksrekening en 
van het slot der rekeningen van de af
zonderlijke fondsen en bedrijven betref
fende het dienstjaa,· 1932. 

s. 450. 

2 Augustus 1935. WET tot wijziging van het 
zevende hoofdstuk B der Rijksbegrnoting 
voor het dienstjaar 1935. 

s. 451. 

2 Aug·ustus 1935 . WET tot hernieuwde vast
stell ing van de begrooting van inkomsten 
en u itgaven van het Gemeentefond voor 
het begrootingsjaar 1935/1936, onder in
trekk ing van de wet van 4 Maart 1935 
(Staatsblad n°. 75). 

T ite l A. Gewone dienst 
Ti tel B. Kapitaa ldienst 

Geheele dienst . 

s. 452. 

f 97,65 0,000 
19,000 ,000 

f 116,650,000 

2 Augustus 1935. WET tot wijzigi ng en ver
hoog ing van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Gemeentefonds voor 
het begrooti ngsjaar 1933- 1934. 

s. 453. 

2 Augustus 1935. WET, houdende vaststel
ling van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven van het Werkloosheid subsid ie
fonds voor het dienstjaar 1935. 

Titel A. Gewone dienst f 104,150,000 
Ti tel B . Kapitaaldienst 50,800,000 

Geheele dienst f 154,950,000 

4 
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s. 454. 

2 Augustus 1935. '\,VET tot wijzig ing van de 
wet voor de K oninklijke m arine-reserve 
(Staatsblad 1924, n°. 369). 

Wij WILHELM! A , enz. .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

rlat de wenschelijkheid is gebleken, de regelen 
nopens de rangsch ikk ing en de bevorder ing 
van de officieren van de K oninklijke marine
reserve te herz ien; 

Gelet op de wet van 28 J uli 1924 (Staats
blad n°. 369) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Wet van 28 Jul i 1924 (S ta,ats

blad n °. 369) wordt gewijzigd a ls volgt: 
I. A rtikel 13, vij fde l id, wordt gelezen: 
De ouderdom in rang van hen, di e vroeger 

in gelijknami gen rang bij de K oninklijke ma
r ine, bij de la ndmach t hier te lande of bij de 
landmacht in de overzeesche gebiedsdeelen in 
milita iren di enst zijn geweest, wordt bij hunne 
benoeming of aanstelling bij het personeel der 
R ese rve vastgesteld met inach tnem ing van den 
rli ensttijd in di en rang bij de Kon inklijke ma
r ine, bij de landm acht hier te lande en bij de 
landmach t in de overzeesche gebiedsdeelen, 
voor de offic ieren zooveel mogel ijk met in
achtneming van de wettelijke bepal ingen, den 
d iensttij d betreffende. 

II. A rtikel 14, tweede lid , wordt gelezen: 
Al s di ensttijd , _voor. bevo_1:der i_r.ig v~eisch t , 

kom t in aanmerkmg d1 enstt1Jd b1J de omnk
lijke mar ine, bij de R eserve, bij de la dmacht 
hier te lande en bij de landmacht in e over
zeesche geb iedsdeelen. 

2. Deze wet treedt in werk ing me ingang 
van den dag, vol gende op di en van are af
kondi g ing. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2de Augus

tus 1935. 
WILHELM! 

De M inis ter van D efensie, L . N. D e k ers. 

s. 455. 

De M inister van Staat, 
M inister van K o oniën, 

H . C ol ijn 
( Uitgeg. 16 Augustus 1935.) 

2 A u gustus 1935. WET, houdende be a lingen 
betrekking hebbende op de Zeevi chvaart.. 
di plom a ' s. 

Wij WILHE LM! A , enz. .. . doen t weten: 
Alzoo Wij in overw eging genom e n he bben , 

dat het bij de intrekking van de Sch · perswet 
1920 (Staatsblad n°. 154) raadzaam wordt ge
acht de daarin vervatte bepalingen[ betrek
king hebbende op de zeevischvaar t do~r andere 
te vervangen en deze in een afzonden~lij ke wet 
onder te brengen ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van S ate, enz. 
Art. 1. 1. Voor de toepassing vanl deze wet 

wordt verstaan onder: 
zeevisschersvaartuig: een in N ederland thuis

behoorend schip, grooter dan 50 ton, bestemd 
of gebezi gd wordende, hetzij tot het bui ten
gaats vangen van visch dan wel ui tsluitend 
tot het vervoeren van visch tusschen havens in 
Nederl and gelegen of rechtstreeks tusschen een 
h,i~•en in N ederland en een buitenl andsche ha -

ven, dan wel rechtstreeks van zeevisschers
vaa rtu igen in zee naar hooger genoemde ha
vens; 

stoom- of motorvisschersvaartuig : een zee
visschersvaartuig, voorzien van vol doende. mi d
delen tot werktuiglijke voortstuwing en dat 
zich a ls regel voortbeweegt door middel van 
het daarin geplaatste stoom- of motorwerk
tuig; 

zeilvisschersvaartuig: een zeevisschersvaar
tuig, geen. stoom- of motorvisschersvaartu ig 
zijnde, voorzien van een volled ig zeil tui g, al 
dan n iet voorz ien van h ulpvermogen ; 

zeevischvaart: vaart ter visscherij buiten
gaats met zeevisschersvaartu igen ; 

ton : l'egisterton van 2.83 m3 bruto- inhoud ; 
pk: aspaardekrach t (het daarvoor te plaat

sen aantal te rekenen bij het normale toeren
tal van den motor ) ; 

het ondernem en van een ,·eis: het anders dan 
tot het doen van een proeftoch t buitengaats 
brnngen van een zeev isschersvaartuig; 

buitengaats brengen: voor zoover het qetre!t 
het verlaten van N ederl and en van de b innen 
de na te noemen lijn gelegen Dui tsche en 
Belg ische havens : het brengen van een vaa 1' · 

tuig aan de bu itenzijde van de lijn, loopende 
van den H oek van de Knock in ûost-:f'r ies
land, langs de Ooste lijke tonnen van he t · ûost
Friesche Gaatje en het Doekegat , naar de 
Zu idelijkste punt va n het eil and Borkum (het 
h avenhoofd a ldaar wordt geach t binnen de 
lij n te liggen), vervolgens langs de Zuid-West
kust v.a n di t e iland tot de Westelijkste punt 
daarvan , voorts over de N oordelijkste punten 
van de e il anden Rottum, Schiermonnikoog en 
Ameland langs de N oord- en Noord-We~tkust 
van Terschelling, vandaar langs de Noord
Westkust der e ilanden Vlieland en Texel tot 
de Westelijkste punt van laatstgenoemd eiland , 
vandaar naar de Noord-Holl andsche kust ter 
hoogte van den lichtopsta nd van F alga en 
la ngs de Noord. en Zuid-H oll andsche kustlij n, 
waarbinnen zijn begrepen de zeehoofden der 
havens, langs de Westelijkste punten der 
eil anden Voorne, Goeree, Schouwen en W al
cheren naar het punt van grensscheiding a a n 
de zeezijde tusschen N ederl and en België; 

dipl orna: een krach tens deze wet uitgereikt 
en nog geldig diploma; 

bewijs : een krachtens deze wet uitgereikt en 
nog geldig bewijs. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde in 
het eerste lid wordt een vaartui g geacht in 
N ederl and thu is te behooren in de twee na te 
noem e n gevall e n: 

I. indien het kantoor, waarvoor het vaart, 
in ederl and is gevestigd ; 

II. indien het in N ederl and wordt uitge
rust en zijn bemanning voor ten minste de 
helft u it Nederlanders of R ij ks ingezetenen be
staat. 

2. l. Er wordt examen afgenomen ter .ver
krij ging van 

voor zoo ver de stuu1'lieden betreft : 
het diploma a ls stuurman voo r de zeev isch

vaa rt · 
het' aanvullingsdip loma als stuurm'\n voo r 

de zeev ischvaart ; 
voor zoover de ,nachinisten betreft : 
het di ploma als machi n ist voor de zee~isch 

vaart ; 



691 2 AUGUS T US (S. 455) 1935 

het diploma al machinist-stoker voor de 
zeevischvaart; 

het dipl oma als motordrijver voor de zee
vischvaart; 

en voor zoover de ,nat,·ozen bet reft : 
het bewijs van bekendheid met de bepalin

gen ter voorkoming van aanvaringen op zee. 
2. De in het eerste lid bedoelde examens 

worden afgelegd voor daartoe door Onze Mi
nisters van W aterstaat en van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen aangewezen comm is
sies. 

3. Diploma's kunnen eveneens worden ver
kregen door het overleggen van bepaal de, op 
voordracht van Onze voornoemde Mi nisters 
aan te wijzen e indgetuigschriften ingevolge 
artikel 29, eerste lid, der Nijverheidsonder
wijswet, van scholen a ls bedoeld in artikel 11 , 
eerste lid onder c, dier wet en door het vol
doen aan de verder door deze wet of daarop 
gegronde algemeene maatregelen van bestuur 
gestelde voorwaarden. 

3. 1. Bij de examens ter verkr ijgi ng van 
de in artikel 2, eerste lid, genoemde di ploma's 
en van het daarin genoemd bewijs wordt door 
de bet rokken comm iss ies een onderzoek inge
steld naa r de kennis: 

a. voor het d iploma als stuunnan voor de 
zeevischvaart: 

van de N ederl andsche taal, de rekenku nde, 
de zeevaartkunde, de zeemanschap en den 
scheepsbouw, van de bepalingen ter voorko
ming van aanvaringen op zee en van de an
dere voor hen in aanmerking komende wet
telijke bepalingen, zoomede van stoom- en 
motorwerktuigen en van de eerste hulp bij 
ziekten en ongevallen; 

b. voor het aanvullingsdipl,oma als stuur
man voor de zeevischvaart: 

van de zeevaartkunde; 
c. voor het diploma als ,nachinist voor de 

zeevischvaa,·t: 
van de scheepswerktu igkunde, het vakteeke

nen, van de voor hen in aanmerking komende 
""et telijke bepalingen en van de eerste hulp 
bij ongevall en ; 

d. voor het di ploma als machinist-stoke1· 
,,oor de zeevischvaart : 

van de N ederl andsche taal, de rekenkunde, 
de scheepswerktuigkunde, het vakteekenen en 
van het practisch werken ; 

e. voor het diploma al s motordrij ve,· voor 
de zeevischvaart : 

van de N ederl andsche taal , de rekenkunde, 
van de motoren, hulpstoomkete ls en hu lpwerk
tu igen, het vakteekenen, het practisch werken 
en van de eerste hulp bij ongeva ll en ; 

f. voor het bewijs van bek endheid met de 
bepalingen ter voorkoming van aanvaringen 
op zee: 

v an de hi e rbe doelde voor h en in aanmer
king komende wettelijke bepali ngen. 

2. Indien een bewijs van bekendheid met 
de bepal ingen ter voorkoming van aanvarin
gen op zee wordt geëischt, voldoet ook een 
d iploma als stuurman; indi en een diploma als 
machinist-stoker wordt geëischt , voldoet ook 
een diploma als machinist. 

3. De nadere omschrijving van de e ischen, 
waaraan bij de examens ter ve rkrijging van 
de in het eerste l id van artikel 2 genoemde 
diploma's en va n het daar in genoemd bewijs 

moet worden voldaan, de voorwaarden om tot 
de examens te worden toegelaten , de samen
stelling en de werkwijze van de examencom
miss ies en al hetgeen verder de examens en 
het ui t reiken van de d iploma's betreft, wor
den bij , op voordracht van Onze voornoemde 
Mirusters vast te stell en a lgemeenen maatregel 
van bestuur geregeld . 

4. Voor de toelating als sch ipper op een 
zeevisschersvaar tu ig word t geëischt het bezit 
van het diploma als stuurman voor de zee
vischvaart, beneven het voldoen aan bij a l
gemeenen m aatregel van bestuur vast te stel
len e ischen van diensttijd. 

5. 1. H et is verboden met een zeevisschers
vaartu ig een reis te ondernemen, indien niet 
met den in artikel 4 bedoelden sch ipper aan 
boord in d ienst is of zij n : 

een stuurman in het bez it van het d iploma 
als stuurman voor de zeev ischvaart, en boven
dien op zeevisschersvaartuigen, d ie gebezigd 
worden tot het buitengaats vangen van visch, 
dr ie personen in het bez it van het bewijs van 
bekendheid met de bepalingen ter voorkoming 
van aanvaringen op zee, in deze wet aange
duid met " m atrozen". 

2. Indien de re is zich uitstrekt bu iten het 
gebied van de Oostzee, de Noordzee tot den 
61sten breedtegraad, het Engelsche K anaal , 
het B r istolkanaal , het St. George kanaal en de 
I ersche zee, wordt bovendien gevorderd, dat 
hetzij de schipper, hetzij de stuurman in het 
bezit is van het aanvull ingsdiploma als stuur
man voor de zeevischvaart, dan wel da t buiten 
hen aan boord in dienst is iem and in het bezi t 
van een bewijsstuk, waarn it tot genoegen van 
Onzen Minister van W aterstaat blijkt, dat h ij 
tot ast ronomische pi aatsbepal ing in staat is. 

3. H et tweede lid treedt eerst in werki ng 
drie jaren na het tijdstip van inwerkingtreding 
dezer wet. 

6. H et is verboden met een zeev isschers
vaartu ig een re is te ondernemen, indien niet 
met den in artikel 4 bedoelden schipper en 
met de in a r ti kel 5 geë ischte bema nning aan 
boord in dienst is of zij n : 

op een stoomvisschersvaartui g: een eerste en 
een tweede machinist, onderscheidenl ijk in het 
bezit van het diploma als mach inist en a ls 
machin ist-stoker voo r de zeevischvaart; 

op een motorv isschersvaartuig met een 
motor tot 225 pk: een machin ist in he t bezit 
van het di ploma als motordr ijver en op een 
motorvisschersvaartu ig met een motor va 11 
225 pk of meer: twee machinisten in h et 
bez it van het d iploma als motordrijver , mits 
hij, di e in het laatste geval hoofd van de 
machinekamer is, vo ldoet aan bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur vast te stell en eischen 
van diensttijd. 

7 . 1. Zij , d ie in het bezi t zijn v a n een 
diploma als sch ipper aan boord va n stoomzee
visschersvaartu igen of van een di ploma als 
schipper aan boord van zeilzeevisschersvaa rtui
gen, vastgesteld bij Koninklijk beslui t van 6 
Apri l 1907 (Staatsblad n°. 83) , of bij K onink
lijk besluit van 3 Mei 1910 (S taatsblad n°. 
131), hebben gelijke bevoegdheden a l krach
tens deze wet toekomen aan hen, die in het 
bezit zijn van het diploma als stuurm an voor 
de zeevischvaart, m its, ingeval he t den d ienst 
als schipper op een zeilzeevisschersvaa rtuig 
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betreft, zij, die in het bezit zij n van eerstge
noemd dip loma, voldoen aan bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur vast te ste ll en e ischen 
van diensttijd . 

2. Zij , die in het bez it zijn van een d iplo
ma als stuurman aan boot·d van stoomzeev is
schersvaartu igen of van een diploma als 
stuurman aan boord van zeilzeevisschersvaar
tuigen, vastgesteld bij een der in het eerste 
lid genoemde Koninklijke beslu iten, blijven 
bevoegd om a ls stuurman op een zeevisschers
vaartuig di enst te doen, mits, ingeval het den 
dienst als stuurman op een zeilzeevisschers
vaartuig betreft, zij, die in het bezit zijn van 
eerstgenoemd diploma, voldoen aan bij a lge
meenen maatregel van bestuur vast te ste ll en 
eischen van diensttijd. 

3. Zij , die in het bezit zijn van een diplo
ma a ls machinist of a ls machinist-stoker aan 
boord van stoomzeevisscher vaartu igen, vastge
ste ld bij Koninklijk beslu it van 6 Jun i 1907 
(Staatsblad n° . 144), of bij Koninkl ij k bes luit 
van 3 Mei 1910 ( taatsblad n° . 132) en zij, 
die in het bezit zijn van een dip loma als mo
tord rijver, vóór den datum van het in werking 
treden van deze wet u itgereikt door een vis
scherijschool , hebben de bevoegdheid om on
derscheideri lijk als machinist, machinist-stoker 
of motordrijver di enst te doen aan boord van 
zeevisschersvaartuigen. 

4. Aan de in de voorafgaande leden van 
dit artike l bedoelde belanghebbenden worden 
ten bewijze daarvan door of vanwege Onzen 
Minister van W aterstaat nieuwe diploma's ui t
gere ikt volgens regel en en voorwaarden bij 
a lgemeenen maatregel van bestuur vast te 
stell en. 

5. Zij , die in het bezit zijn van het diploma 
als stuurm an voor de kleine handelsvaart, het 
diploma A a ls scheepswerktuigkundige, het di
ploma a ls motordrij ver, of van een hooger di
ploma als bedoeld in de Wet op de Zeevaart
diploma' hebben de bevoegdheid onderschei
denlijk om als schipper o f stuurman, a ls ma
chin ist of als motordrijver dienst te doen aan 
boord van zeevissch01"svaartuigen. 

8. 1. Onze Minister van Waterstaat kan, 
onverminderd het bepaalde in arti kel 2, vol
gens rege len en voorwaarden bij algemeenen 
maatregel van bestuur vast te stel Jen, zonder 
dat daarvoor een examen wordt afgelegd, aan 
schi ppers, stuur! ieden, matrozen, machinisten, 
machini t-stokers en motordr ij vers, die vóór 
het in werking treden van deze wet als zooda
nig aan boord van zeevisschersvaartuigen heb
ben dienst gedaan, dipJoma's, a ls bedoeld 
onder a, c, d en e en het bewijs, a ls bedoeld 
onder / van artikel 3, uitre iken of doen uit
reiken, waarvan de bevoegdheid, welke zij 
verl eenen, op de diploma's en op bedoeld be
wijs wordt vermeld, met dien verstande, dat, 
indien door belanghebbenden geen verklaring 
van bekendheid met de bepalingen ter voor
komi ng van aanvaringen op zee van jongeren 
datum dan tien jaren tevoren kan worden 
overgelegd, voor schippers, stuurlieden en ma
trozen door een gedelege01"de van de in arti
kel 2 bedoel de betrokken commissie moet wor
den onderzoch t, of zij voldoende kennis heb
ben van bedoelde bepali ngen en, voor zoover 
schippers en stuurlieden betreft, bovendi en of 
zij in staat zijn koersen en peilingen in de 
zeekaart af te zetten. 

2. De b voegdheid , bedoeld in het eerste 
lid van dit artike l, geldt wat de schippers en 
stuurli eden betreft zoowel voor den dienst aan 
boord van zeil- a ls voor den dienst aan boord 
van stoom- of motorv isschersvaartuigen. Indien 
echter de diensttijd aan boord van zei l visschers
vaartu igen van korteren duur is geweest dan 
één jaar, wordt de bevoegdheid beperkt tot 
stoom- en motorvisschersvaartu igen. 

9. Onze Minister van Waterstaat kan in 
bijzondere omstandigheden voor een bepaalde 
rnis of voor een bepaalden tijd afwij king toe
staan van de voorschriften der a rt ikelen 4 
tot en met 6 der wet of vrijstelling verleenen 
van het nakomen daarvan. 

10. 1. Indien inge vo lge de artikelen 36 en 
48 van de Schepenwet een schipper, stuurman 
of machinist onbevoegd verkl aard is om dien t 
te doen in een dezer betrekkingen, wordt daar
door de ge ldi gheid van het diploma geschorst 
voor den duur der onbevoegdheid. 

2. Onze Minister van Waterstaat doet een 
registe r aanhouden van de krach tens deze wet 
uitgegeven diploma's en bewijzen, a lsmede 
van de door den Raad voor de Scheepvaart 
uitgesproken onbevoegdverklaringen en van 
de daarvan, ingevolge de artike len 41 en 51 
der Schepenwet, verleende ontheff ingen. 

ll . De ambtenaar, bedoeld in artikel 396 
van het Wetboek van Koophandel, gaa t, inge
val een aanmonstering plaats heeft, slechts 
dan over tot het opmaken van een monsterro l, 
indien schipper en schepeli ngen voldoen aan 
de bij of ingevolge deze wet gestelde e ischen. 
I n de monsterrol wordt door hem bij de namen 
van den sch ipper, van de stuurlieden, ma
ch inisten, machinist-stokers, motordrij vers en 
matrozen vermeld, welke bewijzen van be
voegdheid zij bez itten. 

12. De schipper van een zeevisschersvaar
tuig is gehouden bij het in- en uitvaren van 
havens of zeegaten in ederl and op eerste aan
vraag de monsterro l, of ingeval geen monster
rol is opgemaakt, de in artikel 2 genoemde 
diploma's en het daarin genoem d bewijs te 
vertoonen aan de ambtenaren van de Scheep
vaartinspectie, aan den waterschout en aan de 
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen. 

13 . De schipper van een zeev isschersvaar
tuig, dat een vreemde ha.ven binnenva l t, ·waar 
een Nederlandsch consulair ambtenaar ge
vestigd is, • is verplicht om desgevraagd aan 
dezen de monstenol subs idi air de in artikel 12 
bedoelde diploma's en het daarin bedoeld be
wijs te vertoonen, inlichtingen te geven en in
zage te ver]eenen van opgevorderde beschei
den . 

14 . 1. De eigenaar is verplicht zorg t.e dra
gen, dat de bepalingen van de artikelen 4, 5 
en 6 worden nageleefd. 

2. Als e igenaar wordt voor de toepassing 
van dit a rtikel aangemerkt de persoon, die 
het beheer over het schip heeft, hetzij hij e ige
naar, reeder of boekhouder van de reederij 
van het schip is, hetzij het schip hem in ge
bruik is gegeven. ,vordt het beheer gevoerd 
door een naam looze vennootschap, een coöpe
ratieve of andere rechtspersoonl ij kheid bezit
tende vereen iging of een stichting, dan wor
den voor de toepassing van dit artikel de le
den van het bestuur a ls e igenaren aange
merkt. 
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3. De e igenaar wordt geacht zijn verpl ich
t ing te zijn nagekomen, wanneer hij aantoont, 
dat hij de noodige bevel en heeft gegeven, de 
noodi ge m aatregelen heeft genomen en de 
noodige middelen heeft verschaft en het rede
lijkerwijze te vo rderen toez icht hee ft gehouden 
om de nal eving van zijn verpli cht ing te ver
zekeren . 

15 . Overtred ing buiten noodzaa k van het 
bepaalde in a rtikel 14 wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste een jaa r of geld
boete van ten hoogste driehonderd g ulden. 

16 . De chi pper van een zeev isschersvaar
t11i g, di e naar gelang van het bepaalde in de 
a rtikelen 12 en 13 niet of niet t ijdig de daa rin 
bedoelde besche iden aan de in genoemde arti 
kelen bedoelde ambtenaren ve rtoont, de ge
vraagde inlichtingen verstrekt of inzage ver
leent van opgevorderde bescheiden, wordt ge
straft met hech ten is van ten hoogste een jaar 
of geldboete van ten hoog te d1·iehonderd gul 
rlen . 

17. l. Met het opsporen van de feiten, bij 
of krach tens deze wet strafbaa r gesteld , zijn , 
onverminderd het bepaalde bij artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering , belast de 
ambtenaren van Rijks- en Gemeentepoli t ie, de 
ambtenaren de ,· invoer rechten en accijnzen, de 
ambtenaren van de Scheepvaa rtinspectie en de 
N ederlandsche consula ire ambtenaren. 

2. De door een Nederlandschen consulai ren 
ambtenaar opgemaakte proce sen-verbaal gel 
den a ls wettig bewijsmiddel der door hem ge
constateerde daa rin omschreven strafba ,·e fei
ten , mits zij bevestigd worden dooi· zijn daa rin 
opgenomen schriftelijken eed (belofte). 

18. De in deze wet strafbaar gestelde fe i
ten wo rden beschonwd als overtredingen . 

19. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van " Wet op de Zeev ischvaartd iplo
ma's", met vermelding van den jaargang en 
het nummer va n het StaaL~blad, waarin zij is 
geplaat.st. 

20. Deze wet treedt in werking op een na
de r door Ons te bepalen t ijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Aug us

t 11s 1935. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van Waterstaat , 
v a n L i d t h de J e u d e . 

De M inister van Onde,·wijs, 
K un.eten en W etensrhappen, 

J . R. SI o t e m aker cl e B ruïne. 
(Uitgeg. 30 Augustus 1935.) 

s. 456. 

2 A ·ugustus 1935. WET, houdende bepalingen 
betrekking hebbende op de Zeevaartdipl o
ma's. 

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

da t het wenschelijk is de Schipperswet 1920 
(Staatsblad n° . 154), waarvan de invoering o p 
bezwaren is gestuit, in te trek ken · en de wij 
zig ingen, welke de Schipperswet 1907 {Staat.~
bfad n°. 244) behoeft, op andere wijze in een 
n ieuwe wet vast te leggen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz . 
Art. 1. 1. Voor de toepass ing van deze wet 

wordt verstaan onder: 

zeeschip: een in N ederl and thui sbehoorend 
schip, dat bestemd is dan wel gebezigd wordt 
om een reis te ondernemen en niet is: 

a. een vaartuig in di enst van het Rijk; 
b. een pleiziervaartuig, hetwelk uit.slu itend 

a ls zoodanig wordt gebezigd, en niet om 
daa rmede winst te behalen; 

c. een reddingvaartuig, hetwelk uitsluitend 
als zoodanig wordt gebez igd ; 

d. een vaartuig, hetwelk voor zeevissche1· ij 
of kustvisscherij wordt gebezigd; 

e. een vaartui g, hetwelk uitsluitend vaart 
over de W adden, door de Blaue B a lge en 
Harl e, over de monden van de Weser en de 
E lbe en door het Kaise r-Wilhelmkanaal , niet 
verder dan tot Kiel; 

/ . een schip, varende onder vreemde vlag; 
g. een schip, varende met ederla ndsch

lndischen, Surinaamschen of Curaçaoschen 
zeebr ief ; 

h. aannemersmater ieel , in gebl'Uik ten be
hoeve van een werk binnen een afstand van 
20 zeemijl en van de N ederlanclsche kust, va
rende tusschen dit werk en de z.g. werkhaven; 

i. een schip kle ine r dan 1000 ton, hetwelk 
ges leept naar zijn bestemming wordt vervoerd; 

passagiersschip: een zeeschip, bestemd voor 
het vervoer van meer cl an twaalf pas ag iers, 
voor wie vaste slaapplaat.sen aanwezig zijn; 

stoo1n- of 1notorschip, zeilschip of zeilschip 
11Let h.ulpvennogen: zeeschepen, voorzien van 
een krachtens de Schepenwet afgegeven certi
fi caat van deugdelijkhe id al s •zoodanig; 

zeesleepboot: een zeeschip, in hoofdzaa k be
stemd voo ,· het sleepen of bergen van vaar
tui gen, en waa rmede in den rege l geen an
dere personen of goederen worden vervoe,·d 
da n die, welke tot de e igen bemanning en 
uitl'Ll t ing, of tot die van het ges leept wor
dende, te sleepen o f te bergen vaartuig be
h_?oren, dan wel bij het bergi ngswerk noodig 
Z1J n; 

aanne,nei-sm ate ,·ieel : een zeeschip, geen zee
si eepboot zijnde, uit.sluitend voor aannemers
rloele inden een reis ondernemende; 

v,·achtschip: e lk schip , niet vallende onder 
de omschrijving van passagiersschip, zeesleep
boot of a.annemersmater ieel ; 

ton: registerton van 2.8 3 m3 bruto-inhoud; 
pk: aspaardekracht {het daa rvoor te pl aat

sen aantal te rekenen bij het normale toeren
tal va n den motor) ; 

handelsvaa,·t: vaart met zeesch epen, geen 
sleepbooten zijnde; 

sl eepvaa;rt: vaart met zeesleepbooten; 
grootr handelsvaa,·t : vaart met zeeschepen 

van 500 ton o f meer, geen zeesleepbooten 
zijnde; 

kleine hanilclsvaarl: vaart met zeeschepen 
van m inder da n 500 ton, geen zees leepbooten 
zijnde; 

beperkte kl eine handel svaart : k leine han
delsvaart van en naar het Vlie in ooste lijke 
ri chting langs de N ederl andsche en Oost
Friesche e i I a nd en, tot aan de monden van de 
Eider en de Elbe en h et e il a nd Helgol a nd , 
en door het K a iser-Wilhelmkanaal naar de 
Sont, de Bel ten en het Kattegat tot aan de 
lijn Frederikshaven- Göteborg in het Noorden 
en de Oostzee tot de lijn Sandhammern-Oost
kust Bornholm- Stettin in het Oosten ; 
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groote sleepvaart : vaart met zeesleepbooten 
buiten het gebied der kustsleepvaart; 

kustsleepvaart: vaa rt met zeesleepbooten van 
en naar Nederlandsche havens en zeegaten 
langs de N ederlandsche kust, de Bel g ische 
kust en de Fransche kust tot en met Duin
kerken en bovendien binnen het gebied voor 
de beperkte kleine handelsvaart aangegeven; 

het ondernernen van een reis .- het anders 
dan tot het doen van een proeftocht buiten
gaats brengen van een schi p; 

buitengaats brengen: voor zoover het betreft 
het verlaten van N ederland en van de binnen 
de na te noemen lijn ge legen D uitsche en 
Belg ische havens: het brengen van een schip 
aan de buitenzijde van de lijn , loopende van 
den Hoek van de Knock in Oost-Friesland, 
1 angs de oostelijke ton nen van het Oost
Friesche Gaatje en het Doekegat, naar de 
zu idelijkste punt van het eiland Borkum (het 
havenhoofd a ldaar wordt geacht binnen de 
lij n te liggen), vervolgens langs de Zuid-West
kust van dit e il and tot de westelijkste punt 
daarvan, voorts over de noordelijkste punten 
van de e ilanden Rottum , Schiermonnikoog en 
Ameland langs de Noord- en Noord-Westkust 
van Terschelling, vandaar langs de Noord
Westkust der ei landen Vlieland en Texel tot 
de westelijkste punt van laatstgenoemd eil a nd , 
vandaar naar de Noord-H oll a ndsche kust ter 
hoogte van den lichtopstand van F alga en 
langs de Noord- en Zuid-Hollandsche kust
lijn, waarbinnen zijn b grepen de zeehoofden 
der h avens, langs de westelij kste punten der 
e ilanden Voorne, Goeree, Schouwen en W al
cheren naa r het punt van grensscheiding aan 
de zeezijde t usschen N ederland en Belg ië; 

diplorna: een krach tens deze wet uitgere ikt 
en nog geldig diploma . 

2. Voor de toepass ing van het bepaalde in 
het eerste lid wordt een schip geacht in e
derland thuis te behooren i11 de twee na te 
noemen gevall en: 

I. ind ien het kantoor, waarvoot· het vaart, 
in N ederland is gevestigd ; 

II. ind ien het in N ederland wordt uitge
rust en zijn bemanning voor ten minste de 
helft u it N ederlanders of Rijksingezetenen 
bestaa t. 

2. 1. Er wordt examen a fgenomen ter ver
krij g ing van 

voor zoover de stuu·rl frden betreft, diploma's 
a ls : 

derde, tweede en ee1:ste stuurman voor de 
groote handelsvaart; 

stuurman voor de kleine handelsvaart; 
stuurman voor de beperkte kleine handels-

vaart; 
stuurman voor de grnote sleepvaart; 
stuurman voor de kustsleepvaart ; 
benevens van een aanvullingsdiploma als 

stuurman voor de kle ine handelsvaart; 
en voor zoover de 111 achinisten betreft: 
het voorloopig diplom a als scheepswerktui g

kund ige; 
het d iploma a ls assistent-scheepswerktui g

kund ige; 
het diploma A , B en C als scheepswerktuig

ku nd ige; 
en het diploma als motordrijver. 
2. De in het eerste lid bedoelde examens 

wo rden a fgelegd voor daa rtoe door Onze Mi-

nisters van \.Yate1 taat en va n Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen aangewezen commis
s ie . 

3. Diploma's kunnen eveneens worden ver
kregen door het overleggen van bepaalde , op 
voordracht van Onze voornoemde Ministers 
aan · te wijzen e indgetuigschriften ingevolge 
artikel 29, eerste lid , der N ijverheidsonder
wijswet van scholen a ls bedoeld in artikel 11 , 
tweede l id, onder d, dier wet en door het vol
doen aan de verder door deze wet of daarop 
gegronde al gemeene maatregelen van bestuur 
gestelde voorwaarden. 

3. 1. Bij de exameris ter verkrijg ing van 
de in artikel 2, eei·ste lid, genoemde dip loma' s 
wordt door de betrokken co=issies een on
derzoek ingesteld nai;tr de kennis : 

a. voor het di ploma a ls derde stuurman 
voor de groote handelsvaart : 

van de N ederlandsche taal, de Engelsche 
taal , de wis-, natuur- en werktuig kunde, de 
aa rdrijkskunde, de zeevaartkunde, de zeeman
schap en den scheepsbouw, van de bepalingen 
ter voorkoming van aanvaringen op zee en 
van de andere in aanmerking komende wette
lijke bepalingen, zoomede van de scheepswerk
tuigkunde en van de eerste hulp bij ongeval
len· 

b: voor het di ploma a ls tweede .stuunna11 
voo1· de groote handelsvaart: 

van de Engelsche taal, de natuur- en werk
tuigkunde, de zeevaartkunde , de zeemanschap 
en den scheepsbouw, van de bepalingen ter 
voorkoming van aanvaringen op zee en van 
de andere in aanmerki ng komende wettel ij ke 
bepal ingen, zoomede van de scheepsadm ini
stratie, de scheepswerktu igkunde en van de 
eerste hulp bij ziekten en ongevallen; 

c. voor het diploma a ls eerste stuurman 
voo,· de groote handels-,;aart: 

van de Engelsche taa l, de zeevaartkunde, de 
zeemanschap en den scheepsbouw, van de be
palingen ter voorkoming van aanva r ingen op 
zee en van de andere iri aanmerki ng komende 
wettelij ke bepalingen, zoomede van de scheeps
administratie, de scheepswerktuigkunde, de 
radiotelegrafie, de eerste hulp bij ziekten en 
ongevallen en de scheepsgezondheidsl eer; 

d. voor het diploma a ls stuurman voo,· de 
kleine handelsvaart : 

van de N ederl a ndsche taal , de reken kunde , 
de aardrijkskunde, de zeevaartkunde, de zee
ma nschap en den scheepsbouw, van de bepa
lingen ter voo rkoming van aanvari ngen op 
zee en van de a ndere in aanmerking komende 
wettelijke bepalingen, zoomede van de scheeps
werktuigkunde en van de eerste hulp bij ziek
ten en ongevall en : 

e. voor het aanvullingsdiploma a ls stuur
rnan voor de kleine handel svaart : 

van de zeevaartkunde en de Engelsche taal ; 
/. voor het d ip loma a ls stuurrnan voo,· de 

beperkte kleine handelsvaart: 
van de N ederlandsche taal, cl e rekenkunde, 

de zeevaartkunde, de zeemanschap en den 
scheep bouw, van de bepalingen te r voorko
ming van aanvaringen op zee en van de 
andere in aanmerking komende wettelij ke be
palingen, zoomede van de scheepswerktuig
kunde en van de eerste hulp bij ongevallen; 

g. voor het diploma als stuurm.an voor de 
groote sl eepvaart : 
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van de Nederlandsche taa l, de Engelsche 
taal, de aardrijkskunde, de wis-, natuur- en 
werktuigkunde, de zeevaartkunde, de zeeman
schap en den scheepsbouw, van de bepalingen 
te r voorkoming van aanvaringen op zee en 
van de andere in aanmerking komende wet
telij ke bepal ingen, zoomede van de scheeps
werktu igkunde en van de eerste hulp bij ziek
ten en ongevallen; 

h. voor het diploma a ls st1m1·mctn voor de 
kustsleepvaart: 

van de N ederlandsche taal , de rekenku11de, 
de zeevaartkunde, de zeemanschap en den 
scheepsbouw, van de bepal ingen ter voorko
ming van aanvaringen op zee en van de 
andere in aanmerking komende wettel ijke be
palingen, zoomede van de scheepswerktui g
kunde en van de ee rste hulp bij ongevall en; 

i. voor het voorloopig diplom.c, als scheeps
werktuigkundige : 

van de ederlandsche taa l, de wis-, natuur
en werktuigkunde, het werktuigbouwkundi g 
teekenen, de scheepswerktuigkunde, het prac
t isch werken, zoomede van de in aanmerking 
komende wettelijke bepalingen; 

k. voor het diploma a ls assistent-scheeps
werktuigkundige : 

van de Nederla ndsche taa l, de Enge lsche 
taa l, de wiskunde, daaronder begrepen de pl'O
jectieleer, de natuur- en werktuigkunde, de 
aardrijkskunde, het werktu igbouwkundi g tee
kenen, de scheepswerktuigkunde, het practisch 
werken, zoomede van de in aanmerking ko
mende wette[ ij ke bepalingen en van de eerste 
hulp bij ongevallen; 

l. voor het diploma A als scheepswerktuig
ktmdigr : 

van de Engelsche taal, het werktuigbouw
kundig teekenen, de scheepswerktu ig kunde, de 
hulpwerktuigen, de electrotechniek, zoomede 
Yan de in aanmerking komende wette lijke be
pal ingen en van de eerste hulp bij ongevall en; 

,n. voor het di ploma B als scheepswe,·ktuig
kundige : 

van de Engelsche taal, de wiskunde, daar
onder begrepen de projectieleer, de natuu1·
en wer ktuigkunde , de aardrijkskunde, het 
werktuigbouwkundig teekenen, de scheeps
werktuigkunde, van de hulpwerktu igen, de 
brandstoffen, smeermiddelen en materialen, de 
electrotechniek, den schee psbouw, zoomede van 
de in aanmerking komende wettel ijke bepa 
lingen; 

n. VOOl' 

kundige: 
het diplom a C als scheepswerktiàg-

van de natuurkunde, de werktuigkunde, 
daaronder begrepen de sterktelee r, het werk
tuigbouwkundig teekenen, de scheepswerktui g
kunde, zoomede van de hu lpwerktuigen, de 
brandstoffen, smeermiddelen en materia len, 
bijzondere he rstellingen, keu,·ingen enz. en 
,·an de e lectr:otechniek ; 

o. voor het diploma als 11wtord1'ijver: 
van de N ederlandsche taal , de rekenkunde, 

yan de materialen en b gr ippen betreffende 
natuur- en werktuigkunde, het vakteekenen, 
zoomede van motoren en van de aan boord 
--an kle ine schepen gebruikelij ke hulpwerk
tu igen, van het pract isch werken en van de 
ee rste hulp bij ongevall en. 

2. De nadere omschrijving van de eiscben , 
waaraan bij de examens en aanvullingsexa. 

mens ter verkrijging van de ,·e r ch i! lende di
ploma's moet worden voldaan, de voorwaarden 
om tot die examens te worden toege laten, de 
samenste ll ing en de werkwijze der examen
commissies en al hetgeen verder die examens 
en h et uitreiken van diploma's betreft worden 
bij , op voordracht van Onze voornoemde Mi
n isters vast te stell en , a lgemeenen maatregel 
van bestuur geregeld. 

4. 1. Voor de toelating a ls kapitein op een 
zeeschip wordt gevorderd: 

voor de groote handelsvaart, een diploma 
a ls eerste stuurman voor die vaart; 

voor de . kleine handel svaart, voo,· d e g1'0ote 
sl eepvaart en voor de kus tsl eepvamrt, een di
ploma a ls stuurman voor de betrokken vaart, 
mits be langhebbenden - ook voor het geval 
in di enst worden genomen pe rsonen in het 
bezit van diploma's, welke in rangorde hooger 
zijn gesteld - voldoen aan de bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur vast te ste ll en e ischen 
van diensttijd . 

2. Op zeilschepen met of zonder hul pver
mogen voor eenige vaart wordt voor den ka
pitein hetzelfde diploma geëischt a ls voor 
stoom- of motorschepen voor d ie vaart, tenv ijl 
hij tevens moet vo ldoen aan den bij a lgemee
nen maatregel van bestuur vast te stellen e isch 
van diensttijd. 

5. l. H et is ve rboden met een zeeschip een 
reis te ondernemen, indien niet niet den in ar
tikel 4 bedoelden ka pitein aan boord i11 dienst 
Zijn : 

voor de groote handelsvaa·rt: 
a. op schepen van 800 ton of meer: a ls 

eerste stuurman, iemand in het bezit va n een 
dip loma a ls eerste sttm1·man voor die vaart, 
en a ls tweede stuurman, iemand in het bezit 
van een diploma a ls de rde stuurman voor die 
vaart, mits deze laatste voldoet aan den bij 
a lgemeenen maatregel van bestuur vast te 
stell en e isch van d iensttijd ; 

b. op schepen van 500 tot 800 to n : als 
eerste stuu rman, iemand in het bezit van een 
diploma a ls tweede stuurman voor die vaart, 
en als tweede stuurman, iemand in het bezit 
van een d iploma a ls derde stuurman voor die 
vaart, mits deze laatste voldoet aan den bij 
algemeenen maat regel van bestuur vast te 
stel !en e isch van diensttijd ; 

voor de kl eine handelsvaa,·t: 
op schepen van 250 ton of meer : als stuur

man, iemand in het bez it van een diploma 
als stuurman voor d ie vaart of van een d i
ploma als derde stuurman voor de groote han
delsvaart, m its in het laatstgenoemd geval be
la nghebbende voldoet aan den bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur vast te stell en e isch 
van d iensttijd ; 

voor de groote sleepvaart : 
a ls stuurman. iemand in het bezit van een 

diploma a ls stuurman voor di e vaart of van 
een diploma a ls derde stuurman voor de g roote 
handelsvaart, m its in het laatstgenoemd geval 
belanghebbende voldoet aan den bij algemee
nen maatregel van bestuur vast te stel I en e isch 
van diensttijd. 

2. I ndien schepen voor de kl e ine handels
vaart een re is maken buiten het gebied van 
de Oostzee, de Noordzee tot den 61sten breedte
graad, het Engelsche kanaal , het Bristolka
naal , het St. Georgekanaal , de I ersche zee en 
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een geb ied langs de Fransche Atlantische kust 
n iet zuidelij ker dan Bordeaux , ter breedte van 
50 zeemijl en, moet of de kapitein of de stuur
man in het bezjt zijn van het aanvulli ngs
diploma als stuurman voor de kleine handels
vaart, dan wel moet buiten hen aan boord in 
dienst zijn iemand in het bezit van een bewij s
stuk, waaruit tot genoegen van Onzen Minister 
,·an Waterstaat blijkt, dat hij bekend is met 
rle Engelsche taal en tot astronomische plaats
bepa ling in staat i . 

3. Het tweede lid treedt eer t in werking 
rlrie jaren na het tijdstip van imverkingtre
ding dezer wet. 

6. 1. Het is verboden met een zeesch ip, 
stoom- of motorschip zij nde, een reis te onder 
nemen, indien niet met den in artikel 4 be
doelden kapitein en met de in a·rtikel 5 ge
e ischte bemanning aan boord in dienst zijn: 

voo,· de groote handelsvaart: 
op een vrachtschip van 6000 ton of meer 

a lsmede op een passagiersschip van 2000 ton 
of meer: a ls eer te machinist, iemand in het 
bezit van een diploma C, a ls tweede machi 
nist, iemand in het bez it van een diploma B, 
a Is de1·de machinist, iemand in het bezit van 
een diploma A , en a l vierde machinist, 
iemand in het bezit nrn een voorloopig di 
ploma a ls scheepswerktuigkundige of van een 
diploma a ls ass istent-scheepswerktuigkundi ge; 

op een vrachtschip van 1000 tot 6000 ton , 
a lsmede op een passagiersschip van minder 
dan 2000 ton: a ls eerste machinist, ien,and in 
het bezit van een d iploma B , a ls tweede ma
chinist, iemand in h et bezi t van een diploma 
A , en als derde machinist, iemand in het be
zit van een vooi-loopig diploma als scheeps
werktu igkundige of van een diploma al s as
s istent-scheepswerktuigkundige ; 

op een vrachtschip van 600 tot 1000 ton : 
als eerste machinist, iemand in het bez it van 
een diploma B , en als tweede machinist, 
iemand in het bez it van een diplom a A als 
scheepswerktuigkundige; 

op een vrachtschip van 500 tot 600 ton: als 
machinisten, twee personen, ieder in het bez it 
rnn een diploma A als scheepswerktu igkun
dige, mits degene, die hoofd van de machine
kamer is, voldoet aan den bij a lgemeenen 
maatrege l va n bestuur n1st te stell en eisch 
van di ensttijd ; 

voo,· de kl eine ha,ulelsvaart: 
op een vrachtschip van 400 tot 500 ton: a ls 

machinisten , twee pe rsonen, welke moeten vol
doen aan dezelfde e isohen a ls gesteld voo r 
een vrachtschip van 500 tot 600 ton ; 

op een stoomschip tot 400 ton: als machi 
nist, iemand in het bez it van een diploma A 
a ls scheepswerktuigkundige, mi ts deze voldoet 
aan den bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
vast te stel I en e isch van diensttijd ; 

op een motorsoh i p tot 4 00 ton met een motor 
,·a n 100 tot 200 pk: a l machinist, iemand in 
het bezit van een diploma als motordrijve r, 
mits deze vo ldoet aan den bij a lgemeencn 
maatrege l va n bestuur te tell en e i ch van 
rliensttijd ; 

op een motorschip tot 400 to n met een motor 
,·an 200 pk of meer : a ls machinisten, twee 
personen, ieder in het bezit van een diploma 
a ls motordrijver , mits degene, di e hoofd van 
de machinekamer is, voldoet aa n den bij a l-

gemeenen maatregel van bestuur te stellen 
eisch van diensttijd ; 

voor de groote sl eepvaart: 
op een zeesleepboot van 300 ton of meer: 

a ls machinisten, twee personen , ieder in het 
bez it van een d iploma A a ls scheepswerktuig
kundige, mits degene, die hoofd van de ma
ch inekamer is, voldoet aan den bij algemeenen 
maatregel van bestuur vast te stell en e isch van 
diensttijd; 

op een zeesleepboot van minder dan 300 ton: 
als machinist, iemand in het bezit van een 
diploma A a ls cheepswerktu igkundi ge. mits 
deze voldoet aan den bij algemeenen maat
regel van bestuur vast te stel Jen eisch van 
diensttij d ; 

voor de kustsleepvaa,·t: a ls machinist, iemand 
in het bezit van een voorloopig diploma als 
scheepswerktuigkundige, ind ien het vaartuig 
is een stoomschip, en van een diploma als 
motordrijver, indien het is een motorschip, 
mi ts dezen voldoen aan den bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur vast te stellen e isch 
van diensttijd. 

2. In afwijking van het in dit artikel be
paalde omtrent het aan boord hebben van een 
motordrijver op een motorschip met een motor 
van 100 tot 200 pk, za l tot den eersten Ja
nuari 1940 op een schip met een motor van 
minder dan 125 p k geen motordrij ver worden 
geë ischt. 

7. 1. In afwijking van artikel 4 kan op 
aanneme1·smaterieel van 500 ton of meer , niet 
v,:i ll ende onder artike l 1 , eerste I id , onde1· h, 
a ls kapi te in worden toegelaten iemand, ten 
minste in het bez it van een diploma als stuur
man voor de groote sleepvaa1·t, mit hij vol
doet aan den bij algemeenen maatregel van 
bestuur vast te stell en e isch van diensttijd , 
met dien verstande, dat, indien de reis zich 
niet buiten het gebied der kustsleepvaart uit
strekt, kan worden volstaan met iemand in 
het bezit van een diploma a ls stuurman voor 
de kle ine handelsvaart of als stuurman voot· 
de kustsl eepvaart. 

2. In a fwijkin g van artikel 5 mag met aan
nemersmaterieel van 500 ton of meer, niet 
vallende onder artikel 1, eerste lid , onder h, 
een reis worden ondernomen, mits beha] ve de 
kapitein aa n boord is als eerste stuurman 
iemand, ten minste in het bezit van een di 
ploma a ls stuurman voor de groote slee pvaart. 

3. In afwijking van artike l 6 mag met 
aanneinersmater ieel van 600 ton of 1neer , niet 
va ll ende onder artikel 1, ee rste lid , onder h. 
een reis worden ondernomen, mits behalve Oc 
kapitein en de tuurman aan boord zijn als 
machinisten twee pe rsonen , ieder in het bezit 
van een diploma A a ls scheepswerktuigkun
di ge. va n wie hij , di e hoofd van de machine
kamer is, moet voldoen aan den bij algemce
nen maatrngel va n be tu ur vast te ste ll en e<,-rh 
van diensttijd, met dien verstande, dat, indien 
de reis zich niet bui ten het geb ied van de 
kustsleepvaart uitstrekt, kan worden volstaan 
met een machinist, in het bezit van een di 
ploma A als cheepswerktui gku ndige, dan wel 
van een voo rloopig diploma als scheepswe1·k
tuigkundige, of van een dipl oma a l ass istent
scheepswe rktui gkundige, mits deze vol doet aan 
den bij a lgemeenen maatregel va n hestum 
vast te stellen e isch van diensttijd. 
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8. In af wij king van arti kei 4 wordt voor de 
toelating a ls kapitein op een sch ip van 1000 · 
ton o f meer, hetwelk gesleept naar zij n be
stemming wordt vervoerd buiten het geb ied 
van de kustsleepvaart, gevorderd een diploma 
a ls stuurman voor de kleine handel vaa1i, ter
wijl in a fwijkin g van a rtikel 5 geen andere ge
diplomeerde aan boord wordt geëischt. 

9. In afwijking van de artike len 4 en 6 
kan voor reizen uitsluitend in het gebied voor 
de beperkte kl e ine hande lsvaart op een zee
schip voor de kl e ine handelsvaar t van minder 
dan 250 ton worden volstaan met indienstne
ming van een ka pitein, in het bezit van een 
dip loma als stuu rm an voor de beperkte kl e ine 
handelsvaart. 

10. l. Indien eenig diploma wordt geëisch t, 
voldoet ook een diploma, dat in onderstaande 
lijst in rangorde hooger is geplaatst, mits 
tevens voldaan wordt aan de ingevol ge de ar
t ike len 4, 5, 6 en 7 gestelde e ischen van 
d iensttijd. 

2. De rangorde der diploma's is a ls volgt: 
S t"urlieden: 

eerste stuurm a n voo t· de groote handelsvaa1·t; 
tweede stuurman voo r de groote handels-

vaart ; 
stuurman voor de groote sleepvaart; 
derde stuurman voor de groote handelsvaa rt; 
stuurma n voor de kleine hande lsvaart; 
stuurman voor de kustsleepvaart; 
stuurman voor de beperkte kl eine handels

vaart. 
Machinisten: 

diploma C a ls scheepswerktuigkundi ge; 
dipl oma B als scheepswerktuigkundige; 
diploma A als scheepswerktuigkundi ge; 
diploma als ass istent-scheepswerktu igkundi ge 

en voorloopig diploma a ls scheepswerktui g
kundi ge; 

diploma als motordr ij ver. 
ll. Onze Minister van Wate1·staat kan in 

bij zondere omstandigheden voor een bepaalde 
reis of voor een bepaalden t ijd afwijking toe
staan van de voorschr iften der artikelen 4 tot 
en met 9 der wet of vrijstelling verleenen van 
het nakomen daarvan. 

12. l. Zij , die in het bez it zijn van een 
diploma a ls eerste, tweede of derde stuurman 
voor de groote stoom- of voor de grnote ze il 
vaart, van een diploma als stuurman voor de 
kleine stoom- of voor de kl e ine ze il vaart, van 
een voorloopi g machinisten-d iplom a of van 
een diploma A, B of C als machinist, ui tge
re ikt krachtens de Sch ipperswet 1907 (Staats
blad n°. 244), behouden de bevoegdheid om 
dezelfde vaart en denze lfden di enst te blij ven 
uitoefenen a ls waartoe deze diploma's hun 
vóór het in we1·king treden van deze wet het 
recht gaven, met dien verstande, dat voor 
rnachinisten di e nst op motorsch epen 1ne t di e nst 
op stoomschepen gelijk wordt geste ld. 

2. Zij , die in het bezit zijn van een diploma 
a ls stuurman of a ls machinist voor de sleep
vaart, uitgereikt krachtens het Koninklijk be
si uit van 27 December 1907 (Staatsblad n °. 
352) , behouden de bevoegdheid om deze lfde 
vaart en denzelfden dienst te blijven uitoefe
nen als waartoe deze diploma's hun vóór het 
in werking treden van deze wet het recht 
gaven. 

3. Aan de in de voornfgaande leden van 

di t a rtikel bedoelde stuurli eden en machinis
ten worden ten bewijze -daarvan door of van
wege Onzen Minister van Waterstaat nieuwe 
diploma's uitgereikt, volgens 1·egelen en voor
waarden bij algemeenen maatregel van he
stuur vast te stellen . 

13. 1. Onze Minister van W aterstaat kan, 
onverm inderd het bepaa lde in artike l 2, vo l
gens regelen en voorwaarden bij a lgemeenen 
maat,·egel van bestuur vast te stell en, dip lo
ma's u itreiken of doen uitreiken zonder dat. 
daarvoor een examen wordt afge legd: 

a. aan kap iteins, stuurl ieden, machinisten 
en motordrijvers, die a ls zoodanig onderschei
denlijk vóór 1 Januari 1936 buitengaats op 
een zeesch ip, a l dan n iet een sleepboot zij nrle, 
waarvoor een Nederlandsche zeebrief was af
gegeven of had behooren te zijn a fgegeven , 
ten minste één jaar hebben dienst gedaan in 
een rang, waarvoor vóór het in werking tre
den van deze wet geen d i pi oma vereischt werd , 
doch waarvoor daarna wel het bezit van een 
diploma zal worden gevorderd. De diplo111a's 
zullen eventueel worden uitgereikt voor de 
vaart, welke belanghebbenden hebben nitge
oefend, en voor zoodanigen rang, dat zij daar
aan het recht zu ll en ontleenen om dezelfde 
vaart uit te oefenen en soortgelijken dienst te 
blijven doen als zij vóór 1 Januar i 1936 heb
ben gedaan, en zull en, voor zoover de diplo
ma's van stuurman betreft, n iet worden uit
gere ikt, tenzij de aanvrager in het bezil is 
van eenig stuk, waaruit blijkt, dat hij vol
doende kenn is bezit van de bepalingen ter 
voorkoming van aanvaringen op zee; 

b. aan kapiteins en stuurlieden, in het be
zit van een diploma als stuurman voo1· de 
kleine stoom- of ze il vaart, uitgerei kt k1·ach
tens de Schipperswet 1907 (Staatsblad n°. 
244) , die vóór 1 J anuari 1936 ten minste 
één jaar hebben dienst gedaan ondersche iden
lijk a ls kapi tein (schipper) of stuumrnn op 
een zeeschip van 500 tot 900 ton . De diplo
ma's zu ll en zoodanig luiden, dat de bel a ng
hebbenden daaraan het recht zu ll en ontleenen 
om dezelfde vaart uit te oefenen en soortge-
1 ijken dienst te doen a ls zij vóór 1 J anuari 
19 36 hebben gedaan ; 

r. aan zeeofficieren en oud-zeeoff icie1·en, 
aan off icieren of gewezen officie ren van den 
Ma rinestoomvaartdienst, a lsmede aan machine
kamerpersoneel der Koninklij ke Marine be
neden den rang van officier, dat den rang van 
ko1·pornal of hooger heeft bekleed; 

d. aan hen, die voldaan hebben aan het 
examen voor benoembaarheid tot stuurman of 
officie r, dan wel machi nist of werktui gk un
di ge bij de Gouvernemcntsmari ne in Neder
la ndsch-Indi ë; 

P. aan hen, die in het bezit zijn van een 
dipl om a van stuu 1·n1a.n of m achi.nist, uitge
re ik t krachtens de bes luiten van den Gouver
neur-Generaal van Nede r! andsch-Indië tot 
vaststel! ing van reglementen ter verkrijging 
van diploma's als stuurman of a ls machinist 
aan boord van koopvaa rdij schepen ; 

/. aan hen , d ie vóór l J anuari 1936 bui 
tengaats, gedurende ten minste één jaar, in
gevolge artikel 7, lid 2, van de Schipperswet 
1907 (Staatsblad n°. 244) als kapitein, tuur
man of mach inist met dispensati e hebben ge
varnn met zeeschepen van minder dan 500 ton. 
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binnen h et hieronder omschreven gebied: de 
Oostzee met hare golven en inhammen, de 
Noordzee, voor zoover de grenzen niet aan
gegeven zijn door de oeverstaten, aan de 
Noordzij de begrensd door den 61sten breedte
graad, aan de Westzijde begrensd door de lij
ne,:, Duncansbyhead, Zuidelijke punt van Zuid
Ronalska (Orkadische eilanden) , Oostkust Or
kaden, lij n vuur Noord-Ronalska-vuur Sim
burghead (Shetlandsche eilanden), Oostkust 
der Shetlands, de meridiaan van het vuur van 
Noord-Unst (Shetlands) rot aan de parallel 
ntn den 61sten breedtegraad, het K anaal rot 
de lijn Point du Raz, Isle de Sein- Mizen
head, en de I ersche Zee rot de lijn B enmore
head-Mull of Cantyre; 

g. aan hen , die vóór 1 J anuari 1936 bui
tengaats, binnen het gebied der beperkte 
kleine handelsvaart, gedurende ten minste één 
jaar, ingevolge artike l 7, lid 2, van de Schip
perswet 1907 (Staatsblad n°. 244) als kap,tem 
met d ispensatie hebben gevaren. 

2. Op de ingevol ge dit artikel uitgereikte 
diploma's wordt aangeteekend, krachtens 
welke der onder a-g vermelde gronden en 
eventueel op grond van welken dienst de uit
i-e iking heeft plaats geh ad . 

14. 1. Indien ingevolge de artikelen 36 of 
48 van de Schepenwet een kapitein, stuurman 
of machini st onbevoegd verklaard is om dienst 
te doen in een dezer betrekkingen, wordt daar
door de geld igheid van het diploma geschorst 
voor den duur der onbevoegdheid. 

2. Onze Minister van Waterstaat doet een 
register aanhouden van de krachtens deze wet 
uitgegeven d iploma's, a lsmede van de door 
den Raad voor de Scheepvaart uitgesproken 
onbevoegdverklaringen en van de daarvan, 
ingevolge de artikelen 41 of 51 der Schepen
wet, verleende ontheffingen. 

15 . De ambtenaar, bedoeld in artikel 396 
van het Wetboek van Koophandel , gaat 
slechts dan over rot het opmaken van de mon
sterrol, indien kapitein en schepel ingen vol
doen aan de bij of ingevolge deze wet ge- · 
stelde eischen. In de monsterrol wordt door 
hem bij de namen van den kapi tein , van de 
stuurl ieden en machinisten vermeld, welk di
ploma zij bezitten. 

16. l. De kapitein van een zeeschip is ge
houden bij het in- en uitvaren van havens of 
zeegaten in Nederl and de monsterrol van zijn 
sch ip te verwonen aan de ambtenaren der in
voerrechten en accijnzen, zoomede op eerste 
aanvrage aan de ambtenaren van de scheep
vaartinspectie en aan den waterschout. .. 

2. Indien aan genoemde ambtenaren blIJkt, 
dat ten aanzien van den kapitein, de stuur
] ieden of machin isten niet is vo ldaan aan de 
bepalingen dezer wet, verleenen zij , ind ien 
het schip bestemd is om een reis te onder
nem en, geen expeditie of houden zij het schip 
aan, volgens de regelen, daaromtrent bij de 
Schepenwet voorgesch reven, totdat de voor
schriften der wet zijn nageleefd. 

17. 1. De kapitein van een zeeschip, dat 
een vreemde haven binnenvalt, waar een Ne
del"landsch consul air ambtenaar gevestigd is , 
is verplicht om, wanneer hij a ldaar langer 
clan vier en twintig uren verblijft, uiterlijk op 
den tweeden dag na dien zijner aankomst zich 
in persoon bij di en ambtenaar te vervoegen , 

ten einde de monsterrol te vel'toonen en des
verlangd inlichtingen te geven en inzage te 
verleenen van opgevorderde bescheiden. 

2. In afwijking van het voorgaande lid is 
de kapitein van een zeeschip, varende in ge
regelden dienst op vreemde havens, slechts 
verplicht op eerste aanvrage de monsterrol 
aan de in bedoeld lid genoemde ambtenaren 
te vertoonen of te doen verwonen en de daarin 
bedoelde inlichtingen te geven en inzage van 
opgevorderde bescheiden te verleenen. 

18. l. De eigenaar is verplicht zorg te dra
gen, dat de bepalingen van de artikelen 4, 
5, 6, 7, 8 en 9 worden nageleefd. 

2. Als e igenaar wordt voor de roepassing 
van dit artikel aangemerkt de persoon, d ie 
het beheer over het schip heeft, hetzij hij e ige
naar, reeder of boekhouder van de reederij 
van het schip is, hetzij het schip hem in ge
bru ik is gegeven. Wordt het beheer gevoerd 
door .een naamlooze vennootschap, een coöpe
ratieve of andere rechtspersoonlijkheid bezit
tende vereeniging of een stichting, dan worden 
voor de toepassing van dit artikel de leden 
van het bestuur a ls eigenarnn aangemerkt. 

3. De eigenaar wordt geacht zijn verplich
ting te zijn nagekomen, wanneer hij aantoont, 
dat hij de noodi ge bevelen heeft gegeven, de 
noodige maatregelen heeft genomen en de 
noodige middelen heeft verschaft en het re
de] ijkerwijze te vorderen toezicht heeft gehou
den om de naleving van zijn verplicht ing te 
ve1'Zekeren. 

19. Overtreding buiten noodzaak van het 
bepaalde in artikel 18 wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste een jaar of geld
boete van ten hoogste driehonderd gulden. 

20 . De kapite in van een zeeschip , di e naar 
gelang van het bepaalde in artikel 16 , eerste 
1 id, en a rtikel 17 niet of niet tijdig de mon
sterrol aan de . in die artikelen bedoelde amb
tenaren vertoont, de gevraagde inlichtingen 
verstrekt. of inzage verleent van opgevorderde 
bescheiden , wordt gestraft met hechten is van 
ten hoogste een jaar of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 

21. 1. Met het opsporen van de fe iten, bij 
of krachtens deze wet strafbaar gesteld, zij n , 
onverminderd h et bepaalde bij artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering, belast de 
ambtenaren van Rijks- en Gemeentepolitie, de 
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, 
de ambtenaren van de scheepvaartinspectie, 
de Nederlandsche consulai re ambtenaren en de 
ambtenaren, die daartoe door de Overheid in 
Nederlandsch-Indië, Suriname of Curaçao 
wol'den aangewezen . 

2. De door een N ederlandschen consulairen 
ambtenaar of een, in het vor ig lid bedoelden, 
ambtenaar in N ederlandsch-Indië, Suriname 
of Curaçao opgemaakte processen-verbaal gel
den a ls wettig bewijsmiddel der door hen 
geconstateerde , daarin omschreven strafbare 
feiten. mits zij bevestigd worden door hun 
daarin opgenomen schriftelijken eed (belofte). 

22. De in deze wet strafbaar gestelde feiten 
wor<len beschouwd als overtredingen. 

23. Deze wet kan worden aangehaa ld onder 
den titel van " Wet op de Zeevaartdiploma's", 
met vermelding van den jaargang en het num
mer van het Staatsblad, waarin 7,ij is ge
plaatst. 
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24. De Schipperswetten 1907 (Staatsblad 
n°. 244) en 1920 (Staatsblad n°. 154) worden 
ingetrokken, a lsmede de krachtens de eerst
genoemde wet gegeven voorschr iften. 

25. Deze wet treedt in werking op een na
der door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

tus 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, 
v a n L i d t h de J e u d e. 

De M iniste,· van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S I o tem ake r de B r u ï n e. 
(Uitgeg. 30 Augustus 1935.) 

s. 457. 

2 Augi,stus 1935. WET, houdende regeling 
van den invoer van kunstzijden manufac
turen, kousen en sokken, linnen en half
linnen manufacturen en tapij ten, enz. 

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

dat door Ons bij besluit van 27 December 
1934, n°. 9 (Nede,·landsche Staatscourant van 
28 December 1934, n° . 249), ingevolge artikel 
2 der .. Crisisinvoenvet" 1931 (Staatsblad n° . 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staa.tsblad n°. 596) , de invoer van: 

a. manufacturen, stoffen en weèfsels van 
kunstzijde: 

b. konsen en okken ; 
c. manufacturen, stoffen en weefsels van 

Ylas, hennep en ha lflinnen; 
d. tapijten, tapijtgoed , karpetten , loopers, 

kleedjes en matten ; 
wederom aan eene tijdel ij ke beperking is 

onderworpen en dat a,·tikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
YOOrstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
" ·orden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrij e verkeer 

1·echtstreeks uit het buitenland of na vooraf
o-aanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Ministe,• van Eco
nom ische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 8 maan
den, aanvangende 1 Januari 1935 en eindigen
de 31 Augustus 1935 , of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van: 

a. manufacturen, stoffen en weefsels van 
kunstzijde, voor zoover deze meer bedraagt 
dan 20 ten honderd van de waarde, welke ge
middeld per 8 maanden in de jaren 1931 en 
1932 aan die goederen uit dat land is inge
Yoerd, met dien verstande, dat gedurende den 
in dit lid genoemden termijn uit ieder land 
niet meer ten invoer zal worden toegelaten 
dan 30 ten honderd van de hoeveelheid, welke 
gemiddeld per 8 maandon in de jaren 1931 
en 1932 van die goederen uit dat land is in
gevoerd; 

b. manufacturen, stoffen en weefsels van 
kunstzijde met a ndere stoffen dan echte zijde 
en wol, voor zoover deze meer bedraagt dan 

20 Len honderd van de waarde, welke gemid
deld per 8 maanden in de jaren 1931 en 1932 
van die goederen uit dat land is ingevoerd , 
meL dien verstande, dat gedurende den in dit 
lid genoemden termijn uit ieder land niet 
mee t· ten invoer zal worden toegelaten dan 30 
ten honderd van de hoeveelheid, welke gemid
deld per 8 maanden in de jaren 1931 en 1932 
van die goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Gedurende het tijdvak van 8 maanden, 
aanvangende 1 Januari 1935 en e indigende 
31 Augustus 1935, of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van kousen en sokken, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 40 ten honderd van 
de hoeveelheid , welke gemiddeld per 8 maan
den gedurende de jaren 1930 en 1931 rnn die 
goederen uit dat land is ingevoerd. 

3. Gedurende het tijdvak van 8 maanden, 
aanvangende 1 Januari 1935 en e indigende 
31 Augustus 1935, of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen 1inister zal 
worden bepaald , is de invoer uit ieder land 
verboden van manufacturen, stoffen en weef
sels van vlas, hennep en halflinnen, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 30 ten honderd 
van de waarde, welke gemiddeld per 8 maan
den gedurende de jaren 1930, 1931 en 1932 
van die goedernn uit dat land is ingevoerd , 
met dien verstande, dat gedurende den in di t 
lid genoemden termijn uit ieder land niet 
meer ten invoer zal worden toegelaten dan 50 
ten honderd van de hoeveelheid, welke ge
middeld per 8 maanden gedurende de jaren 
1930, 1931 en 1932 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd. 

4. Gedurende het t ijdvak van 8 maanden, 
aanvangende 1 J anuar i 1935 en eindigende 
31 Augustus 1935, of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
wOJ·den bepaald, is de invoer uit ieder la nd 
verboden van tapijten, tapijtgoed, karpetten, 
loopers, kleedjes en matten, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 25 ten honderd van de 
waarde, welke gem iddeld per 8 maanden ge
durende de jaren 1930 en 1931 van die goe
deren uit dat land is ingevoerd, met dien 
verstande, dat gedurende den in dit 1 id ge
noemden termij n uit ieder land niet meer ten 
invoer zal worden toegelaten dan 50 ten hon
derd van de hoeveelheid, welke gemiddeld per 
8 maanden gedurende de jaren 1930 en 1931 
van die goederen uit dat land is ingevoerd. 

5. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge lid 1 t/m 4 bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stel I en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

6. Door Onzen Minister kan een lijst wor
den vastgesteld van goederen, welke niet val
len onder de in deze wet bedoelde. 

3. 1. Gedurende de in het vorig artikel 
genoemde tijdvakken zal de invoer der aldaa,· 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen :Minister a fgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vor ig lid be-
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doei,.i, word t verst re kt, a lsm ede betre ffende 
de vaststell ing van bedragen, welke te r be
strijdi ng van kosten, aan de ui t voering van 
dat beslui t verbonden , aan be la ng hebbende n 
wo rden in reken ing gebrach t. 

3. In een besl uit, a ls in het vor ig lid be
doeld, ka n aan Onzen Min iste ,· be voegdheid 
wo rden ver! eend, nade re voorschriften vast te 
stell e n ten aanzien va n de in dat bes lui t ge
stelde rege lingen , a lsmede op grond van bij 
zondere om sta ndi gheden daarva n en van het 
bepaa lde in het ee rste I iel a fwijkingen toe te 
staan. 

4. E en besl u it, als in di t a r t ikel becloelcl , 
wordt in de Nerlcrland.sche S taatscourant be
kendgemaa kt. 

4. 1. Voor de toe pass ing dezer wet stel t 
Onze Mi niste r be pa lingen vast betreffe nde het 
leveren va n bewijs van herkomst van ten in
,·oe r aangegeven goederen. 

2. Invoer , in strij d met h et bepaalde krach 
tens het vori g lid, is verboden . 

5. 1. H ij , di e opzettelij k goederen in voert 
in strij d m et het bepaalde in en krachtens de 
a r t ikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft m et ge
vangen isstra f van te n hoog1Ste 6 maanden of 
geldboete van ten h oog1Ste f 10 000, terwij l de 
goederen, waarmede of t en aanzien waa rvan 
de ove rtredi ng pl aats had , kunnen wo rden 
verbeurd ve rkl aard . 

2. M et dezelfde stra ffe n wo rdt gestraft hij , 
di e een ig goed verkoopt, te koop aanb iedt , 
a fleve rt of ten verkoop o f ter afleveri ng in 
voorraad heeft, wa arva n hij weet, dat het is 
ingevoerd in strij d met een ver bod i11 en 
krachtens het bepaalde in de a r t ikelen 2, 3 
en 4. 

3. D e fe iten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrij ve n bescho uwd. 

6. Met het opsporen van fe iten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n, behalve de bij of 
k rach tens a r t ikel 141 van het W etboek van 
S tra fvorcle1·i ng aangewezen per onen, bel ast 
a lle ambte na ren de r Rijks- en gem eentepolit ie, 
zoomede de ambtenaren der invoer rechten en 
accij nzen . 

7. Op fe iten , va ll ende in eene strafbepaling 
dezer wet , zij n niet va n toepass ing de str a f
bepal ingen, voorkomende in de wetten betref
fe nde de invoerrechten e n accij nzen. 

8. Met bet rekki ng tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de artike
len 5, 6 en 7 de r " Crisis invoerwet" 1931 
(Staatsblad 11 °. 535), gewij zigd bij de wet van 
17 Novembe r 1933 (Staatsblad n°. 59 6), van 
overeenko m stige toepass ing. 

9 . D eze wet treedt in werking met ingan g 
van den dag, vol gende op di en der a fko ndi g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

tus 1935. 
WILHELMINA. 

D e ilf inistn· va11 E conomische Za ken, 
H . G e 1 i s s e n. 

(Uitgeg. 28 Augustus 1935.) 

s. 458. 

2 A ugustus 1935. vVE'l', houdende rngeli ng 
van den invo r van petten en baretten. 

Wij WILHE LMINA , enz . .. . doen te weten : 
A lzoo vVij in overweging genomen hebben , 

dat door Ons bij bes lui t van 29 Janua ri 1935, 
n° . 18 (N ederl·andsche Staatscourant Va n 29 
J anuari 1935 n°. 20) inge volge artikel 2 de r 
,,Crisi sinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535 ), 
gewijzig d bij de wet van 17 November 1933 
(S taatsblad n°. 596 ), de invoer van petten en 
baretten wede rnm aan eene tijdelij ke be pe r
king is onde rworpe n en da t a rt ikel 3 va n ge
noemde wet voorschrij ft , da t in zoodan ig geva l 
een voo rste l van wet tot voorziening \'an het 
in dat bes luit g rcgeld verbod van in \'oe r za l 
worden geda a n ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van S tate , enz. 
Art. 1. In deze wet is te ve rstaan onder : 
1 . ,,invoer", invoer in het vrije ,·e1'kecr 

rechtstreeks ui t het bui tenl a nd of na voora f
gaanden opslag in en trepot; 

2. ,,Onze Mi n ister" . de M in ister \'811 E co
nom ische Zaken. 

2. 1. Gedu rende het tij dvak van 10 maan
den, aan vangende 1 F ebrua ri 1935 en e indi gen
de 30 N ovember 1935, of zoovee l eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen M iniste r za l 
worden bepaald, i de invoe r uit ieder land 
ve rbode n van petten en ba re tten, voo1·zoover 
deze meer bedraagt cla n 25 ten honderd van 
de waarde wel ke gem iddeld per 10 maanden 
in de j aren 1931 en 1932 aan die goederen ui t 
dat land is ingevoerd , met di en verstande dat 
niet m ee r ten invoe r zal wo,·clen toege la ten 
clan 35 ten honde rd van de hoeveelhe id wel ke 
gemi dde ld per 10 maanden in de j a ren 1931 
en 1932 uit dat land is ingevoerd . 

2. Onze Min ister is bevoegd 0 ,11 bornn de 
ingevo lge het vo ri g I id be paa lde cont ingente n 
bij zondere contingenten vast te stellen voo r den 
invoe1· ui t nader door hem aan te wij zen landen . 

3. 1. Gedurende het in het vo r ig at·ti kel 
genoemde tijdva k za l de invoe r der a ldaa r 
genoemde arti ke len niet zij n toegestaan , tenzij 
daarbij wordt ove rgelegd eene daartoe doo r o f 
vanwege Onzen Ministe,· a fgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons wo1·de n o p voordracht van 
Onzen M inister regele n gesteld betre ffende de 
voorwaa rden, k rachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergu nni ng, in het vori g lid be
doeld, wordt ve rst rekt, a lsmede bet re ffende 
de vastste ll ing van bed ragen, wel ke te r be
strijd ing van kosten, aan de ui tvoer ing va n 
dat bes lu it verbonden, aa n bela nghebbenden 
worden in rekening gebrach t. 

3. In een bes l 11 it, a ls in het vori g I id be
doel d , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend , nadere voorsch r iften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat beslu it ge
ste lde rege li ngen , a lsmede op g rnnd van bij
zonde re omstandi gheden daarva n en van het 
bepaalde in het ee rste l id a fw ijkingen toe te 
staan. 

4. Een beslui t , a ls in d it a r t ike l bedoeld , 
wordt in de Nedcrlandsche Staatscou1·ant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing deze ,· wet stel t 
Onze Minister bepalingen vast betre ffende het 
leveren van bewij s van her komst va n ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in str ijd m et het be paa lde krach
ten het vor ig I id, is verboden. 

5. 1. Hij , di e opzettelijk goederen invoe rt 
in strij d met het bepaalde in en krachtens de 
a r t ikelen 2, 3 en 4, word t gest ra ft met ge-



701 2 AUGUSTUS (8. 458-459) 1935 

vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had , kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanb ied t, 
af le vert of ten verkoop of te,· af leve ring in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strij d met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opspoten van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet , zijn , behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen , belast 
a ll e ambtenaren der Rijks- en gemeentepoli tie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten , vall ende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krach tens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op d ien der a fkond ig ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

ti ,s 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister •van Economische Zaken, 
H. G e I i s s e n. 

(Uitgeg. 3 Septemb er 1935.) 

s. 459. 

2 A ngustus 1935. WET, houdende regeli ng 
van den invoer van manufacturen, stoffen 
en weefsels van wo l en halfwol. 

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

dat door Ons bij bes lu it van 29 J anuar i 1935 
n°. 21 (Nederland.iche Staatscourant van 29 

. J anuar i 1935, n°. 20), ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n° . 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 596), de invoer van manufac
t11ren, stoffen en weefsels van wol en halfwol 
wederom aan eene t ijdelijke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorsch rijft, dat in zoodan ig geval een 
voorstel van wet tot voorzien ing van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden ged aan ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze M inister" , de Minister van Eco
nom ische Zaken. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 7 maan
den, aanvangende 1 Februari 1935 en e indigen
de 31 Augustus 1935, of zooveel eerder als 
door Ons op voord racht van Onzen Minister zal 

worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van manufacturen, stoffen en weef
sels van wol en halfwol , voor zoove ,· deze 
meer bedraagt dan 30 ten honderd van de 
waarde welke gem iddeld per 7 maanden in de 
jaren 1929, 1930 en 1931 aan die goederen 
uit dat land is ingevoerd, met dien verstande 
dat gedurende bovengenoemd tijdvak niet meer 
ten invoer zal worden toege laten dan 50 ten 
honderd va n de hoevee lheid, welke per 7 
maanden in de jaren 1929, 1930 en 1931 uit 
ieder l and is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig I id bepaalde contingenten 
bijzondere cont ingenten vast te stell en voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen landen. 

3. 1. Gedu rende het in het vo ri g a rtike l 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde a r t ikelen n iet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld , wordt verstrekt, a lsm ede betreffende 
de vastste lling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besl u it verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vor ig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdhe id 
worden ve rl eend, nadere voorsch riften vast te 
stell en ten aanz ien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij 
zondere omstand igheden aaarvan en van het 
bepaa lde in het eerste lid afwijk ingen toe te 
staan. 

4. E en beslu it, a ls in d it artikel bedoeld, 
wordt in de N ede,·landsche Staatscoui·a.nt be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze M inister be pal in gen vast betreffende het 
leve ren van bewijs van herkomst van ten in
voe,· aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig l id , is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettel ijk goederen invoert 
in strijd met het bepaa lde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunne n worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of te r aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in str ijd 1net een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha lve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren der R ij ks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 
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7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoenechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596), vall 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
va n den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

tus 1935 . 
WILHELMINA. 

, De -~finister van Econoniische Zaken, 
H. G e I i s s e n. 

( Uitgeg. 28 A. ugustus 1935.) 

s. 460. 

2 1Lugustus 1935. WET, houdende regeling 
van den invoer van bovenkleeding. 

Wij W ILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 30 Januari 1935, 
n°. 1 (N ederlarul.sche Staatscourant van 31 
Januari 1935 n°. 22) ingevolge artikel 2 der 
.. Cr isisinvoe rwet" 1931 (Staatsblad n°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 ovember 1933 
(Staatsblad n°. 596), de invoer van bovenklee
ding wederom aan eene tijdelijke beperking is 
onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrij ft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat bes! uit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raa,d van State, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenl and of na vooraf
gaa nden opslag in entrepot; 

.2. ,,Onze Minister" , de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 10 maan
den, aanvangende 1 Februari 1935 en e indigen
de 30 ovember 1935, of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald , is de invoer uit ieder land 
verboden van : 

a. bovenkleeding voor mannen en jongens, 
geen gebreide en tricotgoederen en niet van 
weefsels met rubber, voor zoover deze meer be
draagt dan 30 ten honderd van de waarde 
van hetgeen ge1niddeld per 10 maanden in de 
jaren 1929, 1930 en 1931 aan die goederen uit 
dat land is ingevoerd, met di en verstande, da t 
gedurende den in dit artikel genoemden ter
mijn u it ieder land n iet meer ten mvoer zal 
worden toegelaten dan 20 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gemiddeld per 10 maan
den in de jaren 1929, 1930 en 1931 aan die 
goederen uit dat land is ingevoerd ; .. 

b. bovenkleeding voor vrouwen, me1sies en 
kleine k inderen, geen gebreide of tricotgoede
ren en niet van weefsels met rubber, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 15 ten honderd 
van de waarde van hetgeen gemiddeld per 10 
maanden in de jaren 1929, 1930 en 1931 aan 
die goederen uit dat land is ingevoerd , met 
dien verstande, dat gedurende den in dit a r-

tikel genoemden termij n uit ieder land niet 
meer ten invoer zal worden toegelaten dan 20 
ten honderd van de hoeveelhe id, welke ge
middeld per 10 maanden in de jaren 1929, 
1930 en 1931 aan die goederen uit dat land 
is ingevoerd; 

c. bovenkleeding voor ma nnen en jongens, 
vrouwen, meisjes en kleine k inderen , vervaa r
digd van weefsels met rubber, voor zoover 
deze mee1· bedraagt dan 40 ten honderd van 
de waarde, welke gemiddeld per 10 maanden 
in de jaren 1930 en 1931 aan die goederen 
uit dat land is ingevoerd, met djen verstande. 
dat gedurende den in dit artikel genoemden 
termijn uit ieder land niet meer ten invoer zal 
worden toegelaten clan 70 ten honderd· van de 
hoeveelheid, welke gemiddeld per 10 maan
den in de jaren 1930 en 1931 aan die goede
ren uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde a rtikelen niet zij n toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen :Minister afgegeven vergun
ning . 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze. 
waa,rop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen , welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij. 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N edei-landsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1 . Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het, 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5 . 1. Hij , die opzettelijk goede1_·en invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwij l de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had , kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij . 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens ·het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze we! , 
worden a ls misdrijven beschouwd. 
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6. Met het öpsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze · wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens drtikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordcing aq ngewezen personen, belast 
all e ambtenaren de1· Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de àmbtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. , Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondig ing. 

Lasten en bevele n, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

tus 1935. 
WILHELMINA. 

De Min;ster van Econornische Zaken, 
H . G e I i s s e n. 

( Uitge g. 3 Septernber 1935. ) 

s. 461. 

2 Augustus 1935. WET, houdende regeling 
van den invoer van tricotgoederen . 

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

dat door Ons bij besluit van 31 Januari 1935 
n°. 16 (Nederlandsche Staatscourant van 31 
Januari 1935, n°. 22) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 596), de invoer van tricotgoe
deren wederom aan eene tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat arti kel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit gerngeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raa,d van State, enz. 
Art. 1. In dezè wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 9 maan
den, aanvangende 1 Februari 1935 en eindi gen
de 31 October 1935, of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van boven- en onderkleeding, ge
breid of uit tricotstof vervaardigd, zonder 
1·ubber. andere dan kousen of sokke n, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 30 ten hon
derd van de waarde, welke gemiddeld per 9 
maanden in de jaren 1929, 1930 en 1931 aan 
die goederen uit dat land is ingevoerd, met 
rlien verstande dat niet meer ten invoer zal 
worden toegelaten dan 45 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gemiddeld per 9 maanden 
in de jaren 1929, 1930 en 1931 van die goe
deren is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 

ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te ste llen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen I an den. 

3. 1. · Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons · worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gestel d betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doel cl , wordt verstrekt, al smede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden , aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vor ig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanz ien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste I id afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ede,·landsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet ste lt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
l everen van bewijs van h_erkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij , d ie opzettelijk goederen invoel' t 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft m et ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats h ad, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a fl evert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de arti kelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd . 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krnchtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
all e ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accij nzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepass ing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(S taatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n° . 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, vol gende op dien der afkondiging_ 
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Lasten en beve len, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenh age, den 2den Augus

t us 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Econo11,ische Zaken, 
H . G e I i s s e n. 

(Ui tgeg . 3 Septemb<er 1935.) 

.s. 462. 

2 Augustus 1935. WET, houdende rege li ng 
van den invoer van onderkleedi11g. 

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

,dat door Ons bij besluit van 29 Januat·i 1935 
n°. 17 (,Yede1·la11ruche Staatscou1•ant van 29 
.Januar i 1935 n° . 20) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 11°. 535), 
gewij zigd bij de wet van 17 November 1933 
/Staatsblad n°. 596), de invoer van onderklee
ding wederom aan een tijdelijke beperking is 

o0nderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft , dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

,·echtst1·eeks uit het buitenl and of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Min ister" , de Minister van Eco
nom ische Zaken. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 7 maan
,den, aanvangende 1 Februari 1935 en eindigen
de 31 Augustus 1935, of zooveel eerder als 

,door Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald , is de invoer uit ieder land 
verboden van onderkleeding, behalve gebreide 

,en tricotgoederen, corsetten en bustehouders, 
voorzoover deze meer bedraagt dan 20 ten 
honderd van de waarde welke gemiddeld per 
7 maanden in de jaren 1931 en 1932 aan d ie 
goederen uit dat land is ingevoerd, met dien 
verstande dat gedurende bovengenoemd tijd
vak n iet meer ten invoer zal worden toegela
ten dan 20 ten honderd van de hoeveelheid 
welke per 7 maanden in 1931 en 1932 uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Onze M inister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer ui t nader door hem aan te wij zen landen . 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde t ijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikele n niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
•Onzen M inister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vasts teil i ng van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat beslui t verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een bes] uit, als in het vorig Jid bA
doeld kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
word~n verleend, nadere voorschriften vast te 
stel len ten aanzien van de in dat besluit ge-

ste lde regelingen, a lsmede op g rnnd van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwij kingen toe te 
staan . 

4. Een besluit, a ls in dit artikel bedoeld , 
wordt in de N ederlaniische Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet ste lt 
Onze Minister bepal ingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkoms t van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. l. Hij , die opzettelij k goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanb iedt, 
a fl evert of ten verkoop of ter a fl evering i11 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar geste ld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , beha! ve de bij of 
krach tens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, be last; 
a lle ambtenaren der Rijks- en gemeentepol itie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accij nzen. 

7. Op feiten, vall ende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking rot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoe rwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n° . 596) , van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

tus 1935. 
WILHELMINA. 

De Min·ister van Economische Zaken, 
H . G e I i s s e n. 

(Uitg eg. 28 Augustus 1935.) 

s. 463. 

2 Augustus 1935. WET, houdende regeling 
van den invoer van gort van alle soorten . 

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

dat door Ons bij besluit van 29 Januari 1935 
n°. 19 (N ederland$che Staatscourant van 29 
J anuari 1935 n°. 20) ingevolge artikel 2 de r 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535) , 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 596), de invoer van gort van 
alle soorten wederom aan een t ij del ij ke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodanig geva l 
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een voorstel van wet tot voorziening van het 
in dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of m• vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van E co
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 F ebruari 1935 en e indi gen
de 30 April 1935 , of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
wo1·den bepaald, is de invoer 11it ieder land 
verboden van gort van alle soorten voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 100 ten honderd 
,-·an de hoeveelheid welke gemiddeld per 3 
maanden in de jaren 1931 en 1932 aan die 
goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te steil en voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen slechts zijn toegestaan aan 
eene door Onzen Minister aan te wijzen cr isis
organisatie. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
wijze, waarop de ingevolge het vorig lid aan
gewezen crisisorganisatie, bij den invoer van 
de in artikel 2 genoemde goederen zal te 
werk gaan. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nedm·landsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waai-van 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha! ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 

L . & S. 1935. 

Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accij nzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zij n niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596) , van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

tus· 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
H . G e I i s s e n. 
( Uitgeg. 20 Augustus 1935.) 

s. 464. 

2 Augustus 1935. vVET, houdende regeling 
van den invoer van huishoudelijk glas
werk. 

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

dat door Ons bij besluit van 29 Januari 1935 
n°. 20 (N ederlandsche Staatscourant van 29 
J anuari 1935 n°. 20) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535) , 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 596) de invoer van huishoude
lijk glaswerk wederom aan eene tijdelijke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening 
van het in dat besluit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepót; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Februari 1935 en eindigen
de 31 Januari 1936, of zooveel eerder als door 
Ons op voordrach t van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van huishoudelijk glaswerk voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 40 ten honderd 
van de hoeveelheid welke gemiddeld per 12 
maanden in de jaren 1931 en 1932 uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Onze M inister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer u it nader door hem aan te wijzen landen. 

3. 1. Gedurende .het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan , tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
mng. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
45 
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Onzen Minister regelen gesteld betreffende de ' 
voo rwaarden , krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststell ing van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a\s in het vorig I id be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artike l bedoeld, 
wordt in de N ed erlandsche Staatsco,t1·ant be-
kendgemaakt. · 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stel t 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
,·oer aa.ngegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid , is verboden. 

5. l. Hij, di e opzettelijk goederen invoert 
in strijd m et het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had , kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de arti kelen 2, 3 
en 4. 

3. D e feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen . 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Cris is invoerwet" 1931 
(Staatsblad n° . 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblail n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondigmg. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

tus 1935 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Econon,ische Zaken, 
H. G e I i s s e n. 

(l ' itgcg . 6 S eptemb er 1935.) 

s. 465. 

2 Augustus 1935. WET, houdende regeling 
van den invoer van porselein, fijn- en 
sanitair aardewerk en van muur- en wand
tegels. 

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

dat door Ons bij besluit van 30 Januari 1935 , 
n° . 2 {Nederlandsche Staatscourant van 31 
Januari 1935 n°. 22) ingevolge artikel 2 der 
,,Cri sisinvoerwet" 1931 {Staatsbl-ad n°. 535). 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
{Staatsblad 11°. 596), de invoer van porselein, 
fijn en sanitair aa1-dewerk en van muur- en 
wandtegels wederom aan eene tijdelijke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodanig geval 
een voorstel van wet tot voorziening van het 
in dat besluit geregeld verbod van invoer za l 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer" , invoel' in het vrije verkee1· 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze M inister'' , de Minister van Eco
nomische Zaken . 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maa11-
den , aanvangende 1 Febrnari 1935 en eindigen
de 31 Januari 1936, of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van: 

a. porselein {wit, gekl eu rd, gedecoreerd, 
bedrukt of beschilderd), voor zoover deze meer 
bedraagt dan 45 ten honderd van de waarde , 
welke gemiddeld per 12 maanden in de jaren 
1928, 1929 en 1930 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd , met di en verstande, dat 
niet meer ten invoer zal worden toegelaten 
dan 70 ten honderd van de hoeveelheid, welke 
gemiddeld per 12 maanden gedurende de ja
ren 1928, 1929 en 1930 van die goederen uit 
dat l and is ingevoerd ; 

b. fijn aardewerk {wit, gekleurd , gedeco
reerd, bedrukt of beschilderd, inclusief bespo
ten en/of beschilderd terra cotta, doch met 
uitzondering van sanita ir aardewerk) en bis
cuit {aardewerk onverschillig van welke kleur. 
hetwelk éénmaal is gebakken) voor zoover 
deze meer bedraagt dan 25 ten honderd van 
de waarde, welke gemiddeld per 12 maanden 
in de jaren 1929 en 1930 van di e goederen 
uit dat land is ingevoerd, met di en verstande, 
dat niet mee1· ten invoe r zal worden toege
l aten dan 50 ten honderd van de hoeveelheid , 
welke gem iddeld per 12 maanden in de jaren 
1929 en 1930 van die goederen uit dat la nd is 
ingevoerd; 

c. sani tair aardewerk, voor ztiover deze 
meer bedraagt dan 15 ten honderd van het 
gewicht, hetwelk gemiddeld per 12 maanden 
in de jaren 1928, 1929 en 1930 van die goe
deren uit dat land is ingevoerd; 

d. muur- en wandtegels {verglaasd of met 
gekristalliseerde glazuren), voor zoover deze 
meer bedraagt dan 30 ten honderd van het 
gewicht, hetwelk gem iddeld per 12 maanden 
in de jaren 1928, 1929 en 1930 van die goede
ren uit dat land is ingevoerd . 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
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ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig a,·tikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Orn:en M.inister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten , aan de uitvoering van 
dat beslu it verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een bes] uit, als in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat bes] uit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij. 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld , 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1 . Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij , di e opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
afl evert of ten verkoop of ter a fl evering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd . 

6. Met het opsporen van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rijks- en gemeentepol itie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten , vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596) , van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der a fkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. ; 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus
tus 1935. 

WILHELMINA. 
De M iniste,· van Economische Zaken, 

H. G e I i s se n. 
( UityelJ. 6 SeplP,nber 1935.) 

s. 466. 

2 Augustus 1935. WET, houdende regeliug 
van den invoer van draadnagels, draad
krammen en spij kers, getrokken ijzerdraad 
en van prikkel- en puntdraad. 

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

dat door Ons bij besluit van 4 Maart 1935 
n°. 6 (Nederlandsche Staatscourant van 5 
Maart 1935 n°. 45), ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n° . 596), de invoer van draad
nagels, draadkrammen en spijkers, getrokken 
ij zerdraad en van prikkel - en puntdraad, we
derom aan eene tijdelijke beperking is onder
worpen en dat artikel 3 van genoem de wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Maart 1935 en e indigen
de 29 Februari 1936, of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald , i$ de invoer uit ieder land 
verboden van : 

a. draadnagels ·en draadkrammen, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 40 ten honderd 
van de hoeveelheid welke gem iddeld per 12 
maanden in de jaren 1931 en 1932 uit dat 
land is ingevoerd; 

b. spijkers (geknipt uit p Iaat) , voor zoo ver 
deze meer bedraagt dan 40 ten honderd van 
de hoeveelheid welke gemiddeld per 12 maan
den in de jaren 1931 en 1932 uit dat land is 
ingevoerd ; 

c. getrokken ijzer- en staaldraad, zoowel 
blank als gegloeid of gegalvaniseerd, al dan 
niet omkleed met onedele metalen en al dan 
niet omwikkeld en/of omsponnen, in lengten 
niet korter dan 50 c.m. , voor zoover deze meer 
bedraagt dan 80 ten honderd van de hoeveel
heid, welke gemiddeld per 12 maanden in de 
jaren 1931 en 1932 uit dat land is ingevoerd; 

d. prikkel - en puntdraad, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 100 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gemiddeld per 12 maanden 
in de jaren 1931 en 1932 uit dat land is inge
voerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
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daarbij wordt ove,·gelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld , wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat beslu it verbonden, aan belanghebbenden 
\\'Orden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, ka n aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat beslui t ge
stelde regelingen, alsmede op g rond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een beslui t, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kendgem aakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer , in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij , di e opzettelijk goederen invoe,·t 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waa rva n 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
yerbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met_ een ver_bod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rij ks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. . . 

7. Op feiten , vallende m eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in d~. wetten betre [
fende de invoerrechten en acrnJnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5 6 en 7 de r "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

tus 1935. 
WILHELM! A . 

De Minister van Economische Zaken, 
H . G e I i s s e n. 

(Uitgeg. 10 S-eptembei· 1935. ) 

s. 467. 

2 Augustu., 1935. WET, houdende regeling 
van den invoer van cen1ent. 

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

da t door On bij besluit van 26 Maart 1935 , 
N °. 21 (N ederlanilsche Staatscou:rant van 27 
Maart 1935 , 0 61) ingevolge artikel 2 der 
,,Cri sisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzi gd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van cement 
van alle soorten wederom aan eene tijdelijke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
danig geval een voorstel van wet tot voorzie
ning van het in dat besluit ge regeld verbod 
van invoer zal worden gedaan ; 

Zoo i het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
A,·t. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. .,i nvoer", invoer in het vrije verkee r 

rechtstreeks uit het buitenland of na voornf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van E co
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 April 1935 en eindigende 
30 September 1935 , of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
ve rboden van cement van a lle soorten, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 50 ten honderd 
van de hoeveelhe id , welke gemiddeld per 6 
maanden in de jaren 1931 en 1932 ui t dat 
land is ingevoerd. 

2. Onze iinister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning . 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Ministe 1· regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden , krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld , k an aa n Onzen Mini s ter bevoegdhe id 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzi en van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. E en beslui t, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ede-rlandsche Staatscoumnt be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stel t 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, iri strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
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in strijd 'met het bepaaJ i:e in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maa'\-1 den of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl de 
goederen , w aarmede of ten aanzien waarvan 
rle overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a fleve rt of ten verkoop of te r aflevering in 
yoorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachte ns het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. M et het opsporen van fe iten, st ra fbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krach tens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aangewezen personen , belast 
a ll e ambte naren der Rijks- en gemeentepoli t ie, 
zoomede de ambtena ren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepass ing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accij nzen . 

8. M et betrekking tot de in en krach lens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisis invoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewij zigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596) , van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op di en der afkondi ging. 

Lasten en bevelen. enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

tus 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Economisthe Zaken, 
H . G e I i s s e 11. 

(Uitgeg. 3 S ep/e,nber 1935.) 

s. 468. 

2 Augustus 1935. WET, houdende regel ing 
van den invoer van superfosfaat. 

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

dat door Ons bij besluit van 3 April 1935 n° . 
3 (N ederlandsc he Staatscou,·ant van 3 April 
1935 N °. 66) ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (S taatsblad N °. 535), gewij
zigd bij de wet van 17 November 1933 (Staats
blad N°. 596), de invoer van superfosfaat aan 
eene tijdelijke beperking is onderworpen en 
rlat artikel 3 van genoemde wet voorsch r ijft 
rlat in zoodani g geval een voorstel va n wet 
tot voorzien ing van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks ui t het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tij dvak van 3 maan
den , aanvangende 1 April 1935 en eindigende 
30 Juni 1935 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 

v11.n superfosfaat voorzoover deze meer be
draagt dan 100 ten honderd van de hoeveel
heid , welke gemiddeld gedurende de maanden 
Apri l tot en met Juni van de jaren 1931 en 
1932 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven cle 
ingevolge het vorig li d bepaalde contingenten 
bijzondere cont ingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen l anden. 

3. 1. Gedurende het in het vorig arti kel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaa n, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen l','[iniste r afgegeven vergun
n ing. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wij ze. 
waarop eene vergunning, in het vori g lid be
doel cl, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bed rngen , welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat beslui t verbonden , aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig li d be
doelcl, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschri ften vast, te 
stell en ten aanz ien van de in dat bes! uit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste I iel afwijkingen toe te 
staan . 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoelrl, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourcwt be
kendgemaakt. 

4. 1 . Voor de toepass ing dezer wet stel t 
Onze Minister be pal in gen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaal de krnch
tens het vorig I id , is verboden. 

5 . 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd m et het bepaalde in en krachtens de 
a r t ikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstr a f van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, te rwijl de 
goederen , waarmede of ten aanzien waarvar 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet. dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als m isdrijven beschouwd. 

6. M et het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze . wet, zijn , behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, bel ast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoe rrechten en 
accijnzen . 

7. Op fei ten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
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(Staatsblad 11°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596) , van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

tus 1935. 
WILHELMINA. 

De Jl,Jinister van Econo1nisrhe Zaken, 
H. G e I i s s e n. 
(Uitg eg. 20 A1t(J1.tSlU,8 1935.) 

.>. 469. 

2 llug·,,st•IJ,8 1935. WET, houdende regeling 
van den invoer van niet houtvormende 
siergewassen, alsmede van azalea en hor
tensia. 

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

dat door Ons bij besluit van 2 April 1935, 
N°. 15 (Nederlandsche , taatscoumnt van 4 
April 1935, N°. 67) ingevolge artike l 2 der 
,,Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535), 
gewij zigd bij de wet van 17 Novembe r 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van niet hout
vormende siergewassen, alsmede van azalea 
en hortensia wederom aan eene tijdelijke be
verking is onderworpen en dat artike l 3 va11 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodan ig 
geval een voorstel van wet tot voorziening 
van het in dat besluit gerege ld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. l. I n deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks u it het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. l. Gedurende het tijdvak va11 5 maan
den, aanvangende 1 Apri l 1935 en ei ndige nde 
31 Augustus 1935 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Ministe r zal 
worden bepaald , is de invoer uit ieder land 
verboden van niet houtvormende siergewassen, 
alsmede van azalea en hortens ia, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 10 ten honderd van 
de hoeveelheid, welke gemiddeld per 5 maan
den in de jaren 1930 en 1931 uit dat land is 
ingevoerd. 

2. Onze Min ister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bij zonde re contingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen l anden. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op dit besluit in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn , waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog n iet ve,·streken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Ministe r kan worden vast
gesteld eene lijst van goede ren. welke niet 
vall e n onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. l, Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de" invoer der a ldaa.'.' 
genoemde arti kelen niet z1Jn toegestaan , tenz1J 
daarbij wordt overgelegd een daartoe door of 
vanwege Onzen ·Mi nister voorgeschreven do
cument. 

2. Door Ons worden op voordracht va11 
Onzen l\Iinister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden , krachtens welke en de wijze, 
waarop een document in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vasts teil i ng van bed ragen, welke ter be
strijding van koten, aan de uitvoering va11 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in reken ing gebracht, 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Ministe ,· bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanz ien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede op grnnd van bij
zondere om tandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N edc1-ltrndsch.e Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goede ren. 

2, Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id , is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoe rt 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maand~_n of 
geldboete van ten hoogste f 10 00_0 , terw,JI de 
goederen, waarmede of ten aanzien waa,·van 
de overtreding plaats had , kunne n worden 
verbeurd verklaard. 

2. l\Iet dezelfde straffen wordt gestraft hij. 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflever111g 111 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met_ een verbod 111 en 
krachtens het bepaalde 111 de artikelen 2. 3 
en 4. 

3. D e feiten , strafbaar geste ld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. M et het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen , belast , 
all e ambtenaren der Rijks. en gemeentepol itie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. , 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepal111g 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepal ingen , voorkomende in d~. wetten betref
fende de invoerrechten en acmJnzen . 

8. M et betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5 6 en 7 de r "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°, 535), gewijz igd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596 ), van 
overeenkomstige toepassing, 

9. D eze wet treedt i11 werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.: 
Gegeven te 's-Gravenhage. den 2den Augus

tus 1935 . 
WILHELMINA. 

D e Ministe1· vau E'rononiisrhe Zaken, 
H . G e I i s se n. 

(Uitgeg. 28 A1tgu.stu.s 1935. ) 
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s. 470. 

2 Augustus 1935. WET, houdende regeling 
van den invoer van jutezakken, voonver
pen van jute en jutedoek. 

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

dat door Ons bij besluit van 16 April 1935 
N°. 18 (Nederlandsche Staatscourant van 16 
Apri l 1935, N°. 75) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisi sinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van jute
zakken, voorwerpen van jute en jutedoek aan 
eene tijdelijke beperking is onderworpen en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geva l een voorstel van wet 
tot voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te ve rstaan onder: 
1. " invoer" , invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks u it het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken . 

2. 1. Gedurende het t ijd vak van 6 maan
den , aanvangende 1 April 1935 en e indi gende 
30 September 1935 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer ui t ieder l a nd 
ve rboden van: 

a. nieuwe jutezakken, voorwerpen van jute 
en jutedoek voorzoover deze meer bedraagt 
dan 70 ten honderd van de hoeveelhei d, welke 
gedurende de maanden April tot en met Sep
tember van het jaar 1933 uit dat land is in
o-evoerd · 0 

b. gehruikte jutezakken , voorzoover deze 
meer bedraagt dan 100 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gedurende de maanden 
April tot en met September van het jaar 1934 
uit dat l a nd is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde cont ingenten 
b ij zondere contingenten vast te stell en voo r den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen landen. 

3. l . Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan , tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
,·anwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen geste ld betreffende de 
,·oon vaarden, krachtens welke en de wijze , 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke te r be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vor ig I iel be
doe ld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
" ·o rden verleend, nadere voorschriften vast te 
steil en ten aanzien van cle in dat bes! ui L ge
stel de regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstand igheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste l iel a fwijkingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, als in dit art ikel becloelcl, 

wordt in de Nederlandsche Staatscouraut be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in 
voer aangegeven goederen. 

2. Invoei-, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden . 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl cle 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt. 
aflevert of ten verkoop of ter a flevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De fe iten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede cle ambtenaren cle,· invoerrechten en 
accijnzen . 

7. Op feiten , vall ende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in cle wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen . 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de a rtike
l en 5, 6 en 7 der "Cris isinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij cle wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596) , van 
overeenkomstige toepassing. . 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op di en der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2clen Augus

tus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econo,nische Zaken , 
H. G e l i s s e n. 

(Uityey. 3 Septeml>er 1935.) 

s. 471. 

2 Auy-ustus 1935. WET, houdende regeling 
van den invoer van touw. 

Wij WILHELMINA, enz. doe n te weten: 
Alzoo Wij in overweging geHomen hebben , 

dat door Ons bij bes! uit van 26 April 1935 
n°. 37 (Nederla.ndsche Staatscou,·ant van 29 
April 1935 11°. 82) ingevolge a r ti kel 2 de ,· 
.,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535j, 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N °. 596) , cle invoer van touw 
wederom aan eene tijdelij ke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een vom
stel van wet tot voorz iening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal woeden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
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Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
l. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks u it het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in e ntrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Mei 1935 en eindigende 
30 April 1936 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
Yan: 

a. garen van hennep, ongetwijnd, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 40 ten honderd 
van de hoeveelheid, welke gemiddeld per 12 
maanden in de jaren 1931, 1932 en 1933 uit 
dat land is ingevoerd; 

b. koord, touw en meer dan ééndraadsgaren 
van zachte hennepvezel, a lsmede van koord 
en touw van jute, voor zoover deze meer be
draagt dan 40 ten honderd van de hoeveel
heid , welke gemiddeld per 12 maanden in de 
jaren 1931 , 1932 en 1933 uit dat land is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen landen. 

3. l. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen n iet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Mini ter afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. lu een besluit, als in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden ver! eend , nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, al smede op grond van bij
zondere om tandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlanduh e Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. l. Voor de toepass ing dezer wet stel t 
Onze M inister bepalingen vast betreffende het 
le veren van bewijs van herkon1st van ten in
,·oer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. l. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding p laats had , kunne n worden 
,·erbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
cli e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a El evert of ten verkoop of ter a fl evering in 
voorrancl heeft, waarvan hij weet, dat het is 

ingevoerd in strij d met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren der R ijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op fe iten , vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accij nzen . 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet va11 
17 ovember 1933 (Staatsblad n° . 596) , van 
overeenkomstige toepassing. 

9. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevolen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage , de n 2den Aug us

tus 1935. 
WILHELMINA. 

De 11linister van E cono1nische Za~ rn, 
H. G e l i s s e n. 

(Uitgeg . 10 S eptem ber 1935 .) 

s. 472. 

2 Augustus 19S5. vVE'l', houdende regeling 
van den invoer van schoeisel en van leest
klaar schoenwerk. 

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

dat door Ons bij besluit van 29 April 1935 
N°. 8 (Nederlandsche Staatscourant ntn 30 
April 1935 , N ° . 83) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596) , de invoer van schoeisel 
en van leestklaar schoenwerk wederom aan 
eene tijdelijke beperking is onderworpen en 
dat a rtikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodani g geval een voorstel van wet 
tot voorziening van het in dat besluit ge
regeld verbod van invoer zal worden gedaa11: 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoe r" , invoer in het vrije verkee1· 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de J'l,linister van E co
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Mei 1935 en eindigende 
30 April 1936 of zooveel eerder a ls door Ons 
op vo01·dracht van Onzen Minister za l worden 
bepaald. is de invoe r uit ieder land verboden 
van : 

a. schoenen, laarzen en pantoffels, geh eel 
of voor het grootste deel van leder, voor zoo
vei· deze meer bedraagt dan 35 ten honderd 
van het gemiddelde aantal paren dier goede
ren , dat uit dat land per 12 maanden gedu
rende de jaren 1929 , 1930 en 1931 is inge
voerd ; 
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b. schoenen, laa rze n en pantoffels , zonder 
of niet voor het grootste deel va n leder, caout
chouc, gomelastiek of rubber, voor zoover deze 
meer bedraagt da n 35 ten honderd van het 
gemiddelde aanta l paren di er goederen, dat 
uit dat la nd per 12 maanden gedurende de 
jaren 1929, 1930 en 1931 is ingevoerd ; 

c. schoenen, l aa rzen en pantoffels, geheel 
of voor het grootste deel van caoutcnouc, go
melastiek of rubber, voorzoover deze meer 
bedraagt dan 35 ten honderd van het gem id
delde aantal paren dier goederen, dat u it 
dat land per 1 2 maanden gedurende de j aren 
1930 en 1931 is ingevoerd; 

d. leestklaar schoenwerk, alsmede gestan te 
zolen, a l dan niet met aangezetten hak en ge
stanste hakken, voo r zoover deze meer be
draagt dan 100 ten honderd van het gemiddel
de aanta l paren dier goederen, dat u it dat 
land per 12 m aanden gedurende 1930 en 1n1 
is ingevoe rd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bij zondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen landen. 

3. 1. Gedurende het in het vor ig artikel 
genoemde tijdvak za l de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan , tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen i\finister afgege ven vergun
rnng. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunn ing, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen , welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat beslu it verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een bes! uit, a ls in het vorig I iel be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanz ie n van de in dat besluit ge
stel de regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstand igheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid a fwij kingen toe te 
staan. 

4. Een besl uit, a ls in dit artikel bedoeld , 
wordt in de N ed erlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet tel t 
Onze Minister bepali ngen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het be paalde krach
tens het vorig I id, is verboden . 

5. 1. Hij , di e opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl de 
goederen , waarmede of ten aaniien waarvan 
de overtreding plaats had , kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. M et dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten ve rkoop of te r aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoe rd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de arti kelen 2, 3 
en 4. 

3. De fe iten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , beh a lve de bij of 
krach tens a rtikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoenechten en 
accijnzen. 

7. Op fe iten, vallende in eene strafbepal ing 
dezer wet, zij n niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krnchten 
deze wet gegeven voorschriften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der " Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijz igd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596). van 
overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

tus 1935. 
WILHELM! A . 

De Ministe,· van b'cono,nÜ!che Zaken. 
H. Ge I i s se n. 

( Uitgeg . 10 S epte,nb e,· 1935.) 

s. 473. 

2 Augustus 1935. w -:ET, houdende regel ing 
van den invoer van haring. 

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

dat door Ons bij besluit van 25 April 1935 
N ° . 11, (N ederlandsche Staatscou,·ant van 
26- 27 April 1935 n°. 81) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad n°. 596), de invoer van 
versche haring, van pekel- en steurharing, als
mede de aanvoer van versche haring wederom 
aan eene tijdelijke beperking is onderworpen 
en dat artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet 
tot voorz ien ing van het in dat beslu it geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Vilij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, versche haring", versche haring, als

mede versche har ing di e zooclan ig besprenkeld 
is met zout dat deze daardoor niet verduur
zaamd wordt, terwijl onder ve rduurzamen 
wordt verstaan, bewerken va n hat·ing met zout 
waardoor deze onder normale omstandigheden 
langer dan 14 dagen in deugdelijken , voor de 
consumptie geschikten staat bl ijft . 

2. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 
rechtstreeks uit het buitenland of na voornf
gaanden opslag in entrepot; 

3. ,,aanvoer" , het lossen uit van andere 
dan Nederlandsche kentee kenen voorziene sche
pen, rechtstreeks van de vischgronden komen
de· 

4. ,.Onze Mini ter", de i\1inist-0r van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 6 maan
den, aanva ngende 1 M e i 1935 e n e indigende 
31 October 1935 of zooveel ee rder a ls dor.r 
Ons op voordracht van Onzen Minister zai 
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worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van: 

a. versche haring; 
b. pekel- en steurharing; 
een en ander voorzoover deze meer bedraagt 

dan 40 ten honderd van het netto gewicht, 
h etwelk gemiddeld in de maanden Mei tot en 
met October van de jaren 1932, 1933 en 1934 
uit dat land is ingevoerd. 

2. Gedurende het in het vo ,·ig lid genoemde 
t ij dvak is de aanvoer van versche haring uit 
a l Ie schepen, van vreemde kenteekenen voo r
zien, slechts toegestaan voorzoover deze niet 
mee,· bedraagt dan 40 ten honderd van het 
netto gewicht, hetwelk uit schepen, van eenig 
kenteeken van dit land voorz ien gemiddeld in 
de maanden Mei tot en met October van de 
ja ren 1932, 1933 en 1934 is aangevoerd. 

3. Zoodra de voor eenig land ingevolge 
het vorig lid toegestane hoeveelheid voo r aan
voer van versche h aring is bere ikt, is de ver
dere aanvoer uit schepen, van eenig kenteeken 
van dat land voorzien , verboden. 

4. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het eerste en tweede I id bepaal de 
contingenten bijzondere cont ingenten vast te 
stellen voor den in- en/of aanvoer uit nader 
door hem aan te wijzen landen. 

3. l. Gedurende het in het vor ig a rt ike l 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaa r 
genoemde artikelen ni et zij n toegestaan, te nzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Ministe r a fgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voord racht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke te ,· be
strijding van kosten , aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een beslu it, a ls in het vorig I id be
doeld , kan a an Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regeli ngen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste 1 id afwijkingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, a ls in dit artikel bedoeld , 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing deze,· wet ste lt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
levere n van bewij s van he rko 1nst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer , in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig 1 id , is verboden. 

5. 1. Hij , di e opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaa lde in en krachtens de 
a rtikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
ve rbeurd verklaard . 

2. Met dezelfde stra ffen wordt gestraft hij , 
d ie eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a fl evel't of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft , waarva II hij weet, da t het is 

ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artike len 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar geste ld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven . beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaa r 
gesteld bij deze wet, zijn, beha! ve de bij of 
krachtens artike l 141 van het Wetboek vau 
Strafvorder ing aangewezen personen, be last 
a ll e ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vall ende in eene strafbepaling 
dezer wet, zij n n iet van toepass ing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krach tens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de a rtike
len 5, 6 en 7 der "Crisis invoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzi gd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsbla.il n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien de r afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage , den 2den A11gus

tu 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister ·van Economische Z aken, 
H. G e I i s s e n. 

( Uitgeg. 3 Septe1nb-e 1· 1935.) 

s. 474. 

2 Augustus 1935. WET, houdende 1:egeling 
,·an den invoer van ca lc ium-hypochloriet, 
natrium-hypochlo riet en gecompr imeerd 
ch loorgas. 

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

dat door Ons bij bes luit van 24 April 1935 n°. 
26 (Nederlandsche Staatscou,·ant van 26- 27 
April 1935 n°. 81) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisi nvoerwet" 1931 (Staatsbla.d N °. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(S taatsblad N°. 596), de invoer van calc ium
hypochloriet, natrium-hypochloriet en gecom
primeerd chloorgas wederom aan eene t ijde
lijke beperking is ondenvorpen en dat artikel 
3 van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
danig geval een voorstel van wet tot voo r
ziening van het in dat besluit geregeld ver
bod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raa d van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ., in voel'", invoer in het vrij e verkee1· 

rechtstreeks uit het buitenland of na voora f
gaanden ops lag in entre pot; 

2. ,,Onze Minister" , de Mi11ister va 11 Eco• 
nomische Zaken . 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Mei 1935 en e indigende 
30 Apri l 1936 of zooveel eerder a ls doo r Ons 
op voo1,clrncht van Onzen Min ister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van: 

a. calcium-hypochlor iet (ch loork alk) voor
zoover deze meer bedraagt cl a n 60 ten hon
derd van de hoeveelheid , welke gemiddeld per 
12 maanden in de jaren 1932 en 1933 u it rlat 
1 and is ingevoerd; 

b. natrium-hypochloriet (natron chloorbl eek-
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loog), voorzoover deze meer b .drnagt dan 60 
ten honderd van de hoeveelheid , welke in 
1933 uit dat la nd is ingevoerd ; 

c. gecomprimeerd chloorgas, waaronder 
doeibaar chloor, voorzoover deze meer be
draagt dan 60 ten honderd van de hoeveel
heid , welke in 1933 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaa l de contingenten 
bij zondere contingenten vast te ste ll en voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artike l 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artike len niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen finister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordrncht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
,·oorwaarden, krachtens welke en de wijze , 
waarop eene vergunning , in het vorig l id be
doeld , wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststel] i ng van bedrngen, welke te1· be
str ijding van kosten, aan de u itvoering van 
dat besluit verbonden , aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig I id be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verl eend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
ste lde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste I id afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, al s in dit artikel bedoeld, 
" ·ordt in de l', rd erlcwd.sche Staatscott1·a111 be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet ste lt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
ge ldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanz ien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met deze] fde straffen wordt gestraft hij , 
die een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De fe iten, strnfbaar geste ld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten , strnfbaa r 
geste ld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvorder ing aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
<leze r wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betre f
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 

deze wet gegeven voo1·schriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der " Crisisi 11 voerwet" 1931 
(Staatsblad n° . 535), gewijz igd bij de we t va11 
17 ovember 1933 (Staatsblail. n°. 596) , van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien r!er afkond ig ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den A ugus

tus 1935. 
WILHELMINA . 

De Minister vrin Economische Zaken, 
H . G e 1 i s s e n. 

(U it ger1. 10 S evtemh l' r 1935. ) 

s. 475. 

2 Augustus 1935. WET, houdende regeling 
van den invoe t· van gort van a l Ie soorten. 

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

dat door Ons bij bes] uit van 24 Apt·il 1935 
n°. 27 (Nederlandse/ie Staatscoitrant van 26-
27 Apri l 1935 n°. 81) ingevolge artikel 2 der 
,,Cri sis invoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsbl·ad n°. 596), de invoer van gort van 
alle soorten wederom aan eene tijdelijke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat \Vij , den Raad va11 State, enz. 
Art. l. In deze wet is te ve1·sta a n onder : 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland o[ na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak va 11 4 maan
den, aanvangende 1 Mei 1935 en e indigende 
31 Augustus 1935 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister za l 
worden bepaald, is de invoe,· uit ieder land 
verboden van gort van a lle soorten, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 100 ten honderd 
van de hoeveelheid, welke gemiddel d per 4 
maanden gedurende de jaren 1931 en 1932 
van die goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Ministe1· is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoe t· der aldaar 
genoemde artikelen slechts zijn toegestaan aan 
eene door Onzen Minister aan te wijzen crisis
organisatie. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachten welke en de wijze 
waarop de ingevolge het vorig l id aangewezen 
crisisorganisatie bij den invoer van de in ar
tikel 2 genoemde goederen zal te werk gaan. 

3. In een besluit, als in het vorig I id be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschr iften vast te 
stell en ten aanzien va11 de in dat besluit ge
ste lde regelingen, alsmede op grond van bij
zonde,·e omstandigheden daarvan en van het 
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bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. l. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2 en 3 wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanz ien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a fl evert of ten verkoop of ter a flevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de a rtikelen 2 en 3. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha! ve de bij of 
krach tens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

6. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fen de de invoerrechten en accijnzen. 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der " Crisis invoerwet" 1931 
(Staats blad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad 11°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op d ien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

tus 1935. 
WILHELMINA. 

D e Ministei· van Economische Z<J,kcn, 
H. G e I i s s e n. 

(Uitgeg. 28 Augustus 1935.) 

s. 476. 

2 A"gustus 1935. WET, houdende regeling 
van den invoer van kunstzijden garens in 
eiken opmaak. 

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

dat door Ons bij besluit van 19 Februari 1935, 
n° . 9 (Nederlandsche Staatscourant van 28 
Februari 1935 n°. 42) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596) , de invoer van 
kunstzijden garens in eiken opmaak aan eene 
t ijdelijke beperking is onderworpen en dat ar
t ikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. nÎnvoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het bu itenl and of ·na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. Onze Minister" de Minister van Eco-
nomis~he Zaken. ' 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 3 maan
den , aanvangende 1 Maart 1935 en eindigen
de 31 Mei 1935 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van kunstzijden garens in eiken op
maak, voor zoover deze meer bedraagt dan 80 
ten honderd van de hoeveelheid, welke gemid
deld per 3 maanden in de jaren 1933 en 1934 
u it dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde cont ingenten 
bij zondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen M inister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid bè
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding -van kosten, aan de uitvoering van 
dat beslui t verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nade1·e voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een beslu it, a ls in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscoiwcwt be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze M inister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strij d met het bepaalde in en krach tens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10 000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2 . Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed ver koopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter a fl evering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strij d met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrij ven beschouwd . 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gestel-cl bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rij ks- en gemeentepolitie , 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accij nzen. 
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7. Up feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zij n niet van t.oepassing de straf
bepali ngen, voorkomende in de wetten bet ref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de arti ke
l en 5, 6 en 7 der "Crisisin voerwet" 1931 
(Staatsblad n° . 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596} , van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
n,n den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Augus

t us 1935. 
WILHELMINA. 

De Min·ister van Economische Zaken, 
H . G e I i s s e n. 
(Uitg eg. 20 Augustus 1935. } 

s. 477. 

2 A ngustus 1935. WET, houdende goedkeu
r ing van het besluit van den Gouverneur
Generaa l van Nederlcwilsch- l ndië tot wij 
ziging en aanvulling van Afdeeling I 
der begrooting van N ede1·landsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1935. 

s. 478. 

2 Augustus 1935. WET, houdende goedkeu
ring van drie besluiten van den Gouver
neur-Generaal van N ede1·landsch-l ndië tot 
wijzig ing van Afdeeling II der begrooting 
van N ederlandsch-l ndië voor het di enstjaar 
1935. 

s. 479. 

2 Augustus 1935. WET, houdende goedkeu
ring van twee besluiten van den Gouver
ueur-Generaal van N ederlandsch- l ndië tot 
wijz iging en aanvulling van Afdeeling III i 
der begrooting van N ederlandsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1935 . 

s. 480. 

2 A.ugustus 1935. WET, houdende goedkeu
ring van twee besluiten van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch- l ndië tot 
wijziging en aanvu lling van Afdeel ing 
IIIA van de begrooting van N ederlandsch
l ndië voor het dienstjaar 1935. 

s. 481. 

2 Augti,Stus 1935. WET, houdende goedkeu
ring van twee beslui ten van den Gouver
neur-Generaal van N ede,·landsch-lndië tot 
wijziging en aanvull ing van Afdeel ing IV 
der begrooting van N ederlandsch-l ndië 
voor het di enstj aar 1935. 

s. 482. 

2 Au gustus 1935. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling VA 
der begrooting van N ederlandsch-lnd·ië 
voor het dienstjaar 1935. 

s. 483. 
2 Ai,gustus 1935. WET, houdende goedkeu

ring van dri e besluiten van den Gouver
neur-Generaal van N ede1·landsch-lndië tot 
wij ziging en aanvu ll ing van Afdeeling VI 
der begrooting van NP-derlandsch-l ndië 
voor het dien tjaar 1935 . 

s. 484. 

2 Augustus 1935. WET, houdende goedkeu
r ing van het besluit van den Gouverneur- ' 
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VI E ('s Lands 
Caoutchoucbedrijf} der begrooting van 
N ederlandsch-l ndië voor het dienstjaa r 
1935. 

s. 485. 

2 A ugustus 1935. WET, houdende goedkeu
ring van twee bes luiten van den Gouver- · 
neur-Generaal van N ederlandsch-l ndië tol 
wijziging en aanvulling van Afdeeli ng VII 
de r begrooting van N ederlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1935. 

s. 486. 

2 Augustus 1935. WET, houdende goedkeu
ring van twee beslui ten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-l ndië tot 
wijzig ing en aanvulling van Afdeeling VIII 
der begroot ing van N ede-rlandsch-I ndië 
voor het di enstjaar 19 35. 

s. 487. 

2 Augustus 1935. WET, houdende goedkeu
r ing van het besluit van den Gouverneur
Generaa l van N ederlandsch-l ndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeel ing IX 
der begrooting van N ede,·landsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1935. 

s. 488. 

2 A ug·ustus 1935. WET, houdende nadere wij 
ziging van de Javasche Bankwet 1922. 

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

dat de J avasche Bankwet 1922 wijziging be
hoeft in ve rband met de bij de ordonnantiën 
van 14 September 1934 {Indisch Staatsblad 
n°. 562) en 16 F ebruari 1935 (I ndisch Staats
blad n°. 77} getroffen nieuwe regelingen on
dersche idenlijk van de wisselbrieven en order
br iefjes en van de chèques; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
De J avasche Bankwet 1922, zooals deze 

sedert is gewijzigd en .aangevuld, wordt nader 
gewijzigd a ls volgt: 

Art. 1 . In artikel 9, eerste }i d, wordt: 
I . het bepaa l de sub 2°. gelezen: 
,,het overmaken van gelden, zoowel met te

" legrafisch a ls schr iftelij k advies a lsmede door 
" het afgeven van orderbriefjes tusschen hare 
"Indische kantoren onderling en tusschen deze 
,,kantoren en ha re Bijbank te Amsterdam. 
" Trekking tegen voorkomende credi t-saldi bij 
,,correspondenten m ag slechts geschieden tele
,,grafi sch of op zicht; " 

II . in het bepaalde sub 3°. a geschrapt het 
woord "assignatiën". 
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2. In artikel 16, vijfde lid, worden de ge
tallen "226, 227 en 228" vervangen door 
,,229i, 229j en 229 k". 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien van ha re af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-G1·avenhage, den 2den Augus

tus 1935. 

s. 489. 

WILHELMINA. 
De M iniste,· van Staat, 
M iniste,· van K oloniën, 

H . Co 1 ij n . 
(Uitgeg. 20 A ugustus 1935.) 

2 Augustus 1935 . WET, houdende nadere wij
ziging en aanvulling van de Surinaamsche 
Bankwet 1928. 

Wij WILHELM! A , enz . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de Sur inaamsche Bankwet 1928 wijziging 
behoeft onder meer in verband met het bij de 
wet van 25 April 1935 (Staatsblad n° . 224) op 
S ur ina me van toepassing verk laard Verdrag 
tot invoer ing van een eenvormige wet op wis
selbrieven en orderbriefjes van 7 Juni 1930 ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
De Surinaamsche Ban kwet 1928, zooals deze 

sedert is gewij zigd en aangev uld, wordt nader 
gewijzigd en aangevuld a ls volgt: 

Art. 1. In artikel 8, Jid 1, sub 2°. en sub 
3° . a, verva l I en de woorden "of ass ignatiën" 
en "ass ignatiën". 

2. A rtikel 21, lid 9, wordt gelezen : 
" De hoofddirecteur en de pi aatsvervangend 

hoofdd irecteur, tijdelij k in Suriname aanwez ig, 
zij n bevoegd een der d irecteuren te vervan
gen." 

3. Aan het eerste I id van artikel 23 wordt 
de volgende zin toegevoegd: ,,Voorts ka n Onze 
:'di nister een plaatsvervangend Gouvernements
comm issaris in Nederland benoemen en ont
sl aan. De bepalingen voor den Gouvernements
comm issaris in N ederl and zijn ook van toe
pass ing op den pl aatsvervangend Gouverne
ments-comm issaris." 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien van hare af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenh age, den 2den Augus

t us 1935. 

s. 490. 

WILHELMINA. 
D r M inüter van Staal, 

."ilf inister van Kol oniën, 
H. Co I ij n . 

(Uitgeg. 20 Augustus _1935.) 

2 Augustus 1935. WET, houdende toepasse
l ijkverklaring op N ederlandsch-lndië, Su
rina,ne en Curaçao van de op 19 Maart 
1931 te Genève gesloten Verdragen met 
bij behoorende Protocollen: 
1°. tot invoering van een eenvorm ige wet 

op cbèques; 
2°. tot 1·egel ing van zeke re wetsconflicten 

ten aanzien van chèques; 
3°. betreffende het zegelrecht ten aanzien 

van chèques. 

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

dat het wensche\ijk is, dat de op 19 Maart 
1931 te Genève ge loten Verdragen met bij 
behoorende Protocoll en : 

1 °. tot invoering van een eenvormi ge wet 
op chèques; 

2°. tot regeling van zekere wetsconflicten 
ten aanzien van chèques; 

3°. betreffende het zegel recht ten aanzien 
van chèques, 
toepasselij k zull en zijn op Nede,·landsch-l ndië, 
Su,·iname en Curaçao ; 

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

E eni g artikel. 
Goedgekeurd wordt, dat krachtens de arti 

kelen X , 18 en 9, respectievelij k van de op 
19 M aart 1931 gesloten Verd ragen met bijbe
hoorende Protocol! en: 

1 ° . tot invoer ing va n een eenvormi ge wet 
op chèque ; 

2° . tot regeling van zekere wetsconfl icten 
ten aanz ien van chèques; 

3° . betreffende het zegel recht ten aanzi en 
van chèques: 

aan den Secretaris-Generaal van den Vol 
kenbond warde kenni gegeven, dat genoemde 
Verdragen toepasselijk zull en zijn op N eder
landsch- l ndi i!, Surinmne en Cumçao met d ien 
ve rstande. dat ten aa nz ien van het onder 1 °. 
irenoemd Verdrag gebruik wordt iremaakt va n 
de krachtens artikel I van dat Verdrag ge
boden bevoegdheid tot h et ma ken van de voor
behouden, genoemd in B ijl age II van dat 
Verdrag. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 2den Angns

tus 1935. 
WILHELMINA. 

De Mhdste,· van Staat . 
M inister van K oloniën. 

H. Colij n. 
De M inister van Buitenlandsche Z aken. 

d e G r a e f f . 
(Uitr,er,. 20 Aur,ustus 1935. ) 

F rn nsche tekst. 

Co rn'entlon portant lol un ifo rme sur 
Jes chèques. 

Le Prés ident du R eich al lemand ; Ie Prési
dent fédéral de la R épublique d'Autriche; Sa 
Majesté le Roi des Bel ges; Sa Majesté Ie R oi 
de D anemark et d'Isl ande; le P rés ident de 
la République de Pologne, po11r la Vill e libre 
de D antzig; Je P rés ident de la R épublique 
de l'Equateur; Sa Majesté Ie Roi d'Espagne: 
le Président de la R épubl ique de Finlande; le 
Prés ident de la R épublique frança ise; le Pré
sident de la République hellénique; Son Al 
tesse Séréni ss ime Ie R égent du Royaume de 
Hongrie; Sa Majesté le R oi d'Ita l ie; Sa M a
je té l 'Empereur du J apon ; Son Altesse R oy
ale la Grande-Duchesse de L u.xembourg; Ie 
Prés ident des Etab,-Unis du Mexique; Son 
Altesse Séréniss ime le P r ince de Monaco; Sa 
Majesté Je Roi de Norvège ; Sa Majesté la 
R eine des Pays-Bas; Ie Président de la R é
publique de Pologne; le Prés ident de la R é
publ ique portugaise; Sa M a jesté le R oi de 
Roumanie; Sa Majesté le R oi de Suède: Le 
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Conse il fédéral sui sse; le Prés ident de la 
R épublique tchécoslovaque; Ie Prés iden t de la 
R épublique turque; Sa Maj esté le Roi de 
Yougos1a.Y ie, 

Désireux de prévenil' les diffi cul tés auxquel
les donne lieu la dive l'sité des législations des 
pays ou les chèques sont appelés à circuler, et 
de donner ainsi plus de sécurité et de rapidité 
aux rela tions du commerce internat ional , 

Ont désigné pour leurs pl énipotent ia ires : 

L e Présiden t dJu R eich all emand : 
]'.vl . L eo Quassowski , Conse ill er mi nistéri el 

a u Ministère de la Justi ce du R eich ; 
Le docteur Erich Albrecht, Consei\ler de lé

gation au Ministère des Affa ires ét rangè
res du R eich; 

Le docteur Erwin Pätzold , Conse ill el' au 
Tribunal de Schweidnitz . 

L e Président fédé,-al de la R épubl ique d' A u
t1-icme : 

Le docteur Guido Strobele, Conseiller m1-
nistéri el a u Ministère fédéra l de la 
Justice. 

S a Majestt! l e R oi des B elges : 
M. J. de la Vall ée Pouss in, Secréta ire gé

néral honoraire du Ministère des Sciences 
et des A rts. 

Sa M ajes té l e Roi de Danemark et d' 1 slande : 
M. Axel H elper, Conseill er ministériel au 

Ministère du Commerce et de !'Industrie; 
M. Valdemar Ei gtved, Directeur de la 

,,P r ivatbanken" à Copenhague. 
L e I'résident de la R épu blique de P ologne, 

pour la V ill e l ibre de Dantzig: 
M . Józef Sulkowski , Professeur à l'Univer

sité de Poznan, Memb1·e de la Commiss ion 
de codificatio1;1 de Pologne. 

Le Président de la R épublique de l ' Equateur: 
Le docteu r Alejandro Gastel{, , Consul à 

Genève. 
Sa Majesté l e Roi d:Espag ne : 

L e professeur Francisco Berni s, Secréta ire 
général du Conseil supérieur bancaire. 

L e P résident d e la R épublique de Finlande : 
M. Filip Grönwall , Conse ill e r d'Etat, Mem

bre de la Haute Cour administ rative. 
Le Présiden t de la R épublique f1·ançaise : 

M. Louis-J ean P ercerou, Professeur à la 
Faculté de Droi t de l'Université de P ar is. 

Le P résident d e la R épublique hell énique: 
M . R. Raphaël, Délégué permanent auprès 

de la Société des N ations ; 
M . A. Contoumas, premier Secrétaire de la 

Délégation permanente auprès de la So
ciété des N ations. 

Son Altesse S é1-énissi1ne l e R égent du R oyamne 
de H ongrie : 

M. J ean P elényi, Ministre résident , Chef de 
la Délegat io 1J royale auprès de la Société 
des N ations. 

Sa Majesté l e R oi d;' /tal ie : 
M . Amedeo Gi annini , Conseiller d'Etat , Mi

nistre plénipotent iaire de premiè re classe; 
M . Giova nni Zappalà, Avoca t, Chef de d i

vision au Ministère des Fina nces. 
S a Majesté l'Em pereur du Japon : 

M. Nobutaro K awashima, Envoyé extraor
dinaire et Ministre pl énipoten t ia ire près 

Ie Président de la R épubl ique he l lénique ; 
M . Ukitsu Ta na ka, Juge à la Cour suprême 

du J apon. 

S on Altesse R oyale la Grande-Duchessc de 
Luxem bourg: 

M. Ch a rles Vermaire, Consul à Genève. 

L e P.résident des Etats-Unis du M exique: 
M. Antonio Castro-Lea! , Observateur auprès. 

de la Société des Nations. 

S on Altesse S érénissim,e l e Prince de M onaco: 
M. Conrad E. Hentsch , Consul général de 

la Principauté à Genève. 

Sa Majesté l e Roi de Norvège : 
M. C. Stub Holmboe, Avoca t à la Co111· 

suprême. 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas: 
Le docteur J . Kosters, Conse ill e r à la Haute 

Cour de Justice, a ncien professeu!' de 
l 'Universi té de Groningue. 

L e Président de la R épublique de P ologne : 
M. Józef Sulkowski , Professeur à l 'Unive l'

sité de Poznan, Membre de la Commis
sion de codification de Pologne. 

L e Président de la R épublique po1·tu ga·ise : 
Le docteur José Caeiro da Matta, R ecteur 

de l 'Université de Lisbonne, Professeur à 
l a F aculté de droit, Directeur de la 
B anque de Portugal et Juge suppl éant à 
l a Cour permanente de Justi ce intern a
t ionale. 

Sa Majesté l e R oi de R ou,nanie : 
M. Constantin Anton ia de , Envoyé ext raol'

dinaire et Ministre pl énipotentiail'e auprès 
de la Société des Nat ions. 

Sa Majesté l e R oi de S uéde : 
Le baron Erik Teodor Marks von Würtern

berg, Président de la Cour d' a ppel de 
Stockholm, ancien Ministre des Affaires 
étra ngères; 

M. L. Bfrger Ekeberg, ancien Ministre de 
la Justice, Président de la Commission 
de lég islation civil e, a ncien Conseiller de 
la Cour suprême ; 

M. Knut Dahlberg, ancien Ministre de 
l'Agri culture, Directeur de l'Associat ion 
des B anques suédoi ses. 

Le Conseil f édéral suisse : 
Le docteur M ax Vischer , Avocat et Nota ire, 

premier Secréta ire de l'Associa tion sui sse 
des Banquie rs à Bal e; 

Le docteur 0. Hulftegger, Premier Secré
taire du Directoire de l 'Union suisse du 
Commerce et de ! ' Industri e à Zurich . 

L e P ,·ésidcnt de la R épu blique t chécoslo vaque : 
Le docteur K arel H ermann-Otavsky, Profes

seur à l 'Université de Prague, Prés ident 
de la Commission de codification du droit 
commercial au Ministère de la Just ice. 

L e Président de la R épublique turque : 
Cemal Hüsnü bey, E nvoyé extraordina ire et 

Ministre plénipotentiaire près Ie Conseil 
fédéral sui sse, ancien Minist!'e de 1 'Instruc
tion publique. 

Sa Majesté l e R oi de Y ougoslavic: 
M . I. Choumenkovi tch, Ministre pl énipoten

t ia ire, Délégué perm anent auprès de la. 
Société des Nations. 
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lesquels, après avoir communiqué leurs pleins 
pouvo1rs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions su iva ntes: 

Al'ticle prem ier. Les Hautes Pal'ties con
tl'actantes s'engagent à introdui re dans leurs 
tel'rito ires respectifs,. soit dans un des textes 
or ig inaux, soit dans leurs langues nationales, 
la Loi uniforme formant !'annexe I de la pré
sente Convention. 

Cet engagement sera éventuellement subor
donné aux réserves que chaque Haute Partie 
contractante devra, dans ce cas, s ignaler au 
moment de sa ratification ou de son adhésion. 
Ces réserves dev ront être choisies parmi celles 
que mentionne !'annexe II de la présente Con
vcntion. 

Cependa11t, pour ce qui est des réserves vi
:st'es aux articles 9, 22, 27 et 30 de lad ite 
annexe II, ell es pomront être faites posté
rieurement à la ratification ou à l'adhés ion, 
pourvu qu' ell es fassent l'objet d'une notifica
tion au Secréta ire général de la Société des 
Nations qui en communiquera immédiatement 
Ie texte aux Membres de la Société des Na
tions et aux Etats non membres au nom des
quels la présente Convention aura été ratifiée 
ou au nom desquels il y aura été adhéré. De 
te ll es 1·éserves ne sortiront pas leurs effets 
avant Ie quatre-v ingt..dixième jour qui su ivra 
Ja réception pa r Ie Secrétaire général de l a 
notification susdite. 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
pourra, en cas d'urgence, faire usage des ré
se rves prévues par les a rticles 17 et 28 de 
J adite annexe II, après la ratifi cation ou 
J'adhésion. Dans ces cas, elle devra en don-
1,er directement et immédiatement communica
t ion à toutes autres Parties contractantes et 
au Secrétaire généra] de la Société des Na
t ions. La notification de ces réserves produira 
.ses effets deux jours après la réception de la
•dite communication par les H autes Parties 
contractantes. 

Art. IL Dans Ie territoire de chacune des 
Hautes Parties contractantes, la Loi uniforme 
ne sera pas applicable aux chèques déjà créés 
au moment de la m ise en vigueur de l a pré
.sen.te Convention. 

Art. III. La présente Conven tion, dont les 
textes français et angla is feront également foi, 
portera la date de ce jour. 

Elle pourra être signée ultérieurement jus
qu'au 15 juillet 1931 au nom de tout Membre 
, Ie la Société des Nations et de tout Etat non 
membre. 

Art. IV. La présente Convention sera rati
[ièe. 

Les instruments de ratification seront dé
posés avant Ie ler septembre 1933 auprès du 
Secrétaire général de la Société des Nations, 
qui en not ifiera immédiatement la réception 
.i, tous les Membres de la Société des ations 
,et aux Etats non membres au nom desquels la 
présente Convention a été signée ou au nom 
desquels il y a été adhéré. 

Art. V. A partir du 15 juillet 1931 , tout 
Membre de la Société des Nations et tout Etat 
non membre pourra y adhérer. 

Cette adhés ion s'effectuera par une notifica
tion au Secrétaire général de la Société des 
N ations pour être déposée dans les archi ves du 
:Secrétariat. 

Le Secrétaire général notifiera ce dépót im 
médiatement à tous les Membres de la So
ciété des Nations et aux Etats non membres 
au nom desquels la présen te Convention aura 
été signée ou au nom desquels il y aura été 
adhéré. 

Art. VI. La présente Convention n'entrera 
en vigueur que lorsqu'ell e aura été rati fi ée ou 
qu'il y aura été adhéré au nom de sept Mem
bers de Ia Société des N ations ou Etats non 
membres , parmi lesquels devront figurer tro is 
des Membres de la Société des N ations re
présentés d'une manière permanente au Con
sei l. 

La date de l 'en trée en vigueur sera Ie 
quatre-vingt..dixième jour qui su ivra la récep
tion par Ie Secrétaire général de la Société 
des Nations de la septième ·ratification ou ad
hés ion, conformément à l'alinéa premier du 
présent article. 

Le Secrétaire général de la Société des N a
tions, en faisant les notifications prévues aux 
articles IV et V, signalera spécialement que 
les ratifications ou adhésions visées à l' a linéa 
premier du présent article ont été recueillies. 

Art. VII. Chaque ratification ou adhésion 
qui interviendra après ]'entree en vigueur de 
la Convention conformément à l'article VI 
sortira ses effets dès Ie quatre-vingt-d ixième 
jour qui su ivra la date de sa réception par Ie 
Secrétaire général de la Société des Nations. 

Art. VIII. Sauf les cas d'urgence, la pré
sente Convention ne pourra être dénoncée 
avant l' expiration d'un déla i de deux ans à 
partir de la date à laquelle e ll e sera entrée 
en vigueur pour Ie Membre de la Société des 
Nations ou pour l'Etat non membre qui la 
dénonce: cette dénonciation produira ses ef
fets dès Ie quatre-vingt-d ixième jour suivant la 
1·éception par Ie Secrétaire général de la noti
fication à I ui adressée. 

Toute dénonciation sera communiquée immé
diatement par Ie Secrétaire général de la So
ciété des Nations à toutes les a utres Hautes 
Parties contractantes. 

Dans les cas d'urgence, la H aute P artie 
contractan te qui effectuera la dénonciation en 
donnera directement et immédiatement com
munication à toutes autres H autes Parties con
tractantes, et la dénonciation produira ses ef
fets deux jours après la réception de lad ite 
communication par lesdites H a utes P a rties 
contractantes. L a H aute P artie contractante 
qui dénoncera da ns ces condit ions avisera 
également de sa décision. Je Secrétaire général 
de Ia Société des Nations. 

Chaque dénonciation n'aura d'effet qu' en ce 
qui concern.e la Haute Partie contractante au 
nom de Iaquelle elle aura été faite. 

Art. IX. Tout Membre de la Société des 
N ations et tout E tat non membre à l'égard 
d uquel la présente Convention est en vigueur 
pourra adresser au Secrétaire général de Ia 
Société des N ations, dès l'expiration de la 
quatrième année suivant l'entrée en vigueur 
de la Convention, une demande ten.dant à Ia 
revision de certaines ou de toutes les disposi
tions de cette Convention. 

Si une telle demande, communiquée aux 
autres Membres ou Etats non membres entre 
lesquels la Convention est alors en vigueur, 
est appuyée, dans un délai d'un an, par au 
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moins six d'entre eux, Ie Conse il de la So
ciété des Nations décidera s' il y a lieu de con
voquer une Conférence à eet effet. 

Art. X. Les H autes Parties contractantes 
peuvent déclarer au moment de la signature, 
de la ratification ou de l 'adhés ion que , par 
leur acceptation de la présente Convention , 
elles n'entendent assumer aucune obligation en 
ce qu i concerne !'ensemble ou tou te partie de 
leurs colonies, protectorats ou territoires pla
cés sous leur suzeraineté ou man dat; dans ce 
cas, la présente Convention ne sera pas appl i
cable aux territoires faisant l'objet de pareille 
décl aration. 

Les Hautes Parties contractantes pourront à 
tout moment dans la suite notifier au Secré
taire général de la Société des N ations qu'elles 
entendent rendre la présente Convention appli
cable à !'ensemble ou à toute partie de leurs 
territoires ayant fait l'objet de la déclaration 
p1·évue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l a 
Convent ion s'appliquera aux territoires visés 
dans Ia notification quatre-vingt-dix jours 
après Ia réception de cette dern ière par Ie 
Secrétai re général de la Société des N ations. 

De même, les Hautes Parties contractantes 
pe1jven t, conformément à l'article VIII dé
nonce r la présente Convention pour !' ensemble 
ou toute partie de leurs colonies, protectorats 
ou tenitoires placés sous leu r suzeraineté ou 
mandat. 

Art. XI. L a présente Convention sera en
registrée par Ie Secrétaire général de la So
ciété des N ations dès son entrée en vigueur. 

En foi de quoi les Plénipotent iaires susnom
més ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève, Ie dix-neuf mars mil neuf 
<'ent trente· et un, en simple expédition, qui 
-sera déposée dans les archives du Secrétariat 
,de la Société des Nations ; copie conforme en 
sera t ransmise à tous les Membres de la 
Société des Nations et à tous les Etats non 
membres représentés à la Conférence. 

Altemagne: 

A ·utrichc: 
B elgique : 
Danemark : 

Ville l ibre de 

Equateur : 
Espagne : 
Finlande: 
Franoe : 
Grèce : 

H ongrie : 
! talie : 

Japon: 

l,uxembourg: 
M exique: 
111 onaco: 

No,·vège : 
Pays-Bas: 
Pologne : 

L . Quassowski . 
Dr. Albrecht. 
Erwin Pätzold . 
D r . Guido Strobeie. 
De la Vallée Poussin . 
Helper. 
V. Eigtved. 

Dantzig : 
Józef Sulkowski. 
Alex Gastelu. 
Francisco Bernis. 
F. GrönwaII. 
J. Percerou. 
R. Raphaël. 
A. Contoumas. 
Pelényi . 
Amedeo Giannini. 
Giovanni Zappalà. 
N. Kawashima. 
Ukitsu T anaka. 
Ch. G. Vermaire. 
Antonio Castro-Lea!. 
C. H entsch. 
ad referendum . 
Stub Holmboe. 
J. Kosters . 
Józef Sulkowski. 

L. & S. 1935. 

P ortugal : 
R oumanie : 
Suède : 

José Caeiro da Matta. 
C. Antoniàde. · 
E. Marks von Würtemberg. 
Birger Ekebero-
K. Dahlberg. ,,. 

Sous réserve de ratification par S. M. Ie roi 
de Suède avec l'approbation du Riksdag. 

Sitisse : Vischer. 
Hulftegger . 

Tchécoslovaquie: 

Turquie : 
Dr. Karel H ermann Otavs ky. 
Cemal Hüsnü. 

Y ougoslavie: I. Chournenkovitch. 

ANNEXE I. 

Lol uniforme concernant Ie chèque. 

Chapitre I. - D e la création et de la 
form e d;u ch èque . 

Article premier. Le chèque cont i ent: 
1. l a dénomination de chèque, insérée dans 

Ie texte mème du titre et exprimée dans 
Ia ]angue employée pour la rédaction 
de ce ti tre; 

2. Ie mandat pur et simple de payer une 
somme déterminée; 

3. Ie nom de cel ui qui do it payer (tiré); 
4. l'indica tion du lieu ou Ie paiement doit 

s'effectuer ; 
5. l'indication de la date et du lieu ou Ie 

chèque est créé ; 
6. la signature de celui qui émet Ie chèque 

(tireur) . 
Art. 2. L e titre dans lequel une des énon

ciations indiquées à l'article précédent fait 
défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans 
les cas déterminés par les a l inéas suivants. 

A défaut d'indication spéciale, Ie lieu <lé
signé à cóté du nom du tiré est réputé être 
Ie lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont 
indiqués à cóté du nom du tiré, Ie chèque est 
payable au premier lieu indiqué. 

A défaut de ces indications ou de toute autre 
indication, le chèque est payable au lieu ou 
Ie tiré a son établ issement principal. 

Le chèque sans indicat ion du lieu de sa 
création est considéré comme souscri t dans Ie 
lieu dés igné à cóte du nom du tireur . 

Art. 3. Le chèque est tiré sur un banquier 
ayant des fonds à la disposition du t ireur et 
conforrnément à une convention , expresse ou 
tacite , d'après Iaquelle Ie t ireur a Ie droi t de 
disposer de ces fonds par chèque. Néanmoins, 
en cas d'inobservation de ces prescr iptions, l a 
validité du t itre comme chèque n' est pas at
teinte. 

Art. 4. Le chèque ne peut pas être accepté. 
Une mention d'acceptation portée sur Ie chè
que est réputée non écrite. 

Art. 5. Le cbèque peut être stipulé payabl e : 
à une personne dénommée, avec ou sans 

clause expresse "à ordre"; 
à une personne dénommée, avec la clause 

,,non à ordre" ou une clause équi val en te; 
au porteur. 
~e chèque au pr_ofit d' une personn~, dénom

mee, avec la mention "au au porteur , ou un 
terme équivalent, vaut . comme chèque au por
teur. 

46 
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Le chèque sans indication du bénéficiaire 
vaut comme chèque au porteur. 

Art. 6. Le chèque peut être à l'ordre du 
tireur lui-même. 

Le chèque peut être tiré pour Je compte 
d'un tiers. 

Le chèque ne peut être tiré sur Je tireur lui
même, sauf dans Je cas 011 il s'agit d'un 
chèque tiré entre différents établ issements d'un 
même tireur. 

Art. 7. Toute stipulation d'intérêts insérée 
dans Je chèque est réputée non écrite. 

Art. 8. Le chèque peut être payable au 
domici le d'un tiers, soit dans l a localité 011 
Je tiré a son domicile, soit dans une autre 
localité, à condition toutefois que Ie tiers soit 
banquier. 

Art. 9. Le chèque dont Ie montant est écrit 
à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, 
en cas de différence, pour la somme écrite en 
toutes lettres. 

Le chèque <lont Ie montant est écrit plu
sieurs foi s, soit en toutes lettres, soit en chif
fres, ne vaut, en cas de différence, que pour 
la moindre somme. 

Art. 10. Si Ie chèque porte des signatures de 
personnes incapables de s'obliger par chèque, 
des signatures fausses ou des signatures de 
personnes imaginaires, ou des signatures qui, 
pour toute autre raison, ne sauraient obliger 
les personnes qui ont signé Ie chèque, ou au 
nom desquelles il a été signé, les obligations 
des autres signataires n'en sont pas mains 
valables. 

Art. ll. Quiconque appose sa signature sur 
un chèque, comme représentant d'une personne 
pour laquelle il n'avait pas Je pouvoir d'agir, 
est obl igé lui-même en vertu du chèque et, 
s'i l a payé, a les mêmes droits qu'aurait eu Ie 
prétendu représenté . Il en est de m ême du 
représentant qui a dépassé ses pouvoirs. 

Art. 12. Le ti reur est garant du paiement. 
Toute clause par laquelle Je tireu r s'exonère 
de cette garantie est réputée non écrite. 

Art. 13. Si un chèque incomplet à l'émis
sion, a été complété contra irement aux ac
cords intervenus, l'inobservation de ces ac
cords ne peut pas être opposée au porteur, à 
mains qu'il n'ait acquis Ie chèque de mau
vaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait com
mis une faute lourde. 

Chapi t re . II. - De la transmission. 

Art. 14. Le chèque stipulé payable au pro{it 
d'une personne dénommée avec ou sans clause 
expresse "à ordre" est t r ansm issible par la 
voie de l' endossement. 

Le chèque stipulé payable a u profit d'une 
personne dénommée a.vec Ie clause "non à 
ordre" ou une clause équivalente n'est trans
missible que dans la forme et avec les effets 
d'une cess ion ordinaire. 

L'endossement peut être fait même au pro
fit du t ireur ou de tout autre obligé. Ces 
personnes peuvent endosser Ie chèque à nou
veau. 

Art. 15 . L'endossement doit être pur et 
simpl e . Toute condi t ion à laquelle il est subor
donné est réputée non écrite. 

L ' endossement parti el est nul. 
Est également nul !'endossement du tiré. 

L'endossement au porteur vaut comme è: 1-
dossement en blanc. 

L'endossement au tiré ne vaut que comi-,ie 
quittance, sauf dans Ie cas 011 Ie tiré a plu
sieurs établissements et 011 !'endossement est 
fait au bénéf ice d'un établissement autre qur 
celui sur lequel Ie chèque a été t iré . 

Art. 16. L'endossement doit être inscrit sur 
Ie chèque ou sur une feuille qui y est attachée 
(allonge). Il doit être signé par l 'endosseur. 

L'endossement peut ne pas dés igner le bé
néficiaire ou consister simplement dans l a 
signature de l'endosseur ( endossement en 
blanc). Dans ce dernier cas, ]'endossement, 
pour être valable, doit être inscrit au dos du 
chèque ou sur !'allonge. 

Art . 17. L' endossement transmet tous les 
droits résultant du chèque. 

Si !'endossement est en bl anc, Ie porteur 
peut: 

1 ° rem pi ir Ie blanc, soit de son nom, soit 
du nom d'une autre personne; 

2° endosser Ie chèque de nouveau en blanc 
ou à une autre personne; 

3° remettre Ie chèque à un t iers, sans 1·em
plir Je blanc et sans l'endosser. 

Art. 18 . L'endosseur est, sauf clause con
tra ire, garant du paiement. 

Il peut interdire un nouvel endossement: 
dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie 
envers les personnes auxquelles le chèque est 
ultérieurement endossé. 

Art. 19. L e détenteur d'un chèque endos
sable est considéré comme porteur légitime 
s'i l justifie de son droit par une suite ininte ,·
rompue d'endossements, même si Ie dernier 
endossement est en blanc. Les endossements 
biffés sont, à eet égard, réputés non écrits. 
Quand un endossement en blanc est suivi d'u n 
autre endossement, Ie signataire de celui -ci 
est réputé avoir acquis Ie chèque par !'endosse
ment en blanc. 

Art. 20. Un endossement figurant sur tin 
chèque au porteur rend l' endosseur respon
sable aux termes des dispositions qui régissent 
Ie recours: il ne convertit, d'aill eurs, pas '- Ie 
titre en un chèque à ordre. 

Art. 21. Lorsqu 'une personne a été dépos
sédée d'un chèque par quelque événement que 
ce soit, Ie parteur entre les mains duquel Ie 
chèque est parvenu - soit qu'il s'agisse d'un 
chèque au porteur, soit qu'il s'agisse d'.un 
chèque endossable pour lequel Ie ·porteur just,
fie de son droit de l a manière indiquée à 
l'article 19 - n'est tenu de se dessaisir du 
chèque que s'i l l' a acqu is de mauvaise îoi ou 
si, en l 'acquérant, il a commis une faute 
lourde. 

Art. 22. Les personnes actionnées en ve,,bii 
du chèque ne peuvent pas opposer a u porteu r 
les exceptions fondées sur leurs rapports pè ,·
sonnels avec Ie tireur ou avec les porteurs àn
térieurs, à mains que Ie porteur, en acqué
rant Je chèque, n'ait agi sciemment au détri 
ment du débiteur. 

Art. 23. Lorsque !'endossement contient 18 
mention "valeur en recouvrement", ,,pour 'en• 
caissement", ,, par procuration" ou toute autre 
mention impliquant un simple mandat, Je 
porteur peut exercer tous les droits découlant 
du chèque, mais il ne peut endosser celui -Cl 
qu'à titre de procuration. 
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Les oF,Jigés ne pet,vent, dans ce cas, invoquer 
contre Ie porteur que Jes execeptions qui 
sera ient opposables à l' endosseur. 

L e mandat renfermé dans un endossement 
de procuration ne prend pas fin par Ie décès 
du mandant ou la survenance de son incapa
cité. 

Art. 24. L'endossement fait après Ie protêt 
ou une constatation équivalente, ou après l 'ex
piration du délai de présentation, ne produit 
que Jes effets d'une cession ordinaire. 

S auf preuve contraire, !'endossement sans 
date est présumé avoir été fa it avant Ie protêt 
ou les constatations équivalentes ou avant J'ex
piration du délai visé à J'a l inéa précédent. 

Chapitre III. - De l'aval. 

Art. 25. Le paiement d'un chèque peut 
être garanti pour tout ou partie de son mon
tant par un aval. 

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf 
Je t iré, ou même par un signataire du chèque. 

Art. 26. L'aval est donné sur Ie chéque ou 
sur une allonge. 

Il est exprimé par les mots "bon pour aval" 
ou par toute autre formul e équivalante; il est 
signé par Ie donneur d'aval. 

Il est cons idéré comme résultant de la seule 
signature du donneur d'aval , apposée ou recto 
du chèque, sauf quand il s'agit de la signa
ture du tireur. 

L'aval doit indiquer pour Ie compte de qui 
il est donné. A défaut de cette indication, il 
est réputé donné pour Ie tireur. 

Art. 27. Le donneur d'aval est tenu de la 
même manière que celui dont il s' est porté 
garant. 

Son engagement est va lable, alors même 
que l'obligation qu'il a garantie serait null e 
pour toute cause autre qu'un v ice de forme. 

Quand il paie Ie chèque, Ie donneur d'aval 
acquiert les droits résultant du chèque contre 
Ie garanti et contre ceux qui sant tenus envers 
ce dernier en vertu du chèque. 

Chapitre IV. - De la présentation et ilu 
paiement . 

Art. 28. Le chèque est payable à vue. Toute 
mention contraire est réputée non écrite. 

Le chèque présenté au paiement avant Ie 
jour indiqué comme date d'émiss ion est paya
ble Ie jour de la présentatiun. 

Art. 29. Le chèque émis et payable dans Ie 
même pays doit être présenté au paiement 
dans Ie délai de huit jours. · 

Le chèque émis dans un autre pays que ce
lui ou il est payable doi t être présenté dans 
un délai, soit de vingt jours, soit de soixante
dix jours, sel on que Ie lieu d' émission et Je 
lieu de paiement se trouvent situés dans la 
même ou dans un autre Partie du monde. 

A eet égard, les chèques émis dans un pays 
de l'Europe et payables dans un pays riverain 
de la Méditerranée ou vice versa sant consi
dérés comme émis et payables dans la même 
Partie du monde. 

Le point de départ des délais susindiqués est 
Ie jour porté sur Ie chèque comme date d'émis
s1011. 

Art. 30. Lorsqu'un chèque est tiré entre 
deux places ayant des calen driers différents, 
Ie jour de l 'émission sera ramené au jour cor-

re'ipondant du calendrier du lieu du paiement. 
~<\.rt. 31. La présentation à une Chambre de 

ce,mpensation équivaut à Ja présentation au 
paiement. 

Art. 32. L a révocation du chèque n'a d'ef
fet qu'après l'expiration du déla i de présenta
tion. 

S' il n'y a pas de révocation, Ie tiré peu t 
payer même après l 'expiration du délai. 

Art. 33. Ni Ie décès du t ireur ni son inca 
pacité survenant après l'émission ne touchen t 
aux effets du chèque. 

Art. 34. Le t iré peut exiger, en pay'ant Ie 
chèque, qu'il lui so it remis acqwtté par Je 
porteur. 

L e porteur ne peut pas refuser un pa iemeni, 
partiel. 

En cas de paiement partiel, Je tiré peut 
exiger que mention de ce paiement so it faite 
sur Ie chèque et qu'une quittance lui en soit 
donnée. 

Art. 35. Le tiré qui paie un chèque en
dossable est obligé de vérifier la régularité 
de la suite des endossements mais non la 
signature des endosseurs. 

Art. 36. Lorsqu'un chèque est stipulé paya
ble en une monnaie n'ayant pas cours au lieu 
du paiement, Ie montant peut en être payé, 
dans Ie dé! ai de présentation du chéque, en 
la monnaie du pays d' ap rès sa valeur au jour 
du paiement. Si Ie paiement n'a pas été effec
tué à Ja présentation, Ie porteur peut, à son 
choix, demander que Ie montant du chèque 
soit payé dans la monnaie, du pays d'après Je 
cours, soit du jour de Ja présentation, soit du 
jour du paiement. 

Les usages du Jieu du paiement servent à 
déterminer la valeur de la monnaie étrangère. 
Toutefois, Ie tireur peut stipuler que la somme 
à payer sera calculée d'après un cours déter
miné dans le chèque. 

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas 
au cas ou Je t ireur a stipulé que Ie paiement 
devra être fait dans une certa ine monnaie 
indiquée (clause de paiement effectif en une 
monnaie étrangère). 

Si Ie montant du chèque est indiqué dans 
une monnaie ayant la même dénomination, 
mais une valeur différente, dans Ie pays 
d'émission et dans celui du paiement, on est 
présumé s'être référé à Ja monna ie du I ieu du 
paiement. 

Chapitre V. - Dtt chèque barré et du chèqttr 
à porter en compte. 

Art. 37. Le tireur ou Ie porteur d 'un 
chèque peut Ie barrer avec les effets indiqués 
dans l'art icle su ivant. 

Le barrement s'effectue au moyen de deux 
barres parallèles apposées au recto. Il peut 
être généra1 ou spécia l. 

L e barrement est généra] s'il ne porte entre 
les deux barres aucune désignation ou la men
tion "banquier" ou un terme équivalent; il 
est spécial si Ie nom d'un banquier est inscrit 
entre les deux barres. 

Le barrement général peut être transformé 
en barrement spécial , mais Ie barrement spé
cial ne peut être transformé en barrement 
général. 

Le biffage du barrement ou du nom d11 
banquier désigne est réputé non avenu. 
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Art. 38. Un chèque à barrement général ne 
peut être payé par Ie t iré qu'à un banqu ier ou 
à un cl ient du t iré. 

U n chèque à ba rrement spécial ne peut être 
payé par Ie t iré qu'au banquier désigné ou, si 
celui-ci est Ie t iré, qu'à soa client. Toutefois, 
Je banquier désigné peut recourrir pour l 'en
caissement à un autre banquier. 

Un banquier ne peut acquérir un chèque 
ban é que d'un de ses cl ients ou d'un autre 
banqu ier. Il ne peut l'encaisser pour le compte 
d'autres personnes que celles-ci. 

Un chèque portant p lus ieurs barrements spé
ciaux ne peut être payé par le tiré que dans 
le cas ou il s'agit de deux barrements dont 
l' un pom· encaissement par une Chambre de 
compensation. 

Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les 
d ispos it ions ci-dessus est responsable du préju
dice jusqu'à concurrence du montant çlu 
chèque. 

Ar t. 39 . Le tireur a insi que Je porteur d'un 
chèque peut défendre qu'on le paye en espèces, 
en insérant au recto la mention transversale 
,,à po1·ter en compte" ou une express ion équi • 
valente. 

Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, 
de la part du t iré, qu'à un règlement par 
écritures (crédi t en compte, v irement ou com
pensation) . Le règlement par écritures, vaut 
payement. 

Le bi ffage de la mention "à porter en 
compte" est réputé non avenu. 

Le t iré qui n'observe pas les dispositions ci
dessus est responsable du préjud ice jusqu'à 
concurrence du montant du chèque. 

Ghapitre VI. - Du ,·ecours faute de paiement. 

Art. 40. L e porteur peut exercer ses re
cours contre les endosseurs, le tireur et les 
autres obligés, si le chèque, présenté en temps 
util e, n'est pas payé et si Je refus de paiement 
est constaté: 

1 ° soit par un acte authentique (protêt); 
2° so it pa r une déclaration du tiré, datée 

et écrite sur le chèque avec l' indication 
du jour de la pl'ésentation ; 

3° so it par une déclaration datée d'u11e 
Ghambre de compensation constatant que 
le chèque a été remis en temps util e et 
qu'i l n'a pas été payé. 

Art . 41. Le protêt ou la constatation équi
valente doi t être fait avant l'expiration du 
délai de p résentation. 

Si la présentation a l ieu Ie dernier jour du 
dél a i , l e protêt ou la constatation équi valen te 
peut être établi Ie premier jour ouvrable sui
vant. 

Art . 42. Le porteur doit donner avis du 
défau t de paiement à son endosseur et au 
tireur dans les quatre jours ouvrables qui su i
vent Ie jour d u protêt ou de la constatation 
équivalente, et, èn cas de clause de retour sans 
frnis, Ie jour de la présentation. Ghaque en
dosseur doit, dans les deux jours ouvrables 
qui su ivent Ie jour ou il a reçu ] 'avis, faire 
connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, 
en indiquant les noms et les adresses de ceux 
qui ont donné les avis précédents, et a insi de 
suite, en remontant jusqu'au tireur. Les dé
lais ci-dessus indiqués courent de la réception 
de !'avis précédent. · 

Lorsqu'en conformi té de l' alinéa précédent, 
un avis est donné à un signata ire du chèquP, 
le même avis doit être donné dans le méme 
délai à soa avaliseur . 

Dans Je cas ou un endosseur n'a pas indiqué 
soa adresse ou l'a indiquée d'une façon ill is i
bl e, il suffit que !'avis soit donné à l'endosseur 
qu i Ie précède. 

Gelui qui a un avis à donner peut le faire 
sous une forme quelconque, même pa1· un 
simple renvoi du chèque. 

Il doit prouver qu'il a donné !'avis dans Ie 
déla i imparti . Ce déla i sera cons idéré comme 
observé si une lettre-missive donnant !'av is a 
été mise à la poste dans ]edit délai . 

Gelui qui ne donne pas ]'avis dans le déla i 
ci-dessus indiqué, n'encourt pas de déchéance; 
il est responsable, s'il y a li eu, du préjudice 
causé par sa négl igence, sans que les dom
mages-intérêts puissent dépasser le montant du 
chèque. 

Art. 43. Le t ireur, un endosseur ou un 
avaliseur peut, par la clause "retour sans 
frais", ,,.sans protêt", ou toute autre clause 
équivalente, inscrite sur Ie t itre et signée, 
d ispenser Ie porteur, pour exercer ses recours, 
de fa ire établir un protêt ou une constatation 
équivalente. 

Cette clause ne dispense pas Ie porteur de l a 
présentation du chèque dans Je déla i prescri t 
ni des avis à donner . La preuve de l 'inobser
vation du délai incombe à celui qui s'en p ré
vaut contre Ie porteur. 

S i la clause est inscri te par Ie tireur, ell e 
produit ses effets à l'égard de tous les signa
taires; si elle est inscr ite par un endosseur ou 
un avaliseur, ell e p roduit ses effets seulement 
à l 'égard de celui-ci. Si, malgré la clause 
inscrite par le tireur, Ie porteur fa it établi r Je 
protêt ou la constatation équ ivalente, les fra is 
en restent à sa ch arge. Quand la clause émane 
d'un endosseur ou d'un avali seur, les fra is du 
protêt ou de la constatation équi valente, s' il 
est dressé un acte de cette natu re, peuvent 
être recouvrés contre tous les signata ires. 

Art. 44. Toutes les personnes obi igées en 
vertu d'un chèque sont tenues sol ida irement 
envers Je porteur. 

Le porteur a le droit d'agir contre toutes 
ces personnes, ind ividuellement ou collective
ment, sans être astreint à observer l'ordre 
dans lequel elles se sont obligées. 

Le même dro it appartien t à tou t s ignataire 
d'un chèque qui a remboursé celui -ci. 

L'action intentée contre un des obl igés n'em
pêch e pas d' ag ir con tre les au tres, mêm e pos
térieurs à celui qui a été d 'abord poursui vi. 

Art. 45. L e porteur peut réclamer à celu i 
contre lequel il exerce son recours: 

1 ° Ie montant du chèque non payé; 
2° les intérêts au taux de six pour cent à 

partir du jour de la présentation ; 
3° les frais du protêt ou de la constatation 

équivalente, ceux des avis donnés, ainsi 
que les autres frais. 

Art. 46. Gelui qui a remboursé Ie chèque 
peut réclamer à ses garants: 

1 ° l a somme intégrale qu' il a payée; 
2° les intérêts de ladite somme, calculés au 

taux de six pour cent, à partir du jour 
ou il l' a déboursée; 

3° les frais qu'i l a fait. 
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Art. 47. Tout obligé contre lequ I un re- , 
cours est , xercé ou qui est exposé à un re
cours peut exiger, contre remboursement, la 
remise du chèque avec le protêt ou la con
statatiou équivalente et un compte acqu itté. 

Tout endosseur qui a remboursé Ie chèque 
peut biffer son endossement et ceux de on
do seurs subséquents. 

Art. 48. Quand la prósentation du chèque, 
la confection du protêt ou la constatation 
équivalente dans les délais prescrit est em
pêchée par un obstacle insurmontable (pre
scription légale d'un E tat quel conque ou autre 
cas de force majeure), ces délai s ont prolon
gés. 

Le porteur est temt de donner, sans retard, 
a vi s du cas de force majeure à on endoss ur 
et de mentionner eet avis, daté et s ign ' de 
lui, ur Ie chèque ou sur une allonge; pour 
le surplus, les dispositions de l 'article 42 sont 
appl icables. 

Après la cessation de l a force majeure, Ie 
po rteur do it, sans retard, présenter Ie chèque 
au pa iement et, s'il y a lie u, faire ótablir Ie 
protêt 011 une constatation équ ivalente. 

Si l a foi·ce m a jeure persiste au delà de 
qu inze jours à partir de la d ate à laquell e Ie 
po1-te ur a, même avant l'expiration du dé la, 
de présentation, donné avis de l a force ma
je ure à son endosseur, les recours peuvent être 
exe rcés, sans que ni la présentation ni Ie pro
têt ou une constatation équival ente so it néces
saire. 

Ne sont pas considérés comme constituant 
des cas de for e majeure les faits purement 
personnels au porteur ou à cel ui qu' il a chargé 
de la présentation du chèque ou de l 'établi sse
ment du protêt ou d'une constatation Óqui
va lente. 

Ch ap it,,·e VII . - De la pl-uralité cl' rumpla-ires . 

Art. 49. Sauf les chèques au porteur, tout 
chèque ém is dans un pays et payabl e da ns un 
autre pay ou dans une partie d'outre-mer du 
même pays et vice versa, ou bien émis et 
payable dans la même partie ou dans d1verses 
parties d'outre-mer du même pays, peut être 
t ir' en plusieurs exemplaires identiques. Lor -
qu'en chèque est établ i en p iu ieurs exem
plaires, ces exemplaires doivent être numóro
tés dans Ie texte même du titre, faute de quoi 
ch acun d'eux est considéré comme 1.111 chèq ue 
di tinct. 

Art. 50. Le pa iement fait sur un des exem
pla ires est libóratoire, a lors même qu'il n'est 
pas stipul é que ce paiement annul e l'effet des 
autres exempl aires. 

L'endosseur qui a transmis les exemplaires 
i1 différentes pe rsonnes, a insi que les endos
seurs subséquonts, sont ten us à ra ison de tous 
les exemplaires portant leur signatu re qui 
n'ont pas été restitués. 

Chapitre VIII. - Des c,ltémtio11.,. 

A rt. 51. En cas d 'a ltération du texte d'un 
chèque, le signata ire postérieut·s à cette al 
térat ion sont tenus dans les termes du texte 
a ltéré; le ignataires antér ienrs le ont dans 
les te rmes dn tcxte orig inaire. 

Chapltre IX. - De la pre.,cription . 

Art. 52 . Les actions en recours du porteur 
contr e les endosseur , l e t ireur et les autres 
obligés se prescrivent par six mois à pa rtir 
de l 'expiration du dél ai de présentation. 

L es actions en recom· des divers ob i igés au 
paiement d ' un chèque les uns contre les autres 
se prescrivent par six mois à partir du jou.
ou l 'obligé a rembou ,·sé Ie chèque ou du jour 
ou il a été lui-même actionné. 

Art. 53. L'interruption de la prescription 
n'a d 'effet que contre cel ui à l 'ógard duquel 
]'acte interrnptif a été fait. 

Chapit,·e X. - Dispositions yénél"a/e., . 

Art. 54. Dans la présente loi , Ie mot, 
" banquier" comprend aussi les personnes ou 
in titutions as imilóes par la loi aux ban
quiers. 

Art. 55. La présenta.tio11 et Ie protêt, cl'nn 
chèque ne peuvent être faits qu'un jou,· 
ouvrable. 

Lorsque Ie dern ier jour du dé lai accordó pa.
la loi pour l' accompl is ement des actes relatifs 
au chèque et notamment pour l a présentation 
ou pour l 'établissement du protêt ou d'un acte 
équivalent, est un jour férié lógal, ce délai est 
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en 
suit l'expiration. Les jours féri és intermé
di aires sont compris dans la computation du 
dé lai. 

Art. 56. L es délai prévu par le pré ence 
loi ne comprennent pa le jour qui lem sert 
de po int de dé part. 

Art. 57. Aucun jout· de g r:î.ce, ni ],:,gal ni 
judiciaire. n'est admis. 

ANNEXE IT. 

Article prem ier. Chacune des Hautes P a.-
t ies contractantes peut presc,·ire que l 'obliga
tion d'insérer da ns les chèques c réés sur so11 
territoire l a dé nomination de "chèque" prévue 
par l' a rticl e premier, N° 1, de la loi unifo,-. 
me, et l'obligation p.-évue a u O 5 dudit ar
t icle, d'indique1· de 1 ieu de création du chèq ue 
ne s'appliqueront que six mois après l'entrée 
en v igueur de la pré ente Convention. 

Art. 2. Chacune des Hautes Parties con
tr actantes a, pour les engagements pr is en 
matière de chèques s11 1· son terri toire, la fa 
cu lté de déterminet· de quelle manière il peut 
être supplée à la signature elle-m ' me, pourv11 
qu'u ne déclaration a uthe nt ique inscrite su r Ie 
chèque constate la volontó de cel11i qui aurnit 
dCt s igner. 

Art. 3. Par dérogation à l'article 2, a l inû" 
3, de la lo i un iforme, chacuno des H a utes 
P arti es contractantes a la facu l tó de prescri re 
que Ie chèque sans indication du l ieu de pai e
ment est con idé .-é com me payabl c au I ieu de 
a création. 
Art. 4. Chacune des 1:-fautes Parties con

tractantes se réserve la facultê, quant aux chè
ques émis et payables su r son territoire, de 
décider que les chèques t irés sur d 'autres per
sonnes que des banquiers ou des personnes n11 
instit utions assi milées par la loi aux banq u ieTs, 
ne sont pas valahles comme chèque ·. 
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Chacune des Hautes P art ies contrnctantes ' 
se réserve éga lement la faculté d'introduire 
dans sa loi na tionale l' a rticle 3 de Ia loi uni 
forme, dans la forme et dans les termes les 
mieux adaptés à l'usage qu'elle fera des d is
posit ions de l' alinéa précéden t. 

Art. 5. Chacune des H autes P arties con
t racta ntes a l a facul té de déterm iner Ie mo
ment ou Ie t ireur doit avo ir des fonds dispo-
11ibl es chez Ie t iré. 

Art. 6. Chacune des H autes Part ies con
t ractantes a la facu lté d'admettre que Ie t iré 
inscri ve sur Ie chèque nne rnent ion de ce rtif i
cat ion, confi rmation, visa ou autre déclaration 
équivalente, pourvu que cette déclaration n'a it 
pas l'effet d'une acceptation, et <l ' en régler 
les effets jurid iques. 

Art. 7. P a r dérogation aux articles 5 et 14 
de la loi uniforme, chacune des Hautes P ar
t ie contractantes se réserve Ia facu l té de 
prescrire, en ce qu i concerne les chêques 
payables sur son territoire et revêtus de la 
cla use "non transrni si bie", qu'un tel chèque 
ne peut être payé qu'au porteur qui l'a reçu 
avec cette c lause. 

Ar t. 8. Ch acune des H autes Par t ies con
tractantes se réserve la faculté de régler Ia 
question de savoir s i en deho1·s de cas visés à 
l 'article 6 de la Ioi uniforme, Ie chèque peut 
être t iré sur Ie t ireur I ui-même. 

Art. 9. P a r dérogation à l'article 6 de la 
loi uniforme, chacune des H autes P arties con-

t ractantes, soit qu'ell e admette d'une façon 
générale Ie chèque t iré sur Ie t ireur lu i-même 
(article 8 de la présente annexe ), so it qu 'ell e 
ne l' admette qu'en cas d'établissements mul ti
pies (art icle 6 de la loi uniforme ), se réserve 
Je droi t d'inte rdi re J'émiss ion d'un chèque de 
se genre a u porteur. 

Art. 10. Chacune des H a utes Parties con
tractantes, pa r dérogation à l'article 8 de la 
loi un iforme , se réserve d' admettre qu'un 
chèque so it stipulé payable au domici le d' un 
t iers autre qu'un ba nquier. 

Art. 11. Chacnne des H aute Parti es con
tractantes se réserve la facu l té de ne pas in
sérer l'art icle 13 de la loi unifo1·rne dans a loi 
nationale. 

Ar t . 12. Chacune des H autes P arties con
tractantes se réserve la facul té de ne pas ap
pliquer l' a rt icle 21 de la loi uniforme en ce 
qui concerne Ie chèque au porteur. 

Art . 13. P ar dérogation à l' article 26 de Ia 
loi uniforme, ch acune des H autes P arties con
tractantes a la facu lt,é d'admettre qu'un aval 
pourra être do nné sur son territoi re par un 
acte séparé, indiquant Ie Iieu ou il est inter
venu. 

Art. 14. Chacune des H autes P arties con
tractantes se réserve la facul té de prolonger 
Ie déla i prévu à l' a linéa prem ier de l' article 
29 de la Ioi uniforme et de fi xer les déla is de 
présentation pour ce qui concerne les territoi
res sournis à sa souveraineté ou autorit.ê. 

Chacune des H a utes P arties contractantes, 
par dérogation à l'alinêa 2 de l' a rt icle 29 de 
la lo i un iforme, se rése rv_è la facul té de pro
longer les déla is prévus dan la'cl ite d ispos i
tion pour les chèques émis et payables cl ans 
cl ifférentes P art ies du monde ou dans les pays 
différents d' une' P artie du· monde aut1·e que 
l 'Europe. · 

Deux ou plusieurs des H a utes P arti es con
tractantes ont l a facul té, en ce qui concerne 
les chèq ues érnis et payabl es sur leurs terri
to ires respectifs, de se mettre d'accord pour 
modi f ie r les déla is prévus à ) 'a l inéa 2 de 
l'article 29 de la loi uniforme. 

Art. 15 . Chacune des H autes P a rt ies con
tractantes a la facul t,é de déte rmi ne r , poUI" 
l' application de l 'article 31 de la loi uniforme, 
les insti tutions qui, selon la loi na tionale, doi
ven t être considérées comme Charnbres de 
compensation. 

A rt. 16. Chacune des H autes P arties con
tractantes se réserve, par dérogation à l' a rti
cle 32 de la loi uniforme, la facul té, pour les 
chèques payables sur son terr ito ire : 

a. d' adrnettre l a révocation du chèque même 
avant l'expiration d u délai de présen
tation; 

b. d' interd ire la révocation du chèque. 
même aprè l ' expi ration du déla i de 
présentation. 

En outre, chacune des H autes P arties con
tractantes a la facu l té de régler les mesures à 
prendre en cas de per te ou de vo l du chèque 
et <l 'en cléterminer les effets juridiques. 

Art. 17. Chacune des H a utes P arti es con, 
tractantes a la faculté de déroger, si elle Ie 
juge nécessa ire en des circonstances exception
nell es ayant trait au cours du change de la 
monna ie de son pays, aux effets de la clause 
prévue à l'article 36 de la loi uniforme et 
relative au paiement effectif en une monnaie 
étrangère en ce qui concerne les chèques paya
bles sur son terr ito ire . L a même règle peu t 
être appliquée pour ce qui concerne Ia créa
tion des chèques en monnaies étrangères su r 
Ie territoire national. 

Art. 18. Chacune des Hautes P arties con
tractantes se réserve Ia facu lté, pa r dérogation 
aux articles 37, 38 et 39 de la loi uniforme, 
de n'admettre dans sa Ioi nationale que les 
chèques ba rrés ou les chéques à porter en 
compte. N éanmoins, les chèques barrés et les 
chèques à porter en compte émis à l'étranger 
et payables sur son terri toire eront traités, 
respectivement, comme chèques à porter en 
compte et comme chèques barrés. 

Chacune des H autes P arties contractantes a 
également la facu l té de déterminer la men
t ion qui , d'apres la loi nationale, indiquera 
que Ie chèque est un chêque à porter en 
com pte. 

Art. 19. La question de savoir si le po rteu r 
a des droits spéc iaux sur la provision et quel 
lcs sont les conséquences de ces "droi t s, reste en 
dehors de la lo i un iforme . 

I I en est de même pour toute a ut re q u_estion 
concernant Ie rapport sur l a base cl uquel a 
été émis Ie chèque. 

Art. 20. Chacune des H aute P a ,·ties con
t1·actantes se réserve la facu lté de ne pas su
bordonner à la présentation du chèq\1e et à 
l'ótablissernent du protêt ou d'une constatation 
équivalente en ternps uti le la consen·ation d u 
recours contre Ie t ireu r et de régler les e ffets 
de ce recours. 

Art. 21. Chacune des H autes Parties con
tractantes se réserve Ia facul té de p rescrire. 
pour ce qui concerne les chèque payables su r 
on terri toire, que la constatation du ,·efus de 

pa iernent prévue aux arti cles 40 et 41 de la 
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loi uniforme, pour la conservation des recours 
devra obligatoirement être fa ite pa r un pro
têt à l'exclusion de tout acte équivalent . 

Chacune des Hautes P ar t ies contractantes a 
également la facul té de prescrire que les dé
clatations p révues aux Nos. 2 et 3 de l'article 
40 de la lo i uni forme, soient transcrites sur 
un registre pub] ic dans la déla i fi xe pour le 
p rntêt. 

Art. 22. P a r dérogation à l' article 42 de la 
loi uniforme, chacune des H a utes P a rt ies con
tractantes a la facul té de ma intenir ou d'in
troduire Ie système d' av is à donner par !'o ffi
cier public, savoir qu'en effectuant Ie protêt, 
Ie nota ire o u Ie fonctionnai re qui , d'après la 
loi ,nationale, est autorisé à dresser Ie protét 
est 'tenu <l' en donner av is pa r écrit à celles des 
pe rsonnes obi igées dans Ie chèque dont les 
adresses sont, so it indi{juées sur Ie chèque, soit 
connues par !'offi cier public dressant Ie pro
têt , soit ind iquées par les personnes aya nt 
exigé Ie protêt. Les dépenses résultant d' un 
te l av is sont à a jouter aux fra is du protêt. 

Art. 23. Chacune des H autes P arties con
t raptantes a la faculté de pre crire en ce qui 
concerne les chèques qui sont à l a fois émis et 
payables sur son territo ire, que Ie taux d' in
térêt, dont' il est question à l 'article 45, N ° 2, 
et à l ' article 46, N ° 2, de la loi uni forme, 
ponrra être remplacé p ar Ie taux légal en 
vigueur dans Ie ter r itoi re de cet te H aute P ar
tie cont ractante. 

Art. 24. P ar dérogat ion à l 'articl e 45 de la 
loi un iforme, chacune des Hautes P arties con
tractantes se réserve la faculté d'insérer da ns 
sa loi nationale une d isposit ion prescrivant q ue 
le porteur peut réclamer à celui contre lequel 
il exerce son recours un droit de commiss ion 
clont Je montant se rn déterminé par cette loi 
nationale. 

II .en est de même, par clé rngation à l'ar
t icle 46 de la loi un ifo rme; en ce qui concerne 
la personne qui , ayant remboursé Ie chèque, 
en réclame Je monta nt à ses garants . 

Ai-t. 25 . Chacune des H a utes P art ies con
t ractantes e t libre de décider que, clans Ie cas 
de déchéance ou de prescr iption, il snbs istera 
sul· son terr itoire une action contre Ie t ireur 
qui u'a pas fa it prov ision ou contre un t ireu r 
ou un endosseur qui se sera it en r ichi injuste
ment . 

Art. 26. C'est à la législation de chacune 
de H autes P arties contractantes qu' il appar
t ient de déterminer les causes d'interrupt ion 
et de suspension de la prescription des actions 
résul tant d ' un chèque <lon t ses tribunaux ont 
à connaît re. 

Les aut res H aute P a rt ie contractantes out 
la faculté de déterminer les condi t ions aux
quelles e lles recon naîtront de pare ill es causes. 
Il en est de même de l 'effet d'une act ion com
me moyen de faire courir Ie déla i de prescr ip
t ion prévu à l'article 52, a li néa 2, de la loi 
un iforme. 

Art . 27. Chacune des H autes P arties con
t rnctantes a la faculté de prescrire que ce1·
tains jours onvrables seront ass imilés aux jours 
fériés légaux en ce qui concerne Ie déla i de 
présentatio11 et tous actes rela tifs aux chèques. 

A rt. 28 . . Chacune des Hautes P a r t ies con
tractantes a la facul té d' éd icter des disposi- , 
tions exceptionnelles d'ordre général rela ti ves 

à Ja proroga t ion du pa iement a insi qu' aux dé
lai concernant les actes conser vatoirès des 
recours. 

Art. 29 . Il appartient à chacune des Hau
tes Parties contracta ntes, en vue de l' appl ica
tion de la loi u niforme, de déterminer quels 
sont les banquiers et quelles sont les person
nes ou institutions qui , en raison de la na ture 
de leur act iv it.é, sont ass imil ées aux banquiers . 

Art. 30. Chacune des H autes P arti es con
tractantes se réserve la faculté d'exclure, en 
tou t ou en pa rt ie, l 'application de la loi uni
forme en ce qui concerne les chèques postaux 
et les chèques spéc iaux, so it des I nstituts 
d' émiss ion, soi t des Ca isses publi ques, soit des 
Institut ions publiques de crédi t, en tant que 
les titres ci-dessus v isés fon t l' objet d'une 
réglementation spécia le . 

Art . 31. Chacune des H aute's P arties con
tractantes s' engage à reconnaître les disposi 
t ions adoptées pa r to ute H aute Part ie con
tractante en vertu des a rti cles 1 à 13, 14 , 
a linéas 1 et 2, 15 et 16, 18 à 25 , 27 , 29 et 30 
de p résente annexe. 

P rotooole de la Convention portant lol 
uniforme sur les ohèques. 

Au moment de procéder à l a signature de 
la Convent ion, en date de ce jour, portant Loi 
uniforme sur les chèques , les souss ignés, dû
ment autori sés, sont convenus des d ispositions 
suiva ntes : 

A . 
L es M embl'es de la Sociét,é des N ations et 

Jes E tats non membres qui n'aura ient pas étè 
en mesure d' effectuer avant Ie l er septembre 
1933 Je dépöt de leur ratification sur ladite 
Conven t ion s' engagent à adresser, da ns les 
quinze jours suivant cette date, une communi
cation au Secréta ire général de la Société des 
N ations, pour lui faire connaître la situa tio11 
da ns laquelle il s se trouvent en ce qui con
cerne la ra t ifi cation. 

B. 
S i, à l a date d u l er novembre 1933, les con

di t ions prévues à l 'article VI, a li néa 1 , pour 
l' entrée en vi gueur de la Conven t ion, ne sont 
pas remplies, Ie Secrétaire généra l de la 
Société des Iations convoquera une réuuion 
des Membres de la Société des ations et des 
Etats non membres qui aura ient signé la 
Conven t ion ou y a ura ient a dhé ré. 

Cette réun ion aura ponr objet !'examen de 
la situation et des mesures à prendre, Ie cas 
échéant , poUI' y fa ire face. 

C. 
Les H autes P a rties cont ractantes se commu

niqueront réc iproquemcnt dès leur m ise en 
vi guem , les di spos itions législatives qu'elles 
établ iront su r leur tenitoi res respectifs en 
exécut ion de la Convent ion. 

En foi de quoi les Plénipotentia irés on t 
signé Ie présent P rotocole. 

F a it à Genève, Ie di x-neuf mars mi l neu f 
cent t ren te. et 1111 , en simpl e expédi t ion, qui 
se ra déposée -dans les archives du Secróta riat 
de la Société des N ations ; copie con forme en 
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sera transmise à tous les Membres de la So
ciété des N ations et à tous les Etats non mem
bres représentés à la Conférence. 

A llemagne: 

A utriche: 
Bel gique : 
Danemark : 

L. Quassows ki. 
D r. Al brecht. 
Erwin P ätzo ld . 
Dr. Guido Strobele. 
De la Va llée Pouss in. 
H elper. 
V . Ei gtved. 

V-ille l ib,·e de Dantzig : 

J,Jquateur : 
Espagne : 
Finlande: 
F,·anoe : 
Grèce : 

H ong,·ie: 
r talie : 

J apon : 

L uxernbourg: 
M exique : 
Monaco: 
Nor vège : 
Pays-Bas: 
Pologne : 
P ortugal: 
R oumanie: 
S1tède : 

Suisse : 

'L'chécoslovaqi,ic : 

'l',irquie : 
Y o·ugoslavie : 

J ózef Sulkowsk i. 
Alex Gaste lu. 
F rancisco Bernis. 
F. Grönwall . 
J . P e rcerou. 
R. R aphaël. 
A. Contoumas. 
P elényi. 
Amedeo Giannin i. 
G iovanni Zappalà. 
N . K awashima. 
U ki tsu T anaka. 
Ch. G. Vermaire. 
Anton io Castro-Lea!. 
C. H entsch. 
Stub Holmboe. 
J. Koste rs. 
Józef Sulkowski. 
José Caeiro da Matta. 
C. Antoniade. 
E. Ma ,·ks von Würtem berg. 
Birger Ekeberg. 
K. Dahlberg. 
Vischer . 
H ul ftegger . 

Dr. K arel H ermann Otavsky. 
Cem al Hüsnü. 
[. Choumenkovitch. 

Conventlon destlnée a régler certalns 
conntts de lols en matlère de chèqnes. 

Le Président du R eich a ll emand ; Ie P rési-
dent fédéral de la R épubl ique d' Autriche; Sa 
Majesté Ie R o i des Bel ges; Sa Majesté Ie Roi 
de Danemai'k et d' I slande; Ie Président de 
la R épublique de P ol ogne, pour la Vi ll e libre 
de D antz ig ; Ie P résident de la République de 
l' Equateur ; Sa M a jesté Ie R oi d'Espagne; Ie 
Président de la Républ ique de Fini ande; Ie 
Prés idcnt de la Rép11bl ique fra nçaise, Ie P ré
sident de la Répu blique hellén ique; Son Al 
tesse Sé rénissime Ie R égent du R oyaume de 
Hongrie ; Sa Majesté Ie Roi d' I ta l ie; Sa Ma
jesté l'Empereur du Japon ; Son Al tesse 
Royal e la Gra nde-Duchesse de Luxembourg; 
Ie Prés ident des Eta ts-Unis du Mex ique; Son 
Altesse Sé réniss ime Ie Prince de Monaco; Sa 
M a jesté Ie Roi de Norvège; Sa Ma jesté la 
R eine des P ays-B as; Ie Président de la R é
publ ique de Pol ogne; Ie Prés ident de la R é
publ ique portuga ise; Sa M a jesté Ie R o i de 
Ro umanie; Sa M ajesté Ie R oi de Suède; Ie 
Conseil fédé ral suisse; Ie Prés ident de la R é
publique tchécoslovaque ; Ie Prés ident de la 
R épublique turque; Sa Majesté Ie Roi de 
Yougoslavie, 

Désireux d' adopte r des règles pout· résoud re 
certa ins confli ts de lois en matière de chèques, 
oot désigné leurs plén ipotentia i1·es, savo ii:: 

L e P résident du Jl eich allemand: 
M . L eo Quassowsk i, Conse iller m in istóriel 

au M in istère de la Justi ce du R eicb ; 
Le docteur E r ich Albrecht , Conse ill er de lé

gation au M inistè re des Affa ires étrangères 
du R eich; 

L e docteur Erwin P ätzo ld , Conseiller a ll 
T r ibunal de Schweidn itz. 

L e Président fédéral de lei R épubliq·ue d' Au
triche: 

Le docteur Guido Strobele, Conseiller rni
nistériel au Ministère fódé ra l de la J 11stice. 

Sa M ajesté lc lloi deo B elqeo: 
M. J . de la Va ll ée Poussi n , Secréta ire gé

néral honoraire du Mi nistère des Sciences 
et des Arts. 

Sa M ajesté t e lloi de Danl'mar k et c/"hlumlr: 
M. Axel H elper, Conse ill er min istérie l a u 

Ministère du Com merce et de !'Industr ie; 
M . Valdemar Ei gtved , Directeur de la " Pri

vatbanken" à Copenh ague. 

L e P,·ésident de la llépublique dl' P olo1111r, 
po·ur la Ville libre de JJantzig: 

M . J ózef S ul kowski, Professeur à l'U 11 irn r
sité de P oznau, Membre de la Comm ission 
de codi fication de P olog11e. 

L e Président de la l lépubl iq-uc cle l' fJquàt,·ur: 
Le docteur A le jand ro Castel ü, Co11sul à 

Genève. 

Sa M ajesté l e ll oi rl' Hopa11111• : 
Le professeur F rn ncisco Bern is, Secréta i re 

général du Con e il supérieur ba ncaire. 

L e Président de la llépublique de F inlande: 
M . Filip Grönwall , Conse il] er d'Etat, Mem

bre de la H aute Cou r administrative. 

L e Président de la l lép,iblique frança iRc : 
l\lL Louis-J ean P ercerou, P rofesseur à la l!'u

cul té de Droit de l'Univers ité de P aris . 

L e Président de la llépublique hell énique: 
M . R. R aphaël, Délégué perma nent aup rès 

de la Société de Nations; 
M . A. Contoumas, pt·emie r Sec1·éta ire de la 

Dé légation permanente a up1·ès de la Su
ciété des N ations. 

Son Altesse Sérénissi-mc Ie R éqent du Hoy
amne de H ongrie: 

M . J ean P elényi, Ministrn l'és ident, Chef de 
la Délégation rnyale n11 p1·ès de la SociNó 
des ations . 

Sa Majesté le Hoi d' !tal.ie: 
M . Amecleo Gi annini, Co11se ill e r d 'Eta t, l\ l i

n istre plénipolentia ire de p remiè re clasae: 
M . Giovanni Zappalà, Avocat, Che f de cl i

vi sion au J\'linistère des F ina nce . . 
Sa M ajesté l'E111pe1·eur d·u J apon : 

J\'l. Nobutaro K awash ima, E nvoyó extr.1orcli
na ire et Ministre plénipotenti a ire pl'ès Ie 
Prés ident de la R épublique he llénique: 

M. U ki tsu Tana ka , Juge à la Cour suprême 
du J apon. 

S o11 Altesse R oyaJ. ,· let G·rande- Dnt lu .. ,.,r ,!,· 
L uxe11i bourg : 

M . Charl es Verma iro, Consul à Cenè,·e. 
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Le Président des Etats-Unis du Mexique : 
M. Antonio Castro-Lea!, Observateur auprès 

de la Société des Nations. 
Son Altesse Sérénissirne le Prince de Monaco : 

M . Conrad E. Hentsch, Consul général de la 
Principauté à Genève. 

Sa Majesté l e Roi de Nor·vège: 
M. C. Stub Holmboe, A vocat à l a Cour 

suprême. 
Sa Majesté la R eine des Pays-Bas: 

Le docteur J. Kosters, Conseiller à la Haute 
Cour de Just ice, ancien professeur de l'Uni
versité de Groningue. 

Le Président de la République de P ologne : 
M . J ózef Sulkowski, Professeur à l'Univer

sité de Poznan Membre de la Commission 
de codification de Pologne. 

T,e l'résidcnt de la République portugaise : 
L e docteur José Caeiro da Matta , Recteur 

de l'Université de Lisbonne, Professeur à 
la Faculté de droit, Directeur de Ja Ban
que de Portugal et Juge suppléant à la 
Cour permanente de Justice intei·nationale. 

Sa Majesté le Roi de Ro·umanie: 
M . Constantin Antoniade, Envoyé extraordi

naire et Ministre plénipotentiaire auprès 
de la Société des Nations. 

Sa Majesté l e Roi de Suède: 
Le baron Erik Teodor Marks von Würtem

berg, Président de la Cour d'appel de 
Stockholm, anc ien Ministre des Affaires 
étrangères; 

M. L. Birger Ekeberg, ancien Ministre de 
la Justice, Président de la Commission de 
législation c ivile, ancien Conseiller de la 
Cour suprême.; 

M . Knut Dahlberg, ancien Ministre de 
l'Agricultu re, Directeur de l 'Association 
des Banques suédoises. 

f, e Conseil fédéral suiss,e : 
Le docteur Max Vischer, Avocat et Notaire, 

prem ier Secrétaire de l'Association suisse 
des Banquiers à Bàle; 

Le docteur 0. Hulftegger, Premier Secré
taire du Directoire de l'Union suisse du 
Commerce et de !'Industrie à Zurich . 

!,e P1·ésident de la République tchécoslovaque : 
Le docteur Karel Hermann-Otavsky, Profes

seur à l'Université de Prague, Président 
de la Commission de codification du droit 
commercial au Ministère de l a Justice. 

L e Président de la République turque : 
Cemal Hüsnü bey, Envoyé extraordinaire et 

Ministre plénipotentiaire près Ie Conseil 
féréral suisse, ancien Ministre de l ' In
struction pub! ique. 

Sa Majesté le Roi de Yo·i;goslavie: 
M. I. Choumenkovitch , Ministre plénipoten

tia ire, Dél égué permanent auprès de Ja 
Société des N ations. 

lesquels, a pr-ès avo ir communiqué leurs pleins 
pouvoi rs, trouvés en bonne et due forme, sant 
convenus des dispositions suivantes. 

Articl e premier. Les Hautes Parties con
tractantes s'engagent, les unes vis-à-v is des 
autres, à appliquer pour la solution des con
ffits de lois ei-dessous énumérés, en matière 
de chèques, les règles indiquées dans les arti-

cles suivants: 
Art. 2. La capacité d'une personne pour 

s'engager par chèque est déterminée par sa loi. 
nationale. Si cette loi nationale déclare com
pétente la loi d'un autre pays, cette demière· 
loi est appl iquée. 

L a personne qui serait incapable, d'après la 
loi indiquée par l'alinéa précédent, est néan
moins valablement tenue, si la signature été· 
donnée sur Ie territoire d'un pays d'après la 
législ ation duquel la personne aurait été ca
pable. 

Chacune des Hautes Parties conkactantes a 
la faculté de ne pas reconnaîtTS la val idité de 
!'engagement pris en matière de chèques par· 
l'un de ses ressortissants et qui ne serait temL 
pour valable dans Ie territoire des autres Hau
tes Parties contractantes que par application 
de l 'alinéa précédent du présent article. 

Art. 3. La loi du pays ou le chèque est 
payable détermine les personnes sur lesquelles 
un chèque peut être t iré. 

Si, d'après cette loi, Ie titre est nul comme· 
chèque en raison de la personne sur laquelle 
il a été tiré, les obligàtions résultant des sig 
natures y apposées dans d'autres pays <lont. 
les lois ne contiennent pas ladite disposi t ion 
sont néanmoins valables. 

Art. 4. La forme des engagements pris en 
matière de chèques est réglée par la loi du 
pays sur Ie territoire duquel ces engagements 
ont été souscrits. Toutefois, l'observation des 
formes prescrites par la loi du lieu du paie
ment suffit. 

Cependant, si les engagements souscrits su i· 
un chèque ne sont pas valables d'après les 
dispositions de l'alinéa précédent, mais qu'ils 
soient conformes à la législation du pays ou 
un engagement ultérieur a été souscrit, la 
circonstance que les premiers engagements 
sont irréguliers en la forme n'infirme pas la 
validité de ! 'engagement ultérieur. 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
a la facul té de prescrire que les engagement& 
pris en matière de chèques à 1 'étranger par un 
de ses ressortissants seront valables à l'égarrl 
d'un autre de ses ressortissants sur son terri 
toire, pourvu qu'ils aient été pris dans la 
forme prévue par la loi nationale. 

Art. 5. La loi du pays sur Ie ten-ito ire du
quel les obligations résultant du chèque ont 
été souscrites règle les effets de ces obliga
tions . 

Art. 6. Les dél a is de l 'exercice de l'action 
en recours sant déterminés pour tous les s ig na 
taires par la loi du lieu de la création <lu 
titre. 

Art. 7. La loi du pays ou le chèque e,t 
payable détermine: 

1 °. si Ie chèque est nécessairement à vue 
ou s'il peut être tiré à un certain dél ai de vue 
et également quels sont les effets d'une post
date; 

2° . Ie dé la i de présentat ion ; 
3°. si le chèque peut être accepté, cert ifié , 

confirmé ou visé et quels sont les effets de 
ces mentions; 

4°. si Ie porteur peut ex iger et s' il est te riu 
de recevoir un paiement partiel ; 

5°. si le chèque peut être barré ou être 
revêtu de la clause "à porter en compte" ou 
d'une express ion équivalente et quels sont Ie& 
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effets de ce ba rrement ou de cette clause ou 
<le cette ex press ion équ iva lente; 
. 6°. si Ie porteur a des droits spéciaux sur 
la provision et quelle est la nature de ceux-ci ; 

1°. si Ie tireur peut révoquer Ie chèque ou 
faire opposition au paiement de celui-ci ; 

8°. les mesures à prendre en cas de perte 
ou de vol du chèque; 

9°. si un protêt ou une constatat ion équi 
,·a len te est nécessaire pour con erver Ie droit 
de recours contre les endosseurs, Ie tireur et 
les autre obi igés. 

Art . 8. La forme et les délais du protêt, 
a insi que la forme des autres actes nécessa ires 
il l 'exercice ou à la conservation des droits en 
matière de chèques, sont réglés par la loi du 
pays sur Ie territoire duquel doit être dressé 
Ie protêt ou passé ]'acte en question . 

Art. 9. Chacune des Hautes Parties con
tractantes se réserve la faculté de ne pas ap
pliquer les principes de droit international 
privé consacrés par Ja pré ente Convention en 
t;rnt qu'il s'agit: 

1 ° d'un engagements pris hors du terri 
to ire d'une des Haute Parties contrac
tantes; 

2° d'une loi qui serait applicab le d'après 
ces principes et qui ne serait pas cell e 
d' une des H autes Parties contractantes. 

Art. 10. D ans Ie territoire de chacune des 
Hautes Parties contractantes, les dispositions 
de Ja présente Convention ne seront pas appli 
cables aux chèques déjà créés au moment de 
l a mise en v igueur de la présente Convention. 

Art. ll. La présente Convention , dont les 
textes français et anglais feron t également foi , 
portera la date de ce jour. 

Ell e pourra être signée ultérieurement 
jusqu'au 15 juillet 1931 au nom de tout Mem
bre de la Société des ations et de tout Etat 
non membre. 

Art. 12. La présente Convention sera rati
fiée. 

Les instruments de ratification seront dé
posés avant Ie ler septembrn 1933 auprè du 
Secrétai re général de la ociété des Nations , 
qui en notifi era imméd iatement la réception à 
tous les Membres de la Société des Nations et 
n.ux Etats non membre au nom desquels la 
présente Convention a été s ignée ou au nom 
desquels il y a été adhéré. 

Art. 13. A partir du 15 juillet 1931, tout 
êlfombre de Ja Société des Nations et tout 
Etat non membrn pourront y adhérer. 

Cette adhésion s'effectuera par une noti fi 
cation au Secrétaire gén'ral de la Société des 
• ations pour être déposée dans les archives 
du Secrétariat. 

Le Secrétaire généra l notifiera ce dépöt im
médiatement à tous les Membres de la Société 
des Nations et aux Etats non membres au 
110m desquels -la présente Convention aura été 
signée ou au nom desq uels il y aura été 
adhéré. 

Art. 14. La présente Convention n' entrnrn 
en vigueur que lorsqu'elle aura été ratif iée ou 
qu' il y aura été adhéré au nom de sept Mem
bres de Ia Société des N ations ou Etats non 
membre , parmi lesquels devront figurer trois 
des Membres de la Société des Nations re
présentés d'nne maniè ,·c permanente au Con
seil: 

La date de l'entrée en vigueu,· sern Je 
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la ré
ception par Ie Secrétaire général de la So
ciété des Nations, de la septième ratification 
ou adhésion , con[ormément à l'alinéa premie,· 
du présent article . 

Le Secrétaire général de la Société des Na
tions, en laisant les notifications prévues aux 
articles 12 et 13, signalera spécia lernent que 
les ratifications ou adhésions visées à l'alinéa 
premier du présent article ont été recueillies. 

Art. 15. Chaque ratification ou adhés ion 
qu i interviendra après l 'entrée en viguetir de 
la Convention conformément à l' articl'e 14 
sortira ses effets dès Ie quatre-vingt-dixième 
jour qui suivra la date de sa réception par Je 
Secrétaire général de la Société des Nations. 

Art. 16. La présente Convention ne pourra 
être dénoncée avant l' expiration d'un déla i 
de deux ans à partir de la date à laquell c 
ell e sera entrée en vigueur pour ce Membre 
de la Société des Nations ou pou1· eet Etat 
non membre; cette dénonciation produira ses 
effets dès Ie quatre-v ingt-dixième jour suivant 
la récep tion par Je Secréta ire général de la 
notification à lui adressée. ' 

Toute dénonciation sera communiquée im
médiat.ement par Ie Secrétaire général de la 
Société des N ations à tous les Membres de la 
Société des ations et aux E tats non mem 
bres au nom desquels Ia présente Convention 
a été signée, ou au nom desquel s il y a été> 
adhéré. 

Chaque dénonciation n'aura d 'effet qu'en 
ce qui concerne Ie Membre de la Société des 
Nations ou l'Etat non membre au nom du
quel ell e aura été fa ite. 

Art. 17. Tout Membre ~ e la ociét.é des 
Nations et tout Etat non membre à l'égarcl 
duquel la présente Convention e t en vigueur 
pourra adresser au Secrétaire général - de la 
Société des Nations, dès l' expirat ion de la 
quatrième année suivant l'entrée en vigueur 
de la Convention, une demande tendant à la 
revision de certaines ou de toutes les di sposi
tions de cette Convention. 

Si une tell e demande, com.rnuniquée aux 
autres Membres ou Etats non membres entre 
lesquels la Convention est a lors en vigueur, 
est appuyée da ns un déla i d'un a 11 par au 
mains six d'entre eux , Ie Conseil de l à So
ciété des Nations décidera s' il y a li eu de con
voquer une Conférence à eet effet. 

Art. 18. Les H autes Parties contractantes 
peuvent déclarer, au moment de la signàture 
de la ratification ou de l' adhésion, que, par 
leur acceptation de la présente ÇonvE)ntion , 
e l les n' entendent assumer aucune ' obligation 
en ce qui concerne ]'ensemble ou toute partie 
de ]eurs colonies, protectorats ou territoires 
placés ous leur suzerainetó ou mandat; dans 
ce cas, 1 a présente Convention ne sera pas 
applicable aux tel'ritoires faisant l'objet de 
parei ll e décl aration. 

Les Hautes P arties contractantes pourront , 
dans la sui te, notifier au Secréta ire g'énéra l 
de la Société de Nations qu' ell es entendent 
rendre la présente Convention applicable à 
!'ensemble ou à toute partie de leurs - territoi 
res a,yant fait l 'objet de la déclaration prévue 
à l'alinéa précédent. Dans ce ·cas, l a Conven
tion s'appliquera aux territoires v isés dans Ja , 
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n tification quafi-e-vingt-dix jou•·s a près la ró,· 
c tion de cette dernière par le Secrétai re 
grnéral de la Société des N atiohs. 

::->e méme, les H autes P a rti es con t ractantef 
peU'vent à tout moment décla rer qu' elles en
tendent que la présente Convention cesse de 
s'a ppliquer à ]'ensembl e ou à toute partie de 
leurs colonies, protectorats ou territo ires pl a
cés sous leur suzera ineté ou ma ndat; dans ce 
cas, l a Conven tion ce sera d'être applicab le 
aux territo ires fa isant l'objet de pareill e dé
cl aration un an ap rè . la réce pt ion de cette 
dernière par le Sec,·ótaire général de Ia So
cié¼ des N ations. 

Art. 19. La présente Convent ion sera en
registrée par Ie Secrétaire généra l de la 
Société de N ations clès son entrée .en vigueur. 

E n foi de quo i les Plénipotent ia ires susnom
més ont signé la p1·ésente Convention . 

Fait à Genève, le d ix-neuf mars m il neuf 
cent trente et un, en simple expédit ion, qui 
sern. déposée dans les archives du Secrétariat 
de la Société des N ations ; copie con fo rme en 
sera transm ise à tous les Membres de la So
ciétó des Nations et à tous les E tats non mem
bres rep résentés à la Conférence. 

Alte111agn e : 

. 4 ut1·iclie : 
B el (lique : 
/Jafümark : 

L. Quassowski. 
Dr. Albrecht. 
Erwin Pätzold. 
D r. Guido St robele . 
De la Vall ée P oussin. 
Helper. 
V. Eigtved. 

V;//e l ib1·e de Dantzig: 

J!Jqual eur: 
Espagne: 
"fi'i-rdande: 
F ranc.c: 
G·rèu: 

H ongrie : 
ltalit : 

.lapo11: 

L ux< 111 bou1·g : 
11fexique : 
i:"°lf Olr(lCO: 

No,-,. èr1c : 
Pdys-Bas : 
P ol'or1ne : 
P ortugal: 
R o·11>Mwic : 
Sidrlt : 

· J ózef Sulkow ki . 
Alex Gastelu. 
Francisco Bemis. 
F. Grönwall. 
J . P ercem11. 
R. R aphaël. 
A . Contoumas. 
Pelényi. 
Amedeo Gian nini . 
G iovanni Zappalà. 
N . Kawashima . 
U kitsu Tanaka. 
Ch. G. Verma ire. 
A ntonio Cast ro-Lea!. 
C. H entsch. 
ai/, re f erendmn. 
Stub Holmboe. 
J . K osters. 
J ózef Sulkowski. 
J osé Caeiro da Matta. 
C. A ntoniade. 
E. Marks von Würtemberg. 
Birger Ekeberg. 
K . Dahlberg. 

S0 115 1·éserve de rati fi ca tion pa r S . M. le R oi 
de Suède avec l'approbation du Riksda g. 

Vischer. 
H ulftegger . 

'J'rblroslovaquic: 
· · ·' Dr. K arel H erman n Otavsky. 
l' urquic: Cemal Hüsnü . 
Yougo.,ta v ie: I. Cho{,menkovit<:h. 

Protl)cole de la Conventlon destlnée à 
ré,rler cerfalns con fllts de lols en 

matlère de chèqnes. 

Au r 1omer.t de procéder à l a signature de 
la Convention en date de ce jour, destinée à 
règler cer ta ins confli ts de lois en matière de 
chèques, les soussignós, dûment autorisés, sont 
convenus des di spositions suivantes : 

A . 
Les Membres de la Société des ations et 

les Etats non membres qui n 'au rn ient pas été 
en mesure d'effectuer avant Ie l er septembre 
1933 le dépöt de leur ra tification sur ladi te 
Convention, s'engagent à adresser, dans Jes 
quinze jours suivant cette date, une commu
nication au Secréta i re génér al de la Sociét{, 
des N ations, pour lui fa ire connaî t re la si tua 
t ion dans laquelle il s se t1·0L1vent en ce qui 
conceme la rntification. 

B. 
S i, à la date du ler novembre 1933, les cou

dit ions prévues à l'art icle 14, al inéa 1, pour 
l'entrée en vigueur de la Convent ion, ne sont 
pas remplies, le Secré ta ire général de la So
ciété des N ations convoquera une réunion des 
Membres de la Société des N ations et des 
Etats non membres au nom desquels la Con
vention aura été signée ou au nom clesquels 
il y aura été adhéré. 

Cette réunion aura pour objet !'examen de 
la situation et des mesures à prendre, Ie cas 
échéant, pou r y fai re face . 

c. 
Les H a utes Part ies contractantes se commu

niqueron t réciproquement, dès leur mise en 
vigueur, les di spositions législat ives qu 'e lles 
établi ront sur leu-rs territoi res respectifs en 
exécut ion de la Convention. 

En foi de quoi les Pléni potentiaires 011! 
signé le présent P rotocole. 

F a it à Genève, Ie clix-neuf mars mi l 11euf 
cent trente e t un, en simple expédition , qui 
sera déposée dans les a rchives du Secrétari at 
de la Société des N ations; copie conforme en 
sera transmise à tous les Membres de la So
ciété des N ations et à tous les Eta ts non mem
bres rep résentés à la Conférence. 

A. l le111arr11 e : 

Aut,·iche : 
B elgique: 
Danem ark: 

Vill e libre d e 

Equalcur : 
Espagnc : 
Finl andc : 
"/i'ranoc : 
Grèt-e : 

Hong1·ic: 
! tal ie: 

Japon : 

Luxem bourg: 

L . Quassowski . 
D r. Al brecht. 
Erwin Pätzold. 
Dr. Guido Strobele. 
De la Vallée P ouss in. 
H elper. 
V . Ei gtved. 

Dantzig : 
J ózef Sulkowski. 
Alex Gasteli1. 
Francisco Berni s. 
F . Grönwal l. 
J. Percerou. 
R. Raphaël. 
A . Contoumas. 
P elényi. 
Amedeo Gi annini . 
Giova nni Zappalà. 
N. Kawashima. 
Uki tsu Tanaka . 
Cb. G. Verma ire. 
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M exiq-ue: 
M onaco: 
. Vorvège : 
Pays-B as: 
Pologne: 
Po,·tuga,l : 
Jlownanie : 
S-uède: 

S-uisse: 

'J'chéroslo vaquie : 

'l1u1·quie : 
Y ougo.slav ie : 

Antonio Castro-Lea!. 
C. H entsch. 
Stub Holmboe . 
J. Kosters. 
Józef Sulkowski. 
J osé Caeiro da M atta. 
C. Antoniade. 
E . Marks van Würternberg. 
Birger Ekeberg. 
K. Dahlberg. 
V ischer. 
Hulftegger. 

Dr. Karel H ermann Otavsky. 
Cernal Hüsnü. 
I. Choumenkovi tch. 

Conventl-0u relative au droit de timbre en 
matlère de chèques. 

Le Président du Reich al Iemand; Ie Prési
dent fédéral de la République d' Autriche; Sa 
Majesté Je Rai des Belges ; Sa Majesté le Rai 
de Gr ande-Bretagne, d'Irlande et des terr i
to ires bri tanniques au delà des mers, Empe
reu r des Indes; Sa Majesté Ie Rai de Dane
mark et d'Islande; Ie Président de la R épu
bliq ue de Pologne, polll' la Ville l ibre de 
Dantzig; Ie P résident de la République de 
l'Equateur; Sa Majesté Ie Rai d'Espagne; Ie 
Prés ident de la R épubl ique de Finlande; Ie 
Prés ident de la R épublique françai e; Ie Pl'l\
sident de la République hellénique; Son Al
tesse Sérénissirne Ie R égent du Royaume de 
Hongr ie; Sa Majesté Ie Ra i d'Ita I ie; Sa M a
jesté l 'Ernpereur du Japon ; Son A ltesse 
Roya le la Gra nde-Duchesse de Luxembourg; 
Ie P résident des E tats-Unis du Mexique; Son 
Al tesse Sérénissirne Ie Prince de Monaco; Sa 
Majesté Ie Rai de Norvège; Sa Majesté la 
Reine des Pays-Bas; Ie Président rle la R é
publ ique de Pologne; Ie Prés ident de la R é
publique portugaise ; Sa Maj esté Ie Rai de 
Roumanie; Sa Majesté Ie R-0i Suède; Ie Con
se il fédéra l su isse; Ie Prés ident de la Répu
blique tchécoslovaque; Ie Président de la Re
publique t urque ; Sa Maj esté le Rai de Yougo
slav ie, 

Désireux de régler ce rtains prnblèrnes du 
eiwit de t imbre dans leurs rapports a vee Ie 
ohèque ont désigné pou,· le11rs pl én ipoten
t ia ires, savoir: 

/ .,11 P ·ré.~ident du R ei.ch aUemallrl: 
M. Leo Quassowski , Consei l Ie r m in isté ri el 

au M inistère de la Justice du Re ich ; 
Le docteur E r ich Albrecht, Consei ll er de lé

gation au Ministè re des Affaires étrangères 
d u Re ich ; 

Le docteur Erwin Pätzol rl , Conse i I Ier au 
Tribunal de Schweidnitz. 

f,., Président /édéra,l de la R épublique cl'Au
t,·ic he: 

Le docteur Gu ido Strobele, Consei ll e r mi 
nistér iel au Ministère fédérn l de la J 11st ice. 

Sa Majesté l e ll oi d,es B eige,: 
~ M. J. de la Vallée Poussin, Secrétaire gé-

néral honoraire du M inistère des Sciences 
et des Arts. 

' 

Sa Majesté le ll oi d,e Grande-Bretagne, d'lr
lande et des te,·ritoires britanniq-uc., au 
delà des rners, E,npereur des Ind e.;: ' 

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du 
Nord, ainsi que toutes parties de l'E!llpire 
britannique non rnembt·es séparés de la 
Société des N ations; 

Le professeur H. C. Guttel'idge, K.C. , Pro
fesseur de clroit commercial et industrie) 
et doyen de la Faculté de Dmi t à -l'Uni
versité de Londres. 

Sa Majesté le Roi de Danemark et d' Id and, : 
M. Axel H elper, Conseiller rnini stériel au 

Ministère du Commerce et de l'I11dustrie; 
M. Valdemar Eigtved, Directeur rle la .,P ri 

vatbanken" à Copenhague. 

L e P,·és·iclent de la Jlépubl ique de P o/lJyw . 
po-ur la Ville libre de Dantzig: 

M . Józef Sulkowski, Pmfesseur à l'Univer
sité de Poznan, M embre de la Commissio11 
de çodification de Pol ogne. 

Le Président d e la R épubl ique de l' Eq uatrur: 
Le docteur A le jandro Gaste lü, Consul it 

Genève. 

Sa 1lfajesté le R oi d ' b'spcigne: 
L e professeur Francisco Bernis, Secrétai,·e 

généra l du Conse il supér ieur banca ire . 

L e P,·ésident de la R épubliq·ue de Ji'inlcinde : 
M. Fil ip Grönwall, Consei lle r d'Etat, Me111 -

bre de la Haute Cour administrative. 

L e Présiclcnt de la ll épublique française : 
M. Louis-J ean P erce ro11, Professeur à la l!'a 

culté de Droit de l'Université de Paris. 

L e P 1·éside11t de /CL R épubliqu e hell énique : 
M. R. R aphaël, Délégué permanent auprès 

de la Société des N ations; 
M. A . Contoumas, premier Secrétai,·e, rle la 

Délégation permanen te auprès rle la So
ciété des Nations. 

Son Altesse Sérénissim r te R égent du R oy
aume de Ho ngrie : 

M. J ean Pel ényi, Ministre rés iden t, Chef de 
la Délégation royale auprès de la Société 
des Nations. 

Sa Majcsté le R oi cl' f ta,l ·ie: 
M. Arnedeo G iannin i, Conse iller <l'Etat, Mi

nistre plénipotentiaire de première classe; 
M. Giovanni Zappa là, Avocat, Chef de di 

\-is ion an ~finistère des Finances. 
Sci l,Iajesté l''Bmpcreur cl-u J apon: 

lH . Nobuta ro Kawashima, Envoyé extraol'di 
naire et Ministre plé 11 ipotentia ire près Ie 
Président de la Républ ique he llénique; 

M . Ukitsu Tanaka, Juge à la Co u1· snprème 
du J apon. 

S"n 11/tesse l fo.1JCÛC la Gmnde-Duchessc d, 
Luxe1nbo1trg : 

M. Cha!'ies Vermaire, Consul i1 Genève. 
L e P ,·ésiclent d es 'Btals-ü nis du M"exique.: 

iH. Antonio Castro-Leal, Obse l'vateur aup rès 
de la Société rles Nations. 

Son Altess.e Séré11i~~ilnt· l e P rince de 1.lfonato: 
M. Conrad E. Hentsch, Consul général rle la 

P rincipauté à Genève. 
Sa Majesté le R oi de N 1J1'1'ègc : 

M. C. Stub Holmboe, Avocat à la Cour 
suprême . 
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, a Majesté la Reine des Pays-Bas: 
Le docteur J. Kosters, Consei ll er à Ja Haute 

Cour de Justice, ancien professeur de l'Uni
versité de Gron ingue. 

l,P I'résident de la République de P ologne: 
M. Józef Sulkowski, Professeur à J'Univer

sité de P oznan, Membre de la Commiss ion 
de codification de Pologne. 

/,e P résiden.t de la République portugaise : 
Le docteur José Caeiro da Matta, Recteur 

de ]'Université de Lisbonne, Professeur à 
la Faculté de droit, Directeur de la Elan
q ue de Portugal et Juge suppléant à la 
Cour permanente de Justice internationale. 

Sa Majesté le Roi de Roumanie: 
M . Constantin Antoniade, Envoyé extraordi

naire et Ministre plénipotentiaire auprès 
de la Société des Nations. 

Sa M ajesté le Roi de Suède : 
Le baron Erik Teodor Marks von Würtem

berg, Président de la Cour d'appel de 
Stockholm, ancien Ministre des Affa ires 
étrangères; 

M. L. B irger Ekeberg, ancien Ministre de 
la Justice, Président de Ja Commiss ion de 
législation civile, ancien Conseiller de la 
Cour suprême; 

M. Knut Dahlberg, ancien Ministre de 
l 'Agriculture, Directeur de l'Assoc iation 
des Banques suécloises. 

T,e Conseil fédéral suisse : 
Le docteur Max Vischer, Avocat et Notaire, 

premier Secrétaire de l'Association suisse 
des Banquiers à Bàle; 

Le docteur 0. Hulftegger, P1·emier Secré
taire du Directoire de l 'Un ion su isse du 
Commerce et de !'Industrie à Zurich. 

l,e P1·ésident de la Rép"blique tchécoslovaque: 
Le clocteur Karel He1·mann-û tavsky, Profes

seur à l 'Université de Prague, Prés ident 
de la Comm ission de codification du d ro it 
commercia l au Ministère de la J ustice. 

De Président de la Républiq"e t"rq"e: 
Cemal Hüsnü bey, Envoyé extraord inaire et 

M in istre plénipotentia ire près Ie Conse il 
féréral suisse, ancien Ministre de l 'In
struction pub! ique. 

Sa Majesté le Roi de Yougoslavie: 
M. I. Choumenkovitch, M inistre plén ipoten

tiaire, Délégué permanent auprès de Ja 
Société des Nations. 

Lesquels, après avoir commun iqué leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due for
me, sont convenus des dispos itions suivantes: 

Article p remier. Dans Ie cas ou tell e ne 
serait pas déjà leur législation, les H autes 
Parties contractantes, s'engagent à modifier 
Jeurs ]ois dans tous Jes territoi1·es pl acés sous 
leur souvera ineté ou autorité et auxquels la 
présente Convention est appl icable, de telle 
sorte que la val idité des engagements pris en 
matière de chèques, ou l 'exercice des droits 
qui en découlent, ne puissent être subordonnés 
à l'observation des dispositions sur Ie timbre. 

E lles peuvent toutefois suspendre l 'exercice 
de ces droits jusqu'à J'acquittement des droits 
de timbre qu'elles ont prescrits a insi que des 
amendes encourues. Elles peuvent également 
décider que Ja quali té et les effets de titre im-

médiatement exécutoire qui, d'après leur lé
gislation, seraient attribués au chèque, seront 
suborclonnés à Ja condition que Ie droit de 
t im bre a it été, dès Ja création du titre, dû
ment acqui tté conformément a ux dispos it ions 
de leurs lois. 

Art. 2. L a présente Convention, dont Jes 
textes français et angla is feront également foi, 
portera la date de ce jour. 

E ll e pourra être signée ultérieurement 
jusqu' au 15 juillet 1931 au nom de tout 
Membre de la Société des Nations et de tou t 
Etat non rnembre . 

A r t. 3. La présente Conven t ion sera rati
fiée. 

Les instruments de ratification seront dé
posés avant le ler septernbre 1933 auprès du 
Secrétaire général de la Société des Nations, 
qu i en notifiera immédiatement la réception à 
tous les Membres de la Société des Nations 
et aux Etats non membres au nom desquels 
la présente Convention a été signée ou au 
nom desquels il y a été adhéré. 

Art. 4. A partir du 15 juillet 1931, tout 
Membre de la Société des N ations et tout E tat 
non membre pourront y adhérer . 

Cette adhésion s'effectuera par une notifica
tion au Secrétaire général de Ja Société des 
Nations pour être déposée dans les archives 
du Secrétariat. 

Le Secrétaire général notifiera ce dépöt im
rnéd iatement à tous les Membres de la So
ciété des Nations et aux Etat non membres au 
nom desquels la présente Convention aura été 
signée ou au nom desquels il y aura été 
adhéré. 

A rt. 5. La présente Convention n' entrera 
en v igueur que lorsqu 'elle aura été ratifiée ou 
qu' il y aura été adhéré au nom de sept Mem
bres de la Société des N ations ou Etats nou 
membres, parmi lesquels devront figurer t rois 
des Membres de Ja Société des Nations re
présentés d ' une manière permanente au Con
sei l. 

La date de l 'entrée en vigueur sera Ie 
quatre-vingt-dix ième jour qui sui vra la ré
ception par Ie Secréta ire génér al de Ia So
ciété des N ations, de la sept ième ratification 
ou adhés ion, conformément à ]'alinéa premier 
du présent article. 

Le Secrétaire général de la Société des N a
tions, en fa isant les notif ications prév ues aux 
art icles 3 et 4, signalera spécia lernent que les 
ratifications ou adhés ions visées à l 'ahnéa 
premier du présent article ont été recueill ies. 

Art. 6. Chaque ratif ication ou adhésion qui 
interv iendra après l'entrée en v igueur de la 
Convention conformément à !' article 5 sortira 
ses effets dès Ie quatre-vingt-d ix ième jour qui 
su ivra la date de sa réception par Ie Secré
taire général de la Société des N ations. 

Art. 7. L a présente Convention ne pouna 
être dénoncée avant l' expiration cl'un délai de 
deux ans à partir de la date à ]aquel1 e elle 
sera entrée en vigueur pour ce Membre de la 
Société des Nations ou pour eet Etat non 
membre; cette dénonciation produira ses effets 
dès Ie quatre-vingt-cl ix ième jour suivant Ja ré
ception par Ie Secrétaire général de la notifi
cation à I ui adressée . 

Toute dénonciation sera communiquée im
médiatement par Ie Secrétaire général de Ja 
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Société des Nations à tous les Membres de la 
Société des Nations et aux Etats non mem
bres au nom desquels la présente Convention 
a été signée, ou au nom desquels il y a été 
adhéré. 

Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en 
ce qui concerne Ie Membre de la Société des 
Nations ou l'Etat non membre au nom du
que l elle aura été faite. 

Art. 8. Tout Membre de la Société des Na
tions et tout Etat non membre à l'égard du
quel la présente Convention est en vigueur 
pourra adresser au Secrétaire général de la 
Société des Nations, dès l'expiration de la 
quatrième année suivant l'entrée en vigueur 
de la Convention, une demande tendant à la 
revision de certaines ou de toutes les di sposi
t ions de cette Convention. 

Si une telle demande, communiquée aux 
autres Membres ou Etats non membres entre 
lesquels la Convention est alors en vigueur, 
est a ppuyée dans un délai d'un an par au 
moins six d'entre eux, Ie Conseil de la So
ciété des Nations décidera s'il y a lieu de 
convoquer une Conférence à eet effet. 

Art. 9. Les H autes Parties contractantes 
peuvent déclarer, au moment de la signature 
de la ratification ou de l' adhés ion, que, par 
leur acception de la présente Convention, elles 
n'entendent assumer aucune obligation en ce 
qui conceme !'ensemble ou toute partie de 
leurs colonies, protectorats ou territoires pla
cés sous leur suzeraineté ou man dat; dans ce 
cas, la présente Convention ne sera pas appli
cable aux territoires faisant l'objet de pa
reille déclaration. 

Les H autes Parties contractantes pourront, 
dans Ia suite, notifier au Secrétaire général 
de la Société des N ations qu'elles entendent 
rendre Ja présente Convention applicable à 
!' ensemble ou à toute partie de leur territoi
res ayant fa it J'objet de la déclaration prévue 
à l'alinéa précédent . Dans ce aas, la Conven
tion s'appliquera aux territoires visés dans la 
notification quatre-v ingt-dix jour après Ie ré
ception de cette dernière par Ie Secrétaire gé
néral de la Société des Nations. 

De même, les Hautes Partie contractantes 
peuvent à tout moment déclarer qu'elles en
tendent que la présente Convention cesse de 
s'appliquer à ]'ensemble ou à toute partie de 
Jeurs colonies, protectorats ou territoires placés 
sous leur suzera ineté ou mand at; dans ce cas, 
la Convention cessera d'être applicable, aux 
territoires faisant J'objet de pareille déclara
tion un an après Ia réception de cette der
nière par Ie Secrétaire général de la Société 
des N a tions. 

Art. 10. La présente Convention sera en
registrée _par Ie Secrétaire général de la So
ciété des Nations dès son entrée en vigueur. 

En foi de quoi les Plénipotenti a ires susnom
més ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève, Ie dix-neuf mars mil neuf 
cent trente et un, en simple expédition, qui sera 
déposée dans Jes archives du Secrétariat de la 
Société des Nations; copie conforme en sera 
transmise à tous les Membres de la Société 
des Nations et à tous les Etats non membres 
représentés à Ia Conférence. 

Alle1nagne : L. Quassowski . 
Dr. Albrecht. 
Erwin Pätzold. 

Autriche: Dr. Guido Strobele. 
B elgique: De la Vallée Poussin. 
Grande-Bretagne et 
I rlanàe du N ord : 
a insi que toutes parties de !'Empire britanni
que non Membres séparés de la Sociétó des 
Nations. 

Danernark : 
H . C. Gutteridge. 
H elper. 
V. E igtved. 

Ville libre de Dantzig : 

Equateur: 
Espagne: 
Finlanàe: 
Fra.nce: 
Grèce: 

H ongrie: 
/talie : 

Japon: 

Luxernbourg : 
Mexique: 
Monaco : 

N01·vège: 
Pays-Bas: 
Pologne: 
Portugal: 
Rournanie: 
Suède: 

Józef Sulkowski. 
Alex Gastelu. 
Francisco Bernis. 
F. Grönwall. 
J. Percerou. 
R. Raphaël. 
A. Contoumas. 
Pelényi. 
Amedeo Giannini. 
Giovanni Zappalà. 
N . Kawashima. 
Ukitsu Tanaka. 
Ch. G. Vermaire. 
Antonio Castro-Lea!. 
C. Hentsch. 
ad referendum. 
Stub Holmboe. 
J. Kosters . 
Józef Sulkowski. 
José Caeiro da Matta. 
C. Antoniade. 
E. Marks von Würtemberg. 
Birger Ekeberg. 
K . Dahlberg. 

Bons réserve de ratification par S. M. Ie Rul 
de Suède avec l 'approbation du Riksdag. 

Suisse: Vi scher. 

'l'c hécoslovaquie: 

Turquie: 
Y ougoslavie : 

Hul ftegger . 

Dr. Karel Hermann Otavsky. 
Cemal Hüsnü. 
I. Choumenkovitch. 

Protocole de la Conventlon relatlve au drolt 
de timbre en matlère de chèques . 

Au moment de procéder à la signature de 
la Convention en date de ce jour, relative au 
droit de timbre en matière de crèques, les 
soussignés , dûment autor isés, sont convenus 
des dispositions suivantes : 

A. 
Les Membres de la Société des N ations et 

Jes Etats non membres qui n'aura ient pas eté 
en mesure d'effectuer avant Je ler septembre 
1933 Ie dépéit de leur ratification sur lad ite 
Convention, s'engagent à adresser, dans Jes 
quinze jours su ivant cette date, une communi
cation au Secrétaire général de la Société des 
r ations, pour lui faire connaître la situation 
dans Jaquelle ils e trouvent en ce qui con
cerne la ratification. 

B. 
Si, à Ja date du l er novernbre 1933, les con

ditions prévues à l'article 5, al inéa premier, 
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pout· ,l 'entrée en v igueur de la Convent ion ne 
sont pas rnmplies, Ie Secrétaire général de la 
Société des Nations con voquera une réunion 
des Membres de la Société des Nations et des 
Etats non membres au nom desquels la Con
vention a ura été signée ou au nom desquels il 
y aura été adhéré. 

Cette réunion a ura pour objet !'examen de 
la situation et des mesures à prendre, Ie cas 
échéant, pour y faire face. 

C. 
Les Hautes Parties contractantes se commu

niqueront réciproquement, dès leur mise en 
vigueur, les dispositions législatives qu'ell es 
établiront sur leurs territoires respectifs en 
exécution de là Convention. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont 
signé 1e présent Protocole. 

Fait à Genève, Ie dix-neuf mars mil neuf 
cent trente et un, en simple expédition, qui 
sera, déposée dans les archives du Secrétariat 
de la Société des Nations ; copie conforme en 
sei·a ,transmise à tous les Membres de la So
ciété des Nations et à tous les E tats non mem
bres représentés à Ia Conférence. 

All'emagne: L. Quassows ki . 
Dr. Albrecht. 
Erwin P ätzold. 

Autriche: Dr. Guido Strobele. 
B elgique: De la Vallée Pouss in. 
Gmnde-B re tagne et 
lrlande du N ord: 
ainsi que toutes parties de ! 'Empire britanni
que non Membres séparés de la Société du8 
Nations. 

Danema,·k: 
H . C. Gutteridge. 
H elper. 
V. E igtved. 

Yill e: libre de Dantzig: 

Equateur: 
Espagne: 
Finlande : 
France: 
Grèce : 

H ongrie: 
/tal ie: 

Japon: 

Luxem bourg : 
M exique: 
M onaco : 
Norvège: 
Pays-Bas: 
P ologne : 
P ortugal: 
Rournanie : 
Suède: 

Suisse : 

'l.'chécoslovaq1.Lie: 

Turquie: 
Y ougoslavie: 

J ózef Sulkowski. 
Al ex Gastelu. 
Francisco B ernis. 
F. Grönwall. 
J . P ercerou. 
R. R aphaël. 
A. Contoumas. 
Pelényi. 
Amedeo Giann ini. 
Giovanni Zappalà. 
N. Kawashima. 
Ukitsu T anaka. 
Ch. G. Vermaire. 
Antonio Castrn-Leal. 
C. Hentsch . 
Stub Holmboe. 
J . Kosters. 
J ózef Sulkowski. 
José Caeiro da M atta. 
0. Antoniade. 
E. M arks von Würtemberg. 
Birger Ekeberg. 
K. Dahlberg. 
Vischer. 
Hulftegger . 

Dr. Karel H ermann Otavsky. 
Cemal Hüsnü. 
I .. Ohoumenkovitch . 

Engelsche tekst. 

Conventlon priovldlng a uniform Iaw 
for cheques. 

The President of the German Reich; the
Federal President of the Austrian R epublic ; 
His M ajesty the King of the Belgians ; His. 
Majesty the King of Denmark and Iceland; 
the President of the Polish R epublic, fo r the· 
Free City of Danzi g; the President of the
R epublic of Ecuador ; His Majesty the King
of Spain ; the Pres ident of the R epublic of 
Finl and ; the P res ident of the French R epu
bl ic; the P resident of the H ell en ic R epubl iè '; 
His Serene Highness the R egent of the King
dom of Hungary; His Majesty the King of 
Ita ly; His Majesty the Emperor of J apan ; 
H er Royal Highness the Grand Duchess of 
Luxemburg; the President of the U nited Sta
tes of M exico; His Serene Hi ghness thè 
Prince of Monaco; His Majesty the King of 
Norway; H er M a jesty the Queen of the N e
therlands; the Pres ident of the P ol ish R epu· 
bi ic; the President of the Portuguese R epu· 
bi ic; His Majesty the King of Roumania; 
His M ajesty the King of Sweden; the Swiss, 
F ederal Counci l ; the Pres ident of the Czecho
slovak R epublic; th e Pres ident of the Turkish. 
Republic; His Majesty the King of Yugo
slav ia , 

Being des irous of avoiding the difficulticè 
caused by differences in the laws of countries 
in which cheques circul ate, and of thus g iv ing· 
more securi ty and stimulus to internationaE 
trade relations. 

H ave appointed as their pl enipotentiaries: 

(Zie voor de namen de,· gevolmachtigden· 
de F,·ansche tekst.) 

Who having communicated their full powers, 
found in good ar.tl due form, have agreed' 
upon the followi ng prnvisions: 

Art. I . The High Contracting P arties un
dertake to introduce in their respective terri 
tories, either in one of the orig inal texts or 
in their own languages, the Uniform L aw form 
ing Annex I of the present Convention. 

This undertaking sha ll , if necessary, be sub
ject to such reservations as each Hi gh Con
tracting Party, shall notify at the time of it,; 
ratification or access ion. These reservations 
shall be chosen from among those mentioned 
in Annex II of the present Convention. 

The reservations referred to in Articles 9, 
22, 27 and 30 of the said Annex II may, 
however, be made after ratification or acces-
sion, provided th.at they a re notified to the· 
Secretary-General of the L eague of Nations, 
who sha ll forthwith communicate the text 
thereof to the Me,nbers of the League of Na
tions and to the non-member States on whose
behalf the present Convention has been rati 
fi ed or acceded to. Such reservations sha ll not 
take effect until the ninetieth day foll owing
the receipt by the Secretary-General of the 
above-mentioned notification. 

E ach of the High Contracting P arties may,. 
in urgent cases , make use of the reservat ions 
conta ined in Articles 17 and 28 of the said 
Annex II, even after ratification or access ion '. 
In such cases, they must immediately notify 
direct all other High Contracting Parties and! 
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i:he Secretary-General of the League of Na
tions. The noti fication of these reservations 
shall take effect two days following its receipt 
by the High Contracting Parties. 

Art. II. In the territories of each of the 
High Contracting Parties, the Uniform Law 
shall not apply to cheques already issued at 
i:he time of the coming into force of the pre
sent Convention. 

Art. III. The present Convention, the 
French and English texts of which shall be 
equally authentic, shall bear this day's date. 

It may be signed thereafter until J uly 15th, 
1931, on behalf of any M ember of the League 
of Nations or non-member Sta te. 

Art. IV. The present Convention shall be 
ratified. 

The instruments of ratification shall be de
posited before September 1st, 1933, with the 
:Secretary-General of the League of N at ions, 
-who shall forthwith notify receipt thereof to 
a ll the Members of the L eague of N ations and 
i,o the non-member States on whose behalf the 
present Convention has been signed or acceded 
to. 

Art. V . As from July 15th, 1931 , any 
Member of the League of N ations and any 
TIOn-member State may accede thereto. 

Such accession shall be effected by a notifi
{)ation to the Secretary-Genera l of the League 
•of Nations, such notification to be deposited 
in the archives of the Secretariat. 

The Secretary-General shall notify such de
pos it forthwith to all the Members of the 
L eague of Nations and to the no n-member 
·States on whose beha] f the present Conven
t ion has been s igned or acceded to. 

Art. VI. The present Convention shall not 
come into force until it has been ratified or 
acceded to on behalf of seven Members of the 
League of N ations or non-member States, in
cluding therein three of the Members of the 
League permanently represented on the Coun
cil. 

The date of en try into force sha l I be the 
11inetieth day following the receipt by the 
·secretary-General of the League of N ations 
-of the seventh ratification or access ion in ac
,cordance with the first paragraph of the pre
sent Article. 

The Secretary-General of the League of 
Nations, when making the notifications pro
vided for in Articles IV and V , shall state 
in particular that the ratifications or acces
s ions referred to in the first paragraph of the 
present Article have been received. 

Art. VII. Every ratif ication of accession 
-effected af ter the en try i nto force of the Con
vention in accordance with Article VI sha ll 
-take effect on the ninetieth day followi ng the 
-date of receipt thereof by the Secretary-Gene-
ral of the League of Nations. 

Art. VIII . Except in urgent cases the pre
sent Convention may not be denounced before 
the expiry of two years from the date on 
which it has entered into force in respect of 
the 1'11ember of the League or non-member 
State denouncing it; such denunci a tion shall 
take effect as from the ninetieth day fol
lowing the rece ipt by the Secretary-General 
o f the notification addressed to him. 

Every denunciation shall be immediately 
,communicated by the Secretary-General of 

the League of Nations to all othe r High Co11-
tracting P arties . 

In urgent cases a High Contracting Party 
which denounces the Convention sha ll imme
diately noti fy direct all other High Contract
ing Parties, a nd the denunciation shall take 
effect two days after the receipt of such noti
fication by the said High Contracting Parties. 
A High Contracting Party denouncing the 
Convention in these circumstances shall a lso 
inform the Secretary-General of the League 
of Nations of its decision. 

Each denunciation shall take effect only as 
regards the High Contracting Party on whose 
behalf it has been made. 

Art. IX. Every Member of the League o[ 
N ations and every non-member State in re
spect of wh ich the present Convention is in 
force may forward to the Secretary-General 
of the League of Nations, after the expiry of 
the fourth year following the entry into force 
of the Convention, a request for the revision 
of some or all of the provisions of this Con
vention. 

If such request, a fter being communicated to 
the other Members or non-member States 
between which the Convention is at that time 
in force, is supported within one year by at 
least · six of them, the Council of the League 
of N ations sha ll dec ide whether a Conference 
shall be convened for the purpose. 

Art. X. The High Contracting P arties may 
deciare at the time of signature, ratifications 
or accession , that it is not their intention in 
accepting the present Convention to assume 
any I iabil ity in respect of a ll or any of their 
colonies, protectorates or territories under suze
rainty or mandate, in which case the present 
Convention shall not be applicable to the 
territories mentioned in such declaration. 

The High Contracting P arties may at any 
time subsequently inform the Secretary-Gene
ral of the League of Nations that they intend 
to apply the present Convention to all or any 
of their territor ies referred to in the decla ra
tion provided for in the preceding paragraph. 
In this case, the Convention shall apply to the 
territor ies , referred to in the notification, 
ninety days after its receipt by the Secretary
Genera l of the League of Nations. 

They further reserve the ri ght to denounce 
it , in accordance with the condi tions of Ar
ti cle VIII, on behalf of all or any of their 
colonies, protectorates or territories under 
suzerainty or m andate. 

Art. XI. The present Convention shal I be 
registered by the Secretary-General of the 
League Nations as soon as it comes into force. 

In fa ith whereof the above-mentioned Pleni
potentiaries have signed the present Conven
tion . 

Done a t Geneva, the ni neteenth day of 
March, one thousand nine hundred and thir
ty-one, in a single copy, which shall be depo
sited in the a rchives of the Secretariat of the 
L eague of Nations, and of which authenti
cated copies shall be del ivered to a ll Mem
bers of the League of N ations and non
member States represented at the Conference. 

(Zie voor de onderteekeningen de Fransche 
tekst.) 
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ANNEX I. 

Uniform law on cheques. 

Chapter I . - The Drawing and Fonn 
of a Cheque . 

Art. 1. A cheque contains: 
1. the term "cheque" inserted in the body 

of the instrument and expressed in the 
language employed in drawing up the 
instrument; 

2. an unconditional order to pay a deter
minate sum of money; 

3. the name of the person who is to pay 
(drawee); 

4. a statement of the place where payment 
is to be made ; 

5. a statement of the date when and the 
place where the cheque is drawn; 

6. the signature of the person who draws 
the cheque (drawer). 

Art. 2. An instrument in which any of the 
requirements mentioned in the preceding ar
ticle is wanting is invalid as a cheque, except 
in the cases specified in the following pal'a
graphs; 

In the absence of special mention, the place 
specified beside the name of the drawee is 
deemed to be the place of payment. If several 
places are named beside the name of the 
drawee, the cheque is payable at the first 
place named. 

In the absence of these statements, and of 
any other indication, the cheque is payable 
at the place where the drawee has his prin
cipal establishment. 

A cheque which does not specify the place 
at which it was drawn is deemed to have 
been drawn in the place specified beside the 
name of the drawer. 

Art. 3. A cheque must be drawn on a 
banker holding funds at the disposal of the 
drawer and in conformity with an agreement, 
express or implied, whereby the drawer is 
entitled to dispose of those funds by cheque. 
Nevertheless, if these provisions are not com
plied with, the instrument is still valid as a 
ch eque. 

Art. 4. A cheque cannot be accepted. A 
statement of acceptance on a cheque shall be 
disregarded. 

Art. 5. A cheque may be made payable: 
to a specified person with or wi thout the 

express clause "to order", or 
to a specified person, with the words "not 

to order" or equivalent words, or 
to bearer. 
A cheque made payable to a specified per

son with the words "or to bearer", or any 
equivalent words, is deemed to be a cheque 
to bearer. 

A cheque which does not specify the payee 
is deemed to be a cheque to bearer. 

Art. 6. A cheque may be clrawn to the 
clrawer's own order. 

A cheque may be clrawn for account of a 
third person. 

A cheque may not be drawn on the clrawer 
himself unless it is drawn by one establish
ment on another establishment belonging to 
the same clrawer. 

Art. 7. Any stipulation concerning interest 
L. & S. 1935. 

which may be embocliecl in the cheque shall be 
clisregarclecl. 

Art. 8. A cheque may be payable at the 
domicile of a third person e ither in the loca-
1 ity where the drawee has bis domicile or in 
another locality provided always that such 
third person is a banker. 

Art. 9. Where the sum payable by a cheque 
is expressed in words and also in figures, and 
there is any discrepancy, the sum denoted by 
the words is the amount payable. 
Where the sum payable by a cheque is ex
pressed more than once in words or more than 
once in figures, and there is any discrepancy, 
the small er sum is the sum payable. 

Art. 10. If a cheque bears signatures of 
persons incapable of binding themsel ves by a 
cheque, or forged signatures, or signatures of 
fictitious persons, or signatures which for any 
other reason can not b ind the persons who 
signed the cheque or on whose behalf it was 
signed, the obligations of the other persons 
who have signed it are none the less valid. 

Art. 11. Whosoever puts his signature on a 
cheque as representing a person for whom he 
had no power to act is bound himself as a 
party to the cheque and, if he pays, bas the 
same rights as the person fo1· whom he pur
ported to act. The same rule applies to a 
representative who bas exceeded his powers. 

Art. 12. The drawer guarantees payment. 
Any stipulation by which the drawer releases 
himself from this guarantee shall be dis
regarclecl. 

Art. 13. If a cheque which was incomplete 
when issued has been completed otherwise 
than in accordance with the agreements en
terecl into, the non-observance of such agree
ments may not be set up against the holder 
unl ess he has acquirecl the cheque in bad 
faith or, in acquiring it, has been guilty of 
gross negligence. 

Chapter II. - Negotiation. 

Art. 14. A cheque made payable to a speci
f ied person, with or without the express clause 
"to order", rnay be transferred by means of 
endorsement. 

A cheque made payable to a specif ied per
son, in which the words "not to order" or any 
equivalent expression have been inserted, can 
only be transferred according to the form and 
with the effects of an orclinary assignment. 

A cheque may be endorsed even to the 
drawer or to any other party to the cheque. 
These persons may re-endorse the cheque. 

Art. 15. An endorsement must be uncon
ditional. Any condition to which it is made 
subject shall be disregarded. 

A partial endorsement is null and void. 
An endorsement by the drnwee is also null 

and void. 
An endorsement "to bearer" is equivalent 

to an enclorsement in blank. 
An endorsement to the drawee has the effect 

only of a receipt, except in the case where 
the drawee has severa] establishments and the 
endorsement is made in favour of an esta
blishment other than that on which the cheque 
has been drawn. 

Art. 16. An endorsement must be written 
47 
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on the cheque or on a slip a ffixed thereto 
(all onge ). lt must be signed by the endorser . 

The endorsement m ay leave the benefi c ia ry 
unspecifi ed or may consist s im ply of the s igna
tu re of the endorser (endorsement in bla nk). 
In th e Jatte r case the endorsement, to be val id , 
must be written on the back of the cheque or 
on the sl ip a ttached thereto (all onge ). 

Art. 1 7. An endorsement t ransfe rs all the 
ri gh ts a ri sing out of a cheque. 

If the endorsement is in bl ank, the hol de r 
may : 

1. fill up the bl ank e ither with h is own 
name or wi th the name of some othe r 
person; 

2. re-endorse the cheque in blank o r to 
some other person; 

3. transfer the cheque to a third person 
wi thout filli ng up the blan k and wi thout 
endorsing it . 

Art. 18. In the absence of any contrary sti
pula t ion, the endorser gua rantees payment . 

He may prohibit any fu rther endorsement ; 
in thi s case he gives no guarantee to the per
sons to whom the cheque is subsequent ly en
dorsed. 

A rt . 19 . The possessor of an endorsabl e 
cheque is deemed to be the lawful ho lder if 
he establ ishes h is t it le to the cheque th rough 
an un interrupted series of endorsements, even 
if the last endorsement is in blank. In th is 
connection cancelled endorsements sh al I be 
disregarded. W'hen an endorsement in blank 
i fo ll owed by another endorsement, the per
son who si gned this last endorsement is deemed 
to h ave acqu ired the cheque by the endorse
ment in bl ank . 

Art. 20. An endorsement on a cheque to 
bearer renders the endorscr li abl e in accor
dance with the provisions governing the r ight 
of recourse; but it does not convert the in
strument in to a cheque to order . 

Art. 21. Where a person has, in any man
ner wha tsoever, been dispossessed of a cheque 
(whether it is a cheque to bearer or an endor
able cheque to wh ich the hol der establ i hes 

h is right in the manner ment ioned in A rticle 
19) , the ho lder into whose possession the 
cheque has come is not bound to g ive up the 
cheque unl ess he has acq ui red it in bad fa ith 
or unless in acquir ing it he has been gui liy of 
gross neg! igence. 

Art. 22. P ersons sue<l on a cheque cannot 
set up a ga inst the holder defences foun ded on 
their personal relations wi th the drawer or 
with previous holders, unl ess the holde,· in 
acquir ing the cheque has knowingly acted to 
the d tr iment of the debto1·. 

Art. 23. W hen an endorsement conta ins the 
statement " value in collection" (,,valeu,· en 
r ecouv1·e1nent"), ,, for col I ection" ( ,,pour en
caissem ent" L "by procuration'' (,, par procu
ration") , or any other ph rase implying a 
simple mandate, the holde r may exercise a ll 
rights ar ising out of the cheque, but he can 
endorse it only in b is capacity as agent. 

In this case the parties Ji able can onl y set 
up aga inst the bolder defences which could 
be set up against the endorse r . 

The mandate conta ined in a n endorsement 
by procuration does not te rminate by reason 
of the death of the party g iv ing the mandate 

or by reason o f h ,s becoming legally inca
pable. 

Art. 24 . A n endorsement a fter protest or 
a fter a n equiva lent decl aration or a fter the 
expiration of the 1 imit of t ime for present
ment operates only as an ordinary assignment. 

Failing proof to the contrary, an undated 
endorsement is deemed to have been placed 
on the cheque prior to the p rotest or equiva
lent decla ra tion or prior to the expirat ion of 
the limi t of t ime referred to in the p receding 
paragraph. 

Chapter III. - ,,A vals" . 

Art. 25 . P ayment of a cheque may be gua
ranteed by an "aval" as to the whole or part 
of its amount. 

This g uarantee may be g iven by a third 
person other th an the drawee, or even by a 
person who h as signed the cheque. 

Art. 26. An "aval" is g iven e ither on the 
cheque itself o r on an " a llonge". 

I t is expressed by the words " good as aval" , 
or bij any other equ ivalent form ula. It is 
signed by the g iver of the "aval". 

It is deemed to be constituted by the mere 
signature of the g ive r of the " aval" , placed 
on the face o f the cheque, except in the case 
of the signature o f the drawer. 

An "aval" m ust spec ify for whose acco unt 
it is g iven. In defaul t of thi s, it is deemed to 
be g iven fo r the drawer. 

Art . 27. The g iver of an "ava l" is bound 
in the same manne r as the person for whom 
he has become guarantor. 

His unde rtaking is va lid even when the 
li ab ility which he has guaranteed is inopera
ti ve for a ny reason other than defect of form . 

H e has, when he pays the cheque, the 
ri ghts a ri sing out of the cheque against the 
person guaran teed and against those who a re 
1 iable to the Jatter on the cheque. 

Chapter IV. - P,·esentment and P ay,nent. 

Art. 28 . A cheque is payable at sight : Any 
cont ra ry stipulation ha ll be disregarded. 

A cheque presented fo r payment before the 
date stated as the date of issue is payable on 
the day of p resentment. 

Art. 29. A cheque payabl e i11 the country 
in which it was issued must be p resented for 
payment within e ight days. 

A cheque issved in a country other than 
that in which it is payable must be presented 
within a per iod o f twenty days or of seventy 
days, . accord ing as tho whether the place of 
issue and the pi ace of payment are situated 
res pect ive ly in the ·same cont inent or in diffé
rent cont inents. 

For the purposes of thi s a rt icle cheques 
issued in a European country a nd payabl e in a 
country bordering on the Medi terranean or 
vice versa are regarded as issued and payabl e 
in the same cont inent . 

The date from which the above-ment ioned 
periods of t ime sha ll begin to run shall be 
the date stated on the cheque as the date of 
issue. 

Art. 30. Where a cheque is drawn in one 
place and is payable in another having a dif
ferent calendar, the day of issue sh all be 



739 2 AUGUS T US (S. 4tl0) 1935 

construed as being the corresponding day of 
the calendar of the place of payment. 

Art. 31. Presentment of a cheque at a clea
ring house is equivalent to presentment for 
payment. 

Art. 32. The countermand of a cheque only 
takes effect af ter the expiration of the I imit 
of time for presentprnnt. 

If a cheque has not been countermanded, the 
drawee may pay it even after the expiration 
of the time limit. 

Art. 33. Neither the death of the drawer 
nor his incapacity taking place after the issue 
of the cheque shall have any effect as regards 
the cheque. 

Art. 34. The drawee who pays a cheque 
may require that it shall be given up to him 
receipted by the holdel'. 

The holder may not refuse partial payment. 
In case of partial payment the drawee may 

require that the partial payment shall be 
rnentioned on the cheque and that a receipt 
shall be given to him. 

Art. 35. The drawee who pays an endor
sable cheque is bound to verify the regul ar ity 
of the series of endorsemen ts, but not the 
signature of the endorsers. 

Art. 36. When a cheque is drawn payable 
in a currency which is not that of the place 
of payment, the sum payable may, within the 
limit for the presentment of the cheque, be 
paid in the currency of the country according 
to its value on the date of payment. If pay
ment has not been made on presentment, the 
holder may at his option demand that pay
ment of the amount of the cheque in the 
currency of the country shall be made accord
ing to the rate on the day of presentment or 
on the day of payment. 

The usages of the place of payment shall 
be applied in determining the value of foreign 
currency. Nevertheless, the drawer may stipu
l ate that the sum payable shall be calculated 
according to a rate expressed in the cheque. 

The foregoing mies shal! not apply to the 
case in which the drawer has stipulated that 
payment must be made in a certain specified 
currency (stipulation for effective payment in 
a foreign currency). . 

If the amount of the cheque is specified in 
a currency having the same denomination but 
a different value in the country of issue and 
the country of payment, reference is deemed 
to be made to the currency of the place of 
payment. 

Chapter V. - Crossed Cheques and Cheques 
payable in Account. 

Art. 37. The drawer or holder of a cheque 
may cross it with the effects stated in the 
next articl e hereof. 

A crossing takes the form of two parelJel 
lines drawn on the face of the cheque. The 
crossing may be genera! or special. 

The crossing is genera! if it consists of the 
two lines only or if between the lines the term 
"banker" or some equivalent is inserted; it 
is special if the name of a banker is written 
between the l ines . 

A genera] crossing may be converted into a 
special crossing, but a special crossing may 
not be converted into a genera] crossing. 

The obliteration either of a crossing or of 
the name of the banker shall be regarded as 
not having taken place. 

Art. 38. A cheque which is crossed gene
rally can be paid by the drawee only to a 
banker or to a customer of the drawee. 

A cheque which is crossed specially can be 
paid by the drawee only to the named banker, 
or if the Jatter is the drawee, to his customer. 
Nevertheless the named banker may procure 
the cheque to be collected by another banker. 

A banker may not acquire a crossed cheque 
except from one of his customers or from 
another banker. He may not collect it for the 
account of other persons than the foregoing. 

A cheque hearing several special crossings 
may not be paid by the drawee except in a 
case where there are two crossings, one of 
which is for collection through a clearing
house . 

The drawee or banker who fails to observe 
the above provisions is liable for resulting da
mage up to the amount of the cheque. 

Art. 39 . The drawer or the holder of a 
cheque may forbid its payment in cash by 
writting transversaliy across the face of the 
cheque the words " payable in account" (,,à 
porter en compte") or a sim il ar expression. 

In such a case the cheque can only be 
settled by the drawee by means of book-entry 
(cred it in account, transfer from one account 
to another, set off or clearing-house settle
ment). Settlement by book-entry is equivalent 
to payment. 

Any obliteration of the words "payable in 
acpount" shall be deemed not to have taken 
place. 

The drawee who does not observe the fore
going provisions is liable for resulting damage 
up to the amount of the cheque. 

Chapter VI. - Recourse /or Non-Payment. 

Art. 40. The holder may exercise his right 
of recourse against the endorsers, the drawer 
and the other parties liable if the cheque on 
presentment in due time is not paid, and if 
the refusal to pay is evidenced: 

1. by a forma! instrument (protest) , or 
2. by a declaration dated and written by 

the drawee on the cheque and speci 
fying the day of presentment, or 

3. by a dated declaration made by a 
clearing-house, stating that the cheque 
has been delivered in due time and h as 
not been paid. 

Art. 41. The protest or equivalent declara
tion must be ma'de before the expiration of 
the limit of time for presentment. 

If the cheque is presented on the last day 
of the l imit of time, the protest may be drawn 
up or the equivalent deel aration made on the 
first business day folJowing. 

Art. 42. The holder must give notice of 
non-payment to his endorser and to the 
drawer with in the four business days which 
follow the day on which the protest is drawn 
up or the equivalent decl aration is made or, 
in case of a stipulation retour sans frais, the 
day of presentment. Every endorser must, 
within the two business days following the day 
on which he rece ives notice, inform his en~ 
dorser of the notice which he has received , 
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mentioning the names and addresses of those 
who have given the previous notices and so on 
through the series until the drawer is reached. 
The periods mentioned above run from the 
receipt of the preceding notice. 

When, in conformity with the preceding 
paragraph, notice is g iven to a person who 
has signed a cheque, the same notice must be 
given within the same limit of time to his 
avaliseur. 

Where an endorser either has not specified 
his address or has specif ied it in an illegible 
manner, it is sufficient if notice is given to 
the endorser preceding him. 

The person who must give notice may give 
it in any form whatever, even by simply re
turning the cheque. 

He must prove that he has given notice 
w ithin the limit of time prescribed . This time
] imit shall be regarded as ha ving been ob
served if a letter giv ing the notice has been 
posted within the said time. 

A person who does not give notice within 
the 1 imit of time prescribed above does not 
forfeit his rights. He is liable for the damage, 
if any, caused by his negligence, but the 
amount of his l iability shall not exceed the 
amount of the cheque. 

Art. 43 . The drawer , an endorser, or an 
avaliseur may, by the stipulation ,,,·etou,· sans 
frais", ,,sans protêt", or any other equival ent 
express ion written on the instrument and 
signed, release the bolder form h aving a pro
test drawn up or an equivalent declaration 
made in order to exercise h is right of recourse . 

This stipulation does not release the bolder 
from presenting the cheque wi thin the pre
scribed limit of time, or from giving the requi 
site notices. The burden of proving the non
observance of the limit of time 1 ies on the 
person who seeks to set it up against the 
hol der . 

If the stipulation is written by the drawer, 
it is operative in respect of all persons who 
have signed the cheque: if it is written by 
an endorser or an avaliseur, it is operative 
only in respect of such endorser or avaliseur. 
If, in spite of the stipulation written by the 
drawer, the bolder has the protest drawn up 
or the equivalent declaration made, he must 
bear the expenses thereof. When the stipula
tion emanates from an endorser or avaliseur, 
the costs of the protest or equivalent declara
tion, if drawn up or made, may be recovered 
form all the persons who have signed the che
que. 

Art. 44. A ll the persons liable on a cheque 
are jointly and severally bound to the bolder. 

'l'he bolder has the right to proceed aga inst 
all these persons individually or collect ively 
without being compelled to observe the order 
in which they have become bound. 

The same right is possessed by any person 
signing the cheque who has taken it up and 
paid it. 

Proceedings against one of the parties li able 
do not prevent proceedings aga inst t he others, 
even though such other parties m ay be subse
quent to the party first proceeded against. 

Art. 45. The holder may claim from the 
party against whom he exercises hi s right of 
recourse: 

1. the unpaid amount of the cheque; 
2. interest at the rate of six per cent as 

from the date of presentment; 
3. the expenses of the protest or equivalent 

declaration, and of the notices given as 
wel as other expenses . 

Art. 46. A party who takes up and pays 
a cheque can recover from the parties liable 
to him: 

1. the entire sum which he has paid; 
2. interest on the said sum calculated at 

the rate of six per cent, as from the day 
on which he made payment; 

3. any expenses which he has incurred. 
Art. 47. Every party liable aga inst whom 

a right of recourse is, or may be, exercised, 
can require against payment, that the cheque 
shal! be given up to him with the protest or 
equivalent declaration and a receipted ac
count. 

Every endorser who has taken up and paid 
a cheque may cancel his own endorsement and 
those of subsequent endorsers . 

Art. 48. Should the presentment of the 
cheque or the drawing up of the protest or 
the making of the equivalent decl aration 
within the prescribed 1 imits of time be pre
vent,ed by an insurmountable obstacle (legal 
prohibition (prescription légale) by any State 
or other case of vis major ), these limits of 
t ime shall be extended. 

The holder is bound to give notice without 
delay of the case of vis majo,· to his endorser 
and to make a dated and signed declaration 
of this not ice, on the cheque or on an allonge; 
in other respects, the provis ions of Article 42 
sha ll apply. 

When vis major has terminated, the holder 
must without delay present the cheque for 
payment and, if need be, procure a protest 
to be drawn up or an equivalent declaration 
made. 

If vis ,n,ajor continues to operate beyond 15 
days after the date on which the holder, even 
before the expiration of the time limit for 
presentment, h as given notice of vis major to 
bis endorser, recourse may be exercised and 
neither presentment nor a protest nor an equi
valent declaration sha ll be necessary. 

Facts wh ich are purely personal to the 
hol der or to the person whom he has entrusted 
with the presentment of the cheque or the 
drawing up of the protest or the making of 
the equivalent declaration are not deemed to 
consti tute cases of vis maj01·. 

Chapter VII. - Parts of a Set. 

Art. 49. With the exception of bearer 
cheques, any cheque issued in one country and 
payable in another or payable in a separate 
part overseas of the same country or vice versa, 
or issued and payable in the same or iu dif
ferent parts overseas of the same country, may 
be drawn in a set of indentical parts. When 
a cheque is in a set of parts, each part must 
be numbered in the body of the instrument, 
failing which each part is deemed to be a se
parate cheque. 

Art. 50. Payment made on one part opera
tes as a discharge, even though there is no 
stipulation that such payment shall render 
the other parts of no effect. 
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An endorser who has nagotiated parts to 
different persons and a lso the endorsers sub e
quent to him are I iable on al I the parts hear
ing their signatures, which have not been 
given up. 

Chapter VIII. - Alte,·ations. 

Art. 51. In case of al teration of the text 
of a cheque, parties who have signed subse
quent to the alteration are bound according 
to the term of the al tered text; parti es who 
have signed before the al teration are bound 
according to the terms of the original text. 

Chapter L"\:. - Li111itation of Actions. 

Art. 52. Actions of recourse by the holder 
against the endorsers, the drawer and the 
other parti es I iable are barred af ter six months 
as from the expiration of the limit of time 
fixed for presentment. 

Actions of recourse by the different parti es 
liabl e for the payment of a cheque against 
other such parties are barred after six months 
as from the day on which the party I iable has 
paid the cheque or the day on which he was 
sued thereon. 

Art. 53. Interruption of the period of I imi
tation is only effective against the person in 
respect of whom the period has been inter
rupted. 

Chapter X . - General Provisions. 

Art. 54. In the present law the word 
"banker" includes the persons or institutions 
assimi lated by the law to bankers. 

Art. 55 . The presentment of protest of a 
cheque may only take place on a business day. 

When the last day of the limit of time pre
scr ibed by the l aw for performing any act re
lating to a cheque, and particularly for pre
sentment or for the drawing up of a protest 
or the making of an equivalent declaration, 
is a legal holiday, the limit of time is ex
tended until the first business day which fol
lows the expiration of that time. Intermediate 
holidays are included in computing limi ts of 
time. 

Art. 56. The limits of time stipulated in 
the present I aw shall not incl ude the day on 
which the period commences. 

Art. 57. o days of grace, whether legal or 
judicia!, are permitted. 

ANNEX II. 

Art. 1. Each of the High Contracting Pat·
ties may prescribe that the obligation to insert 
in cheques drawn in his territory the term 
"cheque", as laid down in Article 1 , 1 of the 
Uniform Law, and the obligation stipulated in 
No. 5 of the said article to state the place 
where the cheque was drawn, sha ll not apply 
until six months after the entry into force of 
the pre ent Convention. 

Art. 2. Each of the High Contracting Par
ties may, as regards undertakings entered 
into in respect of cheques in his own terri
tory, determine in what manner an actual 
signature may be replaced by an authentic 

declaration ,Vl'itten on the cheque which evi
dences the consent of the party who should 
have signed. 

Art. 3. By way of derogation from Article 
2, paragraph 3, of the Uniform Law, each of 
the High Contracting Parties may prescribe 
that a cheque which does not specify the place 
of payment shall be regardecl as payable at 
the p lace where it was drawn. 

Art. 4. Each of the H igh Contracting Par
t ies reserves the right, with regard to cheques 
issued and payable in his tenitory, to decide 
that instruments drawn on persons other than 
bankers or persons or institutions assimilated 
by the law to bankers, shall not be valid as 
cheques. 

Each of the High Contracting Parties also 
reserves the right to embody Article 3 of the 
Uniform L aw in his national l aw in the form 
and in the terms best suited to the use he may 
make of the provisions of the preceding par.;-
graph. 

Art. 5. Each of the High Contracting Par
t ies may determine the moment at which the 
drawer must h vve funds avai lable with the 
dra wee. 

Art. 6. Each of the High Contracting Par
ties may provide that a drawee may write on 
the cheque a statement of certi fication, con
firmation, visa , or other equivalent declara
tion, provided that such declaration shall not 
operate as an acceptance, and may also deter
mine the legal effects thereof. 

Art. 7. By way of clerogation from Articles 
5 and 14 of the niform Law, each of the 
High Contracting Parties reserves the right 
to prescribe, as regards cheques payable in 
his territory, and marked "not transferable", 
that a cheque of this description may be paid 
only to the holder who has received it th us 
marked. 

Art. 8. Each of the High Contracting Par. 
ties 1·eserves the right to determine whether, 
apart from the cases referred to in Article 6 
of the Uniform Law, a cheque may be drawn 
on the drawer himsel f. 

Art. 9. By way of derogation from Article 
6 of the Uniform Law, each of the High 
Contracting Parties, whether as a genera] rule 
he allows cheques to be drawn on the drawer 
himself {Articl e 8 of t he present Annex), or 
whether he allows such cheques to be drawn 
only in the case of businesses with several 
establishments {Article 6 of the Uniform 
Law), reserves the right to prohibit the issue 
of cheques of this kind to bearer. 

Art. 10. By way of derogation from Ar
ticle 8 of the Uniform Law, each of the High 
Contracting Parties reserves the r ight to allow 
a cheque to be made _payable at t he domici le 
of a third person other than a banker. 

Art. 11. Each of the High Contracting 
Parties reserves the ,·ight not to embocly Ar
ticle 13 of the Uniform Law in his national 
law. 

Art. 12. Each of the H igh Contracting Par
ties reserves the right not to apply Article 21 
of the Uniform Law so far as bearer cheques 
are concerned. 

Art. 13. By way of derogation from Article 
26 of the Uniform Law, each of the High 
Contracting Parties has the right to decide 
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that a n "aval" rnay be g iven in his territory 
by a separate instrument specifying the place 
in which the instrument has been executed. 

Art. 14. E ach of the High Contracting Par
t ies reserves the right to prolong the time-lim it 
provided for in the first paragraph of Article 
29 of the Uniform L aw and to fix the lirni ts 
of t ime for p resentment as regards the terri
tori es under hi s sovereignty or authority. 

E ach of the High Contracting P arties, by 
way of derogation from Article 29, paragraph 
2, of the Uniform Law, reserves the right to 
prolong the time-lirnits prov ided for in the 
sa id paragraph for cheques issued and payable 
in different continents or in different coun
tries in a continent other than Europe. 

Two or more of the High Contracting Par
ties may agree, as regards cheques issued and 
payable in their respective territor ies, to rnodi
fy the time-limits provided for in Article 29, 
paragraph 2, of the Uniform L aw. 

A rt. 15. For the purpose of g iying e ffect 
to Article 31 of the Uniform Law, each of 
the High Contracting P arties may determine 
the institutions which according to hi s na
t ional law are to be regarded as clea ring
houses. 

Art. 16. By way of derogation from Ar
ticle 32 of the Uniform Law, each of the 
High Contracting Parties reserves the right in 
regard to cheques payable in his territory: 

a. to all ow the countermand of a cheque 
even before the expi ration of the limit 
of the time for presentment ; 

b. to prohibit the counterrnand of a cheque 
even after the expiration of the limit o f 
t ime for presentment. 

Furthermore, each of the High Contracting 
Part ies may determine the measures to be ta
ken in case of the loss or theft of a cheque, 
and may regulate the legal consequences 
the reof. 

Art. 17. Each of the H igh Contracting Par
t ies may, if he deerns it necessary, in excep
t ional circumstances connected wi th the rate 
of exchange of the currency of his country, 
derogate from the stipulation conta ined in 
Article 36 of the Uniform Law for effective 
payment in fo reign currency as regards 
cheques payable in his territory. The above 
rule may a lso be applied as regards the issue 
in the national territory of cheques payable in 
foreign currency. 

Art. 18. E ach of the High Contracting 
P art ies reserves the r ight, by way of deroga
tion from Articles 37, 38 and 39 of the Uni
form L aw, to recogn ise in hi s national law 
only crossed cheques or only cheques payable 
in account. N evertheless, crossed cheques a nd 
cheques payable in account issued abroad and 
payabl e in the territory of each of the High 
Contracting Parties shall be treated as cheques 
payable in account and as crossed cheques 
respectively. 

Each of the High Contracting Parties may 
also determine the wording which , under its 
national law, sh all indicate that the cheque 
is a cheque payab]e in account. 

Art. 19. The question whether the holder 
has special rights to the cover and the conse
quences of these rights remain outs ide the 
scope of the Uniform Law. 

The same applies to a ny other question con
cerning the leg al relations on the bas is of 
which the cheque is issued. 

Art. 20. Each of the High Contracting 
Parties reserves the r ight not to make it a 
condition for the exercise of the right of re
course against the drawer that the cheque 
must be p resen ted and the protest drawn up 
or an equival ent declaration ma de within due 
time, and to determine the effec t.s of this re
course. 

Art. 21. Each of the High Contracting 
Parties reserves the right to prescribe, as 
regards cheques payable in hi s territory, that 
the declaration of the refusal of payment sti
pulated in Articles 40 and 41 of the Uniform 
L aw as a condition of the preservation of the 
r igh t of recourse m ust in each and every case 
take the form of a protest to the excl usion of 
any equiva lent declaration. 

E ach of the High Contracting Parties may 
also prescribe that the declarations provided 
for in Nos. 2 and 3 of Articl e 40 of the Uni
form L aw must be entered in a public register 
within the limit of time fixed for the protest. 

Art. 22. By way of derogation from Article 
42 of the Uniform Law, each of the Hi gh 
Contracti ng Parties may m a intain or intro
duce the following system of noti fi cation by 
the pub! ic official- v iz. , that when drawing 
up the protest the notary or official who under 
the national law is authorised to draw up the 
protest is required to g ive noti ce in writing 
to the persons liabl e on the cheque whose 
addresses are specified in the cheque or are 
known to the public officia l drawing up the 
protest, or are specified by the persons de
manding the protest. The expenses of such no
tice sh all be added to the expenses of the 
protest. 

Art. 23. E ach of the Hi gh Contracting 
Parties may prescribe, as regards cheques 
which are both issued and payable in his terri 
tory, that the rate of interest mentioned in 
Article 45, N°. 2 and in Article 46, N°. 2 of 
the Uniform Law may be replaced by the 
legal rate in force in h is territory. 

Art. 24 . By way of derogation from Ar
ticle 45 of the Uniform Law, each of the High 
Contracting P arties reserves the ri ght to insert 
in his national law a rule prescribing that the 
hol de r may claim from the party against 
whom he is exercis ing his r ight of recourse a 
comm iss ion the amount of which sh all be 
determined by that law. · 

By way of derogation from A,·ticle 46 of the 
Uniform Law, the same appl ies to a person 
who, hav ing taken up and paid the cheque, 
cla ims the amount from the parties liable to 
him. 

Art. 25 . Each of the Hi gh Contracting 
P arties is free to dec ide that, in the event of 
forfeiture of r ights or limitation of actions, 
proceedings may be taken in his territory 
against a drawer who has not provided cover 
or against a drawer or endorser who has made 
an inequitable ga in {condictiones) . 

Art. 26. It is for the legislation of each of 
the High Contracting Parties to determine 
the causes of interruption or suspension of li
mitation in the case of actions on cheques 
which are hrought before his Courts. 
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The other High Contracting Parties may 
determine the conditions under which they 
will recognise such causes. The same appl ies 
to the effect of an action as a means of i ndi
cating the commencement of the period of 
limitation laid down in Article 52, paragraph 
2 of the Uniform Law. 

Art. 27. Each of the High Contracting Par
ties may prescribe that certain business days 
shall be assimilated to legal holidays as re
gards the limi t of time for presentment and 
all acts relating to cheques. 

Art. 28. Each of the High Contracting 
Parties may enact exceptional measures of a 
genera] nature relating to the postponement 
of payment and to the limits of time for con
servatory . measures in relation to recourse 
( actes conscrvatoires des recours) . 

Art. 29. For the purpose of giv ing effect to 
the Uniform Law, it is within the competence 
of each of the High Contracting Parties to 
determi ne what persons are to be regarded as 
bankers and what persons or inst itutions are, 
in view of the natm·e of their activities, to be 
ass imil ated t,o bankers. 

Art. 30. Each of the H igh Contracting 
Parti es reserves the right to excl ude the ap
pl ication of the Uniform Law in whole or in 
part in regard t,o postal cheques, and in regard 
to the special cheques of the banks of issue or 
of public revenue offices or of public credit 
institutions, in so far as the instrnments men
tioned above are subject t,o special regulations. 

Art. 31. Each of the High Contracting 
Parties undertakes to recognise the provis ions 
adopted by every other High Contracting 
Party in virtue of Articles 1 to 13, 14, para
gra,ihs 1 and 2, 15 and 16, 18 to 25, 27, 29 
and 30 of the present Annex. 

Protocol to the Conventlon provldlng a 
Uniform Law for Cheques. 

At the time of signing the Convention of 
th is day's date providing a Uniform L aw for 
cheques, the undersigned , duly authorised, 
have agreed upon the fo llowing provisions: 

A. 
The Members of the League of Nations 

and the non-member States which may not 
have been able to deposit their ratifications of 
the sa id Convention before September 1st, 
1933, undertake to forward within fifteen days 
from that date a communication to the Se
cretary-General of the League of Nations in
forming him of their situation as regards rati 
fication. 

B. 
If on November 1st, 1933, the conditions 

lai d down in Articl e VI, paragrnph I , for 
the entry into force of the Convention are 
not fulfilled , the Secretary-General of the 
League of Nations shall convene a meeting of 
the Members of the League and the non
member States on whose behalf the Conven
tion has been signed or acceded to. 

The purpose of th is meeting shall be t,o 
examine the situation and any measures to be 
taken ro meet it. 

C. 
The High Contracting Parties shall com

municate to each other, immediately upon 
their com ing into force, the legis lative mea
sures taken by them in execution of the Con
vention in their respective terrirories. 

In faith whereof the Plenipotentiaries have 
signed the present Protocol. 

Done at Geneva, the nineteenth day of 
March, one thousand nine hundred and thirty
one, in a single copy, which shall be deposited 
in the archives of the Secretariat of the 
League of Nations, and of which authenticated 
copies shall be delivered to all Members of the 
League of Nations and non-member States 
represented at the Conference. 

(Zie ·voo,· de onde,·teekeningen de F,·ansche 
tekst.) 

Conventlon for the settlement of certaln 
conflicts of laws in connectlon wlth 

cheques. 

The Pres ident of the German R eich; the 
Federal President of the Austrian Republic; 
His Majesty the King of the Belgian ; His 
Maj esty the Kiug of Denmark and Iceland; 
the P resident of the Pol ish R epnbl ic, for the 
Free City of Danz ig; the Pres ident of the 
Republ ic of E cuador; His Majesty the King 
of Spain; the President of the Republic of 
Finland; the President of the French Repu
blic; the President of the H ell en ic R epublic; 
His Serene Hi ghness the R egent of the King
dom of Hungary; His Majesty the King of 
Italy ; His Majesty the Emperor of Japan; 
Her Royal Highness the Grand Duchess of 
Luxemburg; the President of the United 
States of Mexico; His Serene Highness the 
Prince of Monaco; His Majesty the King of 
Nonvay; H er Majesty the Queen of the e
the rl ands ; the Pres ident of the Polish Repu
bl ic; the President of the Portuguese Re pu
blic; His Majesty the King of Roumania; 
His Majesty the King of Sweden; the Swiss 
Federal Council; the Pres ident of the Czecho
slovak R epublic; the President of the Turkish 
Republic; His Majesty the King of Yugo
slavia, 

Being desirous of adopting mies to settle 
certa in conflicts of laws in oonnection with 
cheques, have appo inted as the ir Plenipoten
tiaries the following : 

(Zie voo·r de namen der gevol,nachtigden 
de Frn:nsche tekst.) 

Who, having communicated the ir full powers, 
found in good and due form,· have agreed 
upon the fo l lowing provisions: 

Art. 1. The High Contracting P a rties mu
tually undertake to apply, for the settlement 
of the confl iets of laws hereinafter mentioned, 
in connection with cheques, the rules set out 
in the followi ng Articles. 

Art. 2. The capacity of a person t,o bind 
himself by a cheque shall be determined by 
his national law. If this national law provides 
that the law of another country is competent 
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in the matter, this latter law shall be applied. 
A person who Jacks capacity, according to 

the law specif ied 111 the preceding paragraph, 
is nevertheless bound if his ignature has 
been given in any territory in which, accord
ing to the law in force there, he would have 
the requisite capacity. 

Each of the High Contracting Parties may 
refuse to recognise the valadity of a contract 
by means of a cheque entered into by one of 
his nationals which would not be deemed valid 
in the territory of the other High Contractiug 
Parties otherwise than by means of the appli
cation of the preceding paragraph of the pre
sent Article. 

Art. 3. The law of the country in which 
the cheque is payable determines the persons 
on whom a cheque may be drawn. 

If, under this law, the instrument is not 
valid as a cheque by reason of the person on 
whom it is drawn, the obligations arising out 
of the s ignatures affixed thereto in other coun
tries whose laws provide otherwise shal I ne
vertheless be val id. 

Art. 4. The form of any contract ar is ing 
out of a cheque is regulated by the laws of 
the territory in which the contract has been 
signed. Neverthel ess, it shall be suff icient if 
the forms prescribed by the law of the place 
of payment are observed. 

If, however, the obligations entered into by 
means of a cheque are not val id according to 
the provisions of the preceding paragraph, but 
are in conformity with the laws of the terr i
tory in , hi ch a subsequent contrnct has been 
entered into, the circumstance that the pre
vious contracts are iregular in form shall not 
invali da te the subsequent contract. 

Each of the Hi gh Contracting P arties may 
prescr ibe that contracts by means of a cheque 
entered into abroad by one of his nationals 
shall be valid in respect of another of hi s 
nationals in his terr itory, provided that they 
are in the form laid down by the national 
law. 

Art. 5. The law of the country in whose 
territory the obligations arising out of a cheque 
have been assumed shall determine the effects 
of such obi igations. 

Art. 6. The l imits of time for the exercise 
of r ights of recourse sha]] be determined for 
all signator ies by the law of the place where 
the instrument was created. 

Art. 7. The law of the country in which 
the cheque is payable shall determine: 

1. \Vhether a cheque must necessarily be 
payable at sight o,· whether it can be dra.wn 
payable at a fixed period after s ight, and a lso 
what the effects are of the post-dating of a 
cheque; 

2. The I im,t of time for presentment; 
3. Whether a cheque can be accepted, certi

fied, confirmed or visaed, and what the ef
fects are respective ly of such acceptance, cer
tification, confirmation or visa; 

4. Whcther the holder may demand, and 
whether he is bound to accept, partial pay
ment; · 

5. Whether a cheque can be crossed or 
marked either with the words "payable in 
account" or which some equiva1eqt express ion, 
and what the effects are of such cross ing or 

of the words "payable in account" or any 
equival ent express ion; 

6. Wh ether the holder has specia l rights 
to the cover and what the nature is of these 
rights; 

7. Whether the drawer may countermand 
payment of a cheque or take proceedings to 
stop its payment (opposition); 

8. The measures to be taken in case of 
1 oss or theft of a cheque ; 

9. Whether a portest or any equivalent de
claration i necessary in order to preserve the 
right of recourse against the endorsers, the 
drawer and the other parties l iable . 

Art. 8. The form of and the limits of time 
for protest, as wel] as the form of the other 
measures necessary for the exercise or preser
vation of rights concerning cheques, shall be 
rngulated by the law of the country in whose 
territory the protest must be drawn up or the 
measures in question taken. 

Art. 9. Each of the High Contracting Par
ties reserves the right not to apply the princi
ples of private international law conta ined in 
the present Convention so far as concerns: 

1. An obi igation underta ken outs ide the 
territory of one of the High Contracting 
Parties · 

2. Any la~v which may be appl icable in 
accordance with these princi pies and 
which is not a law in force in the terri 
tory of any High Contracting Party. 

Art. 10 . In the territory of each of the 
High Contracting Parties the provis ions of the 
present Convention shall not app l y to cheques 
already issued at the time of the coming into 
force of the present Convention. 

Art. ll . The present Convention, the 
French and English texts of whicb sball be 
equally authentic, sball bear this day's date. 

It may be signed thereafter until Jul y 15th, 
1931, on behalf of any Member of the League 
of N ations or non-member State. 

Art. 12. The present Convention shall be 
ratified. 

The instruments of ratifi cation shall be de
posited before September 1st, 1933, with the 
Secretary-General of the League of Nations, 
who shall forthwith notify receipt thereof to 
a ll the Members of the League of Nations 
and to the non-member States on whose be
ha] f the present Convention has been signed or 
accedecl to. 

Art. 13. As from July 15th, 1931, any 
Member of the League of Nations and any 
non-member State may accede thereto. 

Such acccss ion shall be effected by a notifi
cation to the Secretary Genera] of the League 
of Nations, such notification to be depos ited 
in the archives of the Secretariat. 

The Secretary-General shall notify such de
posit forthwith to a ll the Members of the 
League of Nations a nd to the non-member 
States on whose beha] f the present Conven
tion has been signed or acoeded to. 

Art. 14. The pre ent Convention shali not 
come in to force until it has been ratified or 
acceded to on beha! f of seven Members of the 
League of Nations or non-member States, 
which shall include there of the Members of 
the _League permanently represented on the 
Council. 
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1'he date of entry into force shall be the 
ninetieth day fol lowing the receipt by the 
Secretary-General of the League of N ations 
of the seventh ratification or accession in ac
cordanoe with the first paragraph of the 
present Article . 

The Secretary-General of the League of Na
tions, when making the notification provided 
for in Article 12 and 13, shall state in par t i
cular th at the ratifications or accessions re
ferred to in the first paragraph of the present 
Article have been rece ived. 

Art. 15. Every ratification or accession ef
fected after the entry into force of the Con
vention in accordance with Article 14 shall 
take effect on the ninetieth day follow ing the 
date of rece ipt thereof by the Secretary
General of the League of Nations. 

Art. 16. The present Convention may not 
be denounced before the expiry of two years 
from the date on which it has entered into 
force in respect of that Member of the League 
or non-member State; such denunciation shall 
take effect as from the n inetieth day following 
the receipt by the Secretary-General of the 
notification addressed to h im. 

Every denunciation shall be immediately 
communicated by the Secretary-General of the 
League of Nations to all the Members of the 
League of Nations and to the non-member 
States on whose behalf the present Conven
tion has been signed or acceded to. 

Each denunciation shall take effect only as 
regards the Member of the L eague of Nations 
or the non-member State, on whose beh alf it 
has been made. 

Art. 17. Every Member of the League of 
Nations and every non-member State in 
respect of which the present Convention is in 
force, may forward to the Secretary-General 
of the League of Nations, after the expiry of 
the fourth year following the entry into force 
of the Convention , a request for the revision 
of some or all of the provisions of that Con
vention. 

If such request, after being communicated to 
the other Members or non-member States 
between whom the Convention is at that time 
in force, is supported within one year by at 
1 east six of them, the Council of the League 
of Nations shall decide whether a Conference 
sha ll be convened for the purpose. 

Art. 18. Any High Contracting Party may, 
at the time of s ignature, ratification or acces
siori, deciare that, in accepting the present 
Convention, he does not assume any obi iga
tions in respect of all or any of h is colonies, 
protectorates or territor ies under suzera inty or 
mandate; and the present Convention shall 
not apply to any territories named in such 
declaration. · 

Any High Contracting Party may g ive no
tice to the Secretary-Genera\ of the League 
of Nations at any time subsequently that he 
desires that the Convention shall appl y to all 
or any of h is territor ies which have been 
made the subject of a declaration under the 
preceding paragraph, and the Convention shall 
apply to all the territories named in such 
notice ninety days after its receipt by the 
Secretary-General of the League of N ations. 

Any High Contracting Party may at any 

t ime declare that he des ires that the present 
Convention shall cease to apply to all or any 
of his colonies, protectorates or territories un
der suzerainty or ma ndate and the Conven
tion shall cease to apply to the tenitories 
named in such declaration one year after its 
receipt by the Secretary-General of the League 
of Nations. 

Art. 19. The present Convention shal\ be 
registered by the Secretary-General of the 
League of Nations as soon as it comes into 
force. 

In faith whereof the above-mentioned Pleni
potentiaries have signed the present Conven
tion. 

Done at Geneva, the n ineteenth day of 
March, one thousand nine hundred and thirty
one, in a single copy, wh ich shal l be deposited 
in the arcbives of the Secretariat of the League 
of ations, and of which authenticated copies 
shall be del ivered to all Members of the 
League of Nations and non-member States re
presented at the Conference. 

(Z ie voor de onde1·teekeningen de F1·ansche 
tekst.) 

Protocol to the ConventJou for the Settle
meut of Certalu Confllcts of Laws In 

conuectlon wlth Cheques. 

At the time of signing the Convention of 
thi s day's date for the settlement of certa in 
confl iets of laws in connection with cheques, 
the undersigned, duly authorised, have agreed 
upon the following provisions: 

A. 
T he Members of the League of Nations and 

the non-member States who may not have 
been able to deposit thei r ratifications of the 
said Convention before September 1st, 1933, 
undertake to forward with in fifteen days from 
that date a communication to the Secretary
General of the League of Nations informing 
him of their situation as regards ratification. 

B. 
If on November 1st, 1933, the cond itions 

la id down in Article 14, paragraph 1, for the 
entry into force of the Convention are not 
fu ll filled , the Secretary-General of the League 
of N ations shall convene a meeting of the 
Members of the League and the non-member 
Sta tes on whose behalf the Convention has 
been signed or acceded to. 

The purpose of th is meeting shall be to 
exam ine the situation and any measures to be 
taken to remedy it. 

C. 
The High Contracting Parties shall commu

nicate to each other, immediately upon their 
coming into force, the legislative measures 
taken by them in execution of the Convention 
in the ir respective territories. 

In faith whereof the P lenipotentiaries have 
signed the present Protocol. 

Done at Geneva, the nineteenth day of 
March , one thousand nine hundred and thirty
one, in a single copy, which shall be depos ited 
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in the archives of the Secretariat of the League 
of N ations, and of which authenticated cop ies 
shall be delivered to all Members of the 
League of Nations and non-member States re
presented at the Conference. 

(Zie voor de onderteekeningen cle Fransche 
tekst .) 

Conventlon on the stamp laws In connec
tlon with cheques. 

The President of the German Reich; the 
Federal President of the Austrian Republ ic; 
His Majesty the King of the Belgians; His 
Majesty the King of Great Britain, Ireland 
and the British Dominions Beyond the Seas, 
Emperor of India; His Majesty the King of 
Denmark and Iceland; the President of the 
Pol ish R epublic, for the Free City of Danzig; 
the President of the Republ ic of Ecuador; His 
Majesty the King of Spain; the President of 
the Republic of Finland; the President of 
the French Republic; the President of the 
Hellen ic R epubl ic; His Serene Highness the 
Regent of the Kingdom of Hungary; His 
Majesty the King of Italy; His Majesty the 
Emperor of Japon; Her Royal Highness the 
Grand Duchess of Luxemburg; the President 
of the U nited States of Mexico ; His Serene 
Highness the Prince of Monaco; His Majesty 
the King of Norway; Her Majesty the Queen 
of the N etherlands; the President of the 
Polish R epublic; the President of te Portu
guese Republ ic; His Majesty the King of 
Roumania; His Majesty the King of Sweden; 
the Swiss Federal Council; the President of 
the Czechoslovak Republ ic; the Pres ident of 
the Turkish Republic; H is Majesty the King 
of Yugoslavia, 

Being desirnus of settling certain problems 
concerning the stamp laws in their relations 
with cheques, have appointed as their pleni
potentiaries the following : 

(Zie voor de namen der gei•olmachtigden 
de l'ransche tekst.) 

Who, having communicated their full powers, 
found in good and due form, have agreed 
upon the following provisions: 

Art. l. If their laws do not already make 
prnvision to this effect, the High Contracting 
Parties undertake to alter their laws in a ll the 
territories placed under their sovere ignty or 
authority to which the present Convention is 
applicable, so that the validity of obligations 
arising out of a cheque or the exercise of the 
rights that flow therefrom shall not be subor
dinated to the observance of the provisions 
concerning the stamp. 

Nevertheless, the High Contracting Parties 
may suspend the exercise of these rights until 
payment of the stamp duties they prescribe or 
of any ·penal ties incurred. They may al so de
cide that the qual ity and effects of an in
strument "immediately executory" which, ac
cording to their legislation may be attributed 
to a cheque, shall be subject to t he condition 
that the stamp law has, from the issue of the 
instrument, been duly complied with in ac
cordance with their laws. 

Art. 2. The present Convention, the Frencl1 
and Eng! ish texts of wh ich shall be equal ly 
authentic, shall bear this day's date. 

It may be signeèl thereafter until J uly 15th, 
1931, on behalf of any Member of the League 
of Nations or non-member State. 

Art. 3. The present Convention shall be 
ratified. 

The instruments of rat ification shall be de
posited before September 1st, 1933, with the 
Secretary-General of the League of N ations, 
who shall forthwith notify receipt thereof to 
all the Members of the League of Nations and 
to the non-member States on whose behalf the 
present Convention has been s igned or acceded 
to. · 

Art. 4. As from July 15th, 1931 , any Mem
her of the League of Nations and any non
member State may accede thereto. 

Such accession shall be effected by a noti
fication to the Secretary-General of the League 
of Nations, such notification to be deposited 
in the archives of the Secretariat. 

The Secretary-General shal I notify such de
pos it forthwith to all the Members of the 
League of Nations and to the non-member 
States on whose behalf the present Conven
tion has been signed or acceded to. 

Art. 5. The present Convention shall not 
come into force until it has been ratified or 
acceded to on behalf of seven Members of the 
League of ations or non-member States, 
which sha ll incl ude three of the Members of 
the League permanently represented on the 
Council. 

The date of entry into force shall be the 
ninetieth day fol lowing the rece ipt by the 
Secretary-General of the League of Nations 
of the seventh ratification or accession in ac
cordance with the first paragraph of the 
present Article. 

The Secretary-General of the League of 
Nations, when making the notification pro
vided for in Articles 3 and 4, shall state in 
particular that the ratifications or access ions 
referred to in the first paragraph of the pre
sent Article have been received. 

Art-. 6. Every ratification or accession ef
fected after the entry into force of the Con
vention in accordance with Article 5 shall take 
effect on the ninetieth day following the date 
of receipt thereof by the Secretary-General of 
the L eague of Nations. 

Art. 7. The present Convention may not be 
denounced before the expiry of two years 
from the date on which it has entered into 
force in respect of that Member of the League 
or non-member State; such denunciation shall 
take effect as from the ninetieth day fo llow
ing the rece ipt by the Secretary-General of 
the notification addressed to him. 

Every denunciation shall be immediately 
communicated by the Secretary-General of the 
League of Nations to a ll the Members of the 
League of Nations and to the non-member 
States on whose behalf the present Convention 
has been signed or accecled to. 

Each denunciation shal l take effect only as 
regards the Member of the League of Na
tions or the non-member State, on whose be
half is has been made. 

Art. 8. Every Member of the League of 



747 2 AUGUSTUS (S . 490-491) 1935 

Nations and every non-member State in respect 
of which the present Convention is in force 
may forward to the Secretary-General of the 
League of Nations, after the expiry of the 
fourth year following the entry into force of 
the Convention, a request for the rev ision of 
some or all of the provisions of that Conven
tion. 

If such request, after being communicated 
to the other Members or non-member States 
between whom the Convent ion is at that time 
in force, is supported within one year by at 
least six of them, the Council of the League 
of N ations shall decide whether a Conference 
shall be convened for the purpose. 

Art. 9. Any High Contracting Party may, 
a t the time of signature, ratification or ac
cession, deciare that, in accepting the present 
Convention, he does not assume any obliga
tions in respect of all or any of hi s colonies, 
protectorates or territories under suzera inty 
or mandate; and the present Convention sha ll 
not apply to any terr itories named in such 
declaration . 

Any Hi gh Contracting P arty may g ive no
tice to the Secretary-General of the League of 
Nations at any time subsequently that he 
desires that the Convention shall apply to all 
or any of his territories which have been made 
the subject of a declaration under the preced
ing paragraph, and the Convention shall 
apply to a ll the territories named in sueh no
tice ninety days after its receipt by the Se
cretary-Genera] of the L eague of Nations. · 

Any High Contracting Party may at any 
time deciare that he desires that the present 
Convention shall cease to apply to a ll or any 
of his colonies, protectorates or territories 
under suzerainty or mandate and the Conven
tion shall cease to apply to the territories 
named in such declaration one year after its 
receipt by the Secretary-General of the L eague 
of Nations. 

Art. 10. The present Convention shall be 
regi stered by the Secretary-General of the 
League of Nations as soon as it comes into 
force . 

In fa ith whereof the above-mentioned P leni
potentiares h ave signed the present Conven
t ion. 

Done at Geneva, the nineteenth day of 
March, one thousand nine hundred and thirty
one, in a single copy, which shall be deposited 
in the archives of the Secretariat of the 
League of Nations, and of which authenticated 
copies shall be delivered to all Members of 
the League of Nations and non-member States 
represented at the Conference. 

( Zie voor de ondert,ee keningen de Franse h e 
tel"$t.) 

P rotocol to the Conventlon on the Stamp 
Laws In conuectlon wlth Cheques. 

At the time of sign ing the Convention of 
this day's date on the stamp laws in connec
tion with cheques, the unders igned , dul y 
authorised, have agreed upon the followi ng 
provisions: 

A. 
The Members of the League of Nations and 

the non-member States which may not have 
been able to depos it the ir ratifications of the 
said Convention before September 1st, 1933, 
undertake to forward within fifteen days from 
that date a communication to the Secretary
General of the League of Nations informing 
him of their situation as regards ratification. 

B. 
If, on November 1st, 1933, the cond it ions 

la id down in Article 5, paragraph 1, for the 
entry into force of the Convention are not 
fulfill ed, the Secretary-Genera l of the L eague 
of Nations sha ll convene a meeting of the 
Members of the League and the non-member 
States on whose beha! f the Convention has 
been s igned or acceded to. 

The purpose of thi s meeting sh all be to 
exam ine the situation and any measures to be 
taken to meet it. 

C. 
The High Contracting Parties shall oom 

municate to each other, immed iately upon 
the ir coming into force, the legislative measu
res taken by them in execution of the Con
vention in their respective territories. 

In fa ith whereof the Pl enipotentiaries have 
signed the present Protocol. 

Done at Geneva, the nineteenth day of 
March, one thousand nine hundred and 
thirty-one, in a sing le copy, which shall be 
deposited in the archives of the Secretariat of 
the League of Nations, and of which authent i
cated copies shall be delivered to all Mem
bers of the L eague of Nations and non-mem
ber States Tepresented at the Conference. 

(Zie voor de ondert,eekeningen de F,·ansch e 
teks t .) 

s. 491. 
2 Augustus 1935. BESLUI T tot wijziging van 

het Crisis-Haringbesluit 1934 I. 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 12 Juli 1935, n°. 9224, 
Afdeeling L andbouw-Crisis-Aangelegenheden; 

Gelet op artikel 9 der Landbouw-Cris iswet 
1933 en op het Crisis-Haringbesluit 1934 I ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 6 Jul i 1935, n° . 504); 

Gehoord den Raad van State (advies van 23 
Juli 1935, n°. 42); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Augustus 1935, n° . 
10180, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
A . na artikel 3 van het Crisis-Haringbe

slu it 1934 I wordt ingevoegd een nieuw arti
kel 4, luidende: 

"Onverm inderd het bepaal de in de artikelen 
2 en 3 van dit besluit is de aanvoer van pekel
en steurhar ing in Nederland slechts toegestaan 
met dezelfde schepen, aan boord waarvan deze 
har ing is verwerkt." 
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B. artikel 4, lid 3, van het Cr isis-Har ing
beslu it 1934 I wordt gelezen als volgt : ,,Het 
certificaat wordt slechts uitgere ikt aan d ie 
aangeslotenen, di e ten genoegen van een door 
Onzen :Minister aan te wijzen cris is-organisatie 
hebben aangetoond, dat zij aan de voorwaar
den voor het u itvaren, bepaald in artikel 3 en 
l id 2 van dit art ikel van di t besluit, hebben 
voldaan en zich tegenover de voornoemde 
cri sis-organisatie hebben verbonden de aan 
boord van h un schepen tot pekel- en steurha
ring verwerkte haring in Iederland aan te 
voeren.'' 

C. de artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 van het 
Crisis-H aringbesluit 1934 I worden respectieve
lijk genummerd 5, 6, 7, 8 en 9. 

D. d it beslu it treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na d ien val} zijn a fkon
d iging . 

Onze Mi nister van Econom ische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslui t het
welk in het Staatsblad zal worden gepi aatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

' s-Gravenh age, den 2den A ugustus 1935. 
WI LHE LMI NA . 

De M inis te,· van Ec01w11iische Z aken, 
H . G e l i s s e n. 

(Ui tgeg. 12 A.ugustus 1935 . ) 

s. 492. 

2 A.ugustus 1935. BESLUIT , houdende ver
plaa tsing van de ople iding van landmeters 
van W ageningen naar Delft en instell ing 
van den t itel van civiel-landmeter. 

Wij WIL H ELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappel ijke voordracht val! 

Onze Min isters va n F inanciën, van Onderwijs, 
K un ten en W etenschappen ad interim en van 
E conomische Zaken, van den 20 J uni 1935, 
n°. 193, a fdeel ing Centrale D irectie , van den 
24 J uni 1935 , afdeeling H ooger Onderwijs, n° . 
2515, en van den 1 Juli 1935, Directie van 
den L a ndbouw, n°. 7921, eerste afdee li ng; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 16 Juli 1935 , n° . 29); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van den 19 J uli 1935, n°. 
276, a fdeel ing Centrale Di rectie, 23 J ul i 1935, 
afdeel ing Hooger Onderwij s, n°. 2927, en 29 
Ju l i 1935 Directie van den Landbouw, n° . 
9179 , eerste afdeeling; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan de Technische H oogeschool te 

Delft word t met ingang van 1 September 1935 
gelegenheid gegeven tot het volgen van les
sen, d ie bekwamen voor de in a rtikel 2 bedoel
de examens voor civiel-landmeter volgens het 
door Onzen Minister van F inanciën vast te 
stell en studieprogramma. 

2. l. Door Onzen M inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen wordt eene com
missie benoemd, welke de bevoegdheid heeft 
aan cand idaten , d ie met gunst ig gevolg heb
ben deelgenomen aan de voor de commissie af 
te leggen examens, het di p loma van civiel
l andmeter ui t te reiken. 

2. Door Onzen Minister van Financiën 
wordt een reglement voor deze examens vast
gesteld, waar in ook het bedrag der examen
gelden wordt opgenomen . 

3. 1. Tot leden der in artikel 2 bedoelde 
commissie zull en worden benoemd: 

a. één of meer in overleg met Onzen Mi
nister van Financiën aan te wijzen deskundi 
gen; 

b . de hoogleeraren en lectoren in de afdee
l ing der Weg- en W aterbouwkunde der Tech
nische H oogeschool , belast met het geven van 
onderwijs in het landmeten, het wate1·passen 
en de geodesie, in het burge rlij k recht en de 
hypothecaire en kadastrale adm inistratie en 
in de kennis van de waarde en het gebruik 
van den bodem; 

c. twee hoogleeraren aan de T ech nische 
Hoogeschool , waarvan één be last met het 
geven van onderwijs in de zu ivere en toege
paste wiskunde en één belast met het geven 
van onderwijs in één der door de leden van 
de afdeel ing Weg- en W aterbouwkunde ge
doceerde vakken, voor zoover niet genoemd 
onder b; 

d. alle verdere docenten aan de T ech nische 
Hoogeschool, die voor een bepaald cursusjaar 
aan exam inand i onderwijs hebben gegeven . 

2. De onder b genoemde ambtshalve be
noemde leden der commiss ie worden benoemd 
voor den duur van hun ambtsvervull ing. De 
onder a en c genoemde leden de r commissie 
worden benoemd voor onbepaalden tijd . De 
onder d genoemde leden der commiss ie wor
den jaarlij ks a ls zoodanig benoemd op een 
voordTacht van de commissie. 

3. Onze Minister van Onderwijs, K unsten en 
Wetenschappen wijst ui t de am btsh alve be
noemde leden de r commiss ie een voorzitter en 
een secretar is aan. 

4. l. Op ve rtoon van het in a rtikel 2 be
doelde diploma van civiel-landmeter o f van 
het e indd iploma van den voorma l igen land
meterscursus te W ageningen worden belang
hebbenden doo r den burgemeester van hunne 
woonplaats toegelaten tot het afleggen van 
den navolgenden eed of de navolgende be
lofte : 

" Ik zweer (beloof) , dat ik in de uitoefening 
van het beroep van landmete r ee rl ijkheid, 
nauwkeurigheid en onzijdighe id zal betrach
ten . 

Zoo waarl ij k helpe m ij God Almachtig (Dat 
beloof ik)" . 

2. De burgemeester, in wiens handen de 
eed of belofte is afgelegd, stelt daarvan aan
teekening op het in het eerste 1 id bedoelde 
diploma. 

3. H ouders van een d ip loma, van de in het 
vorige lid bedoelde aanteeken ing voorz ien, 
zij n gerechtigd tot het voeren van den t itel 
"civiel-landmeter". Tot het voeren van dezen 
titel zij n mede gerechtigd de houders van het 
einddiploma van den voormali gen landmeters
cursus te Wageningen, voorzien van de aantee
kening van beëediging, bedoeld in artikel 3 
van Ons beslu it van 25 Augustus 1920, Staats
blad n°. 723. 

5. Onze bes lu iten van 25 Augustus 1920, 
Staatsblad n°. 723, 3 September 1921, Staats
blad n° . 1047, 25 Mei 1923, Staatsblad n° . 
218, en 3 Januari 1929, Staatsblad n° . 2, wor
den met ingang van 1 September 1935 inge
trokken. 

6. De leerm iddelen, welke zijn aangesch aft 
ui t de fondsen voor di t doel aan het College 
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van bestuur van den Landmeterscursus te 
Wageningen tusschen 1918 en 1934 ter be
schikking gesteld, zu ll en overeenkomstig de 
behoeften van het onderwijs aan de Landbouw
hoogeschool en aan de Technische Hooge
school tusschen beide instell ingen wol'den ver
deeld naar een schema, vast te ste ll en door 
Onze Ministers van Economische Zaken, van 
Ondenvijs, Kunsten en Wetenschappen en van 
Financiën. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschl'ift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2clen Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen., 

J. R. S 1 o tem a k er cl e B r u ï n e. 
De M inister van Econ01nische Zaken, 

H. G e I i s s e n. 
( Uitgeg. 6 September 1935. ) 

s. 493. 

5 Augustus 1935. BESLUIT, houdende bepa
lingen omtrent de rechtsgebieden van de 
raden van beroep voor de directe belas
tingen. 

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

Justitie van 31 J u li 1935, 2de Afdeeling A, 
n° 821 · 

Gezie~ artikel 1 der wet van 19 December 
1914, Staatsblad n°. 564, zooals dit luidt na 
de daarin bij de wet van 7 F ebruar i 1929, 
Staatsblad n°. 38, gebrachte wijziging; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In Artikel 1 van Ons besluit van 15 

September 1928, Staatsblad n°. 373, gelijk dit 
laatstel ijk is gewijzigd bij Ons besluit van 18 
Mei 1935, Staatsblad n° . 291, wordt de na
vol gen de wijziging gebracht: 

Onder 8 wordt gelezen: 
,,het gedeelte der provincie Noordholland, 

omvattend het gebied der inspectie der directe 
belastingen te Zaandam benevens dat, gelegen 
ten zuiden van het gebied der inspectiën der 
directe belastingen te B everwijk, Zaandam en 
Purmerend en ten westen van het gebied der 
i ospectiën der directe belastingen te H ilver
sum en te Baarn ; standplaats Amsterdam;". 

2. Dit beslu it treedt in werking met ingang 
van den dag, waarop het wordt afgekondigd. 

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

's-Gravenhage, den 5den Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, Van Scha i k. 
(Uitgeg. 13 A,:qustus 1935.) 

s. 494. 

6 Augustus 1935. BESLUIT tot toepassing 
van artikel 9 der Landbouw-C,·is iswet 1933 
op Crisisproducten . 

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

Economische Zaken van 13 Juli 1935, n°. 

9222, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op artikel 9 van de L andbouw-Cris is
wet 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 6 Juli .1935, n°. 512); 

Gehoord den Raad van State (advies van 23 
Juli 1935 , n° . 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Augustus 1935, n°. 
10178, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit bes! uit verstaat onder: 
1°. ,,wet" : de Landbouw-Crisiswet 1933; 
2°. ,,Onze Minister": de met de zaken van 

den Landbouw belasten Minister; 
3°. ,,crisisproduct": elk crisisproduct in den 

zin van artikel 1, onder 5°, der wet; 
4°. ,,crisis-organisatie": elke crisis-organi

satie in den zin van artikel 1, onder 3°, van 
het Cris is-Organisat iebesluit 1933, zooals dit 
besluit laatstelijk is gewijzigd; 

5° . ,,denaturatie'' en "denatureeren": het 
kunstmatig kenmerken van een cr isisproduct, 
als bedoeld onder 6° van dit artikel , tot het 
niet bestemd zijn tot een of meer door Ons 
aan te wijzen doeleinden, waartoe het van 
nature gesch ikt is; 

6°. ,,denaturat ieproduct": elk crisisproduct, 
ten aanz ien waarvan op grond van de wet de
naturatie is voorgeschreven of is gesteld als 
voorwaarde tot het verleenen van eenigen 
steun, vergoeding, teruggave of ontheffing dan 
wel tot het toekennen van eenig recht; 

7°. ,,gedenatureerd product": elk denatu
ratieproduct, hetwelk overeenkomstig het be
paalde onder 5° van dit artikel is gedenatu
reerd· 

8°. ',,met gedenatureerd gelijkgesteld pro
duct": elk crisis-product, waarvan een of meer 
eigenschappen door Ons zijn aangewezen als 
een natuurlijk kenmerk tot het niet bestemd 
zijn tot een of meer door Ons aan te wijzen 
doeleinden, waartoe het van nature geschikt is. 

2. Het is verboden denaturatie te doen ge
sch ieden anders dan: 

a. door of onder toezicht van de crisis
organisatie welke door Onzen Minister met 
het verrichten der clenaturatie onderscheiden
lijk met het toezicht daarop is belast, en 

b. met inachtneming van door Ons te stel
len regelen. 

3. H et is verboden eenig crisisproduct een 
zoodanige bewerking te doen ondergaan, dat 
dit crisisproduct een bedriegelijke gelijken is 
vertoont met eenig gedenatureerd product of 
met eenig met gedenatureerd gelijkgesteld 
product. 

4. Het is verboden de kunstmatige kenmer
ken van gedenatureerde producten en de na
tuurlijke kenmerken van met gedenatureerde 
gelijkgestelde p1·oducten op een igerlei wijze 
geheel of gedeeltel ijk te verwijderen of te 
doen verwijderen, te vernietigen of te doen 
vernietigen, te verbergen of te doen verbergen, 
onzichtbaar te maken of onzichtbaar te doen 
maken . 

5. Het is verboden producten, ten aanz ien 
waarvan de in de artikelen 2, 3 en 4 van dit 
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besluit vervatte verbodsbepalingen niet in acht 
zijn genomen, voorhanden of in voorraad te 
hebben, te bereiden of te doen bereiden, te 
bewerken of te doen bewerken, te verwerken 
of te doen verwerken, te verhandelen of te 
doen verhandelen, te vervreemden of te doen 
vervreemden, te vervoeren of te doen vervoe
ren, af te leveren of te doen afleveren. 

6. Het is verboden gedenatureerde produc
ten en met gedenatureerde ge lijkgestelde pro
ducten met bestemm ing tot een of meer der in 
artikel 1, onderscheidenlijk onder 5° en onder 
8°, van dit besluit bedoelde, door Ons aan te 
wijzen doeleinden, voorhanden of in voorraad 
te hebben, te bereiden of te doen bereiden te 
bewerken of te doen bewerken, te verwerken 
of te doen verwerken, te verhandelen of te 
doen verhandelen, te vervreemden of te doen 
vervreemden, te vervoeren of te doen ver
voeren, af te leveren of te doen afl everen. 

7. Dit besluit geldt voor het t ijdvak, aan
vangende met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondi g ing en e indigende met 
ingang van 1 J anuari 1937, en kan worden 
aangehaald onder den titel van : ,,Crisis
Denaturatiebesluit 1935". 

Onze Minister van E conom ische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Sfaatsblad za l worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
H . G e I i s s e n. 

(Uity cg. 12 Augu,itus 1935.) 

s. 495. 

6 Augustus 1935. BESLUIT tot toepassing 
van artikel 9 der Landbouw-Crisiswet 1933 
op tarwe en tot wijziging van het Crisis
Akkerbouwbesluit 1934. 

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

Econom ische Zaken van 13 Juli 1935, n°. 
9228, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

Gelet op artikel 9 van d11 Landbouw-Crisis
wet 1933 en op het Crisis-Akkerbouwbesluit 
1934 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 6 Juli 1935, n°. 513); 

Gehoord den R aad van State (adviezen van 
23 Jul i 1935, n°. 37 en 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Min ister van 5 Augustus 1935, n°. 
10176, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934 te wij 

zigen in dier voege, dat: 
I. in artikel 1: 
a. voor den aanhef wordt geplaatst het 

cijfer 1 ; 
b. het bepaalde onder 5°., 6°., 7° . en 8°. 

vervalt; 
c. het bepaalde onder 10°. wordt gelezen 

als volgt: 
"10°. ,,Peulvruchten": alle peulvruchten 

met inbegrip van leege peulen en van alle 
door of bij verwerking of bewerking van peul
vruchten verkregen bijproducten en afvallen , 
doch met uitzondering van door Ons aan te 
wijzen soorten van peul vruchten." ; 

d . na het bepaalde onder 10°. wordt inge
voegd : 

"11 °. ,,Denatureeren": denatureeren in den 
zin van artikel 1 van het Crisis-Denaturatie
besluit 1935."; 

II. aan artikel 1 wordt toegevoegd een 
tweede lid, luidende: 

,,2. In dit besluit wordt onder "telen, bi, 
werken, bereiden, verwerken, verhandelen , 
vervoeren, afleveren" mede begrepen: ,,doen 
telen, doen bewerken, doen bereiden, doen 
verwerken, doen verhandelen, doen vervoeren , 
doen afleveren."; 

III. in de artikelen 2 en 4 telkens vervalt: 
,, (uitschoonsel, maalsel en piksel daaronder 
begrepen)"; 

IV. in artikel 5 tusschen de woorden: ,,uit
voer van" en "aardappelmeel" worden Îl1ge
voegd de woorden: ,,al dan n iet verwerkt of 
bewerkt"· 

V . artikel 8 vervalt; 
VI. h et intitulé van § 8 wordt gelezen als 

volgt: 
,,§ 8. Van het telen, bewerken, ve1·hande

len, vervoeren, afleveren en voorhanden of in 
voorraad hebben van tarwe."; 

VII. de artikelen 16, 17 en 18 worden ge
lezen als volgt: 

"Art. 16. 1. H et telen van tarwe is slechts 
toegestaan aan hen, die als georganiseerden 
zijn aangesloten bij een of meer der daartoe 
door Ons aan te wijzen Crisis-Organisaties en 
als zoodanig zijn ingedeeld in de groep van 
tarwetelers. 

2. Het telen van tarwe is aan de in het 
eerste lid bedoelde georganiseerden slechts toe
gestaan, indien dit geschiedt met inachtne
ming van door Ons te stellen regelen. 

Art. 1 7. 1. Het voorhanden of in voorraad 
hebben, bewerken, afleveren, en verhandelen 
van tarwe in gezamenlijke hoeveelheden boven 
een door Onzen Minister te bepalen aantal 
kilogrammen, is verboden. 

2. De verbodsbepaling, m het voorgaande 
lid vervat, geldt niet: 

1 °. voor een of meer door Ons aan te wijzen 
Crisis-Organisaties of andere rechtspersoonlijk
he id bezittende lichamen ; 

2°. voor hen, die als georganiseerden zijn 
aangesloten bij een of meer door Ons aan te 
wijzen Crisis-Organisaties en zijn ingedeeld in 
een of meer der door Ons aan te wijzen groe
pen van georganiseerden, mits zij ten aanzien 
van het voorhanden of in voorraad hebben, 
bewerken, a fl everen en verhandelen van tarwe 
in acht nemen de door Ons te stell en regelen, 
welke verschillend kunnen zijn voor de ver
schillende groepen van georganiseerden, als
ook naar gelang van de herkomst der tarwe 
en van hare bestemming; 

3°. ten aanz ien van tarwe, welke is ge
denatureerd. 

Art. 18. 1. Het vervoeren van uitschoonsel 
van tarwe is verboden. 

2. De verbodsbepaling, in het voorgaande 
lid vervat, is niet van toepassing op uitschoon
sel van tarwe, hetwelk is gedenatureerd."; 
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VIII. het intitulé van § 9 wordt gelezen als 
volgt: 

,,§ 9. V an het verwerken van tarwe."; 
IX. artikel 19 wordt gelezen a ls volgt : 
,,Art. 19. 1. Het bereiden van tarwemeel, 

van tarwebloem en van eenig ander product, 
geheel of gedeel telijk van tarwe afkomstig, in 
gezamenlijke hoeveelheden boven een door On
zen Minister te bepalen aantal kilogrammen is 
verboden. 

2. De verbodsbepaling, in het voorgaande 
lid vervat, geldt niet voor hen, die a ls ge
organiseerden zijn aangesloten bij een of meer 
der door Ons aan te wij zen Crisis-Organisaties 
en zij n ingedeeld in een of meer der door Ons 
aan te wijzen groepen van georganiseerden, 
mits zij: 

a. tarwebloem, welke niet beantwoordt aan 
door Ons te steil en e ischen van samenstell i ug, 
niet bereiden dan, na zich tevoren overeen
komstig door Onzen Minister te stellen rege
len jegens de in het voorgaande lid bedoelde 
Crisis-Organisaties a ls vertegenwoordigster van 
het Fonds, te hebben verbonden, om aan die 
Crisis-Organisatie ten behoeve van het Fonds 
te betalen een door Onzen Minister vast te 
stellen bedrag per 100 kilogram van die tarwe
bloem ; 

b. ten aanzien van h et bereiden van tarwe
meel, van tarwebl oem of van eenig ander pro
duct, geheel of gedeeltelijk van tarwe afkom
stig, in acht te nemen de door Ons te stellen 
regelen, welke versch ill end kunnen zijn naar 
gelang van de herkomst der tarwe, en de be
stemming, waartoe het daaru it verkregen pro
duct wordt aangewend, alsmede naar gelang 
de te verwerken tarwe al dan niet is gedena
tureerd. 

X . voor artikel 20 wordt ingevoegd het 
intitulé: 

§ 9a. Van het voorh anden of in voorraad 
hebben, afl everen, verhandelen en verwerken 
van tarwemeel , tarwebloem en anûere geheel 
of gedeeltelijk van tarwe afkomstige produc
ten "· :xr.' de artikelen 20 en 21 worden gelezen 
a ls volgt: 

,,A ,·t. 20. 1. Het voorhanden of in voor
raad hebben, afleveren en verhandelen van 
tarwemeel , tarwebloem of andere, geheel of 
gedeeltelijk van tarwe afkomstige producten 
in gezamenlijke hoeveelheden boven een door 
Onzen Minister te bepalen aantal kilogram
men, welk aantal door de verschill ende pro
ducten verschillend kan zijn, is verboden. 

2. De verbodsbepal ing, in h et voorgaande 
1 id vervat, geldt niet voor hen, die a ls geor
ganiseerden zijn aangesloten bij een door Ons 
aan te wijzen Crisis-Organisatie en die zijn in
gedeeld in een of meer der door Ons aan te 
wijzen groepen van georgan iseerden, mits zij 
ten aanzien van het voorhanden of in voor
raad hebben, verhandelen en afleveren van 
tarwemeel , tarwebloem of andere, geheel of 
gedeeltelij k van tarwe afkomstige producten, 
in acht nemen de door Ons te stellen regelen, 
welke versch ill end kunnen zijn naar gelang 
van de herkomst van de tarwe a lsook naar ge
lang van de wijze van bereid ing, den aard en 
de bestemming van de uit die tarwe bereide 
producten . 

Art. 21. 1. H et verwerken van t~rwemeel 

of tarwebloem of van andere producten, f!P 
heel of gedeeltelijk van tarwe afkomstig, in 
hoeveelheden boven een door Onzen M inister 
te bepalen aantal kilogrammen, in door dien 
Minister te bepalen tijdruimten, is verboden. 

2. De verbodsbepaling, in het voorgaande 
lid vervat, gel dt niet voor hen, die a ls ge
organiseerden zijn aangesloten bij een door 
Ons aan te wijzen Crisis-Organisatie en die 
zijn i;igedeeld in een of meer der door Ons 
?,;,n te wijzen groepen van georganiseerden, 
mits zij ten aanzien van het verwerken van 
tarwemeel, of tarwebloem of van andere pro
ducten, geheel of gedeeltelijk van tarwe af-
komstig, in acht nemen de door Ons te stellen 
-regelen, welke verschill end kunnen zijn naar 
gelang van de herkomst en de samenstelling 
van het te verwerken product en naar gelang 
van den aard en de bestemming van het door 
de verwerking verkregen product."; 

XII. de artikelen 22, 23 en 24 vervallen; 
XIII. het intitulé van § 10 wordt gelezen 

als volgt: 
,,§ 10. V an het verwerken van rogge en het 

voorhanden of in voorraad hebben, verhande
l en, afleveren en verwerken van roggebloem 
en roggemeel."; 

XIV. artikel 25 wordt gelezen a ls volgt : 
"Art . 25. 1. H et bereiden van geheel of 

gedeeltelijk van rogge afkomstige bloem of 
meel, a lsmede het voorhanden of in voorraad 
hebben, verhandelen, a fl everen en verwerken 
van zoodani ge bloem of meel, is verboden . 

2. De verbodsbepaling, in het voorgaande 
lid vervat, geldt niet voor hen, die als geor
ganiseerden zijn aangesloten bij een door Ons 
aan te wijzen Crisis-Organ isatie en zijn inge
deeld in een of meer der door Ons aan te 
wijzen groepen van georganiseerden, m its zij 
ten aanzien van het bereiden, voorhanden of 
in voorraad hebben, verhandelen, a fl everen en 
verwerken van geheel of gedeel telijk van rog
ge a fkomstige bloem of meel in acht nemen 
de door Ons te stellen regelen"; 

XV. het int itul é van § 11 wordt gelezen 
a ls volgt: 

§ ll. Van het voorhanden of in voorraa.:! 
hebben, verwerken en bewerken van peulvruch
ten en het verwerken van oliehoudende zaden 
enz. tot veevoeder"; 

XVI. in artikel 26: 
a. in plaats van: ,, in voorraad hebben" 

wordt gelezen: ,, voorhanden of in voorraad 
hebben"· 

b. de' zinsnede: ,, (uitschoonsel, maalsel en 
piksel daaronder begrepen)" vervalt; 

c. het bepaal de onder a wordt gelezen als 
volgt: 

,,aan hen, d ie a ls georganiseerden zijn aan
gesloten bij een daartoe door Ons aan te wij
zen Cris is-Organ isatie e n zijn ingedeeld in 
een of meer der door Ons aan te wijzen groe
pen van georganiseerden"; 

d. in het bepaalde onder b tusschen de 
woorden: ,,op een" en "door dezen" wordt 
ingevoegd het woord: ,,telkenmale"; 

XVII. in artikel 27: 
a. in plaats van: ,,Het verwerken" wordt 

gelezen : ,,Het verwerken of bewerken"; 
b. de zinsnede: ,, ( uitschoonsel, maalsel en 

piksel daaronder begrepen)" vervalt; 
c. in plaats van: ,,door deze Organisatie 
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vanwege dien M in ister te verstrekken ver gun
ning, waarvan het model door dezen wordt 
vastgesteld" wordt gelezen: ,,overeenkomstig 
door Ons te stellen regelen te verstrekken ver
gunning'' ; 

XVIII . h et intitul é van § 12 wordt gelezen 
a ls volgt : 

§ 12. V an het bere iden, voorh anden of in 
voorraad hebben, verhandelen, a fl everen en 
verwerken van zetmeel en van geheel of ge
deeltelij k daarvan a fkomsti ge producten."; 

XIX. de art ikelen 29 en 30 worden gelezen 
als volgt: 

Art. 29. H et bereiden , voorh anden of in 
voorraad hebben, verhandelen en a fl everen 
van zetmeel of van door Onzen Minister aan 
te wijzen geheel of gedeeltelijk ui t zetmeel be
re ide producten in gezam enlij ke hoeveelheden 
boven een door dien Minister te bepalen aan
tal ki logrammen, alsmede het aanwen den van 
zetmeel tot door dien M inister aan te wijzen 
industrieele doeleinden, is slech ts toegestaan 
a an hen, die al s georganiseerden zijn aange
sloten bij een door Ons aan te wijzen Crisis
Organisatie en zijn ingedeeld in een of meer 
der door Ons aan te wijzen groepen van ge
organiseerden. 

Art. 30 . H et afl everen van zetmeel en het 
voorhanden of in voorraad hebben van door 
Onzen M inister aan te wijzen geheel of ge
deeltelij k u it zetmeel bereide producten , voor
zoover over dat zetmeel of over di e producten 
geen uit hoofde van eenig krachtens de wet 
gegeven voorschrift verschuld igde gelden zijn 
betaa ld, is aan iederen in het voorgaande a r
t ikel bedoelde georganiseerde slech ts toege
staan, indien die georganiseerde zich overeen
komst ig door Onzen Minister te stellen rege
len jegens de in dát artikel bedoelde Cri sis
Organisatie als vertegenwoord igster van het 
F onds heeft verbonden , aan die Cr isis-Organi 
satie ten behoeve van dat F onds te betalen 
een door Onzen Minister vast te stell en bedrag 
per kilocrram " · 

XX. in a1:tikel 31 : 
a. telkens in pl aats van: ,,J anuar i 1936" 

wordt gelezen : ,,1 J anuari 1937"; 
b. in het bepaalde onder a in pl aats van: 

" 8, 16 tot en met 25" wordt gelezen : ,,16f 
tot en met 21, 25". 

B. te bepalen, dat de a rtikelen 16, 17 en 
18 van het Crisis-Akkerbesluit 1934, zooals 
deze bij dit besluit zijn gewijzigd , in werking 
t reden op het tijdstip van inwerkingtred ing 
van dit bes! uit. 

C . te bepalen , da t di t beslui t in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
d ien van zijn afkondig ing. 

Onze M inister van E conomische Zaken is 
belast met de u itvoering van d it beslui t , het
welk in het Staatsblad zal worden gep laatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van Sta te. 

's-Gravenhage , den 6den Augustus 1935 . 

WILHELMINA . 
De Minister van E conomische Z aken , 

H . Ge I i s s en . 
(Uitgeg. 12 A ugus tus 1935.) 

s. 496. 

6 Augustus 1935. BESLUIT tot nadere aan
vulling van het Kon inklijk besluit van 16 
October 1925, Staatsblad 11°. 420, tot vast
stelling van een a lgemeenen m aatregel 
van bestuu r a ls bedoeld in art ikel 437 qua
te,· van het Wetboek van Strafrecht betref
fende de bestrijding van de begunstig ing 
van m isdrijven op bepaalde watergebieden. 

Wij WILH E LMI NA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Justiti e van 3 Juli 1935, 5de Afdeeling , 11°. 
865 ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
30 Juli 1935, 11° . 20} ; 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 5 Augustus 1935 , 
5de A fdeeling, n°. 882 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de navolgende aanvull ing a an te brengen in 

Ons besl uit van 16 October 1925 , Staatsblad 
n°. 420 , tot vaststelling van een a lgemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld in a rtikel 
431quater van het Wetboek van Strafrecht be
t reffende de bestrijd ing van de begunsti g ing 
van misdrijven op bepaalde watergebieden, 
zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
Ons bes luit van 20 Apri l 1931, Staatsblad 
n ° . 156. 

E enig a rt ikel. 
In artikel 1 van het eerstgenoemde beslui t 

wordt in de opsomming onder d vóór de woor
den " het K anaal Luik-M aastricht" het woord 
" en" vervangen door een komma en wordt 
achter die woorden ingevoegd: ,,en het Juli
ana kanaal '' . 

Onze Minister van Just itie is belast met de 
u itvoering van dit beslu it , hetwelk in het 
Staatsblad zal worden gepl aatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den R aad' 
van State . 

' s-Gravenhage, den 6den Augustus 1935. 
WILH ELMINA. 

De M inister van Justitie, V a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 13 Aug. 1935. ) 

s. 497. 

6 Augustus 1935. BESLUIT houdende bepalin
gen omtrent de Rijkspolitiezorg en de 
R~ikspolitie, alsmede ter uitvoering van de 
artikelen 223, eerste lid, en 225, eerste lid, 
der irerneentewet . 

Wij WI LHELMINA, enz. 
Op de voordracht va n Onze Ministers van 

Justitie en van Binnenlandsche Zaken van 
13 November 1934, Afdeeling 5/B .B ., n°. 
874/27114; 

Gelet op het bepaalde in artikel 54 der 
Grondwet en in de artikelen 223, eerste lid, 
en 225, eerste lid, der gemeentewet ; 

Den R aad van Stat e gehoord (advies van 
11 December 1924, no. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Minist ers van 3 Augustus 1935, Afdee
ling 5, n°. 899 /26 Juli 1935, Afd . B. B. , no. 17640; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art . 1. De R iikspolitiezorg omvat a lle 

politiezorg hier te lande, voor zoover zij n iet 
bij of krachtens de gem eentewet bij uitslu' t ing 
tot gemeentelijke politiezorg is gemaakt . 
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Van Onzent~ege is Onze Minister van 
Justitie belast met 1le taak te bevorderen, dat 
in alle deelen des lands behoorlijk in de Rijks
politiezorg wordt voorzien en dat daarbij de 
samenwerking tusschen Rijkspolitie en plaatse
lijke politie deugdelijk zij. 

2. De Rijkspolitiezorg wordt uitgeoefend : 
a. door Riikspolitie ; 
b. door personeel van plaatselijke politie, 

te weten den hoofdcommissaris, de commis
sarissen, de overige ambtenaren der gemeente
politie en de vddwachters, binnen de grenzen 
hunner dienstbaarheid ingevolge artikel 223, 
eerste lid, der gemeentewet; 

c. door andere ambtenaren, voor zoover zij 
daartoe bij of krachtens wettelijk voorschrift 
zijn aangewezen. 

Bij Onzen Minister van Justitie berust het 
gezag over de Rijkspolitie en uit dien hoofde 
tevens naar artikel 223, eerst<' lid , der gemeente
wet het claar bedoelrl gezag over het personeel 
der plaatselijke politie. 

3. Ten aanzien van de Rijkspolitiezorg is het 
Rijk verdeeld in vijf ressorten, welke, behoudens 
voor wat betreft door Onzen Minister van 
Justit.ie t e bepalen afwijkingen, overeenkomen 
met de rechtsgebieden der Gerechtshoven. 

De voorziening in die zorg en de uitoefening 
va.n het gezag, bedoeld in artikel 2, zijn, onder 
de bevelen van Onzen .Minister van Justitie, 
in ieder der ressorten opgedragen aan den 
Procureur-Generaal bij het Gerechtshof, die als 
zoodanig als Directeur van Politie fungeert. 

Deze waakt voor de handhaving van de 
wetten, algemeene maatregelen van bestuur en 
Koninklijke besluiten, voor de rust en veiligheid 
van den Staat en voor de bescherming van 
personen en goederen. Inzonderheid zorgt hij, 
dat de voorschriften der wet van 13 Augustus 
184.9, Staaiçblad n°. 39, regelende de to3lating 
en wtzetting van vreemdelingeP, in de gemeen
ten van zijn ressort behoorlijk en op gelijken 
voet worden nagdeefd. 

Onverminderd hetgeen bij of krachtens 
wettelijk voorschrift dienaangaande is opge
dragen aan Onzen Commissaris in de provincie 
en aan den Burgemeester in de gemeente, is hij 
mede aansprakelijk voor de handhaving der 
openbare orde in zijn ressort. 

Bij verhindering of ontstentenis van den 
Procureur-Generaal treedt, zoolang niet Onze 
Minister van Justitie een ander heeft aange
wezen, hij , die den Procureur-Generaal als 
zoodanig vervangt, tevens als fungeerond 
Directeur van Politie op. 

4. De Rijkspolitie bestaat uit : 
de Koninklijke Marechaussee; 
de Rijksveldwacht; 
de burgerlijke of militaire corpsen, die door 

Onzen Minister van Justitie, met goedvinden 
van het hoofd van het Departement van Alge
meen Bestuur, waaronder die corpsen ressor
teeren, tijdelijk of duurzaam als Rijkspolitie 
zijn aangewezrn ; 

de commissari ssen van Rijkspolitie, de 
waterschouten en andere bijzondere ambte
naren van Rijkspolitie, door Ons of met Onze 
machtiging als zoodanig aangesteld. 

5. De dienstbaarheid van personeel van 
plaatselijke politie strekt zich, voor zooveel 
niet uit dit besluit het tegendeel blijkt, uit over 
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de Rijkspolitiezorg in haren vollen omvang. 
6. De dienstbaarheid van personeel van 

plaatselijke politie voor buiten de gemeente 
uit te oefenen Rijkspolitiezorg bepaalt zich tot: 

a. ver!eenen van bijstand ten behoeve van 
de handhaving van de openbare orde; 

b. verrichtingen ten dienste der Justitie 
of ten behoeve van de handhaving van de rust 
en veiligheid van den Staat. 

7. Het personeel van plaatselijke politie kan 
alleen uit hoofde van een opdracht van Onzen 
llfinister van Justitie regelmatig met het over
brengen van gevangenen en aan~ehoudenen, 
met het beteekenen van gerechteliJke stukken 
en met den dienst bij de gerechten worden belast 
en wel in den regel enkel in gemeenten, waar 
een hoofdcommissaris of een commissaris van 
politie gevestigd is. 

Deze werkzaamheden worden dan geheel of 
gedeeltelijk naar onder goedkeuring van den 
Procureur-Generaal, fungeerend Directeur van 
Politie, door die functionarissen vast te stellen 
regelen door dat personeel overgenomen. 

Een opdracht als in het eerste lid bedoeld 
wordt door Onzen Minister niet gegeven dan 
na overleg met den Burgemeester der betrokken 
gemeente, welk overleg mede een vergoeding 
van Rijkswege aan die gemeente zal betreffen. 

8. Binnen de bebouwde kommen van 
gemeenten, waar een hoofdcommissaris of 
commissaris van politie gevestigd is, en die, 
na verkregen advies van Onzen Commissaris in 
de provincie, de burgemeesters gehoorrl, door 
Onzen Minister van Justitie bepaaldelijk zijn 
aangewezen, wordt de Rijkspolitiezorg in de 
eerste plaats 1iitgeoefend door de plaá tselijke 
politie. De Rijkspolitie onthoudt zich binnen 
die kommen - behoudens voor zoover betreft 
baar opgedragen werkzaam heden als in artikPI 7, 
eerste lid, bedoeld - buiten noodzaak van 
bemoeiingen van politie, tenzij die bemoeiingen 
plaats hebben ingevolge door de Justitie of 
door den Procureur-Generaal, fungeerend Direc
teur van Politie, voor bepaalde gevallen ver
strekte opdracht, of onder goedkeuring van het 
hoofd van plaatselijke politie. 

Klachten en aangiften, welke de klagers en 
aangevers, nadat hun in overweging is gegeven 
om zich tot het personeel der plaatselijke politie 
te wenden, verklaren bepaaldelijk bij de 
Rijkspolitie te willen indienen, neemt zij in 
ontvangst, waarna zij onverwijld instructie ter 
zake aan den Officier van Justitie vraa~t. 

9. T ndien Onze Minister v"n Justitie zulks 
wenschelijk acht, kan hij - na gehouden overleg 
met den Procureur-Generaal, fungeerend Direc
teur van Politie, en de betrokken Burge
meesters - opdracht geven, dat bepaalde uit 
het personeel eener plaatselijke politie aange
wezen ambtenaren zich belasten met de oplei
ding in den opsporingsdienst van ambtenaren 
van Rijkspolitie, die zoo noodig, mede ter 
practische oefening, in de gemeente kunnen 
worden gedetacheerd. 

Over de eventueel van Rijkswege t e ver
leenen vergoeding van kosten wordt met Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken overleg 
gepleegd. 

10. De ambtenaren van Rijkspolitie zijn 
gehouden aan anderen in de uitoefening van 
politiezorg zoo noodig den mogelijken bijstand 

48 
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te verleenen. Op het personeel va.n plaatselijke 
politie rust binnen de grenzen harer dienstbaar
heid gelijke gehoudenheid . 

11. Bijstand door personeel va.n plaatselijke 
politie te verleenen buiten de gemeente wordt, 
indien het betreft de handhaving der openbare 
orde, steeds verzocht a.an den Burgemeester. 
Ook overigens wordt een verzoek om bijstand 
van plaatselijke politie buiten de gemeente tot 
den Burgemeester gericht, behalve indien in de 
gemeente een hoofdcommissaris of commissaris 
va.n politie is gevestigd, aa.n wien alsdan het 
verzoek moet worden gedaan . 

Een verzoek als in het vorig lid bedoeld kan 
slechts worden gedaan door den Procureur
Generaal, fungeerend Directeur van Politie, 
tenzij de bijstand de handhaving der openbare 
orde betreft, in welk geval de Burgemeester der 
gemeente, waar de bijstand moet worden 
verleend, mede tot het doen van het verzoek 
bevoe~d is. 

Indien Rijkspolitie of personeel van plaatse
lijke politie van een andere gemeente in eenige 
gemeente den bijstand van plaatselijke politie 
dier gemeente behoeft, zal deze, naar gelang 
de omstandigheden dat wenschelijk maken, 
hetzij door het bijstand behoevend personeel 
rechtstreeks gevraagd worden aa.n dengene of 
degenen die hem kunnen verleenen, hetzij met 
inachtneming van de ambtelijke verhoudingen 
en eventueel langs hiërarchieken weg door de 
betrokken leiding worden verzocht aan den 
Burgemeester of, in gemeenten waar een hoofd
commissaris of commissaris van politie gevestigd 
is, aan dien fnnctionaris. 

Bijstand door Rijkspolitie va.n tien of meer 
manschappen wordt door den Burgemeester of, 
in gemeenten waar een hoofdcommissaris of 
commissaris van politie gevestigd is, door dezen 
functionaris gevraagd aan den Procureur
Generaal, fungeerend Directeur va.n Politie, 
die echter afwijking van dezen regel kan 
toesta.an. 

In spoedeischende gevallen kan dat verzoek 
ook tot de commando's in de corpsen worden 
gericht. 

, . uor het overige zal, indien personeel van 
plaatselijke politie den bijstand va.n Rijks
pulitie behoeft, deze naar gelang de omstandig
heden dat wenschelijk maken, hetzij door het 
bijstand behoevend personeel rechtstreeks 
gevraagd worden aan dengene of degenen die 
hem kunnen verleenen, hetzij met inacht 
neming der ambtelijke verhoudingen en even
tueel lan~s hiërarchieken weg door de plaatse
lijke poütieleiding worden verzocht aan de 
hooµ:er e bevelvoering in de corpsen. 

12 De Procureur-Generaal, fungeerend 
Directeur van Po~itie, beslist of, en zoo ja, door 
welk personeel, in welken getale en tot welk 
doeleinde aan hem gevraagde bijstand zal 
worJen verleend . 

Aan aanvragen zijnerzijds wordt, behoudens 
beroep van den Burgemeester der betrokken 
gemeente op Onzen Minister van Just;tie, 
voldaan . Wordt bij een anders dan door hem 
gedaan of tot hem gericht verzoek om bijstand 
geen overeenstemming verkregen, dan wordt, 
eventueel langs hiërarchieken weg, zijn beslissing 
ingeroepen. Betreft deze beslissing den bijstand 
door personeel eener plaatselijke politie, dan 
wordt zij niet gegeven d1i.u na overleg met den 

betrokken Burgemeester of Burgemeesters. 
Alsdan staat a.an deze beroep op Onzen Minister 
van Justitie open . 

In spoedeischende gevallen wordt hangende 
eenig beroep, als in dit artikel bedoeld, aan de 
aanvrage of de beslissing van den Procureur
Generaal, fungeerend Directeur van Politie, 
inmiddels gevolg gegeven. 

13. Zoo Onze Minister van Justitie de voor
ziening wenschelijk acht van een geregelden 
bijstand door personeel van plaatselijke politie 
van bepaalde gemeenten, waar een hoofd
commissaris of commissaris van politie gevestigd 
is, aan de verrichtingen ten behoeve der Justitie 
of van de handhaving van de rust en veiligheid 
va.n den Sta.at ten plattelande, kan hij, na 
ingewonnen advies van Onzen Commissaris in 
de provincie, de Burgemeesters gehoord, de 
daartoe vereischte voorschriften geven en 
daarbij onder meer voorschrijven, dat in bepaal
delijk daartoe aangewezen gemeenten de 
noodige maatregelen moeten worden genomen, 
opdat, desnoodig onder deelneming van het Rijk 
in de kosten, die bijstand van uit die gemeenten 
binnen een vast te stellen kring en tot een 
bepaalden omvang, te allen tijde zal kunnen 
worden verschaft. 

14. De Procureur-Generaal, fungeerend 
Directeur van Politie, overtuigt zich, dat de 
wijze, waarop bij de uitoefening van de Rijks
politiezorg de dienst wordt verricht, beant
woordt aan de eisohen van wet, recht en beleid. 

Daartoe waakt hij er zooveel doenlijk voor, 
dat alle politiepersoneel elkander steeds weder
keerig medewerking verleent, dat onderling het 
noodige overleg wordt gepleegd en dat bij 
verrichtingen van politiezorg. waarbij personeel 
niet tot één corps behoorende gezamenlijk 
optreedt, de noodige samenwerking, desnoodig 
onder door hem aan te wijzen leiding, wordt 
verkregen. 

Bij het verleenen van bij tand van eenigen 
omvang ten behoeve van de handhaving der 
openbare orde treedt het assisteerend politie
personeel in den regel onder eigen leiding op, 
doch sta.at het overigens voor het doel waarvoor 
het werd afgestaan ter beschikking van het 
gezag, dat wordt bijgestaan, en aan welks 
vorderingen het heeft te voldoen. 

15. De Procureurs-Generaal, fungeerende 
Directeuren van Politie, zijn gehouden zich zoo 
spoedig mogelijk te begeven naar die plaatsen 
van hun ressort, waar het algemeen belang hun 
tegenwoordigheid vordert. 

Zoo zulks voor de belangen van de politiezorg 
dienstig is of door Onzen Minister van Justitie 
wordt gewenscht geacht, treden zij onderling 
in overleg. 

Zij plegen voorts met het oog op de belangen 
der Rijkspolitiezorg t elkens als hun dit wensche
lijk voorkomt overleg met de Burgemeesters 
van de gemeenten in hun ressort en overtuigen 
zich van den toestand bij en de werkw~jze van 
de plaatselijke politie. De Burgemeesters ver
strekken hun desgevraagd inlichtingen ter zake. 

16. De Burgemee ters doen aan den Procu
reur-Generaal, fungeerend Directeur van Po
litie, mededeeling van de instructies en alge
meene bevelen voor den hoofdcommissaris en de 
commissarissen va.n politie en voor het overige 
politiepersoneel en de veldwachters gegeven. 
alsmede van alle verordeningen van politie, 
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bedoeld in het tweede en derde lid van ar
tikel 223 der gemeentewet, en van bevelen van 
algemeenen aard binnen hun gemeente uit
gevaardigd . 

17. De ProcureurR-Generaal, fungeerende 
Directeuren van Politie, brengen, wanneer hun 
op het gebied der politiezorg in hun ressort van 
ongewenschte toestanden blijkt, daarvan zoo 
noodig rapport uit aan Onzen Minister van 
Justitie. 

Overigens doen zij driemaandelijks aan voor
noemden Minister nopens de politieaangelegen
heden in hun ressort verslag . 

18. De P1ocureurs-Generaal, fungeerende 
Directeuren van Politie, zijn verplicht aan Onze 
Commissarissen in de provinciën alle door dezen 
nopens de politieaangelegenheden in hun gewest 
gewenschte inlichtingen te verstrekken en doen 
hun ook ongevraagd mededeeling van hetgeen 
voor hen ter zake van belang kan zijn. Ze zijn 
bevoegd aan Onze Commissarissen de maat
regelen in overweging te geven die de aange
legenheden der polit ie in het gewest hun t oe
schijnen te vorderen en plegen met hen zooveel 
doenlijk overleg omtrent die aangelegenheden 
van politie, welke hun bijzonder aangaan. Aan 
t er zake door Onze Commissarissen geuite 
wenschen geven zij de volle aandacht. 

Onze Comm1asarissen doen aan de Procureurs
Generaal, fungeerende D'recteuren van Politie, 
mededeeling van de instructies voor de veld
wachters en van de provinciale verordeningen 
van politie. 

19. De Procureurs-Generaal als fungeerende 
Directeuren van Politie, de commissarissen van 
Rijkspolitie, de waterschouten en de andere 
bijzondere ambtenaren van Rijkspolitie leggen 
alvorens in dienst te t reden den volgenden eed 
of belofte af : 

,Ik zweer/beloof trouw aan den Koninir, aan 
de'Grondwet en aan de overige wetten des Rijks. 

Ik zweer/verklaar , dat ik middellijk noch 
onmiddellijk onder welken vorm of voorwendsel, 
t ot het verkrijgen mijner aanst elling aan iemand, 
wie hij ook zij, iet s heb gegeven of beloofd noch 
zal geven of belo-ven. 

Ik zweer /beloof, dat ik, om iets hoegenaamd 
in mijn betrekking te doen of te laten, van 
niemand hoegenaamd middellijk noch onmid
dellijk eenige beloften of geschenken aannemen 
zal en dat ik mij als een nauwgezet en ijverig 
politieambtenaar zal gedragen , de mij verstrekte 
opdrachten zal volbrengen en de zaken, waarvan 
ik door mijn ambt kennis draag en die mij als 
geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het 
vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal 
openbaren aan anderen dan aan hen, a.an wie 
ik volgens de wet of ambtshalve tot mede
deeling verplicht ben." 

De eed of belofte wordt afgelegd door de 
Procureurs-Generaal als fungeerende Direc
teuren van Politie voor het Gerechtshof, waarbij 
zij behooren, door de commissarissen en water
schouten voor de R echtbank van het arron
dissement waarin hun standplaats gelegen is en 
door de overigen voor den Kantonrechter 
hunner standplaats. 

20. Alle kosten vallende op de Rijkspolitie
zorg door het personeel van plaatselijke politie 
binnen de gemeente uitgeoefend komen, 
behalve in de in dit besluit aangegeven gevallen, 
ten laste van de gemeente. 

Onverminderd het bij a rtikel 58 van de Wet 
van 18 April 1874, Staatsblad n°. 66, bepaalde, 
worden voor verrichtingen behoorende t ot de 
Rijkspolitiezorg, door personeel van plaatselijke 
politie buiten de gemeente gedaan, in de door 
Onzen Minister van Justitie te bepalen gevallen 
en naar de door dezen ter zake gegeven voor
schriften, kost en ten laste van het Rijk gebracht . 
De bepaling van de gevallen en het geven van de 
voorschrift en, in den vorigen volzin bedoeld, 
geschieden na overleg met Onzen Minister ,an 
Binnenlandsche Zakon . Voor wat betreft rei8-
en verbJiifkosten vindt de vergoeding plaats 
met inachtneming van de bepalingen van het 
R eisbesluit 1916. 

De in het tweede lid bedoelde kosten worden 
uit de kas der gemeente voorgeschoten. Onze 
Minister van Justitie bepaalt de wijze, waarop 
<loze voorschotten met het Rijk worden ver
rekend. 

21. Op een verzoek van den R aad eener 
gemeente beneden 5000 zielen, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 225 der gemeentewet, 
om in den politiedienst in die gemeente door 
Rijkspolitie te doen voorzien, wordt door Ons 
niet beschikt dan nadat Onze Commissaris in de 
provincie, de Procureur-Generaal, fungeerend 
Directeur van P olitie, en de Burgemeester zijn 
gehoord. 

Indien door Ons op het verzoek gunstig wordt 
beschikt, wordt in het ter zake te nemen besluit 
het tijdstip bepaald, waarop de voorziening 
door de Rijkspolitie een aanvang neemt of een 
geleidelijke vervanging zal beginnen . 

Tevens wordt daarbij bepaald tot welk bedrag 
de gemeente jaarlijks in de kosten van die voor
ziening zal hebben bij te dragen, waarbij als 
beginsel wordt aangenomen, dat dit bedrag 
niet lager zal zijn dan 2/3 van h etgeen de eigen 
politiedienst in de gemeente kostte, kost of 
zoude kosten en t evens ten minste 2/3 zal uit
maken der kosten van 's Rijks voorziening in 
dien dienst. 

In Ons besluit kunnen voorts bepalingen· 
worden opgenomen omtrent den tijdsduur der 
voorziening en nopens hetgeen zal ge chieden 
bij beëindiging daarvan. 

22. Onze Minister van Justitie bepaalt door 
welken tak van R ijkspolitie in den politiedienst 
van een bepaalde gemeente, of van meerdere 
aaneengesloten g 3meenten, zal worden voorzien . 
In den regel worden daarvoor Rijksveldwachters 
aangewezen. 

Voor de aangewezen R \jkspolitie stelt bij de 
noodige algemeene of bijzondere inst , ucties ,ast. 

23. Tot de uitoefening van gemeenteHjke 
politiezorg, t en aanzien waarvan de Rijkspolitie 
ingevolge artikel 225 der gemeentewet gehouden 
is aan de vorderingen van den Burgemeester 
te voldoen , behooren niet bode- of andere 
diensten, welke ten behoeve der gemeente
administratie door personeel der plaatselijke 
politie werden verricht. 

24. Voor zooveel bij of krachtens wettelijk 
voorschrift t en aanzien van een bijzonder deel 
der Rijkspolitiezorg van dit besluit afwijkende 
regelen zijn gesteld, blijven deze van kracht. 

25. Voor de toepassing van dit besluit worden 
amr·tenaren van plaatselijke politie, aan wie een 
aanstelling als onbezoldigd rijksveldwachter is 
verleend, niet beschouwd als te bebooren t ot de 
R ijkspolitie. 
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26. Het Koninklijk besluit van 17 December 
1851, Staatsblad n°. 166, vervalt. 

27. Aan het derde lid van artikel 12 van het 
Organisatiebesluit Rijksveldwacht wordt een 
nieuwe zin toegevoegd, luidende: 

"Voor zooveel betreft ambtenaren van 
gemeentelijke politie, kunnen zoodanige aan
st ellingen ook, indien dit met het oog op de 
voo rschriften van het Wetboek van Strafvor
dering wenschelijk is, worden verleenrl na 
overleg met den burgemeester, den Procureur
Generaal, fungeerend Directeur van Politie en 
Onzen Commissaris in de provincie gehoord." 

28. Dit besluit kan worden aangehaald als 
"Rijkspolitiebesluit" met vermelding van den 
jaargang en het nummer van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

H et treedt in werking op een nader door Ons 
te bepalen dag. 

Onze Ministers van .Justitie en van Binnen
landsch e Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 
dat in h et Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State en aan de Algemeene R eken
kamer. 

's-Gravenhage, den 6<len Augustus 1935. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

van Scha ik. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

J. A. d e Wilde. 
(Uitgeg . 20 Aug. 1935.) 

s. 498. 

6 Augustus 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 4 Juli 1905, 
Staatsblad n°. 227, laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 13 Juli 1934, 
Staatsblad n°. 367, ter uitvoering van 
arti kei 33, onder c, der hooger-onderwijs
wet. 

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

Onderwijs, Kunsten en W etenschappen a. i. 
van 20 Juni 1935, n°. 2386III, afdeeling Hoo
ger Onderwijs; 

Gelet op artikel 33, onder c, der hooger
onderwijswet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
30 Juli 1935, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Onderwij s, Kunsten en Wetenschap
pen van 5 Augustus 1935, n° . 3106, a fdeeling 
Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In het vierde lid van artikel 18 van 

Ons besluit van 4 Juli 1905, Staatsblad n°. 
227, laatstelij k gewijzigd bij Ons besluit van 
13 Juli 1934, Staatsblad n°. 367, vervallen de 
woorden "propaedeutisch of" en worden de 
woorden "d ier examens" vervangen door: van 
dat examen. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 3 September 1935. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal war-

den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gewnden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
(Uitgeg . 23 Aug. 1935.) 

s. 499. 

6 Aiigustus 1935 . BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van het Christelijk 
gymnasium te Utrecht van de Vereeniging 
voor Christelijk Voorbereidend Universi
tair Onderwijs, gevestigd te Utrecht. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a. i. 
van 17 Juni 1935, n°. 7792 III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwij s
wet; 

Gezien Ons besluit van 1 Juni 1929 (Staats
blad n°. 299); 

Den Raad van State gehoord {advies van 
23 Juli 1935, n° . 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 3 Augustus 1935, n°. 11473, afdeeiing 
Voorbere idend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 November 1935 het Chris

telijk gymnas ium te Utrecht der Vereeniging 
voor Christelijk Voorbereidend Universitair 
Onderwijs, gevestigd te Utrecht, opnieuw voor 
een tijdvak van zes jaren aan te wijzen a ls • 
bevoegd om, met inachtneming der desbetref
fende wettelijke voorschriften aan haar leer
lingen, die het onderwijs tot het einde hebben 
bijgewoond, een getuigschrift van bekwaam
heid tot universita ire studiën af te geven, dat 
met het getuigschrift, in artikel 11 der hooger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

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

's-Gravenhage, den 6den Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J.. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
(Uitgeg. 30 Augustus 1935.) 

s. 500. 

6 Augustus 1935. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeel ing gym
nasium van het Roomsch-Katholiek lyceum 
te Haarl e,n ( Overveen). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a. i. 
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van 17 Juni 1935, n°. 8382 III, afdeelingVoor
bere,dend Hoog:er en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op art , kei 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 5 Maart 1930 (Staats
blacl n°. 60); 

Den Raad van State gehoord (advies van 23 
Juli 1935, n°. 34). 

Gez ien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen 
van 3 Augustus 1935, n°. 11474, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1935 de af

deel ing gymnasium van het Roomsch-Katho
liek lyceum te Haarlem ( Ove1·veen), uitgaande 
van. de St. Thomas à Villanova-stichting, ge
vestigd te Haarlem, opnieuw voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om 
met inachtneming der desbetreffende wette'. 
lijke voorschriften aan haar leerlingen die het 
onderwijs tot a.an h<:t einde hebbe~ bijge: 
woond, een getmgschr1ft van bekwaamheid tot 
universitaire stud iën af te geven, dat met het 
getuigschr ift, in artikel 11 de,· hooger-onder
wijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minist~r van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit beslui t , dat in het Staatsblacl zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Augustus 1935. 
WILHELM! A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschawen, 

J . R. SI o tem aker de B ruïne. 
( Uitgeg. 30 A ugu.~tus 1935.) 

s. 501. 

6 Augustus. 1935. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 16, eerste lid, en artikel 28 
vierde l id, der Nijverheidsonderwijswet. ' 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en W etenschappen a. i. 
van 9 Juli 1935, n° . 13111, afdeeling Nijver
heidsonde1'Wijs; 
Gelet op de artikelen 125 en 133 eerste lid 

van de Ambtenarenwet 1929 en op artikel 16, 
eerste l id, en artikel 28, vierde lid der Nij'. 
verheidsonderwijswet; ' 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, Ons besluit van 31 Mei 1926 (Staatsblacl 
n°. 159) , tot nadere uitvoering van artikel 16 
e~. artikel 28, vierde lid , der Nijverheidsonder
w1Jswet. zooa.l.s dat laatstelijk is gewijzigd en 
aangevuld b1J Ons besluit van 29 December 
1933 (Staatsblad n°. 778), te wijzigen en aan 
te vull en; 

Den Raad van State gehoord adv ies van 30 
J ui i 1935. n°. 23; ' 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 3 Augustus 1935, n° . 13783 afdeeling 
Nijverheidsonderwijs; ' 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van die bepalingen van Ons 

bovengenoemd besluit, in welker onderwerpen 
is voorz ien bij dit beslui t, te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 

Algenieene bepalingen. 

Art. 1. Waar in di t beslu it en in de bijla
gen daarvan gesproken wordt van 

1. ,,Onze Minister" en ,.de Minister" is 
daaronder, tenzij uitdrukkelijk anders is be
paald, te verstaan Onze Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen; 

2. ,,11recteur(en)" en "leeraar" of ,.leera
ren" z1J n daaronder, tenzij uitdrukkelijk an
ders is bepaald, begrepen onderscheidenlijk 
directrice(s) en leerares(sen); 

3. ,,beambten" is daaronder te verstaan het 
n iet-onderwijzend personeel, met uitzondering 
van dienstboden, werkvrouwen, hen wier be
zoldiging in. uur- of dagloon wordt uitgedrukt, 
en de over1gens volgens arbeidsovereenkomst 
tew er kgestel den ; 

.4. ,,het .~evoegd gezag" is daaronder, tenzij 
u ,tdrukkehJk anders is bepaald, te verstaan 
voor wat het personeel betreft van: 

a. de Rijksnijverheidsscholen, Onze Minis
ter· 

~; de do?.r het Rijk .. gesubs idieerde gemeen
teh3 ke en b1Jzondere nJJverheidsscholen, onder
scheidenl ijk het gemeente- en het schoolbe
stuur· 

5. ',,school" en ,,scholen" zijn daaronder 
tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald te ver'. 
staan de Rijks- of van Rijkswege gesu'bsidieer
de gemeentelijke of bijzondere schol en of 
cursussen, bedoel cl in artikel 11 der Nijver
heidsonderwijswet; 

6. ,.wedde" is daaronder te verstaan, tenzij 
uitdrukkelijk anders is bepaald, het salaris 
zonder eventueele kindertoelage, belooningen 
en emolumenten; 

7. ,,bezol digin1<" is daaronder te verstaan, 
tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, de 
wedde, vermeerderd met de eventueele kinder
toelage, belooningen en emolumenten . 

2. 1. In de artikelen 5, eerste lid, 37, 
vij fde lid , 40, eerste I id. eersten volzin, en 
tweede lid , moet voor wat betreft ambulante 
cursussen voo!· landbouwhuishoudonderwijs, 
voor "de(n) directeur" gelezen worden " het 
bevoegd gezag" . 

2. In het geval , bedoeld in het eerste lid , 
vervallen : 

a. in artikel 5, eerste lid, de woorden " on
der goedkeuring van het bevoegd gezag"; 

b. in artikel 40, ee rste l id, de tweede vol
zin; 

c. m artikel 40, tweede lid , de woorden 
,,en van eigen afwezigheid". 

HOOFDSTUK II. 

To elating tot de school . 

3. 1. Tot de eerste klassen van de scholen 
bedoeld in artikel 11 , eerste lid der Nijver'. 
heidsonderwij swet, worden a ll e;n toegelaten 
zij , die bij den aanvang van den cursus wel-
ken zij wenschen te volgen: ' 

a. tenminste twaalf jaar en acht maanden 
oud zijn en tevens voldoend lager onderwijs 
hebben genoten, of 

b. in.dien zij twaalf jaar, doch nog geen 
twaalf Jaar en acht maanden oud zijn, een be
wijs overleggen, dat zij het zevende leerjaar 
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eener lagere school met vrucht hebben door
loopen. 

2. Van het in het eer te lid bepaalde kan 
voor scholen voor doofstommen met goedkeu
r ing van Onzen Mnister worden afgeweken. 

3. Tot de eerste klassen van scholen, be
doeld in artikel 11, tweede l id, dier wet wor
den in den regel alleen toegelaten zij , die, in 
het bij zonder voor wat de aan het onderwijs 
in die scholen verwante hoofdvakken betreft, 
een kennis bezitten gelij k aan die, welke ge
vorderd wordt voor de toelating tot de vierde 
klasse der hoogere burgerscholen met vij f
jarigen cursus, bedoeld in artikel 57, onder b, 
der Middel baar-onderwijswet. 

4. Tot de scholen tot opleiding van leer
krach ten bij het n ijverheidsonderwijs worden 
a lleen toegelaten zij , die in het bez it zij n van 
een bewijs van voldoende algemeene ontwikke
ling a ls vereischt voor de toelating tot het 
examen voor de akte, welke zij wenschen te 
behalen. 

5. Voor bepaalde groepen van scholen, als 
bedoeld in artikel 11 , tweede lid, der N ij
verheidsonderwij swet kan Onze M inister toe
latingse ischen vaststell en, welke afwijken van 
de bepalingen van het derde l id van d it ar
t ikel. 

6. L eer lingen, die een dagschool voor al
gemeen vormend onderwijs of een naar het 
oordeel van Onzen M inister volledige dag
school voor nijverheidsonderwijs bezoeken, mo
gen niet tevens avondnij verhe idsonderwijs vol
gen. In bijzondere gevall en ka n Onze M inister 
van deze bepali ng ontheffin g verleenen. 

4. 1. Al vorens ten behoeve van een leer
ling geheele of gedeeltelijke ontheffi ng van 
het betalen van schoolgeld te verleenen, over
tuigt het bevoegd gezag zich van d iens on- of 
minvermogendheid en van die zijner ouders of 
ve rzorgers. 

2. De ontheffing kan telkens voor ten hoog
ste één schooljaar worden verleend, m its aan
leg, gedrag en vorderingen van den leerling 
goed zijn. , 

5. 1. B ehoudens het bepaalde in het tweede 
lid beslist de di recteur over de toelating van 
leerli ngen, onder goedkeuring van het bevoegd 
gezag. 

2. Besl iss ingen omtrent bevordering van 
leerl ingen en ind ien een toelatingsexamen 
wordt gehoucjen omtrent den u itslag hiervan, 
worden genomen in daartoe belegde ve rgade
ringen van directeur en leeraren. Deze ver
gader ingen ku nnen wol'den bijgewoond door 
(een) vertegenwoord iger(s) van het bevoegd 
gezag. 

3. L ee rli ngen , die naar het oordeel van de 
ve rgadering van directeur en leeraren niet in 
staat zij n het onderwijs te volgen, worden door 
den d irecteur, onder goedkeuring van het be
voegd gezag, van de school verwijderd. 

4. Leerli ngen, jonger dan 14 jaar, die n iet 
zeven jaarklassen van de lagere school heb
ben doorloopen, worden door den directeur, 
onder goedkeuring van het bevoegd gezag, 
van de school verwij derd, indien zij zonder 
geldige reden herhaaldelijk verzuimen. 

Het bevoegd gezag doet Onzen Min ister on
verwijl d mededeeling van naam, voomamen, 
gebool'tedatum en woonplaats van den ver
wijderde. 

HOOFD STUK III. 

Aanstelling en tewerkstelling. 

6. 1. Aanstell ing van di recteuren, leeraren 
en beambten gesch iedt in vasten of in t ijde
lijken d ienst. 

A an de aanstelling in vasten d ienst gaat een 
aanstell ing in tijdelij ken dienst bij wij ze van 
proeftijd voora f. H et bevoegd gezag kan van 
deze bepaling afwijken, voor wat het gemeente
of het school bestuur betreft, behoudens goed
keuring van Onzen Minister. 

2. Aanstelling van d irecteuren en leeraren 
in t ijdelijken dienst kan slech ts plaats hebben : 

a. indien de werkzaamheden, waarmede de 
benoemde zal worden belast, slech ts van kor
ten duur zull en zijn ; 

b. indien een te verwachten wij zig ing van 
de organisatie van de school naa r het oordeel 
van Onzen Minister hiertoe aanleid ing geeft; 

c. ter vervanging van afwezig personeel ; 
d. voor een proeftij d van niet langer dan 

één jaar, zoo noodig met n iet meer dan één 
jaar te verlengen . E chter kan het bevoegd 
gezag, op verzoek van den bela nghebbende, 
den proeft ijd na twee jaren met ten hoogste 
één jaar ve ,·lengen. 

3. I n de gevallen, genoemd in het vori g 
l id onder a, b en c wordt de aanstelli ng tel 
kens voor ten hoogste één jaar verleend. 

4 . . Aanstell ing of tewerkstelling van bezol 
d igd niet-onderwijzend personeel kan slech ts 
geschieden voor zoover de voorstell en daartoe 
door Onzen Min ister zijn goedgekeurd. 

7. Voor aanstelli ng of tewerkstelling kan 
n iet in aanmerki ng komen hij , d ie van een 
revolutionnaire gez indheid is, o f die lid is 
van of op een igerle i wijze steun of medewer
king verleent aan een vereeniging, waarvan 
Onze Minister, voorz itter van den Raad van 
Ministers, verklaard heeft , dat het li dmaat
schap daarvan de behoorlijke pi ich tvervulling 
van een ambtenaar kan in gevaar brengen of 
sch aden. 

8. 1. Voor aanstell ing in vasten dienst kan 
slechts i11 aanmerking komen h ij , van wien 
uit een vanwege het bevoegd gezag ingesteld 
geneeskundig onderzoek of bij een eventueele 
herkeuring i gebleken. dat hij geen organi
sche of andere gebreken heeft, wel ke hem voor 
da vervulling van de betrekking ongesch ikt 
maken. De geneeskundige verklar ing behoort 
door het gemeente- of schoolbestuur aan Onzen 
Minister te worden overgelegd bij de voor
dracht ter benoeming. 

2. Bij het onderzoek en de verklaring, be
doeld in het eerste lid, wordt het keur ings
reglement gevolgd, dat als bijlage A bij d it 
besluit is gevoegd. 

3. Het eerste en het tweede l id v inden 
overeenkomstige toepa ing voor hem, d ie twee 
jaar onafgebroken in tij delijken d ienst is werk
zaam geweest en daarna wederom in t ijdelij 
ken dienst aan dezelfde school zou worden 
aangesteld. 

4. Voor aanstell ing tot leeraar kan slech ts 
in aanmerking komen h ij , die ten minste 21 
jaar oud is. 

5. Voor aanstell ing tot huishoudster of 
ass istent-huishoudster kan slechts in aanmer
k ing komen zij , d ie ten minste 21 jaar oud ;ö. 

6. Gehuwde vrouwen kunnen voor aanste l-
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ling tot directeur, leeraar of beambte niet in 
aanmerking komen. In buitengewone geval
len, ter beoordeeling van Onzen Minister, kan 
van deze bepaling worden afgeweken. 

7. Zij, die in concubinaat leven, kunnen 
voor aanstelling tot directeur, leeraar of be
ambte niet in aanmerking komen. 

9. 1. Het bevoegd gezag doet den belang
hebbende zoo spoedig mogelijk mededeeling 
van den uitslag van het geneeskundig onder
zoek, bedoeld in het vorig artikel. 

2. Hij, die blijkens het geneeskundig onder
zoek niet gesch ikt is bevonden, kan binnen 
14 dagen na ontvangst van de mededeeling 
van den uitslag van het geneeskundig onder
zoek aan het bevoegd gezag herkeuring vra
gen. 

3. Dit verzoek wordt ingewilligd, als de 
aanvrager daarbij een met redenen omkleede 
geneeskundige ver ki ari ng overlegt en boven
dien een bedrag van vijf gulden stort. Indien 
hij bij herkeuring geschikt wordt bevonden, 
ontvangt hij dit bedrag terug. 

4. De herkeuring gesch iedt overeenkomstig 
het keuringsreglement, bedoeld in het tweede 
l id van artikel 8, door één of meer daartoe 
door het bevoegd gezag aangewezen genees
kundigen , die niet hebben deelgenomen aan 
het geneeskundig onderzoek, bedoeld in het 
vorig artikel. Indien de belanghebbende dit 
wenscht, kan aan deze herkeuring een door 
hem en voor zijn rekening aan te wijzen ge
neeskundige deelnemen. Deze heeft hierbij een 
adviseerende stem. 

5. De kosten van het geneeskundig onder
zoek en van de herkeuring, komen, behoudens 
het bepaalde in het derde en vierde l id, en 
met uitzondering van de eventueele reis- en 
verblijfkosten van den belanghebbende, niet 
te zijnen laste. 

10. 1. Directeuren, leeraren en beambten 
ontvangen binnen dertig dagen na de dagtee
kening van het benoemingsbesluit - hieronder 
begrepen het besluit tot verlenging van een 
tijdelijke aanstelling - een gewaarmerkt af
schrift van de gedagteekende en onderteeken
de akte van aanstelling. 

2. Die akte vermeldt de betrekking, als
mede naam en voornamen, geboorteplaats en 
-datum van den benoemde. Zij vermeldt voorts, 
onverminderd hetgeen in de P ensioenwet 1922 
(Sta,atsblad n°. 240) omtrent den pensioens
grondsl ag is bepaald, in ieder geval: 

a. of de benoemde in vasten of in tijdelij 
ken dienst wordt aangesteld; in het laatst
bedoeld geval tevens of de aanstelling voor 
een. bepaalden {proef-)tijd geschiedt; 

b. den dag van ingang van de benoem ing; 
c. zoo mogelijk de wedde en de andere 

voordeelen in geld of anderszi ns, welke den 
benoemde bij de aanvaarding van de betrek
king worden toegekend volgens de hiervoor 
gel den de regelen; 

d. voor zooveel betreft directeuren en leer
aren, de bepaling, dat een getal lesuren kan 
worden opgedragen als in verband met de 
belangen van het onderwijs zal blijken noodig 
te zijn; 

e. voor zooveel noodig de verplichting om 
te wonen in de gemeente of in een bepaald 
deel van de gemeente, waar de school geves
tigd is, of in een bepaalde dienstwoning of 
in het internaat van de school, onder vcior-

waarden, welke overeenstemmen met de hier
voor geldende regelen. 

3. Veranderingen, welke worden aange
bracht in de regelingen en (of) bepalingen, 
vervat in de akte van aanstelling, worden den 
belanghebbende zoo spoedig mogelijk schrifte
lijk medegedeeld. 

4. De belanghebbende geeft onverwijl d aan 
het bevoegd gezag een gedagteekende en on
derteekende verklaring af, dat hij het in het 
eerste lid bedoeld afschrift, onderscheidenlijk 
de in het derde lid bedoelde mededeeling, 
heeft ontvangen. 

11. 1. Den benoemde wordt éénmaal koste
loos in afschrift een exempl aar verstrekt van 
de in artikel 35 bedoelde instructie en even
tueel van de daarin aangebrachte wijzigingen, 
naar welke hij zich heeft te gedragen. 

2. De benoemde geeft onverwijld aan het 
bevoegd gezag een gedagteekende en onder
teekende verklaring af, dat hij van de instruc
tie, onderscheidenlijk van de daarin aange
brachte wijzigingen, kennis heeft g-enomen. 

12. Een exemplaar van dit besluit met de 
daari n eventueel aangebrachte wijzi gingen 
moet te all en tijde in het schoolgebouw voor 
de belanghebbenden ter inzage aanwezig zijn. 

HOOFDSTUK IV. 

Aanspraken in geval van afwezigheid wegens 
militairen dienst. 

13. 1. Hij , di e als m ilitair ingevolge een 
uit de wet of uit een verbintenis voortvloeien
de verplichting in werkelijken dienst is , wordt 
geacht uit zijn betrekking aan de school met 
verlof afwezig te zijn. Hij behoudt over den 
tijd van dezen dienst het genot van de aan de 
betrekking verbonden bezoldiging, voor zoover 
hij krachtens de artikelen 14 tot en met 16 
daarop aanspraak kan maken. 

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

14. 1. Hij , die voor herhalingsoefeningen 
in werkelijken dienst is, behoudt over den tijd 
van dezen dienst het voll e genot van de aan 
zijn betrekking aan de school verbonden be
zoldig ing. 

2. Voor zooveel noodig. bepaalt Onze Mi
nister van Defensie welke dienst als herhal ings
oefening wordt beschouwd. 

3. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt met herhalingsoefen ingen gelijkgesteld 
de werkelijke dienst, vervuld krachtens : 

a . artikel 5, vijfde lid, onder a, der wet 
voor het reservepersoneel der landmacht 1905 
(zooals die sedert is gewij zigd) , voor zooveel 
ziekte betreft · 

b. artikel 'as, eerste lid , onder a, der 
Dienstplichtwet, of artikel 5. onder 3e, sub a, 
der wet voor de I{oninklijke n1arine- reserv e 
1924 (Sta,atsblad n°. 369), indien het niet 
tijdig- bereiken van den vereischten graad van 
geoefendheid het gevolg is van ziekte; 

c. artikel 36, eerste lid, onder c, der Di enst
plichtwet, artikel 5, vijfde lid, onder b, der 
wet voor het reserve-personeel der landmacht 
1905 (zooals die sedert is gewijzigd) of arti kel 
5. onder 3e, sub c, der wet voor de Konink
lijke marine-reserve 1924 (Sta,atsblad n° . 369) , 
voor zoover betreft den tijd, doorgebracht tot 
het ondergaan van het daar bedoeld onder-
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zoek, indien dat onderzoek geen krij gstuchte
lijke straf of veroordeelend vonnis ten gevolge 
heeft ; 

d. artikel 36, eerste lid , onder e en /, der 
Dienstpl ichtwet, artikel 5, vijfde I id , onder 
c en d, achtste en negende I id , der wet voor 
het reserve-personeel der landmacht 1905 (zoo
als die sedert is gewijzigd) of artikel 5, onder 
3e, sub e en /, der wet voor de Koninklijke 
marine-reserve 1924 (Staatsblad n°. 369) ; 

e. artikel 36, tweede I id, der Dienstplicht
wet, artikel 5, zevende lid, der wet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905 (zooals 
die sedert is gewijzigd) of artikel 5, onder 4e, 
de r wet voor de Koninkl ijke marine-reserve 
1924 (Staatsblad n°. 369) , mits de oproeping 
m werkelijken dienst niet p laats heeft voor het 
ondergaan van straf en het bedoelde onderzoek 
geen krij gstuchtelij ke straf of veroordeelend 
vonnis ten gevolge heeft. 

15 . 1. Hij , die in verband met oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone omstandig
heden verplichten werkelijken dienst verricht, 
gen iet gedurende 30 dagen de aan zijn be
t rekking aan de school verbonden bezoldiging 
en daarna hetgeen deze meer bed raagt dan 
zijn militai re belooning. 

2. H et eerste I id is eerst van toepass ing, 
nadat de milita ir , hetzij vóór, hetzij gedurende 
de buitengewone omstandigheden een werkelij
ken dienst van 51/2 maand of, indien hij een 
eerste oefening van karteren duur te vervull en 
had, deze oefening heeft volbracht. 

3. H et bepaalde in het tweede lid geldt 
niet : 

a. ten aanzien van de buitengewone dienst
plichtigen, die ee rst in werkelijken dienst be
hoeven te komen na het jaar der lichting, 
waartoe zij behooren of naar hun I eeftijd ge
rekend kunnen worden te behooren; 

b. voor de vrijwi lli gers van den landstorm , 
d ie hetzij een rang bekleeden , hetzij het bewijs 
van voorgeoefendheid hebben verworven. 

16. Op hem, die in t ijdelijken dienst is aan
gesteld, zijn de artikelen 13, 14 en 15 slechts 
van toepassing tot en met den dag, waarop de 
betrekking aan de school zou zijn beëind igd, 
indien hij daaraan niet door den militairen 
dienst zou zij n onttrokken. 

HOOFDSTUK V. 

Vacantie- en ande1· verlof. 

17. 1. Met behoud van de bezoldiging 
wordt aan de directeuren en de leeraren va
cantieverlof verleend overeenkom tig de rege
len, vervat in de bijlage B van di t besluit, be
houdens in het geval, bedoeld in het tweede 
lid . 

2. H et bevoegd gezag kan het vacantiever
lof op een korter tijdvak dan dat ingevolge 
het eerste lid vaststellen, indien naar zijn oor
deel de belangen van de school dit noodzake
lijk maken. Voor wat het gemeente- of het 
schoolbestuur betreft, behoeft deze vaststelling 
de goedkeuring van Onzen Minister. 

18. 1. In elk ka lenderjaar wordt aan den 
beambte, die ten minste zes maanden in dienst 
van een dagschool is en daar een volledige 
dagtaak heeft, tijdens de voor zijn school vast
gestelde vacantie vacantieverlof met behoud 
van bezol d iging ve rl eend. 

2. De duur van di t verlof wordt, indien de 
werkzaamheden het geheele jaar duren, be
paald overeenkomstig de volgende tabel: 

Aantal werkdagen va-
Bezoldig ing per jaar: cantie per ka lender-

jaar: 

mmder dan f 2070 · 1 12 
f 2070- f 2700 . . . 15 
f 2700 en meer 18 

3. Voor de toepassing van het vorig lid 
wordt onder bezoldiging verstaan het bedrag 
van de bezoldiging in het loopende kalender
jaar, berekend naar een standpl aats der eer
ste kl asse, verminderd met de eventueele kin
dertoelage. De ongehuwden-aftrek wordt hier
bij niet in aanmerking genomen. 

19. 1. Het bevoegd gezag kan een aan 
directeuren , leeraren of beambten verleend 
verlof intrnkken, wanneer het dit in het be
l ang van de school noodzakelijk acht. In zoo
danig geval komt een dag, op welken een 
beambte dientengevolge slechts gedeel telijk 
verlof genoot, niet in aanmerking bij het be
rekenen van het getal genoten verlofdagen. 

2. Indien de belanghebbende tengevolge 
van de intrekking van het verlof geldelij ke 
schade lij dt, wordt hem deswege een vergoe
ding toegekend. Voor wat het gemeente- of 
het schoolbestuur betreft, behoeft het bedrag 
van deze vergoeding de goedkeuring van On
zen Minister. 

20. 1. Het bevoegd gezag verleent aan di 
recteuren, leeraren en beambten op hun ver
zoek buitengewoon verlof met behoud van be
zoldiging: 

a. voor de uitoefening van het kiesrecht, 
voor zooveel dit niet in vrijen t ij d kan ge
schieden , of als omzetting van den dienst niet 
mogelij k is; 

b. voor het voldoen aan een wettelijke ver
plichting, tenzij deze is ontstaan door schuld 
of nalatigheid van den belanghebbende en 
voor zooveel dit niet in vrijen t ij d kan geschie
den, of als omzetting van den dienst niet mo
gelijk is; 

c. voor het bijwonen van vergaderingen of 
zittingen van publiekrech telijke col leges, waar
in zij zijn benoemd of verkozen, en voor zoo
veel dit niet in vrijen tijd kan geschieden; 

d. voor het afleggen van eenig van Rijks
wege afgenomen of erkend examen ; 

e. voor de uitoefening van het lidmaat
schap eener van Rijkswege ingeste lde examen
commissie; 

/ . voor het bijwonen van vergader ingen van 
commissiën voor georganiseerd overleg ; 

g. voor verhuizing van den e igen inboedel, 
aan gehuwden of aan hen, die een e igen hui s
houding hebben, ten hoogste eenmaal per jaar 
voor één dag ; 

h. in geval van buitengewone huiselij ke of 
famil ie-omstandi gheden, welke voor korten 
tijd hun aanwezigheid dringend vorderen. 

In de gevall en, genoemd onder e en h, kan 
het bevoegd gezag het verlof weigeren indi en 
de belangen van het onderwijs zich ertegen 
verzetten. 

2. Voor het uitoefenen van het lidmaat
schap eener van Rijkswege, doch niet door 
Onzen Min ister ingestelde commiss ie is de 
goedkeuring van Onzen Minister vere ischt. 

3. Op zij n verzoek kan den belang-hebben
de, indien daartoe naar het oordeel van het 
bevoegd gezag termen bestaan, a l dan niet 
met behoud van de bezoldiging en al dan niet 
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onder bepaalde voorwaarden, buitengewoon 
verlof worden verl eend. Dit verlof, a lsmede de 
voorwaarden, waaronder het wordt verleend, 
behoeven voor wat het gemeente- of het school
bestuur betreft de goedkeuring van Onzen 
Minister indien het voor langer dan zeven 
kalenderdagen per kalenderjaar wordt toege
kend. 

4. Buitengewoon verlof in den zin van het 
eerste lid moet ten minste vier etm alen, in 
zeer bijzondere omstandigheden ten minste 24 
uren te voren worden aangevraagd. E chter 
wordt wie ten genoegen van het bevoegd ge
zag aantoont, dat hem de gelegenheid heeft 
ontbroken voor t ijdi ge aanvrage en dat er 
dringende redenen bestonden voor zijn af
wezigheid, geacht buitengewoon verlof in den 
zin van het eerste lid te hebben genoten. 

5. Indien buitengewoon verlof in het per
soonlijk belang of voor studiedoele inden van 
den verzoeker wordt verleend , ontvangt hij 
gedurende dezen verloftijd niet de aan de 
betrekking verbonden bezoldiging. 

HOOFDSTUK VI. 

Aanspi-aken in geval van ziekte. 

21. 1. Met inachtneming van hetgeen ver
der in dit hoofdstuk en in het eerste l id van 
artikel 59, onder c, is bepaald, gen ieten direc
teuren , leeraren en beambten, die wegens 
ziekte of ongeval verhinderd zijn hun dienst te 
verrichten, gedurende de maand, waarin de 
arbeid is opgegeven, de volle bezoldig ing. 

Indien zij in het bezit zijn van een aanstel
ling in een betrekking aan een school met een 
cursusduur van twaalf maanden per kalender
jaar, genieten zij vervolgens, voor zoover deze 
betrekking: 

A . is een dagbetrekking, welke naar het 
oordeel van Onzen M inister als hun hoofdbe
trekking is te beschouwen, en zij: 

a. in vasten dienst zijn met een werkelijken 
voorafgaanden diensttijd van m inder dan 2 
jaren, gedurende 6 maanden de volle bezol
diging en gedurende de daaropvolgende 6 
maanden 2/3 gedeelten van hun bezoldiging; 

b. in vasten dienst zijn, met een werkelijken 
voorafgaanden diensttijd van 10 jaren of kor
ter, doch van ten minste 2 jaren, gedurende 
12 maanden de volle bezoldiging en gedurende 
de daaropvolgende 12 .maanden 2/3 gedeelten 
van hun bezoldiging; 

c. in vasten dienst zijn, met een werkelijken 
voorafgaanden di ensttijd van meer dan 10 

jaren, gedurende 18 maanden de voll e bezol
dig ing en gedurende de daaropvolgende 18 
m aanden 2/3 gedeelten van hun bezoldi g ing; 

d . in tijdelijken dienst zijn, gedurende ten 
hoogste 6 maa nden, vallende in hun dienst
tijd , de voll e bezoldiging en gedurende hun 
resteerenden diensttijd 2/3 gedeelten van hun 
bezoldiging ; 

B. naar het oordeel van Onzen Minister 
niet a ls hun hoofdbetrekking is te beschou
wen, en zij : 

a. in vasten dienst zijn, gedurende 6 maan
den de volle bezoldiging en gedurende de daar
opvolgende 6 maanden de helft van hun be
zoldiging; 

b. in tijdelijken dienst zijn, gedurende ten 
hoogste 3 maanden, vallende in hun diensttijd , 
de volle bezoldiging en gedurende hun restee
renden diensttijd de helft van hun bezoldiging. 

2. Aan hen, bedoeld in het eerste lid onder 
A , a, b en c, wordt na het verstrijken van den 
termijn, waarover voor het laatst 2/3 gedeelten 
van de bezoldig ing werden genoten, de bezol
diging voor de helft uitbetaald. 

3. a. Onder "werkelijke voorafgaande dienst
tijd" wordt in het eerste lid onder A , a, b en 
c verstaan de niet-onderbroken diensttijd, als 
ambtenaar in den zin der Pensioenwet 1922 
doorgebracht in (een) dagbetrekking(en), 
welke naar het oordeel van Onzen Minister 
a ls hoofdbetrekking (i s) (zijn) te beschouwen. 

b. Onder " di ensttijd" word t in het eerste 
lid onder A, d en B , b, verstaan de termijn 
van aanstell ing in de betrekking, in welke de 
belanghebbenden verhinderd zijn, hun dienst 
te verr ichten. 

4. Wanneer naar het oordeel van Onzen 
Minister is komen vast te staan, dat de ziekte 
of h et ongeval is ontstaan in verband met zijn 
di enstbetrekking, geniet de belanghebbende 
de volle bezoldiging gedurende den tijd, dat 
hij verhinderd is zijn dienst te verrichten ; 
voor de in tij del ijken dienst aan gestel den , voor 
zoover die tijd val t binnen den aanstellings
termijn. 

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 31 
wordt op de bezoldiging van den belangheb
bende de uitkeering, welke hij krachtens een 
wettelijke verzekering ontvangt, in mindering 
gebracht. 

6. Voor het pei·soneel aan scholen, welke 
slechts een gedeelte van het jaar geopend zijn, 
worden de tijdvakken, gedurende welke cle 
volle bezoldiging, 2/3 gedeelten of de helft der 
bezoldiging worden genoten, bepaald a ls volgt: 

Getal maanden, waarin 
Geval overeen- Cursusduur wordt genoten : 

komend met in maanden 
het eerste lid, per kalender- de volle 

1 

2/3 
onder: jaar: bezoldiging : bezoldiging : 

A a 0,5 X 0,5 X 

b X X X 

C 1,5 X 1,5 X 

d ten hoogste restant-
0,5 X diensttijd 

1 1/2 
bezoldiging : 

B a 0,5 X 0,5 X 

X restant-
b 0,25 x diensttijd 
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22. 1. Ter beantwoording van de vraag of 
voortzetting of hervatti ng van de dienstvervul
ling al dan niet is u itgesloten, kan het be
voegd gezag een geneeskundig onderzoek doen 
instellen door een of twee geneeskundigen. 

2. Een onderzoek a ls in het vorig I id be
doeld wordt eveneens ingesteld , wanneer Onze 
M inister dit wenschelijk ach t. Deze wijst dan 
de(n) geneeskundige(n) aan. 

3. Bl ijkt uit h et onderzoek, dat dienstver
vull ing voorl oopig niet mogelijk is, doch dat 
d iensthervatting binnen eenigen tijd niet is 
u itgesloten, dan geschiedt uitbetal ing van be
zold iging volgens artikel 21. H et geneeskun
dig onderzoek wordt dan herhaald, telkens 
wanneer het bevoegd gezag of Onze Minister 
dit wenschelijk acht. 

4. B lijkt ui t het geneeskundig onderzoek, 
da t voortzetting van de dienst vervulling of 
diensthervatting is uitgesloten, dan geschiedt 
uitbetal ing van de bezoldig ing volgens artikel 
21 tot den dag van ingang van het ontslag. 

5. Het bevoegd gezag kan in het geval , be
doeld in het derde lid , den belanghebbende 
den toegang tot het schoolgebouw ont_zeggen . 

23 . 1. H ij , die op grond van den uitslag 
van een geneeskundig onderzoek, als bedoeld 
in artikel 22, niet reeds op last van het 
bevoegd gezag aan een geneeskundig onder
zoek volgens de bepalingen van de pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240) wordt onder
worpen, kan, indien hem op grond van den 
u itslag van het onderzoek eervol ontslag wordt 
aangezegd, binnen veertien dagen na de dag
teekening van deze aanzegging aan het be
voegd gezag verzoeken, aan een herkeuring te 
worden onderwo1·pen. V an de mogel ijkhe id 
daartoe wordt den belanghebbende bij de aan
zegging mededeel ing gedaan. 

2. Zoodanige herkeuring heeft in ieder ge
val plaats, ind ien, nadat een geneeskundig 
onderzoek volgens de bepal ingen van de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) niet tot 
afkeu r ing heeft geleid , desondanks naar het 
oordeel van het bevoegd gezag de toestand 
van den belanghebbende tot ontslag aanle i
ding moet geven. 

3. De herkeur ing geschiedt door één of 
meer door het bevoegd gezag aangewezen ge
neeskundigen, welke niet aan het voorafgaand 
geneeskundig onderzoek hebben deelgenomen, 
eventueel bij gestaan door een door den be
langhebbende en voor zijn rekening aan te 
wijzen geneeskundige, aan wien advi eerende 
stem wordt toegekend. 

24. Binnen een jaar na h et ontstaan van de 
verh inder ing kan de belanghebbende op grond 
van den u itslag van een geneeskundig onder
zoek niet worden ontslagen, tenzij hij aan
spraak heeft op pensioen ten laste van het a l
gemeen burgerl ijk pensioenfonds of op een 
uitkeering als bedoeld in artikel 25 . 

25. 1. Hij , die op grond van de herkeu
ring, bedoeld in artikel 23, tweede I id, wordt 
ontslagen en die, indi en ook de Pensioenraad 
hem uit hoofde van ziekten of gebreken on
geschikt zou hebben verklaard voor de verdere 
waarneming van zijn betrekking, cip grond 
van de bepalingen van de P ens ioenwet 1922 
(Staatsblad, n°. 240), zou zijn gepensionneerd, 
heeft na zijn ontslag aanspraak op een uit
keering, op denzelfden voet als voor zijn pen-

sioen zou gelden, indien hij op den dag, waar
op hem ontslag werd verleend , gepensionneerd 
zou zijn geworden. M aakt hij in dit geval ge
bruik van de hem bij genoemde wet gegeven 
gelegenheid om het behoud van uitzicht op 
pensioen voor zijn na te laten betrekkingen te 
verzekeren, dan wordt te zijnen behoeve voor
zien in de daarvoor vastgestelde bijdrage aan 
het a lgemeen burgerl ij k pensioenfonds. 

2. De op g rond van he t vorig l id toege
kende uitkeering vervalt zoodra en voor zoo
ver door den belanghebbende na zijn ontslag 
alsnog pensioen op grond van de bepalingen 
van de P ens ioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) 
wordt genoten. 

3. Hij , aan wien een ui tkeer ing als in het 
eerste lid bedoeld, is toegekend, is verplicht, 
zich ten aanzien van zijn lichamelijke of gees
telijke geschi kthe id om arbe id te verrichten te 
onderwerpen aan een controle op de wijze, 
door het bevoegd gezag of door Onzen Minis
ter te bepalen, en, desverlangd, bij den Pen
sioenraad een hernieuwd onderzoek naar zijn 
lichamelijke of geestelijke gesteldheid aan te 
vragen, hetwelk tot toekenning van een pen
sioen op grond van de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad, n°. 240) zou kunnen leiden. 

4. Bij niet-nakomen van de verplichting, in 
het vorig lid genoemd, verva lt de aanspraak 
op de uitkeering, in dit artikel bedoeld . 

26. Voor de toepassing van a rtikel 21 wordt 
ten aanzien van hem, die na een ziekte of een 
ongeval den dienst heeft hervat en binnen 
zestig schooldagen daarna ten gevolge van de
zelfde ziekte of h etze] fde ongeval wederom 
verhinderd wordt zijn di enst te verrichten, die 
verhindering als een voortzetting aangemerkt. 

27. Onverminderd het bepaalde in ar t ikel 
22, kan hij , d ie wegens ziekte of ongeval ver
hinderd is, zijn dienst te ve rrichten, op aan
wijzing van het bevoegd gezag of van Onzen 
Minister geneeskundig worden onderzocht, ter 
beantwoording van de vraag, of de verhinde
ring om den dienst te verr ichten al of niet 
bestaat, dan wel wa t in het bel ang van een 
goede behandeling of genezing noodig is. 

28. 1. Hij , die wegens ziekte of ongeval 
verhinderd is zijn di enst te verrichten en be
zwaar heeft hetzij tegen de voorschriften, 
welke een door het bevoegd gezag of door 
Onzen Minister aangewezen geneeskundige in 
het belang van een goede behandel ing of ge
nez ing noodzakel ijk acht, hetzij tegen de op
dracht om arbeid te verrichten, hem door het 
bevoegd gezag na overleg met zulk een genees
kundige gegeven, is verplicht, dit schr iftelij k 
ter kennis van het bevoegd gezag te brengen 
binnen 3 maal 24 uur na ontvangst van een 
zoodanig voorschrift of een zoodanige opdracht. 

2. Hij kan daarbij den naam van een in 
N ederl and gevestigden geneeskundige opgeven, 
di e alsdan door het bevoegd gezag met één of 
meer andere geneeskundigen wordt aangewe
zen voor een nieuw onderzoek. 

Maakt hij van deze bevoegdhe id geen ge
bruik of weigert de door hem gewenschte ge
neeskundige aan het onderzoek deel te nemen, 
dan wijst het bevoegd gezag zoo spoedig mo
gelijk, in het laatste geval in overleg met den 
belanghebbende, een anderen dan den in het 
eerste lid bedoelden geneeskundige aan. 

3. Verklaren de geneeskund igen als be-
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doeld in het tweede lid of verklaart de meer
derheid hunner de bezwaren van den belang
hebbende ongegrond, dan wordt hem daarvan 
mededeeling gedaan. 

4. De kosten van dit onderzoek, de even
tueele reis- en verblijfkosten van den belang
hebbende zelf inbegrepen, komen te zijnen 
laste, wanneer zijn bezwaren ongegrond zijn 
verklaard, en bovendien, in het geval dat zijn 
bezwaren gegrond zijn verklaard, voor zoover 
deze kosten naar het oordeel van Onzen Mi
nister niet als normaal kunnen worden aange
merkt. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
geneeskundige onderzoeken, bedoeld in de ar
tikelen 22 en 27, en van de herkeuring, be
doeld in artikel 23, behoudens het bepaalde 
in het derde lid van dat artikel. 

29. De belanghebbende heeft geen aanspraak 
op bezoldiging indien: 

a. hij de ziekte of het ongeval, tengevolge 
waarvan hij verhinderd is zijn dienst te ver
richten, met opzet heeft veroorzaakt; 

b. hij, blijkens door het bevoegd gezag of 
door Onzen Minister ingewonnen geneeskundig 
advies, de ziekte of het ongeval heeft voor
gewend, althans zoodanig ernstiger heeft voor
gesteld, dat verhindering om dienst te verrich
ten niet kan worden aangenomen; 

c. de ziekte of het ongeval het gevolg is 
van een door hem begaan misdrijf, van mis
bruik van a lcoholische dranken of bedwel
mende middelen of van zijn onzedelijkheid. 

30. De aanspraak van den belanghebbende 
op bezoldiging vervalt tijdens de verhindering 
om dienst te verrichten met ingang van den 
dag, waarop hij : 

a . weigert zich te onderwerpen aan een ge
neeskundig onderzoek, als bedoeld in een der 
artikelen 22, 23, 27 en 28, of, na voor zulk 
een onderzoek te zijn opgeroepen, zonder ge l
dige redenen niet verschijnt; 

b. niet opvolgt voorschriften of opdrachten, 
als bedoeld in het eerste I id van artikel 28, 
nadat deze onherroepelijk zijn geworden; 

c. voor zichzelf of voor derden arbeid ver
richt, tenzij hem zulks is toegestaan krnchtens 
een verklaring van een geneeskundige, als be
doeld in artikel 22, eerste en tweede lid; 

d. zich schuldig maakt aan gedragingen, 
door welke zijn genezing wordt belemmerd. 

31. In het geval, bedoeld in artikel 21, 
vierde lid, heeft de belanghebbende aanspraak 
op vrije genees- en heelkundige behandeling 
op den voet van de bepalingen der Ongeval
lenwet 1921. 

32. 1. Aan dengene in vasten dienst, die 
aan tuberculose lijdt, kunnen. voor zoover be
treft de gemeente! ijke en bijzondere scholen 
onder goedkeuring van Onzen Minister, indien 
na een geneeskundi g onderzoek, ingesteld door 
een door het bevoegd gezag aangewezen tuber
culose-arts, blijkt, dat opneming in een in
r ichting tot verpleging van lijders aan die 
ziekte genoegzaam uitzicht op herstel geeft, de 
kosten van verpleging in zoodanige inrichting 
geheel of gedeeltelijk worden vergoed, totdat 
herstel is ingetreden of zich verschijnselen 
voordoen waaru it blijkt, dat verdere verple
ging aldaar niet meer van nut is. 

2. Bij uitzondering kan, voor zoover betreft 
de gemeentelijke en bijzondere schol en onder 
goedkeuring van Onzen Minister, ook voor 

andere ziekten een tegemoetkoming worden 
gegeven in de kosten van verpleging in een 
ziekeninrichting of van een andere behande
ling ; ook dan is vereischt, dat uit een genees
kundi g onderzoek blijkt, dat verpleging of an
dere behandeling genoegzaam uitzicht op her
stel geeft. 

3. Tegemoetkoming in de kosten van ver
pleging in een inrichting in het buitenland of 
van een andere behandeling in het buitenland 
kan onder goedkeuring van Onzen Minister 
slechts worden gegeven, indien uit een verkla
ring van een onder goedkeuring van Onzen 
Minister door het bevoegd gezag aan te wijzen 
in N ederland gevestigden geneeskundige zon
der eenig voorbehoud blijkt, dat alleen zoo
danige verpleging of behandeling genoegzaam 
uitzicht op herstel geeft. 

4. Hij, die weigert zich te gedragen naar 
de voorschriften der inrichting, waarin hij is 
opgenomen, of bij andere behandeling- naar de 
daarvoor gegeven voorschriften, verliest zijn 
recht op de hem toegekende vergoeding van 
kosten, onverminderd de mogelijkheid van toe
passing van het bepaalde onder d van artikel 
30 . 

33. 1. Met verhindering om dienst te ver
richten wegens ziekte wordt voor de toepassing 
van de voorafgaande artikelen van dit hoofd
stuk ten aanzien van gehuwde vrouwen gelijk
gesteld verhindering wegens zwangerschap of 
bevalling. 

2. De verhindering wegens zwangerschap 
wordt geacht te bestaan van den dag af, dat 
de belanghebbende een verklaring van een 
geneeskundige of vroedvrouw overlegt, inhou
dende, dat h aar bevalling waarschijnlijk bin
nen een tijdsverloop van zes weken zal plaats 
hebben. 

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

34. 1. De artikelen 21 tot en met 33 zijn 
niet van toepassing op dengene, die valt onder 
de verplichte verzekering, neergelegd in de 
Ziektewet, of onder een bijzondere zieken
geldregeling, vastgesteld of goedgekeurd krach
tens artikel 25, tweede lid, onder 2°, dier wet. 

2. Aan degenen in vasten dienst of in tij 
delijken dienst, die niet onder de bepalingen 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) 
vallen, wordt bij verzuim wegens · ziekte, ge
durende de t ijdvakken en onder de voorwaar
den in de artikelen 21 tot en met 33 van dit 
besluit genoemd, een uitkeering verstrekt ten 
bedrage van het voordeel ig verschi l tusschen 
hetgeen zij zouden ontvangen, indien zij onder 
de werking van die artikelen vielen en de 
uitkeering op grond van de Ziektewet. 

HOOFDSTUK VII. 

Overige plichten en rechten van het pe1·soneel. 

35. 1. Het bevoegd gezag stelt voor direc
teuren, leeraren en beambten instructies vast. 
Deze instructies behoeven de goedkeuring van 
Onzen Minister voor zoover zij betrekking heb
ben op de door het Rijk gesubsidieerde scho
len. 

2. Met inachtneming van de voorschriften 
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der instructie gedragen de leeraren en beamb
ten zich in zaken, welke op de schooltucht of 
op de inwendi ge huishouding der school be
trekk ing hebben, naar de beslissing van den 
directeur, behoudens beroep op het bevoegd 
gezag. Hangende het beroep wordt gehandeld 
naar de beslissing van den directeur. 

36. 1. Directeuren, leeraren en beambten 
zij n gehouden de plich ten uit hun betrekking 
voortvloeiende, nauwgezet en ijverig te ver
vu llen. 

2. Zij zijn verplicht zoo noodig andere werk
zaamheden ten behoeve van de school te ver
richten dan die, welke zij gewoon zijn te ver
r ichten, voor zoover die werkzaamheden rede
lijkerwijze in verband met hun werkkring en 
hun instructies van hen kunnen worden ge
vorderd. 

3. Zij zijn gehouden, het verkrijgen van 
gunstige onderwijsresultaten te bevorderen en 
met gepaste middelen orde en tucht in en na
bij de school te handhaven. 

4. Zij zijn verplicht zich te onthouden van 
alle gedragingen, welke de inwendige orde of 
de vei l igheid van den Staat zouden kunnen 
in gevaar brengen of schaden. 

5. Zij behooren zich te onthouden van het 
bezigen van vloeken en van ruwe of onzede
lijke taal. 

6. H et is hun verboden in hun dienst in
signes of andere onderscheidingsteekenen of 
uniformkleedingstukken te dragen, voor zoo-

voor scholen, bedoeld in artikel 

ver die niet van Regeeringswege zij n verstrekt 
of voorgeschreven of tot het dragen daarvan 
niet door Onzen Minister, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, vergunning is verleend . 
Dit verbod is n iet van toepassing ten aanzien 
van vreemde ordeteekenen, met Onze vergun
ning aangenomen . 

7. Het is hun verboden lid te zij n van of 
steun te verleenen aan een vereenigmg waar
van Onze Minister, Voorzitter van den Raad 
van Ministers, verklaard heeft, dat het lid
maatschap daarvan de behoorl ij ke plichtsver
vulling van een ambtenaar kan in gevaar 
brengen of schaden. 

8. De leeraar behandelt in de lessen geen 
onderwerpen, welke niet uit het leerplan der 
school voortvloeien, tenzij hem daartoe door 
den directeur uitdrukkelijk voor elk bijzonder 
geval machtiging is verleend. 

37. 1. De leeraren zijn verplicht, de lessen 
te geven, welke voor hen op den lesrooster zijn 
uitgetrokken, en daartoe tijd ig aanwezig te 
zijn. 

2. De leeraren zij n verplicht, indien zij 
daarmede worden belast, het getal lessen te 
geven, hetwelk hun gegarandeerd is ingevolge 
Ons besluit ter uitvoering van het tweede lid 
van artikel 16 der Nijverheidsonderwijswet. 

3. H et totaal der lessen per week, in alle 
dag- en avondbetrekkingen, dat een leeraar 
ten hoogste mag geven, wordt bepaald als 
volgt : 

11 der Nij verheidsonderwijswet : maximum getal lessen per getal minuten 
per les: 

1 

leeraar en per week : 
lid: 

1 
voor leerlingen: 

eerste jongens 43 60, 
voor speciale 

cursussen 
50 

eerste meisjes voor leeraressen voor leeraren 
28 

tweede meisjes 

tweede jongens 

Voor leeraren, die verbonden zijn aan twee 
of meer nij verheidsscholen, voor welke ver
schillende maxima gelden, en voor leeraren 
bij het nijverheidsonderwijs, die tevens bij een 
anderen tak van onderwijs als leeraar werk
zaam zijn , bepaalt Onze Minister de maxima 
naar evenredi gheid. 

4. Zij zijn gehouden buiten de lessen den 
noodigen tijd te besteden aan het grondig en 
t ij dig corrigeeren, voor zooveel hun vak of 
hun vakken betreft, van het door de leer! ingen 
gemaakte schriftelijk werk en teekenwerk. 

5. Zij nemen, indien de directeur hen daar
toe aanwijst, bij ontstentenis of afwezigheid 
van een leeraar diens Ie sen waar. 

6. Bij ontstentenis of afwezighe id van den 
directeur bel ast het bevoegd gezag een der 
leeraren met de waarneming van het direc
toraat. 

7. De leeraren zijn verplicht, den direc
teur ook buiten de lesuren bij het toezicht op 
de leerlingen behulpzaam te zijn. 

36 60 

32 

32 50 

38. In zeer bij zondere omstandigheden, ter 
beoordeeling van Onzen Minister, kan het be
voegd gezag een leeraar voor een bepaalden 
t ij d of tot wede1·opzegging aanwijzen om den 
directeur bij diens werkzaamheden ter zijde te 
staan. Het daartoe strekkend voorstel behoort 
door het gemeente- of schoolbestuur aan de 
goedkeur ing van Onzen Minister te worden 
onderworpen. 

39. 1. Ter bespreking van vorderingen, 
vlijt en gedrag der leerl ingen en van de be
langen van het onderwijs 1·oept de directeur 
de leeraren t ijdens den cu rsusduur tenminste 
éénmaal in de drie maanden samen en verder 
wanneer hij dit noodig acht. 

2. Het gemeente- of school bestuur bespreekt, 
indien het dit noodig ach t, in een gemeen
schappelij ke vergadering met directeur en 
leeraren de belangen van het onderwij s. Indien 
het een gemeentelijke school betreft, kan het 
gemeentebestuur zich doen vertegenwoordigen. 

3. De in dit artikel bedoelde bijeenkomsten 
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worden buiten de gewone schooluren gehouden. 
4. Directeur en leeraren zijn verplicht deze 

vergaderingen bij te wonen. 
40. 1. Hij, die door ziekte of om andere 

redenen verhinderd is zijn di enst te verr ichten, 
is verplicht, onder opgave van redenen, van 
deze verhindering zoo tijdig mogelijk mede
deeling te doen aan den directeur. 

Indien de directeur verhinderd is, zijn dienst 
te verrichten, verwittigt hij hiervan zoo spoe
dig mogelijk zijn plaatsvervanger, en indien 
deze verhindering langer dan één schooldag 
duurt, tevens het bevoegd gezag. 

In geval van afwezigheid wegens ziekte, die 
langer dan drie dagen duurt, moet tevens een 
geneeskundige verklaring worden overgelegd. 

2. Van afwezigheid als bedoeld in het vo
rig lid en van e igen afwezigheid houdt de di
recteur aanteekening in een daartoe bestemd 
register. 

3. V an afwezigheid als bedoeld in het eer
ste lid die langer dan drie dagen duurt, doet 
het b~voegd gezag, en voor de Rijksscholen 
de directeur , onverwijld mededeeling aan On
zen Minister, in geval van ziekte met over
legging van een geneeskundige verklaring. 

41. 1. Directeuren, leeraren en beambten 
zijn verplicht te wonen in de gemeente, waarin 
de school , aan welke zij naar het oordeel van 
Onzen ·Minister hun hoofdbetrekking hebben, 
is gevestigd. Het bevoegd gezag kan hun bo
vendien de verplichting opleggen, in een be
paald deel van de gemeente of in een bepaal
de dienstwoning of in het internaat van de 
school te wonen . 

2. Indien zij zijn verbonden aan scholen in 
verschillende gemeenten gevestigd, kan, onder 
goedkeuring van Onzen Minister een gemeente 
worden aangewezen, in welke zij verplicht zijn 
te wonen. 

3. In bijzondere gevallen kan het bevoegd 
gezag van de in het eerste lid bedoelde ver
plichting ontheffing verleenen. Een verleende 
ontheffing kan, met inachtneming van rede
lijke overgangsbepalingen, worden ingetrok
ken , wanneer het onderwijsbelang dit vordert. 

42 . 1. Hij , wien een dienstwoning ter be
woning is aangewezen of aan wien de ver
plichting tot het wonen in een internaat is 
opgelegd, is verplicht zich terzake van de 
bewoning of de inwoning en het gebrui k te 
gedragen naar de hiervoor gel dende voorschrif
ten. Zoo hem grond in gebru ik is gegeven, 
moet hij dezen grond in behoorlijken staat 
onderhouden. 

2. De onderhoudskosten, welke volgens de 
wet en het plaatselijk gebruik gewoonlijk voor 
rekening van den huurder zijn, komen te 
zijnen 1 aste, tenzij het bevoegd gezag, voor 
wat het gemeente- of school bestuur betreft, 
behoudens goedkeuring van Onzen Minister, 
terzake een a fwijkende regeling heeft vastge
steld . 

3. De in het eerste lid bedoelde bewoner 
onthoudt zich van het uitsteken of hijschen 
van andere dan nationale of oranjevlaggen . 
Uit het uiterlijk aanzien van de dienstwoning 
of van het daarbij behoorend e rf mag niet 
blijken van zijn poli t ieke gezindheid of van 
die zijner hu isgenooten. 

43 . 1. Directeuren , leeraren en beambten, 
die als zoodanig werkzaam zijn in een dagbe-

trekking, drijven niet handel of nering. Voor 
zoover zij werkzaam zijn in een dagbetrekking, 
welke naar het oordeel van Onzen Mimsetr 
als hun hoofdbetrekking moet worden aancre
merkt, oe~~nen zij verder geen beroep uit, be
kleeden ZIJ verder geen ambten, bedieningen 
of betrekkingen, behoudens het bepaal de in 
artikel 44, voor zoover deze niet zijn van 
kerkelijken of daarmede gel ijk te stellen aard 
en gedoogen zij niet, dat te hunnen huiz~ 
handel of nering gedreven of eenig beroep 
uitgeoefend wordt door de leden van hun 
g·ezin. 

In bijzondere gevallen kan Onze Minister 
van deze bepalingen ontheffing verleenen het 
hierbij betrokken gemeente- of schoolbe;tuur 
gehoord. 

2. Onder het uitoefenen van een beroep 
door directeuren, leeraren en beambten is het 
geven van privaatlessen mede begrepen. 

3. Privaatlessen mogen niet worden ge
geven aan leerlingen der school , noch aan 
gewezen leerlingen, die de school hebben ver
laten zonder den cursus gehee l ten e inde te 
brengen, noch aan jongel ieden, die in de ter
men zouden ~allen om de school te bezoeken, 
ter beoordeelmg van het bevoegd gezag. Deze 
bepaling geldt uitsluitend voor leerstof, welke 
in het leerplan der school is omschreven. 

De leeraren en beambten zijn verplicht aan 
den directeur der school een opgave te ver
strekken van de namen dergenen, aan wie zij 
privaatlessen geven, van het getal uren daar
aan door hen besteed en van de vakken van 
onderwijs. Van iedere wijziging in deze om
standigheden geven zij den directeur kennis. 

4. De directeur is bel ast met het toezicht 
op de handhaving van de in dit artikel ver
vatte bepalingen. Hij houdt nauwkeurig aan
teekening van de door de leeraren, de beamb
ten en door hemzelf gegeven privaatlessen en 
lessen aan andere scholen. 

5. In geval van overtreding van het in de 
leden 1 tot en met 3 bepaalde geeft de direc
teur daarvan kennis aan het bevoegd gezag. 

6. Directeuren , leeraren en beambten mo
gen niet lid zijn van het bestuur der school , 
waaraan zij zijn verbonden. 

44. 1. Directeuren, leeraren en beambten, 
verbonden aan dagscholen, geven niet onder
wijs aan een andere inrichting van onderwijs, 
tenzij met goedkeuring van Onzen Minister, 
het hierbij betrokken gemeente- of schoolbe
stuur gehoord. 

2. Deze goedkeuring wordt voor elke in
richting van onderwijs afzonderlijk gevraagd. 
Zij wordt verleend voor een bepaalden t ijd 
of tot wederopzegging. vVanneer vergunning 
wordt verleend tot het geven van onderwijs 
aan avondscholen of andere inrichtingen van 
klass ikaal onderwijs, mag de som der wekelijk. 
sche lessen aan alle inrichtingen niet gaan 
boven de in art. 37 gestelde maxima. 

3. Bij de toepass ing van de bovenstaande 
bepalingen staan de belangen van de hoofdbe
trekking bij het onderwijs op den voorgrond . 

45. 1. Directeuren, leeraren en beambten 
nemen middellijk noch onmiddellijk deel aan 
aannemingen of leveringen ten behoeve van 
de school, tenzij met goedkeuring van Onzen 
Minister. 

2. Het is hun verboden in hun betrekking 
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aan de school vergoedingen, belooni ngen, gif
ten of beloften van derden te vorderen of te 
verzoeken, of anders dan met goedkeuring van 
het bevoegd gezag aan te nemen. 

3. H et aannemen van steekpenningen en 
provisie is verboden. 

46. 1. E en directeur, leeraar of beambte 
kan worden verplicht tot geheele of gedeel te
lijke vergoeding van de door de school ge
leden sch ade, voor zoover deze aan hem is te 
wijten. 

2. Het bevoegd gezag bepaalt de sch ade
ve rgoeding niet dan nadat de belanghebbende 
in de gelegenheid is gesteld zich schriftelijk of 
mondeling te verantwoorden. 

47. 1. D irecteuren, leeraren en beambten 
zijn verpli ch t tot geheimhouding van hetgeen 
in of uit hoofde van hun betrekking te hunner 
kennis is gekomen, voor zoover d ie verplich
ting uit den aard der zaak volgt of hun uit
drukkelijk is opgelegd . 

2. De in het vorig lid bedoelde verplich
t ing bestaat niet tegenover hen, aan wie zij in 
deze betrekking onm iddellijk of middell ijk on
dergeschikt zijn, noch in zoover zij door het 
bevoegd gezag of door den inspecteur of de 
inspectrice van het nijverheidsonderwijs, met 
het toezicht op de school bel ast, van de ver
p lichting tot geheimhouding zijn ontheven . 

48. 1. Indien di recteuren, leeraren en be
ambten hetzelfde perceel bewonen a ls een per
soon, d ie lijdende is aan pest, cholera, ~ele 
koorts, vlektyphus, febris recurrens, vanola 
major (pokken} of roodvonk, is het hun ver
boden in het schoolgebouw aanwezig te zijn. 

2. Indien zij hetzelfde perceel bewonen als 
een persoon, di e lijdende is aan een besmet
telijke ziekte van groep B, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 1 van de Besmettel ijke 
Ziektenwet 1928 (S taatsblad n° . 265), vindt 
het eerste l id overeenkomstige toepassing, ten
zij u it een geneeskundi ge verklaring blijkt, dat 
gevaar voor overbrenging der ziekte niet be
staat. 

3. H et eerste l id is mede van toepassing 
op degenen, di e het bedoelde perceel bewoond 
hebben in een tijdperk van 14 dagen vooraf
gaand aan het door een geneeskundige vast
stellen van de ziekte. 

4. De leeraren en beambten zij n verplicht 
va n een ziektegeval als in de vorige leden 
bedoeld zoo spoedig mogel ij k kenn is te geven 
aan den directeur. 

De directeur geeft van een zoodanig ziekte
geval , da t hemzelf betreft, kenn is aan het 
bevoegd gezag en zoo noodig aan zijn pl aats
vervanger. 

5. De di recteur kan den leeraar of den 
beambte, d ie door ziekte voor zijn omgeving 
gevaar oplevert , den toegang tot het school
gebouw ontzeggen, behoudens nadere goed
keuring door het bevoegd gezag. 

6. De belanghebbende on tvangt zij n volle 
bezoldiging over den t ijd , gedurende welken 
het hem overeenkomstig het bepaalde in de 
vori ge leden van di t artikel , verboden is aan
wez ig te zijn in het schoolgebouw. 

49. V an ongunstige rapporten, door den 
directeur aan het bevoegd gezag uitgebracht 
over leeraren en beambten, wordt den belang
hebbende zoo spoedig mogelijk een afschrift 
verstrekt. Deze is desgevorderd verplicht, 

schriftelij k te verkl a ren, dat hij van den 
inhoud heeft kennis genom en. 

HOOFDSTUK VIII. 

Disciplinaire straff en, schorsing, ontslag 
en be,·oep. 

50. 1 . Een di recteur, leeraar of beambte, 
die een hem opgelegde verpli ch t ing niet na
komt of zich over igens aan plichtsverzuim 
schul dig maakt, kan deswege door het be
voegd gezag d isciplinair gestraft worden . 
Pl ich tsverzuim omvat zoowel het overtreden 
van eenig voorschr ift a ls h et doen of nalaten 
van iets, hetwelk een goed di recteur, lee raar 
of beambte in gelijke omstandi gheden behoort 
na te I aten of te doen. 

2. De disciplinaire straffen zij n : 
a. sch riftelijke berisp ing; 
b. geheele of gedeeltelijke inhouding van 

bezoldiging; 
c. terugzetting in bezoldiging of stilstand 

van per iodieke verhooging van bezoldiging; 
d. schorsing voor een bepaalden tijd, a l dan 

niet met geheele of gedeeltelijke inhoud ing 
van bezoldiging, onverminderd het bepaalde 
in het tweede lid van a rti kel 22te,· van de 

ijverheidsonderwijswet, en in het tweede l id 
van artikel 57. 

e. ontslag. 
3. Geheele of gedeel telijke inhouding van 

bezol d iging, bedoeld in het vorig lid onder b 
geschiedt tot een bedrag van ten hoogste een 
maand bezold ig ing. Terugzetting in bezoldi
ging geschiedt voor ten hoogste het bedrag 
van de toegeken de 1 aatste twee periodieke 
verhoogingen. Sti lstand van periodieke ver
hooging van bezold ig ing vindt, wanneer deze 
bij wijze van straf wordt toegepast, voor ni et 
langer dan v ier jaren plaats. 

51. 1. Het bevoegd gezag doet den bela ng
hebbende bij aangeteekenden brief mededee-
1 ing van het voornemen tot het opleggen van 
een straf als bedoeld in artikel 50, tweede 
l id, onder b tot en met e. 

2. Een straf als bedoeld in het vor ig lid 
wordt n iet opgelegd, dan nadat de belang
hebbende, binnen vier etmalen nadat het voo r
nemen daartoe hem is medegedeeld, in de ge
legenheid is gesteld, zich te verantwoorden. 
ter keuze van het bevoegd gezag mondeling of 
schr iftelij k. 

Bij zij n verantwoording mag hij van de hulp 
van een raadsman gebruik maken. 

3. Geschiedt de verantwoord ing mondel ing, 
dan maakt het bevoegd gezag daarvan aan
stonds proces-verbaal op, hetwelk na voorle
zing wordt geteekend door hem, te wiens over 
staan de verantwoording pi aats heeft, en door 
den belanghebbende. Weiger t deze te onder 
teekenen, dan wordt daarvan in het proces
verbaal meld ing gemaakt, zoo mogel ijk met 
opgaaf van redenen . 

52. H et beslui t tot het opleggen van een 
straf en het beslu it tot schorsing, als bedoeld 
in a rt ikel 54, worden, met redenen omkleed , 
onverwijl d bij aangeteekenden br ief ter kennis 
van den gestrafte of van den geschorste ge
bracht. Hierin wordt hem tevens medegedeeld , 
vóór welken datum hij in beroep kan komen . 

53. De straffen, genoemd in het tweede lid 
van arti kel 50, onder b, c, d en e, worden 
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niet ten uitvoer gelegd zoolang zij niet on
herroepelijk zijn geworden, tenzij bij de straf
oplegging tot onmiddellijke tenuitvoerlegging 
is besloten. 

54. Buiten het geval, bedoeld in artikel 50, 
tweede lid, · onder tl, kan het bevoegd gezag 
een directeur, leeraar of beambte schorsen: 

a. wanneer een strafrechtelijke vervolging 
tegen hem is ingesteld; 

b. wanneer hem het voornemen tot bestraf
fing met ontslag is te kennen gegeven of hem 
van de oplegging van deze straf is mededee
ling gedaan; 

c. in andere gevallen, waarin het belang 
van de school dit vordert. 

55. Van rechtswege is geschorst, wie zich 
in verzekerde bewaring bevindt. 

56. 1. Tijdens de schors ing ingevolge ar
tikel 54, onder a, en artikel 55 houdt, onver
minderd het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 22tm van de Nijverheidsonderwijswet 
en in het tweede lid van artikel 57, het be
voegd gezag de bezoldiging voor één derde 
gedeelte in; na verloop van een termijn van 
zes weken kan onder gel ijk voorbehoud een 
verdere inhouding, ook van het volle bedrag, 
plaats vinden. 

2. Tijdens de schorsing ingevolge artikel 
54, onder b, kan het bevoegd gezag tot den 
in de strafaanzegging of -oplegging genoemden 
datum van ingang van het ontslag de bezol
diging geheel of gedeeltel ijk inhouden. Te 
beginnen met bedoelden datum van ingang 
van het ontslag wordt de bezoldiging geheel 
ingehouden. 

3. Het bevoegd gezag kan het n iet inge
houden gedeelte van de bezoldiging, bedoeld 
in het eerste en het tweede I id, aan anderen 
dan aan den geschorste uitbetalen; voor wat 
betreft de gemeente- en schoolbesturen onder 
goedkeuring van Onzen Minister. 

4. De ingevolge het eerste lid ingehouden 
bezoldiging wordt alsnog uitbetaald , indien 
de schorsing niet door een door den strafrech
ter opgelegde straf wordt gevolgd of ook in
dien en in zooverre op andere gronden alsnog 
tot uitbetaling wordt besloten. 

5. De ingevolge het tweede lid ingehouden 
bezoldiging wordt, voor zoover het bepaalde 
in het derde lid niet is toegepast, alsnog uit
betaald, indien op de schorsing ontslag niet 
volgt. 

57. 1. Van een besluit tot schorsing of tot 
het opleggen van een disciplinaire straf kan 
de beambte aan een van Rijkswege gesubsi
dieerde bijzondere nijverheidsschool in beroep 
komen bij de commissie, bedoeld in de arti
kelen 22bis en 22quater der Nijverheidsonder
wijswet, aan wier uitspraak het school bestuur 
zich heeft te onderwerpen. 

2. Artikel 63, tweede lid , vindt in de ge
vall en, in het vorig lid bedoeld, overeenkom
stige toepassing. 

58. 1. Het bevoegd gezag verleent aan di
recteuren , leeraren en beambten op hun ver
zoek eervol ontslag. 

2. De dàg, waarop dit ontslag ingaa t, ligt 
ten minste één maand en ten hoogste drie 
maanden na den dag, waarop het verzoek om 
ontslag is ingekomen. Van deze bepaling kan 
het bevoegd gezag afwijken, voor zoover de 
door het Rijk gesubsidieerde scholen betreft, 

onder goedkeuring van Onzen Minister, wan
neer het belang van de school dit vordert, als
ook overeenkomstig het verzoek van den be
langhebbende, wanneer het belang van de 
school zich niet tegen inwilliging verzet. 

3. Indien een strafrechtelijke vervolging 
tegen den belanghebbende aanhangig is of in
dien wordt overwogen, hem in aanmerking te 
brengen voor een disciplinaire straf, kan het 
nemen van een beslissing op een verzoek om 
eervol ontslag worden aangehouden, totdat de 
uitspraak van den strafrechter of de beslissing 
inzake de disciplinaire straf onherroepelijk is 
geworden. 

59. 1. Het bevoegd gezag ontslaat direc
teuren, leera ren en beambten, behoudens in de 
gevallen van ontslag op eigen verzoek en a ls 
straf, op grond van: 

a. opheffing van de school of van de be
trekking; 

b. het bereiken van den pensioengerechtig
den leeftijd; 

c. het geraken door ziekten of gebreken in 
een toestand van ongeschiktheid voor de ver
dere vervulling van hun taak, behoudens in
achtneming van de artikelen 22, 23 en 24; 

d. onbekwaamheid of ongeschiktheid voor 
de bekleede betrekking anders dan uit hoofde 
van ziekten of gebreken. 

2. Bovendien kan het bevoegd gezag direc
teuren, leeraren en beambten ontslaan op 
grond van : 

a. verandering in de inricht ing van het on
derwijs of den dienst van de school ; 

b. andere gewichtige redenen. 
3. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid 

en onder a in het tweede lid, wordt het ont
slag steeds eervol verleend. 

4. In het geval, bedoeld in het eerste lid, 
onder b, gaat het ontslag in op den eersten 
dag der maand, volgende op die, waarin de 
pensioengerechtigde leeftijd werd bereikt. In 
bijzondere gevallen, ter beoordeeling van On
zen Minister, kan de datum van ontslag in 
hetzelfde kalenderjaar tot het einde van den 
loopenden cursus worden verschoven. 

5. De vrouw, die in het huwelijk treedt, 
wordt met ingang van den dag van haar 
huwelijk eervol ontslagen. Zij is verplicht tij
dig van te voren den datum van haar huwelijk 
aan het bevoegd gezag schriftelijk mede te 
deelen. Met de vrouw, die in het huwelijk 
treedt, wordt ten aanzien van dit lid gelijk
gesteld de vrouw, die in concubinaat is gaan 
leven. 

6. De in het vijfde lid gestelde regel kan 
ten aanzien van de huwende vrouw u itzonde
r ing lijden in buitengewone gevallen, ter be
oordeeling van Onzen Minister. 

7. Bij ongevraagd ontslag van personeel in 
vasten dienst, beh alve in de gevallen, bedoeld 
in het eerste lid , onder b, en in het vijfde lid, 
moet, onverminderd het bepaalde in artikel 
53, tusschen den datum van opzegging en dien 
van ontslag een termijn van ten minste drie 
maanden liggen. 

60 . Aan personeel in tijdelijken dienst kan 
ontslag worden verleend met ingang van een 
dag, gelegen binnen den eventueel in de akte 
van aanstelling bepaalden tijd , mits een op
zeggingstermijn in acht wordt genomen: 

a. van drie maanden, .ingeval de belang-
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hebbende bij het begin van den opzeggings
termijn laatstelijk ten minste twaalf maanden 
onafgebroken in dienst was; 

b. van twee maanden, ingeval de belang
hebbende bij het begin van den opzeggings
termijn laatstelijk zes maanden of langer, doch 
korter dan twaalf maanden onafgebroken in 
dienst was; 

c. van één maand, ingeval de belangheb
bende bij het begin van den opzeggingstermijn 
l aatstelijk korter dab zes maanden onafgebro
ken in di enst was. 

61. Indien een directeur, leeraar of be
ambte, die met toestemming van Onzen Mi
nister een betrekking als lid van Gedeputeerde 
Staten eener provincie of van wethouder eener 
gemeente heeft aanvaard en die in verband 
daarmede van de waarneming van zijn betrek
king tijdelijk is ontheven, ophoudt lid van 
Gedeputeerde Staten of wethouder te zijn en 
hij naar het oordeel van het bevoegd gezag 
niet in actieven dienst kan worden hersteld, 
wordt hem eervol ontslag verleend. 

62. Een besluit tot het verleenen van ont
slag wordt met redenen omkleed en onverwijld 
bij aangeteekenden brief ter kennis van den 
ontslagene gebracht. Hierin wordt hem tevens 
medegedeeld, vóór welken datum hij in beroep 
kan komen. 

63. 1. Beambten, die voor vast of voor een 
bepaald tijdvak zijn benoemd aan van Rijks
wege gesubsidieerde bijzondere nijverheidsscho
len, kunnen, indien zij, voordat zij den pen
sioengerechtigden leeftijd hebben berei kt, of 
voordat het t ijdvak, waarvoor zij zijn aange
steld, is verloopen, anders dan op e igen ver
zoek worden ontslagen, van dat ontslag in be
roep komen bij de commissie, bedoeld in de ar
tikelen 22bis en 22 quater der Nijverheids
onderwijswet, aan wier uitspraak het school
bestuur zich heeft te onderwerpen. V an dit 
recht op beroep zijn uitgesloten de vrouwe
lijke beambten, die op grond van het bepaal
de in den eersten volzin van het vijfde lid 
van artikel 59 worden ontslagen. 

2. Het in het vorig l id bedoeld beroep moet 
schriftelijk worden ingediend bij den voorzit
ter der commissie binnen veertien dagen, na
dat het ontslag bij aangeteekenden brief ter 
kennis van den ontslagene is gebracht. Deze 
blijft hangende het beroep in het genot van 
zijn bezoldiging. 

64. 1. Het bepaalde in het eerste lid van 
artikel 57 vindt overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van directeuren, leeraren en be
ambten, die op grond van hun diensttijd in 
aanmerking zouden komen voor de toeken
ning van een periodieke verhooging, doch aan 
wie die verhooging uit anderen hoofde dan 
wegens straf wordt onthouden. 

2. Het op grond van het vorig lid ingesteld 
beroep moet schriftelijk worden ingediend bij 
den voorzitter der commissie binnen 14 dagen 
nada t de beslissing ter kennis van den be
langhebbende is gebracht. 

HOOFDSTUK IX. 

Wachtg eld . 

65. 1. Aan directeuren, leeraren en be
ambten wordt bij eervol ontslag in de geval
len, genoemd in het eerste lid, onder a, en 

in het tweede lid, onder a, van artikel 59 , een 
wachtgeld toegekend met ingang van den dag 
van ontslag, voor zoover zij dan niet in de 
termen vallen voor het genieten van pensioen 
- uitgezonderd vervroegd ouderdomspensioen, 
bedoeld in artikel 48, eerste lid , ·onder b, der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) - in
dien zij l aatstelijk aangesteld waren: 

a. in vasten dienst in een dagbetrekking, 
welke naar het oordeel van Onzen Minister als 
hoofdbetrekking moet worden aangemerkt; 

b. in tijdelijken dienst in een dagbetrek
king als bedoeld onder a, mits zij daarin een 
niet wezenlijk onderbroken diensttijd van ten 
minste vijf jaren hebben vervuld. 

2. Een wachtgeld als bedoeld in het eerste 
lid wordt eveneens toegekend aan directeuren , 
leeraren en beambten, die ontslag vragen na
dat het voornemen hun is medegedeeld om hun 
betrekking op te heffen of de inrichting van 
hun dienstvak zoodanig te veranderen, dat hun 
werkzaamheden overbodig zull en worden . 

3. Het wachtgeld wordt, behoudens het 
bepaalde in art. 66 , berekend overeenkomstig 
de regeling voor de toekenning van wachtgeld 
aan burgerlijke Rijksambtenaren in de arti
kel en 1 tot en met 11 van Ons gewijzigd be
sluit van 3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 
4 79), waarvan de tekst is bekend gemaakt bij 
Ons besluit van 16 Maart 1935 (Staatsblad n°. 
141) en zooals di t eventueel nader zal worden 
gewijzigd, tenzij Wij anders zullen bepalen. 

4. Vaststelling van en wijziging in het be
drag van het wachtgeld en uitbetaling van het 
wachtgeld geschieden, behoudens het bepaalde 
in het vijfde lid , door het lichaam of de ver
eeniging, voor rekening waarvan de bezoldi
ging van den op wachtgeld gestelde laatste
lijk kwam. Deze vaststelling en wijziging als
mede eventueele voortgezette toekenning van 
het wachtgeld geschieden eerst, wanneer Onze 
Minister de daartoe strekkende voorstellen 
heeft goedgekeurd. Deze pleegt daarover, zoo
mede over de voorstellen tot vervall enverkla
ring van wachtgeld of tot toekenning van te
gemoetkomingen in verhuiskosten bij herplaat
sing van wachtgelders, overleg met Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

5. Indien een school is opgeheven, of indien 
het Rijk niet langer subs idie ten behoeve van 
het onderwijs aan een school verleent en wan
neer Onze Minister het wenschelijk acht, ge
schieden de werkzaamheden in den eersten 
volzin van het vierde lid bedoeld , door de 
gemeente, waar in de school gevestigd was. Het 
Rijk keert in dat geval het gedeelte van het 
wachtgeld, dat te zijnen laste komt, aan deze 
gemeente uit. 

66 . 1. De toepassing van de artikelen 1 
tot en met 11, genoemd in het derde lid van 
artikel 65, geschiedt met inachtneming van 
het volgende: 

a rtikel 1. Het eerste , derde en vierde lid 
worden niet toegepast. 

artikel 4. 
Onder diensttijd wordt verstaan de aan het 

ontslag voora fgaande diensttijd, welke in aan
merking komt voor pensioen, voor zoover die 
dienstt ijd hier te lande zonder onderbreking 
is doorgebracht in (een) dagbetrekking(en), 
welke naar het oordeel van Onzen Minister als 
hoofdbetrekking (is) zijn aan te merken, aan 
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Rijks- of van Rijkswege gesub idieerde scholen 
voor nijverheids-, voorbereidend hooger, mid
delbaar en lager onderwijs of daarmede door 
Onzen Minister gelijk te stell en imichtingen. 

Onder a wordt voor " 18 jaren" gelezen " 21 
jaren''. 

Het bepaalde onder b wordt niet toegepast. 
artikel 6. Voor " Binnenl a ndsche Zaken" 

wordt gelezen " Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen". 

De in den eersten zin van het vierde lid 
bedoelde mededeeling dient eveneens te wor
den gedaan aan het lichaam of de vereeni
ging, voor rekening waarvan de bezold ig ing 
laatstelij k kwam, en in het geval bedoeld in 
het vijfde lid van artikel 65 , aan de in dat lid 
bedoelde gemeente. 

artikel 7. Voor " Binnenlandsche Zaken" 
wordt gelezen " Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen". 

Onze Minister beoordeelt of het wachtgeld 
op grond van het eerste lid van artikel 7 
dient te vervall en. 

artikel Sa. Dit artikel is n iet van toepas
s ing. 

a rtikelen 10 en ll. Het toekennen van (een) 
bedrag(en) als bedoeld in deze a rtikelen, ge
schiedt eerst, wanneer Onze Minister (een) 
daartoe strekkend(e) voorstel (J en) heeft goed
gekeurd. 

2. In de gevall en, in welke de bezoldi g ing 
van den belanghebbende door veranderingen 
in het getal zijner lesuren naar het oordeel 
van Onzen Minister veelvuldig wij zig ing on
derging, kan als l aatstelijk genoten bezoldi 
ging voor de vaststell ing van het wachtgeld 
worden aangemerkt zijn totale bezoldiging ge
durende de laatste twaalf maanden. 

67. 1. Op verzoek van den wachtgelder 
wint Onze Minister over diens bezwaren tegen 
de omtrent zijn wachtgeld genomen beslissing 
het advies in van de commiss ie, bedoeld in 
artikel 12 van Ons beslui t van 3 Augustus 
1922 (Staatsblad n°. 479) , zooals dit laatste
lijk is gewijzigd b ij Ons besluit van 9 J a nuari 
1935 (Staatsblad n°. 8). De Minister brengt 
na kennisneming van dit advies zijn met re
denen omkleede beschikking op dit verzoek 
ter kennis van het bevoegd gezag en van den 
belanghebbende. 

2. De indiening van een verzoek a ls bedoeld 
in het eerste lid behoort te geschi eden binnen 

BIJLAGE A. 

30 dagen na de dagteekening van de beslis
s ing van het bevoegd gezag. 

HOOFDSTUK X. 

Georganiseerd overleg. 

68. 1. Voor directeuren er{ leeraren, op wie 
dit besluit van toepass ing is, kan Onze Minis
ter een commissie voor georganiseerd overl eg 
instell en. 

2. Bij het instellen van de commis ie a ls 
bedoeld in het vorig lid stelt Onze Minister 
tevens regel en vast betreffende h aar samen
stelli ni.i:, werkingssfeer, taak, bevoegdheden en 
werkwijze. 

HOOFDSTUK XI. 
Overgangs- en sl otbepalingen. 

69 . Tot 1 Januari 1936 wordt in het eerste 
lid van artikel 3 het onder a en b vermel de 
ge lezen als "ten minste twaalf jaar oud zijn 
en tevens voldoend lager onderwijs hebben 
genoten". 

70. 1. Hij , di e krachtens Ons besluit van 
31 Mei 1926 (Staatsblad n°. 159) , zooals dit 
is gewijzigd bij Ons besluit van 29 December 
1933 (Staatsblad n° . 778), op wachtgeld is 
gesteld, behoudt zijn aanspraak daa rop. Ove
rigens gelden voor hem de artikelen 65, 66 
en 67. 

2. De termijn, genoemd in het tweede lid 
van artikel 67, vangt aan op het tijdstip van 
in werking treden van di t besluit voor be
sli singen, welke in Augustus 1935 gedag
teekend zijn. 

71. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 September 1935. Het kan worden 
aangehaald onder den titel " R ech tspositie
besluit N. 0. 1935". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast met de ui tvoering van 
dit besluit, hetwelk met inhoudsopgave in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 6den Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . R. S I o te m a k e r d e B r u ï n e. 
(Uit geg. 30 Augustus 1935.) 

Reglement,, be<loeld In de artikelen 8 en 9, voor keuring van personeel voor 
nijverheidsscholen. 

Art. 1. Bij de keuring dient rekening te worden gehouden met de in kolom A opge
nomen vereischten voor goedkeuring en met de niet-toel aatbaarheid van de in kolom B 
ve rmelde afwijkingen. 

A. 
Vere ischten voor goedkeuring: 

B. 
In het bijzonder zijn voor goedkeuring 

ongeschikt personen behept met: 

GEZICHT. 

1. Uitwendig gezond uitziende oogen. 

2. Vrije beweging van oogen en oogleden . 
3. E en voor den leeft ijd voldoend accornoda

tievermogen. 
L. & S. 1935. 

1. Zeer opvallende misvorm ing van oogen of 
oogleden. 

2. Sl epende aandoen ing der traanwegen. 
3. Slepende aandoening van de oogleden of 

van he t slijmvlies der oogen. 
49 

Î 
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A. 
Vereisch ten voor goedkeur ing: 

4. E en gezichtsscherpte, bepaald naar de 
methode van Snellen met di ens optotypen 
of overeenkomstige letters bij gemiddeld 
daglich t en op een a fstand van ten m inste 
5 meter; op één der oogen van ten m inste 
%. , mi ts zij op het andere oog niet m inder 
bedrage dan ½ ; of wel op één de r oogen 
van 1 en op het andere oog van n iet min
der dan ¼. 

5. E en vol doend kleurenondersche id ingsver
mogen. 

B. 
In het bijzonder zij n voor goedkeuring 

ongesch ikt personen behept met: 

4. Scheelz ien, tenzij in I ich ten graad. 
5. Verlammingen en kram pen van oogspieren 

en oogleden. 
6. Slepende aandoening van het hoornvlies 

of van den harden oogrok. 
7. Progress ieve verdu istering van de lens 

(cata ract). 
8. Verg roeiing van het regenboogvlies met de 

voorvlakte van de lens. 
9. Slepende aandoeni ng van regenboogvlies, 

ha arband, vaatvlies, netvlies, glasvocht of 
gezich tszenuw. 

10. Groene staar (glaucoom). 
ll. B eperking van het gezich tsveld. 
12. Nachtbl indheid. 
13. Gemis van een oog . 

GEHOOR. 

6. E en gehoorscherpte zoodanig, dat fl u iste
rend en van terzijde gesproken woorden 
versta an worden, op el k oor afzonderlij k 
van tenminste 4 meter , of indien daaraa n 
niet wordt voldaan, op het slech tste oor op 
een afstand van ten m inste 1 meter en op 
het andere op een afstand van ten m inste 
5 meter . 
(Het onderzoek omtrent de gehoorscherp te 
geschiede in een vertrek zonder ge ru isch, 
met gebru ikmaking van afzonderlijke ge
tall en of van woorden van twee of meer 
let terg repen, welke de persoon verpl icht is 
te herhalen, terwijl h et niet onderzoch t 
wordende oor door een helper wordt a fge
sloten. 
Onder flu isteren wordt verstaan het voort
brengen van toonlooze spraak na een niet
geforceerde u itademi ng). 

14. Slepende ontsteking van de uitwendige ge
hoorgang. 

15. Slepende aandoen ingen of woekeri ngen 
van het trommelvl ies. (Verka lkingen of 
l itteekens, zoo zij niet meer met ontsteking 
gepaard gaan, kunnen worden toegelaten ). 

16. Gem is of doorboring van het trommelvlies. 
(E en kleine doorboring van het t rommel
vlies, zoo zij niet meer met ontsteking ge
paard gaat, kan op een der ooren worden 
toegela ten , mits in verband met den aa rd 
der betrekk ing n iet een wederopt reden 
eener middenoorontsteking te vreezen is ) . 

17. Oorenvloed . 
18. Organische gebreken van het midden- of 

binnenoor. 
(Afgeloopen m idden- of binnenoorontste
kingen kunnen worden toegelaten). 

SPRAAK. 

7. Voldoende duidelij khe id der spraak voor 
de te vervu ll en betrekking. 
(Bij keur ing voor leeraar of leerares worde 
er bepaaldelijk op gelet , da t de spraak 
goed gearticuleerd is en da t de be ide neus
gangen den adem voldoende la ten door
gaan ) . 

19. Geheele of gedeel telij ke verstopp ing van 
de neusgangen , zoodanig dat bij rustige 
ademh al ing de mond niet gesloten kan 
worden gehouden. 

20. H eeschheid. 
21. Stotteren of ha kkelen. 

ALGEMEENE L I CH AAMSGESTELDHEID. 

8. R egelmatige lichaamsbouw. 
Besch ikking over de bewegingen van 
hoofd, rom p en ledematen. 

9. Goede al gemeene voedingstoestand. 
E en lichaamslengte van ten minste 1.50 
meter. 

10. Goede h artswerking en ademh aling. 

22. Te geringe a lgemeene lichaamsontwikke
ling. 

23. Algemeene l ichaamszwakte. 
24. Algemeene vetvorming te aanz ienlijk in 

verhoud ing tot den leeftijd. 
25. Slepende huidziekten, zweren en fistels. 
26. Litteekens, welke wa nstaltighe id veroorza

ken of de di enstverrichtingen aan de be
t rekking verbonden kunnen belemmeren . 

27. U itgebreide klierzwell ing. 
28. Gezwell en waarvan door aard , omvang of 

plaats ernst ige stoornis verwacht kan wor
den. 

29. Belangrijke zweetvoeten of st inkend voet
zweet. 

30. M ankgaan. 
(Man kgaan in ger ingen graad kan worden 
toegela ten). 

31. Belangrijke binnen- of bu itenwaartschen 
stand van één of be ide knieën, zoodan ig 
dat daardoor het ga an bemoeil ijkt wordt. 
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A. 
Vere ischten voor goedkeuring: 

Art. 2. Voor de geneeskundige verklaring 
op grond van een keuring overeenkomstig ar
tikel 1 moet een formulier van den volgenden 
inhoud gebruikt worden: 

De ondergeteekende ....... .... .... ... ... . . ... ... .. . ... . 
als arts gevestigd te ... . .......... ... . .. .... , heeft in 
opdracht van het bestuur der ................. . 

geneeskundig onderzocht, met inachtneming 
van het reglement voor keuring, opgenomen 
in bijlage A van het K. B. van 6 Augustus 
1935 , (Staatsblad n°. 501), . ....... . 

geboren te .. ............ .. .. ... , den .......... ........... , 
van wiens (wier) identiteit hij zich heeft ver
gewist; 

B. 
In het bijzonder zijn voor goedkeuring 

ongeschikt personen behept met: 

32. Gemis van een duim of van meer dan twee 
vingers. 

33. Ernstige misvorming van den voet, waar
onder ook pl atvoeten . 

34. Gemis, verstijving, verkromming of mis
stand van teenen en belangrijke eeltvor
ming aan den voet, zoodanig, dat daar
door het gaan bemoeilij kt wordt. 

35. Slepende aandoeningen van het been- of 
spierstelsel of van de gewrichten. 

36. Hart- of vaatziekten. 
37. Aderspatten, zakaderbreuk of adergezwel

l en, indien zij een eenigsz ins belangrijken 
of hinderlijken graad bereikt hebben. 

38 . Prikkelbaa r zenuwstelsel en a lgemeene 
zenuwziekten, ook de functioneele, zooa ls 
neurasthenie, hysterie, vall ende ziekte, St. 
Vitusdans , enz. 

39. Plaatselijke zenuwziekten, zoo daarvan 
hinder voor de n dienst te verwachten is, 
in het bijzonder : 

a. verlamming van de aangezichtszenuw, in
dien zij de spraak belemmert of indien 
daarc;loor het oog niet gesloten kan worden; 

b . opvallende krampen; 
c. schrijfkramp. 

40. B elangrijke bloedarmoede. 
41. Bloedziekten, stofwisselingsziekten of ver

vroegde ouderdomsgebreken. 
42. Sl epende aandoeningen van den neus of 

van de bijholten, in het bijzonder ozaena. 
43. Slepende aandoening van keel of strotten

hoofd. 
44. B elangrijke ziekten van de schildklier. 
45. Sl epende aandoeningen van de luchtpijp 

of van de longen , in het bijzonder ook ver
dichting of verschrompeling van één of 
beide longtoppen of een igszins uitgebreide 
longluchtzucht (emphysema). 

46. Slepende aandoen ingen van de groote buik
organen, zoomede verplaatsing van deze 
l aatste. 

47. Slepende aandoeningen van het spijsver te
ringskanaal, waaronder ook moet gerekend 
worden veelvuldige stoelverstopping. 

48. Ingewandsbreuken. 
49. Ziekten van de nieren of van de urine

wegen of eenigszins belangrijke aangeboren 
gebreken daarvan. 

50. Onwillekeuri gen a fvloed van de urine. 
51. Sl epende aandoeningen , verplaatsingen of 

misvormingen van de geslachtsorganen. 

en verklaart op grond van di t onderzoek. 
dat de onderzochte geen organische of andere 
gebreken heeft, welke hem (haar) ongeschikt 
maken voor de vervulling van de betrekking 
van .. .. ... .... .. ... . 

Plaats en datum: 
Handteekening : 

Behoort bij Koninklijk besluit van 6 Augus
tus 1935, (Staatsblad n°. 501). 

Mij bekend, 
D e Minister van Onde1·wijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. S 1 o tem a k e r d e B 1· u ï n e. 
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BIJLAGE B. 

Vacantleregellng voor directeuren en leeraren aan scholen als bedoeld In 
art. 11 der Nijverlieldsonderwljswet: 

Kolom 1 2 3 4 5 
1 

6 

Eindigt uiterlijk 
of, indien de 

Eerste lid, Tweede lid, Aanduiding Begint na afloop met den avond datum van 
der van den 

onder: onder: vacantie: schooltijd op : van: 
kolom 5 op een 
Zondag valt, 

1 

a, b, c en e Kerst-

d 

a tot en 
met f 

a, b, c, d Paasch-
ene 

a tot en 
met f 

a, b, c, den e a tot en Pinkster-
met f 

a, b, c ene Zomer-

d 

a tot en 
met f 

Indien het wenschelijk is, kunnen, met goed 
keuring van den Minister, deze vacanties an
ders worden geregeld. De som der bovenaan 
geduide vacanties en de r overige vrij e dagen 
(niet medegerekend de Zondagen, den ieuw 
jaarsdag, den Tweeden Paasch- en Pinkster-

Scholen, als bedoeld in artikel 11 : 

eerste lid onder : a, b, c en e 

idem onder d, met uitzondering 
van de hieronder genoemde 

voor maatschappelijk werk tweede lid 

met den avond 
van: 

23 December, Januari Januari 
of indien deze 2 3 
op een Maan-
dag valt, op 
21 December 

Idem 3 4 

Idem 6 7 

Donderdag den 2en Maan-
vóór Paschen dag na Paasch-

zondag 

Woensdag idem 
vóór Paschen 

Vrijdag vóór 
Pinksteren 

Dinsdag nà 
Pinksteren 

den Zaterdag den 4en Zater-
vóór den laat- dag d. o. v. 
sten Maandag 
in Juli 

26 Juli, of in-
dien deze op 

2 September 3 September 

een Maandag 
valt, 24 Juli 

den 7en Zater- den len Maan-
dag, vooraf- dag in Sep-
gaand aan den tember 
datum van 
kolom 5 

dag, de beide Kerstdagen, den Hemelvaarts 
dag en den geboortedag der Koningin) mag 
daardoor per kalenderjaar voor scholen met 
een cursus duur van twaalf maanden n iet meer 
bedragen dan hieronder is aangegeven: 

Maximum getal vrije werkdagen 
per kalenderjaar. 

40 

49 

55 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 6 Augustus 1935 (Staatsblad n°. 501). 
Mij bekend, 

De Minister •van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. Slotemaker de Bruin e. 

INHOUD. 

Hoofd
stuk: Titel: Artikelen: 

I 
II 
III 
IV 

Algemeene bepalingen. . . . . . . . . . . . 
Toelating tot de school. . . . . . . . . . . 
Aanstelling en tewerkstelling . . . . . . . . 
Aanspraken in geval van afwezigheid wegens 

militairen dienst . . . . . . . . . . . . . 

1 en 2 
3 tot en met 5 
6 tot en met 12 

V 
VI 
VII 
VIII 

Vacantie- en a.nder verlof. . . . . . . . . . 
Aanspraken in geval van ziekte . . . . . . . 
Overige plichten en rechten van het personeel . 
Disciplinaire straffen, schorsing, ontslag en 

beroep ........ . 

13 " 
17 
21 
35 " 

16 
20 
34 
49 

IX 
X 
XI 

Wachtgeld ........ . 
Georganiseerd overleg. . . . 
Overgangs- en slotbepalingen 

50 " 
65 
68 
69 

64 
" 67 

71 

Bijlage 
A 
B 

Reglement voor keuring van personeel 
Vacantieregeling voor directeuren en leeraren 

s. 502. 
6 Augustus 1935. BESLUIT tot wijziging van 

het Koninklijk besluit van 28 Januari 1931 
(Staatsbl,ad n°. 24) tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 26, eerste lid der Ziektewet 
(doorloopende tekst, bekend gemaakt bij 
Koninklijk besluit van 28 Januari 1935, 
St.aatsbl,ad n°. 32), laatstelijk gewijzigd b\i 
Koninklijk besluit van 19 Maart 1932 
(Staatsbl,ad n°. 120). 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onze!) Minister van 

Sociale Zaken van 8 Juli 1935, n°. 1816, afdeeling 
Arbeider~verzekering ; 

Gelet op artikel 26, eerste lid, der Ziektewet 
(doorloopende tekst, bekendgemaakt bij Ons 
besluit van 28 Januari 1935, Staatsb[,ad n°. 32); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Juli 1935, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Augustus 1935, 
n°. 2113, afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons beslujt van 28 Januari 1931 

(Staatsbl,ad n°. 24) tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 22, eerste lid, der Ziektewet, zooals 
dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 
19 Maart 1932 (Staatsbl,ad n°. 120) en t e bepalen 
als volgt: 

Art. I. In den aanhef van artikel 1 van Ons 
vorengenoemd gewijzigd besluit van 28 Januari 
1931, Staatsbl,ad n°. 24, wordt in plaats van: 

,,Personen, niet werkzaam in een onder
neming, die echter krachtens het eerste lid 
van artikel 21 der Ziektewet verzekerd zouden 
zijn, indien zij in dienst waren van een onder
neming, zijn verzekerd overeenkomstig de 

bepalingl'n der Ziektewet in de navolgende 
gevallen : " gelezen : 

"In loondienst zijn de personen, die niet in 
dienst zijn van een onderneming en die, indien 
zij wel in dienst van een ondernemfog waren, 
op grond van artikel 1 der Ziektewet als ar
beiders zouden worden beschouwd, zijn ver
zekerd overeenkomstig de bepalingen der 
Ziektewet in de navolgende gevallen:". 

Art. II. In den aanhef van artikel la van 
Ons vorengenoemd gewijzigd besluit va,1 28 Ja
nuari 1931, Staatsblad n°. 24, wordt in plaats 
van de woorden : ,,indien zij ingevolge het 
bepadde in artikel 3 der P ensioenwet 1922 
(Staatsbl,ad n°. 240) onder ambtenaar worden 
verstaan of indien zij ingevolge het bepaa.lde 
in artikel 4, eerste lid, onder letters a, b, c, d, e, 
ebis, f, g, h, i, i, k, l en n dier wet" gelezen de 
woorden: ,,indien zij zijn ambtenaar in den 
zin van artikel 1 der Ambtenarenwet 1929 of 
ingevolge het bepaalde in artikel 4, eerst.e lid, 
onder letters a, b, c, d, e, ebis, feng der Pensioen
wet 1922 (Staatsb/,ad n°. 240)". 

Art. III. In den titel van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 28 Januari 1931, Staat.•
bl,ad no. 24, wordt in plaats van: ,,artikel 22, 
eerste lid, der Ziektewet" gelezen : ,,ar~ikPl 26, 
eerste lid, der Ziektewet ( doorloopende tek•t, 
bekendgemaakt bij Koninklijk besluit van 
28 Januari 19<!5, Staatsblad n°. 32)". 

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

's-Gravenhage, den 6den AugLstus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Socia/,e Zaken , 
M. S I in ge n berg. 

(Uitgeg. 30 Aug. 1935. 
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s. 503. 

6 Augustus 1935. BESLUIT, betreffende de 
stich t ing "Coudewa ter" te R osmal,en . 

Wij WILHELMI NA, enz. ; 
Op de voord racht va n Onzen M ini ter van 

B innenl andsche Zaken van 2 Augustus 1935, 
11°. 6957 I , A fdeel ing Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 Apr il 1884 (Staats
blad, n° . 96), laatstel ij k gewijzigd bij de we t 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad, n°. 275) ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan : 
te bepalen: 

E enig artikel . 
De artikelen 2, 3, 4 en 5 van Ons beslu it 

van 28 M aart 1933 (Staatsblad 11° . 122) , ge
wijzigd bij Ons besluit van 20 J uni 1934 
(Staatsblad n°. 324) worden gelezen a ls vol gt : 

Art. 2. A a n de Vereenigi ng Coudewate r , 
vereeni gi ng t.ot verpleging van zwak- en 
krankz inn igen op het land, gevestigd te 's -Her
togenbosch, wordt vergunning ve rl eend om van 
h are stich ting " Coudewater" , gelegen in de 
gemeente R osmalen, de gebouwen, t.ot dusver 
bestemd en gebez igd voor de verpleging der 
l ijders, met uitzonder ing van de v ill a 's a ldaar 
bekend onder de namen "sanatorium de Loo
fe rt" en " M ill a de Campen" a lsmede den 
Zuid-Oostelij ken vleugel va n het hoofdgebouw, 
genaamd "Parkzich t" , in te ri chten tot . een 
gesticht voor krankzinn igen, overeenkomsti g 
de voorheen en tha ns overgelegde teekeningen 
en daarbij gegeven besch rij ving. 

Art. 3. Van de stich t ing worden de villa' s 
,,Sanat.or ium De Loofe rt" en " Milla de Cam
pen" en de Zuid-Oostelijke vleugel van het 
hoofdgebouw " P a rkzicht" genaamd, onder de 
voorwaarden, vermeld in a rtikel 11, aange
wezen a ls eene inr ichting, welke niet al s ge
stich t voor kra nkz inn igen word t beschouwd, 
ook wanneer daa rin meer dan twee kra nk
zinnigen worden verpleegd. 

Art. 4. I n het gesticht voor krankzinn igen 
mogen niet meer dan 548 vrouwelijke krank
zinnigen worden verpleegd. 

Art . 5. In de inricht ing, bedoeld in artike l 
3, mogen n iet meer da n 145 vrouwen ve r
pleegd worden. 

Onze Min ister van Binnenl a nd che Zaken is 
belast met de uit voering van dit beslu it, da t 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 6den Augu tus 1935. 
WILHELMI A . 

De Minister van B innenlanihche Z aken, 
J. A. de W i 1 d e. 

( Uit g e g . 3 0 Augustus 1935. ) 

s. 504. 

6 Au gustus 1935. BESLUIT , houdende 1·eo1·. 
ganisatie van het k ran kz innigengesticht te 
Franeker. 

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

Binnenlandsche Za ken va n 5 Augustus 1935, 
n°. 7508, A fdeeling Armwezen ; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Met int rekking van Ons besluit van 1 Maart 

1929 (Staatsblad n°. 68), zooals dat sedert is 
gewijzigd, te bepa len: 

Art. 1. Aan het bestuur der gemeente Fra
neker wordt verg unn ing verl eend in die ge
meente t.o t een gesticht voor krankzinnigen in 
te rich ten he t thans voor de verp leg ing van 
zoodan ige lijders bestemde en gebezigde sta ds. 
gest icht, onder de benaming " Academiegast
h uis" en een gedeelte van het buiten de stad 
gelegen paviljoen "Groot Lankum" . 

Zoowel voor d it gest icht a ls voor de inr ich
t ing, bedoeld in a r t ikel 2, zull en gelden de 
voorheen en tha ns overgelegde tee keningen en 
de daarbij gegeven beschrijv ing. 

2. H et niet a ls gest ich tsafdeel i ng bestemde 
gedeel te van he t buitenpav iljoen " Groot Lan
kum", a lsmede het buitenpaviljoen " Huize 
L andzicht" worden gezamenl ijk, onder de voor
waarden, vermeld in artikel 12, aangewezen 
a ls eene inrich t ing, welke niet al s krankzin
nigengest icht wordt beschouwd, ook wa nneer 
daar in meer dan twee krankzinn igen worden 
ve rpleegd. 

Wij behouden Ons voor d ie voorwaarden, 
wanneer d it noodig blij kt, aan te vullen of te 
wij zigen. 

3. Onze M inister van Bi nnenlandsche Zaken 
bepaalt voor elk paviljoen het tij dstip, waar 
o p dit in gebru ik mag worden genom en en 
het maximum van het aantal verpleegden , 
da t daa ri n mag worden opgenomen. 

4. In het gesti cht voor krankz inn igen mo
gen n iet meer dan 424 krankzinn igen, 20 3 
mannen en 221 vro uwen verpleegd worden. 

5. In de inr ichting, bedoeld in artikel 2, 
mogen n iet mee r dan 106 personen, 48 man
nen en 58 vrouwen verpleegd worden . 

6. Zonder t.oestemm ing van Onzen Ministe r 
van B innenl andsche Za ken mogen op de ter
re inen geen opsta ll en, tenzij ove reen komst ig 
de teekeningen en beschrij v ing, bedoeld in ar
t ikel 1, worden opgericht en mag niet aan 
derden de be chikking over eeni g deel van die 
te rre inen worden gegeven. 

7. Zonder t.oestemming va n Onzen Minister 
va n Binnenla ndsche Za ken mag in de gebou
wen, de r iolee ring en ve rdere in r ich tingen op 
rle ter re inen, zoomede in de omheining van de 
tuinen, geen ve randering worden aangebrach t, 
welke tengevolge zoude hebben, dat zij niet 
meer geheel overeen temmen met de tee kenin
gen en beschrij ving, bedoeld in a rtike l 1. 

8. In elk voormeer dan één ve rpl eegde be
stemd sla apvertrek wordt op eene duidel ijk 
zichtba re pi aats aangegeven het aanta l per
sonen, waarvoor het ver trek bestemd is. 

9. De geneeskundige beha ndel ing der ver
p l eegden word t o pgedn1gen aan ten minste 
drie geneeskund igen, die gevestigd moeten 
zijn in woningen op of nabij de te rre inen van 
de verplegingsgebouwen, behoudens door On
zen Mi nister van Binnenlandsche Zaken te 
verl eenen ontheffing. Zij mogen bu iten die ter
reinen geen prakt ij k ui toefenen. 

10. Aan den inspecteur , bedoeld in artike l 
11, wordt te a llen t ijde vrije t.oegang verleend 
t.ot de dienstgebouwen. 

ll . Van elke opneming, ontslag of over
! ij den van een verpleegde wo rdt binnen twee 
weken eene chriftelij ke kenn isgeving gezon
den aan den inspecteur , d ie ·dooi· Onzen Mi
nister van Bi nnenl andsche Za ken bel ast is met 
het t.oezicht op het gestich t . 

12. De voorwaarden, bedoel d in a rtikel 2, 
lui den als volgt : 
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1. Tot de gebouwen en terreinen wordt te 
allen t ijde vrije toegang verleend aan den 
inspecteur, die door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken is belast met het toezicht 
op de inrichting. 

2. Het bestuur, de geneeskundigen, verbon
den aan de inrichting, benevens het overige 
aldaar werkzame personeel, geven den inspec
teur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidel ijk beeld geven van de voorgeschie
denis , zoomede van de verpleegden in licha
melijk, geestelijk en maatschappelijk opzicht, 
van de wijzigingen, welke deze toestand onder
gaat, van bijzondere voorvall en en van het
geen in het belang der verpleegden wordt ge
daan; uit deze aanteekeningen moet voorts nu 
en dan blijken of voortzetting van de verple
ging in de inrichting nog noodzakelijk of 
wenschelijk is. Zij worden na het ontslag of 
overlijden van den verpleegde zorgvuldig be
waard gedurende vijf en twintig jaren. Van 
deze aanteekeningen wordt aan den inspecteur 
op zijn verlangen inzage gegeven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftelijk te wenden tot de hoofden der 
Departementen van algemeen bestuur, tot de 
inspecteurs en tot den officier van justitie. 

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

ouders of van den voogd, ingeval de verpleeg
de staat onder ouderlijke macht of voogdij ; 

b. op schriftelijke verklaring van den eer
sten geneeskundige, dat zijne verpleging in de 
inrichting niet langer noodzakelijk of wen
schelijk is; 

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

sch r iften, welke door Onzen Minister van llin
nenlandsche Zaken ten aanzien van het be
paalde in dit artikel mochten worden gegeven. 

13. Het bestum· draagt zorg dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 3, 6, 
7 en 12, zoomede een copie van de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 1, aanwez ig 
zij n in de inrichting en aan den inspecteur, 
zoomede aan den officier van justitie, te allen 
tij de op ver! an gen ter inzage worden voorge
legd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den .6den Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Binnenlanàsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitge g. 30 Augustus 1935.) 

s. 505. 
6 Augustus 1935. BESLUIT betreffende den 

duur der eerste oefening van dienstplich 
tigen. 

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

Defensie van 2 Augustus 1935, VIIde Afdee
ling, nr. 201 0; 

Gelet op artikel 32, eerste lid en tweede lid, 
laatsten vólzin, van de Dienstplichtwet, als
mede op artikel 66, eerste l id , van het Dienst
plichtbesl uit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
D e tabel, behoorende bij het Koninklijk be

slu it van 6 September 1932 (Staatsblad nr. 
465), wordt vervangen door de bij dit beslu it 
behoorende tabel. 1 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 6den Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defemie, L. N. Dec k er s. 
(Uitgeg. 30 Aug. 1935.) 

s. 506. 

17 Augustus 1935. BESLUIT, houdende wij 
ziging van het Cris is-Tuinbouwbesluit 
1935 I. 

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

Economische Zaken van den 20 Juli 1935, n°. 
9903, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op het Crisis-Tuinbouwbesluit 1935 I , 
zooals het is gewifzigd bij besluit van 5 Juni 
1935 (Staatsblad n°. 329) ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de L andbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 22 Juli 1935, n°. 517); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 30 Juli 1935, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 10 Augustus 1935, n°. 
10485, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. het Crisis-Tuinbouwbesluit 1935 I te 

wijzigen in dier voege, dat 
1 °. in den aanhef van het eerste lid van 

artikel 11 tusschen de woorden: ,,bewerken" 
en "of doen verwerken" worden ingevoegd de 
woorden "of doen bewerken, verwerken"; 

2°. aan het slot van arti kei 11 een nieuw 
lid wordt toegevoegd, luidende: 

,,7. Onverminderd het bepaalde in het eer
ste lid van dit artikel is voor het t ijdvak, aan
vangende met ingang van een nader door Ons 
te bepalen dag en eindigende met afloop van 
een nade1· door Ons te bepalen dag, het veilen 
van druiven slechts toegestaan, nadat door 
den aangeslotene G is betaald aan een door 
Onzen Minister aan te wijzen crisis-organisatie 
ten behoeve van het Landbouw-Crisisfonds een 
door Onzen Minister vast te stell en bedrag 
per door hem vast te stell en éénheid, welk be
drag versch ill end kan zijn voor verschi llende 
soorten en kwaliteiten van dru iven en voor 
verschi llende tijdvakken"; 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van de n tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

St. Fillans, den 17den Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
H. G e I i s s e n. 

(Uitgeg. 10 September 1935.) 

1 Zie tabel op pag. 776 en 777. 



TABEL van den duur der eerste oefening van de gewone dienstplichtigen der landmacht, die behooren tot bijzondere groepen, als 
bedoeld in a,·tikel 66, eerste lid, van het Dienstplichtb esluit, en na liitn inlijving in opleiding zijn genomen tot officier. 

Volg- Groepen gewone dienstplichtigen in num- Wapens enz. opleiding genomen tot officier. mer . 
1. 2. 3. 

r A. Niet-voorgeoefenden (hieronder be-
grepen militaire administratie). 

B. Voorgeoefenden, die bij het voor-
oefeningsinstituut van den vrijwilllen 
landstorm hebben voldaan aan et 
examen voor reserve-sergeant of ser-
geant-titulair, aangesteld zijn in den 
rang van sergeant of sergeant-titulair 

1. Infanterie. en de eerste oefening hebben aangevan-
gen onmiddellijk in aansluiting aan het 
eindigen van de verbintenis bij den 
vrijwilligen landstorm . 

C. Voor~eoefenden, die bij het voor-
oefeningsmstituut van den vrijwilligen 
landstorm hebben voldaan aan het 
examen voor r eserve-korporaal, aange-
steld zijn in den rang van korporaal en 
d:i eerste oefening hebben aangevanÎien 
onmiddellijk in aansluit,inf aan et 
eindigen van de verbintenis jj den vrjj-

2. Wielrijders. 
willigen landstorm. 

-

3. Schoolcompagnie -
van den motor-
dienqt. 

Compagnieën 1. Zij , die in opleiding zijn genomen tot 
hosp itaalsoldaten. reserve-officier van gezondheid of 

reserve-officier-tandarts. 

J Duur der 
eerste 

1 oefening. 
4. 

12 maan-
den 1) 

4 
maanden 

6½ 
maand. 

12 
maanden 

10½ 
maand . 

4½ 
maand . 

V erlenging of verkorting van 
den in kolom 3 vermelden 
duur der eerste oefening. 

5. 

D e Minister van Defensie is 
voegd, den duur der eerste 
ening terug te brengen tot 
maanden voor degenen, die 
het vervullen van een werke
en dienst van bedoelden 
ur de geschiktheid voor be
eming tot tweede-luitenant 

be 
oef 
11 
na 
lijk 
du 
no 
he bben verkregen. 1 

D e Minister van Defensie is be
egd, den duur der eerste oefe
g met t en hoogste 1 maand 

vo 
n1n 
te 
aa 

verlengen voor degenen, die 
n het einde van den in kolom 
vermelden duur de geschikt
id voor benoeming tot twee
-luitenant nog niet hebben 

4 
he 
de 
ve rkregen . 

0 vereenkomstig het bepaalde 
kolom 5 acht~r volgnummer in 

1, groep A. 
D e Minister van Defensie is 
voegd, den duur der eerste 
fening met ten hoogste 1 ½ 
and te verlengen voor dege

be 
oe 
ma 
ne n, die aan het einde van den 

kolom 4 vermelden duur de 
scbikthcid voor benoeming 

in 
ge 

tweede-luitenant nog niet tot 
he bben verkregen_ 

Opmerkingen. 

6. 

1) Voor de niet -voor
geoefenden, die in 
1934. vergunning ver
kregen om de inter
mit teerende opleiding 
tot officier te volgen, 
in genoemd jaar de 
eerste periode, (twee 
maanden) van die 
eerste oefening heb
ben volbracht tege
lijk met vrijwilligers 
van het reservekader 
en de overige perio
den hunner eerste 
oefening ook tegelijk 
met deze vrij" illigers 
volbrengen , bedraagt 
de duur der eerste 
oefening 8½ maand. 
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17 AUGUSTUS (S. 505-509) 1935 

s. 507. 

17 Augustus 1935. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing ove reenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwij swet van de afdeeling gym
nas ium van het Twentsch Ca rmel-lyceum 
te Oldenzaal van de stichting " Carmel
coll ege" , gevestigd te Oss . 

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

Onderwij s, Kunsten en W etenschappen a. i. 
van 22 Juni 1935, n°. 8903 III, a fdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wij s; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet ; 

Gezien Ons besluit van 1 Juni 1929 (Staats
bla,à n°. 298); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
30 Juli 1935, n°. 24) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Onderwij s, Kunsten en Wetensch appen 
van 7 Augustus 1935, n°. 11843, a fdeeling 
Voorbereidend H ooger en Middelbaar Onder 
wij s ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1935 de afdee

ling gymnasium van het Twentsch Carmel
lyceum te Ol denzaal van de Stich t ing "Ca1·
melcoll ege" , gevesti gd te Oss, opnieuw voor 
een t ij dvak van zes ja ren aan te wij zen als 
bevoegd om, met inach tnemi ng der desbetref
fende wettelijke voorschriften aan haar leer
li ngen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getu igschr ift van be
kwaamh eid tot universita ire studiën af te 
geven , dat met het getuigschr ift, in artikel 11 
der hooge r-onderwijswet vermeld, wordt gelijk
gesteld . 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de ui tvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
gepl aatst, en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State . 

St. Fill ans, den 17den Amnistus 1935. 
WILHELMINA. 

D e llfinist er van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . R. S 1 o te m a k er d e B ruïn e. 
(Ui tgeg. 6 S eptemb er 1935. ) 

s. 508. 

17 Augustus 1935. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip, waarop de wet van 27 
December 1934 (Staats blad n° . 684) tot 
aa nvulling van de wet van 25 December 
1878 (Staatsblad n°. 222) , houdende rege
ling der voorwaarden tot verkr ij g ing der 
bevoegdheid van arts, tandarts, apotheker , 
vroedvrouw en apothekersbediende, in 
w e rking zal t re d e n . 

Inwer kin gtreding 16 S eptemb er 1935 . 

s. 509. 

17 A ugustu-s 1935. BESLU IT, houdende re
organisati e van de St ichting " Dennen
oord", te ZU,idlaren. 

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

Binnenlandsche Za ken van 6 Augustus 1935, 
afdee l ing A rmwezen, n°. 6882 ; 
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Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstel ij k gewijzigd bij de wet 
van 31 Me i 1929 (Staatsblad n°. 295); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons beslui t van 24 D e

cember 1932, (Staatsblad n°. 636), zooals dat 
sedert is gewij zigd, te bepalen: 

Art. 1. Aan de V ereeniging tot Christelij ke 
verzorgin g van krankzinnigen in ederland, 
gevestigd te Utrecht, wordt vergunning ver
leend om van de stichting " D ennenoord", ge
legen in de gemeente Zuidlaren, de paviljoe
nen bestemd en gebezigd voor de verpleging 
van lijders, met uitzonder ing van de afdeel ing 
genaamd " N oorder S anator ium" , in te rich
ten tot een gesticht voor krankzinnigen. 

Zoowel voor dit gesticht als voor de inrich
t ing, l:>edoeld in a rtikel 2, zullen ge lden de 
voorheen en thans overgelegde teekeningen en 
en daarbij gegeven beschrijving. 

2. D e afdeel ing " N oorder Sanatorium" 
wordt onder de voonvaarden, vermeld in ar
t ikel 11, aangewezen als eene inr ichting, welke 
niet a ls gesticht word t beschouwd, ook wan
neer daa rin meer da n twee krankz inni gen 
worden verpleegd. 

W ij behouden Ons voor, die voonvaarden, 
wanneer di t noodig blijkt, aan te vullen of te 
wij zigen. 

3. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken , 
bepaal t voor elk pavil joen het tijdstip, waarop 
dit in gebruik mag worden genomen en het 
maximum van het aantal verpleegden, dat 
daar in mag worden opgenomen. 

4. In het gesticht voor krankzinnigen mogen 
n iet meer dan 738 krankz inn igen, 308 man
nen en 430 vrouwen , verpleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende h et tijdvak, 
e indigende 31 D ecember 1937, nog 42 mannen 
en 63 vrouwen ver pleegd worden. 

5. In de inr ichting, bedoeld in a rtikel 2, 
mogen niet meer dan 61 m a nnen en 63 vrouwen 
verpl eegd worden. 

6. Zonder toestemming van Onzen M inister 
van Binnenlanclsche Z aken mogen op het ter
rein van de stichting D ennenoord geen op
stall en , tenzij overeenkomstig de teekeningen 
en beschrijv ing, bedoeld in artikel 1, worden 
opgericht en m ag niet aan derden de beschik
king over eenig deel van dit terrein worden 
gegeven . 

7. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Bi nnenlandsche Zaken mag in de gebou
wen van de sti chting, de rioleering en verdere 
inrichtingen op het terrein, zoomecle in de 
om h ei ning van de tuinen, geen verandering 
worden aa ngebracht, we lke tengevo lge zoude 
hebben, dat zij niet meer geheel overeenstem
den met de teekeningen en beschrij ving, be
doeld in artikel l. 

8. I n el k voor meer clan één verpleegde be
stemd slaapvertrek wordt op eene duidelijke 
zichtbare p laats aangegeven het aanta l per
sonen , waarvoor het vertrek bestemd is . 

9. D e geneeskund ige behandeling der ver
pleegde n wordt opgedrag n aan ten minste 
vier geneeskundigen, di e gevestigd moeten zijn 
in eene woning op het terre in van de stichting 
en daa rbui ten geen geneeskundige praktijk 
mogen uitoefenen. 

10. Van elke opnem ing, ontslag of overlij
den van een verpleegde wordt binnen twee 

weken eene chriftelij ke kennisgeving gezo n
den aan den inspecteur , d ie door Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken is belast m et 
h et toezicht op de stichting. 

11. D e voonvaarden, bedoeld in artikel 2, 
luiden al s volgt: 

l. Tot de inrichting wordt te all en tijde 
vrij e toegang verleend aan den inspecteur, di e 
door Onzen Minister van Binnenl andsche Za
ken is belast met het toezicht op de stichting. 

2. H et bestuur, de geneeskundigen, verbon
den aan de inrich t ing, benevens het overige 
aldaar werkzame personeel, geven den in pec
teur de door hem verl a ngde inlich tingen. 

3. D e geneeskundigen, verbonden aan de 
inrich t ing, m a ken regelmatig ten aanzien va n 
de verpleegden, aan hunne behandel ing toe
vertrouwd, nauwkeurig aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie
deni s, zoomecle van den toestand van de ver 
pleegden in li ch amelijk, geestelijk en m aat
schappelijk opzicht, van de wijzig ingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan ; u it deze aanteeke
ningen moet voorts nu e n da n blijken of voort
zetting van de verpl eging in de inrich ting nog 
noodzakelijk of wenschelijk is. Zij worden na 
het ontslag of overlij den van de n ver pleegde 
zorgvuldig bewaard gedurende vijf en tw inti g 
jaren. V an deze aanteekeningen wordt aan de n 
inspecteur op zijn verlangen inzage gegeven. 

4. D e verpleegden worden niet belemmerd 
zich schri ftel ijk te wenden tot de hoofden der 
D epartemente n van algemeen bestuur, tot den 
inspecteur en tot de n officier van justitie. 

5. E en verpleegde wordt ontsl agen: 
a. op eigen verzoek of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeval de verpleeg
de staat onder oude rlijke mach t of voogdij ; 

b. op schriftelijke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo e r meer zijn, van den 
eersten geneeskundi ge, dat zij n verpleging in 
de inrich t ing niet langer noodzakelijk of wen
chelijk is; 

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

schriften, welke door Onzen Minister van Bin
nenland che Za ken ten aanzien van het be
paalde in dit a rtikel mochten worden gegeven . 

12 . A an den inspecteur wordt te a llen t ijde 
vrij e toegang verleend tot de di enstgebouwe n 
van de stich t ing. 

13 . H et bestuur draagt zorg dat een af
schrift van di t besluit en van de ministerieele 
beschikkingen, bedoel d in de artike l en 8, 6 , 
7 en 11 , zoomede een copie van de teekenin
gen en beschrij ving, bedoeld in artikel 1, aan
wez ig zij n in de stich t ing en aan den inspec
teur, zoomede aan den officier van justitie, te 
all en tijde op verlangen ter inzage worden 
voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besl uit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaa tst. 

St. Fill ans, den 17den Augustus 1935. 
WILHELMI A. 

D e llfinister van B innenlarulsche Z aken, 
J . A. d e W i Id e. 

( Uitgeg. 3 September 1935.) 
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s. 510. 

17 Augustus 1935. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
en aanvulling van artikel 46 van het Al
gemeen Rijksambtenarenreglement. 

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

Binnen landsche Zaken van 19 Juni 1935, n°. 
22949, Afdeeli ng Ambtenarenzaken; 

Overwegende, dat h et wen chelijk is geble
ken, het Algemeen Rijksambtenarenreglement, 
laatstelijk gewijzigd en aangevuld bij Ons be
sluit van 11 Augustus 1934 (Staatsblad n° . 
478), opnieuw te wijzigen en aan te vullen; 

Gelet op artikel 125 der Ambtenarenwet 
1929; 

D en Raad van State gehoord (advies van 2 
Juli 1935, 11°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Augustu 1935, n°. 
23237, Afdeel ing Ambtenarenzaken; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig arti kel. 
a. Het bestaande een ige l id van artikel 46 

van het A lgemeen Rijksambtenarenreglement 
wordt ve rnummerd tot eerste lid , met vervan
ging van de punt, aan het slot van dit lid , in 
een komma en toevoeging van de woorden: 

,, voor zoover hij niet tegen een derde rech
ten kan doen ge leien , welke kunnen worden 
geacht verband te houden met de noodzake-
1 ij kheid van genees- en heelkundige behande
ling". 

b. Toege,·oegcl wordt een nieuw lid, l ui
dende : 

"2. Wanneer de ambtenaar zijne aan het 
slot van het voorgaande lid bedoelde rechten 
aan een pub! iekrechtelij k I ichaam cedeert, 
heeft hij volledige aanspraak op vrije genees
en heelkundi ge behandeling op den voet van 
de bepalingen de r Ongevallenwet 1921." 

Onze Ministe r van Binnenlanclsche Za ken 
is belast met de uitvoering van dit be luit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaat t 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State en de Algemeene 
R ekenkamer. 

St. Fillans, den 17den Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van B innenlandschc Zaken, 
J. A. de W i I cl e. 

(Uitgeg . 3 S epte,nber 1935.) 

s. 511. 

17 Augustus 1935. BESLUIT tot va tstelling 
van het tijdst ip waarop in werking t reedt 
de w t van 22 Juli 1935 (Staatsblad 11°. 
403) tot in het leven rnepen van een 
Naamlooze V e nnootschap " N cde l'l a nclsche 

Omrnep Zende r Maatschappij (NOZEMA)." 
Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op artikel 12 van de wet van 22 Juli 

1935 (Staatsblad n°. 403); 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlanclsche Zaken van 5 Augustus 1935 , 
11°. 4, Hoofdbestuur der Posterij en, Telegrafie 
en Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pa l en : 

De wet van 22 J ul i 1935 (Staatsblad n°. 

, 403) tot in het leven roepen van een aam-
looze Vennoot chap " Jederlandsche Omroep 
Zender Maatschappij (NOZEMA)" treedt in 
werking met ingang van den dag na dien der 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

St. Fi llans, den 17den Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. de W i Id e. 

( Uitgeg . 3 Septe,nber 1935.) 

s. 512. 

17 Augustus 1935. BE LUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 28_ AJ)ril 
1932 (Stbl. n°. 189), houdende w1iz1gmg 
van de instructie der Rijk commissie van 
Advies voor de Gemeentefinanciën. 

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

Financiën van 6 Augustus 1935, Afd. Gen. 
Thes., n°. 14, en van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Z aken van 13 Augu tus 1935, 
Afd. Binnenlandsch Bestuur, n°. 20523 ; 

De Rijkscommis ie van Advies voor de Ge
meentefinanc iën gehoord (advies van 17 Juli 
1935, n°. C.-2-8); 

Gelet op Ons besluit van 15 Februari 1935 
(Staatsblad 11°. 53); 

Ovenvegende, dat het wenschelij k is de bij 
Ons beslui t van 28 April 1932 (Staatsblad 
n°. 189) t ij delijk herziene normen, naar welke 
aan de leden der Rijkscommiss ie van Advies 
voor de Gemeentefinanciën, vacatiegeld voor 
het bijwonen van de vergader ingen der Com
missie en van de afdee l ingen der Comm iss ie 
wol'dt toegekend, defin itief te he rz ien ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig al'ti kel. 

In a l'tikel 2 van Ons beslui t van 28 April 
1932 (Staatsblad n°. 189) vel'vallen de woor
den: ,,en is tot 1 Maal't 1935 van kracht" . 

Onze Ministers van Financiën en van Bin
nenlandsche Zaken zijn belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal wol'den geplaatst. 

S t. Fillans, den 17den Au~ustus 1935. 
WILHELM! A. 

De Ministe,· van Financiën, 0 ud. 
De Minister van B in.nenlandsche Zaken. 

J. A. d W i Id e. 
( Uitgeg. 17 Septe,n.ber 1935.) 

s. 513. 

17 Augustus 1935. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Bezoldig ingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 (Staats
blad 1933, n°. 783), laatstelijk gewijzigd 
bij het Koninklijk bes! uit van 1 Juni 1935 
(Staatsblad 11°. 326). 

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

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van 10 Juli 1935, n°. 
285, Kabinet M.R.; 

Gelet op al'tike l 63 der Grondwet en op ar
tikel 125, eerste I id , der Ambtenarenwet 1929; 



1935 17 AUGUSTUS (K 513) 780 

Den Raad van State gehoord (advies va n 
30 J ul i 1935 , n°. 22) ; 

Gezien het nader r apport va n Onzen M inis
ter voornoemd van 5 Augustus 1935, n°. 335, 
K abinet M .R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldi g ingsbesluit Burger l ijke Rij ksambtena
ren 1934 opnieuw te wijzigen en aan te vul
len; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In vorengenoemd Bezoldig ingsbe

sluit de navolgende wijzigingen en aanvullin
gen aa n te brengen: 

I. Gerekend van 1 December 1984: 
In bijl age B I : 
In groep 5a, afdeeling "Waterstaat", on

derdeel " R ijkswaterstaat" , wordt onmiddell ijk 
vóór het ambt van " K anaalwachter te M aas
tr icht" opgenomen: 
Kanaalwach ter bij het Julianakanaal. 

In groep 6, afdeeling "Waterstaat", onder
deel " R ijkswaterstaat", wordt na " Motor
schipper op de "Kil" " opgenomen: 
SI uiswach ter bij het J ui ia na kanaal. 

II . Gerekend van 16 December 1984 : 
In bijlage A I : 
I n schaal 244, afdeeling "Blnnenlan1Ische 

Zaken", onderdeel "Staatsbedrij f der Poste
rijen, T el egrafie en T ele fonie" , wordt de laat
ste zinsnede van de noot, behoorende bij het 
daaronder vermeld ambt van " I nspecteur", 
gelezen als volgt : Indien belast met de functie 
van d irecteur van het post- en telegraafkan
toor te U trecht, wordt toegekend het rang
sa lari s. 

I n bij l age A II: 
N a het hoofd "f 1440 vast" en hetgeen daar

onder is vermeid, wordt opgenomen: 
f 1485 ten hoogste. 

Defensie. 
Genie . 

Wachter. 

N a het hoofd "f 1890 vast" en hetgeen daar
onder is vermeld, wordt opgenomen : 

f 1980 ten hoogste. 
Defensie. 

Genie. 
Hulpopzich ter. 

In bij lage B I : 
In groep 6 komt onder de afdeeling "De

fensie" het onderdeel "Genie" met de functi e 
van " Opzichter" te vervallen. 

III. Gerekend van 1 Januari 1985: 
In bijl age A I : 
I n sch aal 36, afdeeling "Economische Za

ken", wordt onder het onderdeel " V eeartsenij
kundige dienst" na de bestaande insch rij ving 
opgenomen: 
Amanuensis bij het Staats-Veeartsenijkundi g 

onderzoeki ngs i nsti tuut. 

I n sch aal 142, afdeeli ng "Sociale Zaken", 
wordt na het onderdeel " Gezondheidsraad" en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen : 

R ij ksinstituut voor de V ol ks gezondheid. 
Ch ef van den admin istratieven dienst. 

In schaal 212, afdeel ing "Economische 
Zaken", wordt onder het onderdeel " V ee
artsenijkundige dienst" in de plaats van de 
bestaande inschrijvingen opgenom en: 
Bacterioloog bij de Rijksseruminricht ing. 
B acterioloog bij het Sta ats-Veeartsenijkundig 

onderzoeki ngs i nsti tuut. 
L andbouwkundige bij de Rijksseruminr icht ing. 
R ij kskeurmeester. 
Scheikundige bij de R ij ks eruminrichting. 
Scheikundige bij het Staa ts-Veear tsenijku ndig 

onderzoeki ngsi nsti tu ut. 

IV. Gerekend va n 1 Juli 1985 : 
In bij lage A I: 
In chaal 201 vervalt de a fdeel ing "Ju 

stitie" met hetgeen daaronder is vermeld. 

N a de laatste insch rijving, vermeld onder 
schaal 206, wordt opgenomen : 

SCHAAL 206a. 
f 8960-r 5040, 6 jaar . 

6 jaar lijksche verhoogingen van f 180. 
Ju stitie. 

Gevangeniswezen . 
Directeur van één der gesti chten van de R ijks

werki nrichtingen Veenhuizen. 

I n schaal . 211 komt de afdeel ing "Justitie" 
met hetgeen daaronder is vermeid te vervallen. 

V. Met ingang van 1 Au gustus 1985 : 
In bijl age A I: 
In schaal 59, a fdeel ing "Waterstaat", kom t 

onder het onderdeel " R ij kswaterstaat" het 
ambt van " Sluismeester te Sas van Gent" te 
vervallen. 

I n bijl age B I: 
In groep 4, a fdeeling ,;·waterstaat", komen 

onder het onderdeel " R ijkswate,·staat" de in
schrijvingen "Stoom toker-vakma n te Schel-
1 ingwoude" en " Stoomstoker-vakman bij het 
stoomgemaal te Schellingwoude" te verva llen. 

I n groep 4a, afdeel ing "Waterstaat", wordt 
onder het onderdeel " R ijkswaterstaat", na 
" Lichtwachter, voor zoover niet afzonderlijk 
genoemd" opgenomen : 
2e Machinist bij het stoomgemaal te Schel

l ingwoude. 
In groep 5a, a fdeeling "Waterstaat", komt 

onder het onderdeel " R ijkswaterstaat" te ver
vall en het ambt van " Monteur te Neuzen" . 

In groep 6, afdeel ing "Waterstaat", wordt 
onder het onderdeel " R ij kswaterstaat" na 
,,Sluiswachter te H eumen" opgenomen: 
Sluiswachter te Sas van Gent. 

VI. Met ingang van 1 September 1985 : 
In bij lage A I : 
In sch aal 57, afdeeling ,,"\Vaterstaat", wordt 

onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" na 
,,H avenmeester te Assen" opgenomen : 
Sl uismeester te Delden (Twenthekanalen). 

In bijl age A II : 
N a het hoofd "f 2480 t en hoogste" en het

geen daaronde1· is ve rmeld wordt opgenomen : 
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f 2620 ten hoogste. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksunive,·siteiten en Technische Hoogeschool. 
Assistent bij een laboratorium of een kliniek 

of met bijzondere bestemming, behulpzaam 
bij het onderwijs .. 
Onder het hoofd "f 3420 ten hoogste", wordt 

onder de afdeeling "Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen" a ls eerste inschrijving opge
nomen: 
Rijksuniversiteiten en Technische Hoogeschool. 
Hoofdassistent bij een laboratorium of een 

kliniek of met bijzondere bestemming, be
hulpzaam bij het onderwijs. 

VII. 
In bijlage A I: 
In de schalen 1, 10 en 51 wordt onder de 

afdeeling "Defensie" na het onderdeel "Staats
bedrijf de.. A1·tillerie- l nrichtingen" en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen het onder
deel "Luchtvaartbedrijf te Soesterberg" met 
de ambten van resp. Machineschrijver, Schrij
ver 2e klasse en Schrijver l e klasse. 

In sch aal 90 wordt onder de afdeeling 
,,Financiën", onderdeel "Registratie en Do
meinen", na de bestaande inschrijvingen op
genomen: Chef-fotograaf van het kadaster, 

terwijl in dezelfde schaal onder de afdeeling 
"Defensie", na het onderdeel "Staatsbed,·ijf 
der A rtillerie-l nrichtingen" en hetgeen daar
onder is vermeld, wordt opgenomen: 

Liichtvaartbedrijf te Soesterberg. 
Administratief ambtenaar 2e klasse . 

In schaal 142 wordt onder de afdeeling 
"Defensie", na het onderdeel "Staatsbedrijf 
der A rtillerie-l nrichtingen" en hetgeen daar
onder is vermeld, opgenomen: 

Luchtvaartbedrijf te Soesterberg. 
Administratief ambtenaar le klasse . 

In schaal 151 wordt na de afdeeling "De
fensie" en hetgeen daaronder is vermeld, op-
genomen: 

Waterstaat. 
Rijksstudiedienst voor de luchtvaart. 

Assistent. 
In schaal 196, afdeeling "Waterstaat", 

komt onder het onderdeel "Scheepvaartinspec
tie" de functie van "Onderinspecteur" te ver
vallen. 

In schaal 211 wordt onmiddellijk na de ver
melding der schaal opgenomen: 

Defensie. 
Topografische Dienst . 

Hoofd van den Reproductiedienst. 

In schaal 224 komt de afdeeling "Defen
sie" met hetgeen daaronder is vermeld te 
vervallen. 

In schaal 243 komt onder de afdeeling 
,,Departementen van Algemeen Bestuur" 
het ambt van "Bezuinigingsinspecteur" te ver
vallen en wordt als voorlaatste inschrijving 
opgenomen: 
Hoofdinspecteur bij de Generale Thesaurie van 

het Departement van Financiën. 

In bijlage B I: 
I n groep 4, afdeeling "Financiën", wordt 

onder het onderdeel "Regist1•atie en Do,nei
nen" a ls eerste inschrij ving opgenomen: 
Fotograaf van het kadaster. 

In bijlage F: 
Na de afdeeling "Hooge Colle1;-es van 

Staat" en hetgeen daaronder is vermeld, 
wordt opgenomen: 

Departement van Algemeen Bestuur. 
Bezuinigingsinspecteur bij het Departement 

van Financiën. 
f 4950- f 6300. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 4.50. 
Onder de afdeeling "Justitie" worden als 

eerste en vierde inschrijving opgenomen de 
ambten en wedderegelingen van: 
Beambte in algemeenen dienst bij de Rijks

opvoedingsgestichten voor jongens (naar den 
toestand op 31 December 1932) . 

f 1170-f 1710. 
2 jaarlijksche verhoogingen van f 90 en 
4 2-jaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Hoofd van administratie bij de Rijksopvoe
dingsgestichten voor jongens. 

f 1890- f 2790. 
5 2-jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Onder de afdeeling "Blnnenlandsche Za
ken" vervalt het ambt van "Ambtenaar, be
last met den huishoudelijken dienst in het 
gebouw van het Departement" met de daar
achter vermelde wedderegeling. 

2. Te bepalen, dat de op 31 December 1934 
in dienst zijnde ass istenten en hoofdassistenten 
bij de Rijksuniversiteiten en de Technische 
Hoogeschool tengevolge van de opname van 
hun functie in het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1934, op den ingangs
datum van die opname, d.i . 1 September 1935, 
niet in bezoldiging achteruit gaan. 

3. Te bepalen, dat in Ons besluit van den 
12den Maart 1935, Staatsblad n°. 116, in de 
onder VI opgenomen aanvulling van bijlage 
A II onder het hoofd "f 6480 vast" in plaats 
van "Directeur" wordt gelezen: Geneesheer
Directeur. 

Onze Ministers, hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

St. Fillans, den 17den Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van K oloniën, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
H. Co 1 ij n. 

( Uitgeg. 3 September 1935.) 

s. 514. 

17 A iigustus 1935. BESLUIT tot vaststelling 
van een wachtgeldregeling voor off icieren 
behoorende tot de Koninklijke Landmacht. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Defensie en van Binnenlandsche Zaken van 
4 April 1935, VIIIe Afdeeling, n°. 129 en van 
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12 April 1935, n°. 489 II, Afdeeling Pensioe
nen en Wachtgelden ; 

Gelet op Art. 12 van de Militaire Ambtena
renwet 1931; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons Be
slui t van den 21 F ebruari 1923 (Staatsblad 
n°. 48) tot ·vaststelling van een wachtgeld
regeling voor officieren, behoorende tot de 
L andmacht, zooals dat besluit l aatstelijk is 
gewijzigd en aangevuld bij Ons Besluit van 4 
Februari 1931 (Staatsblad n° . 44), in te trek
ken en opnieuw vast te stellen; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
14 Mei 1935, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onze Ministers 
van Defens ie en van Binnenlandsche Zaken 
van 30 Juli 1935, VIIIe Afdeeling, n°. 1, en 
van 7 Augustus 1935, n°. 489 III, Afdeeli ng 
P ensioenen en W achtgelden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te trekken Ons Besluit van 21 F e

bruari 1923 (Staatsblad n°. 48) tot regeling 
van de toekenning van wachtgeld aan offi
cieren behoorende tot de landmacht, zooal s 
dit Besluit bij versch ill ende Besluiten is ge
wijzigd en aangevuld, laatstelijk bij Beslui t 
van 4 F ebruar i 1931 (Staatsblad n° . 44) ; 

B. te bepalen: 
Art. l. l. Di t besluit verstaat onder "offi

cieren" de officieren der landmacht, niet be
hoorende tot het verlofspersoneel. 

2. A an den officier, wien op eigen aan 
Ons gedaan verzoek eervol ontslag is ver
leend, hetzij nadat hem was te kennen gege
ven, dat hij in de termen viel , om ingevolge 
art. 70, 3°. of 4°., der Bevorderingswet voor 
de landm acht 1902 op nonactivite it te worden 
gesteld, hetzij terwijl hij ingevolge het even
genoemd punt 3°. of 4°. op nonactiviteit was 
gesteld, wordt op zij ne aanvrage ten laste van 
het Rijk wachtgeld toegekend op den voet van 
de bepalingen van di t Besluit. 

3. Een zoodanig wachtgeld kan ook worden 
toegekend aan den officier, die eervol ontslag 
vraagt en verkrijgt, indien hij behoort tot een 
wapen, staf of di enstvak, waarbij een over
compleet aan off icieren in zijn rang bestaat of 
spoedig zal zij n te wachten. 

4. Ontslag op eigen verzoek, onder toeken
ning van wachtgeld , wordt slechts verleend 
aan den officier, die niet in de termen val t, 
om op den voet der Bevorderingswet voor de 
landmacht 1902 - tenzij wegens het bepaalde 
in art. 39, eerste lid , punt 4°. van die wet -
onder toekenning van pensioen of van het 
recht op pensioen ontslag te verkrijgen. 

2. l. Voor de toepassing van de verdere 
artikelen van di t besluit wordt onder dienst
tijd verstaan de werkelijke diensttijd in den 
zin van de Pensioenwet voor de landmacht 
(Staatsblad 1922, n°. 66), volbracht op den 
datum van ingang van h et ontslag, met d ien 
verstande dat, wanneer de d iensttijd ten ge
volge van ontslag is onderbroken geweest, de 
tijd vóór de onderbreking slechts medetelt, in
dien de onderbreking minder dan een jaar 
heeft geduurd. 

2. Bij de toepassing van het tweede l id 
van art. 3 wordt niettemin de tijd vóór de 
onderbreking wel medegeteld , ook al heeft de 
onderbreking een jaar of langer geduurd . 

3. 1. Aan een officier, als bedoeld in art. 

1, wordt het genot van wachtgeld toegekend 
gedurende een t ijdvak, gel ijk aan zijn d ienst
t ijd . 

2. Voor zooveel een officier ten t ijde van 
het ontslag een diensttij d van ten minste t ien 
jaren heeft volbracht en het aantal jaren van 
dien diensttijd te zamen met het aantal jaren 
van den leeftij d, dien hij ten tijde van het 
ontslag heeft bereikt, 55 of meer bedraagt, 
wordt hem na afloop van den in het eerste lid 
bedoelden termijn een verder genot van wacht
geld toegekend. 

3. H et wachtgeld, bedoeld in het eerste lid, 
bedraagt : 

a. indien de officier ten t ijde van het ont
slag kostwinner is van een gez in, gedurende 
de eerste drie maanden de laatstelijk door hem 
genoten bezoldiging, gedurende de volgende 
dri e maanden 85, gedurende de daaropvolgen
de vij f jaren 70, gedurende de daaraanvolgen
de vijf jaren 60 en vervolgens 50 ten honderd 
van de laatstelijk genoten bezoldiging; 

b. in de overige gevall en gedurende de 
onder a bedoelde termijnen onderscheidenlij k 
de laatstelijk genoten bezoldiging en 75, 60, 
50 en 40 ten honderd daarvan ; 

een en ander voor zoover de termijnen, 
waarover het genot van wachtgeld is toege
kend, n iet reed11 eerder zij n geëindigd en met 
dien verstande, dat het wachtgeld n iet daalt 
beneden het bC<lrag van het u itgesteld pen
sioen, waarop de betrokkene terzake van het 
hem verleende ontslag uitzicht heeft of, in
dien ui t hoofde van eenigerlei omstandigheid 
zoodanig u itzicht niet of niet meer ten volle 
bestaat, anders zou hebben geha d. 

4. Het wachtgel d, bedoeld in het tweede 
lid , is gel ijk aan het bedrag van het uitgesteld 
pensioen, waarop betrokkene terzake van het 
hem verleende ontslag uitzicht heeft of, ind ien 
uit hoofde van een igerlei omstandigheid zoo
danig uitzicht niet of n iet meer ten voll e be
staat, anders zou hebben gehad, met dien ver
stande, da t, indien het evenbedoelde bedrag 
minder bedraagt dan 40 ten honderd van de 
laatstelijk genoten bezoldiging, bedoeld in het 
eerste, tweede, derde en vierde I id van artikel 
5, het wachtgeld gedurende het eerste jaar op 
laatstvermeld bedrag wordt gesteld. 

5. Wanneer het tweede lid niet van toepas
sing is, kan in bu itengewone gevall en het 
wachtgeld na afloop van den in het eerste 
Jid bedoelden termijn voor een bepaalden tijd 
worden voortgezet; dat wachtgeld bedraagt 
ten hoogste, naar gelang de betrokkene ten 
t ijde van het ontslag al dan niet kostwinner 
was van een gezin, onderscheidenlijk 50 of 40 
ten honderd van de laatstelijk genoten bezol
diging. 

6. Voor de toepassing van dit artikel komt 
de ingevolge art. 70, 3°. of 4°., der Bevorde
ringswet voor de landmacht 1902 reeds op non
activiteit doorgebrachte t ijd in mindering van 
het in het eerste l id genoemde t ij dvak, gedu
rende hetwelk wachtgeld kan worden toege
kend. 

4. 1. Wïj behouden Ons voor, om in de 
gevallen, waarin zulks door Ons noodig wordt 
geoordeeld, aan belanghebbenden de verplich
ting op te leggen eene benoeming te aanvaar
den bij het reservepersoneel der landmacht, 
zulks op de wijze nader doo r Ons te bepalen, 
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zullende de toekenning of verdere uitkeering 
van wachtgeld aan een officier, gedurende 
den tijd bedoeld in art. 3, van het aanvaarden 
dezer benoeming afhankelijk worden gesteld . 

2. Tijdens den duur van den reservepl icht 
genieten de belanghebbenden eene toe] age ten 
bedrage van 5 ten honderd van de laatstelijk 
genoten bezoldiging. 

3. Indien het wachtgeld in de gevallen, 
omschreven in de artt. 6, 7 en 9, geheel wordt 
vervall en verklaard vervall en tevens de re
serveplicht en de deswege genoten toelage. 

4. Geheele of gedeeltel ij ke schorsing van 
het wachtgeld doet den reserveplicht en ook 
de deswege genoten toelage niet vervallen. 

5. De hierbedoelde toelage wordt aan den 
reserve-officier-wachtgelder n iet toegekend in 
de geva ll en, waari n geen toelagen worden ge
noten door het reservepersoneel, dat daarop 
overigens aanspraak heeft, en ook niet in het 
geval, bedoeld in art. 42 der Wet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905. 

5. 1. Onder laatstelijk genoten bezoldiging 
wordt voor de toepass ing van dit besluit, be
houdens het bepaalde in de volgende leden, 
verstaan de bezoldig ing, die in de verlaten 
betrekking op den dag voor het ontslag werd 
genoten, met inbegrip eventueel van de ver
dere op d ien dag genoten baten, die bij de be
rekening van den pensioensgrondslag in aan
merk ing komen, vermeerderd voorts eventueel 
met de tijdelijke kindertoelage, die door den 
betrokkene zou zijn genoten, indien hij op de 
evenbedoelde bezoldiging in dienst ware ge
bleven. 

2. Voor den officier aan wi en, terwijl hij 
krachtens art. 70, 3°. of 4°., der Bevorderings
wet voor de landmacht 1902 op nonactiviteit 
was gesteld, na op aanvrage bekomen eervol 
ontslag, wachtgeld wordt toegekend, geldt als 
laatstelijk genoten bezoldig ing de bezoldiging 
genoten op den dag voorafgaande aan den 
datum van ingang van zijne op nonactiviteit
stelling, met inbegrip eventueel van de baten 
en toelagen a ls bedoeld in het eerste 1 id van 
dat artikel. 

3. Indien in de bezoldiging, de baten en de 
tijdelijke kindertoelage, in het eerste lid be
doeld, uit anderen hoofde dan wegens perio
dieke verhoogingen, wijziging zou zijn geko
men, wanneer de betrokkene op de laatstelijk 
genoten bezoldiging in dienst ware gebleven, 
geld t van den datum van inwerkingtreding 
dier wijziging af het aldus gewijzigd bedrag 
a ls laatstelij k genoten bezol diging. 

.4_ Voorts wordt, indien ter zake van pen
sioen van de officieren eene bijdrage wordt 
gevorderd, bij de vaststelling van de laatste
lijk genoten bezoldiging van hen, di e vóór 1 
Jul i 1925 op wachtgeld zijn gesteld, hierop 
tot 1 J anuar i 1930 een bedrag in m indering 
gebracht. Dit bedrag . wordt naar denzelfden 
maatstaf berekend a ls voor de militairen op 
grond van art. 15a van de Pensioenwet voor 
de landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66) plaats 
vindt, echter met dien verstande, dat deze be
rekening geschiedt van de gezamenlijke in
komsten gedurende het laatste jaar werkelij
ken dienst genoten, voor zoover deze inkom
-sten bij de vastst;elling van den pensioensgrond
slag in aanmerking kwamen. 

5. Met afwijking van het gestelde in het 

eerste, tweede, derde en vierde lid wordt voor 
het wachtgeld, toegekend krachtens het tweede 
1 id van art. 3, als laatstelijk genoten bezoldi
ging aangemerkt het bedrag van den pen
sioensgrondslag, waarnaar het daarbedoelde 
wachtgeld is berekend. 

6. 1. W anneer de op wachtgeld gestelde 
inkomsten gaat genieten ui t of' in verband 
met arbeid of bedrijf, na het ontslag ter hand 
genomen, wordt, behoudens het bepaalde in 
het zevende lid van dit artikel: 

A. indien d ie inkomsten genoten worden 
in dienst van openbare lichamen, zoodra en 
zoolang het wachtgeld vermeerderd met die 
inkomsten de laatstel ijk genoten bezoldiging 
zou overschrijden, het wachtgeld met het be
drag dier overschrijding verminderd; 

B. in de overige gevall en, zoodra en zo0-
lang die inkomsten meer bedragen dan 30 ten 
honderd van de I aatstel ijk genoten bezol di
g ing, het wachtgeld met de helft van dat 
meerdere verminderd, met d ien verstande 
evenwel, dat, zoodra en zoolang die inkomsten, 
ook al bedragen deze 30 of minder ten hon
derd van de laatstel ijk genoten bezoldiging, 
gezamenlijk met het wachtgeld meer beloopen 
dan de laatstelijk genoten bezoldiging, het 
wachtgeld eveneens met de helft van dat 
meerdere wordt verm inderd, en dat n immer 
meer zal worden gekort, dan wanneer de ge
noten inkomsten waren verkregen in d ienst 
van openbare lichamen; 

C. bij het gelijktijdig genieten van inkom
sten als bedoeld onder A en B; 

1. indien de inkomsten, a ls bedoeld onder 
A. , grooter zijn dan het verschi l tus chen de 
laatstelijk genoten bezoldig ing en het wacht
geld, voor die inkomsten een verm indering 
toegepast als onder A is aangegeven; daarna 
wordt het wachtgeld nog verminderd met een 
bedrag, gelijk aan de helft van de inkomsten 
als bedoeld onder B; 

2. indien de inkomsten a ls bedoeld onder A 
gelijk of kleiner zijn dan het verschi l tusschen 
de laatstel ijk genoten bezoldig ing en het wacht
geld , voor die inkomsten geen verm indering 
toegepast; voor de inkomsten als bedoeld 
onder B wordt het wachtgeld, zoodra en zoo
lang die inkom ten meer bedragen dan 30 ten 
honderd van de laatstelijk genoten bezold iging, 
met de helft van dat meerdere verminderd, 
met dien verstande evenwel dat, zoodra en 
zoolang die inkom ten, ook al bedragen deze 
30 of minder ten honderd van de laatstelijk 
genoten bezoldiging, gezamenlijk met het 
wachtgeld en de inkomsten a ls bedoeld onder 
A meer beloopen dan de laatstelijk genoten 
bezoldiging, het wachtgeld eveneens met de 
helft van dat meerdere wordt verm inderd . 

Het hier bepaalde vindt overeenkomstige 
-toepass ing ten aanzien van inkomsten, verkre
gen uit of in verband met a rbeid of bedrijf, 
welke geach t moeten worden te zijn ter hand 
genomen, gedurende verlof, c.q. nonactiviteit 
ingevolge art. 70, 3°. of 4°. der Bevorderings
wet voor de landmacht 1902, voorafgaande 
aan ontslag. 

2. Wanneer de op wachtgeld gestelde in
komsten genoot uit of in verband met arbeid 
of bedrijf , oor hand genomen vóór den dag; 
waarop het verlo f, c.q. de nonactiviteit inge
volge art. 70, 3°. of 4°. der Bevorder ingswet 
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voor de landmacht 1902, bedoeld in het l ste 
lid, is ingegaan, of indien geen verlof, c.q. 
nonactiviteit a ls bovenbedoeld, is genoten vóór 
den dag, waarop het ontslag ter zake waarvan 
het wachtgeld hem is verleend is ingegaan, 
en deze inkomsten zijn vermeerderd, zijn ten 
aanzien van die vermeerdering de bepaling n 
van dit artikel van overeenkomstige toepas
sing. 

3. V an h et ter h and nemen van eoni gon 
arbeid of bedrijf doet de op wachtgeld ge
stelde onverwijld mededeeling aan Onzen 
Minister van Defensie. Daarbij doet hij voor 
zoover mogelijk opgave van de inkomsten, die 
hij uit de ter hand genomen werkzaamheden 
zal trekken, terwijl hij voorts verplicht is om, 
ind ien die inkomsten tijdelijk of blijvend wij
zig ing ondergaan, daarvan tijdig vóór de 
eerstvolgende uitbetaling van het wachtgeld 
nadere opgave te doen. Zijn de inkomsten niet 
vooraf op te geven, dan doet hij tijdig vóór de 
eerstvolgende uitbetaling van het wachtgeld 
opgave van de inkomsten, die hij sinds het ter 
hand nemen der werkzaamheden of sinds de 
vorige opgave h eeft genoten. Brengt echter 
de aard der werkzaamheden ter beoordeel ing 
van Onzen Minister van Defensie mede, dat 
de inkomsten over een lange ren te rmijn moe
ten worden berekend, dan geschiedt de opgave 
dienovereenkomstig en wordt op het wacht,. 
geld een vermindering toegepa t van een voor
loopig vastgesteld bedrag, onder voorbehoud 
van verrekening aan het einde van den even
bedoelden termijn. 

4. Bij de vaststelling van het bedrag der 
vermindering kan van de opgave van den be
trokkene worden afgeweken. Indien de inkom
sten vrijwilli g zonder voldoende reden worden 
prij gegeven of door eigen schuld verloren 
gaan, blijft niettemin de verminder ing tot het 
laatstelijk bepaalde bedrag toegepast. 

5. Indien een op wachtgeld gestelde de in 
dit artikel bedoelde opgave nalaat of ook on
juist of onvoll ed ig doet, kan het wachtgeld 
geheel of ten deele worden geschorst of ge
heel worden vervallen verklaard. 

6. De op wachtgeld gestelde wordt geacht 
door het aanvaarden van het wachtgeld te be
wil I igen, dat allen, die daarvoor naar het 
oordeel der betrokken autoriteit in aanmer
king komen, omtrent zijn omstandigheden alle 
inlichtingen geven, die de betrokken autori
te it zal dienstig oordeelen. 

7. In geval van inkomsten uit overwerk in 
dienst van openba1·e lichamen kan worden 
bepaald, dat voor die inkomsten de in het 
eerste I id van dit artikel onder A en C be
doelde vermindering geheel of ten deele tot 
wederopzegging achte1·wege blijft. 

7. 1. Indien de op wachtgeld gestelde een 
hem aangeboden ambt of betrekking, die hem 
naar het oordeel van Onzen Mini ter van De
fen ie in verband met zijn per oonlijkheid en 
omstandigheden redelijkerwijze kan worden 
opgedragen, weigert te aanvaarden of ook 
ander zins, indien hij in de gelegenheid komt 
om op een wijze, die in verband met zijn 
per oonlijkheid en omstand igheden naar het 
oordeel van dien Mini ter voor hem passend 
kan worden geacht, inkom ten te verkrijgen, 
daarvan geen gebru ik maakt, dan wordt niet
temin het wachtgeld verminderd met een zoo-

danig bedrag, a lsof de verzuimde inkomsten 
wèl worden genoten. 

2. De op wachtgeld gestelde is voorts ver
plicht zich te gedragen naar de voorschriften, 
die hem door dien Minister hetzij in het a lge
meen, hetzij voor eenig bijzonder geval, wor
den gegeven, strekkende om tot het verkrijgen 
van een ambt of betrekking of een andere 
bron van inkomsten te ge raken. Bij niet-nako
ming van dio voo1·schri ften kan het wachtge ld 
geheel of ten deele worden geschorst of geheel 
worden vervallen verklaard. 

8. Voor de toepassing van de artikelen 6 
en 7 van dit be luit worden onder inkomsten 
of verzuimde inkomsten mede verstaan be
dragen, die terzake van pensioenen ten laste 
van belanghebbende komen of zouden gekomen 
zijn. 

Als inkomsten, die genoten worden in dienst 
van een openbaar I ichaam worden ten deze 
ook aangemerkt inkomsten uit eene betrek
king, in dienst van een der lichamen of be
sturen, genoemd in art. 4 der Pensioenwet 
1922 (Staatsbl'ad n° . 240). 

9. 1. H et wachtgeld vervalt: 
a. wanneer de belanghebbende op eenigerlei 

wijze pensioen gaat genieten hetzij krachtens 
de P ensioenwet voor de l andmacht (S taatsblad 
1922, n°. 66), hetzij krachtens de Pen ioenwet 
1922 (Staatsblad, n°. 240); 

b. door vervallenverklaring ingeval de op 
wachtgeld ge telde zich zoodan ig gedraagt, 
dat hij, ware hij in dien t gebleven, zou zijn 
ontslagen, of indien hij zich zonder toestem
ming van Onzen Minister van Defensie in 
het buitenl and vestigt of geacht moet worden 
aldaar duurzaam te verblijven; 

c. bij terugkeer in actieven dienst, hetzij 
bij het leger hier te lande, bij het leger in 

ederlandsch-Ind ië of de landmacht in Suri
name of Curaçao, dan wel bij de zeemacht ; 

d. op ve rzoek. 
Wanneer het wachtgeld op een der boven

omschreven wijzen is vervall en, dan is bij het 
eventueel verstrijken van den te rmijn, ge
noemd in het eerste Jid van artikel 3, tevens 
vervall en het recht op het wachtgeld, genoemd 
in het tweede I id van genoemd artikel. 

2. H et vervall en, schor en, verminderen of 
vermeerderen van het wachtgeld gaat in met 
den dag, waarop de reden van het vervall en, 
de schors ing, de vermindering of vermeerde
ring intreedt. 

10. Met den op wachtgeld gestelde kan een 
regeling worden getroffen, krach tens welke het 
wachtgeld geheel of ten deele wordt vervan
gen door een afkoopsom. 

ll. Aan hem, die op wachtg Id zal worden 
of is gesteld, ka n, indien hij elders arbeid of 
bedrijf gaat ter hand nemen, ter zake van de 
kosten, die voor hem aan de daartoe noodige 
verhuizing zijn verbonden, een bedrag worden 
toegekend, indien bij gebreke van die toeken
ning die arbeid of dat bedrijf door hem rede
lijkerwijze niet zou zijn te aanvaarden. 

12. 1. H et bedrag van het wachtgeld, over 
een jaar berekend, wordt naar boven tot een 
vollen gulden afgerond. Het wordt uitbetaald 
in maandelijksche termijnen. Met toestemming 
van den op wachtgeld gestelde kan de uitbe
taling in langere termijnen gesch ieden. 

2. Bij overlijden wordt het wachtgeld niet 

1 

1 
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langer uitbetaald dan tot en met den dag van 
het overlijden. 

3. Behoudens het bepaalde in het vierde lid 
wordt zoo spoed ig mogelijk na het overlijden 
van een wachtgelder aan zijne weduwe een be
drag uitgekeerd, gel ijkstaande m et het wacht
geld van den overledene over een tijdvak van 
zes weken. Laat de overledene geen weduwe 
na, dan geschiedt de uitkeering ten behoeve 
van de minderjarige wettige of erkende na
tuurlijke kinderen van den wachtgelder. Ont
breken ook zoodan ige kinderen, dan geschiedt 
de uitkeering, indien de overledene kostwinner 
was van ouders, brneders, zusters of meerder
jarige kinderen, ten behoeve van deze betrek
kingen. 

4. Indi en den door den overleden wacht
gelder nagelaten betrekkingen, a ls bedoeld in 
het derde lid , uithoofde van door den over
ledene genoten inkomsten uit of in verband 
met arbeid of bedrijf, tengevolge waarvan op 
het wachtgeld eene vermindering werd toege
past op den voet a ls in artikel 6 bij het genot 
van inkomsten in dienst van een openbaar 
lichaam is bepaald, een uitkeering of daar
mee gelijk te stellen bedrag ter zake van zijn 
overlijden wordt toegekend, dan wordt een be
drag uitgekeerd , gel ijkstaande met het ver
minderd wachtgeld over een tijdvak van zes 
weken. Dit bedrag wordt, indien de ter zake 
van vorenbedoelde betrekking toe te kennen 
uitkeering of het daarmee gelijk te stellen be
drag minder bedraagt dan zes weken van de 
bezoldiging in die betrekking verhoogd met 
het evenredig deel van dat mindere als voren
bedoelde vermindering staat tot die bezoldi
ging. 

5. Indien een overleden wachtgelder geen 
betrekkingen a ls bedoeld in het derde lid, na
laat, kan het daarbedoelde bedrag door het 
bevoegd gezag geheel of ten deele worden 
u itgekeerd voor de betaling van de kosten der 
laatste ziekte en der begrafenis , zoo de na
] atenschap van den overledene voor de be
taling dier kosten ontoereikend is. 

6. Ten aanzien van de toelage, bedoeld in 
art. 4, tweede lid, wordt in overeenkomstigen 
zin gehandeld. 

13. 1. De ter uitvoering van dit besluit te 
nemen beslissingen worden genomen door On
zen Minister van Defensie, met medewerking 
van Onzen Minister van Binnenlandsche Za
ken. 

2. De Commissie, door Ons ingesteld in
gevolge het bepaalde bij art. 12 van Ons be
sluit van 3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 
479), brengt adv ies uit omtrent door belang
hebbenden nopens de toepassing van dit be
sl uit in het midden gebrachte bezwaren en 
wordt in dat geval uitgebreid met twee door 
Ons aan te wijzen officieren of gewezen offi
cieren van de l andmacht. 

3. Aan een verzoek om het advies van de 
in het vorig l id bedoelde Commissie in te 
winnen zal slechts worden voldaan, indien 
dat verzoek bij het Departement van Defensie 
is ingekomen binnen 30 dagen na den datum, 
waarop de ter zake betrekkelijke beslissing is 
verzonden. 

14. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag-

L. & S. 1935. 

teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers ·van Defensie en van Binnen
landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

St. Fillans, den 17den Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N . Deck ers. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. d e W i l d e . 
( Uitgeg. 20 September 1935.) 

s. 515. 

17 Augustus 1935. BESLUIT tot vaststelling 
van een wachtgeldregeling voor militairen 
der Koninkl ijke landmacht beneden den 
rang van officier. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Defensie en van Binnenlandsche Zaken van 4 
April 1935, VIIIste Afdeeling, n° . 129, en van 
12 April 1935, n°. 489 II, Afdeeling Pensioe
nen en \Vachtgelden; 

Gelet op art. 12 van de Militaire Ambte
narenwet 1931 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is in Ons 
besluit van den 30 December 1922 (Staatsblad 
n°. 774) tot vaststelling van een wachtgeld
regeling voor militairen der landmacht be
neden den rang van officier, zooals dat be
sluit laatstelijk is gewijzigd en aangevuld bij 
Ons besluit van 4 Februari 1931 (Staatsblad 
n°. 45), in te trekken en opnieuw vast te stel
len · 

D en Raad van State gehoord (advies van 14 
Mei 1935 , n° . 30); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters van Defensie en van Binnenlandsche Za
ken van 30 J uli 1935 , VIIIste Afdeel ing, n°. 
1, en van 7 Augustus 1935, n°. 489 III, A f
deel ing Pensioenen en Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te trekken ons beslu it van 30 Decem

ber 1922 (Staatsblad n° . 774) tot vaststell ing 
van een wachtgeldregel ing voor militairen der 
landmacht beneden den rang van officier, zoo
a ls dit besluit bij verschillende besluiten is 
gewijzigd en aangevuld, laatstelij k bij beslu it 
van 4 Februari 1931 (Staatsblad n°. 45); 

B . te bepalen: 
Art. 1. 1. Dit besluit verstaat onder "mi

litairen" vrijwillig dienende militairen der 
landmacht beneden den rang van officier, niet 
behoorende tot het verlofspersoneel. 

2. A an den militair wiens dienstverband 
wordt verbroken of niet ver] engd ter zake van 
opheffing van zijne betrekking of wegens ver
andering in de organisatie van het wapen of 
dienstvak, waartoe hij behoort, wordt, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 4, 
eerste I id - tenzij hij op het tijdstip van 
dienstverlating 40 voor pensioen geldige dienst
jaren in den zin van de Pensioenwet voor de 
landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66) heeft, dan 
wel ter zake van ziekte of gebreken in rle ter
men valt om pensioen te genie'en , of den 
leeftijd van zestig jaren heeft bereikt of over
schreden en u it di en hoofde in het genot van 

50 
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pens ioen kan worden gesteld - ten laste van 
het Rijk een wachtgeld toegekend op den voet 
van de bepalingen van dit besluit. 

3. Een zoodanig wachtge ld kan ook worden 
toegekend aan den militair, die op verzoek 
wordt ontslagen, nadat hem is medegedeeld, 
dat het voornemen bestaat tot zij n onts lag op 
grond van het bepaalde bij artikel 19, tweede 
l id, onder c, van het Reglement voor de mi
l itaire ambtenaren der Koninklijke landmacht 
en eveneens aan den milita ir, die verbreking 
van zijn dienstverband vraagt en verkrijgt, 
indi en hij behoort tot een wapen of dienstvak, 
waarbij een overcompleet aan militairen be-
staat of spoedig zal zijn te wachten. . 

2. Met betrekking tot den duur en het be
drag van het wachtgeld worden de militairen 
onderscheiden in: 

a. hen, die uit hoofde va n den aard hunner 
bekwaamheden redelijke rwijze geach t moeten 
worden een gelijkwaa rdige positie ande r da n 
in openbaren dienst ni et binnen een redelijken 
termij n te kunnen verkrijgen ; 

b. de overigen . 
3. 1. Voor de toepassing van de verdere 

artikele n van dit besluit wordt onde!' di enst
tijd - verstaan de werkelijke diensttijd in den 
zin van de P ensioenwet voor de landmacht 
(Staatsblad 1922, n°. 66), volbracht bij het op 
wach tge ld stellen, met dien verstande dat, 
wanneer de diensttijd ten gevolge van ontslag 
is onderbroken geweest, de t ijd vóór de onder
breking !ech ts medetelt, indien de onder
breking minder dan een jaar heeft geduurd. 

2. Bij de toepassing van het derde lid van 
artikel 4 wordt niettemin de t ijd vóór de on
derbreking wel medegeteld, ook al heeft de 
onderbreking een jaar of langer geduurd. 

4. 1. Aan een militair, als bedoeld in ar
tikel 2, onder a, wordt het genot van wacht
geld toegekend gedurende een tijdvak, gelijk 
aan zijn diensttijd . 

2. Aan een militair, als bedoeld in artikel 
2, onder b, wordt het genot van wachtgeld 
toegekend gedurende dri e maanden, vermeer
derd voor hem, di e ten tijde van het ontslag 
kostwinner van een gezin was met drie maan
den en voor de overigen met anderhalve 
maand voor elk jaar door hem volbrachten 
diensttijd. 

3. Voor zooveel een militair ten tijde van 
het ontslag een diensttijd van ten minste t ien 
j aren heeft volbracht en het aantal j aren van 
di en diensttijd te zamen met het aantal jaren 
van den leeftijd , di en hij ten tijde van het 
ontslag heeft bereikt, 55 of meer bedraagt, 
wordt hem na afloop van de in het eerste en 
tweede I id bedoelde termijnen een verder ge
not van wachtgeld toegekend. 

4. Het wachtgeld, bedoe ld in het eerste lid, 
bedraagt: 

a. indien de m ili tair ten t ijde van het ont
slag kostwinner is van een gez in , gedurende 
de eerste drie maanden de laatstel ijk door hem 
genoten bezoldig ing, gedurende de volgende 
d r ie m aanden 85 , gedurende de daarop volgen
de vijf jaren 70, gedurende de daaraan vol
gende vijf jaren 60 en vervolgens 50 ten 
honderd van de laatstelij k genoten bezoldi
ging; 

b. in de overige gevalle n gedurende de 
onder a bedoelde termijnen onderscheidenlijk , 

de laatstelijk genoten bezoldiging en 75, 60, 50 
en 40 ten honderd daarvan; 

een en ander voor zoover de termijn, wa'ar
over het genot van wachtgeld is toegekend 
niet reeds eerder is geëindigd, en met dien 
verstande, dat het wachtgeld niet daalt bene
den het bedrag van het uitgesteld pensioen , 
waarop de betrokkene terzake van het hem 
verleende ontslag uitzicht heeft of indien uit
hoofde van eenigerlei omstand igheid, zoodanig 
uitzicht niet of niet meer ten volle bestaat, 
anders zou hebben gehad. 

5. Het wachtgeld, bedoeld in het tweede 
lid, bedraagt: 

a. indien de milita ir ten tijde van het ont
slag kostwinner is van een gezin, gedurende 
de eerste dri e maanden de laatstelijk genoten 
bezoldiging, gedurende de volgende drie maan
den 85, gedurende de daaraan volgende 5 
jaren 70 en vervolgens 60 ten honderd van die 
bezoldiging; 

b. in de overige gevallen onderscheidenl ijk 
de laatstelijk genoten bezoldiging en 75,- 60 
en 50 ten honderd daarvan gedurende de on
der a bedoelde termij nen ; 

een en a nder met inachtneming van het be
paalde bij de laatste zinsnede van het vorig 
lid. 

6. H et wachtge ld, bedoeld in het derde lid, 
is gelijk aan het bedrag van het uitgestel d 
pensioen, waarop betrokkene ter zake van het 
hem verleende ontslag u itzicht heeft of, indien 
uit hoofde van eeniger le i omstandigheid zoo
danig ui tz icht niet of n iet meer ten volle be
staat, anders zou hebben gehad, met di en 
verstande, dat, indien het evenbedoelde bedrag 
minder bedraagt dan 40 ten honderd van de 
laatstelijk genoten bezoldiging, bedoeld in het 
eerste, tweede en derde I id van artikel 6, het 
wachtgeld gedurende het eerste jaar op laatst
vermeld bedrag wordt gesteld. 

7. W anneer het derde lid n iet van toepas
s ing is, kan in buitengewone gevallen het 
wachtgeld na a floop van de in het eerste en 
tweede lid bedoelde termijnen voor een be
paalden tijd worden voortgezet; dat wacht
geld bedraagt ten hoogste, naargelang de be
trokkene ten tijde van het ontslag al dan niet 
kostwinner was van een gez in , onderscheiden
lijk 50 of 40 ten honderd van de laatstelijk 
genoten bezoldiging. 

5. 1. Wij behouden Ons voor, om in de ge
vallen, waarin zulks door Ons nood ig wordt; 
geoordeeld , aan belanghebbenden de verplich
t ing op te leggen eene verbintenis aan te gaan 
bij het 1·eservepersoneel der I andmacht, zulks 
op de wijze nader door Ons te bepalen; zul 
lende de toekenn ing of verdere uitkeering van 
wachtgeld aan een mi li tair, gedurende den tijd 
bedoeld in artike l 4 van het si uiten dezer ver
bintenis a fh ankelij k worden gesteld. 

2. V an het aangaan van deze verbintenis 
wordt eene akte in tweevoud opgemaakt vol
gens een daarvoor door Onzen Minister van 
Defensie vast te stellen model. 

3. Tijdens den duur van zoodanige verbin
ten is genieten de belanghebbenden eene toe
lage ten bedrage van 5 ten honderd van de 
laatstel ijk genoten bezoldiging. 

4. I nd ien het wachtgeld in de gevall en om
schreven in de artikelen 7, 8 en 10 geheel 
wordt vervallen verklaard, vervall en tevens 
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de verbintenis bij het reservepersoneel en de 
deswege genoten toel age . 

5. Geheele of gedeel telijke schorsing van 
het wachtgeld doet een verbintenis bij het 
reservepersoneel en ook de deswege genoten 
toelage niet vervall en. 

6. De hierbedoelde toelage wordt aan den 
reservist-wachtgelder niet toegekend in de ge
vallen, waarin geen toelagen worden genoten 
door het reservepersoneel, dat daarop over i. 
gens aanspraak heeft. 

6. 1. Onder laatstelijk genoten bezoldiging 
wordt voor de toepassing van dit be lui t, be• 
houdens het bepaalde in de volgende leden, 
verstaan de bezold iging, die in de verlaten 
betrekking op den dag voor het ontslag werd 
genoten, met inbegrip eventueel van de ver
dere op dien dag genoten baten, die bij de 
berekening van den pensioensgrondslag in aan
merking komen, vermeerderd voorts eventueel 
met de t ijdelij ke k indertoelage, d ie door den 
betrokkene zou zijn genoten, indien hij op de 
evenbedoelde bezoldiging in dienst ware ge
bleven. 

2. Indien in de bezoldiging, de baten en 
tijdelijke kindertoelage, in het eerste lid be
doeld, uit anderen hoofde clan wegens perio
dieke verhoogingen, wijziging zou zij n geko
men, wanneer de betrokkene op de laatstelijk 
genoten bezoldiging in d ienst ware gebleven, 
geldt van den datum van inwerkingtred ing 
dier wijziging af het aldus gewijzigd bedrag 
als laatstelijk genoten bezoldig ing. 

3. Voorts wordt, ind ien ter zake van pen
sioen van de mi li ta iren eene bijd rage wordt 
gevorderd, bij de vaststelling van de l aatste
lijk genoten bezoldiging voor hen, die vóór 1 
Juli 1925 op wachtgeld zijn gesteld, hierop 
tot 1 J anuari 1930 een bedrag in mindering 
gebracht. Dit bedrag wordt naar denzelfden 
maatstaf berekend als voor de milita iren op 
grond van artikel 15a va n de Pensioenwet 
voor de landmacht (S taatsbla,d 1922, n °. 66) 
plaats vindt, echter met d ien verstande, dat 
deze berekening geschiedt van de gezamen• 
lijke inkomsten gedurende het laatste jaar 
werkelijken dienst genoten, voor zoover deze 
inkomsten bij de vaststel] ing van den pen
sioensgrondslag in aanmerking kwamen. 

4. In afwijking van h et gestelde in het 
eerste, tweede en derde 1 id wordt voor het 
wachtgeld, toegekend krachtens het derde li d 
van artikel 4 als laatstelijk genoten bezoldi 
ging aangemerkt het bedrag van den pen
sioensgrondslag, waarnaar het claarbedoelde 
wachtgeld is berekend. 

7. 1. W anneer de op wachtgeld-gestelde in
komsten gaat g-en ieten uit of in verband met 
arbeid of bedrijf, na het ontslag ter hand ge• 
nomen, wordt, behoudens het bepaalde in het 
zevende lid van dit artikel: 

A. indien die inkomsten genoten wor
den in dienst van openbare lichamen, zoo. 
dra en zoolang het wachtgeld vermeerderd 
met die inkomsten de laatstel ijk genoten 
bezoldi g ing zou overschr ijden, het wacht
geld met het bedrag dier overschrijding 
verminderd; 

B. in de overige gevall en zoodra en 
zoolang die inkomsten meer bedragen dan 
30 ten honderd van de laatstelijk genoten 
bezoldiging, het wachtgeld met de helft 

van dat meerdere verminderd, met dien 
verstande evenwel , dat zoo dra en zoo lang 
die inkomsten, ook a l bedragen deze 30 of 
mi nder ten honderd van de laatstelij k ge• 
noten bezoldiging, gezamenlijk met het 
wachtgeld meer beloopen dan de laatste
lijk genoten bezoldiging, het wachtgeld 
eveneens met de helft van dat meerdere 
wordt verm inderd en dat nimmer meer 
zal worden gekort, dan wanneer de ge
noten inkomsten waren verkregen in dienst 
van openbai·e lichamen; 

C. bij het gelijk tijd ig gen ieten van in
komsten als bedoeld onder A en B : 

1. indien de inkomsten a ls bedoeld 
onder A grooter zijn dan het versch il tus
schen de laatstelijk genoten bezoldiging 
en het wachtgeld, voor die inkomsten eene 
verminder ing toegepast als onder A is 
aangegeven; daarna wordt het wachtgeld 
nog verminderd met een bedrag gelijk aan 
de helft van de inkomsten als bedoeld 
onder B ; 

2. indien de inkomsten als bedoeld on• 
der A gelijk of kl einer zijn dan het ver
schi l tusschen de laatstelijk genoten be
zoldiging en het wachtgeld, voor die in
komsten geen vermindering toegepast; 
voor de inkomsten als bedoeld onder B 
wordt het wachtgel d zoodra en zoolang 
deze inkomsten meer bedragen dan 30 ten 
honderd van de laatstelijk genoten bezol
diging met de helft van dat meerdere ver
minderd, met dien verstande evenwel, dat 
zoodra en zoolang die inkomsten, ook al 
bedragen deze 30 of minder ten honderd 
van de laatstelijk genoten bezoldiging, ge. 
zamenlijk met het wachtgeld en de inkom• 
sten, als bedoeld onder A , meer beloopen 
dan de laatstelijk genoten bezoldiging, het 
wachtgeld eveneens met de helft van dat 
meerdere wordt verminderd. 

Het hier bepaalde v indt overeenkomstige 
toepass ing ten aanzien van inkomsten, ver
kregen uit of in verband met arbe id of be
drij f, welke geacht moeten worden te zijn ter 
hand genomen gedurende verlof, voorafgaande 
aan het ontslag. 

2. Wanneer de op wachtgeld gestelde in
komsten genoot uit of in verband met a rbeid 
of bedrijf, ter hand genomen vóór den dag, 
waarop het verlof bedoeld onder 1 is inge
gaan , of indien geen verlof is genoten , vóór 
den dag, waarop het ontslag ter zake waarvan 
het wachtgeld hem is verleend is ingegaan, en 
deze inkomsten zijn vermeerderd, zij n ten aan. 
zien van die vermeerdering de bepalingen v'ln 
dit ar t ikel van overeenkomstige toepass ing. 

3. V an het ter hand nemen van eenigen 
arbeid of bedrijf doet de op wachtgeld ge
stelde onverwijld mededeeli ng aan Onzen l\,li
nister van Defensie. D aarbij doet hij voor 
zoover mogelijk opgave van de inkomsten, die 
hij uit de ter hand genomen werkzaamheden 
zal trekken, terwijl hij voorts verpli cht is om, 
ind ien die inkomsten tijdelijk of blijvend wij. 
zig- i ng ondergaan, daarvan tijdig voor de eerst
volgende uitbetal ing van het wachtge ld nadere 
opgave te doen. Zijn de inkomsten niet vooraf 
op te geven, dan doet hij tijdig vóór de eerst,.. 
volgende uitbetali ng van het wachtgeld op· 
gave van de inkomsten, die hij sinds het te r 
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hand nemen der werkzaamheden of sind de 
vorige opgave heeft genoten. Brengt echter de 
aard der werkzaamheden ter beoordeeling van 
Onzen Minister van Defensie mede, dat de in
komsten over een Iangeren termijn moeten 
worden berekend, dan geschiedt de opgave 
dienovere nkomstig en wordt op het wachtgeld 
een vermindering toegepast van een voorloopig 
vastgesteld bedrag onder voorbehoud van ver
rekening aan het einde van den evenbedoel
den termijn. 

4. Bij de vaststelling van het bedrag der 
vermindering kan van de opgave van den 
betrokkene worden afgeweken. Indi en de in
komsten vrijwillig zonder voldoende reden 
worden prijs gegeven of door eigen schuld 
verloren gaan, blijft niettemin de verminde
ring tot het laatstel ijk bepaalde bedrag toege
past. 

5. Indien een op wachtgeld gestelde de in 
dit artikel bedoelde opgave nalaat of ook on
juist of onvolledig doet kan het wachtgeld 
geheel of ten deele worden geschorst of ge
heel worden vervallen verklaard. 

6. De op wachtgeld geste lde wordt geacht 
door het aanvaarden van het wachtgeld te be
willigen, dat allen, die daarvoor naar het 
oordeel der betrokken autoriteit in aanmer
king komen, omtrent zijne omstandigheden 
alle inlichtingen geven, die de betrokken auto
riteit zal dienstig oordeelen . 

7. In geval van inkomsten uit overwerk in 
dienst van openbare lichamen kan worden be
paald, dat voor die inkomsten de in het eerste 
lid van dit artikel onder A en C bedoelde 
vermindering geheel of ten deele tot weder
opzegging achterwege blijft. 

8. 1. Indien de op wachtgeld-gestelde een 
hem aangeboden ambt of betrekking, die hem 
naar het oordeel van Onzen Minister van 
Defensie in verband met zijn persoonlijkheid 
en omstandigheden redelijkerwijze kan worden 
opgedragen, weigert te aanvaarden of ook 
anderszins indien hij in de gelegenheid komt 
om op ee~ wijze, die in verband met zijn per
oonlijkheid en omstandigheden naar het oor

deel van dien Minister voor hem passend kan 
worden geacht, inkomsten te verkrijgen, daar
van geen gebruik maakt, dan wordt niettemin 
het wachtgeld verminderd met een zoodanig 
bedrag, a lsof de verzuimde inkomsten wèl 
worden genoten. 

2. De op wachtgeld-gestelde is voorts ver
pi icht zich te gedragen naar de voorschriften, 
die hem door dien Minister hetzij in het alge
meen hetzij voor cenig bijzonder geval worden 
gegeven, strekkende om tot het verkrijgen van 
een ambt of betrekking of een andere bron 
van inkomsten te geraken. Bij niet-nakoming 
van die voorschriften kan het wachtgeld ge
heel of ten deele worden geschorst of geheel 
worden vervallen verklaard. 

3. De bepalingen van dit art ikel vinden 
overeenkomstige toepassing voor den militair, 
wien is medegedeeld, dat het voornemen be
staat tot zijn ontslag op grond van het be
paalde bij artikel 19, tweede lid , onder C van 
het Reglement voor de militaire ambtenaren 
der Koninklijke landmacht, in dezer voege, 
dat. indien zoodanig militair een ambt of be
trekking weigert of niet van een gelegenheid 
gebruik maakt, als bedoeld in het eerste lid, 

de toekenning van wachtgeld achterwege blijft 
of slechts tot een verminderd bedrag geschiedt 
en dat bij niet-opvolging van de voorschriften, 
a ls bedoeld in het tweede lid, de toekenning 
van wachtgeld achterwege kan blijven of 
slechts tot een verminderd bedrag geschieden. 

9. 1. Voor de toepassing van de artikelen 
7 en 8 van dit besluit worden onder inkomsten 
of verzuimde inkomsten mede verstaan be
dragen, die ter zake van pensioenen ten laste 
van belanghebbende komen of zouden gekomen 
zijn. 

2. Als inkomsten, die genoten worden in 
dienst van een openbaar lichaam worden ten 
deze ook aangemerkt inkomsten uit eene be
trekking, in dienst van een der I ichamen of 
besturen, genoemd in art. 4 der P ensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240). 

10. 1. Het wachtgeld vervalt: 
a. wanneer de belanghebbende op eeniger

lei wijze pensioen gaat genieten, hetzij krach
tens de Pensioenwet voor de landmacht 
(Staatsblad 1922, n°. 66) , hetzij krachtens de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240); 

b. door vervallenverkla,· ing ingeval de op 
wachtgeld-gestelde zich zoodanig gedraagt, dat 
hij, ware hij in dienst gebleven, zou zijn ont
lagen. of indien hij zich zonder toestemming 

van Onzen Minister van Defensie in het bui
tenland vestigt of geacht moet worden aldaar 
duurzaam te verblijven; 

c. bij terugkeer in actieven dienst, hetzij bij 
het leger hier te lande, bij het leger in N e
derlandsch-Indië of de landmacht in Suriname 
of Curaçao, dan wel bij de zeemacht; 

d . op verzoek. 
W anneer het wachtgeld op een der boven

omschreven wijzen i verval len, dan is bij het 
eventueel verstrijken van den termijn, ge
noemd in het eer te of het tweede I id van ar
tikel 4, tevens vervallen het recht op het 
wachtgeld, genoemd in het derde lid van dat 
artikel. 

2. Het vervallen, chors n, verminderen of 
vermeerderen van wachtgeld gaat in met den 
dag, waarop de reden van het vervallen, de 
schors ing, de vermindering of vermeerdering 
intreedt. 

ll. Met den op wachtgeld-gestelde kan een 
regeling worden getroffen krachtens welke het 
wachtgeld geheel of ten deele wordt vervan
gen door een afkoopsom. 

12. Aan hem, die op wachtgeld zal worden 
of is gesteld , kan, ind ien hij elders arbeid of 
bedrijf gaat ter hand nemen, ter zake van de 
kosten , die voor hem aan de daartoe noodige 
verhuizing zijn verbonden, een bedrag worden 
toegekend, indi en bij gebreke van die toeken
ning die arbeid of dat bedrijf door hem rede
lijkerwijze niet zou zijn te aanvaarden. 

13. 1. Het bedrag van het wachtgeld, over 
een jaar berekend, wordt naar boven tot een 
vollen gulden a fgerond. H et wordt uitbetaald 
in maandelijksche termijnen. Met toestemm ing 
van den op wachtgeld gestelde kan de uitbe
taling in langere termijnen ge chieden. 

2. Bij overlijden wordt het wachtgeld niet 
langer uitbetaald dan tot en met den dag van 
overliirlen. 

3. ·Behoudens het bepaalde in het vierde 
lid wordt zoo spoedig mogelijk na het overlij
den van een wachtgelder aan zijn weduwe een 
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bedrag uitgekeerd , gelijkstaande met het 
wachtgeld van den overledene over een tijdvak 
van zes weken. 

Laat de overledene geen weduwe na, dan ge
sch iedt de uitkeering ten behoeve van de min
derjarige wettige of erkende natuurlijke kin
deren van den wachtgelder. Ontbreken ook 
zoodanige kinderen , dan geschiedt de uitkee
ring, indien de overledene kostwinner was 
van ouders, broers, zusters of meerderjarige 
kinderen, t en behoeve van deze betrekkingen. 

4. Indi en den door den overleden wacht
gelder nagelaten betrekkingen, als bedoeld in 
het derde lid, uit hoofde van door den over
ledene genoten inkomsten uit of in verband 
met arbeid of bedrijf, ten gevolge waarvan op 
het wachtgeld eene vermindering werd toege
past als in artikel 7 bij het genot van inkom
sten in dienst van een openbaar li chaam is 
bepaald, een uitkeering of daarmee gelijk te 
stellen bedrag ter zake van zijn overlijden 
wordt toegekend, dan wordt een bedrag uit
gekeerd, gelijkstaande met het verminderd 
wachtgeld over een t ijdvak van zes weken. Dit 
bedrag wordt, indien de ter zake van voren
bedoelde betre kking toe te kennen uitkeering 
of het daarmee gelijk te stell en bedrag min- i 
der bedraagt d a n zes weken van de bezoldi 
ging in die betrekking, verhoogd met het 
evenredig deel van het mindere a ls vorenbe
doelde ve rmindering staat tot die bezoldiging. 

5. Indien een overleden wachtgelder geen 
betrekkingen, als bedoeld in het derde lid, 
nalaat, kan h et daarbedoel de bedrag door het 
bevoegd gezag geheel of ten deele worden 
uitgekeerd voor de betaling van de kosten 
der laatste ziekte en der begrafenis, zoo de 
nalatenschap van den overledene voor de be
taling dier kosten ontoereikend is. 

6. Ten aanz ien van de toelage, bedoeld in 
artikel 5, derde lid , wordt in overeenkomsti
gen zin gehandeld. 

14. 1. De ter uitvoering van dit besluit te 
nemen hesl iss ingen worden genomen door 
Onzen Minister van D efensie met medewer
king van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken . 

2. De Commissie, door Ons ingesteld inge
volge het bepaalde bij artikel 12 van Ons be
sluit van 3 Augustus 1922 (Staat sblad n°. 
479) brengt advies uit omtrent door bela ng
hebbenden nope ns de toepassing van di t be
sluit in het midden g-ebrachte bezwaren en 
wordt in dat geval t ,itgebre id met twee door 
Ons aan te wiizen officieren of gewezen offi
cieren van de l a ndmacht. 

3. Aan een verzoek om het advies van de 
in het vorig lid bedoelde commissie in te win
nen zal slech ts worden vol <laan , indien dat ver
zoek bij het D epartem ent van D e fens ie is in
gekomen binnen 30 dagen na den datum, 
waarop de ter zake betrekkelijke bes! iss ing is 
verzonden. 

15. Dit beslui t treedt În werking met in
gang van den tweeden dag na di en der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Defensie en van Bin
nenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 

geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

St. Fillans, den 17den Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Def ensie, L. N. Deck ers. 
De Minister van Binnenlandsche Za ken, 

J. A. d e W i 1 d e. 
( Uitgeg . 20 S eptembe,· 1935. ) 

s. 516. 

1 7 Augustus ' 19 35 . BESLUIT tot vaststelling 
van een wachtgeldregeling voor het mi li
taire personeel der zeemacht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

D efens ie en van Binnenl andsche Zaken van 
4 April 1935 , VIIIe Afdeeling, n° . 129, en 
van 12 Apri l 1935 , n°. 489 II, Afdeeling Pen
sioenen en W achtgelden ; 

Gelet op artikel 12 van de Militai re Amb
tenarenwet 19 31 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons B e
slu it van den 30 Maart 1927 (Staatsblad n°. 
64) tot vaststelling van een wachtgeldregeling 
voor het mi l itair personeel der zeemacht, zoo
als dat Besluit is gewijzigd en aangevuld bij 
Ons B esluit van 4 F ebruari 1931 (Staatsblad 
n°. 46), in te trekken en opnieuw vast te stel
len· 

D~n Raad van State gehoord (advies van 
14 M e i 1935, n°. 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onze Ministers 
van Defensie en van Binnenlandsche Za ken 
van 30 Juli 1935, VIIIe Afdeeling, n°. 1, en 
van 7 Augustus 1935, n°. 489 III, Afdeeling 
P ensioenen en W achtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . in te trekken Ons Besluit van 30 Maart 

1927 (Staatsblad n°. 64), tot vaststelling van 
een wachtgeldregeling voor het militaire per
soneel der zeemacht, zooal s dat B esluit is ge
wijzigd en aangevuld bij B esluit van 4 Fe
bruari 1931 (Staatsblad n°. 46); 

B. te bepalen: 
Art. 1. 1. Dit Besluit verstaat onder " mi

litairen" vrijwi llig dienende militairen der 
zeemacht, niet behoorende tot de Koninklijke 
Marine-R eserve. 

2. A an den militair wiens ontslag wordt 
verleend ter zake van de opheffing van zijne 
betrekking of wegens verandering in de or
ganisatie van den tak van dienst, waartoe hij 
behoort, wordt met inachtneming van het be
paalde in artikel 6, eerste lid, - tenzij hij op 
het tijdstip van dienstverlating 40 voor pen
sioengeldige dienstjaren heeft in den zin van 
de Pensioenwet voor de Zeemacht (Staatsblad 
1922, n°. 65) , dan wel ter zake van ziekten 
of gebreken in de termen valt om op pensioen 
te worden gesteld - ten l aste van het Rijk 
een wachtgeld toegekend op den voet van de 
bepal ingen van dit beslui t. 

3. Een zooda nig wachtgeld kan ook worden 
toegekend aan den milita ir, di e den wensch 
te kennen geeft, op wachtgel d te worden ge
steld, nadat hem is medegedeeld , dat het 
voornemen bestaat tot zijn ontslag op grond 
van het bepaalde bij artikel 20 onder C van 
het R eglement rechtstoestand militairen zee
macht, of wanneer hij behoort tot een tak van 
dienst, waarbij een overcompleet aan militai-
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ren bestaat of spoedig zal zijn te verwachten, 
in welk geval het te geven ontslag niet wordt 
beschouwd te zijn verleend op verzoek. 

2. Met betrekking tot den duur en het be
drag van het wachtgeld worden de militairen 
onderscheiden in: 

a. hen, die uit hoofde van den aard hunner 
belnvaamheden redelijkenvijze geacht moeten 
worden een gelijkwaardige positie anders dan 
in openbaren dienst n iet binnen een redelijken 
term ijn te kunnen verkrijgen ; 

b . de overigen. 
3. 1. Voor de toepassing van de verdere 

artikelen van dit Besluit wordt onder dienst
t ijd verstaan de voor pens ioen geldi ge dienst 
in den zin van de Pensioenwet voor de zee
macht (Staatsblad 1922, n". 65), volbracht 
op den datum, waarop het wachtgeld ingaat, 
met dien verstande dat wanneer de dienst
tijd ten gevolge van ontslag is onderbroken 
geweest, de tijd vóór de onderbreking slechts 
medetelt, indien de onderbreking minder dan 
een jaar heeft geduurd, waarbij diensttijd in 
reserve doorgebracht, waartoe de betrokkene 
krachtens zijn verbintenis bij de actieve zee
macht verplicht was , niet als onderbreking 
wordt beschouwd. 

2. Bij de toepassing van het derde lid van 
artikel 5 wordt niettemin de tijd vóó,· de on
derbreking wel medegeteld, ook a l heeft de 
onderbreking een jaar of langer geduurd. 

4. 1. Onder laatstelijk genoten bezoldiging 
wordt voor de toepassing van dit besluit, be
houdens het bepaalde in de volgende leden, 
verstaan de bezoldig ing, die in de verlaten 
betrekking op den dag voorafgaande aan het 
ontslag werd genoten of zou genoten zijn bij 
plaatsing in Nederland aan wal, vermeerderd 
met de op dien dag genoten inkomsten of 
baten, voor zooverre deze bij de berekening 
van den pensioensgrondslag in aanmerking 
komen en voorts eventueel met de tijdelijke 
kindertoelage welke door den betrokkene zou 
zijn genoten indien hij op de vorenbedoelde 
bezoldiging in dienst ware gebleven. Dage
lijksche soldijen en andere dagelijksche inkom
sten worden tot inkomsten over een jaar her
leid, waarbij het jaar wordt gerekend op 365 
dagen. 

2. Indien in de bezoldiging, de inkomsten, 
de baten en de tijdelijke kindertoelage, in het 
eerste lid bedoeld, uit andere hoofde dan 
wegens periodieke verhoogingen, wijziging zou 
zijn gekomen, wanneer de betrokkene op de 
l aatstelijk genoten bezoldiging in dienst ware 
gebleven, geldt van den datum van inwerking
treding dier wijziging af het aldus ge_wijzigd 
bedrag al s laatstelijk genoten bezoldiging. 

3. Met afwij king van het gestelde in het 
eerste en tweede lid wordt voor het wachtgeld, 
toe te kennen krachtens het derde I id van ar
t ikel 5, als l aatstelijk genoten bezoldiging aan
gemerkt het bedrag van den pensioensgrond
slag, geldende op den datum van het ontslag. 

5. 1. Aan een militair, als bedoeld in ar
tikel 2 onder a, wordt het genot van wacht
geld toege kend gedurende een tijdvak gelijk 
aan zijn diensttijd. 

2. Aan een militair, als bedoeld in artikel 2 
onder b, wordt het genot van wachtgeld toe
gekend gedurende 3 maanden, vermeerderd 
voor hem, die ten tij de van het ontslag kost-

winner van een gezin was, met drie maanden, 
en voor de overigen met anderh alve maand 
voor el k jaar door hem volbrachten diensttijd. 

3. Voor zooveel een militair ten tijde van 
het ontslag een werkelij ken diensttijd van ten 
m inste tien jaren heeft volbracht en het aan
tal jaren van dien diensttij d te zamen met het 
aantal jaren van den leeftijd, dien hij ten 
tijde van het ontslag hee ft bereikt, 55 of meer 
bedraagt, wordt hem na .afloop van de in het 
eerste en tweede lid bedoelde termijnen een 
verder genot van wachtgeld toegekend. 

4. Het wachtgeld, bedoeld in het eerste lid , 
bedraagt: 

a. indien de militair ten tij de van het ont
slag kostwinner is van een gezin, gedurende 
de eerste drie maanden de laatstelij k door hem 
genoten bezoldiging, gedurende de volgende 
drie maanden 85, gedurende de daarop vol 
gende vijf jaren 70, gedurende de daaraan 
volgende vijf j aren 60, en vervolgens 50 ten 
honderd van de laatstelijk genoten bezold i
g ing ; 

b. in de overige gevallen gedurende de 
onder a bedoelde termijnen onderscheidenl ijk 
de laatstelijk genoten bezoldiging en 75, 60. 
50 en 40 ten honderd daarvan; 

een en ander voor zoover de termijn, waar
over het genot van wachtgeld is toegekend, 
niet reeds eerder is geëind igd. 

5. H et wachtgeld, bedoeld in het tweede 
lid, bedraagt: 

a. indien de militair ten tijde van het ont
slag kostwinner is van een gezin, gedurende 
de eerste drie maanden de laatstelijk genoten 
bezoldiging, gedurende de volgende drie maan
den 85, gedurende de daaraan volgende 5 
ja ren 70 en vervolgens 60 ten honderd van die 
bezoldiging; 

b. in de over ige gevallen onderscheidenlij k 
de laatstelijk genoten bezoldiging en 75 , 60 
en 50 ten honderd daarvan gedurende de 
onder a van dit lid bedoelde termij nen ; 

een en a nder voor zoover de te1mij n, ,vaar
over het wachtgeld is toegekend. niet reeds is 
verstreken. 

6. Het wachtgeld, bedoeld in het vierde en 
in het vijfde lid, daalt niet beneden het be
drng van het uitgesteld pensioen, waarop de 
betrokkene ter zake van het hem verleende 
ontslag uitzicht heeft, of, indien uithoofde van 
eenigerlei omstandigheid zoodanig uitzicht niet 
of niet meer ten volle bestaat, anders zou heb
ben gehad. 

7. H et wachtgeld, bedoeld in .het derde l id, 
dat na afloop van de te,·mijnen, bedoeld in het 
eerste en tweede lid , wordt genoten, is gelijk 
aan het bedrag van het uitgesteld pensioen, 
waarop de betrokkene ter zake van het hem 
verleende ontslag uitzicht heeft of, indien u it
hoofde van eenigerl ei omstandigheid zoodanig 
uitzicht niet of niet meer ten volle bestaat, 
anders zou hebben gehad, met dien verstande, 
dat, indien het evenbedoelde bedrag minder 
bedraagt dan 40 ten honderd van de laatste
lijk genoten bezoldiging, bedoeld in het eerste 
en tweede lid van arti kel 4, het wachtgeld ge
durende het eerste jaar op Iaatstvermeld be
drag wordt gesteld. 

8. Wanneer het derde lid niet van toepas
sing is, kan in buitengewone gevallen het 
wachtgeld , na afloop van de in het eerste en 
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tweede lid bedoelde termijnen, voor een be
paalden tijd worden voortgezet; dat wacht
geld bedraagt ten hoogste, naar gelang de be
trokkene ten tijde van het ontslag al dan niet 
kostwinner was van een gezin, onderscheiden
lijk 50 of 40 ten honderd van de laatstelijk 
genoten bezold iging. 

6. 1. Wij behouden Ons voor om in de ge
vallen, waarin zulks door Ons noodig wordt 
geoordeeld, aan belanghebbenden, op wie het 
bepaalde in artikel 45, vierde lid, der Dienst
plichtwet niet van toepassing is, de verplich
ting op te leggen eene benoeming te aanvaar
den of een verbintenis aan te gaan bij het 
personeel der Koninklijke Marinereserve. De 
toekenning of verdere uitkeering van wacht
geld aan een gewezen militair gedurende den 
tijd, bedoeld in artikel 5, wordt alsdan af
hankelijk gesteld van het aanvaarden der be
noeming of het sluiten van vorenbedoelde ver
bintenis. 

2. Indien het wachtgeld in de gevallen, 
omschreven in de artikelen 7, 8 en 10, geheel 
wordt vervall en verklaard, vervalt tevens de 
reserveplicht, krachtens deze regeling opge
legd. 

3. Geheele of gedeeltelijke schorsing van 
u itbetaling van het wachtgeld doen den re
serveplicht niet vervallen. 

7. 1. Wanneer de op wachtgeld gestelde in
komsten gaat genieten uit of in verband met 
arbeid of bedrijf, na het ontslag ter hand 
genomen, wordt, behoudens het bepaalde in 
1:iet tweede lid , 

a. indien de inkomsten genoten worden in 
dienst van openbare lichamen, zoodra en zoo
lang het wachtgeld, vermeerderd met die in
komsten de laatstelijk genoten bezoldiging zou 
overschrijden, het wachtgeld met het bedrag 
dier overschrijding verminderd ; 

b. in de overige gevallen: 
het wachtgeld voor den duur van die in

komsten met een bedrag gelijk aan de helft 
van die inkomsten verminderd, met dien ver
stande, dat van de inkomsten buiten aanmer
king blijft een bedrag gelijk aan het verschil 
tusschen het wachtgeld en de laatstelijk ge
noten bezoldiging of, bedraagt dit verschil 
meer dan 30 ten honderd van die bezoldiging, 
een bedrag gelijk aan 30 ten honderd van die 
bezoldiging, en dat nimmer meer zal worden 
gekort, dan wanneer de genoten inkomsten 
waren verkregen in dienst van openbare 
li chamen; 

c. bij het gel ijktijdig genieten van inkom
sten als bedoeld onder a en b, het wachtgeld 
verminderd met het eventueel gedeel te der in
komsten onder a, waarmede deze , vermeerderd 
met het wachtgeld, het bedrag der laatstelijk 
genoten bezoldiging overschrijden, doch ten 
aanzien van de overblijvende inkomsten ge
handeld , alsof zij alle onder b vallen, echter 
met dien verstande, dat bij de laatstbedoelde 
vermindering nimmer meer wordt afgetrokken 
dan de helft van de inkomsten onder b. 

2. Ingeval uit overwerk in dienst van open
ba,·e lichamen inkomsten worden genoten, 
kan worden bepaald, dat de in het eerste lid 
onde1· a en c bedoel de vermindering geheel of 
ten deele tot wederopzegging achterwege 
b lijft. 

3. H et bepaal de in het eerste en tweede lid 

vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien 
van inkomsten, verkregen uit of in verband 
met arbeid of bedrijf, welke zijn ter hand ge
nomen gedurende verlof onmiddellijk vooraf
gaande aan het ontslag, dan wel gedurende 
den tijd van nonactiv ite it of ter beschikking, 
waaraan het ontslag aansluit. 

4. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand 
genomen vóór den dag, waarop het ontslag, 
ter zake waarvan het wachtgeld hem is ver
leend of - in de gevall en, in het derde lid 
bedoeld -, vóór den dag, waarop het verlof, 
de nonactiv iteit of de terbeschikk ingstelling is 
ingegaan, op of na dien dag inkomsten of 
meerdere inkomsten gaat genieten, zijn ten 
aanzien van die inkomsten of meerdere inkom
sten de bepalingen van dit artikel van over
eenkomstige toepassing. 

5. Van het ter hand nemen van eenigen 
arbeid of bedrijf doet de op wachtgeld ge. 
stelde onverwijld mededeeling aan Onzen Mi
nister van Defensie. Daarbij doet hij voor zoo
ver mogelijk opgave van de inkomsten, die hij 
uit de ter hand genomen werkzaamheden zal 
trekken, terwijl hij voorts verplicht is om, in
dien die inkomsten tijdelijk of blijvend wijzi
ging ondergaan, daarvan tijdig vóór de eerst
volgende u itbetaling van het wachtgeld na
dere opgave te doen. Zijn de inkomsten niet 
vooraf op te geven, dan doet hij t ijdig vóór 
de eerstvolgende uitbetaling van het wacht
geld opgave van de inkomsten, die hij sinds 
het ter hand nemen der werkzaamheden of 
sinds de vorige opgave heeft genoten. Brengt 
echter de aard der werkzaamheden , ter beoor
deeling van Onzen Minister van Defensie 
mede, dat de inkomsten over een langeren 
termijn moeten worden berekend, dan ge
schiedt de opgave dienovereenkomstig en 
wordt op het wachtgeld een vermindering toe
gepast van een voorloopig vastgesteld bedrag 
onder voorbehoud van verrekenin~ aan het 
einde van den evenbedoelden termiJn. 

6. Bij de vaststelling van het bedrag der 
vermindering kan van de opgave van den be
trokkene worden afgeweken. Indien de in
komsten vrijwillig zonder voldoende reden 
worden prijs gegeven of door eigen schuld 
verloren gaan , blijft niettemin de verminde
r ing tot het 1 aatstelij k bepaalde bedrag toe
gepast. 

7. Indien een op wachtgeld gestelde de in 
dit artikel bedoelde opgave nalaat of onjuist 
of onvolledig doet, kan de uitbetaling van het 
wachtgeld geheel of ten deele worden ge
schorst of het wachtgeld geheel of ten deele 
worden vervallen verklaard . 

8. De op wachtgeld gestelde wordt geacht 
door het aanvaarden van het wachtgeld te 
bewilligen, dat a llen, die daarvoor naar het 
oordeel der betrokken autoriteit in aanmer
king komen, omtrent zijne omstandi gheden 
alle inlichtingen geven, die de betrokken 
autoriteit zal dienstig oordeelen. 

8. 1. Indien de op wachtgeld gestelde een 
hem aangeboden in Nederland te vervullen 
ambt of betrekking, die hem naar het oordeel 
van Onzen :Minister van Defensie in verband 
met zijn persoonlijkheid en omstandigheden 
redelijkerwijze kan worden opgedragen, wei
gert te aanvaarden of ook anderszins, indien 



1935 17 AUGUSTUS (t:5. 516) 792 

hij, in de gelegenheid komende om op een 
wijze, di e in verband met zij n persoonlijkheid 
en omstandigheden naar het oordeel van dien 
Minister voor hem passend kan worden ge
acht, inkomsten te verkrijgen, daarvan geen 
gebruik m aakt, dan wordt niettemin het wach t
geld verminderd met een zoodanig bedrag, 
alsof de verzuimde inkomsten wel worden 
genoten. 

2. De op wachtgeld gestelde is voorts ver
pi icht zich te gedragen naar de voorschr iften, 
die hem door dien Minister hetzij in het a lge
meen, hetzij voor eenig bijzonder geval wor
den gegeven, strekkende om tot het verkrijgen 
van een ambt of betrekking of een andere 
bron van inkomsten te geraken. Bij n iet-na
koming van die voorschriften kan de uitbe
taling van het wachtgeld geheel of ten deele 
worden geschorst of het wachtgeld gehee l of 
ten deele worden vervall en verklaard. 

3. De bepalingen van dit artikel v inden 
overeenkomstige toepassing voor den m ili ta ir, 
wien is medegedeeld, dat het voornemen be
staat tot zijn ontslag op grond van het be
paalde bij artikel 20 onder C van het Regl e
ment rechtstoestand mili ta iren zeemacht, in 
dezer voege, dat, indien zoodanig mi li tair een 
ambt of betrekking weigert of niet van een 

1 
gelegenheid gebrui k maakt, als bedoeld in het 
eerste lid, de toekenning van wachtgeld ach
terwege blijft of slechts tot een verminderd 
bedrag gesch iedt en dat bij niet-opvolg ing van 
de voorschriften, a ls bedoeld in het tweede 
lid, de toekenning van wachtgeld achterwege 
kan blijven of slechts tot een verm inderd be
drag geschieden. 

9. 1. Voor de toepassing van de artikelen 
7 en 8 worden onder inkomsten of verzu imde 
inkomsten mede verstaan bedragen, die a ls 
pensioenpremies ten laste van den belangheb
bende komen of zouden gekomen zijn. 

2. Al s inkomsten, die genoten worden in 
dienst van een openbaar lichaam, worden ten 
deze ook aangemerkt inkomsten u it een be
trekking in di enst van een der lichamen of 
besturen, genoemd in ar t. 4 der P ens ioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240). 

10. 1. H et wachtgeld vervalt: 
a. wanneer de belanghebbende pens ioen 

gaat gen ieten, hetzij krachtens de Pensioenwet 
voor de zeemacht (Staatsblad 1922, n° . 65), of 
de P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240); 

b. door vervall enverklaring, ingeval de op 
wachtgeld gestelde zich zoodanig gedraagt, 
dat hij . ware hij in dienst gebleven, zou zijn 
ontslagen , of ind ien hij zich zonde r toestem
ming van Onzen M inister van Defensie in het 
buitenland vest igt of geacht moet worden al
daar duurzaam te verblij ven; 

c. bij terugkeer in actieven d ienst bij de 
zeemacht; 

d. op ve rzoek . 
Wanneer het wach tgeld op een der boven

omschreven wijzen is vervall en, dan is bij het 
eventueel verstrijken van den termijn , ge
noemd in het eerste of het tweede lid van ar
tikel 5, tevens vervallen het recht op het 
wachtgeld, genoemd in het derde lid va n dat 
artikel. 

2. Het vervall en, schorsen van ui tbetaling. 
verminderen of vermeerderen van wachtge ld 
gaat in met den dag, waa rop de reden van 

het vervall en, de schors ing, de verminder ing 
of vermeerdering intreedt. 

ll. Met den op wachtgeld gestelde kan 
eene regeling worden getroffen krachtens 
wel ke het wachtgeld geheel of ten deele wordt 
vervangen door een afkoopsom. 

12. A an hem, die op wachtgeld zal worden 
of is gesteld, kan, indien hij elders arbeid of 
bedrijf gaat ter hand nemen, ter zake van de 
kosten, di e voor hem aan de daartoe noodige 
verhuizing zijn verbonden, een bedrag worden 
toegekend, indien bij gebreke van d ie toeken
ning, die a rbe id of dat bedrijf door hem 
redelijkerwijze niet zou zijn te aanvaarden. 

13. 1. Het bedrag van het wachtgeld, over 
een jaar berekend, wordt naar boven tot een 
voll en gulden afgerond. H et wordt ui tbetaald 
in maandelijksche termijnen. Met toestemming 
van den op wachtgeld gestelde kan de uit
betal ing in langere termijnen geschieden. 

2. Bij overlijden wordt het wachtgeld niet 
langer ui tbetaald dan tot en met den dag va n 
overlijden, 

3. Behoudens het bepaa lde in het 4de lid 
wordt zoo spoedig mogelijk na het overlijden 
van een wachtgelder aan zijn weduwe een be
drag uitgekeerd gelijkstaande met het wacht
geld van den overledene ove1: een t ijdvak van 
zes weken. L aat de overledene geen weduwe 
na, dan geschiedt de uitkeering ten behoeve 
van de minderjarige wettige of erkende na
tuurlijke kinderen van den wachtge lder. Ont
breken ook zoodanige kinderen, dan gesch iedt 
de u itkeering, indien de overledene kostwin
ner was van ouders, broeders, zusters of mee r
derjarige kinderen, ten behoeve van deze be
trekkingen. 

4. Indien den door den overleden wacht
gelder nagelaten betrnkkingen, als bedoeld 
in het 3de I id, uithoofde van door den over
ledene genoten inkomsten uit of in verband 
met arbeid of bedrij f, tengevolge waarvan op 
het wach tge ld een verminder ing werd toege
past op den voet a ls in artikel 7 bij het genot 
van inkomsten in dienst van een openbaar 
li chaam is bepaald , een uitkee,· ing of daa r
mee gelijk te stellen bedrag terzake van zijn 
overlijden wordt toegekend , dan wordt een 
bedrag ui tgekeerd, gelijkstaande met het ver
m inderd wachtgeld over een tijdva k van zes 
weken. D it bedrag wordt, indi en de ter zake 
van vorenbedoelde betrekking toe te kennen 
u itkeering of het daarmee ge lijk te stellen 
bedrag minder bedraagt dan zes weken van de 
bezoldiging in d ie betrekking, verhoogd met 
het evenred ig deel van dat n1i ndere a ls voren
bedoelde vermindering staat tot die bezoldi 
ging. 

5. Indien een overleden wachtgelde1· geen 
betrekki ngen, als bedoeld in het derde lid , 
nalaat, kan het daarbedoelde bedrag door het 
bevoegd gezag geheel of ten deele worden 
u itgekee rd voor de betal ing van de kosten der 
1 aatste ziekte en der begrafenis, zoo de na la
tenscha p van den overledene voor de beta ling 
die r kosten ontoe re ikend is. 

14. 1. De ter uitvoering van dit besluit 
te nemen besli ss ingen worden genomen door 
Onzen Ministe1· van Defensie, met medewer
king van Onzen Ministe r van Binnenl andsche 
Zaken. 

2. De commissie. door Ons ingesteld ing-c-



793 21 AUGUSTUS (S. 516-517) 1935 

volge het bepaalde bij art. 12 van Ons besluit 
van 3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479) 
brengt advies uit omtrent door bel anghebben
den nopens de toepassing van dit besluit in 
het midden gebrachte bezwaren en wordt in 
dat geval uitgebreid met twee door Ons aan 
te wijzen officieren of gewezen officieren van 
de zeemacht. 

3. Aan een verzoek om advies van de in 
het vorig lid bedoelde commissie in te winnen 
zal slechts worden voldaan, indien dat ver
zoek bij het Departement van Defens ie is in
gekomen binnen 30 dagen na den datum, 
waarop de ter zake betrekkelijke beslissing is 
verzonden. 

15. Di t besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekeni ng van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Defensie en van Bin
nenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

St. Fillans, den 17den Augustus 1935. 

WILHELM! A. 
De Minister van Defensie, L. N." De c k e r s. 

De Minister van B innenland;~c he Zaken, 
J. A. de W i I d e . 

( Uitr,er, . 20 Septe1nb er 1935.) 

s. 517. 

21 Augustus 1935. BESLUIT tot instelling 
van een Departement van Algemeen Be
stuur, dat den naam zal dragen van Mi
nisterie van L andbouw en Visscherij en 
tot wijziging van den naam van het Mi
nisterie van Economische Zaken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op het rapport van den Raad van Ministers 

van 30 Juli 1935 , n°. 329, Kabinet M.R.; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

13 Augustus 1935, n° . 33); 
Gezien het nader rapport van den R aad van 

Ministers van 19 Augustus 1935, n°. 354, 
K abinet M.R.; 

Gelet op artikel 77 der Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. In te stell en een Departement van Al 
gemeen Bestuur, dat den naam zal dragen 
van "Ministerie van Landbouw en Visscherij". 

II. Aan het Hoofd van het onder I ge
noemd Departement de zorg op te dragen 
voor de zaken betreffende: 

de organisatie van de Di rectie van den 
Landbouw ; 

h et l a ndbouwonderwijs; 
den landbouwvoorl ichtingsdienst; 
de maatregelen tot wering en bestrijdmg 

van ziekten van cultuurgewassen en van voor 
cultuurgewassen schadelijke dieren ; 

de paarden- , rundvee-, varkens-, schapen
en geitenfokkerij en de pluimvee- en bij en
teelt· 

de ' Rijkslandbouwproefstations, de proef
boerderijen en de proef vel den; 

de trekhondenfokkerij; 
de pacht ; 

het la ndbouwkrediet; 
de bevloeiingen en de ontwater ing in het 

belang van den landbouw ; 
de ruilverkaveling ; 
de jacht; 

de bescherming van in het wild levende dier
soor ten, nuttig voor den landbouw; 

de bestrijding van bedrog in den handel m 
meststoffen, zaaizaden en veevoeder; 

het Veeartsenij kundig Staatstoezicht en de 
bestrijding van veeziekten ; 

de keuring van voor uitvoer bestemd vee; 
de Rijksserumimichting; 
het Staatsveeartsenij kundig Onderzoekings

instituut ; 
de verstrekking van g rond aan l andarbei

ders · 
de' ontginning van woeste gronden (voor be

bossching en voor stichting boerderijen) ; 
het beheer van de R entambten en den 

Scheurpolder; 
het Staatsboschbeheer; 
het Rijksboschbouwproefstation; 
de bescherming van bosschen en andere hout-

opstanden; 
het behoud van natuurschoon; 
de maatregelen op zuivelgebied ; 
de bevordering van den afzet van landbouw

producten; 
de economische landbouwvoorlichting; 
de internationale m aatregelen en de alge-

meene zaken den landbouw betreffende; · 
de I andbouwstatistiek ; 
de landbouw-crisis-aangelegenheden; 
de visscherij. 
III . All e bevoegdheden en verplich tingen, 

onderwerpen betreffende, in di t beslui t onder 
II genoemd, en welke bij bestaande a lgemeene 
maatregelen van bestuur aan Onzen Minister 
van Economische Zaken zijn opgedragen, gaan 
over op Onzen Minister van L andbouw en 
Visscherij . 

All e verpl ich tingen, de in het vor ig lid be
doelde onderwerpen betreffende, welke bij be
staande algemeene maatregelen van bestuur 
aan derden tegenover Onzen Minister van 
Econom ische Zaken zijn opgelegd, worden na 
het in werking t reden van dit besluit, geach t 
te zijn opgelegd tegenover Onzen Minister van 
Landbouw en Visscherij . 

IV. Den naam van het Ministerie van 
Economische Zaken te wijzigen in dien van 
Ministerie van H andel , Nijverheid en Scheep
vaar t. 

V. Di t besluit treedt in werking met in
gang van 2 September 1935. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Al gemeen B estuur, zijn belast met de ui t
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonde n aan den R aad van State. 

St. Fi ll ans, den 21sten Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

Voo,·zitte,· van den Raad van Ministers, 
H. Co I ij n. 

(Ui tgeg. 30 Augustus 1935. ) 
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28 Augustus 1935. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 16, tweede lid, der Nijver
heidsonderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 
Augustus 1935, n°. 16244 II, afdeel ing Nij
verhe idsonderwijs; 

Gelet op het tweede lid van artikel 16 der 
Nijverheidsonderwijswet; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, de bepalingen betreffende de bezoldiging 
van het personeel der Rijks- en van Rijkswege 
gesubs idieerde nijverheidsscholen te he rzi en 
en nader vast te stell en; 

Gehoord de Centrale Commissie voor ge
•organiseerd overleg in ambtenarenzaken, ad
vies van 31 J ui i 1935, n°. 5306; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
20 Augustus 1935, n°. 21; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Augustus 1935, n°. 
15221. afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
met intrekking voor zoover dit n iet reeds is 

geschied bij Ons besluit van 6 Augustus 1935 
(Staatsblad n° . 501) , van Ons besluit van 31 
Mei 1926 (Staatsblad n°. 159), zooals dit laat
stelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 29 De
cember 1933 (Staatsblad n°. 778) , te bepalen: 

HOOFDSTUK I . 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Waar in dit besluit en in de bij
lagen <laai-van gesproken wordt van : 

1. ,,Onze Minister" en "de Minister" is 
daaronder te verstaan Onze Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen; 

2. ,,directeur(en)" en "leeraar" of " leera
ren" zijn daaronder, tenzij uitdrukkelijk an
ders is bepaald, begrepen onderscheidenlijk 
directrice(s) en leerares(sen); 

3. ,,beambten" is daaronder te verstaan 
het niet-onderwijzend personeel, met uitzon
dering van dienstboden, werkvrouwen, hen 
wier bezoldiging in uur- of dagloon wordt uit
gedrukt, en de overigens volgens arbeidsover
eenkomst te werk gestelden; 

4. ,,het bevoegd gezag" is daaronder te 
verstaan voor wat het personeel betreft van: 

a . de Rijksnijverheidsscholen, Onze Minis
ter; 

b . de door het Rijk gesubsidieerde gemeen
telijke en bijzondere n ijverheidsscholen, onder
·scheidenlijk het gemeente- en het schoolbe
tuur; 

5. ,,nijverheidsschool" en "nijverheidsscho
len" zijn daaronder, tenzij uitdrukkelijk an
ders is bepaald, te verstaan de Rijks- of van 
Rijkswege gesubsidieerde gemeentelijke of bij
zondere scholen of cursussen, bedoeld in arti
kel 11 van de Nijverheidsonderwijswet; 

6. ,,wedde" is daaronder, tenzij uitdrukke
lijk anders is bepaald , te verstaan het salaris 
zonder de eventueele kindertoelage, beloonin
gen en emolumenten; 

7. ,,bezoldiging" is daaronder, tenzij uit
drukkelijk anders is bepaald , te verstaan de 

wedde, vermeerderd met de eventueele kinder
toelage, belooningen en emolumenten. 

2. 1. Het bevoegd gezag bepaalt de bezol
diging van directeuren , leeraren, beambten en 
van overig personeel van de nijverheidsscho
len, met inachtneming van de in de artikelen 
van dit besluit gestelde regelen, overeenkom
stig de voor iedere groep in de bijlagen A, 
B, C en D vervatte voorschr iften. 

2. Het bevoegd gezag verhoogt de wedde 
van hem of haar, die een betrekking bekleedt, 
waaraan periodieke verhoogingen zijn verbon
den, bij voldoende bekwaamheid, geschikthe id 
en dienstijver periodiek op de wijze als in de 
toepasselijke tabel (Jen) is aangegeven, naar 
gelang van den voor de berekening van de 
wedde geldenden diensttijd. 

3. Voor het geval, hetzij wegens onvoldoen
de bekwaamheid, geschiktheid of dienstijver, 
hetzij wegens straf, een periodieke verhooging 
als bedoeld in het vor ig lid niet is toegekend, 
worden verdere periodieke verhoogingen zoo
veel later toegekend als deze onthouding heeft 
geduurd. 

4. Van het niet-toekennen van een perio
dieke verhooging als bedoeld in het twe<1de 
lid wordt den belanghebbende bij aangetee
kenden brief kennis gegeven. Hierin wordt 
hem tevens medegedeeld, vóór welken datum 
hij in beroep kan komen. 

5. Op directeuren, leeraren en beambten 
wordt op denzelfden voet a ls op de burger
lijke Rijksambtenaren verhaal voor pensioen 
uitgeoefend. 

6. Indien zij diensttijd inkoopen krachtens 
de Pensioenwet 1922 (Staatsblad· n°. 240), 
wordt het verhaal , bedoeld in artikel 137 
dezer wet, toegepast op dezelfde wijze als dit 
voor de burgerlijke Rijksambtenaren geschiedt. 

3. 1. Op de wedden van directeuren, 
leer aren en beambten wordt, tenzij in dit be
sluit anders is bepaald, dezelfde standplaats
aftrek toegepast als op die der burgerlijke 
Rijksambtenaren. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde in 
het eerste lid wordt a ls s·tandplaats aange
merkt de gemeente of het onderdeel van een 
gemeente, waar de nijverheidsschool gevestigd 
is, of wel de gemeente of het onderdeel van 
een gemeente, den belanghebbende door het 
bevoegd gezag, voor zoover het gemeente- of 
het schoolbestuur betreft onder goedkeuring 
van Onzen Minister, als standplaats aange
wezen. 

4. Op de wedde of de som van de wedden 
van een directeur, leeraar of beambte, die 
naar het oordeel van Onzen Minister in een 
volledige dagtaak werkzaam is, wordt voor 
het genot van woning, behalve in de geval
len, dat dit, voor zoover het gemeente- of het 
schoolbestuur betreft onder goedkeuring van 
Onzen Minister, in het bijzonder is toegekend 
a ls belooning voor het vervullen van neven
werkzaamheden , een korting toegepast van 15 
ten honderd. Deze korting bedraagt 12 ten 
honderd , indien hem de verplichting tot be
woning van een hem door het bevoegd gezag 
aangewezen woning is opgelegd. H eeft de be
woning ten doel de bewaring of bewaking van 
het schoolgebouw, dan bedraagt de korting 
10 ten honderd. Indien de belanghebbende 
aantoont, dat de huurwaarde der woning, be-
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paald naar artikel 10 der Wet op de Perso
neele Belasting 1896, minder bedraagt dan de 
op grond van de vorige volzinnen van deze 
bepaling berekende korting, dan wordt deze 
op het bedrag van die huurwaarde gesteld, 
met dien verstande, dat, tenzij in bijzondere 
gevallen Onze Minister anders bepaalt, de 
hiervoren genoemde percentages niet dalen 
beneden ondei·scheidenlijk 7, 6 en 5. 

5. Wegens genot van een of meer voordee
len, vermeld in kolom 1 van de volgende ta
bel, wordt op de wedde of op de som van de 
wedden de daarvoor in kolom 2 aangegeven 
korting toegepast, tot de in kolom 3 vermelde 
maxima . 

1 
1 

2 3 

Korting Maxim. 

Genot van: ten per jaar, 

honderd: in 
guldens: 

a. verwarming voor de wo-
ning en bovendien voor het 
bereiden van spijzen e. d. 2 

1 
100 

b. uitsluitend verwarming 
1 van de woning l ½ 
1 

75 

c. licht. 1 50 

d. over leiding geleverd 

1 
water. ½ 25 

6. 1. Wegens genot van kost en inwoning 
worden de bedragen gevorderd, vermeld in de 
volgende tabel : 

Functie: 

Bedrag per week 
in gemeenten der 
eerste klasse, in 

guldens: 

a. directrice . 18 

b. leerares 13,50 

c. huishoudster 12 

d. assistent-huishoudster -1 10 

2. Op deze bedragen worden eventueel ver
minderingen toegepast in evenredigheid met 

· den standplaatsaftrek, bedoeld in artikel 3. 
7. 1. Directeuren, leeraren en beambten 

genieten in de dagbetrekkingen, boven en 
behalve hun wedden en belooningen, bij wijze 
van tijdelijke toelage, voor hun wettige of ge
wettigde, zoomede voor de uit een vroeger 
huwelijk van hun echtgenoote gesproten kin
deren beneden den leeftijd van 18 jaar, die zij 
op den eersten Januari van het jaa r bezitten, 
een kindertoelage. Deze toelage bedraagt per 
kind en per kalenderjaar 3 ten honderd van 
de wedden, genoten op den eersten Januari 
van het jaar, of bij latere indiensttr1Jding, op 
den datum van de indiensttreding, met dien 
verstande: 

a. dat de toelage, behoudens het bepaalde 
in het tweede en derde lid, ten minste 60 en 

ten hoogste 216 gulden per kind per jaar be
draagt; 

b. dat ingeval beide ouders een betrekking 
bekleeden, waarin aanspraak bestaat op een 
geheel of gedeeltelijk ten laste van de over
heid komende kindertoelage, de in dit artikel 
bedoelde toelage slechts wordt toegekend, in
dien en voor zooveel deze hooger is dan de 
kindertoelage, welke de andere ouder ont
vangt. 

2. Voor de dagbetrekkingen, welke bezol
digd worden met een evenredig gedeelte van 
de wedde van een andere dagbetrekking, geldt 
als minimum een naar dezelfde evenred igheid 
bepaald gedeelte van het in het eerste I id, 
onder a, gesteld minimum. 

3. Onverminderd het bepaalde in het vorig 
lid geldt het in het eerste lid, onder a, ge
steld minimum niet voor de dagbetrekkingen, 
welke naar het oordeel van Onzen Minister 
niet als hoofdbetrekkingen zijn te beschouwen, 
tenzij de belanghebbende twee of meer van 
dergelijke kleine betrekkingen bekleedt en 
daarin een volle dagtaak vindt, in welk ge
val, indien de som der toelagen over de ge
zamenlijke wedden minder bedraagt dan het 
evengenoemd minimum, die toelage met dat 
verschil wordt verhoogd. De verdeeling dezer 
toelagen geschiedt dan naar evenredigheid 
van de wedden. 

4. Ten aanzien van pleegkinderen, die ge
heel als eigen kinderen door den belangheb
bende worden onderhouden en opgevoed en 
voor wie de aftrek van het belastbaar inkomen 
voor de Rijksinkomstenbelasting is toegestaan, 
zijn de vorige leden van dit artikel van over
eenkomstige toepassing. 

5. Tengevolge van de op 1 J anuar i 1934 
in werking getreden verlaging van de wedde 
daalt voor hem, die op dien datum daarop 
recht had voor 4 of meer kinderen, de kinder
toelage niet beneden het bedrag, waarop deze 
op 1 Januari 1934 op den grondslag van de 
op 31 December 1933 geldende wedderegeling 
voor hem zou zijn vastgesteld, behoudens: 

a. dat, wanneer in de richting van verla
ging der bezoldiging verandering intreedt in 
de den aard of den omvang van iemands be
trekking rakende factoren, welke het bedrag 
der wedde beïnvloeden, voor hem het gegaran
deerd bedrag aan kindertoelage met ingang 
van het volgend jaar opnieuw bepaald wordt 
naar de wedde, welke hij op 1 J anuar i van 
dat jaar, met inachtneming van de ingetreden 
verandering en onder overigens niet gewij
zigde omstandigheden, op den grondslag van 
de op 31 December 1933 geldende regeling 
zou hebben genoten; 

b. dat bij vermindering van het getal der 
kinderen, voor welke de kindertoelage wordt 
toegekend, het gegarandeerd bedrag van die 
toelage evenredig verlaagd wordt, en dat 
wanneer het getal der kinderen beneden vier 
daalt de garantie vervalt. 

6. Het bedrag der kindertoelage per ka
lenderjaar wordt tot een vollen gu lden naar 
boven afgerond. 

8. 1. De bezoldiging wordt niet langer uit
betaald dan tot en met den dag van het over
lijden. 

2. Zoo spoedig mogelijk na het overlijden 
wordt aan de weduwe een bedrag uitgekeerd, 
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gelijk aan 6/52 van de laatstgenoten bezoldi
ging van den overledene, na aftrek van het 
eventueele verhaal wegens pensioensbijdrage 
en van de eventueele kort ingen, bedoeld in 
de artikelen 4 en 5. Laat de overledene geen 
weduwe na, dan geschiedt de uitkeering ten 
behoeve van minderjarige wettige of gewet
tigde, erkende, zoomede uit een vroeger hu
wel ij k van zijn echtgenoote gesproten k inderen 
of m inderjar ige pleegkinderen. Ontbreken ook 
zoodanige k inderen, dan geschiedt de uitkee
r ing, indien de overledene kostwinner was van 
ouders, broeders of zusters of van meerder
jarige kinderen, ten behoeve van dezen. 

3. Indien een overledene geen betrekkingen 
nalaat als in het tweede lid genoemd, kan het 
bevoegd gezag het in dat lid bedoeld bedrag 
geheel of gedeeltelijk uitkeeren voor de be
taling van de kosten der laatste ziekte en der 
begrafenis, zoo de nalatenscha p van den over
ledene voor de betaling dier kosten ontoere i
kend blijkt. 

9. 1. Gedurende de kalendermaand, in 
welke het overlijden plaats vindt, en de vol
gende drie maanden behouden de achterb lij
vende gez insleden het recht op het gebruik 
der d ienstwoning, waarin zij met den over
ledene woonden. Hiervan kan ech ter worden 
afgeweken als het bevoegd gezag dit in het 
belang van den d ienst noodzakelijk acht. In 
dat geval geeft het bevoegd gezag naar bi llijk
hei d een schadevergoed ing. 

2. B ij het vrijwillig ver! aten van de dienst
woning binnen den termijn , gedurende welken 
de won ing nog mag worden gebruikt, kan het 
bevoegd gezag een vergoeding geven. 

3. De in het eerste en het tweede I id be
doelde vergoedingen behoeven ingeval de toe
kenning berust bij het gemeente- of het school
bestuur de goedkeuring van Onzen Minister. 

4. Indien ingevolge de a rtike len 4 en 5 
ve rgoedingen verschuldigd waren , komen deze 
ten laste van de achtergebleven gezins leden 
over den tijd , gedurende wel ken zij het ge
bruik der woning behouden. 

HOOFDSTUK II. 

Bepalin gen omtrent de we<hlen , •ai1 direc
teuren, leerareu eu beambten, genoemd 

lu de bijlagen A eu B, eu omtrent 
beloonlngen van leerareu. 

10. H et bedrag der wedde per jaar wordt 
tot een vo llen gul den naar boven a fgerond. 

11. 1. Bij berekeningen van gedeelten der 
wedden wordt het jaar op 52 weken of op 364 
dagen gerekend. 

2. Verhooging van de wedde gaat in op 
den eersten dag der maand, in welke de aan
spraak op die verhooging ontstaat. 

3. Het vorig lid is niet van toepassing, in
d ien de ve rhoogi ng het gevolg is van ver
ande ring in het getal of den aard der lessen . 

12. 1. De benoeming van een leeraar tot 
di recteur van dezelfde of van een soortgelijke 
nijverhe idsschool wordt beschouwd a ls een be
vordering; in di t geval wordt hem ten m inste 
de wedde toegekend, waarvan het bedrag on
middellijk gelegen is boven het bedrag .der 
wedde, gerekend naar dezelfde klasse van ge
meenten, waarop h ij a ls leeraar aanspraak 
zou hebben op den datum van ingang der be-

noeming, met dien verstande, dat daarb ij geen 
hoogere getallen lessen in aanmerking worden 
genomen dan die, vermeld in het derde lid, 
onder a, van artikel 13 . 

2. Indien de benoeming van een beambte 
naar het oordeel van Onzen Minister tevens 
een bevorder ing is aan dezelfde of aan een 
soortgelijke nijverheidsschool, wordt de weelde 
toegekend, waarvan het bedrag onmiddell ijk 
gelegen is boven het bedrag, gerekend naar 
clezelfcle klasse van gemeenten, dat den be
l anghebbende op den datum van ingang de r 
benoeming zou zijn toegekomen in de vorige 
betrekking. 

13. 1. Behoudens het bepaalde in de vol
gende leden en in artikel 14 wordt voor de 
berekening van de weelde van een leeraar in 
vasten dienst aan een nijverheidsdagschool 
een getal lessen per week gegarandeerd, ge
lijk aan het minimum getal lessen per week, 
door hem gegeven in die periode van vier 
achtereenvolgende kalenderjaren van zijn 
diensttijd aan die school, in welke dat min i
mum hooger is dan in elke a ndere zoodanige 
periode. 

2. Bij het vaststell en van deze min ima ko
men slechts in aanmerking de lessen, welke hij 
na 1 Januari 1921 als daa rtoe voll edig be
voegde of a ls bezitter van de daartoe ver
leende blijvende ontheffing krachtens het de r
de 1 iel van a rtikel 7 van de Nijverheidsonder
wijswet aan die school heeft gegeven . 

3. Het totaal getal der te garandeeren we
kelij ksch e lessen mag ten hoogste beckagen : 

a . 

voor scholen, bedoeld in Maxi-
artikel 11 der Nijverheicls- mum te 

onderwijswet : garan- getal 
deeren minuten 

voor lessen per les: 
lid: leer- per 

lingen: week: 

eerste jongens 36 60 
eerste en tweede meisje 28 

1 

60 
tweede jongens 30 50 

b: anderhalf maal het werkelij k gegeven 
getal lessen, eventueel naar boven afgerond 
tot een geheel getal. Deze beperking wordt 
eerst toegepast, nadat gedurende 4 achtereen
volgende kalenderjaren de wedde naar meer 
dan anderhalf maal het getal werkelijk ge
geven lessen werd berekend. 

4. Indien het getal werkelijk gegeven we
kelijksche lessen van een leeraar als in het 
eerste l id bedoeld op zij n verzoek of met zijn 
schriftelijke toestemming met ingang van een 
bepaalden datum is terug gebracht tot be
neden het ingevolge de vorige leden vastge
stelde getal, dan wordt tevens het hem ge
garandeerd getal lessen ve ,·minderd tot het 
getal lessen, dat hij op dien datum werkel ijk 
gaf. 

5. Indien aan een leeraa r in meer clan één 
betrekking lessen worden gegarandeerd op 
den voet van het eerste 1 id en het totaa l van 
de gegarandeerde lessen het in het derde lid , 
onder a, genoemde maximum overschrijdt, 
wordt het gegarandeei·d geta l lessen tot d it 
maximum verm inderd , in dier voege, dat het 
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getal gegarandeerde lessen in iedere betrek
king wordt verkleind, zooveel mogelijk naar 
evenredigheid van de getallen der werkelijk 
gegeven I essen. 

6. Indien een leeraar al s bedoeld in het 
eerste lid wegens daling van het getal zijner 
lessen recht krijgt op vergoeding voor lessen, 
welke hij niet geeft, wordt deze vergoeding 
slechts toegekend voor zooveel en voor zoo
lang het bedrag van de wedde, berekend naar 
het getal werkelijk door hem gegeven lessen, 
l ager is dan het volgens het zevende lid be
rekende gegarandeerd gedeelte van zijn laatst 
genoten weelde. Behoudens het bepaalde in 
het achtste lid komt op die vergoeding in min
dering een bedrag, gelijk aan het bedrag der 
wedde(n), hetwelk de leeraar eventueel in een 
of meer nevenbetrekkingen aan inrichtingen 
van onderwijs meer geniet dan hij op den in 
het zevende lid bedoelden datum uit dien 
hoofde genoot. 

7. Behoudens het bepaal de in het derde 
lid , onder b, het vierde en het achtste lid en 
in artikel 14, wordt ten deze onder "gegaran
deerd gedeelte van zijn laatst genoten wedde" 
verstaan het bedrag, berekend volgens den 
toestand op den datum, voorafgaande aan 
dien, waarop het in het vorig lid bedoelde 
recht op vergoeding bij het nijverheidsonder
wijs is ontstaan, met dien verstande, dat bij 
de berekening van dit bedrag nimmer een 
grooter getal lessen in aanmerking wordt ge
nomen dan den leeraar is gegarandeerd. 

8. a. Indien van een leeraar als bedoeld 
in het zesde lid de wedde, berekend naar het 
getal werkelijk gegeven lessen, uit anderen 
hoofde dan wegens daling van dit getal lessen 
vermindert, wordt van den datum, waarop 
deze verminder ing intreedt, het "gegarandeerd 
gedeelte van zijn laatst genoten wedde" dien
overeenkomstig gewijzigd. 

b. Indien de wedde in een of meer van zijn 
nevenbetrekkingen uit anderen hoofde dan 
wegens daling van zijn lessen vermindert, 
wordt van den datum, waarop deze ve1minde
ring intreedt, het bedrag der wedde, hetwelk 
hij in die nevenbetrekking(en) op den in het 
zevende lid bedoelden datum genoot, voor de 
toepassing van het zesde lid dienovereenkom
stig verminderd. 

9. Indien van een leeraar als in het eerste 
lid bedoeld de vaste aanstell ing aansluit aan 
een tijdelijke aan dezelfde nijverheiclsdagschool 
onde1· overigens overeenkomstige omstandig
heden, kunnen de vier kalenderjaren, in het 
eerste lid bedoeld, geach t worden te zijn inge
gaan op een tijdstip, vallende vóór den datum 
van ingang van zijn vaste aanstelling, indien 
en voor zooveel naar de meening van Onzen 
Minister daartoe aanleiding bestaat. 

14. 1. Het gegarandeerd getal lessen wordt, 
behoudens het bepaalde in het tweede lid, 
verminderd tot het getal op dat tijdstip wer
kelijk gegeven lessen, zoodra de leeraar : 

a. weigert te voldoen aan de verplichtin
gen, bedoeld in het tweede lid van artikel 36 
en in het tweede lid van artikel 37 van het 
Rechtspositiebesluit N.O. 1935; 

b. een hem aangeboden betrekking aan een 
inrichting van onderwijs weigert te aanvaar
den, indien deze betrekking hem naar het 
oordeel van Onzen Minister in verband met 

zijn persoonlijkheid en omstandigheden 1·ede
lijkerwijze kan worden opgedragen. 

2. Is de som van het getal lessen, welke 
de I eeraar per week geeft, en het getal ge
weigerde lessen kleiner dan het getal gega
randeerde lessen, dan wordt dit laatste slechts 
verminderd met het getal geweigerde lessen. 
Deze bepaling vindt overeenkomstige toepas
sing wanneer het een weigering betreft van 
andere werkzaamheden, met dien verstande, 
dat een getal lessen in mindering wordt ge
bracht, dat naar het oordeel van Onzen Mi
nister gelijkwaardig is aan de geweigerde 
werkzaamheden. 

15. Voor de berekening der wedden van 
leeraren tell en niet mede de lestijden of ge
deelten daarvan, gedurende welke zij in strijd 
met de wettelijke voorschr iften nalaten l es te 
geven; de tijd, besteed aan rustpoozen, wordt 
evenmin mede geteld. 

16. 1. Tenzij in dit besluit anders is be
paald, wordt een korting van 15 ten honderd 
toegepast op de wedde voor elk leervak, waar
voor de leeraar de volgens Ons besluit van 30 
Maart 1935 (Staatsblad n°. 162) vereischte 
bevoegdheid mist. 

2. De wedde van den directeur, die een 
zoodanige bevoegdheid mist voor elk der leer
vakken, welke naar het oordeel van Onzen Mi
nister als hoofdvakken van de school worden 
aangemerkt, wordt bepaald op 85 ten honderd 
van het bedrag, hetwelk hem zou toekomen, 
indien hij in dezen zin wel een volledige be
voegdheid bezat. 

17. 1. D e mannen, die gehuwd zijn of ge
huwd zijn geweest en die ten minste 23 jaar 
oud zijn, gen ieten in hun dagbetrekking, welke 
naar het oordeel van Onzen Minister als 
hoofdbetrekking is aan te merken, een wede
verhooging van 180 gulden per jaar, met dien 
verstande, dat de wedde met inbegr ip van dat 
bedrag niet overschrijdt een bedrag van 1800 
gulden, of het bedrag van de aan hun betrek
king verbonden maximumweelde, indien dat 
minder dan 1800 gulden bedraagt. 

2. Het eerste lid vindt overeenkomstige toe
passing voor de vrouwen, die gehuwd zijn ge
weest en die ten minste 23 jaar oud zijn, zoo
lang zij niet zijn hertrouwd. 

3. De bedragen, in het eerste lid genoemd, 
worden eventueel verminderd met den stand
plaatsaftrek, bedoeld in artikel 3. 

4. Voor hen, die in den loop van het jaar 
aanspraak verkrijgen op de weddeverhooging 
volgens het eerste lid, gaat deze in op den 
eersten dag der maand, waarin zij 23· jaar oud 
worden of op den eersten dag der maand, 
waarin het huwelijk wordt gesloten; voor zoo
veel betreft de vrouwen in het tweede lid be
doeld, op den eersten dag van de maand, 
waarin het huwelijk is ontbonden. 

18. In een geval a ls bedoeld in artikel 38 
van het R echtspos iti ebesluit N.O. 1935 kan, 
na a floop van het kalenderjaa,·, het bevoegd 
gezag een belooning toekennen aan den leer
aar, die voor een bepaalden t ijd of tot weder
opzegging den directeur ter zijde staat, mits, 
voor zoover het gemeente- of het school bestuur 
betreft, Onze Minister het d aartoe strekkend 
voorstel heeft goedgekeurd. 

19 . 1. In het geval, bedoeld in het zesde 
lid van artikel 37 van het Rechtspositiebesluit 
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N.O. 1935, geniet de leeraar, indien hij het 
d irectoraat ten minste vier weken achtereen 
heeft waargenomen, een belooning. Het be
drag h iervan behoeft, voor zoover betreft de 
van R ij kswege gesubsidieerde scholen, de goed
keuring van Onzen Minister. 

2. Onze Minister bepaa lt, in welke geval
len en tot welke bedragen aan leeraren beloo
ningen kunnen worden toegekend voor de 
waarneming van lessen bij afwezigheid van 
leeraren. 

20. 1. De wedden van de ongehuwden 
worden, behoudens het bepaalde in het tweede 
en in het derde lid, verminderd met 3 ten 
honderd. 

2. Ongehuwden ontvangen ten hoogste 90 
ten honderd van de aan de betrekking ver
bonden max irnmnwedde. 

3. Ongehuwde in gezinsverband levende 
eenige kostwinners zijn aan de onder 1 en 2 
bedoelde kortingen voor ongehuwden niet on
derworpen . Met "in gezinsverband levende 
kostwinners" zijn ten deze gelijkgesteld de 
kostwinsters, die verplicht zijn te wonen in 
een van Rijkswege gesubsidieerd internaat, 
verbonden aan een nijverheidsschool voor meis
jes. Onze Minister beslist of iemand_ als eenige 
kostw inner beschouwd wordt. 

4. De verhooging of vermindering van de 
bezoldiging, als gevolg van een wijziging van 
de omstandigheden, welke den belanghebbende 
al dan niet doen vallen onder ongehuwden
aftrek, gaat in op den eersten dag van de 
maand, in welke die wijzig ing plaats vindt. 

5. Voor de toepassing van dit artikel zijn 
onder "ongehuwden" te verstaan ongehuwde 
mannen en vrouwen, voor zooveel zij niet ge
huwd zij n geweest, en gehuwde vrouwen. 

HOOFDSTUK III. 

Dlensttljdbepallngen. 
§ 1. Algemeene voorschri ften. 

21. B ij het vaststell en van den diensttijd 
wordt : 

a . n iet afzonderlijk medegerekend samen
vallende d iensttij d aan twee of meer scholen 
of aan een school en in de practijk; 

b. n iet medegerekend diensttijd, welke reeds 
met pensioen wordt vergolden, of d iensttijd in 
betrekkingen, voor welke verlofs- of non
activ iteitstraktement wordt genoten; 

c. voor personeel aan dagscholen niet me
degerekend d iensttijd aan avondscholen. 

22. Tenzij in d it bes! uit anders is bepaald, 
wordt verder in dit hoofdstuk onder "dienst
tijd" ver taan d iensttijd boven den leeftijd van 
21 jaar, doorgebracht in Nederland en (of) 
Nederlandsch-Ind ië, Suriname of Curaçao. 

23. 1. Als diensttijd telt mede de tij d, ge
durende wel ken verlof met behoud van bezol
di g ing wordt genoten: 

a. krachtens wettelij k voorschrift ter ver
vulling van mi l itairen dienstplicht; 

b. op grond van artikel 20 van het R echts
pos it iebesluit N .O. 1935. 

2. Als d iensttij d telt niet mede de t ij d, ge
durende welken de belanghebbende in zijn 
betrekking is geschorst, tenzij het bevoegd ge
zag, voor zoover het gemeente- of het school
bestuur betreft onder goedkeur ing van Onzen 
M inister, anders bepaalt. 

24. Voor leeraren telt diensttijd aan scho
len voor lager onderwijs voor de helft mede 
tot een maximum van zes jaren, indien en 
voor zoover zij gedurende dien tijd daaraan 
ten minste 10 uren per week onderwijs hebben 
gegeven. 

25 . 1. Voor leeraren telt de tijd, welke 
boven den leeftijd van 23 jaar in het bedrij fs 
leven is doorgebracht, voor zoover die niet 
met den studietijd samenvalt en voor zooveel 
die tijd naar het oordeel van Onzen Minister 
van nut is voor de leeraarsfunctie, mede tot 
een maximum van twee jaren. 

2. Voor leeraren aan scholen als bedoeld 
in artikel 11 , eerste lid, onder a en c, en 
tweede lid, onder d, van de Nijverheidsonder
wijswet, vindt het eerste lid van d it artikel 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
diensttijd bij de Koninklijke Marine. 

3. Voor den leeraar, die voldoet aan het 
bepaalde onder 1 zoowel a ls aan dat onder 2, 
tell en deswege ten hoogste twee jaren mede. 

26. Onze Minister beslist in elk afzonder
lijk geval of en in hoeverre voor Ieeraren 
diensttijd bij het onderwijs in gevangenissen, 
tuchtscholen en R ijksopvoedingsgestichten 
medetelt. 

27. 1.. Aan den leeraar, die in het bezit is 
van een of meer der bevoegdheden, vermeld 
in de bij lage B van het Koninklijk besluit van 
30 Maart 1935 (Staatsblad n°. 162) , onder BI 
tot en met VI worden deswege twee dienst
jaren toegekend. 

2. Aan den leeraar, d ie voldoet aan de 
voorwaarden, genoemd in dezelfde bij lage 
onder B II, of (en) die den graad van doctor 
heeft verkregen aan een N ederlandsche uni
versiteit of hoogeschool, worden deswege vier 
dienstj aren toegekend. 

3. Aan den leeraar, die voldoet aan het 
bepaalde onder 1 zoowel als aan dat onder 2, 
worden deswege in totaal vier dienstjaren toe
gekend. 

28. Voor huishoudsters en ass istent-huis
houdsters tel t ten volle mede diensttijd als 
huishoudster of a ls Ieerares aan nijverheids
scholen; voor ass istent-huishoudsters boven
dien de diensttijd als assistentrhuishoudste,· 
aan nij verheidsscholen. 

29. Voor concierges telt ten voll e mede 
di ensttij d boven den leeftijd van 23 jaar a ls 
concierge aan nijverheidsscholen en daarmede 
door Onzen Minister ten deze gelij k te stellen 
inricht ingen van onderwijs. 

§ 2. Voo,· scholen, bedoeld in artikel 11. 
eerste lid, van de Nijverheidsonderwijswet. 

D i r e c t e u r e n . 
30. Voor directeuren telt, tenzij in dit be

sluit anders is bepaald, ten volle mede dienst
tijd als directeur van n ijverheidsscholen of 
van daarmede door Onzen M inister ten deze 
gel ijk te stellen inrichtingen van onderwijs. 

Leer aren. 
31. Voor leeraren telt ten voll e mede dienst

tijd als directeur of rector van of a ls leeraar 
aan nijverheidsscholen, scholen voor middel
baar en (of) voorbereidend hooger onderwijs 
of aan daarmede door Onzen M inister ten 
deze gelij k te stell en inrichtingen van onder
wijs. 
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32 . Voor leeraren, die in het bezit zijn van 
de akte van bekwaamheid a ls hoofdonderwij
zer, telt diensttijd aan schol en voor lager on
derwijs ten volle mede, te rekenen van den 
eersten dag der maand, in welke die akte is 
verkregen, indien en voor zoover zij gedurende 
dien diensttijd daaraan ten minste 10 uren 
per week onderwijs hebben gegeven. 

§ 3. Voor scholen, bedoeld in a,·tikel 11 , 
tweede lid, van de Nijverheidsonderwijswet. 

D i re c te u re n . 
33. Voor directeuren telt, tenzij in dit be

sluit anders is bepaald: 
a. ten volle mede diensttijd als directeur 

van scholen , bedoeld in artikel 11, tweede l id, 
van de Nijverheidsonderwijswet, en van daar
mede door Onzen Minister ten deze gelijk te 
stellen inrichtingen van onderwijs; 

b. voor de helft mede tot een maximum 
van 6 jaren, diensttijd als directeur van scho
len, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de 
Nijverhe idsonderwijswet, en van daarmede 
door Onzen Minister ten deze gelijk te stellen 
inrichtingen van onderwijs. 

Leer aren. 
34. Behoudens het· bepaal'de in art-;kel 35 

telt voor leeraren: 
a. ten volle mede diensttijd als directeur 

of rector van of als leeraar aan scholen, be
doeld in artikel 11, tweede l id, van de Nij
verheidsonderwijswet, scholen voor middelbaar 
en (of) voorbereidend hooger onderwijs of 
daarmede door Onzen Minister ten deze gel ijk 
te stellen inrichtingen van onderwijs; 

b. voor de helft mede tot een maximum 
van 6 jaren, diensttij d als directeur van of 
als leeraar aan schol en, bedoeld in artikel 11, 
eerste li d, van de I ij verheidsonderwijswet, en 
daarmede door Onzen Minister ten deze gelijk 
te stell en inrichtingen van onderwijs. 

35. Voor leeraren, belast met het onderwijs 
in de practijk in de werkplaatsen, telt 
ten volle mede diensttijd als leeraar aan nij
verheidsscholen. 

A s s i s t e n t e n, w tl r k m e e s t e r s e n 
a m a n u e n s e s. 

36. Voor ass isten ten en werkmeesters telt 
ten volle mede diensttijd in overeenkomstige 
functies aan nijverheidsscholen. 

37. Voor amanuenses te lt ten volle mede 
diensttijd boven den leeftijd van 23 jaar a ls 
amanuensis aan nij verheidsscholen en daar
mede door Onzen M inister ten deze gelijk te 
stellen inrichtingen van onderwijs . 

HOOFDSTUK IV. 

Overgang·s bepalingen. 
38. l. Voor directeuren , leeraren en be

ambten, die vóór 1 September 1935 zijn aan
gesteld, tellen mede de diensttijden, welke op 
dien datum volgens de op 31 Augustus 1935 
geldende regelen zouden medetel Jen. 

2. Voor den op 1 September 1935 jn een 
dagbetrekking in dienst zijnden directeur, 
leeraar of beambte, aangesteld met ingang 
van een vroegeren datum, daalt, behoudens 
het bepaalde onder b, de wedde n iet beneden 
het bedrag der wedde, hetwelk hij op 31 
Augustus 1935 volgens de op dezen datum 

geldende regelen genoot voor die betrekking~ 
voor zooveel hij daarin op grond van de wet
telijke voorschriften in vasten dienst was aan
gesteld, met dien verstande, dat: 

a. wanneer in de richting van verlaging· 
van de wedde na 31 Augustus 1935 verande
ring intreedt in de den aard of den omvang· 
van zijn betrekking rakende factoren, welke 
het bedrag van de wedde beïnvloeden, het 
voor hem gegarandeerde bedrag der · wedde 
met ingang van den datum, waarop die ver
andering intreedt, opnieuw wordt bepaald 
naar de wedde, welke hij op 31 Augustus 1935 
met inachtneming van de ingetreden ver
ander ing en onder overigens niet gewijzigde 
omstandigheden, volgens de op dezen datum 
geldende regelen zou hebben genoten; 

b. van het tijdstip af, waarop het bedrag 
der wedde, bepaald volgens dit besluit, stijgt 
boven het onder a bedoelde gegarandeerde be
drag, de garantie volgens dit lid vervalt. 

3. Voor den op 1 September 1935 in een 
dagbetrekking in tijdelijken dienst zijnden di
recteur, leeraar of beambte, aangesteld met 
ingang van een vroegeren datum, vindt het 
bepaalde in het tweede lid overeenkomstige 
toepassing, echter voor niet langer dan tot het 
einde· van de op 1 September 1935 voor hem· 
]oopende tijdelijke aanstelling. 

HOOFDSTUK V. 

Slotbepalingen. 
39. l. In gevallen, waarin dit besluit niet 

voorziet en de bepalingen van het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, 
alsmede de daarin eventueel aan te brengen 
wijzigingen, overeenkomstige toepassing kun
nen vinden, kan Onze M inister volgens deze 
bepalingen bes! issen. 

2. In bijzondere gevallen kan het bevoegd 
gezag: 

a. voor de gemeente- of school besturen on
der goedkeuring van Onzen Minister, afwijken 
van de in het eerste lid van artikel 2 bedoelde 
regelen; 

b. ingeval die regelen noch de bepal ingen 
van het Bezoldi gingsbeslu it Burgerl ijke Rijks
ambtenaren 1934, alsmede de daarin eventueel 
aan te brengen wijz igingen, toepassing kunnen 
vinden, handelen volgens door Onzen Minister 
te stellen aanvullende regelen. 

40. l. De Centrale Commissie voor Geor
ganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken wordt 
gehoord over het brengen van wijzig ing in en 
aanvulling van dit bes] uit, alsmede over de op 
grond van dit besluit te treffen a lgemeene
regelen. 

2. Adviezen over wijzigingen van bepalin
gen of regelingen betreffende de bezoldiging 
van directeuren en leeraren van nijverheids
scholen worden niet uitgebracht dan nadat de 
Commissie, bedoel d in artikel 68 van het 
Rechtspositiebesluit N.O. 1935, in de gelegen
heid is geweest, terzake aan de Centrale Com
miss ie voor Georganiseerd Overleg in Ambte
narenzaken van haar gevoelen te doen blijken. 

41. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 September 1935. H et kan worden 
aangehaald onder den titel "Salarisbesl uit 
N.O. 1935". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering-
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van dit beslui t, hetwelk met inhoudsopgave in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State en aan de Algemeene Reken
kamer. 

St. Fi ll ans, den 28sten Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Ondenvijs, 
Kunsten en W eten.schappen, 

J . R. Slot e mak er de B ruïne. 
( Uitgeg . 30 Augustus 1935.) 

BIJLAGE A. 

DIRECTEUREN EN LEERAREN. 

ex. Algemeene bepaling. 
Onder "bruto-wedde" is te verstaan de wed

de, becijferd overeenkomstig de in deze bij
lage vervatte voorschriften, zonder rekening 
te houden met eenige korting of met de 
weddeverhooging krachtens artikel 17. 

~- Tabellen. 

A. Scholen, bedoeld In artikel 11, eerste lid, onder a en c, van de 
Nlj.verheldsonderwijswet. 

I. DIRECTEURE 1. Dagonde-rioijs. 

Tabel 1 

Bruto-wedde: 1 Maxim. 
Minimum getal lessen van som der 
60 minuten per week, dat I wedden 

tweejaar- de directeur verJ?licht is te voor alle 
Dagscholen (met inbegrip van alle dag- lijksche geven, indien h3 op 1 Jan. dag- en 

cursussen) : aanvang: verhoo- van het loopen e jaar een avond-
gingen: leeftijd heeft van betrek-

minder 155 tot 60 60 jaaren 
kingen, 
bruto: 

f f dan 55 j: jaar: 1 meer : f 

a. Ambachtsscholen en scholen, welke 
door den Minister daarmede ten deze 
gelijkgesteld zijn, met per week een ge-
middeld getal leerlinglessen van 60 
minuten over het afgeloopen kalender-
jaar van: 

3700 5950 27,000 en grooter - - -
19,800-27,000 3600 1 - - 5850 
16,200-19,800 3510 5 4 3 5760 
12,600-16,200 3420 vijf van 8 7 6 5670 
9,000-12,600 3330 225 11 10 9 5580 
5400-9000 3240 14 13 12 5490 
3600-5400 3150 20 19 18 5400 

kleiner dan 3600 2700 28 27 26 5000 
--- ----

b. Electrotechnische school t e A'dam. 4000 
vijf van 

270 8 7 6 5850 
--- ---- ---

acht van 
c. Nationale schildersschool te Utrecht. 2520 90 20 19 18 

de helft van het 

1 

d. Visscherijschool te Katwijk bedrag volgens de 
regeling onder a 25 24 23 

. ., " 
e. Matrozeninstituut te Amsterdam ; 

~-o g ID ., .. -" 
Rijksrietvlechtschool te Noordwolde. 400 ~~Q;lö 

a;i _.....,"'O o 

~ ~ :~1 
e-g..,, .. " 

/. Dagvakscholen voor schoenmakers 
'"Cl (l) C) c"'d 
t1 ~ e ê 

te Dongen en te Drunen ; Slagersvak- 'E ~ t:ë~i 
school t e Utrecht; Vakschool voor ~..!)_c ~~ 
schippers te Vreeswijk 180 E ,,z,§ -

"",z tl(IO 
QJ "" QJ "'O 
0-"0 " 

g. Vakschool voor hout- en rietvlecht-
werk te Kerkdriel als leeraar 

lt. Instrurnentmakersopleiding, uit-
uitgaande van de Vereeniging tot be- volgens regeling, 
vordering van de opleiding tot instru- vast te stellen 
mentmaker te Leiden ; Onderwijsfonds door den Minister 
voor de Scheepvaart te Amsterdam ; 
Cursussen voor bakkersvakonderwijs, 

1 uitgaande van den Provincialen Zeeuw-
b bakkersbond . . . . . . . . . ; se en 
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2. Avondonderwijs. 

Scholen, voor welke de wedde van den directeur niet is geregeld onder D I: 

a. Avondnijverheidsscholen voor 
jongens, en scholen, welke door 
den Minister daarmede ten deze 
zijn gelijkgesteld, met een gemid
deld getal leerlinglessen van 60 
minuten per schoolweek in het af
geloopen kalenderjaar, van : 

5000 en grooter. 
4500-5000 
4000--4500 
3500--4000 
3000-3500 
2500-3000 
2000-2500 
1500-2000 
1000-1500 
750-1000 
500- 750 
250- 500 

kleiner dan 250. 

Tabel 2 

maximumbe
drag per les
maand per 

kalenderjaar*): 

75 
70 
65 
60 
55 
50 
42 
34 
26 
20 
14 
8 
5 

Bruto-wedde : 

bedrag als voor een leeraar, te berekenen 
naar een getal wekelijksche lessen van 60 
minuten, dat binnen de grenzen van de 
schooltijden volgens den lesrooster valt 
(= n), met dien verstande, dat ten hoogste 
10 **) wekelijksche lessen in aanmerking 
komen en onder voorwaarde, dat de direc
teur zelf wekelijks een getal lessen geeft van 
ten minste: 

n-10 n-10 n-10 
n-10 n-10 n-10 
n- 9 n-10 n-10 
n- 8 n-10 n-10 
n- 7 n- 9 n-10 
n- 6 n- 8 n-10 
n- 5 n- 7 n- 9 
n- 4 n- 6 n- 8 
n- 3 n- 5 n- 7 
n- 2 n- 4 n- 6 
n- 1 n- 3 n- 5 

n n- 2 n- 4 
n n- 1 n- 3 

voor zoover hij op 1 Januari van - het 
loopende jaar een leeftijd heeft van 
minder dan 1 55 tot f 60 jaar en 

55 jaar 60 jaar meer 

*) Meer dan 6 lesmaanden per kalenderjaar komen hierbij niet in aanmerking. 
**) In bijzondere gevallen kan dit getal onder goedkeuring van den Minister grooter worden 

genomen. 

b. Avondscholen: 
ter voorbereiding voor het 
toelatingsexamen van miqdel
bare technische scholen ; 
voor uitgebreid lager nijver 
heidsonderwijs ; 
ter opleiding voor het voor
loopig diploma als machinist; 
en avondscholen, welke door 
den Minister daarmede ten 
deze zijn gelijkgesteld ; 

met op l Januari van het loo
pende jaar een getal afzonder
lijke klassen van: 

6 en grooter 
5 
4 
3 
2 
l 

Tabel 3 

bedrag per af -
zonderlijke 
klasse per les-

maand: 

10 

Bruto-wedde: 

bedrag als voor een leeraar, te berekenen 
naar een getal wekelijksche les en van 60 
minuten, dat binnen de grenzen van de 
schooltijden volgens den lesrooster valt 
( = n), met dien verstande, dat ten hoogste 
10 *) wekelijksche lessen in aanmerking 
komen en onder voorwaarde, dat de direc
teur zelf wekelijks een getal lessen geeft van 
ten minste: 

n-9 n-9 n-9 
n-8 n-9 n-9 
n-7 n-8 n-9 
n-6 n-7 n-8 
n--4 n-6 n-7 
n-2 n--4 n,----6 

voor zoover h.ij op 1 Januari van het 
loopende jaar een leeftijd heeft van 
minder dan j 55 tot 60 j 60 jaar en 

---------------'------------'- 55 j~r ____ jaar mee_r _ _ 
*) In bijzondere gevallen kan dit getal onder goedkeuring van den Minister grooter worden 

genomen. 

L . & S. 1935. 51 
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Tabel 4 

c. l. Avondscholen voor vissche
rij en binnenvaart en scho
len, welke door den Minister 
daarmede ten deze zijn 
gelijkgesteld ; 

Bruto-wedde : 

2. Avondnijverheidsschool voor 
jongens, voorbereidende tot 
de visscherijschool, te 
Scheveningen ; 

bedrag per les
maand, per 

kalenderjaar: 

bedrag als voor een leeraar, te berekenen 
naar een getal wekelijksche lessen van 60 
minuten, dat binnen de grenzen van de 
schooltijden volgens den lesrooster valt 
( = n), met dien verstande, dat ten hoogate 

met een gemiddeld getal leer
linglessen van 60 minuten per 
schoolweek in het afgeloopen 
kalenderjaar, van: 

1600 en grooter. 
1400- 1600 
1200-1400 
1000-1200 
800-1000 
600- 800 
400- 600 
200- 400 

kleiner dan 200 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

10 *) wekelijksche lessen in aanmerking 
komen en onder voorwaarde, dat de direc
teur zelf wekelijks een getal lessen geeft van 
ten minste: 

n-10 n-10 n-10 
n-10 n-10 n-10 
n- 8 n- 9 n-10 
n- 6 n- 7 n- 8 
n- 5 n- 6 n- 7 
n- 4 n- 5 n- 6 
n- 3 -4 n- 5 
n- 2 n- 3 11,---4 
n- 1 n- 2 n- 3 

voor zoover hij op 1 J"anuari van het 
loopende jaar een leeftijd heeft van 

minder dan j 55 tot 60 j 60 jaar en 
55 jaar jaar meer 

*) In bijzondere gevall en kan dit getal onder goedkeuring van den Minister grooter worden 
genomen. 

B ij z o n d e r e b e p a I i n g e n b ij d e 
t a be 1 1 e n 2, 3 en 4. 

1. Indi en het getal wekelijksche lessen van 
60 minuten, dat binnen de grenzen van de 
schooltijden volgens den lesrooster valt, groo
ter is dan 10, wordt voor de berekening van 
het door den directeur te geven getal weke
lijksche lessen de term n vervangen door 10. 

2. Ingeval de directeur minder lessen geeft 
dan voor de aangegeven weddeberekening a ls 
voorwaarde is gesteld, wordt het voor de be
rekening van de wedde in aanmerking te 
nemen getal wekelij ksche lessen dienovereen
komstig verminderd . 

3. Voor de berekening van de wedde, welke 
de directeur in totaal geniet voor twee of 
meer scholen, waarvoor dezelfde wedderegeling 
geldt, worden deze scholen a ls één school be
schouwd. 

4. De directeur van twee scholen, waarvoor 
verschill ende wedderegel ingen gelden, geniet 

gedurende het tijdvak, dat aan beide scholen 
onderwijs wordt gegeven, de wedde, welke 
geldt voor de school met de voor hem voor
deeligste regeling. Het getal wekelijksche les
sen, dat hij gedu1·ende dat tijdvak geeft, be
hoeft niet grooter te zijn dan a ls voorwaarde 
zou zijn gesteld, indien beide scholen als één 
school worden be chouwd. Hierbij wOl'den ' 
dan de grondgetallen 250, 1 en 200 volgens 
de eerste kolommen onderscheidenlijk van 
tabel 2, 3 en 4 onderling gelijkwaardig ge
rekend. In bijzondere gevallen kan onder goed
keuring van den Minister een andere regeling 
worden toegepast. 

II. LEER.AREN 
1. Dagonderwijs. 

a. Schol en voor ambacht, handwe rk, vi s
scherij en binnenvaart, voor zoover daarvoor 
de wedde voor de leervakken niet afzonderlij k 
is geregeld onder b tot en met g . 

Tabel 5 

Aanvang 
&er weke- Tweejaar-
oksche les Iijksche 

Leervakken : van60min. verhoo- Bijzondere bepalingen : 
per jaar: 

f 
gingen: 

f 

l. technische, theoretische 67 / vijf van voor hen, die bevoegd zijn voor en onder-
en teekenvakken ; licha-

1

5, daarna wijs geven in twee der vakken Nederlandsch 
melijke oefening vijf van \viskunde en natuurkunde, geldt voor deze 

2 twee vakken de regeling onder b 2 (tabel 6) 

2. hractische vakken en 59 drie van berekeninähals onder 1, indien de leeraar 
ijbehoorende materia- 5, daarna de bevoeg eid bezit zoowel voor het onder-

!en- en gereedschaps- zeven wijs in practiscbe a ls voor dat in de bij -
kennis van 2 behoorende teekenvakken 
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b. Electrotechnische school te Amsterdam. 

Tabel 6 

Technische, 
Aanvang 

Tweejaar- 1 theoretische per weke-
en t eekenvakken ; lijksche lijksche 
voor de hun opgedragen les per verhoo- Bijzondere bepaling : 
leervakken in het bezit van jaar: gingen: 
een bevoegdheid voor : 

1 
f f 

1. middelbaar nijverheids-
1 

tien elf verhoogintm voor leeraren, die voldoen 
onderwijs, aan den eisc , vermeld in de bijlage B, 
aantal lessen van 50 mi-

1 

van onder B II, van het Koninklijk besluit van 
nuten per week : 30 Maart 1935 (Staatsblad n°. 162) 
eerste 10 116 10 
volgende 10 82 7 
overige, tot een maxim. 45 4 
van 16 

2. la!\er nijverheidsonder- vijf van 
WlJS, 5, 
lessen van 60 minuten 75 daarna 

vijf van 
2 

c. N ationale schildersschool te Utrecht. 

Tabel 7 

Aanvang per wekelijk-
sche les van 60 minu- Tien tweejaarlijksche 

Leervakken : ten, per 22 weken : verhoogingen van : 
f 

1. scheikunde, staathuishoudkunde 50 

2. schilderen, t eekenen, ontwerpen 40 

d. Vlechtschoien. 

Tabel 8 

Leervakken : 

1. rietvlechten aan de Rijksrietvlechtschool te Noord
wolde 

2. hout- en r ietvlechten aan de Vakschool voor hout
en rietvlechtwerk te K erkdriel 

Aanvang per 
wekelijksche 
les van 60 

min. per jaar: 
f 

50 

32 

f 

2,50 

1,50 

Tweejaarlijksche 
verhoogingen : 

drie van 3, 
daarna 

zeven van 2 

tien van 2 

e. Vakscholen voor schoenmakers te Dongen en te Drunen. 

Tabel 9 

Leervakken : 

practische en bijbehoorende theoretische en 1 
teekenvakken 

Aanvang : Verhoogingen: 

als II 1 a 2 (tabel 5) 

/. Cursussen voor bakkersvakonderwijs, uitgaande van den Provincial en Zeeuwschen Bak
kersbond. 

Tabel 10 

Leervakken: 

practische en theoretische 

g. Overige scholen en opleidingen: 
volgens regel ingen, vast te stellen door den Minister . 

Per les van 60 minuten: 
f 

2, 30 
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2. Avondonderwijs. 

Tabel 11 

804 

Aanvang per we-
kelijksche les van Tweejaarlijksche 

Leervakken : 60 mi_nuten, per verhoogingen : 
Jaar: 

f f 

1. t echnische, theoretische en teekenvakken aan : 
a. avondnijverheidsscholen voor jongens en scholen, 75 
welk e door den Minist er daarmede ten deze zijn gelijk 
gesteld 

b. scholen, genoemd onder a, voor degenen, die be-
voegd zijn voor en onderwijs geven in twee der vakken 
Nederlandsch, wiskunde en natuurkunde, voor deze vijf van 5, 
vakken 

daarna 
c. avondscholen t er voorbereiding voor het toelatings-
examen van middelbare technische scholen ; voor 85 vijf van 2 
uitgebreid lager nijverheidsonderwijs; ter opleiding 
voor het voorloopig diploma als machinist ; scholen, 
welke door den Minister d aarmede t en deze zijn gelijk 
gesteld, 
1. voor degenen, die in het bezit zijn van een bevoegd-
h eid voor lager nijverheidsonderwijs in het (de) hun 
opgedragen leervak(ken) 

2. voor degenen, die in het bezit zijn van een bevoegd - vijf van 5, 
heid voor middelbaar nijverheidsonderwijs in het (de) 90 daarna 
hun opgedragen leervak(ken) vijf van 3 

2. practische vakken en bijbehoorende materialen- en zes van 4 , 
gereedschapskennis, aan bovenvermelde scholen : 65 daarna 

a. voor zoover alleen bevoegd voor deze vakken vier van 2 

b. tevens bevoegd voor de bijbehoorende teekenvakken als 1 a 

3. naaldvakken aan binnenvaartscholen : als 2a 
a. voor leeraressen in het bezit van de akte Na 

b. voor leeraressen, niet in het bezit van deze akte 40 zes va:n 2, daar-
1 na vier van 1 

B. Seholen, bedoeld ln artikel 11, eerste Ud, onder b, van de 
Nijv.erhel1lsonderwijswet. 

I. DIRECTEUREN. 

Tabel 12 

Dagbetrekking: Maximum 
som der 

vijf wedden voor 
Dag- en avondscholen (met inbegrip tweejaar- Avond- alle dag- en 
van alle cursussen) : aanvang : lij ksch e ver- betrekking: avondbe-

hoogingen trekkingen, 
van: bruto: 

f f f 

a. Rijksschool voor leerlooiers en 
schoenmakers, met daaraan verbonden geen afzon-
Rijksroefstation en voorlichtingsdienst 4950 270 derlijke be- 6300 
ten ate van de lederindustrie te zoldiging 
Waalwijk 

b. Rijksvak- en kunstnijverheidsschool 
tot opleiding van goud- en zilversme- 3150 225 a lsA I 2a 
den en horlogemakers t e Schoonhoven ; (tabel 2) 
Philips' jongensnijverheidsschool te 
Eindhoven; Wilhelminaschool t e H en- 5400 
gelo (0.) 

c. Rijksschool, vermeld onder b, 

l 
geen afzon-

4500 180 derlijke be-
directeur, in dienst op 1 ,Januari 1935 zoldiging 
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II. LEERAREN. 

1935 

Dag- en avondonderwijs. 

Tabel 13 

a. Leervakken voor zooveel niet afzonderlijk 
vermeld onder b en c: Aanvang: Verhoogingen: 

1. dagonderwijs als A II 1 a (tabel 5) 

2. avondonderwijs als A II 2, onder la, lb, 2a en 2b (tabel 11) 

Tabel 14 

b. Rijksschoo voor leerlooiers en schoenmakers te 
Waalwijk, dagonderwijs: 

Aanvang: 

f 

Tweejaarlijksche 
verhoogingen: 

f 
1. lederbereiding, machinaal schoenmaken, hand- en 

maatschoenmaken, met bijbehoorende vaktheorie 
2700 zes van 180, 

daarna vier van 
90 

2. practijk schoenmaken, gegeven door practijkleeraren 1530 tien van 90 

c. 

Tabel ló 

Rijksvak- en kunstnijver- Aanvang voor 35 of 
heidsschool tot opleiding van meer dag- en avond Tien tweejaarlijk-
goud- en zilversmeden en lessen van 60 min. sche verhoogingen Bijzonder e bepaling: 
horlogemaker s te Schoonho- per week, per jaar: van: 
ven,dag-en avondonderwijs: f f 

practische vakken, teekenen 2700 90 bij minder dan 35 
en vaktheorie, handelskennis lessen per week 
en voortgezet lager onderwijs wordt de bruto-

wedde evenredig 
verminderd 

C. Scholen, bedoeld In artikel 11, eerste lid, onder e, van de 
N ljverhel1lsonderwijswet. 

DIRECTEUREN EN LEERAREN. 1. het door den directeur te geven getal 
De Minister telt voor deze ge tichtsscholen wekelijksche lessen; 

règelingen voor de bepaling der wedden vast; 2. de maxima der voor de berekening van 
hierbij bepaalt hij tevens voor elke school af- de wedden der leeraren in aanmerking te 
zonderlijk : nemen getallen wekelijksche lessen. 

D. Scholen bedoeM In artikel 11, tweede lid, onder a tot en met d, van de Nijvcr
hel(lsonderwljswet, bene,,ens het Rijksinstituut tot oplel(llng van teekenleeraren. 

I. DIRECTEUREN. 

Tabel 16 

Dagonderwijs 

Dagscholen (met inbegrip van alle dagscholen en 1 tweejaar- Avond-
-cursussen, zoowel lager als middelbaar nijverheids- aanvang: lijksche ver- onderwijs: 
onderwijs) : hoogingen: 

f f 
kolom 1 2 3 4 

a. Middelbare technische scholen en scholen, welke 
door den Minister daarmede ten deze zijn gelijk-
fiesteld, met per week een gemiddeld getal leer-
inglessen van 50 minuten over het afgeloopen directeuren, 

kalenderjaar, van: die tevens 
16000 en grooter 5600 belast zijn 
8000- 16000 5500 vier met het 
4000-8000 5400 van directoraat 
kleiner dan 4000 5300 225 van een of 

meer nijver-
b. Zeevaartscholen te Delfzij l , Den Helder, Scheve- heid sa vond-

ningen en op Terschelling 4950 scholen ge-
vijf nieten daar-

c. Rijksinstituut tot opleiding van teekenleeraren; van voor jaar-
Instituut voor kunstnijverheidsonderwijs te Am- 4600 180 lijks f 450 
sterdam ; Kunstnijverheidsschool van het genoot-
schap "Kunstoefening" te Arnhem ; Middelbare 
textieldagschool te Tilburg 
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B ij zo n d e r e b e p a I i n g b ij t a bel 16. 
1. Voor m iddelbare technische scholen, bij 

welke een verplicht practisch leerjaar tusschen 
de studiejaren val t, telt voor de berekening 
van het getal onder a, kolom 1, mede het 

vijft ienvoud van het getal leerlingen van dat 
practisch leerjaar. 

2. De minister bepaal t voor elke school af
zonderlij k het door den di recteur te geven 
getal wekelijksche lessen. 

Tabel 17 

Dag- en avondscholen 
(met inbegrip van alle cursussen, zoowel lager als middelbaar nijverheidsonde rwijs): 

d. l\Iachinistenschool met constructeurscursus I f 540, vermeerderd met een bedrag, berekend 
te Utrecht; Middelbare kunstnijverheids- volgens de regeling, welke ge ldt voor de 
school te Maastricht leeraren van de betreffende school, naar het 

getal wekelijksche lessen van 50 minuten, dat 
1 de d irecteur geeft, tot een max imum van 30 

Tabel 18 

Avondscholen: 

e. Avondcursus van de Vereeniging voor I volgens regeling, vast te stellen door den 
voortgezet en hooger bouwkunstonderricht I Minister 
te Amsterdam 

II. LEERAREN. 

'l'abel 19 

a. Leeraren aan middelbare 
technische scholen en aan 
scholen, welke door den Mi
n ister daarmede ten deze zijn 

Dagonderwijs : Avondonderwijs: 

gelijkgesteld : 

1. in de technische, theoreti
sche en teekenvakken, niet 
vermeld onder b ; 

aantal lessen per week : 
eerste 10 
volgende 10 
overige 

2. in de vakken Fransch. 
Duitsch, Engelsch en bcha
melijke oefening; 

aantal lessen per week : 
eerste 10 
volgende 10 
overige 

aanvang per 
wekelijksche 
les van 50 

minuten, per 
jaar: 

f 

135 
90 
45 

116 
82 
45 

1 

1 

tien tweejaar- 1 
lijksche ver

hoogingen van : 

f 

13 
9 
5 

10 
7 
4 

aanvang per 
wekelijksche 
les van 50 

minuten, per 
jaar: 

f 

llO 

t ien tweejaar
l~jksche ver

hoogingen v:in: 

vijf van 9, 
daarna 

vijf van 5 

b. Leeraren in technische, the
oretische en teekenvakken 
aan de Middelbare kunst
nijverheidsschool te Maas
tricht 

als avondonderwijs 

c. Practijkleeraren: 
in de werkplaatsen en 
aan zeevaartscholen de leeraar-bootsman, 
mits deze in het bezit is van de akte VI, 
en de leeraar in het radioseinen en 
-opnemen 

d. Leera ressen in de practijk van naald- en 
haudwerk aan het Inst ituut voor kunst
nijverheidsonderwijs te Amsterdam 

e. L eeraren aan den avondcursus van de 
Vereenig ing voor voortgezet en hooger 
bouwkunstonderricht te Amsterdam 

aanvang: f 59 per wekelijksche les van 60 
minuten, per jaar 
tweejaarlijksche verhoogingen: drie van f 5 
daarna zeven van f 2 

als E IIIa. 2 of 3 (tabel 25) 

volgens regel ing, vast te ste llen door den 
Minister 

Zie voor bijzondere bepalingeri bij tabel 19, onder tabel 20. 
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E. Scholen, bedoeld In artikel 11, eerste lid, onder d, en tweede lid , onder e, der 
Nij verheldsonderwljswet. 

I . DIRECTRICES EN DIRECTEURE 
D ag. en avondonde1·wijs. 

a. Directrices van nijverhe idsscholen voor meisjes. 

0., 

" 0 

Tabel 20 

~~ 
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-o§o ~ g~~co O -g 1 ~~~ ..c: ~"E 
~ê~ JJ~~~ E ~ tDQ)O ~~-; 

Bruto-wedde 

Minimum l(etal lessen 
van 60 minuten per 
week, dat de directrice 
verplicht is te geven, 
indien zjj op 1 Januari 
van het loopende jaar 
een leeftijd beeft van 

] ·§1::o 1 ]li; l ~ -~ ~]} ~:n] minder 50tot 60jaar 

-
-- ----~-~----'-- . __ "_""_"'_ I f$ __ .,_~_.,_ "_'_"'_" __ ,_"_"_-"_- _ ,

1

_d_a_n_50- 60 en '-'- f _ S ~ ] f -~~ ~ -~:.a;; jaar: jaar : meer: 

1 3 ' 4 J 5 [_ 6 _ 1_ -_' _ l_ 8 __ . __ 9 _ 110_11_l12 

A 

B 

2 

,14000 en 1----·-- -----,-
' grooter 4100 

1 

5200 
12500- 14000 3950 5050 
11000- 12500 3800 vijf 1 4900 
9500-1100013650 van 4750 
8000- 9500 3500 180 2 4600 
6500- 8000 3350 voor 3 1 4450 
5500- 6500 13200 12-20 4 2 1 4300 
4500- 550013100 leer- a ls 6 · 4 2 4200 
3500- 4500 3000 J lingen E .

1 

9 [ 6 ; 4 4WO 
_ 1 f200; II ------

' 3000- 3500
1
1 28 4501-- 20 (tabel 12 10 J 8 ! 

2500- 3000 28 350 e~
0
~eer (24) 16 14 1 12 1 

2000- 2500 , 28 250 leer- 20 18 16 1 

1500- 2000 28 200 lingen ~ ..!.:._l~ 
100- 1500 150l:~~r f 

300 
26 

3800 

800- 1000 l het getal 110 leera- 28 
600- 800 werkelijk 901ressen 28 
400- 600 gegeven 70 28 
200- 400 lesuren 50 1 28 

kleiner dan J 

301 200 . 28 

B ij z o n d e ,. e b e p a 1 i n g e n b ij 
t a b e 1 19. 

1. lrnaren van het dagoncle rwijs, vermeld 
onder Il a. 

scholen, aan welke h,m wedden naar vel'schil
lende van Rijkswege vastgestelde salarisnor
men worden berekend, mag het totaal van hun 
wedden niet stijgen boven het bedrag, dat zij 
zouden genieten, indien zij all e lessen gaven 
aan de school, aan welke hun wedde naar de 
hoogte der van Rijkswege vastgestelde normen 
wordt berekend , venneerderd met 10 ten hon
derd. 

a. Leeraren, bedoeld in het tweede lid van 
artikel 27, genieten nog een elfde tweejaar
lijksche verhooging. 

b . Indi e n l ceraren zijn verbonde n aan twee 
of meer i11 verschill endé geme·enten ge legen 
scholen, aan welke hun wedden naar dezelfde 
nol'men worden berekend , mag het totaa l van 
hu n wedden niet stijgen boven het bedrag, 
dat zij zouden genieten , indi en zij a ll e lessen 
gaven aan de school, gelegen in de gemeente, 
wel ke voo r de toepassing van standplaatsaftrek 
in de hoogste klasse is gera ngsch ikt, vermeer
derd met 10 ten honderd. 

c. I11die n leeraren zijn verbonden aan h•vee 
of meel' in versch illende gemeenten gel egen 

d. Indien leemten zijn verbo.llden aan twee 
of meer in dezelfde gemeente gelegen scholen , 
aan welke hun wedd en naar dezelfde normen 
worden berekend , .mag het totaal van hun 
wedden niet stijgen boven het bedrag, dat zij 
zouden gen ieten, indien zij alle lessen aan 
dezelfde school gaven. 

e. Indien leeraren zijn verbonden aan twee 
of meer in dezelfde gemeente gelegen scholen. 
aan welke hun wedden naar verschillende van 
Rijkswege vastgestelde salarisnormen worden 
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berekend, mag het totaal van hun wedden 
niet stij gen boven het bedrag , da t zij zouden 
genieten, indien zij all e lessen gaven aan de 
school, aan welke hun wedde naar de hoogste 
va n deze normen wordt berekend . 

/. Indien ten gevolge va n vorenstaande be
palingen op de som van de wedden, aan elk 
der schol en afzonderlijk berekend , korting 
moet worden toegepast, da n geschiedt deze 
korting naar evenredigheid van het aan iedere 
school gegeven getal lessen. 

g. De berekening der kort ing, volgens deze 
bepalingen toe te passen op de wedden der 
leeraren, di e tevens verbonden zijn aan een 
of meer scholen, voor welke de van Rijks
wege. vastgestelde sala risnormen niet gelden, 
gesch1 eclt a lsof voor all e scholen de wedde
regel ing volgens de van Rij kswege vastge
stelde normen geldt. 

h. Onder "schol en" zijn in deze bepalingen 
te verstaan gym nasia, hoogere burgerschol en, 
lycea, middelbare nij verhe idsdagscholen, ha n
delsdagschol en en kweekscholen voor onder
wijzers en onderwij zeressen, met uitzondering 
van niet door het Rijk gesubsidieerde bijzon
dere scholen. 

2. L eeraren van het dagonderwijs, verrn eld 
onder Il a 2 . 

Leeraren, d ie onderwijs geven in twee de r 
vermelde talen en die de beide daarvoor gel 
dende M.0.-akten A bez itten, genieten een 
wedde overeenkomstig de l eeraren onder II 
a 1. 

B ij z o n cl e r e b e p a 1 i n g e n b ij 
tab e 1 20. 

l. Het gemiddeld getal leerli nglessen per 
week over het afgeloopen kal enderj aar van de 
van Rijkswege gesubsidieerde afcleelingsscho
len te lt voor de bepaling der wedde va n de 
directrice van een hoofdschool voor een v ierde 
gedeelte mede. 

2. Voor directri ces, die niet in het bezit 
zijn va n een volledi ge bevoegdheid voor het 
geven van onderwij s aan meisjesschol en, be
doeld in a r ti kel 11, tweede I iel , onder e, van 
de Nij verheidsonderwij swet, worden de bedra
gen in de kolommen 3 en 12 voor groep A 
met f 200 verm inderd. 

3. Ingeval een directrice m inder lessen 
geeft dan voo r de aangegeven weddebereke
ning als voorwaarde is gesteld, wordt voor: 

groep A de bru to-wedde in kolom 3 vermin
derd met een bed rag, gelijk aan de wedde 
voo r he t getal lessen, da t zij minder geeft, 
be rekend naa r het m aximum van de bezoldi 
g ingsgroep,. waaronder zij krachtens haar be
voegdheid zou vall en ; 

groep B het voor de berekening van de 
bruto-weelde in aanmerking te nemen o-eta l 
wekelijksche lessen dienovereenkomstig ~ ver
m inderd. 

4. Bij het vaststell en va n den diensttijd 
van een directrice in groep A wordt de even
tueele di ensttijd a ls directrice in groep B niet 
medegerekend. 

b . D irecteuren en directri ces van scholen voor maatschappelijk werk. 

Tabel 21 

Gemiddeld getal Vijf Minimum Maximum 
leerlinglessen van tweejaar- getal lessen per som der wed-
60 minuten per verhoo- week, dat de den voor alle 
week over het af- Aanvang: gingen directeur ver- betrekkingen Bijzondere bepaling: 
geloopen kalender- van: plicht is t e bi.i het onder-

jaar: geven: wijs te zamen, 
f f bruto: 

3000 en grooter 5400 3 6500 dit geldt voor di-
2500-3000 4900 4 6000 recteuren, lil het 
2000-2500 4400 5 5500 bezit van een be-
1500- 2000 4000 180 6 5100 1 voegdheid, vermeld 
1000-1500 3600 7 4700 in bij lage B, onder 
500-1000 3200 8 1 4300 1 B, van het Ko-

kleiner dan 500 2800 

1 

9 
1 

3900 1 ninklijk besluit van 

1 
30 Maart 1935 

i 1 (Staatsb/,ad n°. 162) 
B ij z o n d e r e b e p a I i n g b ij t a b e 1 21. aan dat van de bruto-wedde voor het getal 

lessen, dat hij (zij) minder geeft, berekend 
naar het maximum van de bezoldigingsgroep, 
waaronder hij (zij) krachtens zijn (haar) be
voegdheid zou vall en. 

Ingeval een directeur(trice) minder lessen 
geeft clan voor de aangegeven weeldebereke
ning a ls voorwaarde is gesteld , word t de ' 
bruto-wedde ve rm inderd met een bedrag, gelijk 

Tabel 22 

c. Directri ce der school voor opleid ing van 1 

leerkrachten in kinderverzorging en op- ' 
voeding te Rotterdam 

volgens regeling, vast te stellen door den 
Minister 

d. Directeur der vakschool 
personeel te Amsterdam 

dagonderwijs 

avondonderwijs 

voor 

Tabel 23 

winkel-

1 

1 
a ls 

1 
als 

A I 1 a (tabel 1) 

A I 2 a (tabel 2) 
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II. HOOFDEN VAN LEERLINGEN- INTERNATEN. 

Tabel 24 

Jaarlijksch bedrag 
Getal der voor de leiding van Getal der 

Jaarlijksch bedrag 
voor de leiding van 

inwonende een van Rijkswege inwonende een van Rijkswege 
leerlingen : gesubsidieerd leer-

lingen-internaat: 
leerlingen : gesubsidieerd leer-

lingen-internaat: 
f f 

20 en grooter 550 11 325 
19 525 10 300 
18 500 9 275 
17 475 8 250 
16 450 7 225 
15 425 6 200 
14 400 5 175 
13 375 4 150 
12 350 

III. LEERARESSEN EN LEERAREN. 
Dag- en avondonde,·wijs. 

a. Nijverheidsschol en voor meisjes. 

Leervakken : 

kolom 1 

1. natuur- en scheikunde, 
plant- en dierkunde, land 
en tuinbouwkunde,econo
mie, sociale wetgeving, 
gezondheidsleer, eerste 
hulp bij ongevallen, en 
daarmede door den Mi
nister ten deze gelijk te 
stellen vakken : 

a. aan scholen of cursus
sen tot opleiding van leer
krachten bij het nijver
heidsonderwijs voor meis
jes; 
aantal lessen per week : 

eerste 20 

overige 

b. aan secundaire en terti
aire opleidingen; 
aantal lessen per week : 
eerste 20 

overige 

aanvang 
per weke

lijksche les 
van 60 
minuten 

per jaar: 

2 

115 

45 

100 

40 

Zie vervolg tabel 25 op pag. 810. 

'l'abel 25 

Bruto-wedde 

tweejaar
lijksche ver
hoogingen: 

f 

3 

tien van 11 

1 

vijf van 5, 
daarna 

vijf van 4 

vijf van 9, 
daarna 

vijf van 7 

vijf van 5, 1

1 

daarna 
vïf van 4 

bedrag per 
wekelijksche 
les van 60 
minuten per 
jaar voor 
leerar es

opleiding: 
f 

4 

Bijzondere bepalingen : 

5 

dit geldt voor leerkrachten, die 
onderwijs geven in deze vakken 
en in het bezit zijn van de 
daarvoor vereischte bevoegd
heden, vermeld in bij lage B, 
onder B, van het Koninklijk 
besluit van 30 Maart 1935 
(Staatsblad n°. 162) 
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Vervolg tabel 25. 

2. theoretische vakken ,, 
practische vak~en met 
daarbij behoorende t heo
rievakken, en lichamelij
ke oefeni n!( 

3. t heoretische en teeken
vakken en practische vak
ken met daarbij behoo
rende t heorievakken 

67 

59 

1 vijf van 5, 
·1· daarna 

vijf van 2 

drie van 5, 
daarna 

zeven van 2 

voor de the- !dit geldt voor leerkrachten, die 
oretische !onderwijs geven in deze vakken 

vakken 36, en in het bezit zijn van de daar-
voor de voor ver eischte bevoegdheid : 

practische a . ver meld in ar tikel 4, twee-
vakken 18 de lid, onder b, van het onder 

1 ver meld ICB. of in het be
zit van de akte Nq, Nr, N 
XVII, N XVIII, de M.0.-

------
voor de 

practische 
vakken 

18 

lakteP of de akte van bekwaam
heid als hoofdonderwijzer 

b. vermeld in artikel 4, twee
de lid, onder a, en in bijlage 
B. onder A I V, van het onder 
1 vermeld K.B. ,of in het 
bezit van de akte Na, Ns, 

VII, N VIII, N XI , N 
XIX, N XX of de akte fraaie 
handwerken, behaald vóór 1 
Januari 1936 

4. t heoretische en practi-1 
sche vakken, onder 2 en 3 
ver meld 

:16 vijf van 2, 1 
daarna 

1 vijf van 1 

dit geldt voor leerkrachten, die 
les geven in deze vakken zon
der ;n het bezit te zijn van een 
bevoegdheid kr9.chtens de Nij
verheidsonderwijswet 

5. Land- en tuinbouw
kunde 

2 
per ,ver
kelijk ge
geven les 1 

van 60 
minuten 

B ij z o n d e r e b e p a I i n g e n b ij 
t a be 1 25. 

1. De bedragen in kolom 4 worden slecht.s 
genoten voor lessen, gedurende welke aan ten
minste 8 leerlingen gelijkt ijdi g wordt lesge
geven. 

2. De bedragen, aangegeven in kolom 4, 
beloopen ten hoogste: 

a. voor de theoretische vakken f 360 per 
jaar; 

b. voor de practische vakken f 180 per j.ca r ; 
c. in maximum voor ei en b te zamen f 360 

per jaar. 
3. Onder "theoretische vakken" onder 2 

in kolom 4 wordt verstaan administratie, ge
zondheidsleer, kostuumgeschiedenis, onderwijs
leer, opvoedkunde, voedingsleer en warenken
nis. 

dit geldt voor leerkrachten, d ie 
slechts gedurende een gedeelte 
van het cursusjaar onderwijs 
geven in deze vakken en in het 
bezit zijn van de daarvoor ,·er
eischte bevoegdheid, vermeld 
in de bijlage B, onder A IV en 

1B III, van het Koninklijk be-

lsluit van 30 Maart 1935 
(Staatsblad n°. 162) 

4. Op het bedrag onder 5, kolom 2, worcit 
een standplaatsaftrek n iet toegepast. 

5. De wedde van leerkrachten in kinderver
zorging en opvoeding, die in dr i of meer 
plaatsen krachtens de Nijverheidsonderwijswet 
gesubsidieerd onderwijs geven, kan, onder 
goedkeuring van den Minister voor de lessen 
buiten haar standplaats gegeven, met 1/4 wor
den verhoogd ; het totaal der wedden mag 
hierdoor niet stijgen boven het bedrag van een 
wedde berekend naa r 28 wekelij k che lessen 
per jaar. Voor de berekening van het gega
randeerd getal wekelijksche lessen, kraci1t,ens 
het eerste lid van artikel 13, wordt het aan
tal lessen, waarvoor de in den vorigen volzin 
bedoelde weddeverhooging plaats vindt, met 
1/4 verhoogd. 
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b. Ambulante cursussen in landbouwhuishouden en daarmede ten deze door den Minister 
gelijk te stellen cursussen. 

Tabel 26 

Bruto-wedde 

bedrag voor 
Leervakken : Bijzondere bepaling : 

1 

de leiding per 1 

Jaarcfrsus: 
1 

------:------1 __________ _ 
- 1 2 3 1 kolom 1 4 

·-------------
1. practische vakken van het 
landbouwhuishouden en daar- . 
bij behoorende theoretische 
vakken 

.2.overige theoretische en prac
tische vakken 

3. la.n,[- en tuinbouwkunde 

als 
E IIIa 
3 en 4 

(tabel 25) 

a ls E IIIa 
2, 3 en 4 
(tabel 25) 

als E IIIa 5 
(tabel 25) 

a ls E Ia. 
Groep B 
(tabel 20) 

1 
als E IIIa 3 en 4 

(tabel 25) 

als E IIIa 2, 3 en 4 
(tabel 25) 

a ls E IIIa 5 (tabel 25) 

Zie mor bijzondere bepalingen bij tabe l 26 , bovenaan pag. 812. 

c. Scholen voor maatschappelijk werk. 

Leervakken : 

kolom 

1. theoretische vakken 

2. theoretische en 
pra.ct-ische vakken 

Tabel 27 

Bruto-weelde per 1 

wekelijksche les 
van 60 minuten per werkelijk gegeven 1 
jaar voor leraren, les van 60 minuten 
die gedurende een voor leeraren, d ie 

gedeelte daarvan met een getal 
jaar of een niet regelmatig 1 

regelmatig met lessen per week 
een getal lessen zijn belast : 
per week zijn 

belast: f 

2 

als E 
III a la 
(tabel 25) 

als E 
III a lb 

(tabel 25) 

3 

6 

4 

Bijzondere bepalingen : 

4 

dit geldt voor leerkrachten, in 
het bezit van een bevoegdheid 
vermeld in bijlage B, onder B, 
van het Koninklijk besluit van 
30 Maart 1935 (Staatsblad n°. 
162), en voor hen, die naar het 
oordeel van den Minister ten 
deze daarmede zijn gelijkge
steld 

dit geldt voor leerkrachten, 
die naar het oordeel van den 
Minister in verband met het 
gegeven onderwijs daarvoor 
in aanmerking komen 

3. lichamelijke oefe- als E 2 dit geldt voor leerkrachten, in 
ning. spelleiding, zin- III a 2 het bezit van de voor nijver-
gen, naaldvakken, 1---------1---------1 heidsscholen voor meisjes ver. 
handenarbeid, en daar- of 1,50 eischte bevoegdheid voor de 
mede ten deze door III a 3 vakken, waarin zij onderwijs 
den Minister gelijkge- (tabel 25) geven en voor hen, die naar 
stelde vakken het oordeel van den Minister 

ten deze daarmede zijn gelijk
gesteld 
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B ij z o n d e r e b e p a I i n g e n b ij 
tab e 1 26. 

1. De wedde van leerkrachten, onder 1 en 2 
bedoeld, die in drie of meer plaatsen krach
tens de Nijverheidsonderwijswet gesubs idieerd 
onderwijs geven, kan, onder goedkeur ing van 
den Minister, voor het aantal lessen buiten 
haar standplaats gegeven aan (een) cursus
(sen). bedoeld onder E III b, met ¾ worden 
verhoogd. Voor de berekening van het gega
randeerd getal wekelijksche lessen, krachtens 
het eerste li d van artikel 13, wordt het aantal 

1 
lessen, waarvoor de in den vorigen volzin be
doelde weddeverhooging plaats vindt, met '1/4 
verhoogd. 

2. Ongeacht het bedrag volgens kolom 3 
mag de wedde van leerkrachten. bedoeld on
der 1 en 2, met inbegrip van de vergoed ing 
voor de ambulante lessen in totaal niet stijgen 
boven een wedde, berekend naar 28 wekelijk
sche I essen per jaar. 

3. Op het bedrag onder 3, kolom 2, wordt 
een standpl aatsaftrek niet toegepast. 

Tabel 28 

als E III a (tabel 25) d. School voor opleiding van leerkrachten 1 

in kinderverzorging en opvoeding te Rot
terdam 

-'----------------------
e. V akschool voor winkelpersoneel te Amsterdam . 

Tabel 29 

Leervakken, 
dag- en avondonderwjjs: 

1. t heoretische vakken, te geven 
door leerkrachten, in het bezit van 
van de daarbij passende bevoegd
heid, bedoeld jn bijlage B, onder B, 
van het Koninklijk besluit van 30 
Maar t 1935 (Staatsb/,ad n°. 162) 

aantal lessen per week : 
eerste 10. . . . 
volgende 10 . . . . . 
overige ..... . 

1 
Aanvang 
per weke 

lijksche 
les van 

60 minu 
ten per 
jaar: 

f 

116 
82 
45 

Tien 
twee

jaarlijk
sche ver
hoogin-

gen van : 
f 

10 
7 
4 

Bijzondere bepaling 
en toelichting : 

dit geldt slechts voor hen , dje naar 
het oordeel van den Minister in 
verband met het door hen gegeven 
onderwijs daarvoor in aanmerking 
komen 

2. theoretische vakken, niet be
doeld onder 1 ; lichamelijke oefening 
en prachtische vakken 

als E III a, 3 of 4 
(tabel 25) 

overeenkomstig den aard van het 
gegeven onderwijs 

Behoort bjj Koninklijk besluit van 28 Augustus 1935 (Staatsblad n°. 518) . 

BIJ LAGE B. 

Mij bekend, 
D e M iniste,· van Ondei·wijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . R . S l o tem a k e r d e B r u ï n e. 

BEAMBTEN OP JAARLOON . 
ex. Algemeene bepallng·en. 

Voor el k geval afzonderl ijk besl ist de Mi
nister op een daartoe strekkend voorstel van 
het gemeente- of het schoolbestuur, of 
1. de betrekking voldoende be langrij k is om 

de in de volgende tabe ll en aangegeven 
wedderegel i ng toe te passen ; 

2. in verband met den aard en/of den om
vang van de betrekking een afwij ken<le, 
door den Minister vast te stellen regel ing 
d ient te worden gevolgd. 

(3. Tabellen. 
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l. ASSISTENTEN, HUISHOUDSTERS, AMANUENSES E DERGELIJKE 
BEAMBTEN. 

Tabel 30 

1 

Twee-

1 

volledige dagbetrekking: Aanvang: jaarlijksche Bijzondere bepalingen : 

1 
verhoogingen : 

a. assistent en werkmeester, voor het gedeelte van den 
aan middelbare nijverheids- werktijd, dat dit personeel 
scholen , belast is met andere werk-

1. voor bijstand bij tee- als A II 1 a 1, bijlage A zaamheden dan met les-
ken- en laboratoriumles- (tabel 5) geven of bijstand bij lessen, 
sen volgens den lesrooster, wordt 

de wedde berekend naar den 
2. voor lessen in de werk- als D II c, bijlage 
plaatsen . (tabel 19) 

A maatstaf, welke geldt voor g 

b. assistent aan de hoogere 
textielschool te Enschede, de wedde wordt berekend 

1. a sitent lste klasse als A II 1 a 1, bijlage A naar het getal wekelijksche 
(tabel 5) lessen van 60 minuten, dat 

hij geeft, tot een maximum 
2. assistent 2de klasse f 5 minder dan 1 als van 30 

vermeld is voor 
D II c, oijlage 

(tabel 19) 
A 

c. huishoudster f 1260 vijf van f 68, voor de leidincT van een in-
daarna ternaat als be oeld in tabel 

vijf van f 85 24 wordt de wedde verhoogd 
met een bedrag volgens die 
tabel 

d. assistent-huishoudster 

1 

f 1080 vijf van f 25, 
daarna 

vijf van f 47 

e. assistent-Rijksvisscherij-

1 

f 900 vijf van f 90 
leeraar 

f. hulfépersoneel aan de 
textie dagschool te Tilburg 

als ter plaatse 
gebruikelijk 

geene 

g. amanuensis f 1170 drie van f 180, 
daarna 

twee van f 90 

II. ADMINISTRATIEF PERSONEEL. 

Tabel 31 

Volledige dagbetrekking als administratief beambte aan nijver
heidsscholen (met inbegrip van alle cursussen) met een gemiddeld Aanvang: 
getal leerlinglessen van 60 minuten per week over het afgeloopen 

kalenderjaar van: 

13000 en grooter 1260 

10000-13000 1170 

7000-10000 1080 

4000- 7000 990 

Tweejaarlijksche 
verhoogingen : 

f 

drie van 1 0, 
daarna 

vier van 90 

twee van 180, 
daarna 

drie van 90 

B ij z o n d e r e b e p a I i n g b ij t a b e 1 31. 
Deze wedderegeling geldt uitsluitend voor 

die adm inistratieve beambten, die bewijzen 
overleggen, waaruit naar het oordeel van den 

Minister bl ijkt, dat zij de voor de betrekking 
vereischte vaardigheid en bekwaamheid be
zitten. 
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III. CONCIERGES. 

Dagscholen (met inbegrip van 
alle dagcursussen) met een ge
middeld getal leerlinglessen van 
60 minuten per week over het 

afgeloopen kalenderjaar : 

13000 en grooter 
10000-13000 
7000- 10000 
4000- 7000 

Gemiddeld getal leerlinglessen van 
60 minuten per week over het 
afgeloopen kalenderjaar voor de 
geheele school (met inbegrip van 

alle cursussen) : 

1. J ongensscholen . 

Tabel 32 · 

Aanvang: 
Vier tweejaar

lijksche verhoo
gingen van: 

1400 
1350 
1260 
1170 

90 

2. M eisjesscholen . 

Tabel 33 

Dagscholen : 

aanvang: 
vier tweejaar

lijksche verhoo
gingen van: 

f 

814 

Avondscho_len in het gebouw 
der dagschool : 

voor conciergediensten aan 
deze school (scholen) wordt de 
wedde verhoogd met een be
drag, berekend volgens III 3 

(tabel 34) 

Dag- en avondscholen : 

1 aanvang: 
vier tweejaar

lijksche verhoo
gingen van: 

f 
-----,--------: f 

13000 en grooter 
10000-13000 
7000-10000 
4000- 7000 

1400 
1350 
1260 
1170 

90 
! 1600 

1545 
1445 
1345 

100 

3. Afzonderlijke avondscholen. 

Tabel 34 

Gemiddeld get al leerlinglessen van 60 minuten per 
schoolweek over het afgeloopen kalenderjaar voor de ge
heele school (met inbegrip van alle cursussen) : 

Aanvang 
per 

lesmaand: 
f 

Vier tweejaar
lijksche verhoo

gingen van: 

3500 en grooter 
2500-3500 

2000-2500 
1500-2000 
1000-1500 

750-1000 
500- 750 

kleiner dan 500 

Bijzondere be pa I in g bij tab e 1 34. 

Voor de berekening van de wedde, welke 
de concierge in totaal geniet voor twee of 
meer scholen, worden deze scholen a ls één 
school beschouwd. 

BIJLAGE C. 

33 
27 

25 
19 
15 

11 
8 
5 

f 

3 

2 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 Aug 
ustus 1 935 (Staatsblad n°. 518) . 

Mij bekend, 
De Ministe,· van Onderwijs, 
Ii umten en lVetenschappen, 

J. R . S I o t e m a k e r d e B r u ï n e . 

BEAMBTEN OP WEEI<:LOON. 
cc. Algemeene be1ialingeu. 

1. Behalve de aan hun betrekking verbonden 
werkzaamheden, kunnen aan de in de 
volgende tabellen genoemde beambten 
andere werkzaamheden worden opgedragen. 

2. Diensttijd beneden den leeftijd van 23 
jaar telt niet mede. 

~- Tabellen. 
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I. PORTIERS, STOKERS, MACHINISTEN. 

Tabel 35 

Leeftijd: 
Weekloon voor een gemiddelden werktijd van 48 uren 

aan nijverheidsscholen in gemeenten der 
jaa, l• klasse: 2• klasse: 3• kla$Se: 

1 

4• klasse: 
f f f f 

1 

14 3,12 2,64 2,16 1,92 
15 5,28 4,32 3,84 3,60 
16 7,44 6,48 5,52 5,28 
17 9,84 9,12 7,68 6,96 
18 12,48 11,28 9,84 9,12 
19 15,12 13,92 12,4-8 11,28 
20 17,28 16,08 14,64 13,44 
21 19,44 18,24 16,80 15,60 
22 21,60 20,40 18,96 17,76 

getal dienst-
1 jaren 

0 23,04 21,60 19,68 18,24 
1 24,- 22,56 20,64 19,20 
2 24,96 23,52 21,60 20,16 
3 25,92 24,48 22,56 21,12 
4 26,88 25,44 23,52 22,08 
5 27,84 26,40 24,48 23,04 

6 en grooter 28,80 27,36 25,44 24,-

II. HULPCONCIERGES, BEDIENDEN, KNECHTS. 

Leeftijd: 
jaar 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

getal dienst
jaren: 

0 
l 
2 
3 
4 
5 

6 en grooter 

Tabel 36 

Weekloon voor een gemiddelden werktijd van 48 uren 
aan nijverheidsscholen in gemeenten der : 

1 • klasse : 2• klasse : 3• klasse : 1 4• klasse : 
f f f f 

3,12 
4,32 
6,48 
8,64 

10.80 
12,96 
15,12 
17,28 
19,44 

21,60 
22,56 
23,52 
24,48 
25,44 
26,40 
27,36 

2,64 
3,84 
5,52 
7,68 
9,84 

12,-
14,16 
16,32 
18,48 

20,16 
21,12 
22,08 
23,04 
24,-
24,96 
25,92 

2,16 
3,36 
5,28 
6,96 
8,64 

10,80 
12,96 
15,12 
17,28 

18,72 
19,68 
20,64 
21,60 
22,56 
23,52 
24,48 

1,92 
3,12 
4,80 
6,48 
8,16 
9,84 

12,-
14,16 
16,32 

17,28 
18,24 
19,20 
20,16 
21,12 
22,08 
23,04 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 Augustus 1935 (Staatsblad n°. 518) . 
Mij bekend, 

D e Minister van Onderwijs, 
I{unsten en W etenschappen, 

J. R. S I o t e m a k e r tl e B r u ï n e. 
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BIJLAGE D. 

.DIENSTBODEN EN WERKVROUWEN. 

I. DIE STBODEN. 
Loon als ter plaatse gebruikelijk. Inwonen

•den genieten vrij kost en inwoning. 

II. WERKVROUWEN. 

Loon als te,· plaatse gebruikelijk . 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 Augus
tus 1935 (Staatsblad n°. 518). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen , 

J. R. Slotemaker d e B1· uïne. 

Hoofdstuk 

I 
II 

III 
IV 
V 

Bijlage: 

A 
B 
C 
D 

Tabel 
no. 

1 

·2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

INHOUD. 

Titel: 

Algemeene bepalingen 
Bepalingen omtrent de 

wedden van directeu
ren, lee raren en be
ambten, genoemd in 
de bijlagen A en B, en 
omtrent belooningen 
van leeraren . . . 

Diensttijd bepalingen 
Overgangsbepalingen 
Slotbepalingen . . . 

Titel : 

Artikelen 

1 t /m 9 

10 t /m 20 
21 t /m 37 
38 
39 t /m 14-

Directeuren en leeraren. 
Beambten op jaarloon . 
Beambten op weekloon 
Dienstboden en werkvrouwen 

Betreft de bruto-wedden voor: 

Directeuren van lagere dagnijver
heidsscholen voor jongens. 

Directeuren van lagere avondmj
verheidsscholen voor jongens. 

Directeuren van avondcursussen 
ter voorber. voor de toe!. ex. 
van M. T. scholen; voor U.L.N. 
0. ; voor op!. v/h voorl. d ip!. 
als mach. e.d . 

Directeuren van avondscholen voor 
visscherij en binnenvaart . 

Leeraren aan lagere dagnijver
heidsscholen voor jongens. 

Leeraren Electrotechnische school 
te Amsterdam. 

Leeraren Nationale schildersschool 
te Utrecht. 

Leeraren vlechtscholen . 
Leeraren vakscholen voor schoen

makers te Dongen en te Drunen. 
Leeraren aan cursussen voor bak

kersvakonderwijs. 
Leeraren aan lagere avondnijver

heidsscholen voor · ongens. 

12 

13 
14 
15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
32 
33 
34 

35 
36 

s. 519. 

Directeuren van de Rijksnijver-
heidsscholen t e Waalwijk en t e 

Schoonhoven; de Philips' jon
gensn ijverheidsschool te Eind
hoven ; de Wilhelminaschool te 
Hengelo (0) 

} 
Leeraren aan de scholen. vermeld 

in tabel 12. 

Directeuren van middelbare nij
verheidsscholen . 

Directeuren van de machinisten
school te Utrecht; de middel
bare kunstnijverheidsschool te 
Maastricht. 

Avondcursus van de Ver. voor 
voortgez. en hooger bouwkunst
onderricht. 

Leeraren aan middelbare nijver
heidsscholen. 

Directrices van nijverheidsscholen 
voor meisjes . 

Directeuren en directrices van 
scholen voor maatschappelijk 
werk. 

Directrice van de school voor op!. 
van leerkr. in k. en o. 

Dfrecteur van de vakschool voor 
winkelpersoneel te Amsterdam. 

Hoofden van leerlingen-internaten. 
Leerkrachten aan nijverheidsscho

len voor meisjes. 
Ambulante cursussen voor land

bouwhuishoudonderwijsne. d . 
Leeraren aan scholen voor maat

schappelijk werk. 
Leerkrachten aan de school, ver

meld in tabel 22. 
Leerkrachten aan de 8chool, ver

meld in tabel 23. 
Assistenten, huishoudsters, ama-

nuenses e. cl . 
Administratief personeel. 
Concierges aan jongensscholen. 
Concierges aan meisjesscholen . 

Concierges afl.n afzonderlijke avond-
scholen. 

Portiers, stokers, machinisten . 
Hulpconcierges, bedienden, 

knechts. 

28 Augustus 1935. BESLUIT tot wijziging 
van het Cr isis-Suikerbesluit 1933. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voord racht van Onze M in isters van 

Economische Zaken en van Financiën, dd. 5 
Augustus 1935, n°. 10654, Afdeel ing Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden, en dd. 8 Augus
tus 1935, n°. 177, Afdeelingen Invoerrechten 
en Accijnzen; 

Gelet op het Crisis-Suikerbesluit 1933, zoo
als dat is gewijzigd bij Ons besluit van den 
27sten Augustus 1934-; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27, lid 1, van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van den 16den April 1935, n°. 
476); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 13den Augustus 1935, n°. 28); 
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Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers dd. 21 Augustus 1935, n°. 
11133, Afdeel ing Landbouw-Cr isis-Aangelegen
heden, en dd. 21 Augustus 1935, n°. 173, 
Afdeelingen Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a l volgt: 
1. In artikel 2, lid 1, van het Crisis-Suiker

besluit 1933 wordt in plaats van "den eersten 
September 1935" gelezen: ,,den eersten Sep
tember 1936". 

II. Dit bes] uit treedt in werk ing met in
gang van den tweeden dag na dien van ziju 
afkondiging. 

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

St. Fil lans, den 28sten Augustus 1935. 
WILHELMINA. j 

De 11linister van Econo1nische Zaken, 
H . G e 1 i s s e n. 1 

s. 520. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
( Uitge g. 30 Augustus 19

1
35.) 

28 Augustus 1935. BESLUIT tot intrekking 
van het Crisis-Vervoerbesluit 1935 en tot 
va tstelling van het Crisis-Grenscontröle
besluit 1935 (Algemeen). 

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

Economische Zaken van 13 Juli 1935, n°. 
9231, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw-Crisis
wet 1933 en op het Crisi -Vervoerbesluit 1935; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de L anctbouw-Cri siswet 1933 
(advies van 6 Juli 1935 , n°. 506); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
23 Juli 1935, n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Augustus 1935, n°. 
11348, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. in te trekken, behalve ten aanzien van 

begane strafbare feiten, het Crisis-Vervoer
besluit 1935; 

B. te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder : 
1°. ,,crisisproduct": elk crisisproduct in 

den zin van a,·tikel 1, onder 5°., van de Lancl
bouw-Crisiswet 1933; 

2°. ,,Grensstrook": het gedeelte van het 
gl'Ondgebiecl des Rijks, gelegen tu schen het 
vreemd grondgebied aan de landzijde, en de 
linie, vastgesteld overeenkomstig adikel 177 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n° . 38) op den afstand van uiter
lijk 5½ km. van het vreemd grondgebied aan 
de landzijde; 

3°. ,,vervoeren": vervoeren en doen ver
voeren; 

4°. ,, in voorraad hebben": voorhanden en 
in voorraad hebben; 

5°. ,,nacht": het tijdsbestek, aanvangende 
met ingang van een uur na zonsondergang en 
eindigende met ingang van een uur vóór zons-

L. & S. 1935. 

opgang, doch niet vroeger clan 5 uur des voor 
middags; 

6°. ,,dag": het tijdsbestek, aanvangende 
met ingang van een uur vóór zonsopgang, 
doch niet vroeger dan 5 uur des voormicldags, 
en eindigende met ingang van een uur na 
zonsondergang. 

2. Het gedurende den nacht vervoeren van 
cris isproducten b innen de grensstrook is ver
boden. 

3. Het gedurende den dag vervoeren van 
cr isisproducten binnen de grensstrook is ver
boden. 

4. Het in voorraad hebben van crisispro
ducten binnen de grensstrook is verboden . 

5. De verbodsbepalingen, vervat in de ar
tikel en 2, 3 en 4 van dit besluit, gelden niet 
onder door Ons te stellen voorwaarden, welke 
kunnen verschillen naar gelang van: 

a. elk der bedoelde verbodsbepa lingen ; 
b. het gedeelte van de grensstrook; 
c. het tijdvak van het jaar ; 
d. het tijdstip of den tijdsduur van het ver-

voer· 
e. ' het middel of de wijze van vervoer; 
/. de route van het vervoer; 
g. het crisisproduct of de groep van crisis

producten; 
h. de soort of den aard van het crisispro

duct; 
i. de hoedanigheid of de hoeveelheid van 

het cr isisproduct ; 
k. de voortbrenging of de bewerking van 

het cris isproduct; 
l. de herkomst of de bestemming van het 

cr isisproduct. 
6. Dit bes! uit geldt voor het tijdvak, aan

vangende met ingang van den tweeden dag 
na d ien van zijn afkondiging en e indigende 
met ingang van 1 Januari 1937, en kan wor
den aangehaald onder den titel van: ,,Crisis
Gren controlebesluit 1935 (Algemeen)". 

Onze met de zaken van den Landbouw be-
1 aste M inister is belast met de ui tvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatsL en in afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

St. Fillans, den 28sten Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Eco,wmische Zaken, 
H. G e 1 i s s e n. 

( Uitgeg. 19 Septern ber 1935.) 

s. 521. 

28 August,ui 1935. BESLUIT tot aanvulling 
van het Reglement op de maten en ge
wichten. 

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

Economische Zaken van 10 Ju l i 1935, 11°. 

31528 J .A ., Directie van Handel en Nijver
heid; 

Gelet op artikel 12 der IJkwet, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 25 Juli 1919 (Staats
blad n°. 522); 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 
Augustus 1935, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden :Minister van 20 Augustus 1935, 11°. 
40658 J.A., Directie van Handel en Nijver
heid; 

52 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het R eglement op de maten en ge

wichten , vastgesteld bij Ons besluit van 6 No
vember 1912 (Staatsblad n°. 341), laatstelijk 
gewijz igd bij Ons besluit van 18 December 
1933 (Staatsblad n°. 701), wordt aangevuld 
a ls volgt: 

I. aan de "Lijst der bijlagen" wordt een 
letter T. toegevoegd, luidende: 

T. De roestvrij -stalen maten van 20, 10, 5, 
2, 1 en 1h liter, 2, 1 en ½ deciliter. 

II. N a bijlage S wordt ingevoegd een Bij
lage T. luidende: 

Bijlage T van het R eglement op de maten 
en gewichten. 

De roestvrij-stalen maten van 20, 10, 5, 2, 
1 en 1h li ter, 2, 1 en ½ deciliter. 

1. Behoudens dat de wand en de bodem 
van deze maten van roestvrij staal zijn, moe
ten zij voldoen aan het bepaalde in bijl age G. 

2. B a nden, biezen, bodemringen, kruisst1·00-
ken , stortranden, handvatten, ooren, handgre
pen, hengsels en oogen ter bevestiging van een 
hengsel mogen van roestvrij staal zijn. 

3. Roestvrij -stalen bovenhanden moeten, 
wanneer zij niet ui t ten minste d r ie reepen 
op elkaar gevormd zijn, gelascht zijn. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Maart 1936. 

Onze Minister van E conomische Za ken is 
belast met de uitvoering van dit bes luit, het
welk in het Staatsblad zal worden gepl aatst 
en waa rvan afschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

St. Fill a ns, den 28sten Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
H . G e l i s s e n. 

( Uitgeg . 17 S eptember 1935.) 

s. 522. 

28 Augustus 1935. BESL IT tot w1Jz1ging 
van het Crisis-Organisatiebesluit 1933. 

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

Economische Za ken van den 17den Apri l 
1935, n°. 5056, Afdeeling L andbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gelet op artikel 13 der Landbouw-Crisiswet 
1933 en het Crisis-Organisatiebeslui t 1933; 

Gehoord de Centra le Commissie, bedoeld in 
artikel 27 der L andbouw-Cris iswet 1933 (ad
vies van den 12den Apri l 1935, n° . 473); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 14den Mei 1 935, n° . 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 21sten Augustus 
1935, n°. 11340, Afdeeling L andbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het Cr isis-Organisatiebesluit 1933 te wijzi

gen in dier voege, dat het wordt gelezen als 
volgt: 

§ 1. Inle idende bepaling. 

Art. 1. Dit bes] u it verstaat onder: 
1 °. ,, wet": de L andbouw-Crisiswet 1933 ; 
2° . ,,Onze :Minister" : den met de zaken 

van den Landbouw belasten Minister; 
3°. ,,cris isorganisatie" : elk door of van

wege Ons in den zin van a rtikel 13, 1 id 1, 

1 der wet aangewezen rechtspersoonlijkheid bezit
tend lichaam, zoomede elk door of vanwege 
Ons krachtens het Cr isis-Organisatiebesl uit 
1933, zooals dit vóór het in werking treden 
van dit Besluit luidde, a ls crisisorganisatie 
aangewezen rechtspersoonlijkhe id bez ittend 
lichaam; 

4°. ,,statuten": de statuten, stichting brie
ven en andere aan een crisisorganisatie tot 
grondslag gestelde regelen; 

5°. ,,reglementen": de reglementen eener 
cri sisorganisatie, welke op de statuten steunen 
en in overeenstemming met de daartoe in de 
statuten gestelde regelen tot stand zijn ge
komen ; 

6° . ,,georganiseerde" : ieder natuurlijk of 
rechtspersoon dan wel vennootscha p onder fi r. 
ma, die a ls zoodani g toege laten is tot een 
cri sisorganisatie; 

7°. ,,orgaan": ieder natuurlijk of rechts
persoon of coll ege, zeggenschap hebbend in 
een cris isorganisatie. Coll eges, welke met de 
uitoefening van het tuchtrecht zijn belast, of 
aan welke de beslechting van geschillen in of 
met de crisisorgan isatie is opgedragen, zijn 
niet organen der cris i organisatie. 

§ 2. Van de Crisisorganisatie. 

2. De eischen , waaraan een rechtspersoon-
1 ij kheid bezittend lichaam moet voldoen, om 
te worden aangewezen a ls rechtspersoon lijk
hei d bez ittend lichaam als bedoeld in artikel 
13, lid 1, der wet, zij n die, welke ten aanzien 
van de statuten en/of reglementen in de vol
gende artikelen van d it besluit zijn neerge
legd. 

3. De statuten moeten bepalen: 
1 °. da t wijziging van de statuten door het 

bestuur, welke wij zig ing zich niet mag uit
strekken tot de doel stelling der crisis-organ i
satie, de goedkeuring behoeft van Onzen Mi 
nister; 

2° . dat de statuten door Onzen Minister, 
het bestuur de r crisisorganisatie, behoudens 
dringende gevallen, gehoord, kunnen worden 
gewijzigd en door andere vervangen; 

3°. dat vaststelling of wijziging van regle
menten de goedkeuring van Onzen Minister 
behoeft, zoomede dat reglementen door Onzen 
Minister kunnen worden gewijzi gd of inge
trokken of door andere vervangen en nieuwe 
reglementen door Onzen Minister kunnen wor
den vastgesteld; 

4°. dat beslui ten der organen door Onzen 
Minister kunnen worden geschorst, vernietigd, 
en door a nde re vervangen e n ni e uwe beslui ten 
door Onzen iinister kunnen worden genomen ; 

5. dat over de georganiseerden door tuch t
rechtelijke coll eges tuchtrecht wordt uitge
oefend ; 

6°. dat alle geschill en, a ls bedoeld in art. 620 
va n het Wetboek van Burgerlijke R echtsvorde
ring, ontstaan tusschen de crisisorganisaties 
eenerzijd , en een of meer georganiseerden 
anderzijds, zoomede die tusschen de organen 
van de cri sisorganisatie onder! i ng - voor zoo
ver deze geschill en niet voortvloe ien ui t tus
schen de cri sisorgan isatie en een of meer ge
organiseerden a fgesloten overeenkomsten of 
uit door Onzen Minister goed te keuren of 
vast te stell en regl ementen, waar in een bij
zondere a rbitrageregeling is getroffen voor 
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geschillen uit die overeenkomsten of 1·egle
menten ontstaan, - in hoogste instantie wor
den beslist door een scheidsman of scheids
lieden; 

7°. dat onder de geschillen, bedoeld in dit 
artikel onder 6°., mede zijn te begrijpen ge
schillen, ontstaan doordat hij, tegen wien een 
tuchtrechtelijke uitspraak is gewezen, deze al s 
niet bindend bestrijdt of daaraan desverlangd 
niet voldoet, ook al mocht hij dan hebben op
gehouden georganiseerde te zijn; 

8°. dat alle andere geschi ll en tusschen de 
crisisorganisatie eenerzijds en een of meer 
georganiseerden anderzijds , tusschen de orga
nen van de crisisorganisatie onderling, zoo
mede tusschen de crisisorganisatie eenerzijds 
en een of meer andere cris isorganisaties an
derzijds, in hoogste instantie worden beslist 
door Onzen Minister, gehoord een Commissie 
van Advies, waarvan de voorzitter en de an
dere ]eden, wier aantal door Onzen Minister 
wordt bepaald, door Onzen Minister voor 
een door hem te bepalen tijdsduur wor
den benoemd, geschorst en ontslagen en waar
van de indeeling en werkwijze door Onzen 
Minister worden bepaald; dat Onze Minister 
bevoegd is ten aanzien van bepaalde door 
hem aan te wijzen groepen van geschillen een 
termijn vast te stellen, waarbinnen het be
roep moet worden ingesteld, welke termijn ten 
aanzien van verschillende groepen van ge
schillen verschillend kan zijn; dat Onze Mi
nister tevens bevoegd is voor het instell en 
van beroep als voorwaarde te stellen het be
talen van een door hem vast te stellen be
drag; 

9°. dat de arbeidsvoorwaarden, van toe
passing op het personeel in dienst der crisis
organisatie, door Onzen Minister worden vast
gesteld ; 

10°. dat voor zoover aan bestuurs- en com
missieleden, adviseurs en aan personeel der 
crisisorganisatie salaris of vacatiegeld wordt 
toegekend, dit salaris of vacatiegeld voor ieder 
hunner door Onzen Minister wordt vastge
stel d ; 

11 °. dat de organen der crisisorganisatie 
rekenplichtig zijn aan Onzen Minister, die de 
bestemming van batige saldi kan bepalen; 

12°. dat de crisisorganisatie zich heeft te 
gedragen naar de aanwijz ingen van Onzen 
Minister, zoomede, indien door dezen een Col
lege van Regeeringscommissarissen is inge
steld, naar de aanwijzingen van dit College en 
indien door hem een of meer R egeeringscom
missarissen zijn benoemd , onder wiens (wier) 
toezicht de Crisisorganisatie is geplaatst, naar 
de aanwijzingen van dien (die) Regeerings
commissaris (sen); 

13°. dat de besluiten van de crisisorganisa
t ie door het College van R egeeringscommissa
rissen, zoo di t door Onzen Minister is inge
steld , voor een termijn van ten hoogste tien 
dagen kunnen worden geschorst en ter ver
nietiging aan Onzen Minister kunnen worden 
voorgedragen ; 

14°. dat door Onzen Minister aan te wijzeu 
personen en li chamen mededeeling moeten 
ontvangen van te houden vergader ingen van 
de organen der crisisorganisatie en recht van 
toegang tot di e vergaderingen hebben; 

15°. dat van alle vergaderingen van de or-

ganen der crisisorganisatie notulen moeten 
worden gehouden en afschrift daarvan aan 
door Onzen Minister aan te wijzen personen 
en I ichamen moet worden gezonden; 

16°. dat Onze Minister en het College, be
doeld onder 1 2° ., te allen tijde inzage kunnen 
doen nemen van de boeken, papieren en be
scheiden der crisisorganisatie en hare organen 
ter verantwoording kunnen roepen; 

1 7°. dat de organen der crisisorganisatie 
verplicht zijn den M inister, het College, be
doeld onder 1 2°., zoomede anderen door den 
Minister aan te wij zen lichamen, alle inl ich
t ingen te verschaffen, welke zij vorderen ; 

18° . dat de crisisorganisatie door Onzen 
Minister kan worden opgeheven en geliqui
deerd. 

4. Bij de statuten of reglementen moeten 
regelen worden gesteld overeenkomstig de in 
de volgende artikelen van dit besluit opge
nomen bepalingen. 

§ 3. Van de georganiseerden. 

5. 1. Natuurlijke personen en rechtsperso
nen, zoomede vennootschappen onder firma, 
moeten, onverminderd het in arti kel 7, lid 1, 
bepaalde, als georganiseerden toegelaten wor
den, indien zij: 

a. een door hen onderteekende en naar 
waarheid ingevulde schriftelijke aanvrage in
dienen bij de crisisorganisatie, waarin zij ver
klaren nauwgezet in acht te zullen nemen de 
wet en de ter uitvoering daarvan genomen en 
te nemen Regeeringsmaatregelen, de statuten, 
reglementen der crisisorganisatie, de door de 
organen der crisisorganisatie op grond van 
statuten en reglementen genomen of te nemen 
besluiten, zoomede de door de cris isorganisatie 
met hem gesloten of alsnog te slui ten over
eenkomsten; 

b. voldoen aan de vereischten, welke bij de 
statuten of een ig reglement der crisisorgani
satie voor toelating als georganiseerde moch
ten zijn gesteld ; 

c. voldoen aan de vereischten, welke bij 
de wet of eenig door Ons ter uitvoering daar
van genomen besluit voor de toelating als ge
organiseerde mochten zijn gesteld. 

2. Onze Minister is bevoegd in bepaalde 
door hem te beoordeelen gevallen en onder 
door hem te stell en voorwaarden van de ver
plichting tot mdiening van een schriftelijke 
aanvrage , als bedoeld in het vorig lid, onder 
a, vrijstelling te verleenen. 

3. Onze Minister is bevoegd, indien een 
h ypothecaire schuldenaar, wiens landelij k 
eigendom door een schuldeischer, die in het 
bezit is van een executorialen titel , met ge
rechtelijke uitwinning of door een hypothe
cairen schuldeischer met verkoop krachtens het 
bij arti k e l 1223, tweed e I id , van het Burger
lijk Wetboek gemaakte beding, wordt be
dreigd, al smede in het geval , dat een verzoek 
tot fa illietverkl aring van een hypothecairen 
schuldenaar .door één of meer zijner schuld
eischers is inged iend te besli ssen, dat de toe
komstige gebruikers van dat l andel ijk eigen
dom a ls georganiseerden tot crisisorganisaties 
n iet zull en worden toegelaten. 

4. Onze Minister neemt bij de beslissing, 
als bedoeld in het vorig lid, nader door Ons 
te stellen regelen in ach t. Hij beslist niet dan 
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nadat hij advies heeft ingewonnen van de 
daartoe door hem ingestelde Hypotheek-Com
miss ie. 

De taak dezer Commissie wordt door Ons 
vastgesteld. De samenstelling, indeeli ng en 
werkwijze worden door Onzen M inister vast
gesteld. 

5. Onze Minister is bevoegd, indien het be-
1 ang van de wet of eenigen ter uitvoering 
daarvan genomen Regeerings-maatregel zulks 
vordert, bepaalde groepen van personen van 
toelating als georganiseerden tot crisisorgani
saties uit te slui ten of ten aanzien van die 
groepen bijzondere voorwaarden te stellen voor 
hunne toelating als zoodanig. 

6. Onze Minister is bevoegd een aanvrager 
tot toelating als georganiseerde bij een crisis
organisatie uit te sluiten voor een door hem 
te bepalen termijn van ten hoogste één jaar 
of aan die toelating bijzondere voorwaarden 
te verbinden, indien op grond van de gedra
g ingen van den aanvrager in het beroep of 
bedrij f, ter uitoefening waarvan of in verband 
waarmede hij zijn aanvrage heeft ingediend , 
redel ijkerwijze mag worden aangenomen, dat 
door toelating de cr isisorgan isatie bij de uit
voering van de haar opgedragen taak in ern
stige mate zal worden belemmerd. Onze Mi
nister kan den in den vorigen zin bedoelden 
termijn verlengen met telkenmale ten hoogste 
één jaar. 

7. Het in het vorig lid bepaalde kan slechts 
toepassing vinden, indien de cr isisorganisatie, 
bij wie de aanvrage is ingekomen, aan Onzen 
Minister een met redenen omkleed verzoek 
heeft ingediend om van de hem in het vorig 
lid toegekende bevoegdheid gebru ik te maken. 

8. Onze Minister zal een besli ssing tot uit
slu iti ng, dan wel tot het opleggen van bij
zondere voorwaarden, als bedoeld in lid 6 van 
dit artikel, niet nemen, dan nadat de Com
missie van Advies, bedoeld in artikel 3, onder 
8°. , is gehoord. 

6. Het bestuur of een daartoe bij statuten 
of reglement aan te wijzen orgaan beslist over 
de toelating als georganiseerde binnen een bij 
deze statuten of reglement te bepalen termijn. 
De beslissing wordt aan den aanvrager schriî
telijk medegedeeld, en is in geval van weige
ring met redenen omkleed. 

7. 1. Toelating moet worden geweigerd, in
dien zich ten aanzien van den aanvrager een 
der navolgende omstandigheden voordoet: 

a. dat niet is voldaan aan een der vereisch
ten, gesteld in artikel 5, lid 1, en voor zoo
ver betreft het vere isch t.e, bedoeld onde r a, 
door den Minister geen vrijstelling was ver
leend; 

b. dat de aanvrager is geschrapt als ge
organiseerde bij de crisisorganisatie, hetzij 
krachtens tuchtrechtelij ke ui tspraak, hetzij van 
rechtswege , met ontzegging van het recht om 
opnieuw als zoodanig te worden toegelaten 
voor een bepaalden tijd en deze tijd nog niet 
is verstreken; 

c. dat ten aanzien van den aanvrager het 
bepaalde in artikel 5, lid 3, door Onzen Mi
nister van toepassing is verklaard; 

d . dat de aanvrager behoort tot een groep 
van personen, welke van toelating als ge
organiseerden tot de crisisorganisatie door 
Onzen Minister ingevolge artikel 5, lid 5, is 

uitgesloten of wel , dat de aanvrager krachtens 
artikel 5, lid 6, tot toelating voor een bepaal
den tijd door Onzen Minister is uitgesloten en 
deze tijd nog niet is verstreken; 

e. dat door den aanvrager niet voldaan is 
aan een door Onzen Minister krachtens artikel 
5, lid 5, of lid 6, gestelde bij zondere voorwaar
de, welke op den aanvrager van toepassing is ; 

f. dat de aanvrager feitelijk voortzet of zal 
voortzetten geheel of gedeeltelijk, hetzij alleen 
of in samenwerking mèt anderen, in welken 
vorm ook, het bedrijf van een georganiseerde, 
die als zoodanig krachtens tuchtrechtelijke 
uitspraak of van rechtswege is geschrapt, doch 
uit het bedrijf direct of indirect eenig voor
deel blijft genieten. 

2. In de statuten kunnen geen andere re
denen tot weigering van de toelating, dan de 
in het vorig lid bedoelde, worden opgenomen. 

3. Indien toe] ating als georganiseerde is ge
wei gerd, heeft de aanvrager recht van beroep 
op Onzen Minister, die besli st, na de Commis
sie van Advies, bedoeld in artikel 3, onder 
8° ., te hebben gehoord. De beslissing is met 
redenen omkleed. 

4. Het beroep moet schri ftelijk worden in
gesteld b innen tien dagen na den dag, waarop 
de schriftelijke mededeeling van weigering aan 
den belanghebbende is verzonden. 

5. Indien een aanvrager, wiens aanvrage 
tot toelating als georganiseerde verband houdt 
met het uitoefenen van een beroep of bedrijf, 
ten aanzien waarvan het aangesloten zijn als 
georganiseerde bij eenig Koninklijk• besluit als 
voorwaarde is gesteld, is afgewezen wegens 
het niet voldoen aan een of meer der vereisch
ten, in artikel 5, lid 1, onder c bedoeld, zal 
hem , indien hij van de afwijzende beslissing 
in hooger beroep gaat, een voorloopige toela
ting worden verleend, mits hij dat beroep of 
bedrij f ten tijde van het in werking treden 
van dat Bes! uit uitoefende. 

8. 1. De toelating als georganiseerde kan 
door het bestuur of een ander daartoe bij de 
statuten of reglementen aan te wijzen orgaan 
a lleen worden ingetrokken, indien de georga
niseerde niet meer vol doet aan de vereischten 
in artikel 5, lid 1, onder b of c bedoeld. 

2. Indien de toelating a ls georganiseerde 
ingevolge het in het vorig lid bepaalde wordt 
ingetrokken, wordt aan den georganiseerde 
daarvan schriftelijk kennis gegeven, met mede
deel ing der gronden, wel ke tot intrekking der 
toelating hebben geleid en heeft deze recht 
van beroep op Onzen Minister, die beslist na 
de Commissie van Advies, bedoeld in artikel 
3, onder 8° ., te hebben gehoord. 

3. H et vierde lid van artikel 7 vindt over
eenkomstige toepassing. 

4. Het instellen van beroep heeft schorsen
de werking ten aanzien van het besluit, waar
van beroep. 

9. 1. De toelating a ls georganiseerde kan 
door Onzen lVIinister worden ingetrokken, in
dien de georganiseerde behoort tot die per
sonen, die ingevolge het bepaalde in artikel 
5, lid 3, als georganiseerden tot crisisorgani
saties niet zouden worden toegelaten. 

2. In het geval in het vorige lid bedoeld, 
vindt artikel 5, lid 4, overeenkomstige toepas
sing. 

3. De toelating als georganiseerde kan 
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voorts door Onzen Minister, gehoord de Com
missie van Advies, bedoeld in artikel 3, onder 
g0

. , worden ingetrokken, indien de georgani
seerde hetzij geacht moet worden te zijn gaan 
behooren tot die groepen van personen als 
bedoeld in artikel 5, lid 5, hetzij n iet meer 
voldoet aan de voor zijn toelating krachtens 
artikel 5, lid 5, of lid 6, gestelde bijzondere 
voorwaarde(n) . 

4. In de gevall en in het vorig I id bedoeld , 
zal aan den betrokkene een afschrift van de 
beschikki ng van Onzen Minister tot intrekking 
worden gezonden, welke beschikking met re
denen omkleed is. 

10. Onverminderd het bepaalde in de arti
kelen g en 9, en in arti kel 15 , 1 °., onder d, 
en 3° ., onder a en e, en 4°., houdt men op 
georganiseerde te zijn: 

1 °. door overlijden of, zoo de georgan iseer
de een rechtspersoon is, door ontbinding of 
ver! ies van rechtspersoonlijkheid ; 

2°. door schriftelijke opzegging aan het be
stuur of een ander bij deze statu ten aan te 
wijzen orgaan der cr isisorganisatie. In dat ge-
val houdt men op georganiseerde te zijn aan 
het einde van het ]oopende boekjam' der cr isis
organisatie, ind ien deze opzegging ten m inste 
dri e maanden vóór het e inde daarvan heeft 
plaats gehad en aan het einde van het volgen
de boekjaar, indien deze termijn niet in acht , 
is genomen, tenzij een tuchtrechtelijk onder
zoek tegen den betrokkene aanhangig is ge
maakt, in welk geva l men niet eerder ophoudt 
georganiseerde te zijn, dan nadat de tuch t
rechtelij ke u itspraak onherroepel ijk is gewor
den. 

ll. 1. De georganiseerden kunnen door het 
bestuur of een ander daartoe bij de statuten 
aan te wijzen orgaan in groepen worden inge
deeld , voor zoover deze indeeling haren on
middellijken grondslag vindt in de wet of in 
eenig ter u itvoer ing daarvan door Ons geno
men besluit . 

2. Indien de crisisorganisatie de georgani 
seerden in groepen indeelt, moeten de groepen 
in de statuten of in een ig reglement worden 
vermeld . 

3. Een georganiseerde moet in een groep 
worden toege laten, indien hij: 

a. een door hem onderteekende en naar 
waarheid ingevulde, schriftelijke aanvrage tot 
toelating in die groep heeft ingediend o p een 
door de cr isisorganisatie vastgesteld formu-
1 ier · 

b.' de door de crisisorganisati e ve r! angde 
administratieve bescheiden heeft overgelegd en 
zoo noodig aanvraagkosten, welke een door 
Onzen Mi nister te bepalen bedrag niet mogen 
overschrijden , heeft voldaan ; 

c. voldoet aan de vereischten , welke bij de 
statute n of eeni g reglement der crisisorgn.nisa
t ie voor de toelating in die groep mochten zij n 
gesteld ; 

d. vo ldoet aan de vereischten, wel ke bij de 
wet of bij eenig door Ons tot u itvoe ring daar
van genomen besluit voor de toelating in die 
groep mochten zijn gesteld . 

4. E en georganiseerde kan in meer dan 
één groep worden toegelaten. 

5. H et orgaan, aan hetwelk de bes li ss ing 
omtrnnt toelating in groepen is opgedragen , 
besl ist over de toelati ng b innen een bij de 

statuten of reglementen te bepalen termij n. 
6. De beslissing wordt aan den aanvrager 

schriftelijk medegedeeld en is in geval van 
weigering met redenen omkleed. 

12. 1. Van de beslissing, bedoeld in arti
kel 11 , lid 5, kan de geo1·gan iseerde binnen 
tien dagen na den dag, waarop de schrifte
lijke mededeeling aan h em is verzonden, in 
beroep komen bij Onzen Minister, di e beslist 
na de Commissie van Advies, bedoeld in ar
tikel 3, onder 8°., te hebben gehoord. 

2. Indien een aanvrager, wiens aanvrage 
tot toelating in een of meer groepen verband 
houdt met het uitoefenen van een beroep of 
bedrijf, ten aanzien waarvan het toege laten 
zijn in die groep(en) bij eenig Koninklijk be
sluit a ls voorwaarde is gesteld, is afgewezen 
wegens het niet voldoen aan een of meer der 
vereischten in art ike l 11, 1 id 3, onder c, be
doeld, zal hem, indien hij van de afwijzende 
bes lissi ng in hooger beroep gaat, een voorloo
pige toelating worden verleend , mits hij dat 
beroep of bedrijf ten t ijde van het in werking 
treden van dat Bes] uit, uitoefende. 

13. 1. Indien een georganiseerde niet meer 
voldoet aan de vereischten, welke voor toe
lating in de groep of groepen, waarbij hij is 
ingedeeld zijn gesteld, kan zij n toelating tot 
de bet rokken groep of groepen door het in het 
vorig artikel bedoeld orgaan ingetrokken wor
den, van welke bes] iss ing de georganiseerde 
schriftelijk in kennis wordt gestel d met mede
deeling van de g ronden, welke tot intrekki11g 
hebben geleid. 

2. V an de besliss ing, bedoeld in het vorig 
1 id, kan de georganiseerde binnen tien dagen 
na den dag, waarop de schriftelijke kennis
gev ing aan hem is verzonden, in beroep ko
men bij Onzen Minister, die bes! ist na de 
Commissie van Advies, bedoeld in artikel 3, 
onder g0

., te hebben gehoord . 
3. H et instell en van beroep heeft schor

sende werking ten aanz ien van het besluit, 
waarvan beroep. 

14. De statuten moeten bepalen : 
A. dat iedere georganiseerde verplicht is : 
1 °. nauwgezet in ach t te nemen de wet en 

de ter uitvoering daarvan door de R egeering 
genomen of te nemen maatregelen, de statu
ten, reglementen en besluiten der cr isisorgani
satie, zoomede de met de cr is isorganisatie ge
sloten of te sl ui ten overeenkomsten; 

2°. alles na te laten wat indruischt tegen 
het doel der cr isisorganisatie of de strekking 
van de wet, van de maatrege l en, onder 1 °. be
doeld, of van de statuten , reglementen, beslu i
ten der crisisorganisatie en de met deze ge
sloten overeenkomsten, of wat de werk ing 
daarvan zou kun nen belemmeren ; 

3°. nauwgezet, prompt, getrouwe lij k en 
zonder e en ige verzwijging de vragen te beant
woorden, welke de organen der crisisorganisa
tie en andere door Onzen M inister aangewezen 
en aan te wijzen lichamen zullen stellen of 
krachtens bijzondere of algemeene opdracht 
zullen doen stell en, zoomede op eerste aan
vrage de door of namens deze organen of 
l ichamen verlangde papieren en bescheiden 
over te leggen ; 

4°. ind ien hij een handelszaak in den zin 
van de Handel sregisterwet 1918 (Staatsblad 
n°. 493) bez it, opgave te doen overeenkomstig 
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door of vanwege Onzen Minister daartoe te 
stellen regelen van de wijzigingen, welke in 
den bedrijfsvorm dier hande lszaak, zoomede 
in den naam daarvan of in de plaat.s van ves
tiging worden gebracht ; 

5°. nauwgezet in acht te nemen de door 
Onzen Minister te geven voorschriften ten 
aanzien van de verhouding tusschen werk
geve r en arbeider in de bedrijven, waa rin of 
waarvoor c1·isisproducten worden bereid , ver
vaardigd, voortgebracht, voorhanden of in 
voorraad zijn, worden vervoerd, bewerkt, ver
werkt, verhandeld, vervreemd, afgeleverd, 
voor zoover deze bedrijven middellijken of on
middellijken steun u it het Landbouw-Cris is
fonds ontvangen; 

B. dat de georganiseerden aansprakelijk 
zij n voor de handelingen hunner ondergeschi k
ten, tenzij zij aantoonen, dat zij deze hande-
1 ingen niet hebben kunnen beletten . 

15. D e statuten moeten bepalen: 
1 °. dat niet of niet behoorlijke nakoming 

door een georganiseerde van de in het vor ig 
artikel omschreven verpl ichtingen tuchtrech
telijk kan worden gestraft met: 

a. geldboete van ten hoogste vij ftig duizend 
gulden; 

b . intrekking van een of meer aan den ge
organiseerde a ls zoodanig toegekende bevoegd
heden of verleende vergunningen, in te gaan 
op een bij de t uch trechtelijke uit.spraak te be
palen tijdstip en voor een bij die uit.spraak te 
bepalen termijn van ten hoogste 10 jaren; 

c. het opleggen van de verpl ichting tot het 
steil en van een waa rborgsom van ten hoogste 
vij ftig duizend gulden, op een bij de tucht
rechtelijke ui t.spraak te bepalen tijdstip en 
wijze en voor een daarbij vast te stellen ter
mijn van ten hoogste één jaar, welke waar
borgsom bij niet nakomi ng van een ige in ar
tikel 14 omschreven verplichting binnen voor
noemden termijn , bij de tuchtrechtelijke uit
spraak te r zake van de niet-nakoming, geheel 
of gedeeltelijk verbeurd kan worden verklaard; 

d . schrapping a ls georganiseerde, in te 
gaan op een bij de tuchtrechtelijke uit.spraak 
te bepal en t ijdstip, behoudens het bepaalde 
onder 5°. , en met ontzegging van het recht 
om opnie uw als georganiseerde te worden 
toegelaten voor een termij n van ten hoogste 
tien jaren; 

2°. dat de onder 1 °. , onder b en c, genoem
de straffen zoowel afzonderlij k als te zamen 
met geldboete kunnen worden opgelegd; 

3°. a. dat, indien aan een georganiseerde 
een boete is opgelegd, hooger clan een door 
Onzen Minister te bepalen bedrag, - onver
minderd zijn verpl ichting om een hem opge
legde boete te betalen - niet betaling van die 
boete binnen drie weken, nadat hij bij aange
teekend schrij ven daa rtoe door den H oofd
ambtenaar voor de Cr isis-Tuchtrechtspraak, 
bedoeld in artikel 25 en hierna te noemen 
,,Hoofdambtenaar", narn ens de crisisorganisa
t ie is aangemaand, van recht.swege medebrengt 
schrapp ing als georganiseerde met ontzegging 
van het recht om opnieuw als zoodanig te wo1·
den toegelaten voor den tijd van een maand 
voor e lke honderd gulden waarvoor hij be
boet is; 

b . dat gedeel ten van een bedrag van hon
derd gulden, al s een vol bedrag van honderd 
gulden worden aangemerkt; 

c. dat door betal ing van de boete de schrap
ping wordt opgeheven, met di en verstande, 
dat de geschrapte daarmede onmiddellijk het 
recht verwerft op zijn aanvrage opnieuw a ls 
georganiseerde te worden toegelaten , voor zoo
ver hij op het tijdstip dier aanvrage voldoet 
aan de vere ischten, voor die toelating gesteld ; 

d. dat na afloop van den termijn , bedoeld 
onder a, aan den betrokkene toe lating als ge
organiseerde n iet m ag worden geweigerd u it 
hoofde van niet betaling der boete; 

e. dat schrapping a ls georganiseerde van 
een andere crisisorganisatie ingevolge het be
paa lde onder a, van recht.swege medebrengt 
schrapping als georganiseerde van de crisis
organisat ie, met ontzegging van het recht om 
opnie uw a ls zoodanig te worden toegel aten 
voor den tijd, waarvoor den betrokkene het 
recht is ontzegd om opnieuw a ls georganiseer
de bij die andere crisisorgan isatie te worden 
toegelaten; 

4°. dat schrapping, a ls bedoeld in 1° ., ou
der d, medebrengt schrapping bij een of meer 
andere cr isisorganisaties, indi en zu lks bij de 
tuchtrechtelij ke uit.spraak is bepaald ; 

5°. dat, indien de betrokken georganiseer
de een hem bij onherroepel ij k geworden tucht
rechtelijke uitspraak opgelegde geldboete , 
welke het onder a bedoelde bedrag overschrij dt 
ten t ijde eener uit.spraak, waarbij hij als ge
organiseerde geschrapt wordt nog niet h eeft 
betaald, die schrapping ingaat, zoodra de 
boete is betaald , of wel de termijn waal'voor 
hij wegens wanbetaling van recht.swege is ge
schrapt, is verstreken ; 

6°. dat, indien een waarborgsom, a ls be
doeld in 1 °., onder c, slecht.s gedeeltelijk wordt 
verbeurd verklaard, het resteerende bedrag 
aan den georganiseerde wordt teruggegeven ; 

7° . dat de geïnde boeten en de opgelegde 
waarborgsommen worden gestort in het Land
bouw-Crisisfonds. 

16 . 1. I n de statuten moet worden bepaald, 
dat, indien naar het oordeel van het bestuu r 
der crisisorganisatie of een ander bij de sta
tuten daartoe aangewezen orgaan door een 
georganiseerde n iet of niet behoorl ijk is na
gekomen een der in artikel 14 omschreven 
verpl ich tingen en ten gevolge daarvan van 
het aangesloten blijven van dezen georgani
seerde ernstige benadeel ing ten aauzien van 
de u itvoering van een of meer onderdeelen 
van de aan de cris isorganisatie opgedragen 
taak kan worden verwacht, het bestuur of het 
bedoeld orgaan bevoegd is den betrokken ge
organiseerde als zoodanig te schorsen , totdat 
bij tuchtrechtelij ke uit.spraak onherroepelijk 
zal zijn beslist. 

2. H et bestuur of ander orgaan der crisis
organisatie, als bedoeld in het vorig lid, doet 
van de uit.spraak eener schorsing binnen drie 
dagen schriftel ijk mededeeling aan den Hoofd
ambtenaar, onder toezending van all e voor de 
beoordeel ing van de gegrondheid der schor
sing benoodigde bescheiden. 

3. De schors ing wordt van rech t.swege op
geheven, zoodra door den H oofdambtenaa r 
aan de cr isisorganisatie is kennis gegeven dat 
hij de schors ing niet gegrond acht. In dat 
geval geeft de Hoofdambtenaar onmiddellijk 
kennis van de opheffing der schorsing aan den 
georganiseerde. 
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17. 1. De statuten moeten bepalen, dat de 
tuchtrechtspraak zal worden ui tgeoefend vol
gens de regelen , gesteld in dit besluit. 

2. Tuchtrech telijk strafbare overtredingen 
worden berech t overeenkomstig de statuten en 
reglementen der crisisorga nisaties, zooals di e 
lu iden op het tijdstip , waa rop die overtredin
gen werden gepleegd. 

§ 4. Va n de Tuchtrech tspraa k. 

I. 
Van de Commissies en de Cen tral e Com,niss·ie 

voo,· de C,·isis-1'-uchtrechtsrraak. 

18. De tuch t rechtspraak der cri sisorganisa
ties word t ui tgeoefend door de Commissies 
voor de Crisis-Tuchtrech tspraa k, hierna te 
noemen " Comm iss ies" , en door de Centrale 
Comm issie voor de Crisis-Tuchtrech ts praak, 
hierna te noemen " Central e Commissie ' ' . 

19. Er zijn de volgende Commissies met het 
daarbij vermelde rech tsgebied: 

1 °. Commissie voor de Crisis-Tucht recht
spraak te Groni ngen, met a ls rechtsgebied de 
pmvinc ie Groningen ; 

2°. Commiss ie voo ,· de Crisis-Tucht rech t
spraa k te L eeuwarden, met als rech tsgebied 
de pmvincie F r iesland ; 

3°. Commiss ie voor de Cri sis-Tuch t1·echt
spraak te Assen, met a ls rechtsgebied de pro
vi nc ie Drenthe ; 

4 °. Commissie voor de Crisis-Tucht rech t
spraak te Zwolle, met a ls rechtsgebi ed de 
provincie Overijssel ; 

5° . Commiss ie voor de Crisis,Tuchtrech t
spraak te Arnhem, met als rech tsgeb ied de 
pro,·inc ie Gelderland ; 

6°. Commiss ie voor de Crisis-Tuchtrech t
spraak te U trecht , met a ls rechtsgebied de 
p rovincie Utrech t ; 

7° . Comm iss ie voor de Crisis-Tuchtrecht
sp ra a k te Alkmaar , met a ls rechtsgebied de 
pmvi ncie Noord-Holland; 

8°. Commissie voo r de Crisis-Tucht recht
spraak te 's-Gravenh age, met a ls rech tsgebied 
de provincie Zuid-Holl and ; 

9°. Commissie voor de Crisis-Tuch t recht
spraak te Goes, met als rechtsgebied de pro
vincie Zee la nd ; 

10°. Commissie voor de Crisis-Tuch t recht
spraak te T il burg , met a ls rechtsgebied de 
provincie Noord-Brabant ; 

11 °. Commiss ie voor de Crisis-Tuchtrecht
spraak te Roermond, met als rech tsgebied de 
provincie Limburg. 

20. 1. De Commiss ies hebben haren zetel 
in de gemeenten, waa raan zij h aren naam ont
leenen ; zij nemen in eersten aanleg kennis 
van de ingevol ge art ikel 15 door de C,·i sis
organisaties strafbaar gestelde feiten. 

2. V an de Commiss ies zijn gelijkelijk be
,·oegd : 

1°. di e, binnen welker rech tsgebied het fe it 
is gepl eegd; 

2°. di e, binnen welker rech tsgebied de ge
organiseerde, di e verdacht wordt het feit te 
hebben gepleegd, woont of gevesti gd is; 

3°. die, binnen welker rechtsgebied die ge
organ iseerde zijn bedrijf uitoefent. 

3. Indien overeenkomstig het vorig I id 
meer dan één Commiss ie voor de Crisis-Tucht
rechtspraak bevoegd is van eene zaak kennis 

te nemen, bepa alt de Hoofdambtenaar voor 
welke Commissie de zaak za l worden aange
bracht. 

21. De Centrale Commiss ie heeft haren 
zetel te 's-Gravenhage ; zij neemt in hooger 
beroep kennis van de door de Commissies ge
wezen u itspra ken. 

22. 1. De Commissies en de Centrale Com
missie zijn samengesteld uit een voo rzitter, een 
of meer plaatsvervangende voorzit ters, een 
rechtsgeleerd I id , een of meer plaatsve rvan
gende rechtsgeleerde leden en een door Onzen 
Minister voor elke Commiss ie te bepalen aan
tal leden. 

2. De voorzitte rs, pl aatsvervangende voor
zit ters, de leden en pl aatsvervangende leden 
worden door Onzen Ministe r benoemd voor 
een door hem te bepalen tijd; zij kunnen door 
hem worden geschorst en vóór den a floo p va u 
hun ambtstijd ontslagen. 

23. Tot voorzi tter , plaa tsvervangend voor
zitter, rechtsgeleerd lid en p laatsvervangend 
rech tsgeleerd lid zijn alleen benoembaar zij. 
die aan een Rijks- of daarmede gelijkgestelde 
N ederl andsche uni vers ite it hebben verkregen , 
hetzij den g raad van doctor in de rechtsweten
schap, het zij den g raad van doctor in de 
rechtsgeleerdheid of de hoedan igh eid va11 
meester in de rechten, mits deze graad of deze 
hoedani gheid verkregen is op grond van het 
a fl eggen van een examen in het Nederlandsch 
burgerlijk- en handelsrecht, staatsrech t en 
strafrech t . 

24. 1. De Commiss ies en de Centra le Com
miss ie beraa dsl agen en besli ssen met dri e 
leden. 

2. Buiten den voorzitter hebben zitt ing het 
rechtsgeleerd I id en een der andere leden , 
door den voorzitter voor elke aanhangi ge zaak 
aangewezen. 

3. De voorzitter houdt daa rbij rekening met 
de bijzondere deskundi gheid va n het aan te 
wijzen lid in verba nd met het ka rakter van de 
aanha ng ige zaak. 

4. H et rechtsgeleerd lid eener Commissie 
is tevens secretaris dezer Commiss ie. 

5. H et secretariaat der Centrale Commiss ie 
wordt waargenomen hetzij door een secretari s, 
die door Onzen Minister voor een door hem 
te bepalen tijd wordt benoemd en door hem 
kan worden geschorst en vóór den afloop van 
zijn ambt,gtijd ontslagen, hetzij door een door 
Onzen Minister aan te wijzen rechtspersoon
lijkheid bezittend lichaam, beide hierna aan 
te duiden als "Secretari s". 

6. De bepaling van a rtikel 23 vindt over
eenkomstige toepassing ten aanz ien van de (n)
gene(n) , die daadwerkelijk het secretari aat 
waarneemt (waarnemen). 

II. 
Van de a1nb tena1·en voor de C1·isis

T-uchtrechts praak . 

25. 1. Onze Minister benoemt eon H oofd
ambtenaar voor de Crisis-Tuchtrech tspra ak en 
indien noodig één of meer aan dezen onder 
geschikte Ambtenaren voor de Crisis-Tuch t
rechtspraak, in het bijzonder bel ast met de 
handhaving van de sta tuten, reglementen en 
beslui ten van de crisi s-organisaties voor zoo
ver niet nakoming van de daarbij gegeven 
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voorschriften tuchtrechtelijk stra fbaar 
steld. 

De Hoofdambtenaar kan in verban 
mede opdrachten geven, zoowel tot h t doen 
van onderzoeken aan de hand van ing komen 
tuchtrechtelijke verklaringen of om i · 
geval een tuchtrechtelijke verklaring 
lokken, als tot het le iden van onderzo 
het a lgemeen, aan de Stichting Centra! 
Controledienst, gevestigd te 's-Graven 
aan a ll en, die met de opsporing de 
rechtelijke strafbare overtredingen zijn belast. 

De in den vorigen zin genoemde S ichting 
en a l Jen die met de opsporing der tu htrech
tel ijk strafbare overtredingen zijn bel st, zijn 
gehouden de door den Hoofdambten ar ge
geven opdrachten uit te voeren. 

2. De H oofdambtenaar en de Amb 11aren 
voor de Crisis-Tuchtrechtspraak zijn v rplicht 
de bevelen na te komen, welke hun i, hunne 
betrekking door Onzen Minister wo r en ge
geven. 

3. De Ambtenaren voor de Crisi -Tucht
rechtspraak treden steeds a ls zoodanig op na
mens den Hoofdambtenaar voor de Cri sis
Tuchtrechtspraak, di en zij ambtshalve verte
genwoordi gen . 

4. De Hoofdambtenaar en de Ambtenaren 
voor de Crisis-Tuchtrechtspraak kunnen door 
Onzen Minister worden geschorst en ontslagen . 

III. 

Van het geding in eersten aanler,. 

26. 1. Allen, di e ingevolge artike l 33, 
onder c, der wet belast zijn met het opsporen 
van feiten, bij de wet strafbaar gesteld, zij n 
verplicht van elk door een georganiseerde ge
pleegd feit, hetwelk ingevolge de statuten of 
reglementen tuchtrechtelijk strafbaar is ge
steld, kennis te geven aan den Hoofdambte
na ar, zoodra di t feit te hunner kennis is ge
komen. 

2. De Crisisorganisaties zij n verp licht van 
elk door een van haar geo rganiseerden ge
pleegd fe it, hetwelk ingevolge de statuten of 
reglementen tuchtrechtelijk strafbaar i ge
stel d , kennis te geven aan den Hoofdambte
naar, zoodra dit fe it te hunner kennis is ge
komen. 

3. All en, die ingevolge a,·tikel 33, onder r, 
der wet, belast zijn met het op paren van fei
ten, bij de wet strafbaar gesteld , zoomede de 
crisiso rgan isat ies en de in haar dienst zij nde 
personen , zijn verplicht den Hoofdambtenaar 
de door dezen gevraagde inlicht ingen te ver
stre kken. 

27. 1. De zaak wordt aanhangig gemaakt 
door indiening van een schriftelijke k lacht bij 
den secreta ri s der bevoegde Comm iss ie. 

2. Bevoegd tot indiening van de klacht is 
uitsluitend de Hoofdambtenaar. 

3. De Hoofdambtenaar geeft van de i11-
di ening va n e lke klacht schriftel ij k ken11is aan 
de cr isisorganisatie, waartoe de georgan iseer
de, tegen wien de klacht is geri ch t, hierna te 
noemen " betrokken georganiseerde", behoort. 

28. De Hoofdambtenaar stelt, ind ien h ij 
daarvoor termen vindt, den georganiseerde in 
de gelegenheid de indiening van eene klacht 
te voorkomen door storting binnen een door 
hem te bepalen termijn van een door hem 
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vast te stellen bedrag in het Landbouw-Cri is
fonds. 

29 . 1. De Secretaris der Commissie geeft 
zoo spoedig moge lijk na de indiening van een 
klacht aan den Hoofdambtenaar en den be
trokken georganiseerde bij aangeteekend schrij. 
ven kennis van den dag en het uur, waarop 
en de plaats, waar de Com miss ie te r behan
del ing van de zaak zitting za l houden. 

Tusschen den dag waarop deze kennisgeving 
aan den betrokken georgani ee rde is gedaa11 
en dien waarop de zitting za l plaats hebben, 
moet een termij n van ten 1ni nste tien dagen 
verloopen. 

2. De kennisgeving aan den betrokken ge
organiseerde houdt tevens in: 

a. dat de stukken, op de klacht betrekking 
hebbende, aan hem of zijn gemacht igde op ver
zoek ten kantore van den secretaris de,· Com
missie ter inzage worden verstrekt; 

b. dat hij bevoegd is ter bestrijding van de 
inged iende klacht een schrifte lijk verweer bij 
de Commissie in te zenden, en/of ter zitting te 
verschijnen of zich a ldaar door een chrifte
lijk gemachtigde te doen vertegenwoordigen; 

c. dat hij bevoegd is zich ter zitti ng door 
een raadsman te doen bijstaan ; 

d. dat hij bevoegd is getuigen ter zitting 
mede te brengen. 

3. De kennisgeving aan den betrokken ge
organiseerde is vergezeld van een door den 
secreta ri s der Commissie gewaarmerkt af
chrift van de klacht. 

30 . 1. De Hoofdambtenaar is bevoegd ter 
zitting te verschij nen en de klacht toe te lich
ten . 

2. I ndien de Hoofdambtenaar van oordee l 
is, dat de klacht behoort te worden gewijzigd, 
legt hij den inhoud van de door hem nood
zakelijk geachte wij zig ing (en) sch rif telijk aan 
de Commissie over. Geen wijziging(en) wordt 
(en) door de Comm issie toegelaten, indien 
tengevolge daarvan de kl acht niet langer het
zelfde tuchtrech te lijke strafba re feit zou in
houden. 

3. I nd ien de klacht ingevolge het in het 
vorig lid bepaalde is gewijzigd , wordt aan den 
betrokken georganiseerde of diens vertegen
woord iger door den secretaris de r Commissie 
een gewaarmerkt afschr ift der wijzig ingen op 
de zitting ter hand gesteld . Indien de betrok
ken georganiseerde niet op de zitting tegen
woord ig of vertegenwoord igd is, wordt het on
derzoek voor een bepaalden tijd geschorst. Aan 
den betrokken georganiseerdE! wordt door den 
secretaris der C.Ommiss ie zoo spoedi g mogelijk 
bij aangeteekend schr ijven een gewaarmerkt 
afschrift der gewijzi gde kl acht gezonden, met 
mededee ling van den dag en het uur, waarop 
het onderzoek zal worden he rvat. De kennis
gev ing aan den betrokken georganiseerde 
houdt tevens in: 

a. dat de stukken, op de wijziging de r 
klacht betrekking hebbende, aa n hem of zijn 
gemachtigde op verzoek ten kantore van den 
secretaris der Commissie ter inzage worden 
verstrekt; 

b. dat hij bevoegd is ter bestr ijding der ge
wijzigde klacht een chrifte lijk verweer bij d" 
Commiss ie in te zenden en/of te ,· zitting, waar
op de behandel ing wordt voortgezet. te ver
schijnen of zich a ldaar door een sch rifte lijk 
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gemachtigde te doen vertegenwoord igen ; 
c. dat hij bevoegd is zich op de onder b 

bedoel de zitti ng door een raadsman te doen 
bijstaa n en a ldaar getuigen mede te brengen. 

31. 1. De Commiss ie kan de pe rsoonlij ke 
verschijning va n den bet rokken georganisee rde 
bevelen. 

2. Indien de bet rokken georganiseerde aan 
de oproep ing om in persoon voor de Com m is
sie te ve rschijnen, geen gevolg geeft of we i
gert op de hem gestelde vragen te antwoor
den, zal de Comm issie bij de be li ss ing der 
zaak daarmede zoodani ge rekening houden, 
a ls zij za l vermeenen te behooren. 

3. Indi en de betrokken georganiseerde het 
ondet"zoek der zaak bemoeilijkt of te r zi tting 
van de Comm iss ie onju iste in! icht ingen ve r
strekt of eenig ter zake d ienend fe it verzwijgt, 
zal de Commissie daa rmede bij de besliss ing 
der zaak zooda ni ge rekening houden, a ls zij 
zal ve rmcenen te behooren. 

32. 1. De Commiss ie kan schr iftelijk in
lich t ingen inw innen. 

De ingewonnen inl ich t ingen li ggen voor zoo
ver zij bij de beh andeling van de zaak va 11 
bela ng zijn, bij den secretar is de r Comm iss ie 
ter inzage. 

2. de cri sisorganisati es, zoomede andere 
door Onzen M ini ste r aa n te wijzen lichamen 
zij n verp licht do door de Com miss ie gevraag
de inlichtingen te verstrekken. 

33. 1. De Comm iss ie kan getuigen, deskun
d igen, cri sisorganisaties en andere door Onzen 
Mi nister aan te wijzen I ichamen o proepen en 
hooren. 

2. De cri sisorganisa t ies en de I ichamen, be
doeld in het vo rig lid , zij n ve rplicht aan de 
oproeping der Commiss ie om voor haar te 
verschijnen gevo lg te geven. 

3. I eder, d ie a ls getuige of desku ndige is 
opgeroepen, is, behoudens het in a rt ikel 13a, 
lid 1, der wet bepaal de, ve r pi icht aan die 
oproe ping gevolg te geven. 

4. Ten aanz ien van het hooren van get ui
gen en desku nd igen gelden de rege len nee r
gelegd in artikel 13a, li d 2, 2, 4 en 5 der wet. 

34 . I nd ien de betrokken georganiseerde ter 
zitti ng tegenwoord ig of vertegenwoordigd is, 
doet de voorz itte r der Commiss ie mondeling 
mededeel ing van den korten inhoud der tot 
de zaak betrekkelijke stukken voor zoover de 
bet rokken georgan isee rde of zij n vertegen
woordiger van den inhoud daar van onkun
d ig is. 

35 . 1. D e Commissie neemt ha re besli ss ing 
bij meerderhe id van stemmen. 

2. De Comm i sie is bevoegd geen stra f op 
te leggen, ook a l acht zij geen te rmen aanwezi g 
den betrokken georganiseerde v rij te spreken. 

36. 1. De u itspraak wordt op sch ri ft ge
steld e n doo r de n voorz itte r e n den secreta ris 
ondertee kend . 

2. Zij houdt de gronden in, waa rop zij be
rust en vermeld t de namen dergenen, die haa r 
hebben gedaan. 

37. 1. De secreta ri s zendt tegelijkertijd bij 
aangeteekend schrij ven een door hem gewaa r
merkt a fschr ift de r ui ts praak aan den Hoofd
ambtenaa r en aan den betrokken geo rganiseer
de. Op het afschr ift is de datum , waaro p di t 
ve rzonden word t , aangeteekend. 

2. De secreta ri s zendt tevens een door hem 

gewaarmerkt afschrift de r u itsp raak aan den 
Minister en aan de cr is isorganisatie, waa rbij 
de betrokken georgani see rde is aangesloten. 

3. H et voor den betrokken georganiseerde 
bestemde afschr ift gaat vergeze ld van een 
ui ttrn ksel ui t di t beslui t, inhoudende de bepa-
1 ingen van de a rt ikelen 38, 39 , 1 te, Zele, 3de 
en 6de lid, en 44, 3de en 4de lid, zoomede 
va n de mededeeling, aan welk a d res het be
roepschr ift kan worden ingezonden en op 
welke wijzê de storting van de in artike l 39 
bedoelde geldsom kan geschieden. 

4 . De H oofdambtenaa r doet zoowel van een 
u itgesproken schrapping a ls va n een schrap
ping van rech tswege, mededee ling aan al le 
naa r zij n oordeel daa rvoo r in aanmerking ko
mende cr isisorganisa ties . 

IV. 

Van hoof! e,· ber oep. 

38. 1. B innen veerti en dagen na den dag, 
vermeld op het aan den Hoofdambtenaa r ge
zonden afschri ft der u it praak, kan de Hoofd
ambtenaar en b innen vee rt ien dagen na den 
dag, vermeld op het aan den betrok ken ge
organiseerde gezonden a fschrift der uitspraa k. 
ka n deze georgan iseerde van die ui tspraak in 
hooger beroep komen bij de Centra le Comm is
sie. 

2. Instelling van hooger beroe p gesch iedt 
door de inzend ing va n een beroepschrif t bij 
den secreta ri s der Cent rale Commiss ie . 

39. 1. De betrokken georganiseerde ka n 
hooger beroep niet inste llen, dan nadat hij in 
handen van den Hoofdambtenaar ten behoe,·e 
van het L a ndbouw-Cris isfonds een geldsom 
heeft gestort van f 10. 

2. Bij h et be roepschrift moet het bewijs de ,· 
storting worden overgelegd . 

3. Op verzoek van den betrokken georgani 
seerde kan de voorz itter de r Centra le Com
missie de in l id 1 bedoelde ge ldsom tot een 
door hem vast te stell en bedrag ve rm inderen, 
indien hem summierlij k is gebl eken, dat de 
betrokken georganisee rde niet of u iterst be
zwaarlij k die geldsom ka n voldoen. 

H et verzoek daar toe moet worden gedaa n 
bij het beroep chr ift. 

4 . I nd ien het verzoek. bedoeld in het vo r ig 
l id, wo rd t toegewezen, bepaa lt de Voorz it te r 
der Centra le Commiss ie den termijn, bi nnen 
welken het door hem vastgestelde bedrag moet 
worden gestort en, indien het verzoek wordt 
afgewezen, den termijn , b innen welken de in 
lid 1 bedoelde geldsom al snog moet worden 
gesto rt. 

De secreta ri s der Centra le Commiss ie gee ft 
van de beschi kkingen va n den Voorzitter zoo 
spoedig mogelijk bij aangeteekend schrij ven 
ke nni s aa n den betrokke n geo rgan iseerde en 
den Hoofdambte naar . 

5. Indien een onderzoek, als bedoeld in het 
derde lid , wordt ingesteld , doet de secretar is 
de ,· Cent ra le Commiss ie den Hoofdambtenaar 
daarvan onverwijld mededeeling. 

6. Dit a rtikel v indt geen toepassing, indien 
hooge r beroep wordt ingesteld bij schriftelij k 
verweer tegen het hooger be roep, ingestel cl 
door den H oofdambtenaar. 

40. · Gedu rnnde de in a rt ikel 38 omschreven 
te rmijnen en , ind ien hooge r be roep is inge-
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ste ld, totdat de Centrale Commissie, hetzij 
.aan den betroklren georgani eerde medege
deeld heeft het hooger beroep niet in behande
ling te kunnen nemen, hetzij in de zaak uit
spraak heeft gedaan, kan een ige doo r de 
Commiss ie opgelegde straf niet ten uitvoer 
worden gelegd, tenzij de Commissie haa r ui t
spraak ten aanzien van die straf uitvoerbaar 
bij voorraad heeft verklaard. 

41. 1. De secretaris der Centrale Commis
·s ie geeft zoo spoedig mogelijk nà de inzen
ding van het beroepschrift aan den Hoofd
ambtenaar en aan den betrokken georgani see r
de bij aangeteekend schrijven kenn is van den 
dag en het uur, waarop, en van de plaats, 
waar de Centrale Comm issie ter behandeling 
van het hooger beroep zitting zal houden. 
Tusschen den dag, waarop deze kennisgeving 
aan den betrokken georganisee rde is gedaan 
en dien, waarop de zitting zal plaats hebben, 
moet een termijn van ten minste tien dagen 
verloopen. 

2. Indien het beroep door den Hoofdambte
naar is ingesteld, houdt de kenn isgeving aan 
den betrokken georgan iseerde tevens in: 

a. dat de stukken, op het beroep betrekking 
hebbende, aan hem of zijn gemachtigde op 
zijn verzoek ten kantore van den secretaris der 
Commissie ter inzage worden verstrekt; 

b. dat hij bevoegd is ter bestrijding van het 
beroep chrift een schriftelij k verweer bij de 
Centrale Commissie in te dienen en/of ter 
zitting te verschijnen of zich aldaar door een 
schriftelijk gemachtigde te doen ver tegen
woordigen; 

c. dat hij bevoegd is bij het onder b be
doel de schr iftelijk verweer hooger beroep in 
te stell en, indien hij van de uitspraak niet in 
hooger beroep is gekomen; 

d. da t hij bevoegd is zich ter zi tting door 
een raadsman te doen bijstaan; 

e. dat hij bevoegd is getuigen ter zitti ng 
mede te brengen. 

3. Indien het beroep door den betrokken 
georgan iseerde is ingesteld houdt de kennis
gev ing aan dezen tevens in , dat hij bevoegd is 
ter zitting te verschijnen of zich a ldaar door 
een schri ftel ijk gemachtigde te doen vertegen
woordigen, ten emde het beroepschrift toe te 
lichten, zoomede hetgeen in het tweede lid 
onder d en e is vermeld . 

4- De kennisgeving aan de wederpartij van 
dengene, door wien het hooger beroep is in
gesteld , is vergezeld van een door den secre
taris gewaarmerkt afschrift van het beroep
schr ift. 

42 . De Hoofdambtenaar is bevoegd ter zit
ti ng te verschijnen en het beroepschrift toe te 
li chten of te bestrijden. 

43. De bepalingen van de artikelen 31, 32, 
33, 34 en 35 v inden overeenkomstige toepas
sing op de behandeling van de zaak in hooger 
beroep. 

44. 1. Indien het hooger beroep ongegrond 
bevonden wordt, bevestigt de Centrale Com
miss ie de uitspraak der Commissie. 

2. I ndien het hooge r beroep geheel of ge
deel telijk gegrond bevonden wordt, doet de 
Centrale Comm iss ie met geheele of gedeelte
lijke vern ietiging van de u its praak hetgeen de 
Commi sie had behooren te doen. 

3. Indien het door den betrokken georgan i
seerde ingestelde hooger beroep ongegrond be
vonden wordt, wordt de door hem krach tens 
artikel 39 gestorte geldsom door de Central e 
Commissie verbeurd verklaard ten behoeve 
van het Landbouw-Crisisfonds. 

4. In a ll e andere gevallen gelast de Cen
trale Comm iss ie de teruggaaf van d ie som 
aan den betrokken georganiseerde. 

45. De bepalingen van de artikelen 36 en 
37, l ste en 2de I id, vinden overeenkomstige 
toepass ing op de behandeling van de zaak in 
hooger beroep. 

V. 

Van de inning der boeten . 

46. 1. De Hoofdambtenaa ,· int namens de 
crisisorganisatie de boeten en zendt namens 
haar de aanmaningen, bedoeld in artikel 15 , 
onder 3°. , onder a. 

2. De geïnde boeten worden gestort 111 het 
Landbouw-Crisisfonds. 

§ 5. Van scheid I ieden. 

47. De statuten moeten bepalen, dat de 
scheidsman of scheids] ieden, bedoeld in artike l 
3, onder 6°. , van dit beslui t, worden benoemd 
door Onzen Minister en dat, overeenkomstig 
artikel 629 van het Wetboek van Burgerlijke 
R echtsvordering, het geding zal worden ge
voerd op de wij ze en binnen de termij nen, bij 
een door Onzen Minister vastgesteld reglement 
bepaald . 

48. De statuten moeten bepalen, dat sche ids
lieden rech t zull en doen a ls goede mannen 
naar billijkheid, doch met toepassing van de 
wet, de Regeeringsmaatregelen, bedoeld in 
artikel 14, onder A , 1 ° ., van di t besluit en 
van de statuten , reglementen en besluiten van 
de organen der crisisorganisat ie. 

§ 6. Van rekening en verantwoording. 

49 . De statuten moeten bepalen, dat de 
crisisorgan isatie volgens door Onzen Minister 
vast te stell en regelen over ieder boekj aar 
rekening en verantwoording doet aan Onzen 
Minister. 

§ 7. Slotbepalingen. 

50 . 1. Dit besluit, hetwelk kan worden aan
gehaald onder den titel : ,,Crisi s-Organisatie
besluit 1933", treedt in werking met ingang 
van den vijftienden September 1935. 

2. Artikel 5, voor zoover betreft het be
paalde in het eer te lid, onder b en arti kel 11 , 
voor zoover betreft het bepaalde in h et derde 
lid, onder c, worden met ingang van den eer
sten J a nuari 1936 ingetrokken. 

Onze met de zaken van den Landbouw be
lasten Minister i belast met de uitvoering 
van dit besluit , hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en in afschrift za l worden 
gezonden aan den Raad van State. 

St. Fillans, den 28sten Augustus 1935. 

WILHELMINA. 
De M inister van Economische Zaken , 

H . G e I i s s e n. 
(Ui tgeg. 10 S eptember 1935.) 
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s. 523. 

28 Augwitus 1935. BESLUIT tot vernietiging 
wegens strijd met het algemeen belang 
van een bes] uit van den raad der gemeente 
Dalfsen van 29 Januari 1935, N°. 4052, 
,·oorzoover dit betreft aanvulling van het 
personeel van den Vleeschkeuringsdienst 
Dalfsen-Heino door benoem ing van een 
tij del ij ken hul pkeurmeester. 

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

Sociale Zaken van 1 Mei 1935, n°. 368 E , af
deeling Volksgezondheid, en van Onzen M i
nister van Binnenlandsche Zaken van 3 Juli 
1935, n° . 22566, afdeel ing Ambtenarenzaken; 

Overwegende, dat de raad 'der gemeente 
Dalfsen bij besluit van 29 J anuari 1935, n° . 
4052, onder meer heeft besloten, wegens vesti
ging van een zoogenaamde vleeschpellerij in 
de gemeente H eino het personeel van den 
Vleeschkeuringsdienst Dalfsen-H eino aan te 
vullen door benoeming van een tijdelijken 
hulpkeurmeester; dat door Burgemeester en 
Wethouders was voorgesteld een tij delijk keu
ringsveearts aan te stellen; dat de raad a ls 
grond voor de aanstelling van den hulpkeur
meester in plaats van een keuringsveearts aan
voert, dat ook elders met een hulpkeurmeester 
kon worden volstaan en dat de aanstell ing 
van een hulpkeurmeester in het finantieel be
lang der gemeente moet worden geacht; 

Overwegende, dat aanvulling van het perso
neel van den vleeschkeuringsdienst Dalfsen
H eino in verband met de vestiging van een 
slachterij in de gemeente H eino, waar thans 
± 1000 slachtingen per week plaats vinden, 
noodzakelijk is ; dat zoowel het aantal als de 
aard van de slachtingen in de bedoelde slach
terij zoodanig zijn, dat het in het belang van 
een goede u itvoering der bepalingen van de 
Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919 n°. 524), 
en derhalve in het algemeen belang, noodza
kelijk is, dat de keuring in bedoelde slachterij 
geschiedt door een keuringsveearts; dat een 
hulpkeurmeester, die immers slechts een be
perkte bevoegdheid bezit, niet de bekwaam
heid bezit in de veelvuldig voorkomende moei
lijke en dubieuze gevallen een juiste bes! iss ing 
te nemen; dat het mitsdien noodzakelijk is, 
dat steeds een volledig bevoegd keurings
veearts ter plaatse beschikbaar is; 

Overwegende, voorts, dat de kosten voor den 
d ienst bij tijdel ijke aanstelling van een keu
r ingsveearts niet of weinig meer zu ll en be
dragen dan bij aanstell ing van een hulpkeur
meester, omdat het salaris van een keurings
veearts n iet of slechts weinig meer zal bedra
gen dan dat van een hulpkeurmeester; 

Overwegende voorts, dat de eventueele ge
r inge Yermeerdering van uitgaven door de 
meerdere opbrengst der keurloonen ru im
schoots zal worden gedekt; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 23 

Juli 1935, n°. 47); 
Gez ien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Sociale Zaken van 16 Aug. 1935 , n°. 
711 E , afdeel ing Volksgezondheid, en van 
Onzen M iniste r van B innenlandsche Zaken 
van 20 Augustus 1935 , n°. 23726, afdeel ing 
Ambte narenzaken ; 

Hebben goedgevonden en verstaal!: 
voornoemd besluit van den raad der ge

meente Dalfsen van 29 Januari 1935, n°. 
4052, voorzoover d it betreft aanvull ing van 
het personeel van den Vleeschkeuringsd ienst 
Dalfsen-Heino door benoeming van een t ijde
lijken hulpkeurmeester te vern ietigen wegens 
strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afsch rift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

St. Fi ll ans, den 28sten Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Social e Zaken, 
M. S 1 i n ge n b e r g. 

D e M inister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A . de W i 1 de. 
( Uitgeg. 17 Septe,nb er 1935.) 

s. 524. 

28 Augustus 1935. BESLUIT tot vernietiging 
van het beslu it van den R aad van Valken
burg d.d. 19 Maart 1934, tot wijziging 
van de verordening op de herbergen enz. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 19 Februari 1935, n°. 141 I G, Afdeeling 
Volksgezondheid, en van 17 Jul i 1935 , n°. 
5749, afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

betreffende het bes] uit van den Raad van 
Valkenburg (L .) d.d. 19 Maart 1934, tot wij
ziging van de plaatselijke verordening op de 
herbergen en betreffende drankgebruik door 
jeugdige personen; 

Overwegende, <l at die verordening - zooals 
zij luidt sedert haar vaststelling, door den ge
meenteraad, in 1932 - onder " herbergen" 
verstaat: logementen, koffiehuizen, bierhui
zen, restaurants, tapperijen en alle andere in
rich t ingen, waar gelagen worden gezet, welke 
voor het publiek toegankelij k zijn, alsmede de 
voor het publiek toegankelijke aanhoorigheden 
van voormelde inrichtingen; 

dat volgens artikel 3 d ier verorden ing de 
houders der herbergen verplicht zij n te zorgen, 
dat deze (voor het publ iek) gesloten zijn en 
blijven gedurende de maanden Apr il, Mei , 
J un i en September van des nachts 12 uur tot 
des morgens 5 uur , gedurende de maanden 
Juli en Augustus van des nachts 12½ uur tot 
des morgens 5 uur en gedurende de ove,·ige 
,naan.den van des avonds 11 uwr tot des nio1·
(Jens 6 uu1·; van welke verplicht ing de B ur
gemeester, volgens artikel 4, bevoegd is in 
bijzondere gevallen ontheff ing te verleenen, 
hetzij in het a l gemeen, aan alle - dan wel in 
het bij zonder aan een of meer bepaalde hou
ders van herbergen; 

dat de gemeenteraad, naar aanleiding, en 
geheel overeenkomstig de strekking, van een 
verzoek van versch illende café- en restauratie
houders te Valkenburg, op 19 Maart 1934 ge
noemd artikel 3 heeft gewijzigd in dier voege, 
dat voor de Zaterdagen, Zondagen en alge
meen erkende Christelijke feestdagen, vallen
de in de maanden October tot en met Maart, 
de verpl ichte si uiting van de herbergen op 
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11,iddernacht is gesteld, zulks met behoud van 
de bevoegdheid van den Burgemeeste r tot het 
vel'l eenen van vrijstelling, vol gens artikel 4 ; 

_dat _Gedeputeerde Staten van Limburg ver
n,etigmg hebben gevraagd van di t besluit 
dat tot dusver niet is afgekondigd en waar'. 
van , in V";(·band met dat verzoek, schors ing is 
bevol en b1J Ons besluit van 1 November 1934 
(Staatsblad n°. 560), welke schorsing is ver
lengd bij Ons beslui t van 28 J a nuar i 1935 
(Staatsblad n°. 31) ; 

Overwegende dat n iet op goede gronden kan 
worden beweerd, dat verlating va n h et slui 
tingsuur voor herbergen op de genoemde da
gen in de maanden October tot en met Maart 
noodig, of zeer wenschelijk, zou zijn voor de 
gemeente Valkenburg - bu iten de gevall en, 
waarin de Burgemeestei· latere sluiting van 
herbergen kan toestaan; dat met name ook 
geen vol doend ~otief voor zoodan ige, door
loopende, verlengrng kan worden ontleend aan 
het belang van café- en restauratiehouders ter 
plaatse, waar dit belang immers in strijd komt 
met het belang van een veel talrijker deel van 
de bevol king, in en om Valkenburg; 

dat Gedeputeerde Staten er op hebben ge
wezen, dat "het hier betreft een wijzi g ing van 
het slui t ingsuur voo,· een gedeelte van het 
jaar, waarin het vreemdel ingenverkeer in 
Valkcnbu1·g van geen beteekenis is, en gedu
rende wel ken tijd die geme~nte, ook a l heeft 
zij een eenigszins stedelijk karakter, zich n iet 
in die mate onderscheidt van de om! iggende 
plattelandsgemeenten, dat hierdoor een ver
schil in sluitingsuur met d ie gemeenten ge
rechtvaardigd zou zijn" ; 

dat ook u it een oogpunt van billijkheid 
tegenover de houders van herbergen in de 
om.] iggen de gemeenten bezwaar bestaat tegen 
de verlati ng van het sluitingsuur, waartoe de 
Raad van ·val ken burg heeft besloten; 

den R aad van State gehoord, advies va n 6 
Augustus 1935, n°. 31 ; 

Gezien het n a.der rapport van Onze Minis
ters va n Sociale Zaken en van Binnen land
sche Zaken van 19 Augustus 1935, n°. 1550 G 
Afdeel ing Volksgezondheid en van 23 A ugus'. 
tus 1935, n° . 21312, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoe ld besluit van den R aad van 

Valkenbu,·g ( L .) d.d. 19 M aart 1934 te ver
nietigen wegens strijd met het a lgemeen be-
lang . · 

Onze Minister van Sociale Za ken is belast 
met de uitvoering van di t beslui t , dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschri ft zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

St. Fi ll ans , den 28sten Augustus 1935. 

WILHELMINA. 
D e M inister van So cial e Zaken 

M. SI i n ge n be r g . ' 
De M inis ter van B innenlandsche Zaken 

J. A. d e W i I d e. ' 
(Uitgeg. 20 S eptembri· 1935.) 

1 

s. 525. 

28 August,u; 1935. BESLUIT, waarbij met 
toepassmg van art. 24 der Comptabiliteits
wet 1927 (Staatsblad n°. 259) het restant 
op een artikel van Hoofdstuk X A der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1934 
wordt toegevoegd aan het overeenkomstige 
artikel van Hoofdstuk X A der R ijksbe
grnoting voor het di enstjaar 1935. 

s. 526. 

28 Augus!_us 1935 . BESLUIT tot aanvulling 
en w1Jz1gmg van het Koninklijk beslu it 
van den 17den F ebruari 1932 (Staatsblad 
n°. 53) tot nadere vaststelling van eene 
format ie ten aanz ien van het personeel bij 
den Pensioenraad. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Za ken van 21 Augustus 1935, 
n°. 1664, afdeel ing P ensioenen en Wachtgel
den· 

' Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig a rtikel. 
I. In artikel I van Ons beslu it va11 den 

17den F ebruar i 1932 (Staatsblad n°. 53) 
wordt: 

a. de daarbij vastgestelde forniatie ten aan
zien van het personeel bij de Afdeel ing Fo11ds
beheer vervangen door: 
B ureau Ontvangsten . Bureau Uitgaven. 

1 referendar is 
1 re ferendaris 2 hoofdcommi ezen 
2 commiezen 3 cornnliezen 
4 ad junct-comm iezen 12 adjunct-commiezen 
7 schrijvers l ste kl asse 12 schrijvers l e kl asse 
4 schrijvers 2e ki asse 21 schrij vers 2e kl asse. 

b. na de daa rbij vastgestelde format ie ten 
aanzien van het personeel der afdeel ing Wis
kunde ingevoegd: 
bij het B"1·eau V eri/icati-e. 
2- co1nrn iezen 
4 adjunct-commiezen 
2 schrijvers l e ki asse 
2 schrij vers 2e klasse. 

II. A an arti kei 2 van Ons onder I ge
noemd beslui t wordt de volgende a linea toe
gevoegd : 

,,Bij de in de vori ge a li nea genoemde af
deeling kan boven de bij artikel 1 van di t 
beslui t vastgeste lde form atie ten aanzien van 
het personeel dier Afdeel ing een ambtenaar 
in den rang van referendar is werkzaam zijn". 

Onze Minister van B innenlandsche Za ken is 
belast met de ui tvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschr ift za l worden gezonden 
aan de Algemecne R ekenkamer. 

St. Fill ans , den 28sten Augustus 1935. 

WILHELML A. 
De Minis ter van Binnenlandsche Zak, 11 . 

J. A . d e W i I d e. 
(Ui tgeg. 10 S eptember 1935. ) 
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s. 527. 

28 Augustus 1935. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Motor- en Rijwielreglement. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Waterstaat va:n 29 Juli 1935, La. E., Afdee-
1 ing Waterstaatsrecht; 

Gelet op de Motor- en Rijwielwet en het 
:\fotor- en Rijwielreglement; 

Gezien de door Onzen Minister voornoemd 
overgelegde adviezen van Gedeputeerde Sta
ten der provinciën; 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 
Augustus 1935, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen l\1inis
ter voornoemd van 20 Augustus 1935, n°. 428, 
Afdeel i ng Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Motor- en Rijwielreglement, vastgesteld 

bij Koninklijk besluit van 30 April 1927 
(Staatsblad n°. 143) en het laatst gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 24 Maart 1934 
(Sta,atsblad n°. 125) nader te wijzigen als 
volgt : 

Art. I. De aanhef van het zesde lid van ar
tikel 11 wordt gelezen als volgt: 

"6 . Van de in het eerste, tweede, vierde en 
vijfde lid van dit artikel vervatte verbods
bepalingen, alsmede van het verbod, vervat in 
het eerste lid van artikel 62bis, dit laatste 
voor zoover het niet het rijden over rijwiel
paden betreft, kan, onverm inderd het bepaal
de bij artikel 76 , ontheffing worden ver
leend:". 

Art. II. In het derde lid onder a van ar
t ikel 16 wordt het woord "gemeenteverorde
ning" vervangen door: ,,beslui t van den ge
meenteraad" . 

Art. III. Aan het eerste lid van artikel 59 
wordt toegevoegd: 

" Bovendien moet een rijwiel, waarmede over 
een we_'/! of een rijwielpad wordt gereden,_ voor
zien z1Jn van een achterspatbord, of, md1en 
het rijwiel twee achterwielen heeft, van achter
spatborden, waarvan, voor het achteroprijdend 
ve rkeer goed zichtbaar, het gedeelte over een 
lengte van ten minste 30 cm, gemeten vanaf 
het achterondereinde, geheel helder wit is ge
kleurd of geheel van een helder witte bedek
king is voorzien , met dien verstande, dat de 
witte strook, mits niet smaller dan het spat
bord, ook als verlengstuk aan het achteronder
einde daarvan mag worden aangebracht, en 
dat, indien een reflector wordt gevoerd, deze 
op het witte gedeelte van het achterspatbord 
of op het witte verlengstuk, en niet honger 
clan 60 cm boven het wegdek moet zijn aan• 
gebracht." 

Art. IV. Artikel 62bis wordt gelezen als 
volgt: 

" 1. Het is den eigenaar of houder of den 
bestuurder van een rijwiel op meer dan twee 
wielen, ingericht voor het vervoer van goe
deren , in afwijking van de overige bepalingen 
van dit reglement verboden, daarmede te rij 
den, te doen of te laten rijden of dit op andere 
wijze voort te bewegen, te doen of te laten 
voortbewegen over r ijwielpaden of over we
gen, voorzoover die niet openstaan voor het 
verkeer met rij- of voertuigen, geen motor
rijtuigen of rijwielen zijnde; het is hem ge-

oorloofd daarmede te r ijden, te doen of te la
ten rijden of dit op andere wijze voort te be
wegen, te doen of te laten voortbewegen op 
wegen, voorzoover di e openstaan voor het 
verkeer met rij- of voertuigen, geen motor
rijtuigen of rijwielen zij nde. 

2. Een rijwiel , als bedoeld in het eerste lid , 
waarmede over een weg wordt gereden, moet 
voorzien zijn van tenminste één rem, waar
mede het ieder oogenbl ik tot stilstand kan 
worden gebracht. 

3. Een r ijwiel, als bedoeld in het eerste lid, 
dat zich tusschen een half uur na zonsonder
gang en een h a lf uur vóór zonsopgang op een 
weg bevindt, moet, in afwijking van artikel 
59, voorzien zijn: 

a. van twee lantaarns, die voorwaarts een 
helder wit licht uitstralen en geplaatst zijn 
vooraan aan de uiterste linker- en rechter
zijde van den bak of opbouw van het voer
tuig; 

b. aan de uiterste linkerachterzijde van den 
bak of opbouw van het voertuig, van een lan
taarn, die achterwaarts een rood licht u it
straal t. 

Die lantaarns mogen naar haar zijkanten 
geen gekleurd licht en naar haar achterzijde 
geen licht uitstralen. 

Bovendien moet een rijwiel , als in het eer
ste lid bedoeld, hetwelk zich op een weg be
vindt, aan elk der wielen voorzien zijn van 
een spatbord, ingericht als aangegeven in ar
tikel 59, eerste lid. Het bepaalde bij dit I id, 
aanhef en onder a en b, is niet van toepassing 
ten aanzien van stilstaande rijwielen, als be
doeld in het eerste 1 id, voor zoo ver bij of 
krachtens besluit van den gemeenteraad is be
paald, dat inachtneming van dit voorschrift op 
bepaalde plaatsen binnen de bebouwde kom
men der gemeente niet noodig is. 

4. Het is den eigenaar of houder of den 
bestuurder van een rijwiel, a ls bedoeld in het 
eerste lid, verboden daarmede over een weg 
te rijden, te doen of te laten rijden, indien 
niet is voldaan aan het tweede lid, of zich 
daarmede op een weg bevinden of het rijwiel 
op een weg te doen of te laten staan, indien 
niet is voldaan aan het derde lid." 

Art. V. In artikel 63 worden de volgende 
wijzigingen gebracht: 

De eerste twee leden worden gelezen als 
volgt: 

"1. Elk rij- of voertuig, geen motorrijtuig 
of rijwiel zijnde, dat zich tusschen een half 
uur na zonsondergang en een half uur vóór 
zonsopgang op een weg, welke als verharde 
weg is aan te merken, bevindt, moet voorzien 
zijn: 

a. van twee I antaarns, die voorwaarts een 
helder wit licht uitstralen en geplaatst zijn 
vooraan aan de I inker- en rechterzijde van het 
r ij - of voertuig, of, a ls de lading ter linker
of rechterzijde buiten het 1·ij- of voertuig uit
steekt, vooraan aan de uiterste linkerzijde on
derscheidenl ijk rechterzijde van de lading, 
echter steeds op ge lijke hoogte; 

b. aan de linkerachterzijde van een lan
taarn, die achterwaarts een rood licht uit
straalt, met dien verstande, dat, indien de la
ding achter het rij- of voertuig uitsteekt, de 
lantaarn achteraan aan het meest uitstekende 
deel van de lading moet zijn aangebracht. 
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2. De in het eerste lid bedoelde lantaarns 
mogen naar haar zijkanten geen gekleurd licht 
en naar haar achterzijde geen I icht uitstra
len." 

Het vierde lid wordt aangevuld als volgt: 
,,Bovendien is het eerste lid niet van toe

pass ing ten aanzien van stilstaande rij- of voer
tuigen, voor zoover bij of krachtens besluit 
van den gemeenteraad is bepaald, dat inacht
neming van dit voorschrift op bepaalde plaat
sen binnen de bebouwde kommen der ge
meente niet noodig is." 

Art. VI. In het eerste I id onder a van arti
kel 73 wordt achter: ,,51" ingevoegd: ,,en 
62bis, eerste lid,". 

In het eerste lid onder b wordt achter 
,,62bis," ingevoegd : ,,vierde Jid,". _ 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit be luit, dat in het 
Staatsbla.d geplaatst en aan den Raad van 
State in afschrift medegedeeld zal worden. 

St. Fi ll ans, den 28sten Augustus 1935. 

s. 528. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h de J e u d e. 

(Uitgeg. 17 Septernb,e,· 1935.) 

28 Augustus 1935. BESLUIT, houdende be
palingen omtrent vrijstelling van wijn
accijns van uit druiven vervaardigde on
gegiste dranken. 

Wij WILHEL HNA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 7 Augustus 1935, n°. 204, Ac
cijnzen; 

Gezien het l•aatste lid van artikel 2 van de 
wet van 20 J uli 1870 (Staatsbla.d n°. 127), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 Juli 
1935 (Staatsblad n°. 457) ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
20 Augustus 1935, n° . 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Augustus 1935 , n°. 
174, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De vrijstelling van accijns overeen
komstig de aangehaalde wetsbepaling wordt 
toegepast ten aanzien van hier te lande uit 
druiven vervaardigde ongegiste dranken, welke 
zijn bereid met inachtneming van de bepalin
gen van dit bes] uit. 

De vrijstell ing wordt eveneens toegepast ten 
aanzien van ingevoerde uit druiven vervaar
digde ongegiste dranken, welke wat samenstel
l ing van den drank en de wijze van verpak
king betreft, aan dezelfde voorwaarden vol 
doen als voor de hier te lande vervaardigde 
dranken zijn gesteld. 

2. De dranken moeten u itsluitend zijn be
reid uit ongegist sap van druiven. H et toe
voegen van suiker bij de bereiding is niet toe
gelaten. 

Onze Minister van Financiën is gemachtigd 
voorschriften te geven omtrent vermenging 
van de dranken met door hem aan te wijzen 
stoffen. 

3. De dranken mogen hier te lande slechts 
worden vervaardigd in fabrieken, waarom
t rent ten kantore van den ontvanger der ac
cijnzen over de gemeente waarin de fabriek is 

gelegen, tegen bewijs een onderteekende aan
gifte is ingeleverd, houdende omschrijving 
van de kadastrale aanduiding van de lokalen, 
die de fabriek uitmaken, zulks met inbegrip 
van de lokalen, welke rechtstreeks met de 
fabriekslokalen gemeenschap hebben. 

Bij het in gebruik nemen van andere lokalen 
wordt daarvan op gelijken voet vooraf aa u
gifte gedaan. 

4. De dranken moeten bij aflevering uit 
hier te lande gelegen fabrieken zijn verpakt 
in flesschen, waarin aflevering bij verkoop in 
het klein ge chiedt. 

Deze flesschen mogen geen grooteren inhoud 
hebben dan één liter, moeten behoorlijk zijn 
gesloten en voorzien zijn van etiquetten, waar
op in duidelijke, onuitwischbare drukletters 
van ten minste ½ c.M. hoogte, het opschrift 
is geplaatst: ongegiste drni venmost. 

5. De dranken mogen hie r te lande n iet 
worden vervaard igd in fabrieken van belast
baren inlandschen wijn, bedoeld in de wet 
van 7 Mei 1878 (Staatsblad n°. 34). 

In bijzondere gevall en kan Onze Minister 
van Financiën onder de noodige voorzieningen 
uitzondering op deze bepaling toelaten. 

6. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit bes! uit, dat in het 
Staatsbla.d zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

St. Fillans, den 28sten Augustus 1935. 

s. 529. 

WILHELMINA. 
De Mini,ter ·van Financiën, 0 u cl. 

(Uitgeg. 6 September 1935.) 

28 Augustus 193ö. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabi li
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259} restan
ten op enkele artikelen van het VIIe 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1934 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het VIIe 
Hoofdstuk B der Rijk begrooting voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 530. 

28 Augustus 1935. BESLUIT tot gedeelte
lijke inwerkingstelling van de Tariefwet 
1934. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

F inanciën van 22 Augustus 1935 n°. 162, Af
deel ing Invoerrechten ; 

Gezien artikel 42, 1 id 2 der Tariefwet 1934 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te be

palen: 
Art. 1. Met ingang van den 15den Septem

ber 1935 treden de artikelen 36 tot en met 39 
der Tariefwet 1934 in werking op welk tijd
stip de artikelen 37 tot en met 40 der Tarief
wet 1924 (Staatsblad n°. 568) vervallen. 

2. Met ingang van den 15den October 1935 
treden de artikelen 5 tot en met 14, zoornede 
artikel 41, letter b, letter c, letter d en letter 
e en artikel 42 der T ariefwet 1934 in werking, 
op welk tijdstip de artikelen 5 tot en met 13 
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der Tar iefwet 1924 (Staatsblad n°. 568) ver
vallen, een en ander behalve wat betreft de 
afdoening van vóór genoemd tijdstip op wet
tige wij.ze bij de Directeurs in plaats van bij 
de inspecteurs der invoerrechten en accijnzen 
ter beslissing voorgelegde geschillen of ver
schi llen en wat betreft het recht om tegen 
die beslissing beroep in te stell en. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in h et 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

St. Fillans, den 2Ssten Augustus 1935. 

s. 531. 

WILHELMINA. 
De Minwte,· van Financiën, 0 u d. 

( Uitgeg. 6 S eptenibe,· 1935.) 

28 Augustus 1935. BESLUIT, houdende be
kendmaking van den tekst van de Marine
scheepsongevallenwet (Wet van 16 Maart 
1928, Staatsblad N°. 69) , zooals die is 
gewijzigd bij de Wet van 25 April 1935 
(Staatsblad N°. 225). 

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

Defensie, van Onzen Minister van Staat, Mi
nister van Koloniën, en van Onzen Minister 
van Waterstaat van 20 Juni 1935, Ie Afdee
ling N°. 41, van 29 Juni 1935, 6e Afdeeling 
N°. 11, en van 5 Juli 1935, La. LL, Afd. 
Vervoer- en Mijnwezen; 

Gezien de artikelen II en III van de Wet 
van 25 April 1935 (Staatsblad 0

• 225) tot 
wijziging van de Marinescheepsongevallenwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. te gelasten: 
1 °. De Marinescheepsongevallenwet van 16 

Maart 1928 (Staatsblad N°. 69) met de daar
in bij de Wet van 25 April 1935 (Staatsblad 
N°. 225) aangebrachte wijzigingen en plaats 
gehad hebbende aanvullingen wordt in eene 
doorloopend genummerde reeks van hoofdstuk
ken en artikelen samengevat; voor woveel 
noodig met wijziging dienovereenkomstig van 
de aanhaling daarin van hare hoofdstukken, 
artikelen en gedeelten van artikelen en door 
de zorg van Onzen Minister van Defensie in 
het Staatsblad geplaatst, en wel door bijvoe
ging van den hiernevensgaanden tekst van de 
Marinescheepsongevallenwet in zijn geheel bij 
dit Besluit; 

2°. de hiernevens gevoegde tekst van de 
Marinescheepsongevallenwet wordt afzonder
lijk uitgegeven door de zorg van Onzen Mi
nister van Defensie. 

II. te bepalen, dat de Wet van 25 April 
1935 (Staatsblad N°. 225) in werking treedt 
met ingang van 1 J anuar i 1936. 

Onze Ministers van Defensie, van Koloniën 
en van Waterstaat zijn, ieder voor zooveel hen1 
aangaat, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

St. Fillans, den 28sten Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L . N. Deck e r s. 
De M inwter van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H . Colijn. 
De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h de J e u d e. 
(Uitgeg. 17 September 1935.) 

TEKST van de Marinescheepsongevall enwet, 
vastgesteld bij de W et van 16 Maart 1928 
(Staatsblad N°. 69), zooals deze luidt ten
gevolge van de daarin door de W et van 25 -
April 1935, tot wijziging van de Marine
scheepsongevallenwet (Staatsblad N°. 225) 
aangebrachte aanvullingen en wijzigingen. 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. 1. Van Staatswege wordt onderzoek 
gedaan naar de oorzaken van rampen en on
gevallen, overkomen aan Nederlandsche oor
logsvaartuigen. 

2. H et onderzoek bestaat uit een voorloopig 
onderzoek door of vanwege den betrokken 
Commandant der Marine in Nederland, dan 
wel den Commandant der Zeemacht in Neder
landsch-Indië, zoo noodig gevolgd door een 
onderzoek door een Marineraad. 

3. Het voorloopig onderzoek wordt inge
steld telkens, wanneer een in het eerste lid 
van dit artikel bedoeld vaartuig door een 
ramp of ongeval is getroffen. 

4. Onder ramp of ongeval in den zin deze i
wet wordt verstaan een voorval , overkomen 
aan een in het ee rste lid van dit artikel be
doeld vaartuig, ten gevolge waarvan schade 
van beteekenis aan dat vaartuig of deszelfs 
bemanning, of aan beide of aan een ander 
schip of deszelfs bemanning is veroorzaakt. 
Bovendien wordt in den zin dezer wet een . 
voorval ook als ramp of ongeval opgevat, in
dien niet zoozeer met het oog op de omvang- . 
rijkheid der gevolgen, als wel op grond van 
den aard van het voorval, de waarschijnlijk
heid bestaat, dat uit een onderzoek lessen kun
nen worden geput, dan wel voorschriften kun
nen voortvloeien, welke kunnen dienen tot 
voorkoming van scheepsrampen. 

5. Voor de toepassing van deze wet: 
worden als Nederlandsch oorlogsvaartuig be

schouwd a lle ten behoeve der Koninklijke Ma
rine gebezigde vaartuigen, waarover een mi
litair der zeemacht het bevel voert en welke 
geheel of gedeeltelij k met militairen zijn be
mand; 

wordt onder "schip" begrepen een vaartuig, 
een sleepschip, een dok, en elk ander drijvend 
voorwerp, hetwelk over zee naar zijne bestem
ming wordt gesleept; 

wordt onder " kapitein" verstaan elke ge
zagvoerder van een schip of degene die dezer, 
vervangt, en onder "eigenaar" de persoon, 
die het beheer over het schip heeft, hetzij hij 
eigenaar, reeder of boekhouder van de reederij 
van het schip is, hetzij hem het schip in ge
bruik is gegeven; 

wordt onder "Commandant der Zeemacht in 
Nederlandsch-Indië" verstaan de Commandant 
der Zeemacht en Hoofd van het Departement 
der Marine in Nederlandsch-Indië. 

HOOFDSTUK II. 

Van de Marineraden en hunne samenstelling. 

Art. 2. 1. Er zijn een Nederlandsche en een 
Nederlandsch-Indische Marineraad. 

2. De Nederlandsche Marineraad is geves- 
tigd in een door Ons nader aan te wijzen ge
meente. Hij is bevoegd ook in andere gemeen- 
ten hier te lande te vergaderen. 
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3. De Nederlandsch-Indische Marineraad is 
gevestigd te B atav ia. Hij is bevoegd, na ver
kregen machtiging van den Gouverneur-Gene
raa l van N ederlandsch-Indië, ook elders daar 
te lande te verga deren. 

Art. 3. 1. De Marineraden bestaan ui t een 
voorzitter en vier leden . De voorzitter van dcq 
Nederlandschen Marineraad moet aan eeP 
Rijks- of daarmede gelijkgestelde Nederl and. 
sche uni versiteit hebben verkregen, hetzij den 
graad van doctor in de rechtswetenschap, het
zij den graad van doctor in de rechtsgeleerd
heid of de lioedanigheid van meester in de 
rech ten, mi ts deze graad of deze hoedanigheid 
verkregen is op grond van het a fleggen van 
een examen in het Nederlandsch burgerlijk- en 
handelsrecht, Staatsrecht en strafrecht. De 
voorzitter van den N ederlandsch-Indischen 
Marineraad moet vol doen aan de eischen, ge
steld voor de benoembaarheid tot lid van eeq 
Raad van Justit ie in Nededandsch-Indië. De 
leden moeten zijn zeeofficier of oud-zeeofficier, 
met dien verstande, dat ten minste twee der 
leden den rang van vlag- of hoofdofficier moe
ten bekleeden of bekleed hebben en niet meer 
dan twee van hen oud-zeeofficieren mogen 
.zijn. 

2. Voor beide raden worden tevens be
noemd een plaatsvervangend voorzitter en de 
noodige plaatsvervangende leden, te wier aan
zien het bepaalde in het eerste lid van over
eenkomstige toepassing is. 

3. Aan eiken R aad worden een secretaris 
en een plaatsvervangend secretaris verbonden, 
die moeten zijn zeeofficier of oud-zeeoff icier. 

-1. Aan eiken Raad worden, op diens ver
zoek, voor el k geval afzonderlijk, de noodige 
deskundige raadgevers toegevoegd. 

5. De voorz ittel'S, de plaatsvervangende 
voorzi tters, de leden en de plaatsvervangende 
leden worden benoemd voor den tijd van ten 
m inste één en ten hoogste vier jaren . 

Herbenoeming heeft niet plaats, tenzij bij
zondere omstandigheden in het betrekkelijke 
besluit te vermelden, daartoe aanleid ing geven. 

6. De benoeming van den voorzitter, den 
plaatsvervangcnden voorzitter, de leden en de 
plaatsvervangende leden van den Nederland
schen :Marineraa d, zoomede de toevoeging aan 
di t college van deskundige raadgevers, ge
schieden door Ons; ten aanz ien van den Ne
del"landsch-Indischen Marineraad geschiedt dit 
door den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië. 

HOOFDST"l K III. 

Van de bevoegdheid en d en werkkring der 
M arineraden. 

Art. 4. 1 . De Nederlandsche Marineraad 
neemt kennis van de rampen en ongevallen, 
,overkomen aan alle oorlogsvaartuigen, ten 
aanz ien waarvan die kenn isneming ingevol ge 
het tweede lid van dit artikel niet is opgedra
gen aan den N ederlandsch-Indischen Marine
raad. 

2. De Nederlandsch-Indischen Marineraad 
neemt kennis van rampen en ongevallen, over
komen aan oorlogsvaartuigen, welke: 

a. onder het opperbevel van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-Indië staan; 

b. hoewel e igenlijk behoorende tot de zee-

macht in Nederlandsch-Indi ë, tijdelijk aan het 
opperbevel van den L a ndvoogd a ldaar ont
trokken zijn in verband met een vanuit Neder
landsch-Indië naar het buitenland ondernomen 
reis · 

c.' vanuit Nederland, Suriname of Curaçao 
op re is zijn naar Nederlandsch-Indië, met de 
bedoeling om aldaar onder het opperbevel van 
den Gouverneur-Generaa l te worden gesteld. 

3. Wij behouden Ons voor om het onder
zoek van aan oorlogsvaar uigen overkomen 
rampen en ongevallen, in afwij king van het 
bepaalde in de eerste twee leden van di t 
artikel, aan een anderen Marineraad op te 
dragen. 

Art. 5. l. De werkkring en de bevoegd
heden: 

a. van de voorzitters, de leden en de secre
tarissen van de l\Iarineraden en van hunne 
plaatsvervangers, zoomede die van de des
kundige raadgevers, aan de Marineraden toe
gevoegd, 

b. van de vlootvoogden in verband met hun 
bemoeienis ten opzich te van rampen en onge
vallen, aan oorlogsvaartui gen overkomen, 

worden, met betrekking tot den N ederland
schen Marineraad door Ons, en met betrekking 
tot den Nederlandsch-Indischen Marineraad 
door den Gouverneur-Generaal van N eder
] andsch-Ind ië geregeld. 

2. De geldelijke tegemoetkomingen, toe te 
kennen aan de in het eerste lid van dit ar
tikel onder a bedoelde personen, worden met 
betrekking tot den Nederlandschen Marine
raad voor zooveel noodig door Ons en met 
betrekking tot den Nederlandsch Indischen 
J\,Iarineraad voor zooveel noodig door den 
Gouverneur-Generaal van Nederl andsch-Ind ië 
vastgesteld. 

Art. 6. l. De voorzitter, de leden, de des
kund ige raadgevers en de secretaris van den 
betrokken l\1arineraad, hunne plaatsvervan
gers, alsmede de marineofficieren, in het eer
ste lid van artikel 12 bedoeld, hebben te a ll en 
t.ijde toegang tot de schepen, waaraan een 
ramp of ongeval, als bedoeld in artikel 1 , 
vierde lid , is overkomen, of welke een zoo
danige ramp of een zoodanig ongeval hebben 
veroorzaakt, en tot de plaatsen, waar zoo
danige schepen zich bevinden. 

2. Deze bevoegdheid geldt eveneens ten aan
zien van de schepen, welke op eenigerlei wijze, 
zij het ook slechts middellijk, bij de ramp of 
het ongeval betrokken zij n. 

Art. 7. De eigenaars, de commandanten, de 
kapiteins, de off ic ieren, de stuurl ieden, de 
machinisten of scheepswerktuigkundigen en 
de leden der bemanning van de schepen, be
doeld in artike l 6, eerste en tweede lid, zijn 
verplicht aan de in het vorige artikel bedoel
de personen desverlangd de door hen noodig 
geachte inl ichtingen te geven. 

Art. 8. De betrokken Commandanten der 
Marine in Nederland, de Commandant der 
Zeemacht in N ederlandsch-Indië, de in het 
eerste lid van artikel 12 bedoelde marine
off icieren, de voorzitters, de plaatsvervangen
de voorzitters, de leden, de plaatsvervangende 
leden, de secretarissen, de plaatsvervangende 
secretarissen van de Marineraden, zoomede de 
aan die Raden toegevoegde deskundige raad
gevers en hunne p laatsvervangers , zijn, uitge-
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zonderd tegenover de, in het verband van deze 
wet, boven hen gestelde autoriteiten, verplicht 
tot geheimhouding van hetgeen hun in plaat
sen, waar zij krachtens artikel 6 binnentreden, 
omtrent het daar uitgeoefend wordend bedrij f 
is bekend geworden, voor zoo ver het niet in 
strijd is met de bepalingen van deze of een 
andere wet. 

Art. 9. De voorzitters, de leden, de plaats
vervangende voorzitters en de plaatsvervan
gende leden van de ~arineraden onthouden 
zich van deelneming aan de behandeling van 
zaken, welke hen of hunne bloed- en aanver
wanten tot en met den vierden graad persoon
lijk aangaan, of waarin zij a ls gemachtigden 
zij n betrokken . 

Art. 10. 1. De zittingen van de Marinera
den worden in het openbaar gehouden, tenzij 
in een bepaald geval de Raad, om in de uit
spraak te vermelden 1·edenen, mocht besluiten 
de behandeling van een zaak geheel of ge
deel te lij k met gesloten deuren te doen plaats 
hebben. Dit laatste geschiedt ook indien, om 
redenen van defensiebelang of om redenen, 
daarmede verband houdende , den Nederland
schen Marineraad door Onzen Min ister van 
Defensie, dan wel den Nederlandsch-Indischen 
Marineraad door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië, geheimhouding wordt 
opgelegd. 

2. De voorzitters, de plaatsvervangende 
voorzitters , de leden, de plaatsvervangende 
leden, de raadgevers, de plaatsvervangende 
raadgevers, de secretar issen en de plaatsver
vangende secretarissen zijn verplicht het ge
heim der raadkamer te bewaren . 

3. Beslissingen van de Marineraden moeten 
in voltall ige vergaderingen worden genomen. 
In geval van staking van stemmen, a ls gevolg 
van onthouding, is de stem van den voorzitter 
bes] issend. 

HOOFDSTUK IV. 

Van het onàe?"Zoek. 
Art. 11. De commandanten van oorlogs

vaartuigen, aan welk een 1·amp of ongeval is 
overkomen, geven daarvan onverwij ld, door 
toezending van een door hen ter zake opge
maakt vers! ag, kennis: 

aan den betrokken Commandant der Marine 
in Nederland, wanneer de zaak, ingevolge ar
tikel 4, ter kennisneming van den ederland
schen Marineraad staat, met dien verstande, 
dat de commandant van een oorlogsvaartuig, 
dat onder rechtstreeksch bevel staat van Onzen 
Minister van Defensie, dit verslag doet toe
komen aan genoemden Minister, di e dit ver
slag in handen stelt van den commandant der 
Marine, di en hij voor het voorloopig onder
zoek aanwijst; 

aan den Commandant der Zeemacht in N e
derl andsch-Indië, wanneer de zaak, ingevolge 
evengenoemd artikel, ter kennisneming van 
den Nederlandsch-Indischen Marineraad staat. 

Art. 12 . 1. De in artikel 11 bedoelde vloot
voogden ste llen nopens alle op de in dat arti
kel aangegeven wijze te hunner kennis geko
men rampen of ongevallen een voorloopig 
onderzoek in of doen dit instellen door een 
door hen aan te wijzen marine-officier. De uit
komsten van dit onderzoek worden zoo spoedig 
mogelijk, onder overlegging van a l Ie op de 
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zaak betrekking hebbende stukken, aan den 
voorzitter van den betrokken Marineraad me
degedeeld. 

2. Meent de met het voorloopig onderzoek 
belaste vlootvoogd, dat uit een oogpunt van 
defensiebelang een geheime behandeling der 
zaak noodzakelijk is, dan zendt hij de stukken 
van h et onderzoek, vergezeld van zijne be
schouw ingen, aan Onzen Minister van Defen
sie, wanneer het een tot de competentie van 
den ederla ndschen Marineraad behoorende 
zaak betreft, en aan den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië, wanneer het een zaak 
betreft, we lke ter kennisneming van den 
Nederlandsch-Indischen Marineraad staat. 
Deze bewindslieden bes! issen of de behande
l ing van en de uitspraak in de zaak geheim 
zullen zijn en geven, bij de doorzending der 
stukken, aan den betrokken Raad dienovereen
kom tig opdracht. 

3. De Marineraden beslissen of met het oog 
op aard en omvang van ramp of ongeval al 
dan niet een onderzoek door den Raad zal 
worden ingesteld en geven van deze beslissing 
kennis, de ederlandsche R aad aan Onzen 
M inister van Defensie, de Nederlandsch-Indi
sche Raad aan den Gouverneur-Generaal van 

ederlandsoh-Ind ië. Acht de Minister of de 
Gouverneur-Generaal, in tegenstelling met de 
opvatting en beslissing van den Raad, het 
noodig dat een onderzoek wordt ingesteld, dan 
deelt hij zulks aan het betrokken coll ege mede, 
hetwelk in dat geval alsnog hiertoe over
gaat. 

4. Wanneer beslist is, dat door een Ma
rineraad een onderzoek zal worden ingesteld, 
stelt de voorzitter de plaats, den dag en het 
uur daarvoor vast en roept hij de noodige ge
tuigen en deskundigen voor die zitting van 
den Raad op. 

5. Een Marineraad, een zaak in behande
ling genomen hebbend, is bevoegd, zoo noodig 
den vlootvoogd, die het voorloopig onderzoek 
in die zaak heeft ingestel d of doen instellen, 
te verzoeken middelerwijl nog nadere gegevens 
nopens bepaalde onderwerpen te verzamelen. 
Deze i gehouden, aan dat verzoek te voldoen. 

Art. 13. 1. Op het voorloopig onderzoek, in 
te stellen door of vanwege de daartoe aange
wezen vlootvoogden, zoomede op het onder
zoek door de Marineraden, zijn van overeen
komstige toepass ing de bepalingen omtrent 
het onderzoek van strafzaken, vervat in de 
Regtspleging bij de Zeemagt, met dien ver
stande, dat onder eede gehoord wordende ge
tuigen, in stede van hunne mededeelingen 
na het afleggen daarvan met een eed of plech
t ige verklaring te bevestigen, zullen moeten 
zweren (beloven) dat zij de geheele waarheid 
en niets dan de waarheid zullen zeggen, al
vorens tot het afleggen hunner verklaring te 
worden toegelaten. 

2. Voor de in het eerste l id bedoelde offi
cieren, voor de voorz itters der Marineraden en 
voor de Marineraden gelden, met betrekking 
tot het te houden onderzoek, deze! fde bevoegd
heden en verplichtingen, als in de Regtsple
g ing bij de Zeemagt te dien opzichte zijn vast
gelegd, onderscheidenlijk voor de officieren
commissarissen, belast met de informatiën, 
voor de presidenten van de zeekrijgsraden en 
voor de zeekrijgsraden. 

53 



1935 28 AUGUSTUS (S. 531) 834 

3. Bij het onderwek, zoowel het voorloo
pige als het hoofdonderzoek, kunnen zij , die 
uit hoofde van hun stand, hun beroep of hun 
ambt tot geheimhouding verplicht zijn, zich 
van het geven van getuigenis of van het be
antwoorden van bepaalde vragen vèrschoonen, 
doch a lleen omtrent hetgeen waarvan de we
tenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd. 

Art. 14. Aan getuigen en deskundigen, voor 
zoover hunne dienstverhouding tot de Over
heid niet medebrengt, dat zij hunne mede
werking zonder eenige schadeloosstelling ver
leenen, wordt, zoo zij dit verlangen, eene scha
deloosstelling toegekend, door den Nederland
schen Marineraad naar den maatstaf der ta
rieven van justitiekosten en sal a rissen in bur
gerl ijke zaken en door den Nederlandsch
Indischen Marineraad naar den maatstaf van 
het tarief van justitiekosten en salarissen in 
burgerlijke zaken voor de Europeesche recht
banken in Nederlandsch-Indië. 

Art. 15 . 1. De betrokken vlootvoogden, de 
voorz itters van de Marineraden en deze Raden 
zelve kunnen overlegging vorderen binnen 
een bepaalden termijn van de door hen noodig 
geoordeelde voor het onderzoek vereischte of
ficieele en wettelijke bescheiden zoowel van de 
commandanten en kapiteins der schepen be
doeld in artikel 6, eerste en tweede lid , als 
van ieder ander, die de stukken onder zijn 
berusting heeft. 

2. Bij verzuim van overlegging binnen den 
gestelden termijn wordt daarvan proces-ver
baal opgemaakt, hetwelk wordt toegezonden, 
zoo de nalatige militair is, aan de mil ita ire 
autoriteit onder wier bevelen hij staat en 
anders aan het Openbaar Ministerie bij het 
gerecht, voor hetwelk de nalatige ter zake 
van zijne tekortkoming zal moeten terecht
staan. 

3. H et in het tweede lid bedoelde proces
verbaal levert, behoudens tegenbewijs, een vol
ledig bewijs op van hetgeen daarin vermeld 
staat. 

Art. 16. 1. De commandanten, de kapi
teins, de officieren, de stuurlieden, de machi
nisten of scheepswerktuigkundigen en de radio
telegrafisten van schepen, bedoeld in a rtikel 6, 
eerste en tweede lid, en voorts ieder, die 
meent over de oorzaken van de ramp of het 
ongeval licht te kunnen verspreiden, kunnen 
verzoeken, zoowel dat zij zei ven gehoord wor
den, als ook bepaaldelijk door hen aangewezen 
personen, van wie evenzeer het geven van ter 
zake dienende inlichtingen kan worden ver
wacht. 

2. ·van zoodanige verzoeken wordt, indien 
daaraan door den leider van het onderzoek 
geen gehoor wordt gegeven, in het proces
verbaal van het onderzoek aanteekening ge
houden. 

3. De verzoekers mogen tot de verschenen 
getuigen vragen doen richten , met dien ver
stande, dat aan den leider van het onderzoek 
de bes] issing blijft of een vraag al dan niet 
zal worden gesteld. 

4. Bij dit onderzoek is het niet toegelaten 
zich door een raadsman te doen bijstaan of 
zich te doen vertegenwoordigen door een ge
machtigde. 

Art. 17. 1. ·wanneer de behandeliug van 
een zaak voor een Marineraad is afgeloopen, 

wordt nopens de ramp of het ongeval door den 
voorzitter van dien Raad in het openbaar uit
spraak gedaan, behoudens in het uitzonderings
geval , bedoeld in het slot van a r tikel 10, 
eerste lid en in artikel 12, tweede lid. 

2. Deze uitspraak moet een overzicht be
vatten van den gang van het gehouden onder
zoek, en de uitkomst daarvan vermelden. 

· 3. Op grond van het gehouden onderzoek 
deelt de Nederlandsche Marineraad aan Onzen 
Minister van Defensie en de Nederlandsch
Indische Marineraad aan den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië mede of er 
naar ' s Raads oordeel aanleid ing bestaat maat
regelen te nemen tegen opvarenden van een 
oorlogsvaartuig, wier verzuim of schuld van 
invloed is geweest op de ramp of het ongeval , 
zoo noodig met advies omtrent de te hunnen 
aanzien te volgen gedragsl ijn. 

4. Ind ien bij den Nederlandschen Marine
raad tijdens het onderzoek het vermoeden is 
gerezen, dat de ramp of het ongeval is ver
oorzaakt door de ongeschiktheid, of door een 
daad _ of nalatigheid van den kapitein, een 
stumman, een machinist of een radiotelegra
fist van een schip, dat ingevolge artikel 2 of 
artikel 2bis der Schepenwet onder de bepalin
gen dier wet valt, worden, behoudens in het 
uitzonderingsgeval, bedoeld in het slot van 
artikel 10, eerste lid, en in artikel 12, tweede 
lid, na afloop van de behandeling der zaak 
de stukken van het onderzoek in handen ge
steld van den Inspecteur-Generaal voor de 
Scheepvaart te ' s-Gravenhage, die handelt als 
in Hoofdstuk IV dier wet is omschreven. De 
Nederlandsch-Indische Marineraad stelt in een 
dergelijk geval, wanneer het betrokken schip 
ingevolge of krachtens artikel 2 der Schepen
ordonnantie 1927 (Indisch Staatsblad n°. 33) 
valt onder de bepalingen dier ordonnantie, de 
stukken van het onderzoek in handen van den 
Hoofdinspecteu r , Hoofd van den Dienst van 
Scheepvaart, die handelt als is aangegeven in 
artikel 22 der Schepenordonnantie 1927. I s 
een schip, vallende onder de bepalingen van 
de Schepenwet, bij de zaak betrokken, dan 
zendt de Nederlandsch-Indische Marineraad de 
stukken aan den Inspecteur-Generaal voor de 
Scheepvaart te 's-Gravenhage. 

5. Een gewaarmerkt afschrift van de uit
spraak wordt zoo spoedig mogelijk aangebo
den, door den Nederlandschen Marineraad aan 
Onzen Minister van Defensie, door den Ne
derlandsch-Indischen Marineraad aan den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië. 

6. De uitspraken van den Nederlandschen 
l\.'larineraad worden op door Ons te bepalen 
wijze openbaar gemaakt; ten aanzien van de 
uitspraken van den Nederlandsch-Indischen 
Marineraad geschiedt dit op de wijze, door 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië te bepalen . 

7. Indien zich het uitzonderingsgeval, be
doeld in het slot van artikel 10, eerste lid , en 
in artikel 12, tweede lid , voordoet, wordt door 
den voorzitter van den Raad een verslag van 
den gang van het gehouden onderzoek en van 
de uitspraak onder geheim couvert overgelegd, 
voor zooveel betreft den Nederlandschen Raad 
aan Onzen Minister van Defensie en wat bP
treft den Nederlandsch-Indischen Raad aan 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-
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Indië. Wanneer deze rapporten geen defensie
geheimen bevatten, wordt daarvan een exem
plaar neergelegd ter griffie van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal en, wanneer de 
zaak betrekking heeft op een oorlogsvaartuig, 
staande onder het opperbevel van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië, ook op 
het secretariaat van den Volksraad aldaar. 

HOOFDSTUK V. 

Bijzonde,·e bepalingen. 

Art. 18. 1. De termijn van oproeping van 
getu igen en van deskundigen voor den eder
landschen Marineraad is, voor het geval zij in 
het Rijk in Europa woonachtig zijn of verbl ijf 
houden, van twee vrije dagen. Is hunne woon
plaats elders of onbekend, dan stelt de voor
zitter dien termijn vast. 

2. De termijn van oproeping van getuigen 
en van deskundigen voor den ederlandsch
Indischen Marineraad wordt door den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-Indië vast
gesteld. 

3. Voor zoover noodig geschiedt de oproe
ping en de mededeeling van besl issingen van 
een l\1ar ineraad op last van den voorzitter van 
dien Raad, door beteekening door den deur
waarder van eenig rechterlijk college of ander 
dienaar van de openbare macht, met achter
lating van een afschrift aan den persoon of 
aan zijn woon- of verblijfplaats. 

4. Ingeval de beambte, met de beteekening 
belast, noch den persoon van den opgeroepene 
of beteekende, noch iemand van diens huisge
nooten aan diens woon- of verblijfplaats aan
treft, zal hij het afschri ft terstond ter hand 
stellen aan het hoofd van het plaatselijk be
stuur - op J ava en Madoera aan den Assis
tent-Resident - of aan dengene, die hem ver
vangt, die het oorspronkelij ke met gez ien zal 
teekenen en het afschrift zoo mogelijk aan den 
betrokkene zal moeten doen toekomen, zonder 
dat van dit laatste echter zal behoeven te 
blijken. 

Art. 19. 1. De Marineraden zijn bij de be
handeling van zaken als in deze wet bedoeld, 
aan geene andere vormen gehouden, dan bij 
deze wet zijn bepaald. 

2. De vlootvoogd, die het voorloopig onder
zoek heeft ingesteld of doen instellen, is be
voegd de zittingen van den betrokken Marine
raad, ook die, welke met gesloten deuren wor
den gehouden, bij te wonen. Hij kan zich ech
ter bij a ll e werkzaamheden, in deze wet be
doeld, door een zeeofficier doen vervangen. 

Art. 20. 1. De kosten van het onderzoek 
betreffende een ramp of ongeval, overkomen 
aan een onder het opperbevel van den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
staand oorlogsvaartuig, alsmede de kosten, 
verbonden aan den Nederlandsch-Indischen 
Marineraad, komen ten laste van de Neder
landsch-Indische geldmiddelen. 

2. Alle andere uit deze wet voortvloeiende 
kosten worden gedragen door het Rijk. 

Art. 21. Aan belanghebbenden wordt op 
hun verzoek kosteloos inzage en, op hunne 
kosten, uittreksel of afschrift van de uitspraak 
van een Marineraad door den secretaris van 
het college verstrekt, berekend, voor den Ne
derl andschen Marineraad volgens tarief voor 

uittreksels of afschriften van vonnissen in 
strafzaken, voor den ederlandsch-Indischen 
Marineraad volgens tarief van justitiekosten 
en salarissen in strafzaken, voor griffiers en 
deurwaarders bij de Europeesche rechtbanken. 

Art. 22. Indien bij het onderzoek een ge
grond vermoeden ontstaat, dat door iemand 
een strafbaar feit is gepleegd, dan wordt de 
bevoegde ambtenaar van het Openbaar Mi
nisterie, dan wel de betrokken militaire auto
riteit daarmede in kennis gesteld door den 
voorzitter van den Marineraad. 

HOOFDSTUK VI. 

Strafbepalingen. 

Art. 23. Met geldboete van ten hoogste zes
honderd gulden wordt gestraft hij, die in 
strijd met het bepaalde bij artikel 7 nalaat in
lichtingen te geven. 

Art. 24. Met geldboete van ten hoogste 
zestig gulden wordt gestraft hij, die, nadat hij 
ingevolge artikel 12 of a rt ikel 16 behoorlijk 
is opgeroepen, niet verschijnt, of verschenen 
zijnde, op de gestelde vragen niet antwoordt. 

Art. 25. Met geldboete van ten hoogste dr ie
honderd gulden wordt gestraft de comman
dant, de gezagvoerder of de kapitein, die in 
strijd met het bepaalde in artikel 15 de opge
vorderde bescheiden niet overlegt. 

Art. 26. Met geldboete van ten hoogste vijf 
duizend gulden wordt gestraft de derde, onder 
wiens berusting de in artikel 15 bedoelde be
scheiden zich bevinden, en die de ingevolge dat 
artikel opgevorderde bescheiden niet overlegt. 

Art. 27. 1. Met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste zeshonderd gulden wordt gestraft hij, 
die opzettelijk de in artikel 8 opgelegde ge
heimhouding schendt. 

2. Met hechtenis van ten hoogste drie 
maa nden of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden wordt gestraft hij, aan wiens 
schuld schending van die geheimhouding te 
wijten is. 

3. Geen vervolging heeft plaats dan op 
klachte van den eigenaar van het schip, of 
van den kapitein, of van den bestuurder van 
het bedrijf dat ter plaatse, in artikel 8 be
doeld, wordt uitgeoefend. 

Art. 28. De bij deze wet strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen, 
behalve de feiten, strafbaar gesteld bij het 
eerste en tweede lid van artikel 27, welke als 
misdrijven worden beschouwd. 

Art. 29. 1. De bij deze wet gestelde straf
bepalingen zijn toepasselijk op ieder, die zich, 
hetzij binnen, hetzij buiten het Rijk in Europa, 
schuldig maakt aan eenig bij deze wet straf
baar gesteld feit. 

2 . Bij de oplegging en uitvoering, krach
tens deze wet, van straffen in ederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao, gelden de met 
betrekking tot de gelijknam ige straffen daar 
te lande van kracht zijnde wettelijke bepa
lingen. 

HOOFDSTUK VII. 

Slotbepalingen. 

Art. 30. In alle gevallen, waarop deze wet 
van toepass ing is, zijn, behoudens het bepaal
de in het vierde lid van artikel 17, niet van 
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toepassing de voorschriften van Hoofdstuk IV 
der Schepenwet en de bepaling, vervat in ar
tikel 70 van die wet , noch het bepaalde bij of 
krach tens artikel 22 van de Nederlandsch
Indische Schepenordonnantie 1927. 

Art. 31. Alle ten gevolge van deze wet op
gemaakte en overgeleg'de stukken, verzoe,k
schriften, beroepschriften en beschikkingen zijn 
vrij van het recht van zegel en van de forma
l iteit van registratie. 

Art . 32. Hetgeen verder ter uitvoering van 
deze wet noodig is, wordt voor zooveel den 
Nederlandschen Marineraad betreft door Ons 
en voor zooveel het op den Nederlandsch
Indischen Marineraad betrekking heeft, door 
den Gouverneur-Generaal van • N ederlandsch
Indië geregeld. 

Art. 33. Deze wet is ook verbindend voor 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. 

Art. 34. Deze wet kan worden aangeh aald 
onder den t itel "Marinescheepsongevallenwet" , 
met bijvoeging van het jaar en het nummer 
van h et Staatsblad, waarin de gewijzigde tekst 
is geplaatst. 

s. 532. 

28 Augustus 1935. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabil i
teitswet (Staatsblad 1927, n° . 259) restan
ten op enkele artikelen van het VIIIe 
H oofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
di enstjaar 1934 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het VIIIe 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstj~r 1935. 

s. 533. 

28 Augustus 1935. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 20 Februari 1933 te Genève tusschen 
Nederland en B elgië gesloten verdrag ter 
voorkoming van dubbele belasting en tot 
regeling van eenige andere belastingaan
gelegenheden, met daarbij behoorend slot
protocol. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 25 Apr il 1935 (Staats

blad n°. 214) tot goedkeur ing van het op 20 
Februari 1933 tusschen Nederland en B el gi ë 
gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele 
belasting en tot regeling van eenige andere 
belastingaangelegenheden, met daarbij behoo
rend slotprotocol, benevens het treffen van 
eenige voorzieni ngen met betrekk ing tot de 
belastingen naar het inkomen, naar de winst 
en naar het vermogen, van welk verdrag en 
protocol een afdruk bij dit Besluit is gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van genoemd verdrag, met bijbehoorend 
protocol , op 6 Augustus 1935 te B russel zijn 
uitgewisseld; 

Overwegende mede, dat bedoeld verdrag, 
met bijbehoorend protocol , overeenkomstig ar
tikel 17, § 2, op 1 Januari 1936 voor het Rijk 
in Europa zal in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Buitenlandsche Zaken van den 20sten Augus
tus 1935 , Directie van het Protocol , n°. 26419; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag en protocol te doen 

bekend maken door de plaatsing van dit Be
sluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de ui tvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereisch t . 

St. Fillans, den 28sten Augustus 1935. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Buiten fondsche Z aken, 
d e G r a e f f. 

( Uitgeg. 17 Septe,nber 1935.) 

Verdrag tussclrnn Nederland en België ter 
voorl.:omlng van dubbele belasting en tot 

regeling van eenlge andere belasting
aangelegenheden. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 

Zijne Majesteit de Koning der B elgen, 
bez ield met den wensch dubbele belasting te 
voorkomen en eenige andere belastingaange
legenheden te regelen, hebben besloten een 
verdrag te slu iten en hebben daartoe als Hun 
gevolmacht igden benoemd, te weten: 

H are Majesteit de K oning in der Neder
landen: 

Jonkheer Frans Beelaerts van Blokl and, 
Hoogstderzelver Minister van Buitenlandsche 
Zaken, 

Zijne M ajesteit de Koning der Belgen : 
den H eer Paul Hymans, Hoogstdeszelfs Mi 

nister van Bui tenlandsche Zaken, 
die, na elkander mededeeling te · hebben ge
daan van hun volm achten, welke in goeden 
en behoorlijken vorm werden bevonden, over 
de volgende bepalingen tot overeenstemming 
zijn gekomen: 

AFDEELIKG I . 
Directe belastingen. 

Art. 1. § 1. Belastingplich tigen, die hun 
fi.scale woonplaats in een der beide verdrag
sluitende Staten hebben en die zekere inkom
sten genieten, wel ke , geheel of gedeel telijk, in 
den anderen Staat worden verworven, zullen 
ter zake van die inkomsten de voordeelen ge
nieten van de bijzondere regeling, di e bij de 
volgende artikelen is vastgesteld. 

§ 2. Voor de toepassing van dit verdrag 
wordt als f iscale woonplaats van natuurlijke 
personen aangemerkt de plaats van hun ge
woon verblij f, opgevat in den zin van duur
zaam tehuis, en als die van rechtspersoonlijk
heid bezittende vennootschappen en andere 
vereenigingen de plaats van haar werkelijken 
maatschappelijken zetel. 

Art. 2. § 1. Dit verdrag heeft ten doel 
regelen vast te stellen, die uitsluitend betrek
king hebben op den aanslag in bepaalde ten 
voordeele van den Staat, de provinciën en de 
gemeenten geheven belastingen en opcenten. 

§ 2. De bedoelde belastingen zijn de vol -
gende: 

A. Voor wat N ederland bet'reft : 
1 °. de grondbelasting; 
2°. de inkomstenbelast ing en de gemeente

fondsbel asting; 
3°. de vermogensbelasting en de verdedi 

gingsbelasting I; 
4°. de dividend- en tantièmebelasting; 
5° . de r ijwielbelasting van het Rijk en het 

provinciale weggeld op rijwielen. 
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B. V oo,· wat B elg-il! betreft: 
1°. de grond belasting ; 
2°. de mobili ënbelasting op de inkomsten: 
a. van in het bui tenl and gelegen onroeren-

de goederen, 
b. van hypothecaire vorderingen, drukken

de op bedoelde onroerende goederen ; 
3°. de bedrijfsbelasting; 
4° . de prov incia le en gem eente lijke belas

t ingen op rijwielen. 
A rt. 3. § l. De opbrengst van onroerende 

goederen, die overeenkomt met hun werkelijke 
of veronderstelde huurwaarde, a lsmede a lle 
a ndere inkomsten ui t deze goederen, die niet 
in a rtikel 4 zij n bedoeld , zij n u itslu itend be
lastbaar in den Staat , waa r deze goederen 
ge legen zijn. 

§ 2. Deze regel is eveneens toe passelijk op 
de opbrengst van vorderingen, ve rzekerd door 
hypotheek op de in § 1 bedoelde goederen. 

A rt. 4. § l. Inkomsten ui t werkzaamheden 
op het geb ied van landbouw, h andel, nij ver
he id of mijnbouw, met ui tzondering van in
komsten ui t de in internationaal verkeer ver
ri chte werkzaa mh eden van zeescheepvaart- , 
binnenvaa rt- en luchtvaartondernemingen, zijn 
belastbaar in den Staat waar zich vaste in
rich t ingen va n deze ondernemingen bev inden. 

§ 2. Indien een onderneming van land
bouw, handel , nij verhe id of m ij nbouw vaste 
inricht ingen hee ft in beide verdragslui tende 
Staten, za l ieder der Staten de belasting hef
fen over het gedeel te der inkomsten, dat op 
zijn g rondgebied is ve rkregen. De bevoegde 
administraties der be ide verd rags lu itende Sta
ten zu l Jen in gemeen overl eg de regelen vast
stell en voor de ve,·dee ling van de inkomsten. 

§ 3. Al s vaste inr ichtingen worden be
schouwd de zetels der werkelij ke le idi ng, fili a
len, fabr ieken, werkplaatsen , agentschappen, 
magazijnen, kantoren, laboratori a, in- en ver
koopkanto ren, opslagpl aatsen, a lsmede a lle 
andere vaste inrichtingen van productieven 
aard. Dat een onderneming, die in een der 
be ide landen is gevestigd, met het andere la11d 
zakenrelaties onderhoud t, door tusschenkomst 
van een werkelijk zelfstandi gen agent o f van 
een werkelijk zelfstand ige vennootschap (ma
kel aa r, commi ss ionna ir, doch te rmaatscha ppij , 
enz.) betee kent niet, dat die onderneming da ar 
te I ande een vaste inricht ing heeft. 

§ 4. In afwijking van § 2 van dit a rt ikel 
zij n niet belastbaar de inkomsten verkregen 
met kantoren, d ie zich beper ken tot den aa11-
koop van verschill ende goederen, bestemd om 
één of meer verkoo ps inrichtingen of werk
pl aatsen, di e de belasting plich t ige in het an
cl ere land exploi teert, van voor raad te voor
zien. 

Art. 5. § l. Inkomsten u it de in inte rna
t ion aa l verkee1· verri ch te w e rkzaamhed en van 
zeescheepvaart- en I uch tvaa ,w ndernemingen, 
met inbegrip va n de inkomsten ui t den ver
koop van vervoerbewijzen, zijn slechts belast
baa r in den Staa t , waar de ondernemer zijn 
fi scal e woonpl aats heeft, onder voorwaarde, 
dat de schepen of luchtvaartui gen de na tiona-
1 ite it van genoemden Staat bezitten. 

§ 2. Eveneens zijn inkomsten uit de in in
ternationaal ve rkeer verrich te werkzaamheden 
van binnenscheepvaa rto ndernemingen, met uit-

1 zondering va n die, uitgeoefend door den schip
per zelf, slechts belastbaar in den Staat, waa r 
de ondernemer zijn fi scale woonplaats h eeft. 

Art. 6. § l. De schippers van N ederl and
sche of Belg ische nationali te it, d ie hun ge
wone woonpl aats aan boord van hu n vaartuig 
hebben en die in den loop van hetze lfde jaa r, 
tegelijke rtijd of a fwi sse lend , hun bedrijf in de 
nationale wateren der beide landen u itoefenen, 
zijn in be ide landen aa n bel asting onderwor
pen in verhouding va n de winsten, die zij 
daar behalen. 

§ 2. Bij de toepassing van de in § 1 van 
di t artikel aangegeven regeling za l, met het 
doel de invorder ing van de eventueel verschul
di gde belasting te verzekeren , ieder der be ide 
R egeeringen van de belanghebbenden, behoo
rende tot den a nderen Staat, bij b innenkomst 
in haa r nationale wate ren een vooru itbetaling 
kunnen vorderen, die n iet hooger za l mogen 
zijn dan 25 % van de jaarlij kscbe belasting, 
di e gewoonlijk van de nationale schippers 
wordt verlangd. Indien de schi pper zij n ver
b lijf in h et land ve rl engt of daa r te lande 
te rugkeert na het tijdelijk te hebben verlaten, 
zal deze vooru itbetaling elk kwartaa l worden 
herhaald. 

§ 3. De doorvoe r la ngs de nationa le wate
ren van een der be ide landen, zonder lastbre
ki ng, kan ten aanzien van de schippers van 
N ederlandsche o f Belg ische nationali teit geen 
aanle iding zijn tot heff ing van de, in de twee
de paragrnaf van a r t ikel 2 bedoelde, be las-
tingen. · 

A rt. 7. Inkomsten ui t aan huis u itgeoefende 
niet-comm ercieele beroepen, niet bedoeld bij 
a rt ike l 9, zijn be lastbaar in den Staat, waar 
de belanghebbenden een blij vende im icht ing 
bezi tten voor de u itoe fening van hun beroeps
werkzaamheden. Indien zij in de beide Staten 
blijvende inrich t ingen bezitten, is de rege
l ing van a r t ikel 4 toepasselijk. 

Art. 8. Belooningen van di recteuren, com
missar issen en vereffenaa rs van vennootscha p
pen o p aandeelen en van personen d ie soort
gelijke betrekkingen bekl eeden, zijn be last
baar in den Staat, waar zich de werkelijke 
maatschappelijke zetel bevind t, onder voor
behoud va n de toepasse lijkhe id van a r t ikel 9, 
ten aanzien van belooningen, di e de belang
h ebbenden geni eten ui t hoofde van eenige 
andere hoedanigheid. 

Art . 9. § 1. Belooningen van we lken aa rd 
ook van in loondi enst zij nde personen zijn be
lastbaar in den Staat, waar de bela nghebben
den gewoonlijk hun beroep uitoefenen. 

§ 2. Nochta ns zijn be looningen in iede ren 
vorm van g rensa rbeiders van Nederl a ndsche 
of Belgische na t ionali te it slechts aan belasting 
onderworpen in het land , waar de belangheb
benden hun fisca le woonpl aats hebben. 

Al s grensarbeiders worden besch ouwd zij , 
die arbeiden in inrichtingen van la ndbouw, 
handel , nij verhe id of mijnbouw , gelegen in 
één der beide landen, te rwijl zij hun duurzaam 
tehui blijven houden in het andere land, 
waa rheen zij dage lijks o f ten mi nste een maa l 
per week te rugkeeren. 

De bevoegde administrat ies de r be ide landen 
zull en zich verstaan omtrent de vaststelli ng 
de r bescheiden, di e de belanghebbenden moe-
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ten vertoonen, teneinde hun hoedanigheid van 
grensarbeider te bewijzen. 

§ 3. Belooningen van handelsreizigers, als
mede van personen die dienst doen op ver
voermiddelen, welke het verkeer tusschen de 
beide Staten onderhouden, zijn eveneens slechts 
belastbaar in den Staat waar de genieter zijn 
fiscale woonplaats heeft. 

§ 4. D aaren tegen zijn de salari sen van 
openbare ambtenaren en beambten in di enst 
van een der verdragslu itende Staten, die hun 
werkzaamheden in den anderen Staat verrich
ten, slechts belastbaar in den Staat d ie hen 
bezoldigt. 

Art. 10. Openbare pensioenen zijn be last
baar in den Staat van den schuldenaar dezer 
inkomsten. 

Art. ll. Lijfrenten en alle inkomsten u it 
niet in de voorgaande artikelen bedoelde 
winstgevende bezigheden, zijn belastbaar in 
den Staat op wiens grondgebied de genieter 
zijn fiscale woonplaats heeft. 

Art. 12. § 1. De verdragsluitende Staten 
zijn gehouden elkander de inlichtingen te ver
strekken die zij behoeven, ten einde de in de 
artikelen 4, 6 en 7 bedoelde verdeeling van 
inkomsten te kunnen vaststellen. 

§ 2. Zij verbinden zich elkander hulp en 
bijstand te vel'leenen ten e inde volgens de 
regele n van hun eigen wetgeving, in hoofd
som, opcenten, interessen en kosten o f boeten 
in te vorderen de belastingen, die zijn opge
legd ingevolge de verdeeling van inkomsten, 
verkregen door de toepassing van de artikelen 
4, 6 en 7. 

§ 3. De vervolgingen en executie-maatrege
len zullen plaats vinden na overlegging van 
een ambtelijk afschrift van de executoriale 
titels, eventueel vergezeld van de bes! i singen, 
die in kracht van gewijsde zijn gegaan. 

§ 4. De belastingvorderingen zull en in den 
aangezochten Staat niet als bevoorrech te vor
deringen worden beschouwd ; de invordering 
zal volgens de voorschriften van de wetgeving 
in bedoel den Staat plaats vinden; deze Staat 
zal evenwel niet verplicht zijn ove r te gaan 
tot een executiem iddel, waar in de wetgeving 
van den verzoekenden S taat niet voorziet. 

§ 6. Indien tegen een belastingvordering 
nog beroep openstaat, zal de verzoekende 
Staat aan den aangezochten Staat kunnen 
vragen conservatoire maatregelen te nemen, 
op we lke maatregelen mutatis mutandis de 
voorgaande bepalingen van toepassing zijn. 

§ 6. De bevoegde administraties der be ide 
verdragslui tende Staten zullen de ter zake te 
volgen administratieve procedure vaststellen. 

Art. 13. D e in de voo rgaande artikelen op
genoemde beginselen zull en, mutati s mutandis, 
eveneens van toepassing zij n op de belastingen 
op het vermogen. 

Art. 14. Personen van N ederlandsche of 
Belg ische nationaliteit, di e in een der beide 
verdragsluite nde Staten hun fisca le woon
plaats hebben en die een rijwiel gebru iken 
om zich geregeld op het grnndgebied van den 
anderen Staat te begeven, ten einde daar hun 
beroep uit te oefenen, zij n in laatstbedoelden 
Staat vrijgesteld van elke belasting uit dien 
hoofde, onder voorwaarde, dat zij aantoonen, 
dat de in het land van hun fiscale woonplaats 
verschu ldi gde belasting is betaald. 

AFDEELING II. 

Binnenlan~che belastingen, ande1·e dan ,net 
bet1·ekking tot de voortbrenging , de be1·eiding, 

het vervoer of het verbruik van goederen 
en voo1·werpen . 

Art. 15. Binnenlandsche belastingen, die in 
een der beide verdragsluitende Staten drukken 
of moch ten drukken op den verkoop van of 
den handel in , en, meer in het algemeen, op 
elke overdracht onder bezwarenden titel van 
goederen of andere uit haren · aard roerende 
zaken ( overdrachtsbelasting, factu u rbel asti ng, 
weeldebelasting, omzetbelasting en andere 
soortgelij ke belastingen) zu ll en voor de voort
brengselen van den anderen Staat geen fis
calen last mogen vormen, die zwaarder is dan 
de werkelijke fi scale last, waaraan volkomen 
gelij ksoortige voortbrengselen uit het e igen 
land of uit de meestbegunstigde natie onder
worpen zijn. 

AFDEELING III. 

Verschillende bepalingen. 
Art. 16. Dit verdrag is slechts van toepas

sing op de in Europa ge legen grondgebieden 
der beide verdragsluitende Staten. 

Art. 17. § 1. Dit verdrag is opgesteld in 
de Nederlandsche en in de Fransche taal ; 
beide teksten zullen a uth enti ek zijn. Het zal 
worden bekrachtigd en de bekrachtigingsoor
konden zullen zoo spoedig mogelijk te Brussel 
worden uitgewisseld. 

§ 2. Het verdrag zal in werking treden op 
den eersten Januar i van het jaar, volgende 
op dat der bekrachtiging. 

§ 3. Het verdrag kan ophouden van kracht 
te zijn op den eersten J anuar i van ieder jaar, 
mits het ten minste acht maanden te voren 
is opgezegd. 

Ter oorkonde waarvan de gevolm achtigden 
dit verdrag hebben onderteekend en hun zegels 
er aan hebben gehecht. 

Gedaan te Genève, in twee exemplaren, 20 
F ebruari 1933. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland. 
(L .S.) Paul H ymans. 

Slotprotocol. 
Bij gelegenheid der onderteeke11ing van het 

verdrag ter voorkom ing van dubbele belasting 
en tot rege ling van eenige andere belasting
aangelegenheden, heden ges loten tusschen 
Nederland en België, zijn de gevolmachtigden 
het volgende overeengekomen, dat een inte
greerend deel van het verdrag zelf zal ui t
maken. 

I . De studenten van ieder der beide ver
dragsluitende Staten, die in het andere land 
uitsluitend voor hun stud iën verblijf houden , 
zullen daar te l a nde voor de onderstandsgel
den, die zij voor hun onderhoud en hun stu
diën ontvangen, niet aan eenige belasting on
derworpen zijn. 

II. H et is ten aanzien van de toepassing 
van a rtikel 4 wel te verstaan, dat de inkom
sten van landbouwondernemingen, die zich op 
het grondgebied van de beide verdragsluitende 
Staten uitstrekken, in iederen Staat zullen 
worden belast in verhouding tot de uitgestrekt
he id van de gronden, die daar gelegen zijn. 
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III. Het is wel te verstaan, dat, voor zoo
veel het belastingen met progressief karakter 
betreft, dubbele belasting volgens de volgende 
procedure zal worden voorkomen: de Staat 
van de fiscale woonplaats zal de belasting op
leggen naar het geheel der belastbare bestand
deel en, doch van het bedrag van de aldus be
rekende belasting zal worden afgetrokken de 
belasting, die volgens de e igen wetgeving uit
slui tend verschuldigd is voor de bestanddee
len, voortkomende uit den anderen Staat; 
deze laatste zal slechts van laatstgenoemde 
bestanddeelen belasting heffen. 

Gedaan te Genève, in twee exempl a ren, 20 
F ebruari 1933. 

Fransche tekst. 

Beelaerts van Blokl a nd. 
Paul Hymans. 

Conventfon entre les Pays-Bas et la Bel
glque pour évlter Jes doubles lmposltlons 

et régler certalnes autres questlon s en 
matlère fl_scale. 

Sa Majesté la Re ine des Pays-Bas 
et 

S a Majesté Ie Roi des Belges, 
animés du dés ir d'év iter les doubles impos i
t ions et de régler certa ines autres questions en 
matière fiscale, ont décidé de concl ure une 
convention et ont nommé à eet effet pour 
Leurs p lénipotentiaires, savoir: 

S a Majesté la Reine des Pays-Bas: 
J onkheer Frans Bee l aerts van Blokl a nd , 

Son Ministre des Affaires Etrangères, 
Sa Ma jesté Ie Roi des Bel ges: 
Mons ieur P aul H ymans, Son Ministre de 

Affa ires Etrangères, 
lesquels, après s'être communiqué leurs pl e ins 
pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont 
convenu des di pos itions suivantes : 

SECTION I. 

h npóts dii'ects. 

Art icle premier. § 1. Les contr ibuables qui 
ont leur domicil e fi scal dans l'un des deux 
Etats contractants, et <lont certains revenus 
proviennent, en tout ou en partie, de l'autre 
Etat, bénéficieront, à raison de ces revenus, 
du régime spécial établ i par les articles su i
vants. 

§ 2. Pour l' application de la présente con
vention, Ie domicile fiscal des personnes phy
siques est au 1 ieu de leur résidence normale 
entendue dans Ie sens de foyer permanent d'ha
bitation, et cel ui des sociétés, qui constituent 
une individuali té juridique di stincte, est au 
lieu de leur siège socia l effectif. 

Art. 2. § 1. L a próscnte con vention a pour 
but d'établir les règles concernant excl usive
ment l 'ass iette de certai ns impóts et addition
nels, établis au profi t de l 'Etat, des provinces 
et des communes. 

§ 2. Les impóts visés sont les su ivants: 
A . P our l es P ays-Ba.s : 
1 °. l a contribut ion foncière; 
2°. l ' impót sur Ie revenu et l'impót pour 

Ie fonds des communes; 
3°. l ' impót sur la fortune et l' impót pour 

la dé[en e I; 

4°. l ' impót sur les di videndes et sur les 
tantièmes ; 

5° . l'impót de l'Etat et la taxe routière 
provinciale sur les vé locipèdes. 

B. P our la B elgique: 
1 °. 1a contr ibut ion foncière; 
2°. la taxe mobi l ière sur Ie revenu 
a. des immeubles situés à l'étrange r, 
b. des créances hypothécaires grevant les 

<lits immeubl es; 
3°. la taxe profess ionnell e; 
4°. les taxes provinciales et communale; 

sur les vélocipèdes. 
Art. 3. § 1. Le revenu des biens immo

biliers qui correspond à leur valeur locative 
réell e ou présumée, a insi que tous les autres 
revenus de ces biens, qui ne sont pas vi sés 
dans l'article 4 e i-ap rès, sont imposabl es ex
clusivement dans celui des deux Etats ou ces 
biens sont situés. 

§ 2. Cette règle est également applicabl e 
aux revenus des créances hypothécai res su r 1 es 
bi ens visés au § 1. 

Art. 4. § 1. Les revenus provenant d'une 
activi té industriell e, minière, commerciale ou 
agricole, à l 'exception des revenus provenant 
de l'activité, en trafic international , d'entre
prises de navigation maritime, de nav igation 
intér ieure et de navigation aérienne, sont im
posables dans l'Eta t ou e trouvent des établi s
sements stables. 

§ 2. Lorsqu'une entreprise industrielle, mi
nière, commercia le ou agricole, a des établ is
sements stables dans les deux E tats contrac
tants, chacun de ceux-ci perçoit l'impót sur 
la partie des revenus produite sur son terr i
toire. Les administrations compéten tes des 
deux Etats contractants s' entendront pour ar
rêter les règl es de ven t il ation. 

§ 3. Sont cons idérés comme établissements 
stables, les s ièges de direction effective, suc
cursales, fabriques, ateliers, agences, maga
sins, bureaux , laboratoires, comptoirs d'achat 
et de vente, dépóts, ainsi que toutes autres in
sta ll ations fixes de caractère productif. Le 
fait, pour une entrepri se établie dans l'un des 
deux pays, d'avoir des relations d'affa ires 
avec l' autre pays par l ' intermédia ire d'un 
agent ou d'une société vraiment autonome 
(courtier, commiss ionnaire, filiale, etc. ) ne 
constitue pas, pour cette entrepr ise, l'existence 
d' un établ issement stable dans ce pays. · 

§ 4. P ar dérogation au § 2 du présent ar
t icle, ne sont pas imposables les revenus pro
duits dans des comptoi rs qui e bornent à 
l ' acha t de marchandises diverses destinées à 
l' approvisionnement d'un ou de p lusieurs éta
bl issements de ven te ou de transformation que 
Ie contribuable exploi te dans l'autre pays. 

AL·t. 5. § 1 . Les revenus d e l' act ivi tó, en 
trafic international, d' entre prises de naviga
t ion maritime ou de navigation aéri enne, y 
compris ceux qui proviennent de la vente des 
b ill ets de passage, ne sont imposables que dans 
l'Etat du domicile fi scal de !'exploitant, à 
condition que les nav ires ou les aéronefs pos
sèdent la nationali té dudi t Etat. 

§ 2. De même les revenus de l'activi té, en 
tra fi c international , d'entreprises des naviga
tion intérieure, autres que cell es exploitées par 
les bate! iers eux-mêmes, ne sont imposables 
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que dans l'Etat du domicile fi scal de ]'exploi
tant. 

Art. 6. § 1. Les bateliers de nationa li té 
néerlandaise ou beige, dont la résidence nor
male est à bord de leur bateau, et qui exer
cent leur activité s imulta nément ou a lterna
t ivement, au cours de la même année, dans 
les eaux nationales des deux pays, sont passi 
bles de l'impót dans chaque pays, a u prorata 
des bénéfices qu'ils y réa li ent. 

§ 2. D a ns l'application du régime indiqué 
au § 1 du présent article et dans Ie but d 'as
surer la perception de l'impót éventuell ement 
dû, chacun des deux Gouvernements ne pourrn 
récl amer aux intéressés de l' autre Etat, lors 
de I' entrée de ceux-ci dans ses eaux nationa l es, 
qu' une provision qui ne pourra être supé ri eure 
à 25 p.c. de l'impót a nnuel normalement a p
pl icable aux bate! iers nationaux. Cette pro
vision sera répétée chaque trimestre, s i Ie ba
tel ier prolonge son séjour dan Ie pays ou 
revient dans celui-ci après l' avoir quitté tem
pora irement. 

§ 3. En ce qui concerne les ba tel iers de na
t ional ité née rl anda ise ou beige, Ie transit, 
sans ru pture de charge, par les eaux na t iona
les de l 'un des deux pays, ne peut donner I ieu 
à perce ption des impóts visés à l'article 2, § 2. 

Art. 7. Les revenus de professions non com
merc ial es exercées à demeure et non visé à 
l'article 9, sont imposabl es dans celui des 
deux Etats contractants ou les intéressés pos
sèdent une install ation perma nente pour l'exer
cice de leur activité profess ionnell e. S'ils pos
sèdent des i nstall ations permanentes da ns I es 
deux Etats, Ie régime de l'article 4 est app li 
cable. 

Art. 8. Les rémunérations des administra
teurs, com missa ires et I iquidateurs de sociétés 
par actions, et des personnes qui remplissent 
des fonctions analogues, sont imposables dans 
celui des deux Etats contractants ou se trouve 
Ie siège soc ia l e ffectif, sous réserve de l' app l i
cation de l'article 9 en ce qui concerne les 
rémunérations que les intéressés touchant en 
leurs a u tres qua] ités effectives. 

Art. 9. § 1. Les rémunérations quelconq ues 
des sal ariés et appointés, sont im po ables dans 
ce lui des deux Etats contractants ou les in
té re sés exercent normal ement leur activ ité. 

§ 2. Toutefois, les traitements, salaires ou 
autres rémunérations des travailleurs fronta 
liers de national ité néerlanda ise ou bei ge, ne 
ont soum is à l 'impót que dans Ie pays ou les 

intéressés ont leur domicile fi scal. 
Sont ré pu tés trava ill eurs fronta lie rs ceux 

qui trava ill ent dans des établissements indus
trie1s, m iniers, commerciaux ou agrico les, sis 
dans l'un des deux pays , tout en conservant 
leur foyer permanent d'h abita tion dans l'autre 
pays ou il s rentrent chaque jou r ou tout au 
moins chaque semaine. 

Les administrations compétentes des deux 
pays se mettront d'accord pour déterminer les 
documents que les intéressés devront produire 
à l'effet de prouver leur quali té de travailleur 
lrontal ier. 

§ 3. Ne sont également imposables que 
dans l'Etat du domici le fi scal des bénéficia i
res, les r'munérations des représenta nts de 
commerce a insi que des person nes qui sont en 
se rvi ce sur des moyens de trar1sport ut il isés 

pour Ie transport entre les deux Etats. 
§ 4. D'autre part, les traitements des fonc

t ionnaires et employés publics d'un des deux 
Etats contractants, qui exercent leurs fonctions 
dans l'autre Etat, sont imposabl es seulement 
dans celui qui les rétribue. 

Art. 10. L es pensions pub] iques sont impo
sables dans J'E tat du débi teur de ces ,·evenus. 

Art. ll. Les rentes viagères et les revenus 
de toutes occupations I ucratives non visées 
dans les articles précédents, sont imposables 
dans l 'Etat sur Ie terr itoire duquel Ie bénéfi
c ia ire a son domicile fi cal. 

Art. 12. § 1. L es Etats contractants sont 
tenus de se fournir les renseignements néces
sa ires en vue d'étab li r la ventilat ion des reve
nus prévue aux a rt icles 4, 6 et 7. 

§ 2. lis s'engagent à se p1·êter concours et 
assistance aux fin de recouvrer en principa l , 
addi tionnels, intérêts et frais ou amendes, su i
vant les règles de leur propre législation, les 
impóts établi s à la su ite de la "entilation des 
re venus effectuée par app l ication des articles 
4, 6 et 7. 

§ 3. Les poursuites et mesures d'exécution 
auront lieu sur production d'une cop ie offi
cielle des ti tres exécuto ires, accompagnée éven
tuellement des décisions passées en force de 
chose jugée. 

§ 4. Les créances fiscales à recouvrer ne 
seront pas cons idéréos, dans l'Etat requis , 
comme des créance privi l igiées; Ie recouvre
ment se fera elon les règl es de la législation 
de celui -ci qui ne sera pas obligé d'appliquer 
un moyen d'exécution non prévu par la lé
g islation de l'Etat requérant. 

§ 5. Si une créance fi sca le e t encore sus
ceptible d'un recours, 1 'Etat requérant peut 
demander à l'Etat requis de prendre des me
sures conservatoires, a uxquelles sont a pplica
bles, mutatis muta ndis, les disposit ions précé
dentes. 

§ 6. Les adm inistrations compétentes des 
deux Etats contractants règleront la procédure 
administrati ve à suivre en l'occurrence. 

Art. 13. Les principes énoncés a ux articles 
qui précèdent s'appliqueront également, mu
tatis mutandis, aux impóts sur la fortune . 

Art. 14. Les personnes de national ité néer
landaise ou beige qui , aya nt leur domicile fi s, 
cal dans l'un des deux Etats contractants, util i
sent un vélocipède pour se rendre régul ière
ment sur Ie territoire de l'autre Etat contrac
tant, à l 'effet d'y exercer leur profess ion, sont 
exemptés, dans ce dernier Etat, de toute taxe 
de ce chef, à l a condition qu'il s justifi ent du 
paiement de l'imposition ex igibl e dans Ie pays 
de leur domi cil e fisca l. 

SECTION Il. 

'l'axes intérieures aut,·es que cell es a/féi-entes 
à la production, la prépa,ration, au l1'ansport 

ou à la consom,nation des mai·chandises 
et ob jets . 

Art. 15. Les taxes intérieures qui grèvent 
ou grèveront, dans l ' un des deux Etats con
tractants, les ventes ou échanges, pi us géné
ralement toutes transm iss ions de propriété, à 
titre onéreux , de marchandises ou autres biens 
meubl es par leur nature (taxe de transmission. 
taxe de facture , taxe de 1 uxe, impót sur Ie 
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chiffre d'affaires et a utres taxes analogues), 
ne peuvent constituer, pour les produits de 
l'autre Etat, une charge fiscale plus lourde 
que la charge fiscale effective supportée par 
les produits nationaux ou de la nation la plus 
favorisée, spécifiquement similaires. 

SECTION III. 

Dispositions divenes. 

Art. 16 . La présente convention ne s'ap
pliquera qu 'aux territoires européen des deux 
Etats contractants. 

Art. 17. § 1. La présente convention est 
rédigée en langues néerlandaise et française, 
les deux textes faisant également foi. Elle 
sera ratifiée et les instruments de ratification 
seront échangés à Bruxelles dans Ie plus bref 
délai. 

§ 2. La convention entrera en vigueur Ie 
premier janvier de l' a nnée qui suivra celle 
de la ratification. 

§ 3. Elle pourra cesser de produire ses ef
fets Ie premier janvier de chaque année, à 
condition qu'elle ait été dénoncée au mains 
huit mois à !'avance. 

En loi de quo i, les plénipotentiairns ont 
signé la présente convention et y ont apposé 
leurs sceaux. 

Fait en double à Genève, Ie 20 févrie,· 1933. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) Paul H ymans. 

Protocole flnal. 

Au moment de procéder à la signature de la 
convention pour éviter les doubles impositions 
et régler certa ines autres questions en matière 
fiscale, concl ue au jourd 'hui entre les Pays
Bas et la Belg ique, les plénipotentiaires sous
signés sont convenus de ce qui suit qui consti
tuera partie intégrante de la convention même. 

I. Les étudiants de l 'un des deux Etats 
contractants, qui sé journent dans l'autre Etat, 
exclus ivement pour y faire leurs études, n'y 
sont pas assujettis à un impót sur les subsides 
qu'ils reçoivent pom leur entretien et leurs 
études. 

II. Il est entendu que pour l'application 
de l' article 4, les revenus des exploitations 
agrico les qui s'étendent sur les territoires des 
deux Etats contractants, seront imposés dans 
chaque Etat au prorata de l' étendue des terres 
situées dans eet Etat. 

III . Il est entendu que lorsqu'il s'agit d'im
póts à caractère progressif, la doub le imposi
tion sera évitée se Ion la procédure su i vante : 
l'Etat du domicile fiscal établira l'impót à 
raison de l'intégrali té des éléments taxables, 
ma is il déduira du montant de l ' imposition 
a insi calculée l'impót qui d' après sa p ropre 
législation est afférent exclusivement aux 
éléments provenant de l'autre Etat; celui-ci 
ne percevra l'impót que sui· ces derniers 
é léments. 

·Fa it en double à Genève, Ie 20 février 1933. 

Bee laerts van Blokland. 
Paul Hym ans. 

s. 534. 

30 A ugustus 1935. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van den raad van Zuid
B eijerland betreffende bouwvergunning. 

Geschorst tot 1 Maart 1936. 

s. 535. 

12 Septe,nbe,· 1935. BESLUIT tot vastste lling 
van het tijdstip van inwerk ingtreding van 
de wet van 23 Mei 1935 (Staatsblad n°. 
306) tot wijziging en aanvul I ing van de 
kieswet, de provincia le wet en de gemeen
tewet. 

Inwerkingtreding 16 Septemb,e,· 1935. 

s. 536. 

12 Septe1nber 1935. BESLUJT tot erkenning 
van de Britsche bepalingen betreffende de 
minimum-uitwatering. 

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

vVaterstaat van 26 Augustus 1935 , n°. 481 , 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 67, eerste lid , onder a, van 
de "Schepenwet"; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Britsche bepalingen betreffende de mini

mum-uitwatering, vastgesteld ingevolge de 
"Merchant Shipping (Safety and Loadline 
Conventions) Act, 1932", te erkennen a ls heb
bende in voldoende mate een overeenkomstige 
strekking en draagwijdte a ls de hier te lande 
betreffende de minimum-uitwatering geldende 
wettelijke bepalingen. 

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

's-Gravenhage, den 12den September 1935. 

s. 537. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h de J e u d e . 

(Uitgeg. 24 Septembe,· 1935.) 

12 Septe,nbe,· 1935. BESLUIT tot wijziging 
van het Crisis-Zeevischhesluit 1934 I. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Economische Zaken en 
van Financiën van 12 Juli 1935, n°. 9225, 
Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegenheden, 
en van 16 Juli 1935, n°. 216, Afdeeling Gene
rale Thesaurie; 

Gelet op de artikelen 9 en 11 der Land
bouw-Crisiswet 1933 en het Crisis-Heffingsbe
sluit 1933, alsmede op het Crisis-Zeevischbe
s l uit 1934 I; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 6 Juli 1935, n°. 509); 

Gehoord den Raad van State (adv ies van 6 
Augustus 1935, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van E conomische Zaken en van Finan
ciën van 30 Augustus 1935 , n°. 11027, Afdee
ling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden, en van 
5 September 1935 , n°. 131 , Afdeeling Gene
ra le Thesaurie; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
A. in het intitulé van het Crisis-Zeevisch

besluit 1934 I wordt in plaats van "Gezien 
artikel 9" gelezen "Gelet op de artikelen 9 
en 11". 

B. na artikel 3 van het Crisis-Zeevischbc
sl uit 1934 I wordt ingevoegd een nieuw ar
t ikel 4, luidende: 

,,De aanvoer van zeevisch in Nede,rland, als
mede van h ar ing, welke zich bevindt in ver
schen toestand, door visschersvaartuigen, voor
zien van een vreemd letterteeken, is slechts 
toegestaan tegen betaling ten behoeve van het 
Fonds aan een door Onzen Minister aan te 
wijzen Crisis-Organisatie of ambtenaar, als 
vertegenwoordigster van dat Fonds, van een 
bedrag, gelijkstaand met een door Onzen Mi
nister vast te stellen percentage van de waar
de van de aangevoerde bovenomschreven pro
ducten." 

C. ach ter het nieuwe artikel 4 van het 
Crisis-Zeevischbesluit 1934 I wordt ingevoegd 
een nieuw artikel 5, luidende: 

,,De invoer van zeevisch in Nede,ü:r,nd, als
mede van haring, welke zich bevindt in ver
schen, gezouten, gedroogden, bevroren of ge
koel den toestand of op eenigerlei and.ere wijze 
bewerkt is , is slechts toegestaan tegen beta
ling ten behoeve van het Fonds aan een door 
Onzen Minister aan te wijzen Crisis-Organi
satie of ambtenaar als vertegenwoordigster 
van dat Fonds, van een bedrag, gelijkstaand 
met een door Onzen Minister vast te stellen 
percentage van de waarde van de ingevoerde 
bovenomschreven producten ." 

D. in artikel 6 van het Crisis-Zeevischbe
sluit 1934 I wordt in plaats van " 1935" ge
lezen "1936". 

E. de artikelen 4, 5 en 6 van het Cris is
Zeevischbesluit 1934 I worden respectievelijk 
genummerd 6, 7 en 8. 

F. dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging. 

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

's-Gravenhage, den 12den September 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Vissch,erij, 
L. N. De ck ers. 

s. 538. 

De Ministe,· van Financiën, 0 u d. 
{Uitgeg. 23 Septemb er 1935.) 

12 S eptem ber 1935 . BESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van het Crisis-Zuivelbesluit 
1935 I. 

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

Economische Zaken van den 17en Augustus 
1935, n°. 11235, afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden ; 

Gelet op a rtikel 9 der Landbouw-Crisiswet 
1933; 

Gez ien het Crisis-Zuivelbes lui t 1935 I ; 
Gehoord de Centrale Commiss ie van Advies, 

bedoeld in artikel 27 van de Landbouw-Crisis-

wet 1933 (Advies van den 16en Augustus 1935 , 
n°. 520); 

Gehoord den Raad van State (Advies van 
den 20en Augustus 1935, n°. 33) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 27en Augustus 
1935, n°. 11430, afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. het Crisis-Zuivelbeslu it 1935 I te wijzi 

gen en aan te vullen a ls volgt: 
I. Aan het slot van het bepaalde onder 1 ° 

van artikel 1 vervalt de kommapunt en wordt 
gelezen : ,,met uitzondering van schapenbo
ter·" 

II. · In het bepaalde onder 3° van artikel 1 
vervalt het leesteeken aan het slot en wordt 
toegevoegd het navolgende: ,, , alsmede de 
waar, welke door Onzen Minister als melk
product wordt aangewezen." . 

III. Aan het slot van het bepaalde in het 
eerste lid van artikel 4 vervalt het leesteeken 
en wordt gelezen: ,,en, voorzoover het be
treft het bereiden van weiboter, aan toege
latenen tot de in het eerste lid van artikel 8 
bedoelde groep kaasproducenten." . 

IV. Het bepaalde in het tweede lid van ar
tikel 4 wordt gelezen a ls volgt: 

" 2. Tot de in het vor ige lid bedoelde groep 
boterproducenten kunnen door de Centrale 
slechts worden toegelaten degenen, die op 1 
Januari 1935 a ls boterproducent waren erkend 
door de Vereeniging Cris is-Zui vel -Centrale en 
tevens, voorzoover zij zijn mei kveehouders , 
aantoonen, dat zij redelijkerwijs niet in de 
gelegenheid zijn hun melk aan zuivelfabrieken 
te leveren, dan wel tegen een zoodanige leve
ring andere bezwaren kunnen aanvoeren, 
waarvan de gegrondheid genoegzaam blijkt.". 

V. Na het tweede lid van artikel 4 wordt 
een nieuw lid ingevoegd, hetwelk luidt als 
volgt: 

" 3. Het voorhanden of in voorraad hebben 
van melk met een vetgehal te van meer dan 1 
ten honderd in zurenden of zuren toestand, 
welke kennelijk bestemd is om te worden ver
werkt tot boter, is slechts toegestaan aan toe
gel aten boterproducenten .". 

Lid 3 van artikel 4 wordt genummerd lid 4. 
VI. Het bepaalde in het eerste lid van 

artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
"1. Het voorhanden of in voorraad hebben 

van een niet onbruikbaar gemaakte karninrich
ting of karnwerktuig is slechts toegestaan aan 
den toe gel aten boterproducent, bedoeld in het · 
voorgaande artike l , aan toegelaten kaaspro
ducenten tot het bereiden van weiboter en aan 
schapenhouders voor de bereid ing van scha
penboter.". 

VII. In het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 5 worden in plaats van de woorden 
"inrichting of werktuig tot het bereiden van 
boter" gelezen : 

.,karninrichting of karnwerktu ig". 
VIII. Het bepaalde in het vijfde lid van 

artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
.,5. H et verbod, gesteld in het vierde lid, 

geldt niet: 
a. voorzoover betreft het vervoeren of af

leveren van boter uit een koelhuis in het 
e igen bedrijf van een toegelaten boterprodu
cent in gebruik, dan wel, 
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b. indien t;ot het vervoeren of a fleveren 
schriftelijk vergunning is verleend door of 
vanwege de Centrale en, voorzoover zij wordt 
uitgeslagen na a floop van een door Onzen 
Minister te bepalen termijn na het karnen, 
op het door hem aangewezen deel der buiten
ste verpakking is voorzien van een door hem 
daawoor vast te stellen merk.". 

IX. Aan het slot van a rtikel 7 wordt een 
nieuw lid t;oegevoegd, hetwelk luidt a ls volgt: 

"6. H et verbod, gesteld in het4de lid, geldt 
niet ten aanzien van een wegel aten boterpro
ducent, die het koelhuis in e igen bedrijf van 
boterproducent in gebruik heeft." . 

X . In het bepaalde in het vijfde lid van 
artikel 8 wordt in plaats van de woorden 
,,alsmede voor versch ill ende soorten kaas," ge
lezen: ,,voor verschill ende soorten kaas, als
mede al naar gelang het betreft al dan niet 
zelfkazende melkveehouders.". 

XI. In het bepaalde in het zevende lid van 
a rtikel 13 wordt in plaats van de woorden 
,,artikel 20 lid 2" gelezen: ,,artikel 20 lid 3.". 

XII. Na het zevende lid van a rtikel 13 
wordt een nieuw lid ingevoegd, hetwelk luidt 
a ls vol gt: 

"8. Wij behouden Ons voor, op voordracht 
van Onzen Minister, ontheffing te verleenen 
van het verbod, gesteld in het zesde I id, voor
zoover het betreft het bepaal de onder a, aan 
een groep van t;oegelaten margarinefabrikan
ten, indi en en voor zoolang zij door onder
linge a fspraak voorzien in de verdeeling van 
het t;otaal der ingevolge het in het zesde lid 
onder a bepaalde aan die margarinefahrikan
ten toe te wijzen hoeveelheden .". 

Lid 8 van artikel 13 wordt genummerd 
lid 9. 

XIII. Na artikel 20 wordt een nieuw a r
tikel ingevoegd, hetwelk luidt als volgt: 

" Artikel 20a. H et bepaalde in de artikelen 
19 en 20 geldt niet ten aanzien van m arga
r ine , welke blijkens een geleidebilj et of andere 
bescheiden, afgegeven door of vanwege de · 
Centrale, voor rechtstreekschen uitvoer dan 
wel voor provi andeering van aan uitklaring 
onderworpen zeeschepen is bestemd.". 

XIV. Na artikel 20a wordt een nieuw ar
tikel ingevoegd, hetwelk luidt als volgt: 

,,Artikel 20b. 
1. Met ingang van een nader door Ons te 

bepalen tijdstip is het verboden margarine A 
of margar ine B, andere dan margarine B , a ls 
bedoeld in het derde lid van artikel 20, te 
verhandelen of af te leveren tegen een priJs, 
welke hooger is dan een door Onzen Minister 
vast te stellen maximumprijs, welke prijs ver
schillend kan gesteld worden voor margarine 
A en margarine B , voor verschill ende soorten 
dier producten, alsmede voor verschillende 
g roepen van afneme r s die r producten. 

2. Met ingang van een nader door Ons te 
bepalen tijdstip is het verboden margarine A 
of margarine B , andere dan margarine B , als 
bedoeld in het derde lid van artikel 20, te 
verhandel en of af te leveren tegen een prijs, 
welke lager is dan een door Onzen Minister 
vast te stellen minimumprijs en onder gunsti 
ger voorwaarden, dan door dien Minister vast 
te stel len, welke prijs en welke voorwaarden 
verschillend kunnen gesteld worden voor mar
garine A en margarine B , voor ve ,·schillende 

soorten dier producten, alsmede voor verschil
lende groepen van afnemers dier producten. 

3. De in het ee rste en tweede lid bedoelde 
tij dstippen kunnen verschillend worden be
paald voor margarine A en margarine B, voor 
verschillende soorten dier producten en voor 
verschillende groepen van afnemers dier pro
ducten .". 

XV. In het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 25 wordt in plaats van de woorden 
,,het vervaardigen van ba kkerijgrondstoffen" 
gelezen de woorden: 

,.het vervaardigen van de in het eerste lid 
bedoel de producten.". 

XVI. In het bepaalde in het vijfde lid van 
artikel 27 worden tusschen de woorden " vet
smelters C," en "aan hen, die" ingevoegd de 
woorden: 

"aan toegel atenen rot de groep fabrikanten 
van bakkerij grondstoffen," . 

XVII. In het bepaalde onder d van het 
vierde lid van artikel 27 worden de woorden 
,,de bereidplaats" vervangen door de woor
den "een niet voor het publiek toegankelijk 
en kennelijk n iet tot woning bestemd gedee lte 
van de bereidplaats". 

XVIII. Aan het slot van artike l 27 word t 
een nieuw lid toegevoegd, hetwelk luidt al s 
volgt: 

" 6. Onverminderd het bepaalde in het 
tweede I id is het afleveren van zacht bakke rs
vet slechts toegestaan aan t;oegelatenen tot 
een der g roepen vetsmelters C of grossiers iu 
zacht bakkersvet en uitsluitend voor a flevering 
aan toegelatenen tot een der groepen vet
smelters C of g rossiers in zacht bakker vet, 
aflevering aan toegelaten fabrikanten van 
bakkerijgrondstoffen of afl evering aan koek
en banketbakkerijen en biscuitfabrieken.". 

XIX. Na artikel 28 wordt een nieuw ar
tikel ingevoegd, hetwelk luidt als volgt: 

,,Arti kei 28a. 
1. Met inga ng van een nader door Ons te 

bepalen tijdstip is het verboden spijsvet of 
spijsolie te verhandelen of af te leveren tegen 
een prijs, welke hooger is dan een door Onzen 
Minister vast te stell en m aximumprijs, welke 

prijs verschillend kan gesteld worden voor 
spijsvet en spij solie, voor verschillende soorten 
dier producten, a lsmede voor verschillende 
groepen van afnemers dier producten. 

2. Met inga ng van een nader door Ons te 
bepal en t ijdstip is het verboden spijsvet of 
spijsolie te verhandelen of af te leveren tegen 
een prijs, welke lager is dan een door Onzen 
Minister vast te stellen minimumprijs en 
onder gunstiger voorwaarden dan door d ien 
Mini ter vast te stellen, welke prijs en wel ke 
voorwaarden verschillend kunnen gesteld wor
den voor spij svet en spijsolie, voor verschi l
lende soorten dier producten, a l smede vooi· 
verschi ll ende groepen van afnemers dier pro
ducten. 

3. De in het ee rste en tweede lid bedoelde 
tijdstippen kunnen verschillend worden be
paald voor spijsvet en spijsolie, voor verschil 
lende soorten dier producten en voor verschil
lende groepen van afnemers dier producten.". 

XX. H et bepaalde in - het eerste lid van 
artike l 34 wordt gelezen als vo lgt: 

,,1. Voor het bereiden van boter is doo,· 
den bereider daarvan verschuldigd aan de 
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Centrale ten behoeve van het Fonds een door 
Onzen Minister vast te stellen bedrag per 
kilogram verkregen product, met dien ver
stande, dat voor toegelatenen tot de groep 
kaasproducenten, die teven melkveehouder 
zijn , de hoeveelheid door hen bereide wei
boter op een door Onzen Minister vast te 
ste ll en aantal kilogrammen per 100 kg door 
hen vervaardigde vol vette kaas berekend kan 
worden.". 

XXI. In artikel 36 worden tusschen de 
woorden "melkproducten" en "voor het bin
nen land" ingevoegd de woorden "met een 
hooger mei kvetpercentage dan door Onzen 
Minister te bepalen". 

XXII. In het eerste I id van artikel 40 ver
valt het woord "vetzuren". 

XXIII. Het bepaalde onder 1 van artikel 
41 wordt a ls volgt gelezen: 

,,1. dat de aflevering geschiedt ten recht
streekschen uitvoer, alsmede ter proviandee
ring van aan uitklaring onderworpen zeesche
pen,". 

B. te bepalen: 
I. Toelatingen van melkveehouders tot de 
groep boterproducenten, a ls bedoeld in artikel 
4 van het Cr isis-Zuivelbesluit 1935 I, we lke 
door de 'tichting Nederland che Zui velcen
trale te ' s-Gravenhage hebben plaats gehad 
tot op den datum, waarop dit beslui t in wer
king treedt, worden ingetrokken . 

II. Aanvragen van mei kveehouders om Loe
lating tot de groep boterproducenten, a ls be
doeld in artikel 4 van het Crisis-Zuivel bes! uit 
1935 I, ingediend bij de Stichting Nederland
sche Zuive lcentrale te 's-Gravenhage vóór den 
datum, waarop dit besluit in werking treedt, 
worden beoordeeld naar de bepalingen, ge
steld in het tweede I id van arti kei 4 van het 
Crisis-Zuivelbeslu it 1935 I , zooals dit luidt na 
de wijziging, als hierboven onder A bepaald . 

C. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn a fkondi ging. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is hela t met de uitvoering van dit besluit, 
hetwe lk in het Staatsblad zal worden ge
pi aatst en in afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Grnvenhage, den 12den September 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Vissch,erij, 
L. N. D e c k e r s. 

( Uitgeg. 24 Septernber 1935.) 

s. 539. 

13 Septembe1· 1935. WET, houdende naturali 
satie van J. B i1·ken en 20 anderen. 

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

dat er aanl e iding is tot naturali satie van 
.Joseph B i1·ken en 20 anderen, di e aan Ons het 
verzoek daa rtoe hebben gedaan, met overl eg
ging - wat betreft de in cie. artikelen 2 en 3 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstu kken, bedoeld in artikel 3 cle1· wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) , 
op het ederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzi gd bij de wet van 31 
December 1920 (Staatsblail, n°. 955); 

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

Art. 1. De hoedan ighe id van N ederlander 
wordt bij deze ve rleend aan : 

1°. J oseph Birken, geb. te Will ich (Prui
sen) den 28 September 1904, mijnwerker, wo
nende te Urmond, provincie Limburg ; 

2°. 'l'herese F1·ieda Maria Margaretha 
Breijer, geb. te H eins berg ( P1•uisen) den 22 
September 1894, onderwijzeres, wonende te 
Simpelveld, provincie L i1nbit1·(J; 

3°. Alfred Gaston Syl vain D ecker, geb. te 
Brussel ( België) den 7 Maart 1883, kapper, 
wonende te Voo1·burg, provincie Zuidholland; 

4°. Aloysius D eliën, geb. te M erxem (Bel
gië) den 12 April 1898, schoenmaker, wonen
de te Winkel, provincie Noo1·dholland; 

5°. Gera,·d F erfers, geb. te K e,·lcrade (Lim
bu1·g) den 1 October 1911, mijnwerker, wo
nende te K erkrade, provincie L i,nburg; 

6°. Georg J ohann Km·l Gn1n1nauf, geb. t.e 
Brunn (Oostenrijk) den 27 October 1904, ma
chinehoutbewerker, wonende te Krom,nenie, 
provincie Nooi·dlwlland; 

7°. Maria Thei·esia. H intzen, geb. te Alsdorf 
( Pruisen) den 16 October 1875 , hoofdonderwij 
zeres , wonende te Simpelveld, provincie L im
burg; 

8°. R er1nan Horbach, geb. te H ee,·len 
( L inoburg) den 19 September 1903, mijnop
zichter, wonende te K e1·krail,e, provincie Lim
b1trg; 

9°. Ca,·l J acobi, geb. te M eiderich ( P rui
sen.) den 25 Februari 1876, mijnwerker, wo
nende te H eerlen, prov incie Limburg; 

10°. W ilhelm M üll er, geb. te Freisen b1·uch, 
gemeente J( önigssteele ( P1·uisen) den 28 No
vember 1890, mij nopzichter, wonende te 
Brunssum,, prov incie Limburg; 

11 °. B ettje P into, weduwe van Simon L eo
pold Gerson, geb. te W ildei·vank (Gi·oningen) 
den 26 Janua ri 1871 , zonder beroep, wonende 
te Amsterdam, provincie Noorillwlland; 

12°. Esphir Sack, geb. te Gomel ( Rusland) 
den 6/19 J u l i 1901 , kantoorbedi ende, wonende 
te 's-0,•ave,~hage, provinc ie Z,àdholland; 

13°. Jacob Sack, geb. te Gomel ( R usland) 
den 6/19 October 1902, ingenieu r, wonende te 
Eindhoven, provincie N ooi·dbrabant; 

14°. H er,nann Wilhel1n Trifft erer, geb. te 
Saarn-Broich, thans gemeente Mülheim aan de 
Ruh,,· (Pruisen) den 25 Augustus 1880, kerk
schilder, wonende te Z wolle, provinci,; Overijs
sel· 

15°. Carl Louis Weigand, geb. te Haarl em 
(Noordholland) den 2 October 1893, houder 
van eene wasscherij, wonende te A peldoarn, 
prov incie Gelde1·land; 

16° . .Johan Jo zef Werker, geb. te Vaals 
( Linuburg) den 20 Januai·i 1911, kantoorbe
diende, wonende te Vaals, provincie L imburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°, der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 

ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gew ij zigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1. 0
• Friedi·ic h. Wilhel-!n Ca1·l G,,stav Engel, 

geb. te A 1nsterda,n ( N ooráhollantlJ) den 1 Sep
tember 1898 , kantoorbediende, wonende te 
Amsterdam., provincie N ooi·dholland; 

2°. H eruliri kus Hub ertus Goeder111.ans, geb. 
te Suste,·en (Limburg) den 17 Mei 1904, mijn-
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werker, wonende te Susteren, provincie Lirn
bwrg; 

3°. Franz P eter lrányi, geb. te W eenen 
( Oostenrijk) den 18 September 1913, reserve 
wachtmeester der Cavalerie, wonende te Voor
burrg, provincie Zui/4holland; 

4°. J ohannes Jul ianus S ch1nidt, geb. te 
Maastricht ( Li?nburg) den 14 Juli 1897, han
delaar in steenkolen, wonende te Maastricht, 
provincie Lirn burg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artike l 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n° . 268), op het N ederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Alfi·ed Gaston Ju
lien Deckei·, geb. te 's-Gravenhage (Zuidhol
land) den 28 Juni 1913, kapper, wonende te 
Vo01·bu1·g, provincie Zuidholland. 

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

L asten en bevelen, enz . ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 
WILHELMINA . 

D e Ministe,· van Justitie, V an S c h a i k . 
(Uitg eg. 20 S eptern ber 1935.) 

s. 540. 

13 Septernber 1935 . WET, houdende naturali
satie van J. M. B ongartz en 19 a nderen . 

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

dat er aanleiding is tot natura lisatie van 
Johann Mathias B ongartz en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging -- wat betreft de in a rtikel 2 
genoemden voor zooveel do en/,ij k - van de 
bewijsstukken, bedoeld in a rtikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op h et N ederlanderschap en het ingezeten
scha p, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 
December 1920 (Staatsbla,d n° . 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State , enz. 
Art . 1. De hoedan igheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Johann Mathias Bonga,·tz, geb. te Bois

heirn (Pruisen,) den 19 Juli 1901 , schilder, 
wonende te 1'egelcn, provincie Lirnburg; 

2°. Dr. Michel F isch?nann, geb. te P insk 
(Pol en) den 17/29 Mei 1892, Gouvernements
arts le klasse, wonende te Madio en (Neder
landsch Indië); 

8 . Elia Ganon, geb. te Srnyrna den 31 De
cember 1882, koopman, wonende te Parijs 
(Frtankrijk); 

4°. H einrich H erdick, geb. te Gelsenkirchen 
(Pniisen) den 3 Augustus 1904, mijnwerker, 
wonende te B runssu1n, provinc ie Li1nburg ; 

5°. Lydia Johanna Huhrnann, geb. te Es
sen (Pruise,~) den 6 December 1906, onder
wijzeres, wonende te Ho ens b1·oek, provincie 
Lirnburg; 

6°. P ete,· Jacob s, geb. te N ergena (Prui
sen) den 4 Juni 1901, landbouwersknecht, 
wonende te N ergena (Pruisen); 

7°. Elisabetha E rnilie Kunze, geb. te 's-Gra
venhage (Zuidholland) den 1 November 1905, 
steno-typiste, wonende te 's-G,•avenhage, pro
vincie Zuidholland; 

8°. Marcelle Esther Léoni, geb. te Antwer
pen ( B elgië) den 2 Juni 1894, kunstschilderes, 
wonende te Parijs (Frankrijk); 

9°. Anton Mühlrnann , geb. te H aselünne 
( Pruisen) den 9 Augustus 1899 , expediti echef , 
wonende te R otterdarn, provincie Zuidholland; 

10°. H el ena Meerkott er, weduwe van L eo 
Constant F,·ançois V ictor, gescheiden echtge
noote van Carlos F ernandez Gut'Ïerrez, geb. te 
A 1nsterdm,n (Noordholland) den 22 September 
1888, zonder beroep, wonende te Brussel ( B el
gië); 

11°. J oannes Hub ertus Mot1nans, geb. te 
Arnhern (Gelderland) den 19 Juni 1907, as
sistent-arts, wonende te Maasti'icht, provincie 
Limburg; 

12°. Paul J ohann Norek, geb. te Ho,nberg 
( Pruisen) den 14 November 1887, metaal 
draaier , wonende te Maastricht, provincie 
L i1nburg; 

13°. Michael Plüger, geb. te Mo,·sba,ch 
( Pruisen) den 2 Augustus 1881, chef-lampe
nist, wonende te Schaesberg, provincie Lirn
burg; 

14°. Wilhelrn Gustav Schier, geb. te Dort
rnund (P 1'Uisen) den 6 September 1898, mijn
werker, wonende te H eerlen, provincie Lim
burg ; 

15°. Maria Th eodora Schrnitz, geb. te Klop
penburg (Oldenburg) den 9 Februari 1903, 
onderwijzeres, wonende te H engel o, provincie 
Overijssel ; 

16°. Alexa,nder Thel en, geb. te Linden 
(Pruisen) den 22 December 1895, mijnopzich
ter, wonende te K erk1·ade, provincie L irnburg ; 

17°. Fmnz Theunisscn, geb. te Matzerath 
(P,·uisen) den 21 Juni 1900, draaier, wonende 
te Oestrich (Pruisen,); 

18°. B ernhard V ieth, geb. te Ehrenfeld 
( P1·uisen) den 17 Januari 1878, glasblazer, 
wonende te Eindhoven, provincie Noordbra
bant. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, v ierde 1 id, onder 3°, der wet van 12 
Decem ber 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap , laat
stel ijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staats blad n°. 955) , wordt bij deze de 
hoedan igheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Pieter J oseph Klinkenberg, geb. te 
Kerki·a,de (Lirn bu,·g) den 20 October 1905, 
mijnwerker , wonende te K erkrade, provincie 
L im burg; 

2°. H endrik R eis, geb. te Ernmen (D,·enthe) 
den 1 October 1908, la ndbouwer, wonende te 
Ma,t en, gemeente E rn1nen, provincie Drenthe. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935 . 
WILHELMINA. 

D e M inister van J ustitie, V an S c ha ik. 
( Uitge·o. 20 Seple1nber 1935. ) 

s. 541. 

13 S eptern ber 1935. WET, houdende naturali 
satie van F. X. B eckers en 19 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot' naturalisatie van 
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Franz Xav er B eckers en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft den in art ikel 2 
genoemde voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 {Staatsblad n°. 268), op· 
het ederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstel ij k gewijzi gd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 {Staatsblad, n°. 955); 
· Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 

Art. 1. De hoedanighe id van N ederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

1°. Franz Xaver B eckers, geb. te A ken 
(Pruisen) den 11 Maart 1904, ch a uffeur, wo
nende te Maastricht, provincie L imburg; 

2°. Linda Susanna H enrie tte Marie Gravin 
van Byland t, geb. te P otsda110 (P1-uisen) den 
30 September 1874, zonder beroep, wonende te 
Wiesbaden-Biebrich ( P ruisen); 

3°. Peter Franz Gerhm·d Co ende,·s , geb. te 
Winnekendonk (Pruisen) den 20 Augustus 
1906, landbouwer, wonende te Grubbenvorst, 
provincie Limbu,·g; 

4°. Jul ius Mauritius Goudeket, geb. te Ant
werpen ( B elgië) den 2 September 1898, di a
mantbewerker, wonende te A ntwe,·pen (Bel 
gië); 

5°. Albert Simon Greeuw, geb. te Croydon 
(Engeland) den 5 J anuari 1889, e lectrotechni 
cus, wonende te Harlingen, provincie Fries
land ; 

6°. Enrique Juan Hub ertus van der H ey
den, geb. te Buenos-Aires (Arg entinië) den 8 
Februari 1900, koopman, wonende te Parijs 
(Frankrijk); 

7°. lrén J ulianna Hradek, geb. te B udapest 
(Hongarije) den 20 April 1913, tijdelijk klerk 
bij de Registratie en Domeinen, wonende te 
L eiden, provincie Zuidholland; 

8°. Alexandre Kamp, geb. te J elna (R us
land) den 1/14 Januari 1901, metaalbewerker, 
wonende te Champagne aan de S eine ( Frank
rijk); 

9°. P eter K ersten, geb. te K eulen-M erheim 
(Pruisen) den 24 J anuari 1884, stukadoor, 
wonende te K eulen-Nippes ( Pruisen); 

10°. Alfred Kronenberg, geb. te Ha,nm 
(Pruisen) den 12 Augustus 1891 , koopman, 
wonende te A msteril.a,n, provincie N oordhol
land; 

11°. Alj,·ed Litman, geb. te B erlijn (Prui
sen) den 25 April 1880, koopman, wonende te 
Naarden, provincie Noo,·dholland; 

12°. Alfred Löb, geb. te Elb erfeld (Prui
sen) den 2 Mei 1883, kunstschilder, wonende 
te 's•Gravenhage, provincie Zuidholland; 

13°. Jul ius Joannes Maria Lorein, geb. te 
Antwerpen (België) den 28 October 1883, zon
der beroep, wonende te 's-Gravenhage, pro
vinc ie Zuidholland; 

14°. Emil l,feinecke, geb. t,e Mannhei,n 
(Baden) den 20 Juli 1892, vliegenier, wonen
de te Haarlemmermeer, provincie N oordhol
land; 

15°. Ch,-istina P etry, geb. te Sinzig ( P ,·ui
sen) den 27 Juni 1895 , kloosterzuste r belast 
met administratie, wonende te llfaastricht, 
provincie L i11,burg; 

16°. Paul Ei-ri,est L eona.rdus van Poucke, 
geb. te H elmond (Noordbrabant) den 27 Mei 
1905 , zeeman, wonende te 's-G?·avenhage, pro
vincie Zuidholland; 

17°, J osef Reindl, geb. te W,eenen ( Oo3ten-
1·ijk) den 27 November 1884, boekhouder, wo
nende te Maarssen, provincie Ut,·echt; 

18°. Dawid W eissberg, geb, te Czernowitz 
( Rumenië) den 25 April 1887, koopman, wo
nende te Malang (Nederlandsch Indië); 

19°. Margaretha Ludovica Hub ertina Wild, 
geb, te Loevenich ( P,ruisen) den 15 Februari 
1880, onderwijzeres, wonende t,e Maastricht, 
provincie L imburg. 

2, Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°, der wet van 12 
December 1892 {Staatsblad n°. 268), op het 
N ederl anderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 {Staatsblad, n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verleend aan 
Otto Govaërt, geb. te Putten (Gelderland) den 
31 December 1894, letterzetrer, wonende te 
Amersfoort, provincie Utrecht. 

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

Lasten en bevel en, enz, ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 
WILHELMINA, 

De Minister van Justiti e, Van Scha i k, 
{ Uitgeg. 20 Septe1nber 1935.) 

s. 542. 

13 S eptember 1935. WET tot verduidelijking 
en aanvulling van art. 828i van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering . 

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

dat het wenschelijk is artikel 828i van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te 
verduidelijken en aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 828i van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering ondergaat de vol 
gende wijzigingen: 

a. In het eerste lid wordt de zinsnede "die 
na een verhoor van partijen, a ls bedoeld in 
artikel 828d, tot eene uitkeering is veroor
deeld" vervangen door: ,,tegen wien na een 
verhoor van partijen, als bedoeld in artikel 
828d, de vordering geheel of gedeeltelijk is 
toegewezen''. 

b. Het tweede lid wordt de tweede zin van 
het eerste lid. 

c, Toegevoegd wordt een nieuw tweede lid: 
,,H et verzoekschrift in cassatie tegen de be

sch ikking van het geregtshof gaat vergezeld 
van zooveel a fschriften a ls er verweerders in 
cassatie zijn , De griffier van den Hoogen 
Raad teekent op het verzoekschrift den dag 
van ontvangst aan en zendt onverwijl d een 
afschrift van het verzoekschrift aan iederen 
verweerder toe, met mededeeling, dat een 
verweerschrift binnen dri e weken na de dag
teekening dier mededeeling kan worden inge
diend door tusschenkomst van een advocaat 
bij den H oogen R aad; artikel 828b, eerste l id , 
laatste zin, is van overeenkomstige toepassing. 
Het verweerschrift gaat vergezeld van een af
schrift, dat de griffier onverwijld aan den 
verzoeker toezendt, De besch ikking van den 
Hoogen Raad is met redenen omkleed en 
wordt in het openbaar uitgesproken, Artikel 
828h, tweede lid, is van toepassing,' ' 
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2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister va.n Justit ie, V an Scha i k. 
( Uitgeg. 20 Septernb &r 1935.) 

s. 543. 

13 Septern ber 1935. WET, houdende naturali
satie van H. Th. J . Ba.rg1nann en 20 an
deren. 

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

dat er aanle iding is tot naturalisatie van 
Hans Theodo1· J ohn Bargrnann en 20 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in de 
a rtikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel doen
lij k - van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 
3 der wet van 12 December 1892 (Staatsbla.d 
n°. 268), 'Op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzi gd bij de wet 
van 31 December 1920 (Sta.atsbla.d n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. l. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze ve rl eend aan : 
1 °. H ans T heodor J ohn Bargrnann, geboren 

te Ha.rnburg (Duitschland) den 30 April 1897, 
koopman, wonende te Rotterdarn, provincie 
Zuidholland; 

2°. Nikolaus Franz J akob B ollinger, gebo
ren te Horchheirn ( Pruisen) den 15 Januari 
1908, ovenbouwer, wonende te Gorinchern, 
provincie Zuidholland; 

3°_ Ma,·ia J ohanna D ekkers, geboren te 
Kleef (Pmisen) den 1 J anuari 1896, fa brieks
arbe idster, wonende te Goch ( Pruisen); 

4°. J osef Gustav Frohn, geboren te Duis
burg-Ruhrort-Lawr (P ruisen) den 24 Maart 
1898, leeraar aan een textielschool , wonende 
te Tilburg, provincie Noordbraba.nt; 

5°. Ervin Hugo Godewski, geboren te 
Zagreb (Zuidslavië) den 3 April 1904, tijde
lijk waarnemend middelbaar technisch ambte
naar bij den Post- Telegraaf en Telefoondienst 
in Nederlandsch I ndië, wonende te Malaba.1· 
(NedMlandsch I ndië); . 

6°. Géline Frederika Harnburger, geschei
den echtgenoote van M ax B ehrendt, geboren 
te Utr.echt (Utrecht) den 13 Mei 1889, zonder 
beroep, wonende te A rnste,·da,n, provincie 
N oordholland; 

7°. J osé J ulio Van der H enst, geboren te 
Guatemala (Guaternala) den 4 Augustus 1892, 
denti st, wonende te P arijs (Frankrijk); 

8°. J oseph Casper Eduard K erckhoff, ge
boren te Borku,n (Pruisen) den 1 April 1901 , 
winkelchef, wonende te L eid,en, provincie Z uid
holland; 

9°. Friedrich K önig, geboren te Dortmund 
(Pruisen) den 3 Augustus 1876, boekhouder, 
wonende te Hoogezand, prov incie Groningen; 

10°. Emilie L eopoldina. Maria van der Kun, 
weduwe van Osca,· Franz l gnac Ga.briel von 
P ohlreich, geboren te 's-G,·avenhage (Zuidhol 
land) den 7 Maart 1890, zonder beroep, wo
nende te Wassenaar, provincie Z uidholland; 

11 °. Eugen Friedrich K ürble, geboren te 
H errenalb ( W wrte-mberg) den 12 Januari 1900, 

katoenagent, wonende te Enschede, provincie 
Overijssel; 

12°. Marguerite Marie Jos,ephine L éonie 
L éonard, geboren te Antwerpen (B elgië) den 
23 December 1885, juffrouw van gezelschap, 
wonende te 's- Gravenhage, provincie Zuidhol
land · 

13d. Thea. H enriette Maijer, weduwe van 
Ka.rl Ja.kob Bubse,·, geboren te Sint-Gillis 
(B elgië) den 27 September 1890, zonder be
roep, wonende te Wiesba.den ( P ,·uisen); 

14°. Elisabeth Schmidt, geboren te Giershc,
gen (P ruisen) den 10 December 1881, onder
wijzeres, wonende te Maast:1'icht, provincie 
Li,nbu,·g; 

15°. Glemens W alther Seyd, geboren te 
Königsberg (P ruisen) den 2 Juli 1884, in
dustrieel wonende te Oosterb eek, gemeente 
R enkum, provincie Gelderland; 

16°. W ilhelrn Rudolf Slavik, geboren te 
Ha1nborn-Schmidthorst (P,·uisen) den 19 Ja
nuari 1910, tuinbouwarbeider, wonende te 
W ervershoof , provincie Noordholland; 

17°. Nathanni Moses Zilversrnit, geboren te 
Warsingsfehn (Pruisen) den 31 J anuari 188 6, 
koopman, wonende te Papenbu,·g (P i·uisen). 

2. Met a fwijkin g van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°, der wet van 12 
December 1892 (Staatsbla.d n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stel ijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsbla.d n° . 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verleend aan: 

1 °. Goo&ewinus H er,nan E vers, geboren te 
Olden;taal ( Overijssel) den 28 October 1909, 
kantoorbediende, wonende te Oldenzaal, pro
vincie Overijssel; 

2°. Marcel Marie Joseph Paulij, geboren te 
Luik (B elgië) den 3 Mei 1912, instrument
maker-electricien , wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

3°. W ilhelm Sticker, geboren te Altendorf 
(Pruisen) den 14 Augustus 1876, landbouwer, 
wonende te Silvolde, gemeente W isch, provin
cie Gelderland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsbla.d n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan B ernardus Ghristia
niis Sticker, geboren te Gendringen (Gelàer
land) den 3 J un i 1913 , landbouwer, wonende 
te Silvolde, gemeente Wisch, provincie Gelder
land. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 
WILHELMINA. 

D e M inister van J ustitie, V an Sc h a ik. 
( Uitgeg . 20 September 1935. ) 

s. 544. 

1"3 September 1935. WET, houdende naturali
satie van Dr. E . R . I. Adler en 19 an
deren. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 
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dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Dr. Erich R udolf Isaak A dl er en 19 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in 
artike l 2 genqemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artike l 3 
der wet va n 12 December 1892 (Sta,atsblad 
n°. 268) , op het N ederlanderschap en het in
gezeten ch ap , laatstelij k gewijzi g d bij de wet 
van 31 D ecember 1920 (Sta,atsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, e nz. 
Art. 1. De hoedani gheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Dr. E rich R udolf Isaak Adle,·, geb. te 

Straatsburg ( Frankrijk) den 22 November 
1905, koopman, wone nde te Oisterwijk, provin
cie N oordbrabant; 

2°. A b1•aha1n Baruch, geb. te W eener ( Prui
sen) den 10 Juni 1888, koopman, wonende te 
H eppenhei,n ( H essen); 

3°. J ohann H ubert B emelmans, geb. te 
Cre feld (Pruisen) den 4 Mei 1901, koopman, 
wonende te Dusseldorp (Pruisen); 

4°. H elmut Friedrich Theodor B runst, geb. 
te Altona (Pruisen,) den 13 Augustus 1900, 
boekh uder , wonende op de ondernem ing 
,,S idam a ni k" , P ematang Sianta;r ( N ede1·
landsch Indië) ; 

5° . J ohann W ilhel1n Carré, geb. te Osna
brürk (P ruisen) den 8 J uli 1897, bedrijfslei
der, wonende te Schiebt-oek, provincie Zuid
holland; 

6°. A nna J osephine Egert, geb. te B reh?ne 
(Pruisen) den 21 Decembe r 1894, nij verheids
onderwij ze res, wonende te T ilburg, prov incie 
N oordbrabant; 

7°. J osef J ohann En,onds, geb. te K eulen
Nippes (P ruisen) den 22 November 1898, ar
beider, wonende te K eulen ( Pruisen); 

8°. Mathias J ohann Enwnds, geb. te K eu
l en-Ehrenf eld ( Pruisen) den 16 Apri l 1894, 
bankwe rker, wonende te K eulen (Pruisen); 

9°. Carl Gebauer, geb. te W anne-Eickel 
( P1'Uisen) den 9 F ebruari 1889, m ij nopzichter, 
wonende te H eerl en, provincie L imburg; 

10°. W ilhelm Joseph H ell enbrandt, geb. te 
Ederen ( P ruisen) den 22 Augustus 1891, 
broodventer, wonende te Ubach over W orms, 
prov incie Limburg; 

11 °. W ill e1n P ieter van den H euvel, geb. 
te A ntwe·rpen ( B elgië) den 26 April 1900, 
ha ndelsbediende, wonende te B rasschaet (B el
gië); 

12•. Anna Catharina Elisabeth H orsthemke, 
geb. te Münster ( Pruisen) den 27 Juni 1878, 
onderwijzeres, wonende te Castricum, provincie 
.'i oonl,holla,ul,; 

13°. L eisor Mühlrad, geb. te Skole (P olen) 
den 31 J anuari 1888, we ,·kzaam in het bios
coopbedrijf, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

14°. :Maria K atharina Niesters, geb. te 
Lindenthal ( Pruisen) den 2 D ecember 1894, 
zonder beroep, wonende te K eulen-M erhei?n 
(P ,•uisen); 

15°. Walther R osenberg, geb. te B erlijn 
(Pruisen) den 4 October 1898, koopma n, wo
nende te R otterdam, provincie Z uidholland; 

16° . J ohann Schouwalolf, geb. te W arte
miaki ( Rusland) den 15/28 September 1903, 
zonder beroep, wonende te Denekamp, pro
vincie Overijssel ; 

17°. Emil J osef W frth, geb. te T etschen 
( Tsjecho Slowakije) den 5 December 1881 , 
chef-mach inist, wonende te Apeldoorn, provin
cie Gelderlaiul,. 

2. M et a fwijking van het bepaalde bij a r
tikel 3, vierde I id, onder 3°, der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
N ederlande rschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzi gd bij de wet va n 31 D ecembe r 
1920 (Sta,atsblad n° . 955) , wordt bij deze de 
hoedani gheid van ederlancle ,· verleend aan : 

1 °. J oannes J osephus Chavagne, geb. te 
Lanaeken ( B elgië) den 25 December 1888, fa
brieksarbeider, wonende te I tteren, provincie 
Li,nburg; 

2°. Emil e J ulius J oye, geb. te Breda 
(Noordbrabant ) den 8 November 1896, ser
geant, wonende te 's-Gravenhage, p1·ovincie 
Zuidh.olland; 

3°. J ohann Gerhard K östers, geb. te Stein
beek ( P ruisen) den 20 April 1892, pakhuis
knecht, wonende te Z utphen, provincie Gelde,•. 
land. 

3. D eze wet treedt in we rking met ingang 
van den dag na di e n hare r a fkondig ing. 

Lasten en bevel en , enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenhage , den 13den Sep

tember 1935. 
WILHELM! A. 

De Minister van J ustitie, V a n S c h a i k. 
( Uitgeg. 20 S eptem ber 1935.) 

s. 545. 

13 S eptembe,· 1935. WET tot verdu idelijking 
en aanvulling van art. 12, 1 id 2, der wet 
op de vergader ing van houders van schu ld
brieven aan toonder. 

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

dat het wensche lij k is artikel 1 2, tweede lid , 
der wet van 31 M e i 1934, Staatsblad n°. 279, 
op de vergader ing van houde rs van schuld
brieven aan toonder te verduidelijken en aan 
te vullen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 12, lid 2, der Wet op de 

vergadering van houde1 van chuldbrieven 
aan toonder wordt het slot van af " en door 
den houder" vervangen door: 

,,en, zoo zij is verleend, door de n houde r . 
die overeenkomstig artikel 9 aan de recht
bank bezwaren heeft kenbaar gemaakt en, in 
het geval <lat de rechtbank de bekrachtiging 
verleende, in hooger beroep is gekomen. De 
beschikking van den H oogen Raad is met 
redenen omkleed en wordt in het openbaar uit
gesproke n. " 

2. D eze wet treedt in werking m et ingang 
van den dag na di en harer a fkondig ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 
WILHELM! A. 

De Minister van J ustitie, V a n S c h a i k. 
De Minister van H andel , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg . 20 Septen,ber 1935.) 
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s. 546. 

13 Septem ber 1935. WET tot wijziging en 
aanvulling van enkele artikelen van de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240). 

Bijl. Hand. 2e Kam er 1934/1935, n°. 414, 
1- 4. 

Hand. idem 1934/1935, blz. 2194. 
Hand. 1e Kanie1· 1934/1935, blz. 778. 

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

dat het wenschelijk is de artikelen 27, 29, 30, 
36, 43, 62a, · 73, 106, 161 en 168a der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) te wijzigen 
en aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Waar in deze wet gesproken wordt 

varr de P ensioenwet, wordt bedoeld de Pen
s ioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) . 

2. Artikel 27 der P ensioenwet wordt gewij
zigd als volgt: 

Het voor het ee ,·ste lid geplaatste cijfer 1 
vervalt. 

fo het eerste I id vervalt achter de letter a 
het woordje "of" . 

Achter de letter d in het eerste l id worden 
ingelascht de woorden " of in zijdelingschen 
dienst als bedoeld in artikel 40, eerste l id 
onder b,". 

H et tweede lid vervalt. 
3. In den derden zin van het tweede lid 

van artikel 29 der Pensioenwet wordt het 
woord "ambtenaar" vervangen door "belang
hebbende". 

4. H et tweede lid van artikel 30 der Pen
s ioenwet wordt gewijzigd als volgt: 

Achter de woorden "tijdelijken" en "onbe
zoldigden" worden respectievelijk ingelascht 
de woorden " dienst" en "dienst, in zijdeling
schen dienst". 

Voorts wordt na het woord "onbezoldigde" 
ingelascht ,, , in de zijdelingsche". 

De I aatste zin vervalt. 
5. Aan het vierde lid van artikel 36 der 

Pensioenwet wordt de volgende zin toege
voei:rd: 

Bij dezen maatregel worden teven regelen 
gesteld omtrent verhaal der bijdrage op den 
ambtenaar, d ie tijdelijk geen inkomsten a ls 
zoodanig geniet. 

6. In het tweede lid van artikel 43 der 
Pensioenwet wordt na de komma achter het 
woord " dienstvak" ingelascht de volgende zin
snede "of die na het bekleeden van het lid
maatschap van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, van Gedeputeerde Staten of het wet
houderschap eervol is ontslagen, omdat hij 
naar het oordeel van het bevoegd gezag niet 
in actieven dienst kan worden herste ld,". 

7. In artikel 62a der Pensioenwet worden 
geschrapt de woorden "vroeger niet op eigen 
verzoek eervol" , ,,destijds" , ,,daarna" en 
,, later". 

8. Aan het slot van het eerste lid van ar
ti kei 73 der Pensioenwet wordt de punt ver
vangen door een komma. 

Aan di t lid wordt toegevoegd: welke stuk
ken vrij zijn van leges. 

9. Aan het slot van artikel 106 der P en
ioenwet wordt de punt vervangen door een 

komma. 
L. & s. 1935. 

Aan dit artikel wordt toegevoegd: welke 
stukken vrij zijn van leges. 

10. Aan het slot van het vierde lid van 
artikel 161 der P ensioenwet wordt de punt 
vervangen door een komma. 

Aan dit lid wordt toegevoegd: mits een 
daartoe strekkend verzoek vóór 1 Januari 
1936 wordt ingediend. 

ll. Artikel 168a der Pensioenwet wordt ge
wijzigd a ls volgt: 

In het eerste lid wordt in plaats van "een 
vier en vij ftig jarige annuïteit, welke over de 
jaren 1929 tot en met 1932 en over de jaren 
1933 en 1934 respectievelijk 31 ,5 00,000 en 
28,400,000 gulden bedraagt, terwijl zij voor 
de jaren 1935" gelezen " gedurende vier en 
vijftig jaar een jaarlijksohe bijdrage, welke 
over de jaren 1929 tot en met 1932 31,500,000 
gulden, over de jaren 1933 en 1934 28,400,000 
gu lden en over het jaar 1935 25,400,000 gul
den bedraagt, terwijl zij voor de jaren 1936". 

In het tweede lid wordt het woord "annuï
te it" vervangen door het woord "bijdrage". 

Overgangsbepaling. 

12. 1. Aan de ambtenaren, die op het tij d
stip van het inwerkingtreden van deze wet in 
zijdelingschen dienst zijn als bedoeld in artikel 
40, eerste I id, onder b, der P ensioenwet en 
die een aanstelling missen, wordt a lsnog zulk 
een aanstelling, ingaande op dat tijdstip, uit
gereikt. 

2. Binnen vier maanden na dat tijdstip 
ontvangt de Pensioenraad gewaarmerkte af
schriften van de op grond van het eerste lid 
uitgere ikte aanstellingen. Na dien termijn vin
den de artikelen 29 en 30 der P ensioenwet 
overeenkomstige toepassing. 

Slotb epaling. 

13. 1. Deze wet wordt, behoudens het be
paalde in de volgende leden, geacht in wer
king te zijn getreden met ingang van 1 Juli 
1935. 

2. Artikel 5 wordt geacht in werking te zijn 
getreden met ingang van 1 Juli 1934. 

3. Artikel 6 wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 13 Juni 1933. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Za ken, 
J. A . de W i I d e. 

s. 547. 

De M inister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 24 September 1935.) 

13 Septembe1· 1935. WET, houdende goed
keuring van het Koninklijk besluit van 
20 Februari 1935, n°. 117, tot heffing van 
een invoenecht op zinkwit, lithopoon en 
andere met zink bereide witte verfstoffen. 

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

dat na het in werking treden van een door 
Ons krachtens artikel 2 der wet van 17 Mei 
1934 (Staatsblad n°. 260) genomen besluit, 
ingevol ge het vierde l id van genoemd artikel 
2 onverwijld een voorstel van wet tot goed
keuring van het in Ons besluit bepaalde aan 

54 
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de Tweede K amer der Staten-Generaal moet 
worden gezonden; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
E enig artikel. 

De bepalingen van Ons besluit van 20 Fe
bruar i 1935, n°. 117, tot heffing van een in
voerrecht op zinkwit, li thopoon en andere met 
zink bere ide witte verfstoffen, opgenomen in 
de N ederlandsche Staatscourant van 28 Fe
brnar i 1935, worden goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, 0 u d. 
De M inister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

D eGraeff. 
( Uitgeg. 1 October 1935 . ) 

s. 548. 

13 Septem ber 1935. WET tot verlag ing va n 
opcenten op den wijnaccijns. 

W ij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is over te gaan tot verla
ging van de op den wijnaccij ns geheven op
centen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, em. 
A rt. 1. Artikel 7, letter c, der gewijzigde 

wet van 8 December 1933, Staatsblad n°. 663 
wordt gelezen : 

20 opcenten op den accijns van wij n, die in 
het t ijdvak van 1 J uli 1935 tot en met 31 
December 1938 wordt ingevoerd, hier te lande 
word t vervaardigd of wordt uitges lagen uit 
entrepot of u it een bergplaats, a ls is bedoeld 
in a r t ikel 14 der wet van 20 J ul i 187 0, Staats
blad n°. 127, a lsmede op den wij naccijns, die 
in dat tij dvak ter zake van ondermaat in een 
particul ier entrepot moet worden ingevorderd . 

2. Van den accij ns geheven van wij n, welke 
met ingang van 1 J uli 1935 hier te lande bui
ten een bergplaats, a ls is bedoeld in artikel 14 
der wet van 20 J ul i 1870, Staatsblad n°. 127, 
a ls bed1·ijfsvoorraad voorhanden is in het vrije 
verkeer word t een bedrag van twaalf gulden 
per hectoli ter aan den bez itter teruggegeven, 
m its: 

a . de wijn volgens handelsgebruik als drink
bare wijn is te beschouwen en niet is vervaar
d igd uit of vermengd met sap of a ftrekse ls 
van a nde re vruchten dan druiven en rozijnen 
of met water; 

b. voor zooveel wijn op fust betreft, de wijn 
bij een temperatuur van vijft ien graden van 
den honderddeeligen thermometer per hecto-
1 i ter te n minste t ien li ter a lcohol bevat en, 
voo rzooveel gebotte lden wij n betreft, de wijn 
bij d ie temperatuur per hectol iter ten minste 
acht I iter a lcohol bevat en de flesschen geen 
grooteren inhoud hebben dan een li ter; 

c. de wijn, na daaromtrent bij den ontvan
ger der accij nzen gedane aangifte en na des
gevorderd aan de ambtenaren der accijnzen 
ter veri fi catie te zijn aangeboden, in den 
nach t van 30 J uni op 1 J ul i 1935 onder slui 
ting of toez ich t vanwege de adm in istratie der 

accij nzen is opgeslagen, ter plaatse daartoe 
door Onzen Minister van Financiën te bepa
len· a: de hoeveelheid wijn per opslagplaats ten 
minste vij f hectol iter bedraagt. 

De inspecteur der accij nzen is, op daartoe 
gedaan verzoek, bevoegd te bepalen dat twee 
of meer in dezelfde gemeente gelegen en bij 
eenzel fden persoon in gebru ik zij nde opslag
pl aatsen voor de toepass ing van deze wet a ls 
één opslagplaats worden aangemerkt en dat 
wij n, welke in den nach t van 30 J uni op 1 
J u li 1935 naar een opslagi:,laats in vervoer is 
voor de toepass ing van deze wet geacht wordt 
a ldaar onder sluiting of toezicht vanwege de 
adm inistratie der accij nzen aanwezig te zij n. 

Bij geschil over de vraag of een vloe istof 
valt onder letter a van het eerste lid besl ist 
de Comm issie van Deskund igen, bedoeld in 
artikel 31 der wet van 20 J ul i 1870, Staats
blad n° . 127. Artikel 32, laatste lid, dier wet 
vindt alsdan overeenkomstige toepassing. 

3. H et gedee lte van den accijns waarop in
gevolge het vorig artike l een handelaar met 
genot van afloopend krediet voor den accij ns 
recht tot teruggaaf kan doen gel den wordt, 
voor zooveel mogelijk, in mi ndering gebracht 
op de op zijn re kening van af loopend krediet 
voorkomende te rmijnen, aanvangende met den 
oudsten termij n. 

4. Op het bedrag waarop ingevolge artikel 
2 recht tot teruggaaf bestaat kan wegens aan 
den opslag en de verificatie verbonden kosten 
ten hoogste één ten honderd van dit bedrag 
in mindering worden gebracht. 

5. Onze Minister van F inanciën geeft de 
voorschr iften , wel ke ter uitvoering van de ar
t ikelen 2, 3 en 4 nood ig zij n. 

6. H ij die in een aangifte, a ls bedoeld is in 
artikel 2, letter c, meer wij n vermeldt dan bij 
ver ificatie wordt bevonden, zoomede h ij di e 
in den nacht van 30 Juni op 1 J ui i 1935 in 
een opslagplaats onder slu it ing of toezicht van
wege de adm inistratie der accij nzen minder 
wijn voorhanden heeft dan in de daaromtrent 
gedane aangifte is vermeld, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste zestig cent per li ter 
te veel aangegeven of te wein ig voorhanden 
wijn, doch in beide gevallen van ten minste 
vijf en twintig gu lden . 

De in het eerste lid vermelde straffen wor
den verdubbeld, indien vloeistoffen n iet vol
doende aan de in artikel 2, letter a, omschre
ven eischen in de aangifte zij n opgenomen of . 
onder si uiting of toezich t vanwege de ad
ministratie der accij nzen worden voorhanden 
gehouden . 

Tenzij het vorige li d toepas elijk is, be taat 
geen strafbaar feit, ind ien de te veel aange
geven of de te wein ig voo ,·handen wijn niet 
meer dan vij f ten honderd bedraagt van de 
aangegeven hoeveelheid. 

Overtreding van een door Onzen Minister 
van Financiën op grond van artikel 5 ui t
gevaardigd voorschrift wordt gestraft met 
geldboete van ten minste vijf en twint ig gul 
den en ten hoogste vijfhonderd gu lden. 

7. De feiten strafbaar gesteld in het eerste 
en het tweede lid van het vo rig artikel wo rden 
be chouwd a ls m isdrij ven, behal ve voor de 
toepassing van de artikelen 57 en 58 van het 
Wetboek van Strafrecht, in de plaats waarvan 
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wordt toegepast hetgeen in artikel 62, eerste 
en tweede lid, van dat Wetboek voor overtre
dingen is bepaald. Het in het laatste lid van 
het vorig artikel strafbaar geste ld feit wordt 
a ls overtreding beschouwd. 

De in zake van invoerrechten en accij nzen 
geldende bepalingen voor het geval van wan
betaling van geldboeten zijn ook bij de toe
pass ing van deze wet van kracht. 

Ter zake van de bij deze wet strafbaar ge
stelde feiten, kan de verdachte door of van
wege Onzen Minister van Financiën tot trans
actie worden toegelaten. 

8. Deze wet wordt geacht met ingang van 
1 Juli 1935 in werk ing te zijn getreden. 

Lasten en bevelen, enz . ; 
Gegeven te 's-Gravenh age, den 13den Sep

tember 1935 . 

s. 549. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

( Uitgeg. 20 Sept e,nbe,· 1935.) 

13 September 1935. WET tot tijdelijke af
wijking van artikel 60, l id 1, letter c, der 
Zegelwet 1917. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1934/1935, n° . 446 , 1. 
Hand. idem 1934/1935, blz. 2194. 
Hand. l e Kam er. 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten : 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, teneinde een verlaging 
van den rentevoet der hypothecaire schulden 
te bevorderen, de convers ie van pandbrieven 
van een hooger in pandbrieven van een lager 
rentetype te vergemakkelijken en daartoe t ij
del ijk af te wijken van artikel 60, lid 1, 
letter c, der Zegelwet 1917; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In plaats van het zegelrecht van vijf 

en twintig cent van iedere honderd gulden, 
bedoeld bij artikel 60, lid 1, letter c, der Ze
gelwet 1917, wordt geheven een zegelrecht van 
vij f cent van iedere honderd gulden, indien de 
pandbrieven, welke ter vernietiging van den 
zegelstempel worden ove rgel egd, van een hoo
ger rentetype zijn dan de pandbrieven, welke 
ter zegeling worden aangeboden. 

De opklimming van dit zegelrecht geschiedt 
op de wijze, bepaald in het vierde lid van 
artikel 60 der Zegelwet 1917. 

2. Deze wet vervalt met ingang van den 
eersten Januari 1939. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 

s. 550. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financi ën, 0 ud. 

(Uitgeg. 24 S eptember 1935.) 

13 September 1935. WET tot wijziging van 
de Leeningwet 1933 (Staatsblad n°. 124). 

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

dat het wenschelijk is over te gaan tot wijz i
ging en aanvulli ng van de Leen ingwet 1933 
(Staatsblad n°. 124) ; 

Zoo is het, dat, Wij, den R aad van State, enz. 

Art . 1. N a artikel 5 der vorengenoemde 
wet wordt ingelascht een nieuw artikel 5a, 
lui<lend : 

"Het recht tot opvordering van het kapitaal 
" der aflosbaargestelde schuldbewijzen, welke 
,, nà 1 Juli 1935 krachtens deze wet zijn uit
"gegeven, vervalt tien jaren na den eersten 
,,dag, waarop zij aflosbaar zijn." 

l nwe,·kingtreding. 
2. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag volgende op dien harer afkond i
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te ' -Gravenhage, den 13den Seµ

tember 1935. 

s. 551. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 ud . 

(Uitgeg. 20 September 1935.) 

13 S eptember 1935. WET tot wijziging en 
verhooging van het zevende hoofdstuk B 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1935. 

s. 552. 

13 S eptember 1935. \VET tot overbrenging 
van de tot de Rijksbemaling der Donge
polders behoorende pompstations nos. 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25 en 32 met bijbe
hoorende werken in beheer en onderhoud 
bij de waterschappen de Gecombineerde 
Buitengronden van Drimmelen en Geer
truidenberg, de Emil ia polder en de Nieuwe 
Dombos. 

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

dat het wenschelijk is enkele bij het Rijk in 
beheer en onderhoud zijnde, tot de Rijksbema
ling der Dongepolders behoorende waterstaats
werken, te weten: de pompstations nos . 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25 en 32, met de bijbe
hoorende werken in beheer en onderhoud over 
te brengen bij de daarbij belanghebbende wa
terschappen en dat zu lks ingevolge artikel 
1, eerste lid , van de Waterstaatswet 1900 
krachtens de wet moet geschieden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Bij de hierna genoemde water 

schappen worden in beheer en onderhoud ove1 
gebracht de volgende bij het Rijk in beheer e, 
onderhoud zijnde, tot de Rijksbemaling der 
Dongepolders behoorende pompstations en 
hoogspanningsleidingen, met inbegrip van de 
bij behoorende machinale inrichtingen, perslei
dingen, beschoeiïngen, bodem- en taludverde
digingen, afrasteringen, ondersteuningspalen 
voor de hoogspann ingsle idingen en andere 
werken: 

a. bij het waterschap de Gecombineerde 
Bui tengronden van Drimmel en en Geertrui
denberg: 

de pompstations nos. 19, 20, 21, 22 en 23, 
onderscheidenlijk gelegen op de perceelen n°. 
816 van Sectie A der gemeente Geertruiden
be,·g, nos. 612, 610, 618 en 607 van Sectie F 
der gemeente JJfade en Drim,nelen, a lsmede 
de electrische hoogspanningsleidingen tusschen 
de stations 24, 23, 22, 21, 20 en 19; 
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b. bij het waterschap de Emiliapolder; 
de pompstations nos. 24 en 25, onderschei

den lij k gelegen op de pe rceelen n°. 1378 van 
Sect ie I der gemeente Made en Drimmel en en 
n°. 832 van Sectie A de r gemeente Geertrui
denberg, a lsmede de electrische hoogspann ings
leidingen tusschen de stations nos. 18 , 25 en 
24, met inbegrip van de kabel door het Noor
dergat; 

c. bij het waterschap de Nieuwe Dom bos : 
het pompstation n°. 32, gelegen op het pe r

cee l n° . 1297 van Sectie F der gemeente 
Raamsdonk, a lsmede de hoogspanningsle iding 
tusschen de stations nos. 19 en 32, met inbe
grip van de kabel door de Donge. 

2. De onder 1 genoemde pompstations en 
hoogspanningsle idingen alsmede de betrokken 
kadastrale perceelen zijn op de bij deze wet 
behoorende teekening aangegeven. 1 

3. H et beheer en onderhoud van voornoem
de werken wordt overgebracht voorzoover di t 
bij het Rij k berust. 

2. De overbrenging in beheer en onderhoud 
geschiedt onder de volgende bepalingen: 

l e. De wate rschappen treden door de over
neming in beheer en onderhoud van de voor
noemde waterstaatswerken tegenover de rden 
in de rechten en verplichtingen van het Rijk 
ten aanzien van het beheer en onderhoud dier 
we rken en terzake van de opheff ing van na
deelen, welke ui t de werken tot ve rlegging 
van den Maasmond voor de tot de waterschap
pen behoorende polders en e igendommen moch
ten zij n voortgevloeid of nog zullen voort
vloe ien. 

2e. Aan derden verleende vergunningen 
voor werken in, op of over voornoemde wa
terstaatswerken en zich ook daarbui ten uit
strekkende, mogen niet worden ingetrokken 
zonder bewilli ging van de a utoriteit, di e te 
dezer zake bevoegd zou zij n geweest, indien 
de overbrenging niet had plaats gehad. Op 
vergunningen voor werken , waarvan het voort
bestaan reeds thans mede van het goedvrnden 
van de waterschappen afhangt, is deze bepa-
1 ing n iet va n toepassing. De houders van ver
gunn ingen , voor welke de bovenstaande be
pali ng geldt , zull en de krachtens d ie vergun
ni ngen aanwez ige werken mogen onderhouden 
en zoo nood ig vernieuwen. Hun mogen daar
bij geen voorwaarden worden gesteld van ver
dere strekking dan die, welke vóór de over
brenging van k racht waren . 

3e. H et Rij k keert, tot a fkoop van de kos
ten van exploitatie, onderhoud en vernieuwing 
de r w e rken, aan de betrokken w aterschappen 
de volgende bedragen uit: 

f 24,750 aan het waterschap de Gecombineer
de Buiteng ronden va n Drimmelen en Geer
truidenberg, 

f 57,150 aan het wate rschap de Emiliapolder 
en 

f 6600 aan het wate rschap de Nieuwe Dom
bos. 

Deze bedragen worden in 3 gelijke jaa rl ij k
sche termijnen uitbetaald. 

De eerste termijn van elk dezer bedragen 
verschij nt na het in werking treden· van deze 
wet; de tweede en de derde termijn verschij 
nen één en twee jaa r na genoemd tijdstip. 

1 Deze teeken ing is niet opgenomen . 

3. Alle kosten, waartoe de overbrenging 
aanleiding mocht geven, zijn ten laste van de 
waterschappen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 

s. 553. 

WILHELMINA. 
De Minister van W aterstaat , 
v a n L i d t h de J e u d e . 

(Uitgeg. 4 October 1935.) 

13 S eptember 1935. WET tot ve rhooging van 
de begrooting van de Staatsmijnen in 
L imburg voor het dienstjaar 1934. 

s. 554. 

13 September 1935. WET , houdende rege len 
nopens het verkeer op de wegen. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten : 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat het noo<lzakelijk is, met intrekking van 
de wet van 10 F ebruar i 1905 (Staatsblad n° . 
69} , l aatstelijk gewij zigd bij de wet van 19 
F ebruari 1931 (Staatsblad n°. 60}, bij de wet 
regelen te stellen nopens het verkeer op de 
wegen ; 

Zoo is het , dat "Vij , den R aad van State, enz. 
Art. l. In deze wet worden verstaan : 
le. onder wegen a lle voor het openbaa r 

rij- of ander verkeer openstaande wegen of 
paden; de in de wegen of paden I iggende 
bruggen en duikers maken daar van deel ui t; 
de tot de wegen behoorende paden en bermen 
of zij kan ten maken deel van den weg uit ; 

2e. onder 1not0'1'rijtuigen a ll e rij- of voer
tuigen, bestemd om uitslui tend of mede doo r 
eene mechan ische kracht, op of aan het rij 
of voert uig zelf aanwezig, anders dan lange 
spoorstaven te worden voortbewogen; 

3e. onder bestuurde1· van een moto r rij tuig 
hij , die het rijtu ig bestuurt of h ij , die overeen
komstig de voorwaarden, te tellen bij den in 
artikel 2 bedoelden algemeenen maatregel van 
bestuur, geacht wordt het rij tuig onder zijn 
onmiddell ijk toezicht te doen besturen: 

4e. onder Onze MinisMr: Onze M inistc1· 
met de uitvoering van deze wet belast. 

2. Door Ons worden, met inachtneming van 
de voorschriften van deze wet, bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur , de Gedeputeerde Sta
ten der prov inciën gehoord, nadere regelen 
gesteld nopens het verkeer op de wegen. 

3. 1. Bij den in artikel 2 bedoelden a lge
meenen maatregel van bestuur kan door On 
worden bepaald , welke besluiten, door Gede
puteerde Staten of door besturen van gemeen
ten, waterschappen, veenschappen of veenpol
ders ingevolge dien a lgemeenen maatregel van 
bestuur genomen, Onze goedkeur ing en welke 
be I uiten, door besturen van gemeenten, wa
terschappen, veenscha ppen of veenpolders in
gevolge dien a lgemeenen maatrege l van be
stuur genomen, de goedkeuring van Gedepu
teerde Staten behoeven, a lsmede van welke 
besluiten , ingevolge dien al gemeenen maat
regel van bestuur genomen, beroep op Ons 
open staat. 

2. Zoodan ig beroep kan door ieder belang
hebbende worden ingesteld tot het e inde van 
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een termijn van dertig dagen na dien, waarop 
het besluit, waartegen het beroep is gericht, 
op de bij of krachtens deri in het eerste l id 
bedoelden algemeenen maatregel van bestuur 
bepaalde wijze ter openbare kennis is ge
bracht. 

3. Het adres van beroep wordt aan Ons 
gericht, maar inged iend bij Onzen Comm is
sar i in de provincie, die daarop den dag van 
ontvangst aanteekent en het adres ve rvolgens 
aan Ons opzendt. H ij geeft een bewijs van 
ontvangst af. 

4. Indien het adres van beroep bij Ons 
mocht zijn inged iend , wordt het geacht bij 
Onzen Comm issaris in de provincie te zijn 
ingediend op den dag, waarop het bij Ons is 
ingekomen. 

5. Zoodanig beroep kan met inachtneming 
van den in het tweede l id bepaalden termijn 
eveneens door Onzen Commissaris in de pro
v incie worden ingesteld . 

4. Bij den in artikel 2 bedoelden algemee
nen maatregel van bestuur kunnen kosten , 
aan zijne uitvoer ing verbonden, ten laste wor
den gebracht van provinciën, gemeenten, wa
terschappen, veensch appen of veenpolders. 

5. De Provinciale Staten zijn bevoegd, de 
gemeentebesturen gehoord, regelen te stellen 
nopens het verkeer op de wegen, voorzooveel 
betreft punten, waaromtrent in deze wet of in 
den in artikel 2 bedoelden a lgemeenen maat
regel van bestuu r niet is voorzien. 

6. De gemeenteraden zijn bevoegd regelen 
te stellen nopens het verkeer op de wegen, 
voorzooveel betre ft punten, waaromtrent in 
deze wet, in den in artikel 2 bedoelden a lge
meenen maatregel van bestuu r of in eene pro
vinciale verorden ing, als bedoeld in het vorig 
a rtikel , niet is voorzien. 

7. l. Ten aanzien van bepaalde b innen be
bouwde kommen van gemeenten gelegen we
gen, waarop in het algemeen eene zeer groote 
verkeersdrukte heerscht, kan voor all e of voor 
één of meer categor ieën van motorrijtuigen of 
voor motorrij tu igen, door middel waarvan één 
o f meer rij - of voertuigen worden voortbewo
gen, door den gemeenteraad onder goedkeu
ring van Gedeputee rde Staten eene maximum
snelhe id van 15 km per uur worden vastge
steld, mits de verorden ing voorschriften be
vat ter verzekering, dat de in acht te nemen 
maximum-snelhe id wordt aangegeven op door 
Onzen M inister vast te stell en en in de Staats
courant bekend te maken wij ze. 

2. De artikelen 198 , 200. 201 en 202 der 
gemeentewet zijn op de in het eerste lid be
doel de verordeningen niet van toepassing. 
Deze worden afgekondigd op de wijze, bedoeld 
in de artikelen 203 en 204 dier wet, met dien 
verstande, da t in het form ui ier van afkond i
g ing in plaats van de m e dedeeling aan e n het 
bericht van Gedeputeerde Staten worden ver
meld de dagteekening en het nummer van het 
bes! uit van Gedeputeerde Staten, waarbij de 
verorden ing is goedgekeurd. 

3. Nadere regelen omtrent maximum-snel
heden voor motorrij tu igen kunnen !echts wor
den gesteld bij den in artikel 2 bedoelden al 
gemeenen maatregel van bestuur. 

8. l. Gedeputeerde Staten stellen vast, 
welke voor de toepassing van deze wet en den 
in artikel 2 bedoelden algemeenen maat regel 

van bestuur de grenzen van de bebouwde kom 
of kommen der gemeente zijn. 

2. De in het vor ig lid bedoelde besluiten 
worden afgekondigd in het Provinciaal blad. 
De bij die beslui ten bepaalde grenzen van be
bouwde kommen worden door het gemeente
bestuur op kosten van de gemeente op de door 
Onzen M in ister te bepa len en in de Staats
courant bekend te maken wijze aangeduid. 

9. l. H et is ve rboden met een motorrij Lu ig 
over een weg te rijden, tenzij: 

l e. op of aan het motorrijtuig behoorlijk 
zich tbaar aanwezig is een door of vanwege 
Onzen M inister aan den e igenaar of houder 
voor dat motorrijtuig opgegeven kenteeken, 
zoodan ig ingericht en aangebracht en, in de 
door d ien M inister te bepalen gevall en, zooda
nig ver] icht, a ls door dien Minister za l worden 
voorgeschreven en in de Staatscoui·ant bekend
gemaakt; in door Onzen M inister vast te stel
len uitzonder ingsgevall en kan afgeweken wor
den van het voorschrift, dat het kentceken 
voor een bepaald motorrijtuig wordt opge
geven; het kenteeken wordt a lsda n voor de 
toepass ing van deze wet geacht te zijn op
gegeven voor het motorrijtuig waarmede ge
reden wordt; 

2°. aan den e igenaar of houder door of 
vanwege Onzen Minister ter za ke van de on
der l e. bedoelde opgave een bewijs is afge
geven, zoodan ig ingericht a ls door dien Mi
nister zal worden voorgeschreven en in de 
Staatscourant bekend gemaakt, dit bewijs zijne 
geldi ghe id niet heeft verloren, n iet ingevolge 
artikel 13, eerste 1 id, is ingevorderd , behoor
lijk leesbaar is en het motorrijtuig geheel be
a ntwoordt aan de aanduiding, welke in het 
bewijs is vermei cl ; 

3e. behoudens door Onzen Minster vast te 
stellen en in de Staatscourant bekend te ma
ken uitzonderingen, aan den bestuurder door 
Onzen Commissar is in de provincie, waar de 
bestuurder op het tijdstip van de aanvraag 
woonde, of, ingeval deze op dat tijdstip niet 
in N ederland woonde, door Onzen Minister 
een rijbewijs voor het besturen van een motor-
1·ijtuig, als waarmede over den weg wordt ge
reden, is afgegeven, zoodanig ingericht als 
door d ien Minister zal worden voorgeschreven 
en in de Staatscourant bekend gemaakt, d it 
bewijs zijne geld ighe id niet heeft verlornn of 
niet ingevolge artikel 27 is ingevorderd en 
behoorlij k leesbaa r is ; 

4e. voor het geval het motorrijtuig overeen
komstig de in artikel 1 onder 3e. bedoelde 
voorwaarden wordt geacht te worden bestuurd 
onder het onm iddell ijk toezicht van een ander, 
degene, die a ldus onder toezicht bestuurt, den 

·Jeeftij d van achttien jaren heeft berei kt . 
2. Voor ->vei-treding van het eerste l id zijn 

aanspra ke l ij k de bestuurder, a 1sm ede, voor zoo
veel betreft het a ldaar in den aanhef en onder 
l e. en 2e. bepaalde, de eigenaar of houder , 
d ie in strij d met laatstgenoemde bepalingen 
doet of laat rijden . 

3. De voorschr iften ingevolge het ee rste lid , 
onder 2e., door Onzen Minister betreffende de 
inrichting van het daarbedoelde bewijs te 
geven, kunnen mede omvatten bepalingen , 
welke strekken om dat bewijs ook dienstbaar 
te maken aan de inn ing van de motorrijtuigen
belasting ingevolge de Motorrijtuigenbelasting-
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wet, a lsmede om, voor zoover dit ingevo lge 
den in a rtikel 2 bedoelden algemeenen maat. 
regel van bestuur wordt gevorderd , het te 
doen dienen a ls bewijs voor de bevoegdhe id 
om te rijden over een weg met rij- of voertui 
gen, welke door middel van een motorrijtui g 
worden voortbewogen. 

10. 1. H et is verboden , opzettelijk onju iste 
opgave te doen in de schriftelijke aanvrage 
tot of bij het geven van inlichtingen voo r het 
verkrijgen van een bewijs, a ls bedoeld in a r
ti ke i 9, eerste I id, onder 2e. of 3e. 

2. Voor zoover de opgaven of inlichtingen 
vo lgens door Onzen Minister in de Staats
cou1·ant bekend te maken regelen betreffen 
of mede betreffen gegevens, welke noodi g 
worden geacht ter zake van de inning van de 
motorrijtuigenbelasting ingevolge de Motor
rijtuigenbelastingwet, zijn in a fwijking va n de 
bepalingen dezer wet, de artike len 18, 21, 22, 
23 en 24 de r nfotonijtuigenbelastingwet van 
toepas ing. 

ll. 1. Hij , die belast is met het afgeven 
van bewijzen, als bedoeld in artike l 9, eerste 
1 id, onder 2° ., en tot wien eene aanvrage voor 
zoodan ig bewijs is gericht, is bevoegd te vor
deren dat de aanvrager een door of vanwege 
Onzen M inister van Fina nciën a fgegeven be
wijs overlegt waaruit blijkt dat het motor
rij tu ig hier te lande is vervaardigd of op 
regelmatige wijze is ingevoerd , a lsmede dat 
de aanvrager op door of namens hem te be
palen t ijd en pl aats het motorrij tuig, waar
voor de afg ifte van een bewijs wordt gevraagd, 
voor een onderzoek ter beschikking za l houden 
van hem of van een door of namens hem aan
gewezen persoon en nadere inlichtingen, welke 
mede kunnen betreffen gegevens, welke noo
dig worden geach t voor de inning van de 
motorrijtui genbelasting ingevolge de Motor
r ij tuigenbelast ingwet, zal verstrekken omtrent 
de aanvrage. Hij kan vorderen, dat die na
dere in lichtingen schriftelijk worden verstrekt. 

2. Hij , di e belast is met het a fgeven van 
rij bewijzen, a ls bedoeld in artike l 9, eerste lid , 
onder 3°., en tot wien eene aanvrage voor zoo
dan ig bewij is ger icht, is bevoegd te vorde
ren, dat de aanvrager op door of namen hem 
te bepalen tijd en plaats persoonlijk zal ve r
schijnen voor hem of voor een door of namens 
hem aangewezen pe rsoon en nadere inlich t in
gen zal verstrekken omtrent de aanvrage. Hij 
kan vorderen, dat die nadere inlichtingen 
schriftelijk worden verstrekt. 

3. Indien door den betrokkene niet vo ldaan 
wordt aan eene vorde ring, a ls bedoel d in het 
eerste of he t tweede lid , zal de aanvrage bui
ten besch ikking kunnen worden ge laten. 

4. Voor zoover ingevol ge den in artikel 2 
bedoelden a lgemeenen maatregel van bestuur 
een bewijs wordt gevorderd voor het r ij den 
over een weg met rij- of voertuigen, welke 
door middel van een motorrij tuig worden 
voortbewogen, zijn ten aanzien van het doen 
van opgaven en het geven van inlichtingen 
voor het verkrij gen van dat bewijs a rtike l 10, 
tweede I id , en het eerste en derde 1 id van dit 
artikel van overeenkomstige toepassing. 

12 . Een bewijs a ls bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, onder 2e. wordt niet afgegeven 
dan tegen betaling van de in artikel 20 be
doelde kosten voor dat bewijs. Het wordt niet 

afgegeven indien naa r het oordeel van den
gene, die hela t is met het afgeven van die 
bewijzen, blijkt, dat het motorrij tuig, waar
voor de afgifte wordt gevraagd, niet vo ldoet 
aan de bij of ingevolge deze wet vastgestelde 
e ischen. 

13. 1. Op de eerste vordering van de door 
Onzen Ministe r aan te wijzen personen is de 
houder van een bewijs a ls bedoeld in artikel 9, 
eerste lid , onder 2e. verp l icht tot de over
gi fte daarvan, een en ander overeenkomst ig 
de door Ons bij a lgemeenen maatregel van 
bestuur vast te stel Jen bepalingen. 

2. Door dengene, die een bewijs als be
doeld in artikel 9, eerste I id , onder 2e. heeft 
afgegeven, kan dat bewijs overeenkomstig 
de door Ons bij a lgemeenen maatregel van 
bestuur vast te stell en bepalingen ongeldig 
worden verklaard, ind ien naar zijn oordeel 
blijkt, dat het motorrij tuig, waarvoor het be
wijs werd afgegeven, niet vo ldoet aan de bij 
of ingevolge deze wet vastgestelde eischen. 

14. Het is ve rboden: 
a. op een motorrij tu ig eenig teeken aan te 

brengen of te doen aanbrengen, met het oog
merk, de herkenning van het inge vo lge artike l 
9 gevoerde ken tee ken te bemoei I ij ken; 

b. op een weg een motorrijtuig , waarop 
eenig tee ken is aangebracht, waardoor de her
kenn ing van het ingevolge artike l 9 gevoerde 
kenteeken wordt bemoei lijkt, te besturen, of 
als eigenaar of houder daa rva n te doen of te 
laten besturen, zulks slechts indien onderschei
denlijk de bestuurder, de e igenaa r of de hou
der weet of redelijkerwijze ka n vermoeden, 
dat op het motorrij tuig zoodanig teeken is 
aangebracht; 

c. een motorrijtui g van een kenteeken, niet 
zijnde het ingevolge artike l 9 aan den e ige
naar of houder voor dat motorrij tuig opge
geven kenteeken , te voorzien of te doen voor
zien, met het oogmerk dat teeken te doen door
gaan voor het ingevolge artikel 9 aan den 
e igenaar of houder voor dat motorrijtu ig op
gegeven kenteeken ; 

d. op een weg een motorrij tuig, voorz ien 
van een teeken, dat, n iet zijnde het ingevolge 
artikel 9 aan den e igenaar of houder voor dat 
motorrij tuig opgegeven kenteeken. met een 
kenteeken, als in dat artikel bedoeld , gel ij ke
nis vertoont, te be turen, of als eigenaar of 
houder daarvan te doen of te laten besturen, 
zulks slechts indien ondersche idenlijk de be
stuurder, de e igenaar of de houder weet o[ 
redel ijkerwijze kan vermoeden, dat het motor
rijtui g van zoodan ig tee ken is voorz ien; 

e. ten opzichte van een motorrijtuig opzet
telijk gebruik te maken van een bewijs, a ls 
bedoeld in artike l 9, eerste lid , onder 2e., dat 
niet aan den e igenaar of houder voor dat mo
torrij tuig is a fgegeven, als ware het aan dezen 
voor dat motorrij tuig afgegeven. 

15. l. De e igenaar of houder van een mo
torrij tuig, wien voor dat motorrijtuig een be
wijs, a ls bedoeld in artikel 9, ee rste lid , onder 
2e. is a fgegeven, is verpl icht dat bewijs in te 
leveren bij dengene, die het heeft afgegeven, 
binnen twintig dagen nadat da t motorrij tu ig 
bl ij vend bu iten gebruik i gesteld. Dezelfde 
verplichting geldt voor den e igenaar of hou
der van een motorrijtuig, indien hij ophoudt 
daa rvan eigenaar of houder te zijn, behalve 
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voor zoover door Onzen M inister van d ie ver
plicht ing ontheff ing is verl eend. 

2. Door dengene, die een bewijs a ls bedoeld 
in artikel 9, ee rste l id, onde r 2e. heeft afge
geven, kan da t bewij s ongeldig worden ver
k laard, ind ien naar zijn oordeel blijkt dat het 
motorrij tu ig, waarvoor het bewijs is afgegeven, 
blijvend bui ten gebruik is gesteld of dat de
gene, aan wien het bewijs is afgegeven, opge
houden heeft e igenaar of houder van dat 
motorr ijtui g te zij n . 

16. 1. Een rij bewijs, a ls bedoeld in a rt ikel 
9, eerste lid, onder 3e., wordt afgegeven voor 
het besturen van een of meer bepaa lde, in dat 
bewijs aangeduide categor ieën van motorrij tu i
gen. Door Onzen Mi nister worden de catego
ri eën van motor r ij tui gen, voor het bestu ren 
w aarvan r ij bewijzen worden afgegeven, vast
gesteld en in de Staatscourant bekendgemaakt. 

2. Een r ij bewijs, a ls bedoeld in arti kel 9, 
eerste Ji d, onder 3e., wordt, behoudens het be
paalde in het laatste lid , op aanvrage en tegen 
betaling van de daarvoor vastgeste lde kosten , 
aan een ieder afgegeven, behalve : 

le. aan hem, d ie den leeftijd van achttien 
ja ren niet heeft bereikt; 

2e. aan hem, wien ingevolge artikel 39 de 
bevoegdheid motorrij tu igen te besturen is ont
zegd, voor den duur der ontzegging, of, vóór 
de rech terlijke uitspraak, bedoel d in het tweede 
Jid van artikel 27, aan hem, van wien inge
volge dat artikel de overgifte van het rijbewijs 
is gevorderd en wien d it rij bewijs n iet is te
r uggegeven ; 

3e. aan hem , d ie niet voldoet aan de door 
Onzen M inister ten aanzien van de afgifte 
van rij bewijzen te stel len en in de Staatscou
rant bekend te maken eischen . 

3. Aan de in het tweede li d onder 3e. be
doelde eischen mogen n iet ontbreken e ischen 
betreffende lichamelij ke en geestelijke ge
schiktheid tot en bekwaamheid in het bestu ren 
van motorrij tu igen van de categorie of cate
gor ieën, tot het besturen waarvan een rij bewijs 
wordt aangevraagd. 

4. Hij , d ie belast is met de afgifte van rij 
bewijzen, a ls bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
onder 3e., is bevoegd de afgifte te we ige ren, 
indien mocht blij ken, dat op het tijdstip van 
de indiening van de aanvrage nog geen twee 
ja ren zij n verloopen sedert eene veroordeeling 
van den aanvrager ter zake van een der in de 
a r t ikelen 426 of 453 van het Wetboek van 
Strafrech t omschreven overt redingen onhenoe
pelijk is geworden of het rech t tot strafvorde
r ing wegens zoodan ige overtreding is vervall en 
ingevolge het bepaalde bij artikel 74 van ge
noemd wetboek. 

17. E en rij bewijs, a ls bedoeld in a rt ikel 9, 
eerste li d, onder 3e. is, behoudens het aldaar 
en in de a rtikelen 18, laatste lid , 21 en 39, 
zesde li d, bepaalde, geldig voor den duur van 
vijf ach tereenvolgende jaren, gerekend van 
den dag van afgifte af. 

18. 1. Op de vorder ing van daartoe door 
Onzen Minister aan te wijzen personen is de
gene, te wiens name een geldi g r ij bewijs, als 
bedoel d in artikel 9, eerste lid, onder 3e., 
staat en die vermoed wordt, ongeschikt te zijn 
tot of onbekwaam te zijn in het besturen van 
een motorrij tui g van een categorie of van mo
torrij tuigen van categorieën a ls in dat r ij be-

wij s aangegeven, verplich t zich tegen betaling 
van een door Onzen M inister te bepalen en 
in de Staatscourant bekend te maken bedrag 
aan een onderzoek naar zijne geschi ktheid tot 
en bekwaamheid in het bestu ren van een der
gelijk motorrij tu ig of dergelij ke motorrij tuigen 
te onderwerpen, volgens regelen door Onzen 
Minister te stellen en in de Staatscoura-nt be
kend te m aken . 

2. Ind ien bij dat onderzoek de ongesch ikt
he id of onbekwaamheid van den betrokkene 
blij kt of ind ien deze aan de in het eerste lid 
bedoelde verplichting niet vol doet, zonder dat 
van eene geldige reden daartoe blij kt, is de
gene, die het desbetreffende r ij bewijs heeft 
a fgegeven, bevoegd dat r ij bewijs ongeld ig te 
verkl a ren. Indien bij dat onderzoek de onge
sch iktheid of onbekwaamheid van den be
trokkene niet blijkt, wordt hem het ingevolge 
het eerste Jid betaalde bedrag teruggegeven. 

3. Degene, die h et rij bewijs ongeldig ver
klaart, doet daarvan op de door Onzen M i
n ister te bepalen en in de S taatscourant be
kend te maken wijze, onverwijld mededeel ing 
aan den betrokkene, a lsmede, indien n iet Onze 
M inister di e ongeld igverklaring heeft gedaan, 
aan d ien Min ister. Deze doet van de ongeld ig
verklar ing aankondiging in de Staatscourant 
en het Algemeen P ol itieblad. 

4. Ingeval van ongeld igverkl ar ing van een 
r ij bewijs ver! iest d it zijne geldi gheid op den 
dag na dien van de dagteekening van de 
Staatscourant , waarin de aankondi ging dier 
ongeldigverkla r ing is opgenomen, tenzij h et 
vóór dien dag reeds uit anderen hoofde zijne 
geld igheid heeft verloren. 

19 . Degene, te wiens name een rijbewijs, 
a ls bedoeld in artikel 9, eerste lid , onder 3e., 
is gesteld, is verpl ich t het bi nnen 20 dagen 
na den dag, waarop het ingevolge artikel 18, 
laa tste lid, of artikel 39, zesde I id, zijne gel
dighe id heeft verl oren , in te leveren bij den
gene, d ie het heeft afgegeven. 

20. Door Onzen Mi n ister wo rden voorschr if
ten gegeven omtrent het opgeven van ken
teekens, als bedoeld in artikel 9, eerste lid , 
onder l e ., de aanvrage en afgifte en de kos
ten van bewijzen als bedoeld in a rtikel . 9, 
eerste lid , onder 2e. en 3e. (wat betreft de 
kosten van bewijzen als bedoeld in a rt ikel 9, 
eerste l id, onder 3e., a lleen voor di e bewijzen, 
welke door Onzen M in ister worden afgege
ven ), het aanl eggen en inrichten van registers 
van houders van die bewij zen, alsmede om
trent de kosten voor den aanvrager ve rbonden 
aan een onderzoek naar zijne in artikel 16, 
derde lid, bedoelde geschiktheid en bekwaam
heid. Deze voorschr iften worden in de Staats
courant bekendgemaakt. 

21. Voor verloren geraakte, vers leten, ge
heel of ten deele onleesbare of te niet gegane, 
ingevolge artikel 9, eerste l id, onder 2e. en 
3e. a fgegeven bewijzen kunnen door dengene, 
die ze heeft a fgegeven, d uplicaten worden u it
gereikt. De bewijzen, waarvoor de duplicaten 
worden a fgegeven, ver! iezen hunne geldighe id . 

22. 1. A an den bestuurder van een motor
rij tui g wordt, behalve in de door Onzen M i
nister in de Staatscourant aan te geven ge
vall en, bij inkomst hier te lande, ind ien het 
rij t ui g niet is voorz ien van een kenteeken als 
bedoeld in artikel 9, ee rste Jid , onder l e ., of 
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indien de in artikel 9, eerste lid, onder 2e. of 
3e. bedoelde geldige bewijzen voor dat motor
rijtuig of voor het besturen daarvan niet kun
nen worden getoond, tegen betaling van een 
door Onzen Minister vast te stellen en in de 

taat courant bekend te maken bedrag, een 
r ij bewijs afgegeven, geldig tot het e inde van 
den achtsten dag na dien der afgifte. 

2. De afgifte gesch iedt aan het kantoor der 
invoerrechten, waar de douaneforma li te iten 
worden vervuld, door de daar dien tdoende 
ambtenaren. 

3. Gedurende den in het eerste lid genoem
den termij n is artikel 9, eerste lid , aanhef en 
onder le. , 2e. en 3e., op den eigenaar, houder 
of bestuurder van het motorrijtuig niet van 
toepassing, mits een op of aan het motorrij tuig 
aangebracht buitenlandsch kenteeken door de 
in het tweede lid van dit artikel bedoelde 
ambtenaren is vermeld in het rijbewijs en be
hoorlijk zichtbaar aanwezig is. 

23. 1. Op den in het buitenland woon
achtigen eigenaar of houder van een motor
rijtuig, die als rechthebbende gebruik maakt 
van een gel dig internationaal bewijs voor het 
motorrijtuig, waarmede wordt gereden, afge
geven in het buitenland ingevol ge artikel 4 
van het internationaal verdrag betreffende het 
verkeer met motorrijtuigen, op 24 Ap1·il 1926 
te Parijs gesloten en op den in het bu itenland 
woonachtigen be tuurder van dat motorrij tu ig, 
waarvoor een geldig internationaal bewijs a ls 
vorengenoemd is afgegeven, zijn artikel 9, 
eerste I id , aanhef en onder le. en 2c. , dezer 
wet niet van toepassing, mits de ingevolge de 
artikelen 3 en 5 van dat verdrag op of aan 
het motorrijtuig aangebrachte kenteeken be
hoorlijk zichtbaar aanwezig zijn . 

2. Op den in het buitenland woonachtigen 
bestuurder van een motorrij tuig, die als recht. 
hebbende gebru ik maakt van een geldi g inter
nationaal rij bewijs voor het besturen van een 
motorrijtuig a ls waarmede wordt gereden, af
gegeven in het buitenland ingevolge artikel 7 
van het in het eerste lid bedoelde internatio
naal verdrag, is artikel 9, eerste lid, aanhef 
en onder 3e., dezer wet niet van toepassing. 

3. Indien 
a. de in het buitenland woonachtige eige

naa r of houder van een motorrijtuig als recht
hebbende gebruik maakt van een geldig inter
nationaal bewijs voor het motorrijtuig, waar
mede wordt gereden, afgegeven in het buiten
land ingevolge artikel 4 van het in het eerste 
Jid bedoelde internationaal verdrag en tevens 
de in het buitenland woonachtige bestuurder 
van dat motorrijtui g, als rechthebbende g -
bruik maakt van een geldig internationaal 
rijbewijs voor het besturen van een motorrij
tu ig a ls waarmede wordt gereden, afgegeven 
in het buitenland ingevolge artikel 7 van dat 
verdrag, 

b. de in N ederland woonachtige eigenaar 
of houder van een motorrijtuig als rechtheb
bende gebru ik maakt van een geldig bewijs, 
a ls bedoeld in artikel 9, eerste lid , onder 2e., 
dezer wet, en tevens de in het buitenland 
woonachtige bestuurder van dat motorrij tuig 
als rechthebbende gebru ik maakt van een gel
dig internationaal rijbewij voor het besturen 
van een motorrij tuig a ls waarmede wordt ge
reden, a fgegeven in het buitenland ingevolge 

artikel 7 van het in het eerste lid bedoelde 
internationaal verdrag, 

c. de in het buitenland woonachtige eige
naar of houder van e n motorrijtuig a ls recht
hebbende gebruik maakt van een geld ig in
ternationaal bewijs voor het motorrijtuig, 
waarmede wordt gereden, afgegeven in het 
buitenland ingevolge artikel 4 van het in h et 
eerste lid bedoelde inte rnationaal verdrag en 
tevens de iu Nederland woonachtige bestuur
der van dat motorrijtuig a ls rechthebbende ge
bruik maa l--t van een geldig rijbewijs voor het 
besturen van een motonijtuig als waarmede 
wordt gereden, a ls bedoeld in artikel 9, eerste 
1 id, onder 3e., dezer wet, 

is artikel 22 dezer wet niet van toepassing, 
mits in de gevallen bedoeld onder a en c de 
ingevolge de artikelen 3 en 5 van het daar 
vermelde verdrag en in het geval, bedoeld 
onder b de ingevolge artikel 9, eerste I id, 
onder l e., dezer wet op of aan het motorrijtuig 
aangebrachte kenteekens behoorlijk zichtbaar 
aanwezig zijn . 

4. Onze Mini ter is bevoegd, besturen van 
als rechtspersoon e rkende, behartiging van 
verkeersbelangen ten doel hebbende vereeni 
gingen te macht igen tot het afgeven van in
ternationale bewijzen voor motorrij tuigen en 
internationale rijbewijzen a ls bedoeld bij het 
in het eerste I id bedoelde internationaal ver
drag, ten behoeve van het verkeer met motor
rijtuigen in het buitenland. 

24 . 1. H et is verboden op een weg een wed
strijd met motorrijtuigen of rijwielen te hou
den of daaraan deel te nemen. 

2. Onder wedstrijd wordt voor de toepas
sing van dit artike l verstaan elk rijden met 
motorrijtuigen of rijwiel en ter vaststelling of 
vergelijki ng van prestatie hetzij van de deel
nemers, hetzij van de motorrijtuigen of rij
wielen, hetzij van ond rdeelen daarvan, hetzij 
van bedrijfsstoffen. 

3. Als deelnemer worden beschouwd de be
stuurder van een motorrijtuig of rijw ie l, waar
mede aan een wedstrijd wordt deelgenomen, 
en de eigenaar of houder van een motorrijtuig 
of rijwiel , die daarmede aan een wedstrijd 
doet of laat deelnemen. 

4. Van het in het eerste I id vervat verbod 
kan ontheffing worden verleend : 

l e. ten behoeve van wedstrijden met motor
rijtuigen, door Onzen fini ter; 

2e. ten behoeve van wedstrijden met rijwie
len, voor wegen, onder beheer van het Rijk, 
door Onzen Mini ter, voor andere wegen, door 
Gedeputeerde Stnten der provincie. 

25. H et is den bestuurder van een motorrij 
tuig, een rijwiel of e n ander rij- of voertu ig 
verboden daarmede te r ij den over een weg 
op zoodanige wijze, met zoodanige snelhe id of 
zoodanig beladen, dat de vrijheid van het ver
kee r wordt bel emmerd of de vei ligheid op den 
weg in gevaar wordt gebracht of rede! ijker
wijze is aan te nemen, dat de vei ligheid op 
den weg in gevaar kan worden gebracht. 

26. 1. Het is den bestu urder van een mo
torrijtuig, een rijwiel of een ander rij- of voer
tuig verboden daarmede over een weg te rij
den, terwijl hij verkeert onder zoodanigen in
vloed van het gebntik van alcoholhoudenden 
drank, dat hij niet in staat moet worden ge
acht het motorrij tuig, het rijwiel of het andere 
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rij- of voertuig naar behooren te besturen. 

2. Het is den bestuurder van een motor
rijtuig verboden daarmede over een weg te 
r ij den, terwij l degene, di e overeenkomstig de 
in artikel 1 onder 3e. bedoelde voorwaarden 
geacht wordt het motorrij tuig onder zijn on
middellijk toezicht te besturen, onder zooda
nigen invloed van het gebruik van alcohol
houdenden drank verkeert, dat deze niet in 
staat moet worden geacht het motorrijtuig 
naar behooren te besturen. 

27. 1. Op de eerste vordering van de bij 
artikel 141 van het ·wetboek van Strafvorde
ring bedoelde personen is de bestuurder van 
een motorrijtuig, tegen wien door een dier 
personen ter zake van overtreding van het 
eerste of het tweede I id van het vorig artikel 
proces-verbaal wordt opgemaakt, verplicht tot 
overgifte van het hem ingevolge artike l 16 
afgegeven rijbewijs of de hem ingevolge dat 
artikel afgegeven rijbewijzen, dan wel van 
het hem in het buitenl and uitgereikte inter
nationaal rijbewij als bedoeld in artikel 23, 
tweede lid. 

2. H et ingevorderd rijbewijs of internatio
naal rijbewijs wordt of de ingevorderde rij
bewijzen worden, tegelijk met het proces-ver
baal, onverwijld opgezonden aan den betrnk
ken ambtenaar van het Openbaar Ministerie. 
Deze is bevoegd dat bewijs of die bewijzen 
onder zich te houden, totdat de rechterlijke 
uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan 
of, indien bij die uitspraak den bestuurder de 
bevoegdheid, motorrijtuigen te besturen is ont
zegd, tot het tijdstip waarop die uitspraak, 
voor wat betreft de bijkomende straf der ont
zegging, voor tenu itvoerlegging vatbaar is ge
worden. In het laatste geval levert de ambte
naar, na het bovenbedoelde t ijdstip, het rij
bewijs of de rijbewijzen, bedoeld in artikel 9, 
eerste Jid, onder 3e., in bij dengene, die dat 
bewijs of die bewijzen heeft afgegeven . 

3. Ingeval van toepassing van het eerste 
lid kan het motorrij tuig, voor zoover geen 
andern bestuurder beschikbaar is, onder toe
zicht, of, voor zoover degene, die het proces
verbaal opmaakt, zulks noodig oordeelt, in 
bewaring worden gesteld. In het laatste geval 
wordt het motorrijtuig op kosten van den 
verdachte overgebracht naar eene door den ver
baliseerenden persoon gesch ikt geachte plaats 
en a ldaar op kosten van den verdachte be
waard, totdat het door of vanwege den eige
naar o f houder tegen betaling van de kosten 
van overbrenging en bewaring wordt afge
haald . Indien de e igenaar of houder een ander 
is dan de verdachte, is hij b voegd, die kosten 
op den verdachte te verhalen . 

4. De ambtenaar van het Openbaar Minis
terie, die gebruik maakt van de in het tweede 
lid bedoelde bevoegdheid , doet hiervan onver
wijld mededeeling aan Onzen Minister. 

5. Ingeval van toepas ing van het ee rste of 
tweede lid van dit artikel kan elk belang
hebbende bij bezwaarschrift daartegen opko
men. 

H et bezwaarschrift wordt ingedi end bij het 
gerecht in feitelijken aanleg binnen welks 
rechtsgebied het feit dat tot toepassing van 
het eerste of tweede l id van dit artikel heeft 
aanleiding gegeven werd gepleegd . 

Het gerecht geeft binnen drie dagen, na 

den belanghebbende, desverlangd bijgestaan 
door diens raadsman, te hebben gehoord, al
thans opgeroepen, zijne met redenen omkleecie 
beschikking, welke onverwijld aan den belang
hebbende wordt beteekend. Tegen de beschik
king kan door het Opènbaar Minister ie binnen 
drie dagen daarna en door den belanghebben
de binnen drie dagen na de beteekening be
roep in cassatie worden ingesteld. De Hooge 
Raad beslist zoo spoedig mogelijk. 

28. Het is den bestuurder van een motor
rijtuig, een rijwiel of een ander rij - of voertuig 
verboden daarmede over een weg te rijden ge
durende den tijd, waarvoor hem zu lks door 
een der bij artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering bedoelde personen of een de,· 
door Ons aangewezen ambtenaren eener pro
vinciale verkeersinspectie is verboden op 
grond van het feit, dat hij naar diens oordeel 
onder zoodanigen invloed van het gebruik 
van alcoholhoudenden drank verkeert, dat 
deze hem niet in staat acht om gedurende dien 
tijd het motorrijtuig, het rijwiel of het andere 
rij- of voertuig naar behooren te besturen. 

29. l. De bestuurder van een motorrijtuig, 
een rijwiel of een a nder rij- of voe rtu ig en 
verder elke andere weggebruiker zijn op een 
weg verplicht gevolg te geven aan de bevelen 
en aanwijzingen, door de in artikel 42 be
doelde personen, en de verdere aanwijzingen, 
van wege het bevoegd gezag, in het belang 
van de vrijheid van het verkeer of de veilig
heid op den weg gegeven. 

2. Omtrent de in het eerste lid bedoelde 
bevelen en aanwijzingen kunnen voorschriften 
worden gegeven bij en krachtens den in ar
tikel 2 bedoelden a lgemeenen maatregel van 
bestuur. 

30. 1. H et is den be tuurder van een mo
torrijtuig, een rijwiel , of een ander rij- of 
voertuig verboden na een ongeval, ontstaan 
hetzij als gevolg van botsing, aan- of over
rijding met dat motorrijtuig, r ijwiel of ander 
rij - of voertuig, hetzij als gevolg van eenige 
h andeling te1· voorkoming van botsing met of 
aan- of overrijding door dat motorrijtuig, rij
wie l of ander rij- of voertuig: 

a. waarbij een mensch is gedoód of ge
kwetst, de gezondheid van een mensch is be
nadeeld , of schade is toegebracht aan eenig 
goed van een ander dan een inzittende van dat 
motorrijtuig of ander rij- of voertuig dan wel 
een ander dan dengene of degenen, di e met 
dat rijwiel reden, door te rijden of weg te 
rijden voordat de identitei t van zij n per oon, 
of, voor wat motorrijtuigen betrnft, van het 
motorrij tuig en van dengene die tijdens het 
ongeval het motorrijtuig bestuurde, behoorlijk 
is kunnen worden vastgesteld ; 

b. waarbij een mensch letsel heeft bekomen 
of de gezondhe id van een m e nsch is benadeeld, 
dezen opzettel ijk in hulpeloozen toestand te 
laten. 

2. Stra fvervolging op grond van het eer
ste 1 id, aanhef en onder a, is uitgesloten tegen 
den in dat lid bedoelden bestuurder, die bin
nen vie r en twintig uren na het ongeval, voor
dat hij als verdachte is aangehouden of ver
hoord, vrijwillig van het ongeval kennis geeft 
aan een der bij artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering bedoelde personen en daar
bij tevens de opga ven doet, vere isch t voor de 
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vaststelling van de identiteit van zijn persoon, 
en, voor wat betreft den bestuurder van een 
motorrijtuig, van het motorrij tuig en van den
gene, die tijdens het ongeval het rijtuig be
stuu rde. 

31. 1. Indien door botsing, aan- of over
rijding met een motorrijtuig, waarmede op 
een weg wordt gereden, schade wordt toege
bracht aan, niet door dat motorrijtuig ver
voerde, personen of goederen, is, behoudens de 
beperk ing in het vierde lid, de eigenaar van 
het motorrij tui g of - indien het in artike l 9, 
eerste lid , onder le. bedoelde, aan het rij tui g 
aangebrach te kenteeken door of vanwege 
Onzen Minister is opgegeven aan den houder 
- de houder verplicht om die chade te ver
goeden, tenzij aannemelijk is dat de bots ing, 
aan- of overrijding is te wij ten aan overmacht, 
daaronder begrepen schuld van iemand , voor 
wien onderscheidenlijk de e igenaar of de hou
der niet aansprakelijk is. 

2. De e igenaar of houder, die het motor
r ij tuig niet zel f bestuurt, is aansprakelij k voor 
de gedragingen van dengeen, door wien hij 
het rijtuig doet of laat r ijden. 

3. Wanneer het ongeval iemands dood ten 
gevolge heeft of kwetsing of verminking van 
eenig deel des lichaams, vinden de artikelen 
1406 en 1407 van het Burgerlijk Wetboek 
overeenkomstige toepass ing met betrekk ing tot 
de personen, die eene rech tsvordering tot scha
devergoed ing hebben, en de wij ze, waarop de 
schade wordt gewaardeerd. 

4. Ter zake van eenzel fde ongeval is, be
halve in het geval dat wordt aangetoond 
schuld van den e igenaar of houder ze! f of van 
iemand voor wi en de eigenaar of houder aan
sprakelijk is, het bedrag der ingevolge het 
eerste li d verschuldi gde vergoeding voor aan 
goederen toegebrachte schade beperkt tot de 
waarde van het motorrijtu ig op het oogen
blik van het ongeval , tenzij het motorrij tu ig 
a lsdan een geringer waarde heeft dan van 
vijfhonderd gulden, in welk geval het bedrag 
der bedoelde vergoed ing wordt beperkt tot vij f
honderd gulden. In geval van geschi l heeft 
de eigenaar of houder aan te toonen tot welk 
bedrag- zijne aansprakel ij kheid i beperkt. 

5. De rechter kan het bedrag der schade
vergoed ing beperken, wanneer aannemelijk is , 
dat het ongeval mede is te wijten aan de 
sch uld van iemand, voor wien de e igenaar of 
houder niet aansprakelij k is. 

6. H et bepaalde bij de vorige leden v indt 
geene toepassing ten aanzien van schade, door 
een motorrijtuig toegebracht aan losloopende 
dieren, aan een ander motorrij tuig in bewe
g ing of aan personen en goederen , welke daar
mede worden vervoerd. 

7. De bekentenissen van den e igenaar of 
houder, waarbij deze tot zijne bevrijd ing zich 
op overmacht be roept, mag- worden ges pi itst. 

8. Omtrent fe iten , welke betreffen het a l 
dan niet aannemel ij k zijn van de aanwezig
he id van overmacht als bedoeld in het eerste 
liá of medeschuld als bedoeld in het vijfde 
lid , kan getu igenis worden afgelegd oo k door 
de bloed- en aanverwanten in de rechte linie 
van partijen, a lsmede door hare echtgenooten. 

9. De rech tsvordering tot schadevergoeding 
verva lt door tijdsverloop va n een jaa r, te 
rekenen van den dag, waarop het ongeval 
heeft p i aats gehad. 

10. De bij d it artikel gegeven voorsch r if
ten laten onverkort de uit het gemeene recht 
voortvloe iende aansprakelij kheid. 

32. 1. Het is dengene, die weet, of redelij 
kerwijze moet weten , dat hem bij rechte rlijke 
uitspraak de bevoegdheid motorrijtuigen te be
sturen is ontzegd, verboden gedurende den 
tijd, dat hem die bevoegdheid ontzegd is, op 
een weg een motorrijtuig te besturen. 

2. Het is den gene, di e weet, of rede] ijker
wijze moet weten, dat een te zijnen name ge
steld rijbewijs ingevolge het bepaalde bij ar
tikel 18 ongel dig is verk laard , verboden, in
d ien hem daarna geen ander rij bewijs, a ls 
bedoeld in artikel 9, ee rste lid, onder 3e., 
voor het besturen van een motorrij tu ig, als in 
het ongeldig verk laarde rijbewijs vermel cl , is 
uitgereikt, op een weg een derge lijk motorrij 
tuig te besturen. 

33. 1. Op de eerste vordering van de in 
artikel 42 bedoelde personen is de bestuurder 
van een motorrij tuig ver pi icht het r ij tu ig te 
doen stil houden a lsmede de in artikel 9, eerste 
1 id, onder 2e. en 3e. bedoelde bewijzen, het 
rijbewijs, in artikel 22 genoemd of de in arti
kel 23, ee rste en tweede l id, bedoelde bewijzen , 
behoorlijk ter inzage af te geven. 

2. Zij , die ingevolge artike l 42 met op
sporing belast zijn, zij n bevoegd zich te ver
gewissen van de naleving van bij of krach
tens deze wet gegeven voorschr iften en zoo 
noodig een motorrijtuig of een door een mo
torrij tui g voortbewogen rij. of voertu ig, ten 
aanz ien waarvan zij een onderzoek wenschen 
in te stell en, naar eene nabij gelegen plaats 
te voeren of te doen voeren. De bestuurder 
van het motorrij tu ig , ten opzichte waarvan dit 
onderzoek wenschel ijk wordt geoordeeld, en de 
bestuurder van het motorrijtuig , waardoor een 
rij- of voertuig wordt voortbewogen , ten op
zichte waarvan zoodan ig onderzoek wenschelijk 
wordt geoordeeld, zijn verplicht desgevorde rd 
hunne tot het onderzoek en het vervoer nood
zakelijke medewerk ing te verleenen en desver
langd de in artikel 42 bedoelde personen in 
hun motorrij tu ig te vervoeren. 

3. Op de eerste vordering van de in artikel 
42 bedoelde personen is de bestuurder van 
een r ijwiel of een ander rij- of voertuig, niet 
zij nde een motorrijtuig, verplicht het rijwiel of 
het andere rij - of voertu ig te doen stilhouden , 
a lsmede de bedoelde personen in de gelegen
heid te stellen zich te vergewissen omtrent de 
naleving van de bij of krachtens deze wet 
gegeven voorschriften. De bestuurder is ver
pi icht desgevorderd zijne tot het onderzoek 
noodzakelijke medewerking te verleenen . 

4. De bestuurder van een motorrijtu ig, een 
rijwiel of een ander rij- of voertu ig, di e door 
een der in a rtikel 42 bedoe lde pe rsonen in 
overtreding bevonden wordt van een bij o f 
krachten deze wet gegeven voorschrift, is ver
plicht de hem door dien persoon ter besche r
ming van bij het verkeer betrokken belangen 
gegeven bevelen op te volgen . 

34 . Onverminderd het bepaalde bij artike l 
39, derde en vijfde l id, wordt op overtred ing 
van den in artikel 2 bedoelden a lgemeenen 
m aatregel van bestuur , van de in a rt ikel 5 
bedoelde provincia le verordeningen en van de 
in artike l 6 bedoelde pl aatselij ke verordenin
gen daarbij geene andere of hoogere straf ge-
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steld, dan hetzij van hechtenis van ten hoog
ste twee maanden of geldboete van ten hoog
ste driehonderd gulden, hetzij van geldboete 
van ten hoogste drie honderd gu lden. 

35. 1. Handelen in strijd met de artikelen 
26, 30, eerste lid, 32 en 45, derde 1 id, dit 
laatste voor zooveel het betreft een verbod tot 
het gebru ik van verlichting, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
maanden. 

2. Handelen in strij d met de artikelen 10 
en 14 wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste duizend gulden. 

3. Overtreding van de artikelen 19 e n 25 
wordt g straft met hechtenis van ten hoogste 
drie maanden of geldboete van ten hoogste 
du izend gu lden. 

4. Overtreding van artikel 45, derde lid , 
voor zooveel niet vall ende onder het eerste 
lid van dit artikel , wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste twee maanden of geld
boete van ten hoogste driehonderd gulden. 

5. Overtreding van artikel 9, eerste I id , 
artikel 15, eerste lid , artike l 24, eerste lid , 
en art ikel 28 wo rdt gestraft met hech ten is van 
ten hoogste de rtig dagen of geldboete van ten 
hoogste honderd vijftig gulden . 

6. Overtreding van de artikelen 13, eerste 
l id. 27, eerste lid, 29 , eerste lid , en 33 wordt, 
voorzooveel daartegen niet bij het W etboek 
van Strafrecht is voorzien, gestraft met hech
tenis van ten hoogste dertig dagen of geld
boete van ten hoogste honderd vijftig gulden. 

36. 1. D egene aan wiens schuld, bij ge
legenhe id van eene botsing, aan- of overrij
ding met een door hem bestuurd motorrij tuig, 
of bij gelegenhei d van een ige h andeling ter 
voorkoming van botsing met of aa n- of over
rijding door dat motorrijtuig, de dood van een 
ander te wijten is, wordt, indien de dood door 
de botsing, aan- of overrijding dan wel door 
de handeling ter voorkoming daa rvan is ver
oorzaakt, gestraft met gevangenisstraf of 
hechte nis van ten hoogste een jaar. 

2. Degene aan wiens schuld, bij gelegen
heid van eene botsing, aan- of overrijding met 
een door hem bestuurd motorrijtuig, of bij 
gelegenheid van een ige handeling ter voor
koming van botsing met of aan- of overrijding 
door dat motorrijtuig, te wijten is dat een 
ander zwaar I ichamelij k letsel bekomt of zoo
danig 1 ichamelij k letsel waaru it tijdelijke 
ziekte of verhindering in de uitoefe ning zijner 
ambts- of beroepsbezigheden ontstaat, wordt, 
indien dat letsel door de botsing, aan- of over
rijding dan wel door de handeling ter voor
koming daarvan is veroorzaakt, gestraft met 
gevangenisstraf of hechten is van ten hoogste 
negen maanden. 

3. Indi en de schuldige tijdens het on~eval 
onder zoodanigen invloed van het gebruik van 
a lcoholhoudenden drank verkeerde , dat hij 
niet ,n staat moest worden geacht het motor
rijtuig naar behooren te besturen, wordt hij 
gestraft, in het geval, bedoeld in het eerste 
lid, met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
jaren en in het geval, bedoeld in het tweede 
1 id, met gevangen isstraf van ten hoogste twee 
Jaren. 

37. D egene, die opzettelij k w ederrechtelijk 
een aan een ander toebehoorend motorrijtuig 

op een weg gebru ikt, wordt, voorzooveel daar
tegen niet bij het Wetboek van Strafrecht is 
voorzien, gestraft met gevangen isstraf van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste duizend gu lden . 

38. De bij het eerste en tweede 1 id van ar
t ikel 35 en bij de artikelen 36 en 37 strafbaar 
gestelde feiten worden beschouwd a ls m isd rij 
ven en d ie, strafbaar gesteld krachtens artikel 
34 en bij artikel 35, derde, vierde, vij fde en 
zesde lid , a ls overtredingen. 

39. 1. Bij veroordeeling van den bestuur
der van een motorrijtuig wegens overtreding 
van de artikelen 25, 26 of 32 dan wel wegens 
het plegen van een der in artikel 36 bedoelde 
misdrijven, kan hem de bevoegdhe id , motor
rijtuigen te besturen, voor den t ij d van ten 
hoogste vijf jaren worden ontzegd. 

2. Bij veroordeel i ng van den bestuurder 
van een motorrijtuig wegens overtreding van 
de artikelen 10, 14 of 30 kan hem de bevoegd
heid, motorrijtuigen te besturen, voor ten 
hoogste twee jaren worden ontzegd. 

3. B ij veroordeel ing van den bestuurder 
van een motorrij tu ig wegens overtredi ng van 
den in artikel 2 bedoelden a lgemeenen maat
regel van bestuur kan hem in de gevallen, 
waar in dit in dien a lgemeenen maatregel van 
bestuur is bepaald, de bevoegdheid, motorrij
tuigen te besturen, voor ten hoogste twee 
jaren worden ontzegd . 

4. Indien tijdens het plegen van een der 
strafbare feiten in het eerste lid genoemd, nog 
geen vij f j aren zij n verloopen na het einde 
van den tijdsduur, waarvoor bij eene vroegere 
onherroepelijke veroordeel ing wegens een dezer 
strafbare feiten den schuld ige de bevoegdheid, 
motorrijtuigen te besturen, is ontzegd, kan 
hem die bevoegdheid voor ten hoogste t ien 
jaren worden ontzegd . 

5. Ind ien tijdens het plegen v11n een der 
strafbare fe iten in het tweede I id genoemd of 
ingevolge het derde li d bij den in artikel 2 
bedoelden algemeenen maatrege l van bestuu r 
aangewezen, nog geen twee jaren zijn ver
loopen na het einde van den tijdsduur, waar
voor bij eene vroegere onherroepel ij ke veroor
deel ing wegens een dezer strafbare fe iten of 
wegens een der in het eerste lid bedoelde straf
bare fe iten den schuld ige de bevoegdheid, mo
torrijtuigen te besturen, is ontzegd, kan hem 
die bevoegdheid voor ten hoogste vier jaren 
worden ontzegd. 

6. B ij de toepass ing van de vor ige leden 
gaat de bij komende straf van ontzegging der 
bevoegdheid, mototTijtuigen te besturen, in , 
en verliest het aan den veroordeelde ingevolge 
artikel 16 afgegeven rijbewij s of ver! iezen de 
aan dezen ingevolge dat artike l afgegeven r ij
bewijzen hunne ge ldigheid, zoodra de rechter
l ijke uitspraak, voo r wat genoemde bijkomen
de straf betreft, voor tenuitvoerlegging vat
baa r is geworden. De uitspraak is, voor wat 
die bij komende straf betreft, niet voor tenuit
voerlegging vatbaar, zoolang de termijn of 
de termijnen, waarvoor hem bij een of meer 
andere rechter! ij ke uitspraken die bevoegd
he id is ontzegd. nog niet zijn verstreken. 

7. Voor wat betreft de in het vo1·ig lid 
bedoelde bijkomende straf is artike l 400 van 
het ,vetboek van Strafvordering op rechter
lij ke u itspra ken niet van toepass ing. 
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8. De betrokken ambtenaar van het Open
baar Ministeri e brengt het voor tenu itvoer
legging vatbaar worden van eene bij komende 
straf, a l in het zesde lid bedoeld, onverwijl d 
ter kennis van Onzen M inister . Deze doet van 
de rechte rlij ke ui ts praak en van den dag, 
waa rop de bijkomende straf ingaat, aankond i
g ing in de Staatscourant en in het Algemeen 
P olitieblad. 

9. Voorzooveel den veroordeelde betreft, is 
het zesde li d van toepassing op een interna
t ionaal r ij bewijs a ls bedoeld in artike l 23, 
tweede lid. 

40. l. Voorzoover bij deze wet of den in 
a rtikel 2 bedoelden algemeenen maatregel van 
bestuu r de e igenaar of houder van een motor
r ij tui g niet reeds naast den be tuurder voor 
overtreding van de daarin vervatte strafbe
pal ingen aansprakelij k is gesteld, zal di e eige
naar of houder op gel ij ke wijze aansprakel ij k 
zij n voor de door den bestuurder van een mo
torrijtu ig gepleegde overtreding van de tegen 
dezen a ls zoodanig ger ich te strafbepali ngen, 
ve rvat in die wet en d ien a lgemeenen maat
regel van bestuur, tenzij bekend is, wie d ie 
bestuurde r is, of wel deze op de eerste aan
maning van den betrokken ambtenaar van het 
Openbaar M inisterie b innen een daarbij te stel
len termij n door den eigenaar of houder is 
bekend gemaakt. 

2. Het bepaal de bij het eerste lid geldt 
slechts dan niet, wanneer door den eigenaar 
of houder van het motorrij tu ig aannemelijk 
wordt gemaakt, dat van dat r ij tuig tegen zijn 
wil is gebruik gemaakt en dat hij d it gebru ik 
redel ij ke rwijze n iet heeft kunnen beletten . 

41. Indien de eigenaar of houder van een 
motorrij tu ig is eene naamlooze vennootschap, 
wederkeer ige verzekerings- of waarborgmaat
sch appij , coöperatieve of andere rechtspersoon-
1 ijkhe id bez ittende vereen iging of stichting, 
worden in de gevall en. waarin wegens over
t reding stra f wordt bedreigd tegen eigenaren 
of houders van motorrij tuigen in deze wet of 
in den in artikel 2 bedoelden algemeenen 
maatregel van bestuur, de leden van het be
stuur a ls e igenaren of houder van het moto,·
r ijtu ig aangemerkt. 

42 . Met het opsporen van de feiten, straf
baar µ'este ld bij deze wet, den krachtens ar
t ikel 2 vastgestelden algemeenen maatregel 
van bestuur en de in artikel 5 bedoel de pro
vincia le verordeningen, zijn, behalve de bij 
a rtikel 141 van het Wetboek van Strafvorde
ring bedoelde personen, belast de door Ons 
aan te w ijzen ambtenaren der invoe rrechten en 
accij nzen, van den R ij ks- en den Provincialen 
W aterstaat en van prov inciale verkeersinspec
t ies . 

43. l. De door Ons aan te wijzen ambtena
ren der invoerrechten en accijnzen, van den 
Rijks- en den Provincialen Waterstaat en 
va n p ro vi nc ia le verkeers inspecties zij n bevoegd 
om, rleRnood bijgestaan ·door de ambtenaren 
van Rij ks- en gemeentepoli tie. en op koten 
rler overtreders, te doen wegnemen. beletten, 
Ye1-richton , of in den vor igen toestand herstel
len, hetgeen in strijd met deze wet, de door 
Ons ingevolge artikel 2 uitgevaard ii,:de voor
schri ften of de in artikel 5 bedoelde prov in
ciale ve rordeningen wordt gemaakt of ge
steld , ondernomen, nagelaten, beschad igd of 
weggenomen. 

2. Spoedeischende gevall en u itgezonderd , 
gesch iedt dit n iet dan nadat de belanghebben
de schriftelijk is gewaarschuwd. 

3. De in artikel 42 bedoelde personen, die 
een bevel gegeven hebben, a ls bedoeld in het 
laatste l id van artikel 33, zijn bevoegd, des
noods bijgestaan door de ambte naren va n de 
Rijks- en gemeentepoli t ie, te beletten of te 
verrichten, hetgeen in strijd met dat bevel is 
ondernomen of nagelaten . Zij ma ken h iervan 
proces-verbaal op en deelen dit aan dengene, 
tot wien het bevel was ge ri ch t, bi nnen drie
maal v ier en tw intig uren in afschrift mede. 

44. Voor motorrijtu igen, bij o penbare d ien
sten in gebrui k, kan door Onzen M inister van 
bepali ngen dezer wet ontheff ing worden ver
leend. Onze Mini ter doet daarvan aankondi 
ging in de Staatscourant. 

45. 1. In geval van oorlog, oorlogsgevaar, 
staat van oorlog of staat van beleg, dan wel 
in het geval , bedoeld bij arti kei 1 onder 2e. 
der wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128), 
gelden deze wet en de krach tens die wet vast
gestel de algemeene maatregel van bestuur en 
provinciale en plaatselijke verordeni ngen n iet 
ten aanzien van motorrij tui gen, rijwielen en 
andere rij - of voertuigen, voor zoover di e 
worden gebezigd ten behoeve van de land- en 
zeemacht en de door Ons aan te wijzen Rijks
diensten. 

2. I n geval van staat van oorlog of staat 
van beleg is het militaire gezag bevoegd in 
het in staat van oorlog of staat van be leg ver
klaard gebied voor chr iften te geven nopens 
het verkeer op de wegen, a fwij kende van de 
bepalingen van deze wet, van den krachtens 
deze wet vastgestelden algemeenen maatregel 
van bestuur en provincia le en plaatselijke ver
ordeningen , voor zooveel z~I ks door dat gezag 
in het belang van de ope, )are orde en ve il ig
heid of in het belang · an 's l ands defensie 
wordt noodig geacht . 

3. H et is verboden te h andel en in strijd 
met de in het tweede lid bedoelde voorschr if
ten. 

4. Door het bepaalde in de vor ige leden 
wordt de gewone aansprakel ij kheid, u it an
dere wettel ijke voorschr iften voortvloeiende, 
niet opgeheven of verminderd. 

46. 1. Het bepaalde bij arti kel 9. eerste 
lid, aanhef en onder l e en 2e., is n iet va n 
toepass ing, voor zooveel voldaan is aan de 
volgende vereischten : 

a. op of aan het moton-ij tu ig, waarmede 
wordt gereden, behoorlijk zich tbaar aanwezig 
is een vóór het in werk ing treden dezer wet 
overeenkomstig het bepaalde bij artikel 9, 
eerste lid . onder l e. der toen geldende Motor
en Rij wielwet aan den e igenaar of houder van 
dat motorrij tuig opgegeven nummer met let
ter, ingericht, aangebracht en ve rlich t als bij 
en ingevolge d ie wet bepaald ; 

b. aan den e igenaar of houder te r zake van 
de onder a bedoelde opgave overeenkomstig 
het bepaalde bij artikel 9, eerste l id, onder 2e. 
der onder c, genoemde wet een nummerbewijs 
is afgegeven en dit nummerbewijs zij ne gel
dighei d niet heeft verloren ; en 

c. na verloop van een jaar na de inwer
k ingtredi ng dezer wet de maand, overeenko
mende met die waa rin de onder b bedoelde 
a fg ifte plaats h ad, n iet is verstreken. 
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2. De rijbewijzen, afgegeven krachtens ar
tikel 15 van de voor de inwerkingtreding 
dezer wet geldende Motor- en Rijwiel wet, wor
den , voorzoover zij hunne geldigheid inge
volge de bepalingen dier wet niet verloren 
hebben, voor de toepassing dezer wet gedu
rende twee jaren na de afgifte dier bewijzen 
geacht ingevolge artikel 16 te zijn afgegeven. 

47. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel: ,, Wegenverkeerswet" . 

48. 1. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons vast te stellen tijdstip, op 
welk tijdstip vervalt de wet van 10 Februari 
1905 (Staatsblad n°. 69) , laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 19 Februari 1931 (Staatsblad 
n°. 60). 

2. D e aanhaling van artikelen of gedeelten 
van artikelen der wet van 10 Februari 1905 
(Staatsblad n°. 69) , zoo als deze sedert is ge
wijzigd, in andere wetten of a lgemeene maat
regelen van bestuur, wordt geacht wijziging 
te ondergaan in dien zin, dat verwezen wordt 
naar de overeenkomstige bepalingen van deze 
wet. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 

s. 555. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Waterstaat , 
van Lidth d e Jeude. 

(Uitgeg. 8 Octob,er 1935. ) 

13 S eptem be1· 1935. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van per
ceel en, erfdienstbaarheden en ándere za-

. kelijke rechten, noodig voor wijziging en 
uitbreiding van de e lectrische centrale van 
het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van 
F1·iesland, met bijkomende wer ken, te 
L eeuwarden. 

s. 556. 

13 Septembe1· 1935. WET, houdende goed
keuring van de opzegging voor Neder
landsch-fndië van de op 6 November 1925 
te 's-Gi·avenhage onderteekende herziene 
Schikking van Madrid van 14 April 1891 , 
betreffende de internationale inschrijving 
van fabr ieks- of handelsmerken. 

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

dat het wenschelijk is over te gaan tot opzeg
ging voor Nederlandsch-lndië van de op 6 
November 1925 te 's- Gravenhage onderteeken
de en bij de wet van 15 Maart 1928 (Staats
blad n°. 64) goedgekeurde herziene Schikking 
van Madtrid van 14 April 1891, betreffende de 
internationale inschrijving van fabrieks- of 
handelsmerken, bekendgemaakt in Neder
landsc h Staatsblad 1928, n°. 196 en Indisch 
Staatsblad 1928, n°. 530; 

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

Opzegging voor Nederlandsch- l ndië van de 
op 6 November 1925 te 's-Gravenhage onder
teekende herziene Schikking van Madrid van 
14 April 1891, betreffende de internationale 
inschrijving van fabrieks - of handelsmerken, 
wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Staat, 
M inister van Koloniën, 

H. Colijn. 
D e Ministe,· van Buitenlandsche Zak en, 

DeGr ae ff. 

s. 557. 

D e Minister van Handel , 
Nijve,·heid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n . 
(Uitg eg. 27 September 1935.) 

13 September 1935. WET tot regeling van 
den invoer van zinkwit en I ithopone. 

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

da.t door Ons bij besluit van 14 Februari 1935 , 
n°. 5 (Nederlandsche Staatscourant van 14 
Februari 1935 , n°. 32) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 596), de invoer van zinkwit 
en lithopone aan eene tijdelijke beperking is 
onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
wordell gedaan; . 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze .wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 4 maan
den , aanvangende 1 Februari 1935 en ,eindi
gende 31 Mei 1935, of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van: 

a. zinkwit voor zoover deze mee r bedraagt 
dan 100 ten honderd van de hoeveelheid welke 
gedurende de maanden Februari tot en met 
Mei van 1934 uit dat land is ingevoerd; 

b. lithopone voor zoover deze meer bedraagt 
dan 100 ten honderd van de hoeveelhe id 
welke gedurende de maanden Februari tot en 
met Mei van 1934 uit dat land is ingevoerd . 

2. Onze Minister · is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a l daar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Mi nis ter regel en gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen , welke tet bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
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besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besl uit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarva n en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stel t 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer , in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij , di e opzettelijk goederen invoer t 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
arti kelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vano-enisstra f van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats h ad, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter a fl evering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als m isdrijven beschouwd. 

6. M et het opsporen van fe ite n, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvorcleri ng aangewezen pe rsonen, bel ast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie , 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepal ing 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596) , van 
overeenkomstige toepassing. 

9 . Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, vol gende op dien der afkond i
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13clen Sep

tember 1935. 

s. 558. 

WILHELM! A. 
De Min ister van Handel , 
Nij ·verheid en Sch eepvaart, 

H. G e I i s se n. 
(Uitg eg . 18 Octob er 1935.) 

13 S eptember 1935. WET tot regeling van 
den invoer van papier en papierwaren . 

Wij WILHELMI NA, enz . .. . doen te wete n: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 1 Mei 1935 , n°. 2 

(Nederla,uliJche Staatscourant van 1 Mei 1935 
n°. 84) ingevolge artikel 2 der "Crisis invoer
wet" 1931 (Staatsblad n° . 535), gewijzigd bij 
de wet van 17 November 1933 {Staatsblad n °. 
596); de invoer van papier en papierwaren 
wederom aan eene tij delijke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zooclanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal wor
den gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. l. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Za ken . 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 8 maan
den, aanvangende 1 Mei 1935 en eind igende 
31 December 1935 of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaal d, is de invoer u it ieder land 
verboden van: 

a. druk- en schrijfpap ier, voor zoover deze 
meer bedraagt cla n 90 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gem iddeld per 8 maanden 
in de jaren 1933 en 1934 uit dat l and is in
gevoerd; 

b. cell ophaan, voor zoover deze meer be
draagt dan 100 ten honderd van de hoeveel
he id, wel ke gemiddeld pe r 8 maanden in het 
j aa r 1933 uit dat la nd is ingevoerd; 

c. ander pap ier , voor zoover deze meer be
draagt dan 90 ten honde rd van de hoeveel
heid, welke gemiddeld per 8 maa nden in de 
j a ren 1933 en 1934 u it dat land is ingevoerd ; 

d. papierwaren , voor zoover deze meer be
draagt clan 90 ten honderd van de hoeveel
he id , welke gemiddeld per 8 maanden in de 
jaren 1933 en 1934 u it dat la nd is ingevoerd; 

e. asphaltclakpapier, voor zoàver deze meer 
bedraagt dan 100 ten honderd van de hoeveel
he id, welke gemiddeld pe r 8 maanden in de 
jaren 1933 en 1934 uit dat land is ingevoerd; 

/ . behangselpapier, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 100 ten honderd van de hoeveel
heid, welke gemiddeld per 8 maanden in de 
j a ren 1933 en 1934 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waa r
op dit besluit in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zull en voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondern contingenten in de plaats tre
den van de in het eerste lid bedoelde contin
genten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoe lde . 

3. 1. Gedurende het in het vor ig arti kel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaa r 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij word t overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen l\1inister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
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Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wij ze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vast.stelling van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten , aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden , aan belanghebbenden wor-
den in rekening gebracht. · 

3. In een beslu it, a ls in het vorig li d be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
ste llen ten aanzien van de in dat beslu it ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste li d afwij kingen toe te 
staan. 

4 . Een beslu it, als in di t artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscou,·ant be
kendgemaakt. 

4. · 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. H ij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10, 000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanz ien waarvan 
de overtreding plaat.s had , kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
d ie eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter a fl everi ng in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strij d met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls m isdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten , strafbaar 
gestel d bij deze wet, zijn, beha] ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvorderi ng aangewezen personen , belast 
a lle ambtenaren der R ij ks- en gemeentepol itie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accij nzen. . 

7. Op fe iten, vall ende in eene strafbepal mg 
dezer wet, zij n niet van toepass ing de straf
bepal ingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorsch r iften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisis invoerwet" 1931 
(Staatsb lad n° . 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596 ), van 
overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op d ien der afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen , enz.; 
Gegeven te ·s-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935 . 
WILH ELMI NA. 

D e J,f inister van H and,el, 
Nijverheid en Scheepvaa,·t, 

H. G e l i s s e n. 
(Uitgeg. 15 October 1935 . ) 

s. 559. 

13 Septembe,· 1935. WET tot regeling van 
den invoer van sch roefbouten. 

Wij WILH EL MINA, enz. . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genom en hebben, 

dat door Ons bij beslu it van 11 Mei 1935, 11°. 
30, (Nederl andsche Staatscourant van 14 Mei 
1935, n° . 93), aangevuld bij Ons beslu it van 
7 J uni 1935, n°. 46, (Nede1·landsche Staats
courant van 11 J uni 1935, n°. 111 ) ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad n°. 59 6) , de in
voer van sch roefbouten , schroeven, moeren en 
steunmateriaal voor vrijl e idingen aan eene t ij . 
<lelijke beperking is onderworpen en dat ar
t ikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat beslu it geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat W ij , den R aad van State, enz" 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rech t.stree ks ui t het bui tenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze M in ister", de M in ister van Eco
nom isch e Zaken . 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 4 maan
den, ingaande 1 Mei 1935 en eind igende 31 
Augustus 1935 of zooveel eerder a ls door Ons 
op voord racht van Onzen Min ister za l worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van 

a. sch roefbouten en schroeven van ijze r of 
staal, met een di ameter van 41/2 m .M . of meer, 
met of zonder kop en in het eerste geval on
geacht den vorm van den kop, met ui tzonde
ri ng van houtsch roeven met bollen, h a l fver
zonken of verzonken kop, indien voorz ien van 
gleuf ; benevens v ierkante en zeskante moeren 
van ij zer of staal , a l dan n iet voorzien van 
sch roefdraad, indien zij voorzien zij n van een 
doorloopend gat met een di ameter van 4 m .M . 
of meer voor zoover deze meer bedraagt dan 
40 ten honderd van de hoeveel he id, we lke ge
m iddeld per 4 m aanden in het jaar 1933 u it 
dat land is ingevoerd ; 

b. steunmateriaal voor vrij leidingen, geheel 
of hoofdzakelijk ui t ij ze r , of staal , a l dan 
n iet voorzien van sch roefdraad voor zoover 
deze meer bed raagt dan 100 te n honderd van 
de hoeveelheid, welke gemiddeld per 4 maan
den in het jaar 1933 ui t dat land is inge
voerd. . 

De u itvoering van bovengenoemde schroef
bou ten, sch roeven en moeren en steunmate
r iaal voor vrijl eidingen kan zijn zwart, b lank, 
ha lfbl ank, verzinkt, ver tind, vern ikkeld , ver
ch roomd, verkoperd, geverfd of gelakt. 

2. O nze M in ister is bevoegd o m boven de 
ingevolge het vorig lid bepaa lde contingenten, 
bijzondere contingenten vast te stell en :vo01· 
den invoer uit nader door hem aan te WIJ zen 
landen. 

3. Indien en inzoover re op den dag, waarop, 
d it beslu it in werk ing treedt, bij zondere con
t ingenten van krach t zij n, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken , zull en . voor he_~ nog 
n iet verstreken gedeelte van dien term1J n de 
bijzondere cont ingenten in de plaats treden 
va n de in het eerste lid bedoelde contm genten" 
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4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, wel ke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig a rtikel 
genoemde t ij dvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zij n toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen :Minister afgegeven vergun
ning. 

2. D oor Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wij ze , 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vastst€lling van bed ragen, welke ter bestrij 
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
beslui t verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig li d be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanz ien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij 
zondere omstand igheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4 . Een besluit, als in dit a rtikel bedoeld, 
wordt in de N ede.-landsche Staatscourant be
kendgem aakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepal ingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid , is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
a rtikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
, ,angenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwij l de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard . 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanb iedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
k rachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , beha] ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrech ten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezei: wet, zij n niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n° . 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet treedt in werk ing met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkond i
g ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 

s. 560. 

WILHELMINA. 
D e M iniste1· van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 15 October 1935.) 

13 Septemb e,· 1935 . WET tot regeling van 
den invoer van zinkwit en lithopone. 

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

dat door Ons bij besluit van 29 Mei 1935, N°. 
38 (Nederlandse/ie Staatscourant van 31 M ei/ 
1 J uni 1935, N°. 105) ingevolge a rtikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van zinkwit 
en lithopone wederom aan eene tijdelijke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening 
van het in dat beslui t geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de M inister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 Juni 19 35 en e indigende 
31 Augustus 1935 of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer u it ieder land 
verboden van: 

a. zinb.-wit, voorzoover deze meer · bedraagt 
dan 100 ten honderd van de hoeveelheid, 
welke gedurende de m aanden Juni tot en met 
Augustus van het jaar 1934 uit dat land is 
ingevoerd; 

b. li thopone, voorzoover deze meer bedraagt 
dan 100 ten honderd van de hoeveelheid , 
welke gedurende de maanden Juni tot en met 
Augustus van het jaar 1934 uit dat land is 
ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op dit besluit in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zij n, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zull en voor het 
nog n iet verstreken gedeelte van dien ter
m ij n de bijzondere contingenten in de plaats 
treden van de in het eerste l id bedoelde con
tingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een I ij st van goederen , we lke niet va l· 
Jen onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artike l 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zij n toegestaan , tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 
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2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene verg unning, in het vor ig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdhe id 
worden verleend, nadere voorschri [ten vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsm ede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste I id afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze l\Iinister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer .aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vori g 1 id , is verboden. 

5. 1. Hij, di e opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
a rtikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzi en waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft h ij , 
die een ig goed verkoopt, te koo p aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflever ing in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. D e feiten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accij nzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepali ng 
dezer wet, zijn niet van toepass ing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti ke-
1 en 5, 6 en 7 der "Cris isinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535 ), gewijzigd bij de wet van 
17 ovember 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in we rking met ingan g 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en beve len, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 

L. & S . 1935. 

VlILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijve1·heid en Scheepvaart , 

H. G e 1 i s s e n. . 
(Uityeg. 18 October 1935.) 

s. 561. 

13 Septembe,· 1935. WET tot regeling van 
den invoer van lint, band en veters. 

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

dat door Ons bij besluit van 29 Mei 1935 n°. 
37 (Nede,rlandsche Staatscourant van 31 Mei/ 
1 Juni 1935 n° . 105) ingevolge artikel 2 der 
.,Cris i invoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzi gd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van lint en 
band met twee zelfkanten en veters, zonder 
rubber, niet van wol en halfwol of van echte 
zijde, van kunstzijde of van beide, alsmede van 
elastiekband en koordelastiek, niet breeder 
dan 5 c.M. wederom aan eene t ijdelijke be
perking is onderworpen en dat a rtikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening 
van het in dat besluit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze l\1inister", de Minister van Eco
nomische Za ken. · 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 m aan
den , aanvangende 1 Juni 1935 en e indigende 
31 Mei 1936 of zooveel eerde r a ls door Ons 
op voordracht va n Onzen Minister za l worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van I int en band met twee zelfkanten en 
veters , zonder rubber, niet van wol en half
wol of van echte zijde, van kunstzijde of van 
beide, alsmede van elastiekband en koord
elastiek, niet breeder dan 5 c.M., voorzoover 
deze meer bedraagt dan 30 ten honderd van 
de waarde, welke per 12 maanden in het jaar 
1932 aan die goederen uit dat land is inge
voerd, met dien verstande, dat gedurende den 
in dit a rtikel genoemden termijn uit ieder 
land niet mee r ten invoe r zal worden toege
laten dan 40 ten honderd van de hoeveelhe id, 
welke per 12 maanden in het jaar 1932 aan 
di e goederen uit dat land is ingevoe rd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vor ig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zoovene op den dag, waar
op dit besluit in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de p laats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld eene lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vor ig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a l daar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
n ing. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 

55 
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waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vasts~lling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten , aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een beslu it, als in het vorig I id be
doeld kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
word~n ve rl eend nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit g~
stelde regelingen, alsmede op grond van b1J
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende ~et 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach-
tens het vorig lid , is ver~?den. . 

5. 1. Hij , die opzettehJk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt ge traft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maand~_n of 
geldboete van ten hoogste f 10,00~, terw1Jl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. .. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft_ h1J, 
die eenig goed ver koopt, te koo p aanb1ed_t, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering 1_11 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat ~et 1s 
ingevoerd in strijd met_ een ver_bod m en 
krachtens het bepaalde 111 de artikelen 2, 3 
en 4. .. 

3. De feiten, strafbaar gesteld b1J deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. M et het opsporen van feiten, straf~aar 
gestel d bij deze wet, zijn, behalve de b1J of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. . 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepal mg 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepal ingen, voorkomende in cl~. wetten betref
fende de invoerrechten en acc1Jnzen. 

8. Met betrekking tot de in .~n krachtens 
deze wet gegeven voorschriften z1Jn de artike
len 5 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad, n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomst ige toepassing. . . 

9. Deze wet treedt in werkmg met mgan!s 
van den dag, volgende op di en der afkoncl1-
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 

D e M ini.~te1· ·van Handel, 
Nijv-erheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 

( Uitgeg. 22 October 1935.) 

s. 562. 

13 Septembe1· 1935. WET tot regeling van 
den invoer van aal en paling. 

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

dat door Ons bij besluit van 28 Mei 1935 N°. 
35 (N ederlandsche Staatscourant van 29 Mei 
1935 N°. 104) ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), gewij 
zigd bij de wet van 17 November 1933 (Staats
blad, N°. 596), de invoer van aal en paling 
wederom aan eene tijdelijke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal wor
den gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buiten] and of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nom ische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Juni 1935 en eindigende 
31 Mei 1936 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Min ister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van aal en paling, voorzoover deze meer be
draagt dan 25 ten honderd van de hoeveel
heid, welke gemiddeld per 12 maanden in de 
jaren 1931 , 1932 en 1933 uit dat land is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op dit besluit in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waa rvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zul Jen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere cont ingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld eene lijst van goederen, welke niet va l
len onder de in het ee rste I id bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vor ig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig l id be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig li d be
doeld . kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
wordén verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
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bepaalde in het eerste l id afwij kingen toe te 
staan. 

4. Een beslu it, a ls in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stel t 
Onze M in ister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewij s van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde k rach
tens het vori g lid , is verboden. 

5. 1. H ij , die opzettelij k goederen invoert 
in strij d met het bepaalde in en krach tens de 
a r ti kelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanz ien waarvan 
de overtreding p laats h ad , kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
d ie eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a fl evert of ten verkoop of ter a fl evering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strij d met een verbod in en 
krach tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als m isdrij ven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha! ve de b ij of 
krach tens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren der Rij ks- en gemeentepoli t ie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrech ten en 
accij nzen. 

7. Op feiten, vall ende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepass ing de straf
bepali ngen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accij nzen . 

8. Met betrekki ng tot de in en krach tens 
deze wet gegeven voorsch r iften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsb lad n°. 535) , gewijzigd bij de wet van 
17 N ovem ber 1933 (S taatsblad n° . 59 6) , van 
overeenkomst ige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werk ing met ingang 
van den dag, volgende op d ien der a fkond i
g ing. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tem ber 1935 . 

s. 563. 

WILHELMI N A . 
De Ministe1· van H andel , 
Nijverheid en Scheepvaart , 

H . G e 1 i s s e n . 
( Uitgeg. 22 October 1935.) 

13 September 1935 . WET tot regel ing van 
den invoer van versche zeev isch , met ui t
zonder ing van h aring . 

Wij WILHELM INA, enz. . .. doen te weten : 
Al zoo Wij in overwegi ng genomen hebben, 

dat door Ons bij besl ui t van 28 Mei 1935 n°. 
36 (Nederlandsche S taatscourant van 29 Mei 
1935, n° . 104) ingevolge artike l 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (S taatsb lad n° . 535), gewij 
zigd bij de wet van 17 N ovember 1933 (Staats
blad n°. 59 6), de invoer van versche zeevisch , 
met ui tzondering van har ing wederom aan 

eene t ijdelijke beperking is onderworpen en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodan ig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van S tate, enz. 
A rt. 1. In deze wet is te verstaan onde1' : 
l. ,, invoer" , invoer in het vrije vel'keer 

rechtstreeks u it het bu itenl and of na voora f
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,zeevisch", a lle versche, gekoelde of 
bevroren zeev isch, a lsmede n iet door zouten 
verduurzaamde, doch slech ts met zout ver
mengde of besprenkelde of van pekel met een 
zoutgeha lte van m inder dan 20 pct. voorziene 
zeev isch , een en ander met uitzondering van 
haring; ,, 

3. ,,aanvoer , het lossen van zeev isch u it 
andere dan van Nederlandsche kenteekenen 
voorz iene schepen, rech tstreeks van de visch
gronden komende; 

4. ,,Onze M inister", de Min ister van Eco
nom ische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Juni 1935 en e indi gende 
31 Mei 1936 of zooveel eerder a ls door Ons op 
voordrach t van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer u it ieder land verboden 
van zeev isch , voor zoover deze m eer bedraagt 
dan 50 ten honderd van de hoeveelhe id , welke 
gemiddeld in de jaren 1930, 1931 en 1932 van 
deze v isch ui t dat land is ingevoerd . 

2. Gedurende het in het vor ig lid genoemde 
tijdvak is de aanvoer van zeevisch , ui t alle 
schepen van vreemde ken teekenen voo rzien , 
slech ts toegestaan voor zoover deze niet meer 
bedraagt dan 50 ten honderd van de hoeveel 
he id, welke gemiddeld in de jaren 1930, 1931 
en 1932 van deze v isch ui t schepen, van eenig 
kenteeken van dat land voorz ien is aange
voerd . 

3. Zoodra de voor eeni g land ingevolge 
het vor ig lid toegestane hoeveelhe id voor aan
voer van zeev isch is bereikt, is de verdere 
aanvoer ui t schepen, van eenig kenteeken van 
dat l and voorz ien, ver boden. 

4. Boven de ingevolge het eerste lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen M inister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bij zondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verl eend. 

3. 1. Gedurende het in het vor ig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer de r a l daa r 
genoemde art ikelen niet zijn toegestaan , tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene dàartoe door of 
vanwege Onzen Min ister a fgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voo rdrach t van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
vooqvaarden , krach tens wel ke en de wij ze, 
waarop eene vergunning, in het vor ig lid be
doeld , wordt verstrekt, a lsm ede betreffende de 
vasts teil ing van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten, aan de u itvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besl u it, als in het vor ig l id be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend , nadere voorsch r iften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat beslu it ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandi gheden daarvan en van het 
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bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artike l bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. l. Voor de toepassing dezer wet ste lt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met ·het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. l. Hij, die opzettelijk goederen invoel't 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanz ien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , behàlve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der R ijks- en gemeentepolitie , 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vall ende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toe passing de stra f
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Cris isinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535}, gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596}, van 
overeenkomstige toepas ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 

s. 564. 

WILHELMINA. 
De Minister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
( Uitgeg . 22 Octo ber 1935.) 

13 Sepbember 1935. WET, houdende regeling 
betreffende het uitverkoopen en opruimen 
in h et winkelbedrijf. 

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

dat het wenschelijk is, rege len vast te stellen, 
betreffende het uitverkoopen en opruimen in 
het winkelbedrijf; 

Zoo is het, dat ·wij , den Raad van State, enz. 
Art. l. Onder "de K amer van K oophande l 

en Fabrieken" verstaat deze wet de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken, binnen welker 
gebied een als uitverkoop of a ls opruiming 

aangekondigde verkoop wordt of zat worden 
gehouden. 

2. 1 . H et is verboden in het winkelbedrijf 
een verkoop aan te kondigen onder de aan
duiding "uitverkoop" of "opruiming" zonder 
daartoe van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken ingevolge deze wet verkregen ver
gunning. 

2. H et is, behoudens het bepaalde in het 
vorig lid, verboden in het winkelbedrijf een 
verkoop op zoodanige wijze aan te kondigen, 
dat daardoor redelijkerwijze de indruk wordt 
gewekt van een tijdelijke voordeel ige aanbie
ding in verband met bijzondere omstandighe
den , welke zich ten aanzien van een winkel
nering kunnen voo rdoen. 

3. l. De bepaling van het ee rste lid van 
artikel 2 is niet van toepassing op de aankon
diging van verkoopen in verband met jaars
of seizoenswisseling. 

2. Het is verboden de in het vorig lid be
doelde verkoopen aan te kondigen onder een 
andere aandu iding dan een der navolgende : 
"jaarlijksche opruiming", ,,ha l fjaarlijksche 
opruiming", ,,seizoenoprui1ning" , ,,balansop
ruiming", ,, inventarisopruiming". 

4. l. Een vergunning, als in het eerste lid 
van artikel 2 bedoeld , wordt schriftelijk aan
gevraagd. 

2. De aanvrage moet een nauwkeurige op
gave inhouden van: 

a. de reden van den verkoop; 
b. het tijdstip van aanvang va n den ver

koop; 
c. de local ite it, waar de verkoop zal wor

den gehouden. 
3. De aanvrage moet tevens inhouden een 

opgave, waarin , ten genoegen van de K amer 
van Koophandel en Fabrieken, vermeld is de 
soort der goederen, welke in den verkoop zul
len betrokken zijn. 

4. De aanvrage houdt voorts de verklaring 
in , dat de aanvrager bereid is aan de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken te a ll en tijde 
een onderzoek inzake de verstrekte gegevens 
en naar de boekhouding, voorzoover deze op 
den verkoop betrekking heeft, toe te staan. 

5. l. De Kamer van K oophandel en F a
brieken verstrekt den aanvrager bij de on t
vangst der overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 4 ingediende aanvrage daarvan een 
schriftelijk bewijs. Het model van dit bewijs 
wordt doo r Onzen Minister, met de uitvoe
ring van deze wet belast, vastgeste ld. 

2. De aanvrager is verplicht te zorgen, 
dat dit bewijs gedurende een week na den 
dag van ontvangst daarvan, aan den ingang 
of aan een der ingangen van de locali teit, 
waar de verkoop zal worden gehouden, opge
hangen is en blijft, zooda11ig, dat daarvan 
van buiten af gemakkelijk kan worden kennis 
genomen. 

3. De aanvrage wordt gedurende acht da
gen na dien der dagteekening van het in het 
eerste lid bedoelde bewijs ten kantore van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
een ieder ter inzage gelegd. Gedurende dezen 
tijd ku nnen bezwaren daartegen schriftelijk 
bij de Kamer worden ingediend. 

4. De Kamer van Kooph ande l en Fabrie
ken bes! ist op de aanvrage ui ter! ijk een week 
na a floop van den in het vorig lid bedoelden 
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termijn, zoo noodig na den aanvrager en den
gene, die tegen de aanvrage bezwaar indiende, 
gehoord te hebben. 

6. 1. D e K amer van Kooph andel en Fa
brie ken verleent vergunning tot het aankon
digen van een verkoop uitsluitend onder de 
aanduid ing "u itverkoop", a l da n n iet met 
vermelding van de reden van den verkoop, 
indien het betreft een verkoop in verband met: 

a. het ophe ffen eener winkelnering ; 
b. het staken van den verkoop van een of 

meer soo rten van goederen, tot een winkel
nering behoorende. 

2. De Kamer van Kooph andel en Fabrie
ken verleent vergunning tot het aankondigen 
van een verkoop uitsluitend onder de aandui
ding " opruiming", al dan niet met vermel
d ing van de reden van den verkoop, indien 
het betreft een verkoop in verband met andere 
bijzondere omstandi gheden, welke zich ten 
aanzien van een winkelnering, bij overdracht, 
verplaats ing, verbouwing of a nderszins, kun
nen voordoen en indien deze, naar het oordeel 
van de Kamer, een opruiming wettigen. 

3. De K amer van Kooph a ndel en Fabrie
ken we igert vergunn ing tot het aankond igen 
van een verkoop onder de aanduiding "uitver
koop" of · onder de aanduiding "opruiming" , 
indi en naar haar oordeel de omstandigheden, 
in verband waarmede ingevolge het in het 
eerste en in het tweede lid bepaalde een ver
koop onder de aanduiding "u itverkoop" of 
onder de aanduiding "opruiming" m ag wor
den aangekondigd , niet geacht kunnen worden 
te goeder trouw aanwezig te zijn. 

4. D e K amer van Koophandel en Fabrie
ken kan vergunning tot het aankondigen van 
een verkoop onder de aanduiding "ui tverkoop" 
weigeren, indier gel ijksoortige goederen, a ls 
waarop deze verkoop betrekking zal hebben, 
zijn betrokken geweest in een onder de aandui 
ding " uitverkoop" aangekond igden verkoop, 
door denzelfden aanvrager in dezelfde ge
meente b innen één jaar vóór de indiening van 
de aanvrage gehouden. 

7. 1. Indien de K amer van Koophandel en 
Fabrieken besluit tot het verleenen der ver
gunning, verstrekt zij den aanvrager daarvan 
een schriftelijk bewijs, waar in vermeld zijn 
het tijdstip van aanvan g van de n verkoop, al s
m ede de locali teit, waar deze zal worden ge
houden . H et model van dit bewij s wordt door 
Onzen Minister, met de uitvoering van deze 
wet bel ast, vastgesteld. 

2. De houder der vergunning is verplicht 
te zorgen, dat di t bewijs tijdens den duur van 
de aankond ig ing aan den ingang of aan een 
der ingan!len van de locali te it, waar de ver
koop wordt of zal worden gehouden, opge
hangen is en bl ij ft, zoodanig, dat daarvan van 
bu iten a f gem a kkelijk k a n worde n ke nni s ge
nomen. 

3. Indien de K amer van Koopha ndel en 
Fabrieken het verJeenen van de vergunning 
weigert, wordt van deze we igering, .onder op
gave van redenen , aan den aanvrager schrif
telijk mededeel ing gedaan . 

8. 1. E en onder de aanduiding "u itver
koop" aangekondigde verkoop mag slechts 
worden gehouden gedurende ten hoogste drie 
m aanden na het in de vergunn ing vermelde 
tij dstip van aanvang van de n verkoop; deze 

termijn kan door de K amer van Koophandel 
en Fabrieken in bijzondere gevallen, ter be
oordeeling van de K amer, met ten hoogste 
dri e maanden worde n verl engd. 

2. E en krachtens een vergunning onder de 
aanduiding " opruiming" aangekondigde ver
koop mag slechts worden gehouden gedurende 
ten hoogste één maand na het in de vergun
n in g vermelde tijdstip van aanvang van den 
verkoop. 

9 . 1. V erlenging van den termijn, in het 
eerste lid va n artikel 8 bedoeld, wordt schrif
telijk aangevraagd uiterlij k één week vóór het 
verstrij ken van dezen termijn . 

2. Indien de K a mer van Koophandel en 
Fabrieken beslu it tot verlenging van de n ter
m ijn, verstrekt zij den aanvrager daarvan een 
chriftelij k bewijs. H et model van dit bewijs 

wo,·dt door Onzen lfinister, met de uitvoer ing 
van deze wet belast, vastgesteld. 

3. D e aanvrager is verplicht te zorgen, dat 
di t bewijs tijden den duur van de verl enging 
aan den ingang of aan een der ingangen van 
de localiteit, waar de verkoop word t gehou
den, opgeh angen is en blijft, zoodanig, dat 
daarvan van bui ten a f gemakkelij k ka n wor
den kennis genomen. 

4. Indien de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken de verlenging we igert, wordt van 
deze weigering onder opgave van redenen, 
aan den aanvrager schri ftelijk mededeel ing 
gedaan . 

10 . De K amer van Koophandel en Fabrie
ken is bevoegd, aan een uit haar m idden te 
benoemen commiss ie van ten minste vijf leden 
op te dragen, bij de Kamer ingediende aan
vragen, a ls bedoeld in artikel 4 en artikel 9, 
eerste lid, namens haar te onderzoeken en 
daaromtrent namens haar te bes] issen. 

11. 1. V an de beslissingen van de Kamer 
van Kooph a ndel en F a brieken kan de aanvra
ger binnen twee weken na dagteekening der 
bes liss ing in beroep komen bij Onze n Minister, 
met de uitvoering van deze wet belast, door 
indiening, van een met redenen omkleed be
roepschr ift. 

2. V an het beroep geeft Onze Minister ken
nis aan de K amer van Kooph andel en F a
brieken . 

3. Onze Minister besl ist b innen een maand 
na den dag, waarop de voorziening is ge
vraagd. In geval van bekrach tiging der be
sl iss ing van de Kamer van Kooph andel en 
Fabrieken doet hij daarvan aan de K amer en 
aan den aanvrager binnen acht dagen schrif
tel ij k mededeeling. In geval van vernietiging 
zendt hij de aanvrage b innen acht dagen aan 
de Kamer terug ter verdere behandel ing met 
inachtneming van de door hem in beroep ge
nomen besl issing; de K amer neemt binnen 
acht dagen n a ontvangst daarvan een nieuwe 
besli ss ing. 

12. 1. V erknopen in verband met jaars- of 
eizoenswisseling wel ke onder een der in het 

tweede l id van artikel 3 bedoelde aanduidin
gen worden aangekond igd, zullen uitsl uitend 
mogen worden gehouden tusschen 1 J a nuar i 
en 1 F ebruari en tusschen 15 Juli en 15 
Aug ustus. 

2. Door Ons ka n bij algemeenen m aatregel 
van bestuur voor een of meer bepaa lde, in 
di en maatregel te vermelden , g roepen van 
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winkelneringen een ander tijdvak worden aan
gewezen, waarbinnen eon verkoop, als waarop 
het eerste I id betrekking heeft, uitsluitend zal 
mogen worden gehouden. 

3. De K amer van Koophandel en Fabrie
ken is bevoegd in bijzondere gevallen voor een 
of meer bepaalde groepen van winkelneringen 
in een gemeente of in een deel eener gemeente 
een a nder t ijdvak, dan in de beide vorige 
leden bedoeld, aan te wijzen, waarbinnen een 
verkoop, a ls waarop het eerste I id betrekking 
heeft, uitsluitend zal mogen worden gehou
den; van deze aanwijzing gesch iedt openbare 
kennisgeving. 

13. 1. Het is verboden in een verkoop, aan
gekondigd onder een der in de artike len 2, 
eerste lid en 3, tweede lid , bedoelde aandui
dingen, andere soorten van goederen te ver
koopen dan gewoonlijk in de betreffende win
kel nering worden verkocht. 

2. H et is verboden in een verkoop, aange
kondigd onder een der in artikel 2, eerste I id, 
bedoelde aanduidingen, goederen te betrek
ken , die ten tijde van het indienen der aan
vrage om vergunning niet tot den handels
voorraad van de betreffende winkelnering be
hoorden. 

3. H et is verboden in een verkoop, aan
gekondigd onder een der in artikel 3, tweede 
l id , bedoelde aanduidingen, goederen te be
trekken, die bij den aanvang van het bij of 
krachtens artikel 12 vastgestelde tijdvak niet 
tot den handelsvoorraad van de betreffende 
winkelner ing behoorden. 

14. Ter bestrijding van kosten, welke aan 
de uitvoering dezer wet zijn verbonden, kan 
door de K amer van Koophandel en F abrieken 

ter zake van elke bij haar ingediende aan
vrage een vergoeding worden geheven ten be
drage van ten hoogste één gulden. 

15. 1. M et hechtenis van ten hoogste twee 
weken of geldboete van ten hoogste vijfhonderd 
gulden wordt gestraft : 

a. hij , die ha ndelt in strijd met het be
paalde in een der artikelen 2 en 3, tweede I id; 

b. hij , die handelt in strijd met een op
gave, als bedoeld in het derde lid van artikel 
4, of met een verklaring, als bedoeld in het 
vi erde 1 id van artikel 4; 

c. hij , die handelt in strijd met het be
paalde in een der artike len 5, tweede lid , 7, 
tweede lid. 8, 9, derde lid en 13; 

d. hij, die een verkoop, als bedoeld in ar
tikel 12, houdt buiten het tijdvak, daarvoor bij 
of krachtens dat artikel vastgesteld. 

2 . Indien tijdens het plegen van het feit 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert een 
vroegere veroordeel ing van den schuldi ge we
gens gel ijke of andere overtreding dezer wet 
onherroepelijk is geworden, kan hechtenis van 
ten hoogste vier weken of geldboete van ten 
hoogste du izend gu lden worden opgelegd. 

3. De bij dit artikel strafbaar gestel de fei
ten worden a ls overtredingen beschouwd . 

16. 1. Indien de in het vorige artikel straf
baar gestelde feiten worden gepleegd door of 
vanwege een naam looze vennootschap, een 
coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging of een stichting, wordt 
de strafvervolging ingesteld en wordt de straf 
uitgesproken tegen de leden van het bestuur. 

2. Geen straf wordt uitgesproken tegen 

hem, van wien blijkt, dat het fe it bui ten zijn 
toedoen is gepleegd. 

17. 1. Allen, die uit hoofde van hun ambt 
of beroep betrokken zijn bij de uitvoering van 
deze wet, zijn verplicht tót geheimhouding van 
a l hetgeen hun in hun hoedanighe id is bekend 
geworden, voor zoover zij niet uit hoofde van 
dat ambt of beroep tot mededeeling daarvan 
zijn gehouden. 

2. Deze verplichting geldt mede voor des
kundigen, die in verband met de uitvoering 
dezer wet geraadpleegd of met eenige werk
zaamheid belast worden. 

3. Hij, die opzettelijk de verplichting tot 
geheimhouding schendt, wordt gestraft met 
gevangen isstraf van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste zeshonderd gul
den. 

4. Hij , aan wiens schuld schending van de 
verplichting tot geheimhouding is te wijten, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
drie maanden of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden. 

5. H e t feit wordt beschouwd als een mis
drijf. 

18. Met het opsporen van de overtredingen 
van deze wet zijn, beha] ve de bij of krachtens 
artikel 141 van het Wetboek van Strafvorde
ring aangewezen personen, be last: 

a. de ambtenaren van rijks- en gemeente
politie; 

b. zij , die daartoe door Onzen Minister, 
met de uitvoering van deze wet belast, zijn 
aangewezen. 

19. Deze wet treedt in werking op een na
der door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 

s. 565. 

WILHELM! A. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. Ge 1 i s se n. 
(Uitgeg . 1 October 1935.) 

13 September 1935. WET tot w1Jz1ging en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Rijksbegroot ing voor het dienstjaa r 1935. 
(Rentelooze voorschotten ten behoeve van 
de zeescheepvaart.) 

s. 566. 

13 September 1935. WET tot regeling va11 
den invoer van metaaldraadgloeilarnpen. 

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

dat door Ons bij beslui t van 29 April 1935 
N°. 9 (Nederlandsche Staatscourant van 30 
April 1935, n°. 83) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van metaal 
draadgloeilampen wederom aan eene tijdelijke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zooda
nig geval een voorstel van wet tot voorziening 
van het in dat besluit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat V.' ij, den R aad van State, enz. 
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Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. 11 invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. l. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Mei 1935 en e indigende 
30 April 1936 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van metaaldraadgloeilampen, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 50 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gem iddeld per 12 maanden 
in de jaren 1930 en 1931 van die goederen 
uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bij zondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wij zen 
landen. 

3. l. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde t ijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vaststell ing van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig li d be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschr iften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regeli ngen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. E en beslui t, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. l. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vor ig lid , is verboden. 

5. l. Hij, die opzettelij k goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter af lever ing in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd . 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld b ij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 

Strafvordering aangewezen personen, belast 
al le ambtenaren der R ij ks- en gemeentepol it ie, 
zoomede de ambtenaren der . invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zij n niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrech ten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werki ng met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 

s. 567. 

WILHELM! A. 
De Minister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. Ge I i s se n. 
(Uitgeg. 22 Octobe,· 1935.) 

13 Septe,nber 1935. WET tot regeling van 
den invoer van kunstzijden garens. 

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

dat door Ons bij besluit van 29 Mei 1935 N° . 
36 (Nederlandsche Staatscourant van 31 Mei/ 
1 Juni 1935 N°. 105) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535) 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N °. 596), de invoer van kunst
zijden garens in el ken opmaak wederom aan 
eene tijdelijke beperk ing is onderworpen en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorz iening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, em 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
l. ,,invoer", invoer in het vrije verkee1 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze M ini ter", de Minister van Eco
norn ische Zaken. 

2. l. Gedurende het tijdvak van 5 maan
den, aanvangende 1 Juni 1935 en e indi gende 
31 October 1935 of zooveel eerder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen :Min ister zal worden 
bepaald, is de invoer ui t ieder land verboden 
van kunstzij den garens in eiken opmaak, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 80 ten honderd 
van de hoeveelhe id welke gemiddeld per 5 
maanden in de jaren 1933 en 1934 uit dat 
1 and is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vor ig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen . 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op dit besluit in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
m ij n nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van d ien termijn 
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de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. l. Gedurende het in het vor ig artikel 
genoemde tijdvak zal de .. invoer der aldaa.~ 
genoemde artikelen niet z1Jn toegestaan, tenzIJ 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wij ze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld , wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen , welke ter be
strijding van kosten , aan de uitvoering van 
dat beslui t verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
word~n verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in d it artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscoui·ant be
kendgemaakt. 

4. l. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaa lde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
arti kei en 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens a1·tikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn n iet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrech ten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n° . 596) , van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag, volgende op dien der a fkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 

s. 568. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e 1 i s s e n. 
( Uitgeg. 15 Octob er 1935.) 

13 S eptembe,· 1935. WET tot goedkeuring 
van het op 16 November 1934 te Washing
ton, D. C., tusschen Nederland en Panama 
gesloten Aanvullingsprotocol van het op 
2 Juli 1932 te Washington, D. C., onder
teekende Verdrag van Handel en Scheep
vaart tusschen het Koninkrijk der Neder
landen en de Republiek Panama. 

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

dat het op 16 November 1934 te Washington, 
D. C,., tusschen Nederland en Panama geslo
ten Aanvullingsprotocol van het op 2 Juli 
1932 te Washington, D. C., onderteekende 
Verdrag van Handel en Scheepvaart tusschen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de Repu
bliek Panama, alvorens te worden bekrach
tigd, ingevol ge artikel 58 der Grondwet de 
goedkeur ing der Staten-Generaal behoeft en 
dat het voorts wenschelijk is om de bevoegd
heid voor te behouden, bedoeld Verdrag op te 
zeggen; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het bij deze wet in afdruk gevoeg

de, op 16 November 1934 te Washington, D. 
C., onderteekende Aanvullingsprotocol van het 
op 2 Juli 1932 te Washington, D. C., tusschen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de Repu
bliek Panama gesloten Verdrag van H andel 
en Scheepvaart met bijbehoorend slotprotocol , 
goedgekeurd bij de Wet van 28 Juli 1933 
(Staatsblad n° . 383), wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
over te gaan tot opzegging van het in artikel 
1 genoemde Verdrag van Handel en Scheep
vaart met bijbehoorend slotprotocol , gesloten 
te Washington, D. C., op 2 Juli 1932 , zooals 
dit is gewijzigd bij het aanvullingsprotoco l, 
onderteekend te Washington, D. C., op 16 
November 1934. 

3. Deze wet treedt in werking m et ingang 
van den dag na dien harer afkond ig ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den Sep

tember 1935. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
D e Ministe,· van B uitenlandsch e Zaken, 

D e Graeff. 
D e Minister van Financiën, 0 ud . 

D e M inister van Staat, 
Ministe<r van Koloniën, 

H . Co I ij n. 
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AANVULLINGSPROTOCOL van het op 2 
Juli 1932 te Washington, D . C., onder
teekende V erdrag van Handel en Scheep
vaart tusschen het Koninkrijk de,· Neder
landen en de R epubliek Panama. 

Overeengekomen wordt de tweede alinea 
van artikel XI van het op 2 Juli 1932 te 
Washington, D . C., onderteekende Verdrag 
van Handel en Scheepvaart tusschen het Ko
ninkrijk der Nederlanden en de Republiek 
Panama te wijzigen, welke a linea a ls volgt 
zal luiden: 

Het zal in werking treden drie maanden na 
de uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden 
en zal van kracht bl ij ven gedurende een jaar, 
te rekenen van den dag zijner in werking tre
ding, met stilzwijgende verlenging voor on
bepaalden tijd , tenzij het door eene der Hooge 
Verdragsluitende Partijen wordt opgezegd, in 
welk geval het drie maanden na die opzeg
g ing ophouden zal van kracht te zijn. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden , 
daartoe behoorlijk gemachtigd door hun we
derzijdsche Regeeringen, dit a anvullingsproto
col hebben onderteekend, dat op denzelfden 
datum als genoemd verdrag zal in werking 
treden . D e bekrachtiging van het Verdrag zal 
bekrachtiging van dit protocol medebrengen. 

Gedaan in tweevoud , te Washington, D. /~., 
in de N ederlandsche en Spaansche talen op 
den zestienden dag van November van het 
jaar negentienhonderd en vier en dertig. 

C. v a n B r e u g e 1 D o u g 1 a s. 
1'ijdelijk Zaakgelastigde der Nederlanden . 

R. J. A 1 f a r o. 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 

Minist er der R epubliek Panama. 

Spaansche tekst. 

PROTOCOLE ADICIONAL al Tratado de 
Conierc·ia y Navegación ent11e la R epublica 
de Pananiá y el Reino de Los Paises 
Bajos, fûrniado en Washington, D. C., el 2 
de Julio de 1932. 

Se convieno en modificar el segundo párrafo 
del Articulo XI del Tratado de Comercio y 
Navegación entre la Republica de Panamá y 
el Reino de los P afses Bajos, firm ado en 
Washington, D . C., el 2 de Jul io de 1932, pár
rafo que quedará redactado como sigue: 

Este Tratado entrará en vigencia tres meses 
después del canje de los instrumentos de ra
tificación; estará en vigor por un ano, a 
contar de la fecha en que com ience a regir, 
quedando entendido que una vez expirado este 
perfodo seguirá rigiendo indefinidamente con 
sujeción a denuncia mediante aviso dado con 
tres meses de anticipación, exp irados los cua
les dejará de estar en vigor. 

En fe de Jo cual los suscritos, debidamente 
autorizados para ello por sus respecti vos Go
biernos, han firmado este Protocolo Adicional , 
el cual entrará en vigor en la misma fecha 
que el Tratado arr iba mencionado. La ratifi
cación del Tratado incluirá l a ratificación de 
este Protocolo. 

Hecho en duplicado en los idiomas espanol 
y holandés en Washington, D. C., a los diez y 

seis <lias del mes de Noviembre del ano de 
mil novecientos · treinta y cuatro. 

C. v a n B r e u g e l Do u g l a s. 
Tijdelijk Zaakgelastigde der Nederlanden. 

R. J. A I f a r o. 
Buitengewoon Gezant en Gevolrnachtigd 

Minister der Republiek Panama. 

s. 569. 

13 S epternbe,· 1935. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van het beslui t van den 
raad der gemeente Laag-Nieuwkoop van 
19 Februari 1935, strekkende tot benoe
ming van C. van der Bil t, rijwielhande
laar, tot ontvanger dier gemeente. 

V erl engd tot 19 F ebruari 1936. 

s. 570. 

13 Septernber 1935. BESLUIT tot wijziging 
van het Algemeen Besluit (Warenwet) 
(Staatsblad 1925, n°. 262). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Sociale Zaken van 13 Mei 1935, n°. 335 
D/dossier 33, afdeeling Volksgezondheid; 

Gezien het Algemeen Besluit (Warenwet) 
(Staatsblad 1925, n° . 262); 

Gel et op het advies der Commissie, bedoel d 
in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 1919, 
n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Juni 1935, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 10 September 
1935, n° . 740 D/dossier 33, afdeeling Volks
gezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Algemeen Besluit (Warenwet ) (Staats

blad 1925, n°. 262) aan te vullen en te wijzi 
gen a ls volgt: 

Art. 1. In artikel 1, lid 3, wordt in plaats 
van "in andere dan" gelezen "anders dan in" . 

Art. Il. In artikel 5 wordt in plaats van 
,,den inspecteur van de volksgezondheid, be
last met de handhaving der wettelijke bepa
lingen op de besmettelijke ziekten" gelezen 
,,den geneeskund igen inspecteur van de Volks
gezondheid". 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 13den September 1935 . 

s. 571. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S l i n g e n b e r g. 
(Uitgeg . Z7 Septe1nb er 1935.) 

14 S epternber 1935. BESLUIT, bepalende het 
tijdstip van inwerkingtred ing van een aan
tal artikelen van de wet van 22 Juli 1935, 
Staatsblad n°. 421 , houdende wijziging van 
de Beroepswet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Justitie van 5 September 1935, 2de Afdee li ng 
A, n°. 840; 

Gelet op de slotbepaling van de wet van 22 
J uli 1935 , Staatsblad n°. 421, houdende wij 
-,iging van de Beroepswet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de artikelen I. II, III, IV, 

V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 
X VIII , XX, XXI en XXII van de evenge
noemde wet in werking treden op 1 October 
1935. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

taatsblad zal worden geplaatst. 
's-Gravenhage, den 14den September 1935 . 

WILHELM! A. 
De Minister van J ustitie, Va n S c h a i k. 

( Uitgeg. 24 September 1935.) 

'S. 572. 

14 September 1935. BESLUIT, houdende a l
gemeene voorschriften ter voorkom ing van 
nadeel door de iepenziek-te en den grooten 
en kleinen iepenspintkever. 

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

Landbouw en Visscherij van 5 September 1935, 
Directie van den Landbouw, n°. 10504, af
deeli ng VI; 

Gelet op artikel 3 der Boschwet 1922; 
Overwegende, dat het Ons wenschelijk voor

komt de a lgemeene voorschriften ter voorko
ming van nadeel door de iepenziekte (Gra
phium Ulmi Schwartz) en den grooten en 
kleinen iepenspintkever (Scolytus scolytus F. 
en Scolytus multistriatus Mrsh) te wij zigen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 25 Oc

tober 1933, Staatsblad n°. 547, te bepalen: 
Art. 1. l. De gebruiksgerechtigde van 

iepen, welke door Onzen Minister van Land
bouw en Visscherij zijn aangewezen a ls dood 
of a ls gevaar opleverende voor verspreiding 
van de iepenziekte of voor vermeerdering van 
iepenspintkevers, is verplicht binnen een door 
Onzen voornoemden Minister te bepalen ter
mijn die iepen te vellen en de schors daarvan 
onschadelijk te maken door deze, volgens de 
aanwijzingen van dien Minister, te verbranden 
of op andere wijze te behandelen. 

2. De gebruiksgerechtigde van gevelde 
iepen, welke door Onzen Minister van Land
bouw en Visscherij zijn aangewezen als dood 
of als gevaar opleverende voor ve1·spre iding 
van de iepenz iekte of voor vermeerderin g van 
iepenspintkevers, is verplicht binnen een door 
Onzen voornoemden Ministe r te bepalen te r
mijn de schors dier iepen onschadelij k te ma
ken op de wijze, aangegeven in het ee rste l id 
van dit arti kel. 

2. l. Het is verboden tusschen 1 April en 
1 October iepenhout te laten liggen, opgesta
peld te houden of te vervoeren. 

Onze voornoemde Minister is bevoegd van 
zoodanig verbod geheel of gedeeltelij k en al 
dan niet voorwaardel ij k ontheffing te ver
leenen. 

2. Dit verbod is niet toepasselijk op: 
a. hout , zich bevindende in de door Onzen 

voornoemden Minister aan te wijzen gemeen
ten; 

b. geheel ontschorst hout ; 
c. hout, met eene doorsnede kleiner dan 7 

c.m.; 
d. hout, dat onder water I igt; 
e. hout, waarvan de schors in haar geheel 

op door Onzen voornoemden Minister te be
palen wijze is behandeld. 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 Octo
ber 1935. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 14den September 1935 . 
vVILHELMINA. 

De Ministe1· van Landbouw en Visscherij, 
L. N. Deck ers. 

(Uitgeg . 20 S eptember 1935.) 

s. 573. 

14 S eptemb er 1935. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 23 Sep
tember 1909 (Staat sblad n°. 318), laatste
lijk gewijzigd bij Kon inklijk besluit van 
29 November 1929 (Staatsblad n°. 502), 
houdende rege ling van de inrichting van 
den dienst van 's Rijks Munt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gez ien artikel 4, 2e l id, der wet van den 

28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 130) , houdende 
bepalingen omtrent het toezicht en zorg over 
de zaken der Munt, zooals die wet is gewij
zigd bij de wet van 1 Juli 1909 (StG.1Ltsblad 
n°. 253); 

Gelet op Ons besluit van 23 September 1909 
(Staatsblad n°. 318), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 29 N ovember 1929 (Staats
blad n°. 502), houdende regeling van de in
richting van den dienst van 's Rijks Munt; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 8 Augustus 1935 , n°. 176, Ge
nerale Thesaur ie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 20 Augustus 1935, n° . 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Augustus 1935, n°. 
156, Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Artikel 20 van Ons beslui t van 23 

September 1909 (Staatsblad n°. 318) , laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 29 Novem
ber 1929 (Staatsblad n°. 502), wordt gelezen 
a l s vol gt: 

" De muntmeester deelt aan Onzen Minister 
,,van Financiën all es mede, wat in een ig op
"zicht ter kennis van het Departement van 
,,Justitie moet worden gebracht." 

2. Artikel 25 , le I id , van Ons opgemeld 
bes! uit wordt gelezen als volgt: 

" De muntmeester doet door de a fdeel ing 
,, ,,Controle" en door de afdeel ing "Alge
,,meene Zaken" op gewicht en zoo noodig, 
"door de afdeeling " Controle" op gemiddeld 
"gehal te onderzoeken all e ter versmelt ing aan 
,,'s Rijks Munt voor rekening van het Rijk of 
"zijne koloniën en bezittingen, aangevoerde of 
,,vandaar te verzenden munt- of medai lle
,,metalen, munten en medai ll es." 

3. In artikel 33 van Ons opgemeld beslui t 
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vervallen de woorden: ,,en, zoo noodig, ge
halte-". 

4. Aan artikel 40 van Ons opgemeld besluit 
wordt een tweede l id toegevoegd, luidende als 
volgt: 

" vVanneer de muntmeester zich niet kan 
,,vereen igen met de uitkomst van een gehalte
,,bepal ing, kan hij een onderzoek daarvan aan
" hangig maken bij de Commissie voor het 
" Muntwezen. Hij geeft daarvan kennis aan 
,,Onzen :Minister van Financiën." 

5. In a r tikel 46 van Ons opgemeld besluit 
wordt de tweede zin van het eerste lid gelezen 
als volgt: 

"Na afloop van eiken muntslag wordt van 
"de gezamenlijke stukken of van ten minste 
"duizend, indien het aantal meer dan duizend 
"bedraagt, het gemiddeld gehalte bepaald 
,,door een der hiervoren bedoelde ambtenaren." 

Het tweede lid vervalt. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsbla,d zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 14den September 1935. 

s. 574. 

W ILHELMINA. 
De Ministe,· van Financiën , 0 u d. 

(Uitg eg . 20 September 1935.) 

14 Septembe,· 1935 . BESLUIT tot nadere 
vaststelling van een model voor gezond
heidsbrieven ten behoeve van uitgaande 
zeeschepen, laatstelijk vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 22 Februari 1927 
(Staatsbla,d n°. 37). 

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

Sociale Zaken van 1 Augustus 1935 , n°. 1349 
II/Dossier 41, Afdeeling Volksgezondheid; 

Overwegende, dat het model van de gezond
heidsbr ieven ten behoeve van uitgaande zee
schepen, vastgesteld bij Ons beslu it van 22 
Februari 1927 (Staatsblad n°. 37) wijziging 
behoeft; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Augustus 1935, n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Socia le Zaken van 30 Augustus 1935, 
n°. 1513 H /Doss. 41, Afdee ling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. 1. De Gezondheidsbrieven ten behoeve 
van uitgaande zeeschepen worden afgegeven 
door het gemeentebestuur van de plaats, van 
waar de schepen naar het bu itenland vertrek
ken. 

Die Gezondheidsbrieven worden ingericht 
volgens het bij dit besluit behoorende model. 

2 . B ij de inwerkingtreding van d it besl uit 
vervalt Ons besluit van 22 Februa,·i 1927 
(Staatsbla,d n°. 37). 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de u itvoering van dit beslu it , dat in het 
Staatsblmd zal worden geplaatst en waarvan 
afsch ri ft za l worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage , den 14den September 1935. 
WILHEUUNA. 

De Ministe,· van Social e Zaken , 
M. S I i n g e n b e r g. 

(Uitgeg. 8 October 1935.) 

GEZONDHEIDSPAS. 
(Wapen der Gemeente.) 

De ondergeteekende, burgemeester van .. 
............ ............ ... gelet op de artikelen 1, 10 
en 11 van het Internationaal Sanitair Ver
drag, ges loten te Parijs op 21 Juni 1926, 

verklaart: 
dat gedurende het verblijf in de haven van 

........................ van het ... ...... ... ......... schip, 
genaamd .............................. , varende onder 
......... ." ........ vlag, gezagvoerder .. ... ............... . , 
in die haven geen geva llen van pest, cholera 
of gele koorts voorkwamen en e r geen epide
mie van vlektyphus of pokken bestond. 

De burgemeester van ...... .. .. ... . . 

PATENTE DE SANTÉ. 
(Wapen der Gemeente.) 

Le soussigné, bourgmestre de .. ............ ...... . 
en vertu des articles 1, 10 et 11 de la Con
vention Sanitaire Internationale de Paris du 
21 juin 1926, 

certi fie: 
que pendant la station dans Ie port de 

. .. .............. .. .... .. . du bateau ........... ... ..... .. .. .. . , 
nommé ......... ..... •·······:···:·· ·· battant pavillon 
... ... .. ... ... ............. cap,tame ... .. .. . 
il ne s'est produit dans ce port aucun cas de 
peste, de choléra ou de fièv1·e jaune et qu'il 
n'y existait pas une épidémie de typhus 
exanthématique ou de variole. 

Le bourgmestre de ........ . 

GESUNDHEITSSCHEIN. 
(Wapen der Gemeente.) 

Der Unterzeichnete, Bürgermeister von .. .. .. 
... .. ... ...... ... ....... verwiesen auf d ie A rtikel 1, 
10 und 11 der Internationalen Sanitären Kon
vention, abgeschlossen in Paris, am 21. Juni 
1926, 

erklärt: 
dasz während des Aufenthaltes im Hafen 

von .... ....................... des .. .. .. .. .... .... .. ... ..... . 
Schiffes namens ............. ......... .. fa hrend un-
ter .......... .............. Flagge, Kapitän ... ... ..... . 
............ im genannten Ha fen kei ne Fälle statt 
fanden von Pest, Cholera oder Gelbfieber und 
dasz ke ine Epidemie von F leckfieber oder 
Pocken existirte. 

Der Bürgermeister von .................... . 

BILL OF HEALTH. 
(Wapen der Gemeen te .) 

The undersigned, Burgomaster of ... 
... .. ............. having regard to what is ap
pointed under the articles 1, 10 and 11 of the 
I nternational Sa nitary Convention of Paris of 
21th J une 1926, hereby certifies: 

that during the stay in the port of ........... . 
......... of the .. .. ... ................. sh ip named 

. .... ...... ...... .... sai ling under the ..... ......... ...... . 
flag, master .... ... ... ... ... ..... no cases of plague, 
cholera or yellow fever nor an epidemie of 
smallpox or of typhus occured in that port. 

The burgomaster of ....... 

Behoort bij Konink lijk bes luit van 14 Sep
tember 1935, Staatsblad n°. 574. 

Mij bekend, 
De Mi11ister van Sociale Zaken, 

M. SI i n gen berg. 
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s. 575. 

14 September 1935. B ESLUI T tot aanvulling 
van het Meelbesluit (Staatsblad 1924 n°. 
313) , laatstel ijk gewijzigd bij Koninklij k 
beslui t van 21 Mei 1935 (Staatsblad n°. 
297) . 

Wij WILHELMI NA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 17 Juli 1935, n° . 549 
D/doss. 25, Afd. Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1919 n°. 581 ); 

Gez ien het Meelbeslu it (Staatsblad 1924, 
n° . 313) , laatstel ij k gewijzigd bij Ons besluit 
van 21 Mei 1935 (Staatsblad n°. 297) ; 

Gezien het adv ies der Commissie, bedoeld in 
a r t ikel 17 der Warenwet (Staatsblad 1919 n°. 
581) ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
13 Augustus 1935, n°. 32); 

Gez ien het nader rapport va n Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 28 Augustus 1935, 
n°. 683 D/doss. 25 , Afd. Volksgezondhe id; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 13, lid 1, onder 5, van het Meel

besluit (Staatsblad 1924, n°. 313) aan te vu l
len met het navolgende: 

d. de toegevoegde lecithine-praeparaten, 
mits de hoeveelheid toegevoegde lecithine niet 
grooter is dan 0.2 % en mits de lecithine vol
komen gelijkmatig in de tarwebloem is ver
deeld. 

Onze Minister van Socia le Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslu it , dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 14den September 1935. 

s. 576. 

WILHELMINA. 
De M inister van Sociale Zaken, 

M. S I i n gen b e r g. 
(Uitgeg . 22 Octo ber 1935.) 

14 S eptemb er 1935. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koni nklij k besluit van 13 Juni 
1931, Staatsblad n° . 249, waarbij opnieuw 
worden aangewezen de buitenlandsche in
steil i ngen van onderwijs of onderzoek, be
doeld in artikel 125 der hooger-onderwijs
wet, aangevuld bij Koninklijk besluit van 
5 Jul i 1933, Staatsblad n°. 346. 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Op d e voordracht van Onzen M inister van 

Onderwijs, K unsten en Wetenschappen, a. i. 
van 26 Juli 1935, n°. 2765a, a fdeel ing H ooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 125 der hooger-onderwijs
,vet ; 

Gezien de a dviezen van den senaat der Tech
n ische H oogeschool te Del ft van 2 October 
1933, n° . 437, en van 8 Februari 1935, n°. 45; 

Den R aad van State gehoord (advies van 20 
Augustus 1935, n°. 22) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Onderwijs, K unsten en Wetenschap
pen van 30 Augustus 1935 , n°. 3341, afdee
l i ng Hooger Onde rwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 

In artikel 2 van Ons beslu it van 13 Juni 
1931, Staatsblad n° . 249, aangevuld bij Ons 
beslu it van 5 J ul i 1933, Staats blad n° . 346, 
wordt de punt aan het slot vervangen door 
een puntkomma; daaraan wordt toegevoegd : 

7°. het einddiploma van de Siameesche 
Gouvernementsscholen, voorzoover de "Science 
Course" betreft, en van het St. Gabriël's Col
lege in Siam. 

Onze Minister van Onderwijs, K unsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoer ing 
van di t besluit, hetwelk in het Staats blad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den Septem ber 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. S I o tem aker de B ru ï ne. 
(Uitgeg. 27 September 1935.) 

s. 577. 

14 Sept ember 1935. BESLUIT tot hernieuw
de aanwijzing overeenkomstig artikel 157 
der hooger-onderwijswet van het Gerefor
meerd gymnasium te A msfrrdam van de 
Vereeniging voor Voorbereidend Univer
sitair Onderwijs, gevestigd te Amsterdam. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a. i . 
van 3 J ul i 1935, n°. 9682 III, afdeel ing Voor
bere idend Hooger en M iddelbaar Onderwij s; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons beslui t van 2 December 1929 
(Staatsblad n°. 504); 

Den Ra ad van State gehoord (advies van 
13 Augustus 1935, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en W etenschappen 
van 29 Augustus 1935, n°. 12577, afdeel ing 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 November 1935 het Ge

reformeerd gymnasium te Amsterdam van de 
Vereeniging voor Voorbereidend Univers ita ir 
Onderwijs, gevestigd te Amsterdam, opnieuw 
voor een tijdvak van zes jaren aan te wij zen 
als bevoegd om . met inachtneming der desbe
tre ffende wettelijke voorschriften aan haar 
leerl ingen. die het onderwijs tot aan het e inde 
hebben bijgewoond, een _getu igsch rift van be
kwaamh e id tot unive rsitaire stud iën a f te 
geven, da t met het getu igschr ift in artikel 11 
der hoog-er-onderwijswet vermeld, wordt ge
lijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
·wetenschappen is bel ast met de ui tvoer ing 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschr ift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

' s-Gravenhage, den 14den September 1935 . 
W'I LHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W,t enschapven. 

J . R. S 1 o tem a k e r de B ruïne. 
(Uitgeg. 27 8 eptembe1· 1935.) 
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s. 578. 

14 S epternber 1935. BESLU IT, bepalende de 
bekendmaking in het S taatsblad van het 
op 19 April 1933 te 's-Gravenhage tus
schen N ederland en J apan gesloten ve r
drag tot beslechting va n geschill en door 
rechts praak, arb itrage en ve rzoening , met 
bij behoorend protocol van onder tee kening . 

Wij WILHE LMINA, enz. ; 
Gez ien de Wet van 17 ovember 1933 

(S taatsblad n°. 61 0), houdende goedkeuring 
van het op 19 Apr il 1933 te 's-Gravenhage 
tusschen Nederland en J apan ges loten verdrag 
tot beslech t ing van geschill en door rech t
spraa k, a rb itrage en verzoening, met bijbe
hoorend protocol , van welk verdrag en proto
col een afdruk en eene ver ta l iog bij d it be
sluit zijn gevoegd ; 1 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
g ing van dat verdrag op 12 Augustus 1935 te 
's-Gravenhage zijn ui tgewisseld ; 

Overwegende mede, dat het verd rag met bij 
behoorend protocol dadelijk na de uitwissel ing 
der bekrach t ig ingsoorkonden is in werking 
getreden; 

Op de voordrach t van Onzen M inister van 
Bui tenlandsche Zaken van den 29 Augustus 
1935 , Directie van het Protocol , n° . 28750 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
genoemd vecdrag met bijbehoorend protocol , 

alsmede de vertaling daarva n, te doen be
kendma ken door de pl aats ing van dit besluit 
in het Staatsb lad . 

Onze Ministers, H oofden van Departementen 
va n Al gemeen B estuur, zij n, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uit voering 
van hetgeen ten deze wordt ve re isch t . 

's-Gravenhage, den 14den September 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Z aken , 
D e Gr ae ff. 

(Ui tgeg. 24 S epte,nber 1935.) 

V e r t a I i n g. 

VERDRAG tusschen N ederland en Japan tot 
besl echting van geschill en door recht
spraak, a1·bitrage en verzoening . 

H are Ma jeste it de K oning in der N ederl anden 
en 

Zijne Majeste it de K eizer van J apan, 
gelijkelijk bezield met het ver langen, de 

eeuwenoude vri endschapsbetre kki ngen tusschen 
N ederland en J apan te ve rste rken, 

vast besloten om in geen en kel geval anders 
dan la ngs vreedzamen weg naa r beslech t ing te 
st reven van de gesch ill en, van welken aard 
ook, d ie tusschen H are be ide landen mochten 
rijzen, 

hebben besloten daar toe een verdrag te si ui
ten en hebben tot H are wederzijdsche Gevol
machtigden benoemd, te weten : 

Hare M a jeste it de K oning in der ede rl an
den : J onkheer Frans Beelaerts van Bl okl and , 
Hoogstderzelver Minister van Buitenlandsch e 
Zaken · 

Zijn~ Ma jesteit de K eizer van J apan: den 
H eer Hirosi Sa ito, Hoogstdeszelfs Bui tenge-

1 Zie voor de Fransche tekst van di t verdrag 
en protocol S taatsblad 1933, n°. 610. 

woon Gezant en Gevolmacht igd M inister bij 
H are M a jeste it de Koning in der N ederl a nden; 

die, na elkaar mededeeling te hebben ge
daan van hun wederzij dsche volmachten, welke 
in goeden en behoor lij ken vorm zijn bevonden, 
omtrent de volgende bepal ingen zij n overeen
gekomen. 

Art. 1. A ll e gesch ill en , va n wel ken aard 
ook, die zich tusschen de H ooge verdragslu i
tende P artijen mochten voordoen en d ie niet 
binnen rede lijken t ijd mochte n kunnen zijn 
geregeld langs de gewone diplomatieke wegen, 
zu llen in gemeenschap pelijk overleg tusschen 
de pa rt ijen of op verzoek van een ha re r voor
gelegd worden aan eene P erma nente Verzoe
ningscommissie, welke samengesteld is en za l 
werken overeenkomst ig de bepal ingen van dit 
verdrag. De gesch ill en, d ie naar het oordeel 
van be ide P artij en van juridischen aa rd moch
ten zijn, zull en slech ts in overeenstemm ing 
tussch en de P art ij en aan de P ermanente Ver
zoeningscommiss ie worden voorgelegd. 

Art. 2. De geschill en, voor welker oplossing 
een specia le procedure wordt voorzien in an
dere verdragen, di e tusschen de Hooge ver
dragsl u itende P a rtij en van krach t zij n, zull en 
worden geregeld volgens de bepal ingen van 
die verd ragen. 

A rt. 3. De geschill en van juridi schen aard, 
in het bijzonder d ie betreffen de de u it legging 
van tusschen de H ooge verd rags lui tende Par
t ijen va n krach t zij nde ve rd ragen, welke ge
schill en niet aan de P ermanente Verzoenings
commiss ie mochten zijn voorgelegd of di e, aan 
haa r voorgelegd, niet geregeld mochten zij n 
binnen dr ie maanden na de opste ll ing van 
haa r verslag, zu l Jen op verzoek van een der 
P a rtijen, tot de andere gerich t, in gemeen
schappelijk overl eg bij wege van een compro
mis worden onderworpen, hetzij aan het P er
manente Hof van Inte rnat ionale J ustit ie, dat 
zal bes l issen onder de voorwaa rden en vo lgens 
de procedure vastgesteld door zijn Statuut , 
hetzij aan een sche idsgerecht, dat zal bes! issen 
onder de voorwaarden en volgens de proce
dure, vastgesteld door het Verdrag van den 
H aag van 18 October 1907 voor de vreedzame 
beslech t ing van internationale geschi ll en. H et 
com prom is wordt vastgesteld bij notawisseli ng 
tusschen de R egeeringen der H ooge verdrag
si uitende P artijen. 

Bij gebreke va n overeenstemming tusschen 
de Partij en ove r de keuze van het rechtspre
kend orgaan binnen den tijd van d ri e maan
den, te rekenen van het voorstel door een der 
P ar tij en tot de a ndere gericht om het geschil 
aan het P e rmanente H of van Internationale 
Justiti e of aan een sche idsgerecht voo r te 
leggen, zal het gesch il volgens de p rocedure, 
in de vorige a l inea voorzien, voorgelegd wor
de n aan genoemd H o f , dat z a ] besl issen o nde r 
de voorwaarden en vo lgens de procedure, vast
gesteld door zijn Sta tu ut . H et za l eveneens 
aan di t H of worden voorgelegd, vo lgens de
zelfde procedu re, ind ien de H ooge verdrag
slui tende P artijen het e r over eens geweest 
zij n om het gesch il aan een sche id gerecht 
voor te leggen doch de samenstelling van dit 
sche idsgerech t vol gens de bepali ngen van het 
volgend a rt ikel niet heeft plaats gehad b innen 
vijf maanden, te rekenen vanaf het ve rzoek, 
bedoeld in a l inea 2 van dat artikel. 
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Art. 4. Indien de Hooge verdragsluitende 
Partijen het er over eens geworden zijn om het 
g schi l aan een scheid gerecht voor te leggen, 
za l dit scheidsgerecht bij gebreke van een 
andere afspraak samengesteld zijn uit v ijf 
leden en gevormd zijn op de volgende wijze: 
de Partijen benoemen elk een arbiter, die zal 
kunnen worden gekozen uit hare onderdanen; 
de voorzitter en de twee andere arbiters zul len 
in gemeenschappelijk overleg gekozen worden 
onder de onderdanen van derde Mogendheden; 
deze dri e arbiters moeten van verschillende 
nationalite it zijn. 

Indien de benoeming van de leden van het 
scheidsgerecht niet plaats heeft binnen den 
tijd van drie maanden, te rekenen vanaf het 
verzoek door de eene Partij tot de andere ge
richt of gezamenlijk een scheidsgerecht te vor
men, zal de taak om tot de noodige benoe
mingen over te gaan worden toevertrouwd aan 
eene derde Mogendheid, welke in gemeen
schappelijk overleg door de Partijen wordt ge
kozen. 

Indien de overeenstemmin~ op dit punt niet 
wordt bereikt, zal elke Partij een verschill en
de Mogendheid aanwijzen en de benoemingen 
zullen gedaan worden door de aldus gekozen 
Mogendheden in onderlinge overeenstemming. 

Art. 5. Zoo spoedig mogelijk zal voorzien 
worden in de vacatures die zich mochten voor
doen in het scheidsgerecht ten gevolge van 
over lijden, van ontslagneming of van eenige 
and re verhindering en volgen de wijze, vast
gesteld voor de benoemingen in artikel 4. 

Art. 6. De arbitrage, bedoeld in arti ke l 4, 
zal beheerscht worden door de be pal in gen van 
de artikelen 7, 8 en 9. 

Art. 7. De Hooge verdragsluitende Par
tijen zullen een compromis opstellen, dat het 
voorwerp van het ge chi] en de te volgen 
procedure bepaalt. 

Bij gebreke van voldoende aanwijzingen of 
prec isee ringen in het compromis zal de arbi
trale procedure worden ge regeld door de be
palingen van het Verdrag van den Haag van 
18 October 1907 voor de vreedzame beslech
ting van internationale ge chi ll en. 

Art. 8. Bij gebreke van een andere af
spraak betreffende de door de arbiters aan de 
beslissing ten grondslag te leggen regelen, 
za l het cheidsgerecht zijn be liss ingen ba
seeren: 

1 °. op de a lgemeene of bijzondere verdra
gen die tus chen de beide Partijen van kracht 
zijn en de rechtsregelen die er uit voort
vloeien; 

2°. op de internationale gewoonte die als 
de uitdrukking wordt beschouwd van eene a l
gemeene als recht erkende praktijk ; 

3°. op de door de beschaafde naties erken
de algemeene rechtsbeginselen; 

4°. op de resultaten van de meest gezag
hebbende wetenschap en rechtspraak, als hulp
middelen tot vaststelling van de rechtsregelen. 

Art. 9. Behoudens tegenovergestelde bepa
ling van het compromis van arbitrage, zal een 
verzoek om herziening van het arbitrale von
nis toegelaten zijn overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 83, alinea's 2 en 3 van het 
Verdrag van den Haag van 18 October 1907 
voor de vreedzame beslechting van internatio
nal e geschillen binnen den tijd die door de 

arbitrale rechtbank zal worden va tgesteld. 
Art. 10. Wanneer het een geschil betreft, 

waarvan het voorwerp, volgen de interne 
wetgeving van een der Hooge verdragslui tende 
Partijen, valt onder de bevoegdheid van na
tionale rechtbanken, dan zal het geschi l n iet 
aan de procedure, waarin door dit Ve,·drag 
wordt voorzien, kunnen worden onderworpen 
clan na een vonnis, dat in kracht van gewijsde 
is gegaan en dat binnen redel ijke termijnen is 
gewezen door de bevoegde nationale rechter
lijke autoriteit. 

Art. ll. De Permanente Verzoeningscom
missie, waarin door dit verdrag voorzien 
wordt, zal zijn samenge teld uit vijf leden, di e 
a ls volgt zullen worden aangewezen, te weten: 
de Hooge verdragsluitende Partijen zullen elk 
een Commis aris benoemen, gekozen uit haar 
wederzijdsche onderdanen en zul Jen drie an
dere Commi sarissen volgens een gemeen
schappelijke overeenkomst aanwijzen onder de 
onderdanen van derde mogendheden; die drie 
Commissari sen zullen van verschillende na
tionali teiten moeten zijn en de Hooge verdrag
sluitende P a rtijen zu ll en onder hen den Voor
zitter van de Comm iss ie aanwijzen . 

De Commissarissen worden benoemd voor 
vijf jaar, te rekenen vanaf den datum van 
inwerkingtred ing van d it Verdrag; hun op
dracht ka n hernieuwd worden. Zij zullen in 
functie blijven tot hun vervanging en. in ieder 
geval, tot het voleindigen van hun op het 
oogenblik, waarop de t ijd van hun mandaat 
verstrij kt, aanhangige werkzaamheden. 

Er zal zoo spoedig mogelijk en binnen een 
tijdsverloop, dat drie maanden niet te boven 
mag gaan, worden voorzien in de vacatures 
die zich mochten voordoen ten gevolge van 
overlijden, ontslagneming of eenige voortdu
rende of tijdelijke verhindering en wel op de 
wijze. die voor de benoem ingen i vastgesteld. 
De aldus aangewezen personen worden slechts 
benoemd voor den niet verloopen termijn van 
het mandaat van de Comm issari sen die zij 
vervangen. 

Art: 12. De Permanente Verzoeningscom
missie zal zoo poedig mogelijk na de uitwisse
ling der bekrachtigingsoorkonclen van dit Ver
drag worden samenge telcl. 

Indien de benoeming van de leden, die ge
meenschappelijk moeten worden aangewezen. 
niet binnen zes maa nden na de uitwisseling 
der bekrachtigingsoorkonden van d it Verdrag 
mocht plaats hebben, of in geval van vervan
ging binnen drie maanden, te rekenen van het 
openvall en van den zetel, dan zal bij gebreke 
van een andere a fspraak aan den Pres ident van 
het Permanente Hof van Inte rnntionale Ju
stitie door de Hooge verdragsluitende Par
tijen gemeenschappelijk of door een harer 
worden verzocht tot de noodige benoemingen 
over te gaan. Indien de President is verhin
derd, of indien hij onderdaan is van een der 
Partijen, zal aan den Vice-Pres ident worden 
verzocht tot die benoemingen over te gaan. In
die deze verhinderd is of indien hij onderdaan 
is van een der Partijen, zal aan den eerste 
der andere rechters volgens de volgorde van 
het tableau van het Hof, die geen onderdaan 
is van een de r Partijen, worden verzocht, tot 
die benoemingen over te gaan. 

Art. 13. Men zal zich tot de Permanente-
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Verzoeningscommissie richten door een ver
zoekschrift, gericht tot den Voorzitter. 

Het verzoekschrift zal, na het voorwerp van 
het geschil kortelijk te hebben uiteengezet, de 
uitnoodiging tot de Commissie bevatten om 
over te gaan tot a ll e maatregelen, die ge
e igend zijn om tot een verzoening te geraken. 

\-Vanneer het verzoekschrift uitgaat van 
slechts één der P artijen, zal het door deze on
middellijk ter kennis van de tegenpartij wor
den gebracht. 

Art. 14. De Permanente Verzoeningscom
missie zal tot taak hebben om de geschilpun
ten op te helderen, daartoe alle inlichtingen, 
die nuttig kunnen zijn , verzamelen, hetzij door 
een onderzoek, hetzij op andere wijze en zich 
inspannen om de Partijen te verzoenen. Zij 
zal na onderzoek van de zaak aan de P artijen 
kunnen uiteenzetten op welken voet eene schik
king haar redelijk zou voorkomen en aan de 
Partijen een termijn kunnen stellen om zich 
uit te spreken , als daartoe aanl e iding bestaat. 

Aan het einde van haar werkzaamheden 
zal de Commissie een vers] ag opstellen dat 
daarvan het resultaat zal vastleggen en waar
van aan elk der P artijen een exemplaar zal 
worden overhandigd. Het verslag zal niet ver
melden of de beslissingen van de Commissie 
genomen zijn met eenstemmigheid of met meer
derheid van stemmen. 

De Hooge verdragsluitende Partijen zullen 
nooit gebonden zijn door de fe itelijke, rechts
of andere overwegingen, die de Commissie 
mocht hebben aangenomen. 

De werkzaamheden van de Commissie zullen 
moeten worden geopend op zijn laatst binnen 
twee maanden, te rekenen van den dag waar
op het geschil ha a r is voorgelegd. T enzij de 
Partijen anders overeenkomen of de Commissie 
het noodig oordeelt den termijn te verlengen, 
moeten de werkzaamheden worden beëindigd 
binnen een tijdsverloop van zes maanden, te 
rekenen van den dag waarop de Commissie 
de werkzaamheden voor geopend heeft ver
klaard. Indi en de Commissie het noodi g oor
deelt, de werkzaamheden na het verstrijken 
der zes maanden voort te zetten, zal zij de 
redenen aan de twee P artijen mededeelen. 

Art. 15. Behoudens bijzondere bepalingen 
in tegengestelden zin zal de P ermanente Ver
zoeningscomm issie zei ve haar procedure rege
l en, die in alle gevallen zal moeten p laats 
hebben op tegenspraak. In zaken van onder
zoek zal de Commissie, a ls zij niet eenstem
mig anders beslist, zich houden aan de bepa-
1 ingen van Titel III ( internationale commiss ie 
van onderzoek) van het Verdrag van den 
Haag van 18 October 1907 voor de vreedzame 
beslechting van internationale geschill en. 

Art. 16. De P resident zal de P ermanente 
V erzoeningscommiss ie bijeenroepen, zoo spoe
dig mogelijk nadat het geschil haar is voor
gelegd. 

De Commissie zal, tenzij de P artijen anders 
mochten zijn overeengekomen, samenkomen op 
de plaats en op den datum, door den Voorzit
ter aangewezen. 

Art. 17. De werkzaamheden van de P erma
nente Verzoeningscommissie zijn slechts open
baar krachtens een besluit van de Commissie 
genomen met instemming van de P artijen. 

De Hooge verdragsluitende P artijen komen 

overeen om het resultaat van de werkzaam
heden van de Commissie niet openbaar te ma
ken, zonder elkaar eerst geraadpleegd te heb
ben. 

Art. 18. De Hooge verdragsluitende Par-
tijen zullen bij de Perm anente Verzoenings
commissie vertegenwoordigd zijn door agenten, 
die tot taak hebben als tusschenpersoon te 
dienen tusschen haar en de Commissie; zij 
zullen zich bovendien kunnen doen bijstaan 
door raadslieden en deskundigen, daartoe door 
haar benoemd, en het verhoor vragen van alle
personen, wier getuigenis haar nuttig mocht 
lijken. 

Van haar kant zal de Commissie de bevoegd
hei d hebben om mondelinge uiteenzettingen 
te vragen aan de agenten , raadslieden en des
kundigen der twee Partijen, evenals aan alle 
personen, die zij nuttig mocht oordeelen om 
met toestemming van h are Regeering voor· 
zich te laten verschijnen. 

Art. 19. Behoudens in dit Verdrag opge
nomen afwijkende bepalingen, zullen de be
slissingen van de Permanente Verzoenings
commissie met meerderheid van stemmen wor
den genomen. 

De Commissie zal geen besluit kunnen 
nemen omtrent de kern van het gesch il , dan 
waneer alle leden behoorlijk zijn opgeroepen 
en wanneer ten minste alle leden, die gemeen
sch appelijk zijn gekozen, aanwezig zijn. 

Art. 20. De Hooge verdragsluitende Par
tijen verbinden zich om de werkzaamheden 
van de Permanente Verzoeningscommiss ie te 
vergemakkelijken en in het bijzonder om aan 
haar den bijstand te verzekeren van haar be
voegde overheden om haar in de ru imst mo
gelijke mate alle ter zake dienende stukken en 
inlichti ngen te verscha ffen en om de noodige 
maatregelen te nemen om de Commissie in 
staat te stellen op haar grondgebied over te 
gaan tot het oproepen en hooren van getuigen 
of deskundigen , evenals tot een onderzoek ter 
plaatse. 

Art. 21. Voor den duur der werkzaamheden 
van de P ermanente Verzoeningscommiss ie zal 
elk der Commissar issen een vergoeding ont
vangen, waarvan het bedrag zal worden vast
gesteld in gemeen overleg tusschen de Hooge 
verdragsluitende Partijen, die elk een gelijk 
deel daarvan zullen dragen. De door de Com
missie in hare werkzaamheid veroorzaa kte al
gemeene kosten zullen gelijkel ijk worden ver
deeld. 

Art. 22. De bes! issingen van het scheids
gerecht of van het Permanente Hof van In
ternationale Justitie zullen door de Partijen 
te goeder trouw moeten worden ten uitvoer 
gelegd. 

De Hooge verdragsluitende P artij en verbin
den zich om tijdens den duur van de procedure 
van de P ermanente Verzoeningscomm iss ie, 
van het scheidsgerecht of van het Permanente 
Hof van Internationale Justitie geen enkelen 
maatregel te nemen, die een nadeeligen terug
slag zou kunnen h ebben op de aanneming van 
het voorstel der P ermanente Verzoeningscom
missie of op de tenuitvoerlegging van de be
slissing van het sche idsgerecht of van het Per
manente Hof van International e Justitie. Het 
sche idsgerecht kan op verzoek van een der 
Partijen voorloopige maatregelen bevelen, 
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voor zoover die maatregelen door de Partijen 
langs administratieven weg kunnen worden 
genomen. De P ermanente Verzoeningscommis
s ie kan eveneens voorstellen doen tot hetze! fde 
doel. Voor zoover het het Permanente Hof van 
Internationale Justitie betreft is zijn Statuut 
toepasselijk. 

Art. 23. W anneer eenig geschil tusschen de 
Hooge verdragsluitende Partijen mocht rijzen 
betreffende de uitlegging van dit V erdrag, 
zal dat geschi l ge regeld worden volgens de 
procedure, voorzien in artikel 3. 

Art. 24. Dit Verdrag zal bekrachtigd wor
den. De akten van bekrachtiging zullen zoo 
spoedig mogelijk te 's-Gravenhage worden uit
gewisseld. 

Art. 25. Dit Verdrag zal in werking treden 
dadelijk na de uitwisseling der bekrachtigings
oorkonden en zal een duur hebben van vij f 
jaren te rekenen vanaf zijn inwerkingtreding. 
Wanneer h et niet is opgezegd zes maanden 
vóór het verstrijken van d ien termijn , zal het 
beschouwd worden als stil zwijgend te zijn ver
lengd voor een nieuw tijdvak van vij f jaa r en 
zoo vervol gens. 

W anneer ten tijde van de af loop van den 
duur van dit Verdrag een ige procedure krach
tens dit V erdrag hangende mocht zijn voor de 
Permanente Verzoeningscommissie, voor het 
Permanente Hof van Internationale Justitie 
of voor een scheidsgerech t, dan zal die proce
dure tot het einde worden vervolgd. 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
Gevolmachtigden dit V erdrag hebben getee
kend en er hun zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage, den 
19den Apr il 1933, overeenkomende met den 
negentienden dag van de vierde maand van 
het achtste jaar van Showa. 

(L .S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) Hirosi Saito. 

Protocol van onderteekenln g. 
Op het oogenblik van over te gaan tot de 

onderteekening van het Verdrag tusschen Ne
derland en J apan tot beslechting van geschil
len door rechtspraak, arbitrage en verzoening, 
hebben de ondergeteekenden verklaard over
een te stemmen in het volgende : 

1. Het genoemde Verdrag zal toepasselijk 
zij n op alle geschillen die tusschen de beide 
landen mochten r ij zen en die niet rechtstreeks 
aan de belangen van derde mogendheden ra
ken. 

2. In het geval dat ten gevolge van d e ver
wezenlijking van J apan's uittreden uit den 
Volkenbond, waarvan den 27sten Maart 1933 
aankondig ing is gedaan, eene verandering 
mocht optreden in de rechtsverhoudingen van 
J apan tegenover het Permanente Hof van In
ternationale Justitie, zull en de Hooge ver
dragsluitende Partijen op verzoek der J apan
sche Regeering in overleg treden om te on
derzoeken of er aanleid ing is om de be pal in
gen van het Verdrag, die betrekking hebben 
op het Hof , te wijzigen. Gedurende dat over
leg zal de toepass ing dier bepalingen worden 
opgeschort. De procedure, d ie voor het Hof 
aanhangig zijn op het oogenblik, waarop de 
Japansche R egeering het bovenbedoeld ver
zoek zal hebben gedaan, zullen echter tot haar 

einde worden voortgezet en de bepalingen van 
het Verdrag zullen op de besliss ingen van het 
Hof in die gevall en van toepassing blijven . 

's-Gravenhage, den 19den April 1933, over
eenkomende met den negentienden dag van de 
v ierde maand van het achtste jaar van Showa. 

s. 579. 

Beelaerts van Blokland. 
Hirosi Saito. 

14 Septe1nb er 1935. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toepasselijk verklaring op Nederlandsch
Indië en Curaçao van de op 7 J uni 1930 
te Genève gesloten verdragen met bijbe
hoorende protocollen : 

1 °. tot invoering van een eenvorm ige 
wet op wisselbrieven en orderbr ief jes; 

2° . tot regeling van zekere wetsconflic
ten ten aanzien van wisselbrieven en or
derbriefj es; 

3°. betreffende het zegelrecht ten aan
zien van wisselbrieven en orderbriefj es 
(Staatsblad 1933, n°. 699). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gez ien de Wet van den 25sten April 1935 

(Staatsblad n°. 224), houdende toepasselijk
verklaring op Nederlandsch-Indië, Suriname 
en Curaçao van de op 7 Juni 1930 te Genève 
gesloten verdragen met bijbehoorende proto
coll en: 

1 °. tot invoering van een eenvormige wet 
op wisselbr ieven en orderbr iefjes; 

2°. tot regeling van zekere wetsconfl icten 
ten aanzien van wisselbrieven en orderbrief
jes; 

3° . betreffende het zegelrecht ten aanzien 
van wisselbrieven en orderbriefjes; 

Gez ien Ons beslu it van 15 December 1933 
(Staatsblad n° . 699) , bepalende de bekendma
king van bovengenoemde verdragen met bij 
behoorende protocoll en in het Staatsblad ; 

Ovenvegende, dat krachtens genoemde Wet 
en onderscheiden] ij k overeenkomstig de arti ke
len X, 19 en 9 van die verdragen door Ons 
aan den Secretaris-Generaal van den Volken
bond is kennis gegeven, dat meergenoemde 
verdragen toepasselijk zull en zijn op Neder
landsch-Indië en Curaçao, waarbij ten aanzien 
van het onder 1 °. genoemde verdrag krachtens 
artikel 1 van dat verdrag is gebru ik gemaakt 
van de bevoegdheid tot het maken van de 
voorbehouden, vermeld in Bijl age II van dat 
Verdrag; 

Overwegende mede, dat vermelde kennis
geving op 16 Juli 1935 door voornoemden 
Secretaris-Generaal is ontvangen en dienvol
gens meergenoemde verdragen overeenkomstig 
bovenvermelde artikelen op 14 October 1935 
voor Nederlandsch-Indië en Curaçao zull en in 
werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 5den Septem
ber 1935, Directie van het Protocol N°. 
29507; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de toepasselij kverklaring op Nederlandsch

Indië en Curaçao van bovengenoemde verdra
gen te doen bekendmaken door de plaatsing 
van di t Besluit in het Staatsblad. 
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Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vereisch t. 

's-Gravenhage, den 14den September 1935. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

DeGraeft 
(Uitgeg. 20 September 1935.) 

s. 580. 

18 Septembe1· 1935. BESLUIT , betreffende 
het verkrijgbaar stellen van Weldadig
heidspostzegels. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelij k is, de be

pal ingen van Ons besluit van 8 December 1923 
(Staatsblad n° . 544), strekkende om jaarlij ks, 
gedurende een daarvoor telkens vast te stellen 
t ij dvak, voor het publ iek weldadigheidspost
zegels verkrijgbaar te stellen, door nieuwe te 
vervangen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
B innen landsche Zaken van 13 September 1935, 
n° . 3, Hoofdbestuur der Posterij en, Telegrafie 
en Telefonie; 

Gel et op artikel 24, 2e lid van de Postwet 
(Staatsblad 1919, n°. 543); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Onze Minister van B innenlandsche 

Zaken is gemachtigd om jaarlij ks gedurende 
een door hem te bepalen tijd aan de kantoren 
der posterijen voor het publ iek bijzondere post
zegels verkrijgbaar te stellen, welke worden 
verkocht met een door hem te bepalen toeslag 
boven de frankeerwaarde en waarvan de op
brengst, na a ftrek van die frankeerwaarde, de 
kosten van aanmaak, administratiekosten en 
eventueele andere onkosten, u it de u itg ifte 
voortvloe iende, te zijner besch ikking wordt ge
steld om die, na overleg met zijn Ambtgenoo
ten, te gebruiken tot steun aan nationale ver
eenigingen, welke een menschlievend doel 
nastreven. 

2. Onze voornoemde M inister bepaal t, welke 
voorstell ing de in het tegenwoordige beslu it 
bedoelde bijzondere postzegels zullen dragen. 
De zegels zull en voor frankeering geldig zijn 
gedurende het jaar van u itgifte en de vij f 
daarop achtereenvol gende ·jaren. De exempla
ren, welke nadat de termijn voor de verkrij g
baarstell ing aan de kantoren is verstreken, 
nog n iet zij n verkocht, zullen worden vernie
t igd. 

3. Ons besluit van 8 December 1923 (Staats
blad n°. 544) wordt hierbij ingetrokken. 

Onze M in ister van B innen] andsche Zaken 
is belast met de u itvoering van d it besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 18den September 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i I d e. 

( Uit geg. 27 September 1935.) 

L. & S. 1935. 

s. 581. 

18 September 1935. BESLUIT tot uitvoering 
van de artikelen 37a en 50 der kieswet. 

W ij WILHELMI NA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

B innenlandsche Zaken en van Financiën, van 
7 A ugustus 1935, n°. 19499, afdeeling Binnen
landsch Bestuur, en van 14 Augustus 1935, n°. 
194, afdeel ing Centrale Di rectie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Augustus 1935, n°. 13); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 6 September 1935, n°. 
21756, afdeel ing Binnenlandsch Bestuur, en 
van 12 September 1935, n°. 88, afdeel ing Cen
trale D irectie; 

Gelet op de artikelen 37a en 50 der k ieswet 
en op Onze besluiten van 27 Apr il 1922, 
Staatsblad n°. 230, en van 15 Maart 1935, 
Staatsblad n° . 134; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. 

Art. 1. De Rijksambtenaar, bedoeld in ar
tikel 37a, tweede l id, der kieswet, is de ont
vanger der registratie en domeinen . 

Voor de door dien ambtenaar af te geven 
verklaring, bedoeld in artikel 37a, tweede lid, 
der kieswet, wordt vastgesteld het bij dit be
sluit gevoegd model A . 

2. Met wijziging in zooverre van Ons be
slu it van 27 April 1922, Staatsblad n°. 230, 
wordt voor de in artikel 48 der kieswet be
doelde mededeeling vastgesteld het bij dit 
besluit gevoegd Model III , ter vervanging van 
het model , onder hetzelfde nummer vastgesteld 
bij Ons besluit van 27 April 1922, Staatsblad 
n°. 230. 

3. Met wijziging in zooverre van Ons be
sluit van 15 Maart 1935, Staatsblad n°. 134, 
wordt het slot van het bij dat besluit vastge
steld Model XI, lu idende: 

,,Gedaan te ...... .... ..... ..... . den .. .. .... ... ... .... .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voorzitter. 
............. ...... ... .. ... ... leden ." , 

vervangen door : 
In verband met het bepaalde bij artikel 37a 

der kieswet stel t het Centraal Stembureau 
vast, dat ten opzichte van de navolgende lijs
ten het stemcijfer van de lijst of van de 
Jijstengroep of het stel gelij klu idende lij sten, 
waarvan de l ij st deel u itmaakt, lager is dan 
75 percent van den k iesdeeler, zoodat de voor 
die lijsten gestorte waarborgsom aan den Staat 
vervalt : 

Nummer 
en kieskr ing. 

Gedaan te 

j Naam en voorletters {of 
1 voornamen ) der candidaten . 

den .. ....... ......... .. . 
.. ....... ............ ...... . .. voorzitter . 
. .. .. .............. ....... ... leden. 

4. B innen ach t dagen na dien d~r dagtee
kening van de Staatscourant, waarin overeen
komstig artikel 109 der kieswet de uitslag der 
verk iezing van de leden van de Tweede K a-

56 
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mer der Staten-Generaal is bekend gemaa kt, 
zendt de Voorzitter van het Centraal Stem
bureau aan Onzen lYiinister van Financiën een 
opgave betreffende de sommen, welke inge
volge artikel 37a der kieswet zijn vervallen 
aan den Staat. 

5. Onze Minister van Financiën doet van 
de opgave, bedoeld in artikel 4, mededeeling 
aan de ontvangers der registratie en domei
nen, ieder voor zooveel noodig. 

De ontvangers kunnen eerst van het tijdstip 
van ontvangst van vorenbedoelde mededeeling 
af, op den voet van artikel 6 der wet van 11 
Juli 1908 (Staatsblad n°. 226) , verzoeken van 
belanghebbenden tot teruggave, op grond van 
artikel 37a, derde lid, der kieswet, van de 
gestorte som in behandeling nemen. 

De consignatie, welke op g rond van laatst
vermeld wetsartikel heeft pl aats gehad, is niet 
rentegevend. 

B. 
6. Voor de verklaring, bedoeld in artikel 

50, vijfde lid, der kieswet, wordt vastgesteld 
het bij dit besluit gevoegd model B. 

7. Dit besluit t reedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën zijn, ieder voor w oveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad za l worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den September 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlaruüche Zaken, 
J. A . d e W i I d e. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 21 S epternb er 1935.) 

MODEL A (Artikel 37a, 2e lid, der kieswet). 
Vrij van zegel. 

SCHRIFTELIJKE VERKLARING. 
(BEWIJS VAN CO SIGNATIE). 

Kan t oor 

Register van geconsigneerde gelden, 
deel ..... .. .. ... artikel 

D e onde rgetee kende, Ontvanger der registra-
tie en domeinen, te ...... ...... .. .. ...... ... . 
ver ki aart, dat op heden den . . . ... ..... ... .. . 
is geconsigneerd door .... .. .... ....... .. ....... ... .... .. . 
(voorletter(s) en naam) wonende te ····· ····;" 
.. .... ....... .... ..... ..... . ... .... . (woonpl aats en hui s-
adres) op naam van ......... ........ .... ... .............. . 
(voorletter(s) en naam) , wonende te ... ...... _. .. 
... ... ... .. .. .......... ..... .... . ... (woonplaats en huis-
adres), onderteekenaar van een lijst van ca n-
didaten in te dienen in den kieskring .. .. .. ..... . 
......... .. '. ..... ......... . (nummer van den kieskring 
en tusschen haakjes de naam der gemeente, 
waar het hoofdstembureau zitting houdt) voor 
de op . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. .. .. . . te houden 
verk iez ing van de leden van de Tweede Ka
mer der Staten-Generaal , een geldsom van 
tweehonderd en vijftig gulden (f 250.- ). 

Deze consignatie is gesch ied krachtens arti 
kel 37a der kieswet. 

Zij is niet rentegevend. 
..... .... .. ... ... .... , den .... ......... .. .. .... 19 

De Ontvanger voornoernd, 

Behoort bij Koninklijk besluit van 18 Sep
tember 1935 (Staatsblad n°. 581). 

Ons bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Za ken, 

J . A. de W i I d e. 
De M inister van Financiën, 0 u d. 

MODEL III (a rtikel 48 der kieswet). 

Het hoofdstembureau in den kieskring 
. ............... deelt ter vo ldoening 

aan artikel 48 der kieswet aan het centraal 
stembureau mede, dat zijn ingeleverd de vol
gende , met inachtneming van de a rtikelen 43, 
44 en 47 der kieswet vastgestelde, geldige 
lij sten van candidaten: 

(Voor elke lijst te vermelden de daarop ge
plaatste candidaten in de volgorde, waarin zij 
op de lij st voorkomen; aan het slot van elke 
lijst te vermelden wie overeenkomstig artikel 
38 der kieswet is aangewezen tot gemachtigde, 
bevoegd tot het verbinden der lijst overeen
komstig artikel 50, en tot di ens plaatsvervan
ger , of wel dat zoodanige aanwijzing n iet is 
gedaan; voorts het kantoor van storting der 
som, bedoeld in a rtikel 37a der kieswet, als
mede het deel en het artikel van het register 
van geconsigneerde gelden, een en ander vol
gens de bij de lij st overgelegde verklaring, 
bedoeld in het tweede l id van laatstvermeld 
a r tikel) . 

Namen.< het hoofds ten, bureau vooi·noemd , 
.. .. ,... .... .. ..... . . ... , Voorzitter. 

N .B. Dit model is niet van toepassing in
dien het betreft de verkiezing van de leden 
van den raad eener gemeente, die niet in kies
kringen is verdeeld. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 18 Sep
tember 1935 (Staatsblad n°. 581). 

Ons bekend, 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

J. A. de W i I d e. 
De Minister van Financiën , 0 u d. 

MODEL B (Artikel 50, 5e lid, der kieswet). 

SCHRIFTELIJKE VERKLARING BE
DOELD BIJ ARTIKEL 50, VIJFDE 

LID, DER KIESWET. 
De ondergeteekende (n) 

Naam (namen) en 
voorletter( s ) van de (n) 

ondergeteekcnde (n) : 

1 . 

2. 

3. 

enz. 

Woonplaats: 
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lid (leden) 
----------- van de Tweede Ka
afgetreden lid (leden) 1 

mer der Staten-Generaal 

de Staten der provincie ..... ...... . 
lid (leden) van -------------

den raad der gemeente ......... .. . 
beveelt (bevelen) overeenkomstig artikel 50, 
vijfde lid, der kieswet voor een voorkeurnum
mer aan de volgende lijst van candidaten: 

C:: 

~-~ c-. 

~ ;·~~ 
> ~ (1) 

:... ba:=' t 
ë·C (l)i 
E~"' -:: 
;:l " 

ZE " 
zoomede a lle andere lij sten, aan welke volgens 
de bepalingen der wet hetzelfde nummer moet 
worden toegekend. 

Handteekening( en) 

De G,·iffie,· van de T weede 
Kam er der Staten-Generaal, 

De Commissaris der Koningin 
in de provincie .. ... .. .. ........ ... ... . 

De Burgen,eester der gemeente, 

.. ........... ...... .. (handteekening). 

1 Van afgetreden lid (leden) is uitsluitend 
sprake ingeval, overeenkomstig het zevende 
lid van artikel 50 der kieswet, de verklaring 
wordt onderteekend door een of meer leden, 
die tengevolge van de ontbinding van de 
Tweede Kamer zijn afgetreden. 

2 Deze kolom vervalt, indien het betreft de 
verkiezing van leden van den raad eener ge
meente, die niet in ki eskringen is verdeeld. 

3 In dit model den kieskring steeds aan te 
duiden met zijn nummer en, indien het be
treft de verkiezing van de leden van d<! 
Tweede K amer der Staten-Generaal of van de 
Provinciale Staten, bovendien met den naam 
der gemeente, waar het hoofdstembureau is 
gevestigd. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 18 Sep
tember 1935 (Staatsblad n°. 581) . 

Ons bekend, 
De Minister van Binnerûandsche Zaken, 

J. A. de W i I de. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

s. 582. 
18 Septembe1· 1935. BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van de op 
1 Maart 1934 te Rome tusschen Neder
land en / talië gesloten handel sovereen
komst met bijbehoorend slotprotocol, als
mede van de op 19 Maart 1934 tusschen 
het Hoofd der Italiaansche R egeering en 
den Nederlandschen Gezant te Rome ge
wisselde nota's betreffende de voorloopige 
toepassing van die overeenkomst en van 
de op 14 November 1934 tusschen het 
Italiaansche Gezantschap en het Ministerie 
van Bui tenlandsche Zaken te 's-Graven
hage gewisselde nota's nopens den invoer 
van kalveren in Ital ië. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 29 Juni 1935 (Staats 

blad n°. 386) , tot goedkeuring van de op 1 
Maart 1934 te Rome tusschen N ederland en 
I talië gesloten handelsovereen komst met bij
behoorend slotprotocol , van welk verdrag en 
protocol een afdruk en een vertaling bij dit 
Besluit zijn gevoegd; 

Gezien mede de op 19 Maart 1934 tusschen 
het Hoofd der Italiaansche R egeering en On
zen Gezant te Rome gewisselde nota's betref
fende de voorloopige toepass ing van die ove r
eenkomst en de op 14 November 1934 tusschen 
het Ital iaansche Gezantschap en het Ministerie 
van Buitenlandsche Zaken te 's-Gravenhage 
gewisselde nota's nopens den invoer van kal
veren in Ital ië, van welke stukken eveneens 
een afdruk en een vertaling bij dit Besluit 
zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat genoemde overeenkomst 
met protocol overeenkomstig artikel 3 bij 
bovengenoemde notawisseling van 19 Maart 
1934 met ingang van 20 Maart 1934 voor
loopig is toegepast; 

Overwegende mede, dat de akten van be
krachtiging van die overeenkomst met bijbe
ho0t·end slotprotocol op 30 Augustus 1935 te 
Rome zijn uitgewisseld; 

Overwegende wijders, dat genoemde over
eenkomst met slotprotocol dienvol gens op 30 
Augustus 1935 voor Nede,·land, Nederlandsch
l ndië, Surinan,e en Curaçao is in werking ge
treden· 

Op de voordracht van Onzen Ministel' van 
Buitenlandsche Zaken van den 11 September 
1935, Directie van het Protocol, n°. 29789; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemde overeenkomst met slotp roto

col en nota's, alsmede de vertaling daarvan, 
te doen bekendmaken door de plaats ing van 
dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Al gemeen Bestuur, zijn ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt ve1·eischt. 

's-Gravenhage, den 18den September 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
D eGrae ff. 

( Uitgeg. 27 Septenvber 1935.) 
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Fransche tekst. en I talie aux droi ts indiqués dans la même 
liste. ACCORD COMl\IEl'tCIAL 

ENTRE LES P AYS -BAS ET L'ITALIE Art. 2. Les produits naturels ou fabriqués, 
originaires et en provenance de l'Ital ie, ses 
colonies, protectorats et possessions, énumérés 
dans la liste annexe B, jointe au présent Ac
cord, seront a dmis à leur importation dans 
les Pays-Bas aux droits indiqués dans la même 
l iste. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa 
Majesté Ie Roi d'Italie, animés du désir de 
resserrer les relations commerciales entre les 
deux Pays, ont résolu çle conclure un Accord 
à ce su jet et ont nommé à eet effet pour 
leurs Plénipotentiaires: 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 
Son E xcellence Ie Docteur Jacob A. N. 

Patijn, Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire des Pays-Bas à Rome; 

Art. 3. Le présent Accord sera ratifié et 
les instruments de ratification seront échangés 
à Rome aus itöt que possible. Il reste toute
fois entendu qu'on pourra Ie mettre en appli
cation, à titre provisoire, par échange de notes. 

Sa Majesté Ie Roi d'Ital ie: Il demeurera applicable jusqu'au 31 mars 
1935. S'il n'est pas dénoncé avant Ie 31 jan
vier 1935, il ' demeurera en vigueur pour une 
période ui térieure de trois mais à partir du 
premier avri l 1935, et ainsi de su ite, sauf 
dénonoiation qui devra être faite en tout cas 
deux mais avant !'échéance. 

Son Excellence Ie Chevalier Benito Musso
lini, Chef du Gouvernement, Premier Ministre 
Secrétaire d'Etat, Ministre Secrétaire d'Etat 
pour les Affaires Etrangères; 

Lesquels, après avoir vérifié leurs pleins 
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sant 
convenus des articles suivants: 

Art. 1. Les produits naturels ou fabr iqués, 
originaires et en provenance des Pays-Bas et 
de ses territoires en dehors de l'Europe, énu
mérés dans la liste annexe A, jointe au pré
sent Accord, seront admis à leur importation 

En foi de quoi les Plénipotent iaires ont 
signé Ie présent Accord et l'ont revêtu de 
leurs oachets. 

Numéros du 1 
tarif italien 

ex 6 

ex 7 

ex 30 a) 

ex 920 a) 

ex 920 b) 

Fait à Rome, en double exempl a ire , le l e r 
mars 1934. 

(L.S.) J. Patijn. (L.S.) Mussolini. 

Tarif des droits à l'entrée en Italle 

Désignation des marchandises 

Vaches des races hollandaises dites Frisona 
(Zwartbont), Rijn-Maas-Yssel, et de Gro
nin~ue à tête blanche (Zwartblaard), des
tinees à la reproduction et provenant di-
rectement du lieu d'origine . ..... . 

Taurillons et génisses des races hollandaises 
dites Frisona (Zwartbont), Rijn-Maas-Yssel 
et de Groningue à tête blanche (Zwart
blaar d), destinés à la reproduction et pro
venant directement du lieu d'origine . . . 

Fromages Gouda et Edam . . . . . . . . 
L'importation en !talie des fromages susdits 
au droit conventionnel de lires 29,40 par 
quintal sera consentie jusqu' à la concur
rence de 3.000 quintaux par an. 

Fécules indigènes : de pommes de terre . . 

Farine de manioc pour l'alimentation du 
bétail . 

Droits 
d'entrée 

(L. cent.) 

par tête 
51,40 

par tête 
36,70 

par quintal 
29,40 

'par quintal 
44,-

Annexe A 

cients de Dro,ts ad 

1 

Coeffi- 1 . 

majoration valorem 

ex 922 1 Dextrine 

par quiotal 
10,

par quintal 
66,06 0,2 5% 

Annexe B 

Numéros 
du tarif 

néerlandais 

ex 139 I 7 
ex 139 I 10 

ex 139 I 10-bis 

Tarlf des drolts à l'entrée dans les Pays -Bas 

Désignation des marchandises 

Amandes de toute sorte, sans coques . . . . . . . . . . . 
Riz travaillé, prêt à la consommation (en emballages d' un poids 

supérieur à l. 2QO grammes) . . . . . . . . . . . . . . 
Citrons . .. . ......... . ...... . .. . 
Pêches fraîches, pour la période du 15 juin au 15 septembre 
Choux-fleurs, pour la période du 1er décembre au 15 mars .. 

Droits 
d'ent rée 

ad valorem 

7,8% 

exemption 
13% 

exemption 
exemption 
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PROTOCOLE FIN AL 

Au moment de procéder à la signature de 
l'Accord Commercial conclu à la date d'au
jourd'hui entre les P ays-Bas et l'ltal ie, l es 
Plénipotentiaires soussignés ont fa it les décla
rations suivantes qui feront partie intégrante 
de eet Accord. 

I . 

En ce qui concerne fa Liste Annexe A {Ta
rif des droits à l'entrée en Italie): 

Ad nos. 2, 7 du ta,·if itaJ,ien. - Les vaches, 
taurillons et génisses importés avec la quali
fication de reproducteurs doivent être accom
pagnés d'un certificat généalogique. Ledit cer
tificat sera délivré pour chaque anima!: 

1. - par la Société du Livre Généalogique 
de la Frise {Friesch Rundveestamboek) s'il 
s'agit d'animaux nés dans l a Frise apparte
nant à l a race hollandaise tachetée· noire dite 
,,Frisona" {Zwartbont); 

2. - par l a Société du Livre Généalog ique 
N éerlandais {Nederlandsch Rundveestamboek) 
s'il s'agit d'animaux· appartenant à la susdite 
race " Frisona" tachetée noire, nés dans les 
autres régions des Pays-Bas, ou appartenant à 
la r ace tàchetée rouge dite Rijn-Maas-Yssel ou 
à la race di te de Groningue à tête blanche 
(Zwartblaard) . 

L'importateur de bovins destinés à la repro
duction, afin de pouvoir jouir du droit réduit, 
devra présenter à la Douane Roya le Italienne 
de transit un certificat délivré par !'Inspec
teur Agraire de Ia zone dans laquelle les bo
vins doivent être importés, et duquel il résulte 
que les animaux importés seront effectivement 
destinés à l a reproduction . 

Aussitót que Ie transit a été effectué, Ie 
Directeur de l a Douane communiquera par dé
pêche à !'Inspecteur Agraire compétent Ie 
nombre des bovins reproducteurs dédouanés 
afi n de procéder aux vérifications nécessaires 
à l' arrivée dans Ie li eu de destination. 

Ad n°. 30-a) du ta,·if itaJ,ien. - Les fro
mages Gouda et Edam seront admis à l'impor
tation en I talie seulement s' ils sont pourvus de 
marques de garantie reconnues pa r Ie Gou
vernement des Pays-Bas, et accompagnés d'un 
certificat délivré par Ie Crisis Zuive l Bureau 
à La H aye. 

Ad n°. 920-b) du tarif itaJ,ien . - Il est 
entendu qu'en vue d'assurer que l a farine de 
manioc importée en Italie au droit réduit ne 
sera pas employée à des usages autres que 
l' alimentation du bétail, l a farine susd ite sera 
soumise , aux frais de l'acheteur, au moment 
de l'importatîon dans Ie Royaume, à un procès 
de dénaturation et sera admise suivant l es 
conditions et modalités établies par Ie Minis
tère Ital ien des Finances. 

II. 

lmportation de la bière hollandaise en 
[taJ,ie. - La surtaxe que les bières en fûts ou 
en bouteilles acquittent, à leur entrée en Italie, 
à titre d'équivalent de l'impót intérieur, sera 
perçue, au choix de l'importateur, soit sur la 
base d'une richesse saccharimétrique de 16° au 
maximum, so it sur la base de l a richesse 

saccharique et alcoolique, constatée selon une 
formule <lont on est convenue d'un commun 
accord et qui doit garantir l a péréquation 
entre l a surtaxe sur les bières importées et la 
taxe perçue sur les bières fabriquées dans Ie 
pays même, 

D ans Ie cas oû, d'après l a demande de l'im
portateur, la surtaxe serait à percevoir sur la 
base de la richesse saccharique et al cool ique 
constatée, les certificats d'analyse délivrés 
dans les Pays-Bas par ~es institutions y auto
risées seront reconnus par les Autorités italien
nes. Les bières qui seront accompagnées de 
pareils certificats ne seront pas assujetties à 
de nouvelles analyses, pourvu qu' il résulte 
desdits certificats que Ie degré saccharimétri
que du moût original a été constaté selon la
dite form ule, et que !'on a observé les règles 
d'analyse qui seront fixées d'un commun ac
cord entre les Gouvernements respectifs, même 
en vue des intérêts sanitaires. 

Si Ie certificat est rédigé en la ngue hollan
daise, les Douanes Royales Italiennes pourront 
exiger la présentation d'une traduction. 

En cas de doute fondé, il est réservé à l 'Ad
ministration Ie droit de vérifier !'analyse des 
bières importées sous Ie bénéfice des certificats. 

L es institutions autorisées à délivrer les cer
tificats prévus par les dispositions qui précè
dent seront désignées d'un commun accord 
entre les Gouvernements respectifs. 

III. 

En ce qui concerne l a liste Annexe B ('farif 
des droits à l'entrée dans les Pays-Bas): 

Ad n°. 139 I 7 du tarif néerlandais. - D ans 
Ie cas oû Ie Gouvernement des P ays-Bas serait 
amené à augmenter Ie droit afférent aux 
amandes de toute sorte <lont il est fait men
tion au n° . 139 I 7 du tarif douanier néerlan
dais (7.8 % ad vaJ,ore,n), la marchandise, <lont 
il s'agit, ne sera pas soumise à un droit supé
rieur à 10 % ad vaJ,oreni. 

Ad n°. 139 l 10-bis du twrif néerlandais. -
D ans Ie cas oû Ie Gouvernement des P ays-Bas 
serait amené à substituer au droit de 13 % 
ad vaJ,orem actuellement en vigueur pour les 
citrons un droit spécifique, des conversations 
préalables seront entreprises avec Ie Gouver
nement Italien, afin d'établir d'un commun 
accord un droit <lont l'incidence moyenne sur 
la valeur du produit ne dépasse pas Ie taux 
de 13 o/o. 

IV. 

Les H autes Parties Contractantes convien
nent d'entamer Ie plus tot possible des con
versations en vue de développer l es échanges 
commerciaux entre !'!talie et les Indes N éer
landaises. 

Le présent Protocole, qui sera considéré 
comme approuvé et sanctionné par les Hautes 
Parties Contractantes, sans autre ratification 
spéciale, par Ie seul fait de !'échange des rati
fications de !' Accord auquel il se rapporte, a 
été dressé, en double exemplaire, à Rome Ie 
l er mars 1934. 

J. Patijn. Mussolini. 
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MINISTERIO DEGLI AFFARI ESTERI. 
T. 

209184/15. 

Rome, Je 19 mars 1934 Anno XII. 
Monsieur Ie Ministre, 

Comme il est à la connaissance de Votre 
Excell ence !' Accord commercial entre l'Italie 
et les Pays-Bas signé Ie ler mars courant à 
Rome prévoit sa mis en application, à titre 
provisoire, par échange de notes. 

Le Gouvernement Ital ien et Ie Gouverne
ment des Pays-Bas étant d'avis qu'i l aurait 
util ité à appl iquer cette clause dès maintenant, 
j'ai l'honneur de Vous proposer, au nom du 
Gouvernement Ita lien, de mettre en vigueur, 
par la présente note, l'Accord commercia l sus
d it à partir du 20 mars courant. 

En priant Votre Excellence de bien vou lo ir 
me confirmer que Ie Gouvernement des Pays
Bas est d'accord, il reste entendu qu'à la 
su ite de la 1·éponse affirm ative de Votre Ex
cellence, l'Accord commercial entre l ' Ital ie et 
Jes P ays-Bas signé à Rome Ie l er mars 1934 
entrera en vigueur, à titre provisoire, à partir 
du 20 mars 1934. 

Veuill ez agréer, Monsieur Ie Ministre, les 
assurances de ma très haute considération. 

Son Excellence 
M onsieur J acob A . N. P atijn , 
Envoyé Extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiai,-e des 
l'ays-Bas à 

Rome. 

LEGATIO DES PAYS-BAS. 
8/46. 

Mussolini. 

R ome, Ie 19 mars 1934. 

Monsieur Ie Chef du Gouvernement, 

J' a i l 'honneur de Vous accuser réception de 
Votre note datée d' aujourd'hui de la teneur 
suivante: 

Comme il est à la connaissance de Votre 
E;~ell ence, J'Accord commercial entre l 'Italie 
et les Pays-B as signé Ie ler mars courant à 
Rome prévoit sa mise en application, à titre 
provisoire, par échange de notes. 

,,Le Gouvernement Italien et Ie Gouverne
ment des Pays-Bas étant d' av is qu'il aura it 
utilité à appliquer cette clause dès maintenant, 
j'a i l'honneur de Vous proposer, au nom du 
Gouvernement Itali en, de mettre en vigueur, 
par la présente note, l'Accord commercial sus
dit à partir du 20 mars courant. 

,,En priant Votre Excellence de bien vou
loir me confirmer que Ie Gouvernement des 
Pays-Bas est d'accord, il reste entendu qu'à 
la suite de la réponse affirmative de Votre 
Excellence, l'Accord commercial entre l 'Italie 
et les Pays-B as signé à Rome Ie l er mars 1934 
entrera en vigueur, à t itre provisoire, à par
tir du 20 m ars 1934." 

J e sui s autorisé par mon Gouvernement à 
Vous confirmer que Ie Gouvernement des 
P ays-Bas est d'accord sui· l a proposition du 
Gouvernement italien. Par conséquent il reste 
entendu que l'Accord commercia l entre les 
Pays-Bas et l'Italie signé à Rome Ie ler mars 

1934 entrera en vigueur, à titr·e provisoire, à 
partir du 20 mars 1934. 

Veuillez ag,·éer, Monsieur Ie Chef du Gou
vernement, les assurances de ma plus haute 
considération. 

Son Excellence 
M onsieur Benito Mussolini, 
Chef du Gouvernement, 
Ministre des Affaires Etrangè,·es, 

Rome. 

R. LEGAZIONE D'ITALIA. 
N°. 4291. 

N ote V erbale . 

P atijn. 

La Légation Royale d'Ital ie, d'ordre de son 
Gouvernement a l'honneur d' inlormer Ie Mi
nistère R oyal des Affaires Etrangères que Ie 
Gouvernement italien étendra, à partir du 19 
novembre et aussi longtemps que l'accord com
mercial italo-néerlandais du l er mars 1934 
restera en vigueur, Ie régime. douanier actu
ellement accordé à la Suisse pour l'importa
t ion en Italie de veaux, aux veaux de races 
néerlandaises destinés à la reproduction, pro
venant di rectement des lieux d'origine et 
ayant atte int l 'àge de dix mois pour les màles 
et de douze mois pour les femell es, sous les 
conditions fi xées à eet effet dans Ie protocole 
final dudi t accord. · 

La Haye, Ie 14 novembre 1934. XIII. 

Au Ministère Royal des Affaires Etrangères, 
La Haye. 

MINISTJ1:RE DES AFFAIRES 
ETRANGJ1:RES 

Direction Economique et Consulaire. 
N °. 37495. 

Note Verbale . 

Le Ministère Royal des Affa ires Etrangères 
a l'honneur d'accuser à la Légation Royale 
d'Italie à La Haye la réception de Sa note 
verbale en date du 14 novembre dr., no. 4291, 
dans laquelle la Légation .inlorme Ie Minis
tère que Ie Gouvernement ita l ien étendra, à 
partir du 19 novembre et auss i longtemps que 
l'accord commercial italo-néerlandais du ler 
mars 1934 restera en vigueur, Ie régime doua
nier actuell ement accordé à la Su isse pour 
l'importation en Italie de veaux, aux veaux 
de races néerlandaises destinés à la reproduc
tion, provenant directement des Jieux d'origine 
et ayant atteint l'àge de dix mois pour les 
màles et de douze mois pour les femell es, sous 
les conditions fi xées à eet effet dans Ie Pro
tocole final dudit accord. 

En remerciant la Légation de cette commu
nication , Ie Ministère Roya\ des Affaires 
Etrangères porte à Sa connaissance qu'il s'est 
empressé de communiquer ce qui précède aux 
auto1'ités compétentes néerlandai es . 

La H aye, Ie 14 novembre 1934. 

A la L égation R oyale d' / talie. 
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Ver t a I ing. 

HANDELSOVEREENKOMST TUSSCHEN 
NEDERLAND EN !TALIE. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den en Zijne Majesteit de Koning van Italië, 
bezield met den wensch de handelsbetrekkin
gen tusschen beide landen nauwer aan te 
halen, hebben besloten te dier zake een Over
eenkomst te sluiten en hebben te dien einde tot 
Hunne Gevolmachtigden benoemd: 

Hare M ajeste it de Koningin der Neder
landen: 

Zijne Excellentie Doctor J acob A. N. Patijn, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister der Nederlanden te Rome ; 

Zijne Majesteit de Koning van Italië: 
Zijne Excellentie Benito Mussolini, Hoofd 

van de Regeering, Eerste Minister, Minister 
van Buitenlandsche Zaken; 

die na onderzoek hunner volmachten, welke 
in goeden en behoorlijken vorm werden be
vonden, over de volgende artikelen tot over
eenstemming zijn gekomen: 

Art. 1. De voortbrengselen van bodem of 
industrie, van oorsprong uit en herkomstig van 
Nederland en zijn gebiedsdeelen buiten Euro
pa, opgesomd in bijlage A, gevoegd bij deze 
Overeenkomst, zull en ten invoer in Itaîië wor-

den toe gel aten tegen betaling van de in die 
lijst vermelde rechten. 

Art. 2. De voortbrengselen van bodem of 
industrie, van oorsprong uit en herkomstig van 
Italië, zijn koloniën, protectoraten en bezit
tingen, opgesomd in Bijl age B, gevoegd bij 
deze Overeenkomst, zu llen ten invoer in Ne
derland worden toegelaten tegen betaling van 
de in die lijst vermelde rechten. 

Art. 3. Deze Overeenkomst zal worden be
krachti gd en de bekrachtigingsoorkonden zul
len zoo spoedig mogelijk te Rome worden uit
gewisseld, met dien verstande evenwel, dat zij 
bij notawisseling voorloopig in werking kan 
worden gesteld. 

De overeenkomst zal van kracht blijven tot 
31 Maart 1935 . Indien zij niet wordt opge
zegd vóór 31 J anuar i 1935 , zal zij nog van 
kracht blijven gedurende een termijn van drie 
maanden, ingaande 1 April 1935, en zoo ver
volgens, behoudens in geval van opzegging, 
welke zal behooren te geschieden in ieder ge
val twee maanden voor het einde van den loo
penden termijn. 

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
dit verdrag hebben onderteekend en van hun 
zegels hebben voorzien. 

Gedaan te Rome, m tweevoud, den lsten 
Maart 1934. 

(L.S. ) J . P atijn. (L.S.) Mussolini. 

Tarief van invoerrechten ln Italië. Bijlag·e A. 

NummerP van/ 
het I taliaan
sche tarief. 

Omschrijving der goederen. 

!
Vermenig- 1 

Invoerrecht vuldigings-
in Lire. coëffi . 

cienten. 1 

Ad 
valorem 

recht. 

ex 6 

ex 7 

ex 30 a) 

ex 920a) 

ex 920 b) 

ex 922 

Koeien van Zwartbont Friesch-Hollandsch 
ras, van Roodbont Rijn-Maas-IJsselras en 
van Groningsch Zwartblaard ras, bestemd 
voorfokdoeleinden en direct herkomstig van 
de plaats van oorsprong . . . . . . . . 

Jonge stieren en vaarzen van Zwartbont 
Friesch-Hollandsch ras, van Roodbont Rijn· 
Maas-IJsselras en van Groningsch Zwart
blaard ras, bestemd voor fokdoeleinden en 
direct herkomstig van de plaats van oor-
sprong .... . .. . 

Goudsche en Edammer kaas . . . . . . . 
De invoer in Italië van deze kaassoorten 
tegen het verdragsrecht wordt toegestaan 
tot een hoeveelheid van 3.000 quintalen per 
jaar. 

Inheemsche meelsoorten : Aardappelmeel . . 

Tapiocawortelmeel om te worden gebruikt 
als veevoeder 

Dextrine . 

per stuk 
51,40 

per stuk 
36,70 

per q uintaal 
29,40 

per quintaal 
44,-

per quintaal 
10,

per quintaal 
66,06 

Tarief van invoerrechten ln Nederland. 
0,2 

Nummers van ·1 

het Nederlandsche Omschrijving der goederen. 
tarief. \ 

ex 139 I 7 
ex 139 I 10 

ex 139 I 10-bis 

Alle soorten amandelen, gepeld . . . . . . . . . . . . . . 
Rijst, gepeld en voor gebruik gereed in verpakkingen van meer 

dan 1.200 gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Citroenen .................... . .. . 
Versche perziken, gedurende de periode van 15 J uni-15 Sept. 
Bloemkool, gedurende de periode van 1 December-15 Maart 

5% 
Bijlage B. 

Invoer
rechten 

ad valorem. 

7,8 % 

vrij 
13 % 
vrIJ 
vrij 
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SLOT -P RO'l' OCOL. 

Op het oogenbli k van de onderteekening van 
de heden tusschen Nederland en Italië geslo
ten H andelsovereenkomst, hebben de ondertee
kenende Gevolmachtigden de volgende verkla
r ingen afgelegd, die een wezenlijk bestanddeel 
zullen uitmaken van deze Overeenkomst. 

I. 
W at betreft Bijlage A (Tarief van invoer

rechten in Ital ië) : 
Ad nos. 2, 7 van het ltaliaansche tarief. De 

koeien, jonge stieren en vaarzen, die ingèvoerd 
worden als fokvee, moeten vergezeld gaan van 
een stamboek-certificaat. Di t certificaat zal 
worden afgegeven voor ieder dier: 

1. - door de Vereeniging " H et Friesch 
Rundveestamboek" , indien het betreft dieren, 
geboren in Fries! and , behoorende tot het 
Zwartbont Friesch-Hollandsche ras ; 

2. - door de Vereeniging "Het Nederl and
sche Rundveestamboek" , indien het betreft 
d ieren, behoorende tot bovengenoemd Zwart
bont Friesch-Hollandsch ras, geboren in andere 
streken van Nederland, of behoorende tot het 
Roodbont Rijn-Maas-I J ssel -ras of tot het Gro
ningsch Zwartbl aard ras. 

De importeur van voor fokdoele inden be
stemde runderen moet om van het verlaagde 
recht te kunnen genieten aan de Koninklijke 
I taliaansche Douane overleggen een certifi
caat, afgegeven door den L andbouw-Inspecteur 
van de zone, waarin het vee zal worden in
gevoerd, en waaruit blijkt, dat het ingevoerde 
vee werkelij k voor fokdoeleinden zal worden 
bestemd. 

Zoodra het vee is doorgelaten, deelt de Di
recteur van de Douane per brief aan den be
voegden L andbouw-Inspecteur het aantal der 
ingeklaarde fokrunderen mede, opdat kan wor
den overgegaan tot het noodige onderzoek bij 
aankomst op de plaats van bestemming. 

Ad n°. 30-a) van het ltaliaansche tarief. 
Goudsche en Edammer kaas zal bij invoer in 
Ital ië slechts worden toegelaten, indien zij 
voorzien is van garantiemerken , wel ke door de 
Nederlandsche Regeering zijn erkend, en ver
gezeld is van een certificaat, afgegeven door 
het Crisis Zuivelbureau te _'s-Gravenhage. 

Ad n° . 920-b ) van het ltaliaansche tarief . 
Het is wel verstaan, dat, ten einde te verze
keren, dat het tapiocawortelmeel, hetwelk in 
Ital ië tegen het verlaagde recht wordt inge
voerd, voor geen andere doeleinden zal wor
den gebruikt dan voor veevoeder, het voor
noemde meel op kosten van den kooper, bij 
invoer in het Koninkrijk, zal worden gede
natureerd en vervolgens zal worden toegelaten 
met inachtnem ing van de door het Italiaan
sche Ministeri e van F inanciën gestelde voor
waarden en vormvoorschr iften . 

II. 
l nvoe,· van N ed erlandsch bie,· in Italië. De 

surtaxe, welke verschuld igd is voor b ier in 
fusten of in flesschen bij invoer in Italië, in 
plaats van den binnenlandschen accij ns, zal ter 
keuze van den importeur worden geheven, 
hetzij op basis van een extractgehalte van de 
stamwort van maximaal 16°, hetzij op basis 
van het suiker- en alcoholgehalte, vastgesteld 
volgens een formule, welke in gemeenschappe
lijk overleg is overeengekomen en die -gelijk-

he id moet verzekeren tusschen de surtaxe op 
het ingevoerde bier en den accijns, geheven 
van het in het eigen land gefabr iceerde bier. 

In het geval, dat ingevolge het verzoek van 
den importeur de surtaxe zal worden geheven 
op basis van het vastgestelde suiker- en alco
holgehalte, zullen de analyse-certifióaten, 
welke in N ederland dooi· de daartoe bevoegde 
instanties zijn afgegeven, door de Ital iaansche 
autoriteiten worden erkend . Bier, dat verge
zeld gaat van dergelij ke certificaten, zal n iet 
opnieuw aan een analyse worden onderworpen, 
mits uit genoemde certificaten bl ijkt, dat het 
extractgehal te van de stam wort volgens ge
noemde formule is vastgesteld en dat men de 
analyse-regels heeft in acht genomen, welke, 
ook met het oog op sanita ire belangen in ge
meenschappelijk overleg tusschen de ' weder
zijdsche Regeeringen zullen zijn vastgesteld. 

Indien het certificaat in de N ederlandsche 
taal is gesteld, zullen de beambten der Ko
ninklijke Ita l iaansche Douane overlegging van 
een vertal ing mogen eischen. 

In geval van gegronden twij fel wordt der 
Administratie het recht voorbehouden de juist
heid na te gaan van de analyse van het b ier. 
dat wordt ingevoerd met gebruikmaking van 
de regel mg betreffende de certificaten. · 

De instell ingen, die bevoegd zijn tot het 
afgeven van de certificaten, welke in de voor
gaande bepalingen worden bedoeld zullen door 
de wederzijdsche R egeeringen in g~meenschap
pel ijk overleg worden aangewezen. 

III. 

Wat betreft Bijlage B (Tar ief van invoel'
rechten in Nederland) : 

Ad n°. 139 I 7 van het Nederfandsche tarief 
van invoe,-rechten. Ingeval de Nederl andsche 
R egeer ing zou moeten overgaan tot het ver
hoogen van het recht , dat geldt voor a lle soor
ten amandelen, vallende onder n°. 139 I 7 van 
van Nederlandsche tar ief van invoerrechten 
(7.8 % ad valorem), zal het betreffende arti
kel niet aan een hooger rech t onderworpen 
worden dan 10 % ad valorem. 

Ad n°. 139 I 10-bis van h·ei Nede,·land.sche 
ta1·ief. Ingeval de Nederlandsche Regeering 
zou moeten overgaan tot de vervanging van 
het thans voor citroenen geldende recht van 
13 % ad valorem door een specifiek recht, zul
len te_ voren met de Itali aansche R egeering be
sprekingen worden gevoerd, teneinde in ge
meenschappelijk overleg een recht vast te stel
len, overeenkomende met een waarderecht van 
niet meer dan 13 % van de gem iddelde waa,·de 
van het product. 

IV. 

De Hooge Verdragsluitende Par-tij en komen 
overeen zoo spoedig mogelijk een aanvang te 
maken met besprekingen, welke ten doel zu l
len hebben het handelsverkeer tusschen Ita li ë 
en N eder! andsch-Indië uit te breiden. 

Di t Protocol , dat, zonder verdere specia le 
ratificatie, geacht zal worden te zijn goeclge
ket!rd en bekr~chtigd door de Hooge Verdrag
slmtende PartIJen door het enkele feit van uit
wissel ing der ratificatie-oorkonden van de 
Overeenkomst, waarop het betrekking heeft 
is in tweevoud opgemaakt te Rome, den l ste~ 
Maart 1934. 

J. Patijn. Mussolini. 
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MINISTERIE VAN BUITEN
LANDSCHE ZAKEN. 

T. 
209184/15. 

Rome, 19 Maart 1934 anno XII. 

Mijnheer de Minister, 

Zooals Uwer Excellentie bekend is, voorziet 
de Handelsovereenkomst tusschen Italië en 
Nederland, welke op 1 Maart jl. te Rome is 
geteekend, dat zij bij notawisseling voorloopig 
in werking kan worden gesteld. 

De Italiaansche Regeering en de Neder
landsche Regeering van oordeel zijnde, dat 
het nuttig zou zijn deze clausule ván nu af aan 
toe te passen, heb ik de eer Uwer Excellentie 
namens de Italiaansche Regeering voor te 
stellen, de bovengenoemde Handelsovereen
komst, bij deze nota, met ingang van 20 Maart 
a .s. in werking te stellen. 

Terwijl ik Uwer Excellentie verzoek mij wel 
te willen bevestigen, dat de Nederlandsche 
Regeering hiermede instemt, blijve verstaan, 
dat na Uwer Excellentie's antwoord, de H an
delsovereenkomst tusschen Italië en Neder
land, geteekend te Rome den lsten Maart 
1934, voorloopig in werking zal treden met 
ingang van 20 Maart 1934. 

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzeke
ring mijner bijzondere hoogachting te aan
vaarden. 

Aan Zijne Excellentie 
den Heer Jacob A. N. Patijn, 
Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister 
der N eder/flfflli,en, 

te 
Rome. 

GEZANTSCHAP DER 
NEDERLANDEN. 

8/46. 

Mussolini. 

Rome, 19 Maart 1934. 

Mijnheer het Hoofd van de Regeering, 

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen 
van uwe nota d.d. heden, welke als volgt 
luidt: 

,,Zooals Uwer Excellentie bekend is , voor
ziet de Handelsovereenkomst tusschen Italië 
en Nederland, welke op 1 Maart jl. te Rome 
is geteekend, dat zij bij notawisseling voor
loopig in werking kan worden gesteld . 

,,De Italiaansche R egeering en de Neder
landsche Regeering van oordeel zijnde, dat 
het nuttig zou zijn deze clausule van nu af 
aan toe te passen, heb ik de eer Uwer Excel
lentie namens de Itali aansche Regeering voor 
te stellen, de bovengenoemde Handelsovereen
komst, bij deze nota, met ingang van 20 Maart 
a.s. in werking te stellen. 

"Terwijl ik Uwer Excellentie verzoek mij 
wel te will en bevestigen, dat de Nederlandscne 
Regeering hiermede instemt, blijve verstaan, 
dat na Uwer Excellentie's antwoord, de Han
delsovereenkomst tusschen Italië en Neder
land, geteekend te Rome den lsten Maart 
1934, voorloopig in werking zal treden met 
,ngang van 20 Maart 1934." 

Ik ben door mijn Regeering gemachtigd U 
te bevestigen, dat de. Nederlandsche Regee
ring instemt met het voorstel van de Italiaan
sche Regeering. Bijgevolg is wel verstaan, dat 
de Handelsovereenkomst tusschen Nederland 
en Italië, geteekend te Rome den lsten Maart 
1934, voorloopig in werking zal treden met 
ingang van 20 Maart 1934. 

Gelief, Mijnheer het Hoofd van de Regee
ring, de verzekering mijner meeste hoogach
ting te aanvaarden. 

Aan Zijne Excellentie 
den Heere Benito Mussolini, 
Hoofd van de Regeering, 
Minister van Buitenlandsche 
Zaken, 

Rome. 

KONINKLIJK GEZANTSCHAP 
VAN ITALI:tt. 

N°. 4291. 

N ote Verbale. 

Patijn. 

Het Gezantschap van het Kon inkrijk Itali ë, 
in opdracht van zijn Regeering, heeft de eer 
het M inisterie van Buitenlandsche Zaken te 
berichten, dat de Italiaansche Regeering met 
ingang van 19 November en zool äng als 
de Italiaansch-Nederlandsche handel sovereen
komst van 1 Maart 1934 van kracht blijft, het 
douanerégime, dat momenteel aan Zwitser
land is toegekend voor den invoer in Italië 
van kalveren, mede van toepassing zal zijn op 
kalveren van Nederlandsche rassen, welke be
stemd zijn voor fokdoeleinden, direct herkom
stig zijn van de plaats van oorsprong en den 
leeftijd van 10 maanden voor wat de stier
kalveren en van 12 maanden voor wat de 
vaarskalveren betreft hebben bereikt, met in
achtnem ing van de voorwaarden, welke daar
voor zijn vastgesteld in het slotprotocol van 
genoemde overeenkomst. 

's-Gravenhage, 14 November 1934. XIII. 

Aan het Koninklijk Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken te 's-Gravenhage . 

MINISTERIE VAN BUITEN
LANDSCHE ZAKEN, 

Economische en Consulaire Directie. 
N°. 37495. 

Note Verbal e. 

Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken 
heeft de eer aan het Gezantschap van het 
IConinkrij k Itali ë te 's-Gravenhage de ont
vangst te bevestigen van zijn "Note Verbale" 
dd. 14 November jl. no. 4291, waarin het Ge
zantschap het Ministerie bericht, dat de Ita
liaansche Regeering met ingang van 19 No
vember en zoolang a ls de Italiaansch-Neder
landsche handelsovereenkomst van 1 Maart 
1934 van kracht blijft, het douanerégirne, dat 
momenteel aan Zwitserland is toegekend voor 
den invoer in Italië van kalveren, mede van 
toepassing zal zijn op kalveren van Néder-
1 andsche rassen, welke bestemd zijn voor fok-



1935 19-20 SEPTEMBER (S. 582-584) 890 

doeleinden, d il'ect herkomstig zijn van de 
plaats van oorsprong en den leeftijd van 10 
maanden voor wat de stierkalveren en van 12 
maanden voor wat de vaars kal veren betreft, 
hebben bereikt, met inachtneming van de 
voorwaarden, welke daarvoor zijn vastgesteld 
in het slotprotocol van genoemde overeen
komst. 

Het Gezantschap da nk zeggende voor deze 
mededeeling, brengt het Ministerie van Bui
tenlandsche Zaken te zijner kennis, dat het 
zich heeft gehaast het voorgaande mede te 
deelen aan de bevoegde Nederlandsche auto
riteiten. 

's-Gravenhage , 14 November 1934 , 

Aan het K oninklijk Gezantschap van I talië. 

s. 583. 

19 S epte1nber 1935. BESLUIT tot vernieti
g ing van een beslui t van den raad van 
Giessendam van 27 October 1934, betref
fende weigering van bouwvergunning. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze M inisters van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Za ken 
van 9 Augustus 1935 , n°. 6887 M/P.B.R., af
deeling Volksgezondheid, en van 13 Augustus 
1935, n° . 20707, afdeel ing Binnenlandsch Be
stuur · betreffende het besluit van den raad 
van Giessenilani van 27 October 1934, waarbij 
is gehandhaafd de weigering, door burgemees
ter en wethouders, van een, door de firma S. 
van 't Verlaat en Co. te Z eist gevraagde, ver
gunning voor het bouwen van woningen, onder 
Giessendam; 

Overwegende dat het hier betreft bouwen 
aan een weg, die is aangelegd krachtens ver
gunning van den gemeenteraad en waaraan, 
blijkens een voorwaarde van die vergunning, 
bebouwing zou zijn toegel aten; 

Overwegende dat volgens artikel 6, tweede 
lid , van de Woningwet bouwvergunning alleen 
in de daargenoemde gevallen mag worden ge
weigerd, en dat, volgens het zesde 1 id van dat 
a r t ikel , een besluit tot we igering altijd 1net 
redenen is omkleed: dat uit zoodan ig besluit 
derhalve moet blijken welke van de bedoelde 
g1·onden voor weigering zich voordoet; 

dat aan dezen eisch van de wet in dit ge
val niet is voldaan; 

dat toch met betrekking tot de redenen van 
de weigering in het besluit van burgemeester 
en Wethouders alleen is vermeld, dat "door 
het verl eene n van vergunn in g voor den ge
vraagden bouw in strijd zou worden gehandeld 
met de strekking van de wettelijke voorschrif
ten"; en dat de raad, in beroep, a lleen over
woog, dat de door burgemeester en wethou1ers 
aangevoerde beweegredenen, die tot de weige
ring der vergunning hebben geleid, door den 
Raa d volkomen worden gedeeld" ; 

da,t volgens be ide bes] uiten door het ge
meentebestuur is gelet op een missive van Ge
deputee rde Staten van Zi,idholland van 16/18 
October 1934; maar dat ui t geen der beslui ten 
blijkt wat het bedoelde stuk inhield; 

Overwegende voorts, dat niet is gebleken, 
dat het bouwplan, waarvoor de firma S . van 
't Verlaat en Co. vergunning heeft gevraagd, 
niet zou voldoen aan de voorschr iften; 

dat weliswaar - zooals Gedeputeerde S taten 
in hun vorenbedoelden brief aan burgemees
ter en wethouders hebben opgemerkt - ge
bouwd zou worden op grond, en aan een weg, 
welke niet zijn begrepen in een uitbreidings
plan; maar dat zoodanige bouw te Giessen
dam - waar een uitbre idingsplan in 1934 ont
brak - niet ingevolge de wet is verboden en 
met name de bouwverordening geen bepaling 
bevat, di e zich tegen bouwen aan een bestaan
den weg buiten zulk een plan verzet; 

dat in verband met een en ander en met het 
bepaalde in artikel 6, tweede lid , van de wet 
het raadsbesluit niet gehandhaafd kan blij 
ven· 

G~zien de gemeentewet; 
den Raad van State gehoord, a dvies van 27 

Augustus 1935, n° . 16; 
Gelet op het nader rapport van Onze Mi

nisters van Sociale Zaken en van Binnenland
sche Zaken van 9 September 1935, n°. 7671 
M/P.B.R. , afdeeling Volksgezondheid en 13 
September 1935, n°. 23501, a fdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoel d besluit van den raad van Gies

sendam van 27 October 1934 te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Socia le Za ken is bel ast 
met de uitvoer ing van dit beslui t, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenh age, den 19den September 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
M. S I i n g e n b e r g . 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A . d e W i l d e. 

(Uitgeg. 1 October 1935.) 

s. 584. 

20 September 1935. BESLUIT tot wijzig ing 
van het Cris is-Akkerbouwbesluit 1934. 

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

Landbouw en Visscherij d .d. 9 September 
1935, n°. 12289 , Afdeeling L andbouw-Crisis
Aangelegenheden ; 

Gezien de artikelen 8, 9, 13 en 14 der Land
bouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatie
beslui t 1933, het Crisis-Heffingsbesluit 1933 en 
het Crisis-Akkerbouwbeslu it 1934; 

Gehoord de Centrale Commiss ie, bedoeld in 
artike l 27 van de Landbouw-Cris iswet 1933 
(advies van 18 September 1935, n°. 531) ; 

Gehoord den R aad van State (advies van 16 
September 1935, n °. 2); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Landbouw en Visscherij dd. 19 
September 1935, n°. 12756, afdeeling L and
bouw-Crisis-Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het Cr isis-Akkerbouwbeslui t 1934 te wij zi

gen in dier voege, dat na artikel 28 wordt in
gevoegd een nieuw artikel 28a, luidende a ls 
volgt: 

A1·t. 28a. H et, op een doo r Onzen Minister 
vast te stel len datum, voorhanden of in voor
raad hebben van tot veevoeder verwerkte, olie. 
houdende zaden, pitten en noten, a l dan niet 
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gemengd met andere veevoederproducten, is 
aan den in artikel 28 bedoelde verwerker en 
de naar het oordeel van Onzen Minister met 
dezen gelijk te stellen handelaren, verwerkers 
en/of mengers van dat veevoeder, slechts toe
gestaan: 

a. indien zij als georganiseerden zijn aan
gesloten bij een daartoe door Onzen Minister 
aan te wijzen Crisis-Organisatie, en 

b. indien de betrokkene bij aflevering van 
dat veevoeder betaalt of bij geschrift, waarvan 
het model door Onzen Minister wordt vast
gesteld, zich verbindt te zullen betalen, ten 
behoeve van het Fonds aan de onder a ge
noemde Crisis-Organisatie, a ls vertegenwoor
digster van het Fonds, een door dien Minister 
vast t,, stell en bedrag per door dezen daarbij 
te bepalen eenheid, voor zoover over die pro
ducten niet rneds uit hoofde van het voorgaan
de artikel een gel ijk bedrag is betaald. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging. 

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

's-Gravenhage, den 20sten September 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Landbouw en Visscherij, 
L . N . Dec k e r s. 
( Uitgeg. 21 September 1935 .) 

s. 585. 

20 September 1935. BESLUIT tot schors ing 
van de besluiten van den Raad der ge
meente Mijdrecht van 3 September 1935, 
strekkende tot benoeming onderscheidenlijk 
van , J . P. Engel en M . L . Janmaat tot 
wethouder dier gemeente. 

Gescho,·st tot 1 April 1936. 

s. 586. 

20 September 1935. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den Raad der ge
meent,, Wierden van 3 September 1935 , 
strekkende tot benoeming van R. Bartels 
tot wethouder. 

Gesch01·st tot 1 April 1936. 

s. !>87. 

20 September 1935. BESLUIT tot schors ing 
van het besluit van den Raad der ge
meente Druten van 3 September 1935, 
strekkende tot benoeming van den heer 
Litjens tot wethouder dier gemeente. 

Oeschorst tot 1 April 1936. 

s. 588. 

23 September 1935. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Britschen Gezant t,, 's-Gm
venhage en den Minister van Buitenland
sche Zaken gewisselde nota's dd . 29 Maart 
,m 19 Juli 1935, houdende toepasselij k
·erklaring van de bepalingen van het op 

\ 

13 April 1920 te Londen tusschen Neder
land en G,·oot-Britannië gesloten aanvul
lend uitleveringsverdrag (Staatsblad 1920, 
n°. 729) op de niet-gefedereerde Maleische 
Staten K elantan, P erlis en Trengganu. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Gezien de tusschen den Britschen Gezant te 

's-Gravenhage en Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken gewisselde nota's dd. 29 Maart 
en 19 Juli 1935, waarbij is overeengekomen 
om de bepalingen van het op 13 April 1920 
te Londen tusschen Nederland en Groot-Bri
tannië gesloten aanvull end uitleveringsverdrag 
(Staat sblad 1920, n°. 729) toepasselijk te ver
klaren op de niet-gefedereerde Maleische Sta
ten Kelantan, P e,·lis en T,·engganu, van welke 
nota's een afdruk en eene vertaling bij dit 
Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat bedoelde overeenkomst op 
19 Juli 1935 is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 18den Septem
ber 1935 , Directie van het Protocol , n°. 30840; 

Hebben goedgevonden en verstaa n: 
bovenbedoelde nota's, a lsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 23sten September 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken, 
D e Graeff. 

Engelsche tekst. 

N°. 48. 
(73/3/35) 

( Uitgeg. 4 Oct'ober 1935.) 

BRITISH LEGATION. 
The Hague. 

29th March, 1935. 
Your Excellency, 

The second paragraph of Article 1 of the 
supplementary Extradition Treaty between the 
United K ingdom and the Netherlands, signed 
at Londen on the 13th April, 1920, provides 
for the extension of the provisions of that 
Treaty to Bri tish -protected States in the Ma
lay Peninsula other than those mentioned in 
the I ist annexed to the said Treaty. 

2. I have the honour to inform Your Ex
cell ency that His Majesty's Government in 
the United Kingdorn now propose that the 
provisions of the above-rnentioned Treaty 
should be extended to the Unfederated Malay 
States of Kelantan, Perlis and Trengganu. 

3. If this proposal is agreeable to the 
Netherlands Government, I have the honour 
to suggest that the present note and Your Ex
cell ency's reply thereto should be regarded as 
placing on record the agreement between the 
two governments in this matter, and that the 
date of Your Excellency's reply should be 
regarded as the date on wh ich the agreement 
enters into force. 

4. I have the honour to add that the autho
rities in the above-mentioned States to whom 
requisitions for the surrender of fugitive of-
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fenders should be addressed are as follows: 
Kelantan British Adviser. 
Perlis 
Trengganu ,, ,, 

I avail myself of this opportunity to renew 
to Y our Excellency the assurance of my highest 
consi deration. 

Hubert Montgomery. 

H is Excellency 
Jankheer Dr. A . C. D . de Graeff, 

etc. , etc. , etc . 

Fransche tekst. 

MINISTÈRE DES 
AFFAIRES ETRANGÈRES. 

Direction Juridique. 

N°. 11255. 

La Haye, Ie 19 juillet 1935. 

Monsieu r Ie Ministr e, 

Par une lettre en date du 29 mars dernier 
(n°. 48), Votre Excellence a bien voulu ~'in; 
formei- que Ie Gouvernement de Sa Maieste 
Britannique, se basant sur l es di spositions de 
l 'article 1, alinéa 2, du Traité d'extradition 
conclu à Londres Ie 13 avril 1920, propose 
que les Etats Malais non-fédérés de K~lantan, 
de Pedis et de Trengganu, soient dorenavant 
comptés parmi les Etats pl acés sous Ie Pro
tectorat de Sa Majesté B r itannique visés à 
l' article précité, de sorte que les dispositions 
dudit Traité soient applicables à ces Etats. 

Votre Excell ence a a jouté que les autorités 
auxquelles les demandes en extradition de mal
faiteurs fugitifs devraient être adressées se
raient pour chacun des Etats Kelantan, de 
Perl is et de T rengganu Ie "British Adviser". 

En réponse j'ai l ' honneur de porter à l a 
connaissance de Votre Excellence que Ie Gou
vernement N éerlandais se rallie volontiers à 
cette proposition. 

La lettre précitée de Votre Excellence et la 
présente réponse seront considérées comme éta
bli ssant et constatant l' accord intervenu en 
cette m atière entre les Gouvernements respec
tifs, l equ e l accord sortira ses effets à partir 
de l a date d'aujourd'hui. 

Je sais is cette occasion, Monsieur Ie M inis
tre, pour Vous renouveler l'assurance de ma 
haute considération. 

Son Excellence 

Pour Ie Ministre , 
Le Secrétaire-Général, 

A . Me Snouck Hurgronje. 

Sir Charles Hubert Montgomery, 
Envoyé Extraordinaire et M inistre Pléni
potentiaire de Sa Majesté Britannique . 

Ver t a I in g: 

N°. 48. 
(73/3/35) 

BRITSCH GEZANTSCHAP . 
's Gravenhage. 

29 Maart 1935. 
Excellentie, 

De tweede alinea van Artikel 1 van het àan
vullend Uitleveringsverdrag, geteekend te· Lon
den op 13 April 1920, tusschen het V ereenigd 
Koninkrijk en Nederland, voorziet in de toe
passelijkverklaring van de bepalingen van dat 
verdrag op andere Staten onder Britsch pro
tectoraat op het Maleische Schiere iland dan 
die genoemd worden in de bij dat verdrag 
gevoegde lijst. 

2. Ik heb de eer Uwe Excellentie mede te 
deelen dat Zijner Majeste its R egeering in het 
Vereenigd Koninkrijk nu voorstelt dat de be
palingen van bovengenoemd verdrag zullen 
toepasselijk zijn op de niet-gefedereerde Ma
leische Staten K elanta n , P edis en Trengg11nu. 

3. I ndien de Nederlandsche R egeering zich 
met dit voorstel vereenigt, heb ik de eer in 
overweging te geven dat deze nota en Uwer 
Excell entie's antwoord daarop zullen geacht 
worden de overeenstemming te dezer zake tus
sche11 de beide R egeeringen vast te leggen en 
dat de datum van Uwer Excellentie's antwoord 
zal worden beschouwd als de dag waarop de 
overeenkomst in werking zal treden. 

4. Ik heb de eer hieraan toe te voegen, dat 
de autoriteiten in de bovengenoemde Staten, 
tot welke aanvragen om uitlevering van voort
vluchtige misdadigers kunnen worden gericht, 
de volgende zijn: 

K elantan " British Adviser" 
P erlis 
Trengganu ,, ,, 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 
Uwe Excellentie de hernieuwde verzekering 
van mijn meeste hoogachting aan te bieden. 

Hubert Montgome1·y. 
Zijner Excellentie 
J onkheer Mr. A. C. D. de Graeff, 

enz., enz., enz . 

MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

Afdeeling 
Juridische Zaken. 

N°. 11 255 . 

' s-Gravenh age, den 19 Juli 1935. 

Mijnheer de Minister, 

Bij sch r ij ven dd. 29 Maart jl. (n° . 48), heeft 
Uwe Excellentie mij wel willen mededeelen 
dat de R egeering van Zijne Britsche Majesteit, 
steunende op de bepalingen van artikel 1, 
tweede alinea, van het te Londen op 1 3 Apri l 
1920 gesloten Ui tl everingsverdrag, voorstelt 
dat de niet-gefedereerde Mal eische Staten Ke
lantan, Perlis en T rengganu voortaan zi,llen 
gerekend worden tot de onder protectoraat van 
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Zijne Britsohe Majesteit geplaatste Staten, 
die in vorenstaand artikel worden bedoeld, 
zoodat de bepalingen van dat verdrag op die 
Staten toepasselijk zullen zijn. 

Uwe Excellentie heeft daaraan toegevoegd 
dat de autoriteit tot welke aanvragen om uit
levering van voortvluchtige misdadigers zou
den moeten gericht w01·den, voor elk der Sta
ten Kelantan, Perlis en Trengganu de ,,_British 
Adviser" is. 

Ik heb de eer in antwoord ter kennis van 
Uwe Excellentie te brengen dat de Nederland
sche Regeering zich gaarne met dat voorstel 
vereenigt. 

De aangehaalde brief van Uwe Excellentie 
en het onderhavige antwoord zullen geacht 
worden te scheppen en vast te steil en de ter 
zake tot stand gekomen overeenstemming tus
schen de beide Regeeringen, welke overeen
komst heden in werking zal treden. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, om 
U, Mijnheer de Minister, de hernieuwde ver
zekering mijner hoogachting aan te bieden. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Gener-aal, 

A. M. Snouck Hurgronje. 

Zijner Excellentie 
Sir Charles Hubert Montgomery, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister van Zijne B1·itsche Majesteit. 

s. 589. 

27 Septembe,· 1935. WET, houdende wijziging 
van den eersten en den tweeden titel van 
het tarief van justitiekosten en salarissen 
in burgerlijke zaken. 

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

dat het wenschelijk is den eersten en den twee
den titel van het tarief van justitiekosten en 
salarissen in burgerlijke zaken te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De eerste en de tweede titel van hel 

tarief van justitiekosten en salarissen in bur
gerlijke zaken, vastgesteld bij de wetten van 
28 Augustus 1843 (Staatsblad n°. 37) en van 
28 Augustus 1843 (Staatsblad n°. 38), zooals 
die titels, ingevolge het bepaalde bij artikel 2 
der wet van 28 Augustus 1843 (Staatsblad n°. 
41) in eene doorloopende reeks van artikelen 
in dat tarief vervat, zijn gewijzigd bij de wet
ten van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 182) en 
van 28 Juli 1924 (Staatsblad n°. 371), onder
gaan de navolgende wijzigingen: 

Artikel 1 wordt gelezen als volgt: 
"a. Aan den kantonrechter, die zich tot het 

verrichten van ambtelijke werkzaamheden, van 
zijne woonplaats begeeft naar de hoofdplaats 
van het kanton, waar hij met de waarnem ing 
der kantonrechterlijke werkzaamheden is be
last, worden uit 's Rijks kas de reis- en ver
blijfkosten vergoed naar de bepalingen, welke 
door Ons, ter regeling van de vergoeding van 
reis- en verblijfkosten wegens reizen voor 
's Rijks dienst, zijn of nader zullen worden 
vastgesteld. 

b. Aan den kantonrechter of den griffier, 
die zich tot het verrichten van ambtelijke 
werkzaamheden begeeft buiten zijne woon
plaats, anders dan naar de hoofdp}aats van 

het kanton, waar hij benoemd of met de waar
neming der kantonrechterlijke werkzaamheden 
is belast, worden door de partij, die de zaak 
vervolgt of ten wier behoeve hij optreedt, de 
reis- en verblijfkosten vergoed naar de bepa
lingen, welke door Ons ter regeling van de 
vergoeding van reis- en verblijfkosten wegens 
reizen voor 's Rijks dienst, zijn of nader zullen 
worden vastgesteld. 

c. Wanneer de kantonrechter optreedt in 
het kanton, waar hij met de waarneming der 
kantónrechterlijke werkzaamheden is belast, 
wordt het, ingevolge het voorschrift, onder b 
van dit artikel gegeven, door de belangheb
benden te vergoeden bedrag verminderd met 
de som, die zou zijn uitgespaard, indien hij 
van de hoofdplaats van dit kanton ware ver
trokken. 

De som, waarmede het door de belangheb
benden te vergoeden bedrag wordt vermin
derd, wordt den kantonrechter uit ' s Rijks kas 
vergoed. 

d. Aan den kantonrechter of den griffier, 
die zich op vordering van het openbaar gezag 
tot het verrichten van ambtel ij ke werkzaam
heden begeeft buiten zijne woonplaats, anders 
dan naar de hoofdplaats van het kanton, waar 
hij benoemd of met de waarneming der kan
tonrechterl ijke werkzaamheden is belast, wor
den uit 's Rijks kas, indien hij ten behoeve 
van den Staat, of, indien hij ten behoeve van 
eenig ander openbaar lichaam optreedt, door 
dit lichaam, de reis- en verblijfkosten ver
goed naar de bepalingen, welke door Ons, ter 
regeling van de vergoe1ing van reis- en ver
blijfkosten wegens reizen voor 's Rijks dienst, 
zijn of nader zullen worden vastgesteld. 

e. Wanneer de kantonrechter ten behoeve 
van een ander openbaar lichaam dan d"e Staat 
optreedt in het kanton, waar hij met de waar
neming dei· kantonrechterlijke werkzaamheden 
is belast, wordt het, ingevolge het voorschrift, 
onder d van dit artikel gegeven, door dit 
lichaam te vergoeden bedrag verminderd met 
de som, di e zou zijn uitgespaard, indien hij 
van de hoofdplaats van dit kanton ware ver
trokken. 

De som, waarmede het door het openbaar 
lichaam te vergoeden bedrag wordt vermin
derd, wordt den kantonrechter uit 's Rijks kas 
vergoed." 

Artikel 2 vervalt. 
In artikel 8, le lid, 1 °. wordt in plaats van 
.,f 7.50," gelezen "f 5.-,". 

Artikel 8, l e I id, 2°. wordt gelezen al s 
volgt: 

,,voor het proces-verbaal van getuigenver
hoor, indien daa1· van een proces-verbaal moet 
worden opgemaakt, 

te voldoen door de partij, aan welke de 
bewijslevering door l!"etuigen is opgedragen, 
alsmede door de partiJ , welke van de bevoegd
heid tot het leveren van tegenbewijs door ge
tuigen gebruik maakt en, in geval van voor
loopig getuigenverhoor, door dengeen, die het 
houden van dit verhoor heeft verzocht,". 

Artikel 8, le lid , 5°. tot 6°. wordt gelezen 
als volgt: 

,,voor het proces-verbaal van eene cömpa
ritie van partijen, bedoeld in de artikelen 19 
en 19a van het Wetboek van Burgerlijke 
Regtsvordering, 
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te voldoen door de partij, ten wier verzoeke 
de verschijning is gelast of, wanneer het ver
zoek door beide partijen is gedaan dan wel de 
verschijning ambtshalve door den rechter is 
bevolen, door de eischende partij , 

telkens, in de gevallen aangegeven onder 
2°. tot en met 5°., in gedingen voor den kan
tonrechter f 5.- , 

in ged ingen voor de rechterl ijke colleges 
f 7.50 ; ". 

Artikel 8, l e lid , 7°. vervalt. 
Artikel 8, l e Jid, 8°. wordt artikel 8, le lid , 

7°., terwijl in plaats van "artikel 1.7, 2°. " 
wordt gelezen: ,,artikel 17, 1°.". 

Artikel 8, l e lid, 9°. wordt artikel 8, le lid , 
8°., terwijl in plaats van "artikel 17, 3°." 
wordt gelezen: ,,artikel 17, 2°.". 

Artikel 8, l e lid, 10°. wordt artikel 8, l e 
Jid, 9°., terwijl in plaats van "artikel 17, 4° ." 
wordt gelezen : ,,artikel 17, 3°.". 

Artikel 8, l e lid, 11 °. wordt artikel 8, l e 
Jid 10°., terwijl in plaats van "artikel 17, 5° ." 
wordt gelezen: ,,arti kel 17, 4°.". 

Artikel 8, le lid, 12°. wordt artikel 8, l e 
lid , 11 °., terwijl in plaats van "artikel 17, 
6°." wordt gelezen: ,,artikel 17, 5°.". 

In artikel 11, l e lid wordt in plaats van 
,,11", ,,12" en "10" gelezen onderscheiden
lijk "10" , ,,11" en "9" en wordt vóór " is ver
eischt" ingel ascht: ,,tijdens het geding". 

Artikel 11 , 3e Jid wordt gelezen als volgt: 
" Vermindering van den eisch tot het bedrag 

van f 25 of daar beneden, geeft aanspraak op 
teruggave van betaald of vrijstelling van ver
schuldigd griffierecht, mits de vermindering 
geschiedt uiterl ijk bij de eerste verschijning 
van de partijen of een der partijen ter terecht
zitting." . 

Artikel 12 wordt gelezen als volgt: 
,,Blijft een geding langer dan een jaar se

dert den eersten dienenden dag aanhangig, 
zoo wordt, in gedingen voor het kantonge
recht door de eischende partij , in die voor de 
rechterlijke colleges door elke eischende partij 
en elke verschenen gedaagde of verwerende 
partij , bij den aanvang van elk volgend jaar 
tot aan het e inde van het geding, doch niet 
meer dan vijf maal, een bedrag van f 5 vol 
daan , met dien verstande, dat het geding zal 
geacht worden een einde te hebben genomen, 
indien de dag voor het houden der slotplei
dooien , of, in geval van het doen van recht 
op de stukken, de dag van de einduitspraak is 
bepaald. 

De t ijd , gedurende welken het geding is ge
schorst, geldt niet als tijd , gedurende wel ken 
het ged ing aanhangig is.". 

Artikel 13, l e tot en met 4e lid wordt ge
lezen als volgt: 

,,Voor de griffiersverrichtingen bij de be
handeling van verzoekschriften, ingediend bij 
de gerechten, den president der arrondisse
ments-rechtbank of rechter-commissarissen, 
worden, behoudens de bij deze wet of bijzon
dere wetten gemaakte uitzonderingen, de na
volgende griffierechten geheven : 

1 °. eene vaste som, te voldoen door den 
verzoeker, 

2°. de rechten , vastgesteld bij artikel 17 , 
3°. , 4°. en 5°. 

De vaste som bedraagt f 7.50, ingeval op 
het verzoek niet wordt beschikt dan na eenige 

voorioopige beschikking, eenig verhoor, voor
geschreven verschaffing van de gelegenheid 
tot toelichting of verweer, het hooren van het 
Openbaar Ministerie of inwinning van eenig 
advies. 

In afwijking van het in het voorgaande lid 
bepaalde bedraagt de vaste som f 15, ingeval 
het verzoek wordt gedaan : 

tot ontbinding van het huwelijk door echt
scheiding of tot scheiding van tafel en bed, 
voor zoover niet enkel op grond van een ge
wezen strafvonnis de ontbind ing van het hu
welijk of scheiding wordt gevorderd; 

tot onder-curateelestelling of tot opheffing 
der curateele; 

tot ontzetting of ontheffing uit de ouder
lijke macht of voogdij; 

tot herstel in de ouderlijke macht of de 
voogdij of de benoeming tot voogd na ont
zetting of ontheffing uit de ouderlijke macht. 

De vaste som bedraagt f 5, voor de grif
fiersverrichtingen bij de behandeling van alle 
andere verzoekschriften.". 

Artikel 13, 7e I id , 3°. wordt gelezen als 
volgt: 

,,Geeft eenig inged iend ve rzoekschrift aan
leiding tot de indiening van een dusgenaamd 
antidotaal request of tot een bij de wet toege
staan schriftelijk antwoord of verweer, zoo 
worden van de partij , welke dit request, ant
woord of verweer indient, dezelfde griff ierech
ten geheven, als wanneer zij verzoeker ware.". 

Aan artikel 13, 7e lid, wordt toegevoegd 
een nieuw nummer, luidende: 

"5° . Voor de griffiersverrichtingen bij de 
behandeling van het verzoekschrift, bedoeld in 
arti kel VI van de wet van 5 Juli 1910 (Staats
blad n°. 182), gewijzigd bij de wet van 12 
December 1929 (Staatsblad n°. 527), zijn geen 
griffierechten verschuldigd.". 

Artikel 14 wordt gelezen a ls volgt: 
"In afwijking van het bij het vorig artikel 

bepaalde wordt voor de griffiersverr ichtingen 
bij de behandeling van het verzoekschrift tot 
het verleenen van surséance van betaling, a ls
mede _van dat tot verlenging der verleende 
surséance, een vast recht geheven van f 15 en 
een recht van f 0.10 per brief voor de verzen
ding van circulaire brieven, te voldoen door 
den verzoeker. 

Hetzelfde vaste recht wordt geheven van 
hem, die honger beroep of beroep in cassatie 
instelt. 

Overigens worden bij de uitvoering van de 
bepalingen van den tweeden titel der Fail
lissementswet slechts de volgende rechten ge
heven: 

1 °. Voor de verrichtingen, bedoeld in arti
kel 17, 3°., 4°. en 5°., de daar vermelde rech
ten. 

2° . Bij aanbieding van een akkoord door 
den schuldenaar bij of na het verzoek tot sur
séance, een recht van f 5 door dezen te vol
doen. 

3°. I n geval van indiening van een ver
zoekschrift: 

a. in honger beroep of cassatie van de be
slissing betreffende de homologatie van het 
akkoord, 

b . tot ontbinding van het akkoord, 
c. in honger beroep of cassatie van de be

sliss ing omtrent ontbinding van het akkoo rd , 
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d. in hooger beroep of cassatie van het von
nis tot failli etverkla ring bij niet-aanneming 
van het a kkoord door de schulcleischers, 

de vol gens de bepalingen van a r t ikel 13 
verschuldigde 1·ech ten.". • 

Art ikel 17, l e lid, 1°. vervalt. 
Art ikel 17, l e lid , 2°. wordt artikel 17 , l e 

l id , 1 °. 
Artikel 17, l e lid, 3°. wordt a rtikel 17, le 

lid, 2°. 
Artikel 17, l e lid, 4°. wordt artikel 17, l e 

lid, 3°. met vervanging van den eersten zin 
door het volgende: 

,,Voor de ui tgifte door den griffier va n a f
schriften, onder welke benam ing ook en van 
uittreksel s ui t vonnissen, a rresten, registers of 
andere stukken, a l of niet voor afschrift of 
uittreksel geteekend, f 0.25 pe r honderd woor
den of deel daa rvan. Echter worden voor de 
uitgi f te van afschriften van en uittreksels u it 
de dubbelen van de registers van den burger
lijken stand de bedragen berekend , bedoeld 
b ij de wet van 23 Apri l 1879 (Staatsblad n°. 
72} , gewijzigd bij de wet van 29 December 
1933 (Staatsbla.d, n°. 781).". 

Artikel 17, l e lid , 5°. wordt a rtikel 17, le 
lid, 4°. 

Artikel 17, l e lid, 6°. wordt a r t ikel 17, l e 
lid , 5°. 

In a rtikel 18, 1 °. wordt in pl aats van " ar
tikel 17, 4°." gelezen : ,,artikel 17, 3°. ". 

I n artikel 18, 5°. wordt in plaa ts van " per
ceel" gelezen: ,,perceel of schip". 

Art. II. Deze wet t reedt in werking op een 
door Ons te bepalen t ijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Amsterdam , den 27sten Septem

ber 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van J ustitie, V a n S c h a i k . 
(Uit geg. 4 Octobe,· 1935.} 

s. 590. 

27 S eptenib e,· 1935. WET tot goedkeuring 
van de op 9 A pril 1934 te 's- Gra·venhage 
tusschen Nederland en Tsjechoslowakij e 
gesloten Aanvullende Overeenkomst op het 
N ederlandsch-Tsjechoslowaaksch Handels
verdrag van 20 J anuari 1923 (Staatsbla.à 
N°. 25 3). 

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

da t de op 9 Apr il 1934 te 's -Gravenhage tus
schen N ederland en Tsjechoslo wakije gesloten 
Aa nvull ende Overeenkomst op het N eder
landsch-Tsjechoslowaaksch Handelsverdrag van 
20 J anuari 1923 (Staatsbla.d, 1924 N °. 253) , 
al vorens te kunnen worden bekrachtigd, inge
volge a r t ikel 58 der Grondwet de goedkeuri ng 
der Staten-Generaal behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. I. De nevens deze wet in afdruk ge

voegde, op 9 April 1934 tusschen Nede,·land 
en T sjechoslowakije gesloten A an vul lende Over
eenkomst op het N ederl a ndsch-Tsjechoslo
waaksch H andelsverdrag van 20 J anuari 1923 
(S taatsbla.d, 1924 N °. 253} wordt goedgekeurd . 

Art. II. Deze wet t reedt in werking op 
den dag na dien h arer afkondi g ing. 

L asten en bevel en, enz. ; 

Gegeven te Amsterdam, den 27sten Septem
ber 1935. 

WILHELMINA. 
De Minisier van Handel, 
N ijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s sen. 
De M iniste,· van Buitenlandsche Z a ken, 

D e Gr ae ff. 
De Minister van Staat, 
Ministe,· van K ol oniën, 

H . C olij n. 
( Uitgeg. 11 Octo ber 1935 .) 

Fransche tekst. 

AVENANT 
à la Conventlou commerclale néerlandalse 

tchécoslovaque du 20 janvler 1923. 

Le Gouvernement du Royaume des P ays-Bas 
et Ie Gouvernem ent de la R épublique Tchéco
slovaque, animés du dés ir cl'en traver Ie mains 
possible leurs relations comme rcia les réglées 
par la Convention de Commerce du 20 ja n
vier 192 3, sont convenus de ce qui su it : 

Art . I. Etant entendu que les d ispos it ions 
du Protoco! e an nexé à la Convention de Com
merce du 20 janvier 1923 ne réponden t plus 
aux conditions économiques ex ista ntes, ce Pro
tocole prendra fin Ie jour de l'ent rée en 
vi gueu r de eet Avenant. 

Art. II. La R épublique Tchécoslovaque ap
pl iquera aux a rticles suivants, orig ina ires des 
P ays-B as, les dro its sui vants: 

t chéco- es1gna 100. es mar-No. du ta rifl D, . t · cl 

slovaque chand1ses 

ex 42 Choux frais : 
à partir du Ier mars 
au 31 mai ..... 

ex 56 Plantes vivantes (mê-
me en pots ordinaires, 
cuveaux on similai
res): 
b} a r bres et a rbris
seaux : 
azalea mollis , azalea 
pontica . . . . . . 
magnolia,, acer japa-
nicum . .. . . . 

1 

Droit par 
100 kg 

30.- K c. 

exempte 

256.- K c. 

Art . III. Le présent Avenant fa it partie 
intégrante de la Convention commerciale néer
lancla ise-tchécoslovaque du 20 janv ier 1923 . 
Il sera rat ifi é et entrera en vigueur 15 jours 
après ]'écha nge des ra ti f ications qui aura lieu 
à Prah a. Les H autes P art ies Contractantes se 
réservent cependant Ie droit de le mettre pro
viso irement en applicat ion à partir d'u ne date 
qui sera fi xée d'un commun accord entre E ll es . 

E n foi de quoi les souss ignés, clûment auto
risés à eet e ffet, ont signé Ie présent Avenant . 

F a it en doubl e exem plai res à La H aye Ie 
9 avril 1934. 

Hirschfeld. Dr. J ul. F r iedmann. 
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27 September 1935. BESLUIT tot vernieti
. g ing van een besluit van den raad van 
Oostvo01·ne, waarbij aan A. C. de Vries 
aldaar, vergunning is verleend voor den 
aanleg van een straat. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 31 Juli 1935, n°. 6561 M/P.B.R., afdee
ling Volksgezondheid, en van 6 Augustus 1935, 
n°. 20205, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
betreffende het besluit van den raad van 
Oostvoo,·ne van 29 April 1935, waarbij aan 
A. C. de Vries a ldaar vergunning is verleend 
voor den aanleg van een straat op een perceel 
aan den V oorweg; 

Overwegende, dat de regeling van de be
bouwing, met inbegrip van de aanwijzing van 
de bestemming van grond al dan niet voor 
bebouwing en daarmee verband houdenden 
aanleg van straten ingevolge art. 36 e.v. der 
Woningwet uitsluitend is voorbehouden aan 
het uitbreidingsplan en aan de bebouwings
voorschriften; 

dat vorenbedoelde vergunning, blijkens de 
daa1·aan verbonden voorwaarden, waarin onder 
meer is bepaald, dat een op de teekening aan
gegeven "bouwlijn" moet worden gehandhaafd, 
strekt tot den aanleg van straten waaraan zou 
worden gebouwd, een en . ander op grond, die 
niet is begrepen in een goedgekeurd uitbrei
dingsplan en waarvoor geen bebouwingsvoor
schriften zijn vastgesteld; 

dat het besluit tot het verleenen van de ver
gunning feitelijk de bestemming van grond 
bepaalt voor verschillende doeleinden, met in
begrip van bebouwing, doch zonder de waar
borgen, die de wet wil voor belangen, die zij 
beoogt te beschermen; 

dat de vergunning derhalve in strijd met de 
wet is verleend; 

Gezien de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 27 

Augustus 1915, n° . 15; 
Gelet op het nader rapport van Onze Mi

nisters van Sociale Zaken en van Binnenland
sche Zaken van 9 September 1935, n°. 7645 
M/P.B.R., Afd. Volksgezondheid, en van 24 
September 1935, n°. 23597, afdeeling Binnen
] andsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van Oost

voorne te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de u itvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den }{aad 
van State. 

Amsterdam, den 27sten September 1935 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
M. S I i n gen be r g. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I de. 

{ Uitgeg. 18 Octob er 1935.) 

27 September 1935. BESLUIT tot vaststel
ling van het tijdstip van inwerkingtreding 
van de Wet houdende regel ing betreffende 
het uitverkoopen en opruimen in het 
winkel bedi·ijf. 

Inwerkingtreding 15 Octobe,· 1935. 

s. 593. 

3 October 1935. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Laag-Nieuwkoop van 19 Februari 1935, 
strekkende tot benoeming van den rijwiel
handelaar C. van de,· Bilt tot gemeente
ontvanger. 

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

Binnenlandsche Zaken van 9 September 1935, 
n°. 23126, afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Laag-Nieuwkoop bij besluit van 19 Februari 
1935 den rijwielhandelaar C. van der Bilt tot 
gemeente-ontvanger heeft benoemd, zulks niet
t€genstaande zijn besluit van gelijke strekking 
d.d. 4 October 1934 bij Ons beslui t van 27 
December 1934 {Staatsblad n°. 679) is ver
nietigd wegens strijd met het a lgemeen be
lang; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Laag-Nieuwkoop voor de benoeming ander
maal van iemand, ten opzichte van wien is 
komen vast te staan, dat hij onvoldoende be
kend is met de administratie der gemeente
financiën en redel ijkerwijs ook niet in staat 
kan worden geacht de aan het ambt van 
gemeente-ontvanger verbonden werkzaamheden 
te eeniger tijd naar behooren te vervullen 
blijk geeft, niet te willen in acht nemen d~ 
eischen, te stellen aan een richtig beheer van 
de gemeentegelden, en zijn desbetreffend be
sluit uit dien hoofde geacht moet worden te 
zijn in strijd met het algemeen belang; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord {advies van 

24 September 1935, n°. 38) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 28 September 1935 , n°. 
24348, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Bovengenoemd besluit van den raad der ge

meente Laag-Nieuwkoop van 19 Februari 1935 
te vernietigen wegens strijd met het algemeen 
belang. 

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

Het Loo, den 3den October 1935. 
WILHELMI NA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J . A . d e W i I de. 

{ Uitgeg. 15 October 1935.) 

s. 594. 

5 October 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het herhaaldelijk gewijzigd Koninklijk Be
sluit van den 25sten April 1922, Staats
blad n°. 219, ter uitvoering van artikel 2 
der Veewet. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van den 17 Augustus 1935, 
Directie van den Landbouw, n°. 6800, 3e af
deeling ; 

Gelet op artikel 2 der Veewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

24 September 1935, n°. 45); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Landbouw en Visscherij van den 30 
September 1935, Directie van den Landbouw, 
n°. 11538, 3de Afdeeling, Letter P; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In Ons besluit van den 25sten April 

1922 (Staatsblad n°. 219), ter uitvoering van 
artikel 2 der Veewet, zooals dit herhaaldel ijk 
is gewijzigd, laatstelij k bij Ons besluit van den 
29sten December 1933 (Staatsblad n°. 777), 
worden de navolgende wijzigingen aange
bracht: 

I. In artikel 4 wordt: 
1 °. ,,opzichter" vel'Vangen door: ,,adspirant

Rijkskeurmeester; "; 
2°. na "adspirant-Rijkskeurmeester;" inge

voegd : ,,g. opzichter.". 
II. In artikel 5 wordt "d en /" vervangen 

door: ,,d, f en g". 
III. In àrtikel 6 wordt "d, e en /" vervan

/ren door: ,,d, e, f en g". 
IV. In het eerste lid van artikel 8 wordt 

,,a , b en c" vervangen door: ,,a, b, c en f" . 
V. In het tweede lid van artikel 8 wordt 

,,onder f" vervangen door: ,,onder g". 
VI. Boven het bepaalde onder § 3 van Titel 

II wordt ingevoegd: ,,Artikel 14". 
VII. De artikelen 14, 15 en 16 worden ge

nummerd 15 , 16 en 17. 
VIII. Boven het bepaalde onder § 5 van 

Titel II wordt ingevoegd: ,,artikel 18". 
IX. De artikelen 17 en 18 worden genum 

merd 19 en 20. 
X. Na artikel 20 wordt ingevoegd: 
,,§ 7. Van de adspirant-Rijkskeurmeesters. 
Art. 21. De adspirant-Rijkskeurmeesters zijn 

rechtstreeks onder de inspecteurs-districtshoof
den of onder een Rijkskeurmeester werkzaam. 

De Directeur wijst hun een standplaats aan . 
Zij verrichten de werkzaamheden , hun opge
dragen door den directeur of door den ambte
naar, onder wien zij werkzaam zijn gesteld." 

XI. ,,§ 7." wordt gelezen: ,,§ 8." 
XII. De artikelen 19 en 20 worden genum

merd 22 en 23 . 
2. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging. 

Onz M inister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State en aan de Algemeene Reken
kamer. 

H et Loo, den 5den October 1935. 

L. & S. l.935. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Landbouw 

en Visscherij, 
L. N. D e c k ers. 

(Uitgeg. 18 Octob er 1935.) 

s. 595. 

7 October 1935. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Koninklijk besluit van 20 Augustus 
1928, Staatsblad n°. 337, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 87 der On
gevallenwet 1921. 

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

Sociale Zaken van 7 Augustus 1935, r 0
• 2037, 

Afdeeling Arbeidersverzekering; 
Gelet op artikel 87, derde lid, der Onge

vallenwet 1921, zooals die wet laatstelijk is 
gewijzi gd bij de wet van 23 Mei 1935, Staats
blad n°. 304; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 24 September 1935, n°. 51); . 

Gezien het nader rappOl"t van Onzen voor
noemden Minister van 30 September 1935, r,0

• 

2514, Afdeeling Arbeide1·sverzekering; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te wijzigen Ons besluit van 20 Augustus 
1928, Staatsblad n°. 337, en te bepalen als 
volgt: 

Art. I. In het eerste lid van artikel 2 van 
Ons vorengenoemd besluit wordt in plaats van 
het woord "premiebedrag" gelezen: ,,bedrag 
der voorschotpremie". 

A1·t. II. In het eerste, tweede en derde lid 
van artikel 3 van Ons vorengenoemd besluit 
wordt in plaats van het woord "premie" ge
lezen: ,,voorschotpremie" en worden de woor
den: ,,gel ijk aan" vervangen door: ,,140 per
cent van". 

Art. III. In artikel 4 van Ons vorenge
noemd besluit wordt in plaats van het woord 
,,premiebedrag" gelezen: ,,bedrag der voor
schotpremie". 

Art. IV. In artikel 8 van Ons vorenge
noemd besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

In het eerste lid wordt in plaats van het 
woord "premiebedrag" gelezen: ,,bedrag der 
voorschotpremie", terwijl in het tweede lid 
het woord "premie" wordt vervangen door: 
n voorschotpremie" . 

Art. V. Tusschen de artikelen 9 en 10 van 
Ons vorengenoemd besluit wordt een nieuw 
artikel ingelascht, luidende: 

"Art. 9a. Het bepaalde bij artikel 40, derde 
lid, der Wet met betrekking tot de slotbijdrage 
is van toepassing met inachtneming van de 
wijzigingen, welke uit den aard van het on
derwerp voortvloe ien. " 

Art. VI. In a1·tikel 10 van Ons vorenge
noemd besluit wordt in p laats van het woord 
,,prem ie" gelezen: ,,voorschotpremie". 

Art. VII. In artikel 11 van Ons vorenge
noemd besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht. 

I n den eersten zin van het eerste lid wordt, 
in plaats van het woord "premie", gelezen: 
,,voorschotpremie" en wordt het woord "te
rugbetaald" vervangen door: ,,met hem ver
rekend na de vaststelling van de slotbijdrage, 
bedoeld in artikel 9a". 

De tweede zin van het eerste lid wordt ge
lezen: ,,Bij overlijden van den we1·kgever 
heeft de verrekening plaats met d iens erfge
namen op hun verzoek.". 

De laatste zin van het tweede lid vervalt. 
57 
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Art. VIII. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

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

Het Loo, den 7den October 1935. 

s. 596. 

WILHELM! TA. 
De Minister van So ciale Zaken, 

M. SI i n gen be r g. 
( Uit{!e{!. 22 Octob er 1935.) 

7 Octobe,· 1935. BESLUIT, waarbij met toe
passing van artikel 24 der Comptabiliteits
wet 1927 (Staatsblad n°. 259) restanten op 
enkele artikelen van het IXde Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienst jaar 
1934 worden toegevoegd aan overeenkom
stige artikelen van het IXde Hoofdstuk 
der R ij ksbegrooting en van de begrooting 
van uitgaven van het Verkeersfonds voor 
het dienstjaar 1935. 

s. 597. 

8 October 1935 . BESLUIT tot wijzi ging van 
het Koninklijk besluit van 23 December 
1931 (Staatsblad n°. 536), betreffende de 
Willem Arntsz Hoeve te Z eist. 

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

Binnenlandsche Zaken van 3 October 1935, n°. 
9710, Afdeeling Armwezen ; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Artikel 10 van Ons besluit van 23 Decem

ber 1931, Staatsblad n °. 536, wordt gelezen 
als volgt: 

,,De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen - behalve aan 
den geneesheer-directeur, tevens werkzaam in 
het gesticht te Ut,·echt - aan ten minste 6 
geneeskundigen, die , behoudens door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken in zeer 
bijzondere gevall en tot wederopzeggens te ver
lee n en ontheffing, gevestigd moeten zij n in 
woningen op het terrein van de Willem Arntsz 
Hoeve. Zij mogen daarbuiten geen geneeskun
dige praktijk uitoefenen." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslui t, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den &sten October 1935. 

WILHELMINA. 
De Minister van B innenla,ul,sche Zaken, 

J. A. d e W i I d e. 
(Uitgeg. 22 Octob er 1935 .) 

s. 598. 

8 October .1935. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het in
ternationaal verdrag van Genève van 11 
October 19 3 3 nopens de bestrijding van 
den handel in meerderjarige vrouwen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 2 Augustus 1935 (Staats

blad n°. 443), houdende goedkeuring van het 
internationaal verdrag van 11 October 1933 
nopens de bestrijding van den handel in meer
derjarige vrouwen, van welk verdrag een af
druk en eene vertaling bij dit besluit zijn ge
voegd; 1 

Overwegende, dat genoemd verdrag door 
Ons voor Nederland, Nederlandsch-Indië, Su
rinam,e en Cumçao is bekrachtigd en Onze 
akte van bekrachtiging op 20 September 1935 
te Genève is overgelegd aan den Secretaris
Generaal van den Volkenbond ter nederleg
g ing in de archieven van dien Bond; 

Overwegende mede, dat de hierna genoemde 
1 anden reeds te voren hunne akten van be
kracht iging aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond hebben overgelegd, te weten: 
Bulgarije, Chil i, H onga,·ije , No01·wegen, Tsj e
choslowakije, Z weden en Zwitserland, en 
Afghanistan, fran, Roemenië en Soedan tot 
het verdrag zijn toegetreden; 

Overwegende wijders, dat genoemd verdrag; 
overeenkomstig artikel 8, voor Nederland, 
Nederlandsch-lndië, Suriname en Curaçao op 
19 ovember 1935 zal in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 3den October 
1935, Directie van het Protocol , n°. 31797; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door plaat
sing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn , ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den &sten October 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Buitenlandse/ie Zaken , 
DeGra e ff. 
(Uitgeg. 22 Octob er 1935. ) 

Ver t a I in g. 

Internationaal Verdrag· ter bestrijding van 
den handel In meerderjarige vrouwen. 

( Opsorn1ning van Staatshoofden) 

Bezield met den wensch op meer volledige 
wijze de bestrijding van den handel in vrouwen 
en kinderen te verzekeren; 

Kennis genomen hebbende van de aanbe
ve lingen, vervat in het rapport van het Co
mité inzake den handel in vrouwen en kinde
ren aan den Volkenbondsraad nopens de werk
zaamheden van zijn twaalfde zitting; 

Besloten hebbende, door een nieuw verdrag 
de Regeling van 18 Mei 1904 en de Verdragen 
van 4 Mei 1910 en van 30 September 1921 

1 Zie voor de Fransche en Engelsche tekst 
Staatsblad 1935, n° . 443. 
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betreffende de bestrijding van den handel in 
vrouwen en kinderen aan te vullen, 

Hebben te dien einde als hun gevolmachtig
den aangewezen: 

( Lijst van Gevolmachtigden) 

Welke, na elkander hun in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten te heb
ben medegedeeld, omtrent de volgende bepa
lingen zijn overeengekomen: 

Art. 1. Gestraft wordt ieder, die, ter vol- . 
doening van eens anders lusten, eene meerder
jarige vrouw of meisje, zelfs met haar goed
vinden, met het oog op het plegen van ontucht 
in een ander land, heeft aangeworven, mede
genomen of ontvoerd, zelfs dan wanneer de 
verschillende handelingen , die de bestanddee
len van het strafbare feit ui tmaken, in ver
schillende landen gepleegd zijn. 

De poging is eveneens strafbaar. H etzelfde 
is het geval, binnen de grenzen der wet, met 
voorbereidende ha ndelingen. 

In den zin van dit a rtikel omvat het woord 
" land" de koloniën en protectoraten van de 
desbetreffende Hooge Verdragsluitende Partij , 
evenals de gebieden , welke onder haar suze
reiniteit staan en die, waarvoor haar een 
mandaat is toevertrouwd. 

Art. 2. De H ooge Verdragsluitende Par
tijen, wier wetgeving op dit oogenblik nog 
niet voldoende is tot het stra fbaar stell en van 
de in het voorgaande artikel omschreven fei
ten, ve rbinden zich die maatregelen te nemen, 
welke vere ischt worden opdat bedoelde feiten 
in verhouding tot den ernst daarvan strafbaar 
worden gesteld. 

Art. 3. De Hooge Vedragsluitende P a rtij en 
ve rbinden zich elkander met betrekking tot 
iedere persoon van het eene of het andere ge
s! acht, d ie een van de strafbare fe iten, bedoeld 
in dit Verdrag of in de Verdragen van 1910 
en 1921 nopens de bestrijding va n den handel 
in vrouwen en kinderen, zal hebben begaan 
of gepoogd zal hebben te begaan, indien de 
bestanddeelen van het strafbare feit in ver
schillende landen gepleegd zijn of hadden 
moeten worden gepleegd, de vol gende inlich
tingen mede te deelen (of ge lijksoortige in
lichtingen, welke de binnenlandsche wetten en 
regelingen mogelijk maken te versch affen) : 

a. De veroordeelende vonnissen met a lle 
andere nuttige inlichtingen, die nopens 
den overtreder verkregen kunnen worden, 
b.v. omtrent zijn burgerlijken staat, zijn 
signalement, zijn vingerafdrukken, zijn 
portret, zijn politiedossier, zijn werkmetho
den, enz.; 

b. Bijzonderheden betreffende m aatre
gelen tot weigering van toelating of tot 
uitwijzing, welke op hem zijn toegepast. 

D eze stukken e n gegevens zullen rechtstreeks 
en onverwijld worden toegezonden aan de au
toriteiten van de landen, die bij ieder bijzonder 
geval betrokken zijn, door de autorite iten, 
welke aangewezen zijn overeenkomstig a rtikel 
1 van de R egeling op 18 M ei 1904 te Parijs 
gesloten. Deze toezending zal, voor zoover m?
gelijk, plaats hebben in alle gevall en, waari~ 
een strafbaar feit, een veroordeeling, een wei
gering van toelating of een uitwijzing is vast-
gesteld . 

Art. 4. Indien tusschen de Hooge Verdrag-

slui tende Partijen eenig geschil rij st nopens de 
uitlegging of toepassing van dit Verdrag of 
van de Verdragen va n 1910 en 1921 en in
dien dit geschil 11iet op bevredigende wijze is 
opgelost kunnen worden langs diplomatieken 
weg, zal het worden geregeld overeenkomstig 
de bepalingen, die tusschen de partij en van 
kracht zijn met betrekking tot de regel ing van 
internationale geschillen. 

Ingeval zoodanige bepalingen niet zouden 
bestaan tusschen de bij h et geschil betrokken 
partijen, zullen zij het geschil onderwerpen 
aan een scheidsrechterl ijke of rechterlijke pro
cedure. Bij gebreke aan overeenstemming ten 
aanzien van de· keuze van een ander gerecht 
zullen zij, op verzoek van een harer, het ge
schil onderwerpen aan het Permanente Hof 
van Internationale Justitie, ind ien zij a lle 
partij zijn bij het Protocol van 16 December 
1920 nopens het Statuut van dit Hof, en, in
dien zij niet alle partij bij dit Protocol zijn, 
aan een sch eidsgerecht, dat samengesteld zal 
worden overeenkomstig het Haagsche Verdrag 
van 18 October 1907 nopens de vreedzame be
slechting van internationale geschillen. 

Art. 5. Dit Verdrag, waarvan de Fransche 
en Engelsche tekst be ide authentiek zijn, zal 
de dagteekening van heden dragen en zal tot 
1 April 1934 kunnen worden onderteekend 
door ieder Lid va n den Volkenbond of door 
iederen Staat niet-Lid, die zich heeft doen 
vertegenwoordigen op de Conferentie, die dit 
Verdrag heeft opgesteld, of aan wien de Raad 
van den Volkenbond daartoe afschrift van dit 
Verdrag heeft doen toekomen. 

Art . 6. Dit Verdrag zal worden bekrach
tigd. De oorkonden van bekrachtig ing zullen 
worden overgelegd aan den Secretar is-Gene
raal van den Volkenbond, die· van de neder
legging daarvan mededeel ing zal doen aan 
alle L eden van den Volkenbond en aan de 
Staten niet-Leden, bedoeld in het voorgaande 
artikel. 

Art. 7. V an 1 April 1934 af zal ieder Lid 
van den Volkenbond en iedere Staa t niet-Lid, 
bedoeld in a rtikel 5, tot dit Verdrag kunnen 
toetreden. 

De oorkonden van toetred ing zullen worden 
overgelegd aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond, die van de nederlegging 
daarvan mededeeling zal doen aan a ll e Leden 
van den Volkenbond en aan de Staten niet-
Leden, bedoeld in genoemd artikel. 

Art. 8. Dit Verdrag zal in werking treden 
zestig dagen nadat de Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond twee bekrachti gingen of toe
tredingen zal hebben ontvangen. 

H et zal worden geregistreerd door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond op 
den dag zijner inwerkingtreding. 

De latere bekrachtigingen of toetred ingen 
zullen van krach t worden na afloop van een 
termijn van zest ig dagen van den dag af harer 
ontvangst dom· den Secretaris-Generaal. 

Art. 9. Dit Verdrag zal opgezegd kunnen 
worden door een mededeeling, gericht aan den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond. 
Deze opzegging zal van kracht worden een 
jaar nadat zij door den Secretaris-Generaal 
zal zijn ontvangen en uitsluitend voor de 
Hooge Verdragsluitende P artij, die haar zal 
hebben medegedeeld. 
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Art. 10. I edere Hooge Verdragsluitende 
Partij kan op het oogenblik van onderteeke
ning, bekrachtiging of toetreding verklaren, 
dat zij door de aanvaarding van dit Verdrag 
geen verplichting op zich neemt ten aanzien 
van alle of eenige van haar koloniën, protec
toraten, overzeesche gewesten of gebieden, die 
onder haar suzereiniteit zijn geplaatst of waar
van haar een mandaat is toevertrouwd. 

Iedere Hooge Verdragsluitende Partij kan 
later ten allen tijde aan rlen Secretaris-Gene
raal van den Volkenbond verklaren, dat dit 
Verdrag van toepassing zal zijn op alle of 
eenige gebieden, die in een verklaring als be
doeld in het voorgaande lid zijn genoemd. Zoo
danige verklaring zal zestig dagen na haar 
ontvangst in werking treden. 

Iedere Hooge Verdragsluitende P artij kan 
ten allen tijde de verklaring bedoeld in lid 2 
geheel of gedeeltelijk intrekken. In dat geval 
zal de verklaring van intrekking in werking 
treden een jaar na haar ontvangst door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond. 

De Secretaris-Generaal zal aan alle Leden 
van den Volkenbond, evenals aan de Staten 
niet-Leden, bedoeld in artikel 5, de opzeggin
gen, voorzien in artikel 10 en de verklaringen, 
die krachtens dit artikel ontvangen worden, 
mededeel en. 

Ondanks de krachtens lid 1 van dit artikel 
afgelegde verklaring blijft artikel 1 lid 3 van 
toepassing. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde Ge
volmachtigden dit Verdrag hebben ondertee
kend. 

Gedaan te Genève, den elfden October ne
gentienhonderddrieendertig, in één enkel exem
plaar, dat zal worden nedergelegd in het 
archief van het Secretariaat van den Volken
bond en waarvan de voor eensluidend gewaar
merkte afschriften aan alle Leden van den 
Volkenbond en alle Staten·niet-Leden, bedoeld 
in artikel 5, zullen worden toegezonden. 

Albanië: Lee Kurti . 
Duitschland: Woermann. 
Oosteni·ijk: Dr. Erhard Schiffner. 
België: 

Onder voorbehoud van artikel 10. 
J. Mélot. 

G1·oot-Britannië en Noord-] erlanil: 
evenals alle deelen van het Britsche Rijk, die 
n iet afzonderlijk Lid van den Volkenbond zijn. 

William G. A . Ormsby 
Gore. 

Australië: S. M . Bruce. 
Unie van Zu·id-Afrika: 

BvJ.garije : 
Chili: 
Chiroa: 

Vrij e Stad Dauzig: 

Sp(Jffl,je: 

Frankrijk: 
Griekenland: 
Hongarije: 
Letland: 
Litauen, : 
Monaco : 

C. T. te Water. 
D. Mikoff. 
Enrique J . Gajardo V. 
V, K. Wellington Koo 
Quo T ai-chi. 

Edouard R aczynski . 
Isabel Oyarzabal de 

Palencia. 
Jules Gautier. 
R. Raphaël. 
Ladislas de Tahy. 
J. Feldmans. 
Vaclovas Sidzikauskas. 
Xavier Raisin. 

Noorwegen: 
Onder voorbehoud van bekrachtiging. 

Panama : 
N edei·land: 

Hersleb Birkeland. 
R. A. Amador. 

Met inbegrip van Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao. 

Limburg. 
Polen: Edouard Raczynski. 
Portugal: J. Lobo d'Avila Lima. 
Zweden: K. I. Westman. 

Onder voorbehoud van bekrachtiging door 
Z. M . den Koning van Zweden met de 

goedkeuring van den Rijksdag, 
Zwitserland: Stämpfli. 

Tsjechoslowakije : 
Zuidslai•ië: 

s. 599. 

C. Gorgé. 
Rudolf Künzl-Jizersky. 
Constantin Fotitch. 

9 Octob er 1935. WET, bepalende het voor
behoud der bevoegdheid tot het uitvaardi
gen van uitvoerverboden ter bevordering 
van de internationale samenwerking in het 
belang van den vrede of ter bescherming 
van de levensbelangen van het Rijk in tij
den van buitengewone internationale span
ning. 

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

dat het wenschelijk is, dat ter bevordering van 
de internationale samenwerking in het belang 
van den vrede of ter bescherming van de 
levensbelangen van het Rijk in tijden van 
buitengewone internationale spanning, nadere 
maatregelen kunnen worden genomen ter re
geling van den invoer van goederen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. L Wij behouden Ons voor, om als 

maatregel van internationale samenwerking tot 
het voorkomen of het beëindigen van vijande
lijkheden, den uitvoer van goederen geheel of 
gedeeltelijk, al of niet voorwaardelijk, zoowel 
voor het geheele grondgebied des Koninkrijks 
als voor een gedeelte daarvan, naar een of 
meer door ·ons aan te wijzen landen te ver
bieden. 

2. Onder uitvoer van goederen naar een 
ingevolge artikel 1 aangewezen land wordt 
mede verstaan: 

a. wederuitvoer naar zoodanig land van 
doorgevoerde goederen andere dan die, welke 
uit zee zijn binnengekomen en zonder overla
ding ter zee weder u itgaan; 

b. het ten vervoer naar zoodanig land aan 
een ondernemer van vervoer aanbieden van 
goederen of het ten uitvoer naar zoodanig 
land aan ambtenaren van den betrokken be
lastingdienst aangeven van goederen; 

c. het opnemen, aanbrengen of aanwezig 
hebben van goederen, welke kennelijk ten uit
voer naar zoodanig land bestemd zijn, in, aan 
of op eenig vervoermiddel, terwijl dit zich be
vindt op of buitenwaarts van de plaats waar 
het, alvorens naar het buitenland te vertrek
ken , door ambtenaren van den betrokken be
lastingdienst moet worden uitgeklaard; 

d . het opnemen, aanbrengen of aanwezig 
hebben van goederen, welke kennelijk ten uit
voer naar zoodanig land bestemd zijn, in , aan 
of op een tot opstijging gereed luchtvaartuig ; 
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e. het tot verstek gereed maken van een 
ten uitvoer verboden vervoermiddel, hetwelk 
kennelijk ten uitvoer naar zoodanig land be
stemd is. 

3. Een besluit als bedoeld in artikel 1 
wordt door Ons genomen op voordracht van 
Onzen M inister van Buitenlandsche Zaken, in 
overeenstemming met Onze J\'[inisters van De
fensie, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, van Landbouw en Visscherij, van Ju
stitie, van Financiën en van Koloniën en, in
dien het besluit den uitvoer van burgerlijke 
luchtvaartuigen of onderdeelen daarvan be
treft, mede in overeenstemming met Onzen 
Minister van Waterstaat. 

4. l. Onze krachtens artikel 1 en artikel 5 
genomen besluiten en de intrekking ervan 
worden in de N ede,·landsche Staatscourant en 
in de overeenkomstige publicatiebladen van 
Nederlandsch-lndië, Swrinaine en Curaçao be
kend gemaakt. 

2. De in het besluit vervatte verbodsbepa
lingen gelden in het betrokken gebiedsdeel 
van de bekendmaking aldaar af, tenzij een 
later tijdstip hiervoor in het besluit is aange
geven. 

3. Het in het tweede lid van dit artikel 
bepaalde vindt ten aanzien van de intrekking 
dezer verbodsbepalingen overeenkomstige toe
passing. 

5. l. Van een besluit als bedoeld in ar
tikel 1 kan di spensatie worden verleend in de 
gevallen en dom· de autoriteiten door Ons te 
bepalen en aan te wijzen hetzij in het besluit 
zelf, hetzij in een nader besluit, waarbij ar
tikel 3 overeenkomstige toepassing vindt. I n
dien ter zake niet anders is bepaald, kan Onze 
Minister van Buitenlandsche Zaken in over
eenstemming met Onze andere in artikel 3 ge
noemde Ministers zoodanige dispensatie ver
leenen. 

2. De dispensatie wordt verleend hetzij bij 
algemeen voorschrift voor alle gevallen, waar
in bepaalde omstandigheden aanwez ig zijn, 
hetzij in bijzondere gevallen op daartoe strek
kend verzoek. Aan een dispensatie kunnen 
voorwaarden worden verbonden, alsmede de 
eisch, dat zekerheid voor de nakoming dier 
voorwaarden wordt gesteld. 

6. l. Hij die in strijd met een verbod als 
bedoeld in artikel 1 eenig goed uitvoert, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
één jaar of een geldboete van ten hoogste t ien
duizend gulden. 

2. Voorwerpen, waarmede of ten aanzien 
waarvan het feit is gepleegd, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

3. Indien de schul dige een in deze wet 
strafbaar gesteld feit in zijn beroep begaat, 
kan hij van de uitoefening van dat beroep 
worden ontzet. 

4 . De feiten worden beschouwd als misdrij 
ven. 

7. l. Met het opsporen der in het vorige 
artikel bedoel de strafbare fe iten zij n, beha! ve 
de personen aangewezen bij artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering en krachtens 
artikel 50 der wet van 23 Mei 1899 (Staats
blad n°. 128), belast: 

a. de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie; 

b. de ambtellaren der invoerrechten en ac
cijnzen; 

c. alle andere ambtenaren, daartoe aange
wezen bij a lgemeenen maatregel van bestuur. 

2. In N ede,·landsch-lndië, Surinaine en 
Curaçao zijn met het opsporen dezer strafbare 
fe iten, behalve zij , die aldaar in het algemeen 
belast zijn met het opsporen van strafbare fei
ten, mede belast de ambtenaren van de be
trokken belastingdiensten en voorts zij, die 
daartoe door den Gouverneur-Generaal of den 
betrokken Gouvernem· zijn of worden aange
wezen. 

8. In de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344), zooals laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 3 Juni 1918 (Staatsblad n°. 326), 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

I. De aanhef van artikel 1, l id 1 , luidend: 
"In geval van oorlog of oorlogsgevaar alsmede 
zoolang niet · door Ons is verklaard, dat met 
betrekking tot deze wet de door den oorlog of 
het oorlogsgevaar veroorzaakte bijzondere om
standigheden hebben opgehouden te bestaan, 
kan", wordt gelezen als volgt: ,,Indien het ter 

bescherming van de levensbelangen van het Rijk 
in tijden van buitengewone internationale span
ning Ons noodzakelijk voorkomt, alsmede in 
geval van oorlogsgevaar, in geval van oorlog 
en zoolang niet dom· Ons is verklaard, dat de 
door de spanning, het oorlogsgevaar of den 
oorlog veroorzaakte bijzondere omstandigheden 
met betrekking tot deze wet hebben opgehou
den te bestaan, kan". 

II. In artikel 1, lid 2, worden de hierin 
tweemaal voorkomende woorden "nadat deze 
overleg heeft gepleegd met" vervangen door 
de woorden "in overeenstemming met" , ter
wijl in den tweeden volzin van di t lid de 
woorden "Bij dreigend oorlogsgevaar en in 
geval van oorlogsgevaar of oorlog kan zul k 
een verbod" worden vervangen door de woor
den "Zulk een verbod kan". 

III. Aan artikel 1, lid 3, wordt de vol 
gende zin toegevoegd: ,,Zoolang er geen oor
log of oorlogsgevaar is, kan een in dit lid 
bedoeld ver bod slech ts betrekking hebben op 
goederen, waarvan door Ons ook de uitvoer is 
verboden". 

IV. In artikel 1, lid 5, worden de woorden 
,,echter, zoolang oorlog of oorlogsgevaar aan
wezig is, slechts" geschrapt en worden vóór 
de woorden "geen bezwaar kenbaar maakt" 
ingevoegd de woorden "in het belang van 
's l ands verdediging". 

V . Ingevoegd wordt een a r tikel l bis, lui
dend: 

"Onder uitvoer van goederen als bedoeld in 
artikel 1 wordt mede verstaan: 

a. wederuitvoer van doorgevoerde goederen 
andere dan die, wel ke uit zee zijn binnenge
komen en zonder overlading ter zee weder uit
gaan; 

b. het ten vervoer naar buiten het R ij k aan 
een ondernemer van vervoer aanbieden van 
goederen of het ten u itvoer aan ambtenaren 
der invoerrechten en acci]nzen aangeven vau 
goederen; 

c. het opnemen, aanbrengen of aanwezig 
hebben van goederen, waarvan het niet aan
nemelijk is, dat zij bestemd zijn om h ier te 
lande te blij ven, in, aan of op eenig vervoer
middel, terwij l dit zich bevindt op of buiten
waarts van de plaats waar het, alvorens naar 
bu iten het R ij k te vertrekken, door ambte-
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naren der invoerrechten en accijnzen moet 
worden uitgeklaard ; 

d. het opnemen, aanbrengen of aanwez ig 
hebben van goederen, waarvan het niet aan
nemelijk is, dat zij bestemd zij n om hier te 
lande te bl ij ven, in, aan of op een tot opstij
ging gereed luchtvaartuig ; 

e. het tot vertrek gereed maken van een ten 
uitvoer verboden vervoermiddel , waarvan niet 
aannemelijk is, dat het bestemd is om hier te 
lande te blijven." 

VI. Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
" Hij die in strijd met een verbod als bedoeld 

in artikel 1 eenig goed uitvoert of vervoert, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste één jaar of een ge ldboete van ten 
hoogste tienduizend gulden. 

Voorwerpen, waarmede of ten ~anzien waar
van het fe it is gepleegd, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

Indien de schuldige een in deze wet straf
baar gesteld feit in zijn beroep begaat, kan hij 
van de uitoefening van dat beroep worden ont
zet. 

De fe iten worden beschouwd als misdrijven." 
VII. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 

2bis: 
"Met het op poren der in artikel 2 bedoelde 

strafbare feiten zijn, behalve de personen aan
gewezen bij artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering en krachtens artikel 50 der 
wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad n° . 128), be
last: 

a. de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie; 

b. de ambtenaren der invoerrechten en ac
cijnzen; 

c. alle andere ambtenaren, daartoe aange
wezen bij algemeenen maatregel van bestuur." 

9. De artikelen 1 tot en met 7 dezer wet 
zijn eveneens verbindend voor Nederlandsch
l ndië, Surina1ne en Curaçao. 

10. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien harer afkon
diging. 

11. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel " Uitvoerverbodenwet 1935". 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 9den Oc

tober 1935. 
WILHELM! A. 

De Minister van B uitenlandsche Z aken, 
DeGr aef f. 

De Minister van Staat, 
Ministe1· van D efensie a . i ., 

H. Colij n. 
De Minister van H andel, 
Nijv e,·hcid en Sch,ee pvaa,·t, 

H . G e I i s se n. 
De Minister van Landbouw en Visscherij , 

L . N . D eck e r s. 
De Minister van Justitie, v a n S c h a i k. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
De Minister van W aterstaat, 
v a n L i d t h d e J e u d e. 

De Minister van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H. Co lij n. 
(Uitgeg . 9 October 1935.) 

s. 600. 

9 October 1935. BESLUIT tot nadere w1Jz1-
ging van den algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld bij de artikelen 3 en 21 
de~ Wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad 
n°. 64), vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 15 Juni 1905 (Staatsblad n°. 209) en 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 17 Juni 1933 (Staatsblad n°. 331), 
betreffende de kinderwetgeving. 

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

Justitie van den 11 eptember 1935, 3de Af
deel ing B , n°. 839; 

Overwegende, dat het wenschelijk is den 
a)/!'emeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
b1J de artikelen 3 en 21 der wet van 12 Fe
bruari 1901 (Staatsblad n°. 64), vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 15 J u ni 1905 
(Staatsblad n°. 209) en laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk beslu it van 17 J un i 1933 
(Staatsblad n°. 331) nader te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 24 September 1935, n°. 37); 

Gelet op het nader rapport van Onzen M i
nister van _Justitie van den 4 October 1935, 
3de Afdeeling B , n°. 823; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

. In den a lgemeenen maatregel van bestuur, 
in hoofde vermeld, worden de volgende wijzi 
g ingen aangebracht: 

H et eerste lid van arti kel 21 wordt gelezen 
a ls volgt: 

"De directeur doet verslag omtrent het door 
hem gevoerd beheer en den toestand van het 
gesticht naar bepal ingen en over tijdvakken 
door (?_nzen Minister van Justitie vastgesteld ; 
deze t1Jdvakken mogen den duur van drie ja
ren niet te boven gaan.". 

Artikel 40 vervalt. 
H et tweede lid van artikel 41 vervalt. 
Onze Minister van Justitie is be last met de 

ui!Jvoering van dit beslui t, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 9den October 1935. 
WILHELM! A. 

De Minister van J ustitie, Va n Sc h a i k. 
( Uitgeg. 22 Octobe,· 1935.) 

s. 601. 

10 October 1935. WET t,ot wijzig ing der wet 
van 16 Mei 1934 (Staatsblad 11° . 255), tot 
nadere wijziging van de wet van 20 Augus
tus 1859 (Staatsblad n°. 93), houdende 
bepalingen op den loodsdienst voor zee
schepen. 

Bijl . Hand. /Je Kamer 1984/1935, n°. 411 , 
1-6. 

Hand. id. 1984/1985, blz. 2144-ll161J. 
Bijl. Hand. 1e Kan,er 1984/1985, n°. 411 , 

blz. 1- IJ; 1985/1986, 411, blz. 1. 
Hand. id. 1985/1986, blz. 16-28. 
Wij WILHELM! A, enz. .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het ter bevordering van het verkeer over 
de Nederlandsche havens noodzake lijk is over 
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te gaan tot verdere verlaging van de tarieven 
der loodsgelden; 

Zoo is het, dat W ij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Art. 4 der wet van 16 Mei 1934 

(Staatsblad N°. 255) wordt gelezen als volgt: 
.. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor , de 

loodsgelden, zooals deze zijn vastgesteld in de 
tarieven litt. B, C, D en E, behoorende bij de 
wet van 20 Augustus 1859 (Staatsblad N°. 
93) en in tarief litt. A . behoorende bij de 
wet van 6 April 1875 (Staatsblad N°. 62) , na
der vast te stellen op een naar omsta ndighe
den te bepalen verminderd percentage, met 
dien verstande dat dit percentage niet daalt 
beneden elf ( 11).". 

2. Art. 5 der wet van 16 Mei 1934 (Staats
blad N°. 255) vervalt met ingang van den 
dag, waarop een verlaging der loodsgelden 
ingevolge het bij art. 1 nieuw vastgestelde 
art. 4 der wet van 16 Mei 1934 (Staatsblad 
N°. 255) in werking treedt. 

3. Voor loodsreizen, aangevangen vóór den 
in art. 2 bedoelden dag, is het bepaalde in de 
artt. 1 en 2 n iet van toepassing. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den l0den 

October 1935. 

s. 602. 

WILHELMINA. 
De Ministe1· van Staat, 

Minister van Defensie a.i., 
H. Colijn. 

( Uitgeg. 15 October 1935.) 

J.1 October 1935. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en u itgaven van 
het Landbouw-Crisisfonds voor het di enst
jaar 1935. 

Titel A. Gewone dienst 
Tite l B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst . 

s. 603. 

f 168,739,000 
30,300,000 

f 199,039,000 

12 October 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Rundveebesluit 1933 I. 

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

Landbouw en Visscherij van den 20sten Sep
tember 1935, n°. 12865, Afdeeling Landbouw
Crisis-Aangelegenheden; 

Gelet op het Crisis-Rundveebesluit 1933 I ; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 

artikel 27 van de Landbouw-Cris iswet 1933 
(advies van 24 September 1 935, n°. 536 ) ; 

Gehoord den R aad van State (advies van 
8 October 1935, n° . 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 10 October 1935, n °. 
14277, Afdeeling Landbouw-Cr isis-Aangelegen
heclen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
I . in a rtikel 2 van het Crisis-Rundveebe

sluit 1933 I wordt in plaats van "den 15 Octo
ber 1935" gelezen "den 15 October 1936" ; 

II. dit besluit treedt in werking met ingang 
van den 15 October 1935. 

Onze Minister van L andbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
in afschrift zal worden gewnden aan den Raad 
va n State. 

H et Loo, den 12den October 19 35. 
WILHELMINA. 

D e M iniste1· van L andbouw en Visscherij, 
L. N. D ec k e r s. 

(Uitgeg. 12 Oct. 1935. ) 

s. 604. 

12 Octob,er 1935. BESLUIT tot vaststelling 
van het t ijdstip van de inwerkingtreding 
van de W et tot het a lgemeen verbindend 
en onverbindend verklaren van onderne
mersovereenkomsten. 

lnwe1·lcingtreding 14 October 1935. 

s. 605. 

16 Octobe,· 1935. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 11 December 1933 te 's-Gmvenhage 
tusschen Nederland en Polen gesloten ta
r iefaccoord met bijlagen en protocol van 
onderteekening. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 27 J uni 1935 (Staatsblad. 

n°. 367), tot goedkeuring van het op 11 D e
cember 1933 te 's-Gravenhage tusschen Neder
land en Polen gesloten tar iefaccoord met bij
lagen en protocol van onderteekening, van 
welke stukken een afdruk en eene vertaling 
bij dit beslui t zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat genoemd tariefaccoord 
overeenkomstig het bepaalde in vermeld proto
col van onderteekening met ingang van 15 
December 1933 voorloopig is toegepast; 

Overwegende mede, dat de akten van be
krachtig ing van het tariefaccoord op 7 October 
1935 te Warschau zijn uitgewisseld; 

Overwegende wij ders, dat bedoeld tarief
accoord, overeenkomstig artikel 5, op 6 o
vember 1935 voor het Rijk in Europa zal in 
werking treden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bui tenl a ndsche Zaken van den Uden October 
1935 , Directie van het Protocol, n°. 32998; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemd tariefaccoord met bijl agen en 

protocol van onderteeken ing, a lsmede de ver
taling daarvan, te doen bekend maken door de 
p laatsing van d it besluit in het Staatsblad. 

Onze M ini sters, H oofden van Departementen 
van A lgemeen Bestuur, zijn , ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de u itvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 16den October 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Buitenlandsche Zaken, 
D eGraef f. 

(Uitgeg. 25 Octob er 1935.) 

1 Zie voor de Fransche tekst van dit Ver
drag en Protocol Staatsblad, 1935, n °. 367. 
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VERTALING. 

Tarlefaccoord tusschen Nederlau1l en Polen. 
De Nederlandsche Regeering 

en 
De Regeering van de Republiek Polen, 
geleid door den wensch het wederzijdsche goe

derenverkee r tusschen beide landen te bevor
deren, hebben besloten een Tariefaccoord te 
slui ten en hebben tot dit doel als bunne Ge
volmachtigden· benoemd: 

De Nederlandsche Regeering: Jonkheer An
dries Cornelis Dirk de Graeff, Minister van 
Buitenlandsche Zaken; 

e n 
De Regeering van de R epubliek Polen: den 

Heer Waclaw Barinski, Buitengewoon Gezant 
en Gevolmachtigd Minister van Polen bij Hare 
Majesteit de Koningin der Nederl anden ; 

welke, na onderzoek hunner in goeden en 
behoorhjken vorm bevonden volmachten, het 
navolgende overeengekomen zijn: 

Art. 1. De Regeering van de Republiek 
Polen verplicht zich op de artikelen van Ne
derlandschen oorsprong en herkomst, vermeld 
in de bij dit Accoord gevoegde lijst A, het in 
die lijst aangeduide tarief van invoe rrechten 
te zullen toepassen. 

Art. 2. De Nederlandsche Regeer ing ver
plicht zich op de artikelen van oorsprong en 
herkomst uit het Poolsche douanegebied , ver
meld in de bij dit Accoord gevoegde lijst B , 
het in die lijst aangeduide tarief van invoer
rechten te zullen toepassen. 

Art. 3. Indien een der beide Contracteeren
de Partijen er toe zal overgaan invoerrechten 
te heffen of een of meer rechten zal gaan ver
hoogen op de artikelen, onderscheidenlijk ver
meld in de lijsten A en B, zal Zij de andere 
Contracteerende Partij daarvan ten minste vijf
tien dagen te voren in kennis stellen. 

vVanneer zich de onmogelijkhe id voo rdoet 
gel ijkwaa rdige concessies te verkrijgen, zal de 
Partij, die zich benadeeld rou achten, een ge
deelte van de door Haar in dit Accoord ver
leende concessies kunnen terugnemen. 

Art. 4. Het instellen door één der Contrac
teerende Partijen, na de onderteekening van 
dit Accoord, van heffingen, die op de inge
voerde voortbrengselen drukken en die een 
compensatie of een equivalent voor een bin
nenlandsche heffing of belasting vormen, zal 
niet beschouwd worden a ls in strijd te zij n met 
de bepalingen van dit Accoord. 

Art. 5. Dit Accoord zal bekrachtigd worden 
en de uit,visse] ing der bekrachtigingsoorkon~ 
den zal roo spoedig mogelijk te Warschau 
plaats v inden. Het zal in werking treden op 
den dertigsten dag na den datum van uitwis
seling der bekrachtigingsoorkonden en van 
kracht zijn tot 15 Decembe r 1934. Het zal stil
zwijgend verlengd worden. Het zal evenwel na 
15 September 1934 te all en tijde met inacht
neming van een termijn van drie maa nden 
kunnen worden opgezegd. 

Ten blij ke waarvan de bovengenoemde Ge
volmachtigden dit Accoord hebben ondertee
kend en hun zegel er aan hebben gehecht. 

Gedaan te 's-Gravenhage in tweevoud op 11 
December 1933. 

(L. S.) D e G ra e f f. 
(L. S.) W. Babi n ski. 

Nummer van 
het Poolsche 

tarief 

Lijst A. 

ARTIKELEN. 
Recht per 
100 kg in 

Zloty 

ex 32, ex p. 1 Maïsstijfsel, in verpak-
king boven 2 kg . 65 

ex 42, ex p. 1 Tomaten versch: 
ingevoerd van 1 Juni tot 31 Jul i 100 

ex 43, ex p. 1 Komkommers versch: 
ingevoerd van 15 Maart tot 14 Juni 55 

ex 57, ex p. 1 Druiven versch, in ver
pakking boven 5 kg, ingevoerd van 
1 Augustus tot 31 Augustus . 45 

83 Levende planten: 
1. met wortels in aardklui ten 

a. alle naaldgewassen; laurier-
boomen . 30 

b. andere, zonder bloemen, ron
der geopende knoppen, in
gevoerd gedurende: 
I. 1 J uni-30 November . 30 

II. 1 December-31 Mei . 120 
ex II: rhododendrons : 
ingevoerd van 1 December-31 M ei 100 

c. bloeiende of met geopende 
knoppen . 340 

2. met naakte wortels of m et leem 
bedekte wortels: 
a. fru itboomen en -struiken . 75 
b. rozestruiken . 100 
c. alle hoornen, stru iken en an

dere planten, indien niet af-
zonderlijk genoemd . 60 

ex 80, p. 3 Cacaopoeder zonder suiker, 
in verpakk ing van: 
a . boven 2 kg . 230 
b. 2 kg of minder 280 

ex 85, ex p. 1 Bloembollen, hyacinthen, 
tulpen en narcissen, in verpakking 
van meer dan 5 kg . 60 

ex 200, ex p. 8 Vaseline: 
a. gezuiverd in verpakking van 

I . boven 20 kg . 40 
II. boven 5 kg tot 20 kg . 56 

III. 5 kg en minder . 75 
ex 219 Stearine . 60 
ex 221, ex p. 1 Oleine . 47 
ex 266 Hopjes, in verpakking van 

1. boven 2 kg . 482 
2. 2 kg en minder (binnenste ver-

pakking inbegrepen) 582 
ex 429 Etherische oliën, geurend ron-

der a lcohol : 
2. andere . 250 

ex 431 Vanilline 500 
ex 488, ex 2b Kunsthoorn: 

I. niet bewerkt . 100 
II. geslepen, gepolijst etc. 120 
Noot. De mogelijkheid bestaat, 

dat de onder post 488 genoemde 
rechten na 1 Augustus 1934 ge
wijzigd worden. 

ex 497 Leder, hard, gelooid, voor zo
len , riemen, etc. 
ex 4. in croupons 
b. mineraal gelooid 380 

ex 510 Leder, gelakt eet. 
1. geheele stukken of helften 990 

ex 572, ex p. 1 Kunstzijde: 
a. enkel , ongekleurd . 880 
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ex 636, ex p. 1 Cocos-artikelen als trap
loopers, matten, etc. 
b. gekleurd met patroon . 

ex 663 Linoleum, effen . 
ex 1101, ex p. 11 Transformatoren, per 

stuk 500 gr. en minder wegende . 
ex 1101, ex p. 11 Spoelen 
ex 1107, ex p. 1, ex g "\,Veerstanden, per 

stuk wegende 10 gr. en minder . 
ex 1108, ex p . 1, ex f Condensatoren 

(vast), wegende per stuk van 50 
gr. tot 200 gr .. 

ex p. 1, ex g Condensatoren, wegende 
per stuk 50 gr. en minder . 

ex p. 2a Condensatoren (draaibaar) we
gende per stuk meer dan 100 gr . 

ex p. 2b id. wegende per stuk 100 gr. 
en minder 

ex 1118, ex l c Radiotoestellen: chassi s 
voor ontvangtoestell en zonder lam
pen . 

ex 2, ex b Magnetische systemen voor 
electro-dynamische luidsprekers 
Noot. De invoerrechten, vermeld 

onder de posten 1101, p. 11; 1107, 
p. 1 g; 1108, p. 1 fen 1 g; 1108, 
p. 2 a en 2 b; 1118, p. 1 c en 
1118, p. 2 b zullen slechts toepas-
sel ijk zijn op artikelen, die inge-
voerd worden door in Polen ge
vestigde fabrieken, echter op 
voorwaarde, dat deze fabrieken 
zich niet bezig houden met de 
eenvoudige montage, d. w. z. dat 
zij bij hun fabricage voor meer 
dan 50 % inheemsch materiaal 
gebruiken en onder voorwaarde, 
dat deze artikel en afkomstig zijn, 
van de buitenlandsche fabrieken, 
die met de bovengenoemde Pool-
sche fabrieken in een gemeen-
schap van firma staan en in die 
fabrieken een financieel belang 
hebben. 

Het zij verstaan, dat deze 
voortbrengselen bij invoer in 
Polen vergezeld zullen gaan van 
een certificaat, afgegeven door 
de "U nion des Entre prises Indus
trielles E lectrotechniques Polo
naises". 

ex 1159, ex p. 1 Snelwegers: 

170 
140 

1,200 
1,200 

3,500 

840 

1,000 

1,200 

1,500 

1,400 

1,100 

t. III. wegende van 5 tot 50 kg . 400 

Lijst B. 

Nummer van · 
de Nederland- ARTIKEL R echt 
sche Statistiek 

128 en 129 Rogge vrij 
Rogge in verpakking van 1200 gr. 

of minder . . 10% ad 

130 en 131 Gerst 
Gerst in verpakking van 1200 gr. 

valorem 
vrij 

of minder . . 10% ad 
valorem 

132 en 133 Haver vrij 
Haver in verpakking van 1200 gr. 

of minder . . 10% ad 
valorem 

145,146, 149,151, 154,155,156,160,161 
Zaden . . . vrij 
Zaden in verpakking van 1200 gr. 

of minder . . 10% ad 
valorem 

ex 368 Raib uit geprofileerd metaal, 
niet geperforeerd of gebogen of 
op andere wijze bewerkt . vrij 

501 Ammonium chloride . . . vrij 
Ammonium chloride, in verpakking 

van 1200 g r. of minder of in 
tabletvorm of anderen bepaalden 
vorm, niet boven 200 gr. . . 10% ad 

valorem 
ex 521 Ammonium carbonaat, niet el-

ders genoemd . . vrij 
Ammonium carbonaat, in verpak

king van 1200 gr. of minder of 
in tabletvorm of anderen bepaal-
den vorm, niet boven 200 gr. . 10% ad 

valorem 
593, 595, 602, 611, 615, 616, 617 

Ongezaagd hout . 

Protocol van onderteekenlng. 

vrij 

Bij het onderteekenen van het Tariefaccoord 
van dezen dag zijn de ondergeteekenden daa r
toe behoorlijk gemachtigd, het navoÎgende 
overeengekomen: 

De Contracteerende Partijen zijn overeenge
komen de bepalingen van dit Accoord met 
ingang van 15 December 1933 tot aan den 
datum van zijn inwerkingtreding voorloopig 
toe te passen. 

Gedaan te 's-Gravenhage in tweevoud op 11 
December 1933. 

s. 606. 

D e Graeff. 
W. Bab i n ski. 

17 Octob er 1935. WET tot toepassing van 
artikel 83 der Comptabiliteitswet 1927 
(Staatsblad · n°. 259) ten aanzien van de 
kosten van toetreding van het Rijk tot en 
de bijdrage aan de stichting tot verrui

ming van werkgelegenheid voor academisch 
gevormden over 1933. 

W ij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

da t de noodzakelijkheid is gebleken ingevolge 
artikel 83 der Comptabiliteitswet 1927 (Staats
blad n° . 259) te bepalen, dat alsnog door de 
Algemeene Rekenkamer onder de Rijksu itga
ven zullen worden opgenomen de kosten van 
toetreding van het R ij k tot en de bijdrage aan 
de stichting tot verruiming van werkgelegen
heid voor academisch gevormden over 1933; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig arti kei. 

Door de Algemeene Rekenkamer zullen 011-

der de Rijksuitgaven worden opgenomen de 
kosten van toetreding van het Rijk tot de 
stichting tot verruiming van werkgelegenheid 
voor academisch gevormden ten bedrage van 
vij f gulden (f 5) ,en de bijdrage aan die stich
t ing over 1933 ten bedrage van vijf en twintig 
duizend gulden (f 25,000), welke uitgaven 
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moeten worden gebracht ten laste van artikel 
137 van Hoofdstuk XA der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1934. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den October 

1935 . 
WILHELMINA. 

D e Minister van Social,e Zaken, 
M. SI in gen berg. 

{Uitgeg. 8 Nov . 1935.) 

s. 607. 

l 7 October 1935. WET tot toepa sing van 
artikel 83 der Comptabiliteitswet 1927 
(Staatsblad n°. 259) ten aanzien van de 
bijdrage aan de stichting "Waterbouwkun
dig Laboratorium", te Delft over 1933 en 
1934, de kosten van toetreding van het 
Rijk tot en de bijdrage aan de stichting 
tot verruiming van werkgelegenheid voor 
academ isch gevormden over 1933 en den 
tweeden en derden termijn van betaling 
van de koopsom voor de Muziekbibliotheek
Scheurleer. 

Wij WILHELM! A, enz. . . . doen te weten : 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de noodzakelijkheid is gebleken ingevolge 
artikel 83 der Comptabiliteitswet 1927 (Staats
blad n°. 259) te bepal en, dat alsnog door de 
Algemeene Rekenkamer onder de Rijksuitga
ven zullen worden opgenomen de bijdrage aan 
de stichting "Waterbouwkundig Laboratorium" 
te Delft over 1933 en 1934, de kosten van toe
tred ing van het Rijk tot en de bijdrage aan 
de stichting tot verruim ing van werkgelegen
heid voor academisch gevormden over 1933 en 
de tweede en derde termijn van betaling van 
de koopsom voor de Muziekbibliotheek-Scheur
leer; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 

Een ig artikel. 
Door de Al gemeene Rekenkamer zullen on

der Rijksuitgaven worden opgenomen: 
1 ° . de bijdrage aan de stichting " W ater

bouwkundig LaboratoriLtm" te Delft ten be
drage van achthonderd vier en dertig gulden 
(f 834) over 1933, de kosten van toetreding 
van het Rijk t-0t de stichting tot verruim ing 
van w01·kgelegenheid voor academisch gevorm
den ten bedrage van vijf gu lden {f 5) en de 
bijdrage aan d ie stichting over 1933 ten be
drage van vijf en twintig duizend gulden 
(f 25,000), welke uitgaven moeten worden ge
bracht ten laste van artikel 219 van Hoofd
stuk VI der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1934; 

2°. de bijdrage aan de stichting " W ater
bouwkundig Laboratorium" te Delft over 1934 
ten bedrage van t ien duizend gulden{f 10,000), 
welke uitgaaf moet worden gebracht ten laste 
van artikel 39 van Hoofdstuk VI der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1934; 

3°. de tweede en derde termijn van beta
ling van de koopsom voor de Muziekbiblio
theek-Scheurleer, elk ten bedrage van vier en 
vij ftig honderd gulden {f 5400), welke uit
gaven moeten worden gebracht onderscheiden
lij k ten laste van artikel 157 van Hoofdstuk 
VI der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 

1934 en artikel 156 van dat hoofdstuk voor 
het dienstjaar 1935. 

Lasten en bevelen, enz . ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Octo

ber 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. Slotemaker d e Bruïne. 
{ Uitgeg. 29 October 1935.) 

s. 608. 

17 Octobe,· 1935. BESLUIT tot schorsing van 
een bes! uit van den raad van Bloe1nenclaal 
van 18 Juli 1935, waarbij ontheffing is 
verleend van een bebouwingsvoorschrift. 

Gescho,·st tot 1 April 1936. 

s. 609. 

17 Octobe,· 1935. BESLUIT, bepalende het 
tijdstip van inwerkingtreding van de wet 
van 27 September 1935 {Staatsblad n°. 
589), betreffende het tarief van justitie
kosten en salarissen in burgerlijke zaken. 

i nwerkingtreding 1 Janua,·i 1936. 

s. 610. 

18 Octobe,· 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 21 Augustus 
1935 (Staatsblad n°. 517), tot instelling 
van een Departement van Al gemeen Be
stuur, dat den naam zal dragen van Mi
nisterie van Landbouw en Visscherij en tot 
wijziging van den naam van het Ministerie 
van Economische Zaken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op het rapport van den Raad van Ministers 

van 1 October 1935, n°. 399, Kabinet M .R. ; 
Den Raad van State gehoord {advies van 

8 October 1935, n°. 26); 
Gezien het nader rapport van den Raad van 

Ministers van 14 October 1935, n°. 414, Kabi 
net M .R.; 

Gelet op artikel 77 der Grondwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

in het bepaalde sub II van Ons besluit van 
21 Augustus 1935 (Staatsblad n°. 517) de na
vol gen de wijeigingen aan te brengen: 

1 °. In plaats van " het beheer van de Rent
ambten en den Scheurpolder" wordt gelezen: 
,,het beheer van de Rentambten"; 

2°. De vermelding van " het Rijksbosch
bouwproefstation" vervalt. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblail. 
zal worden geplaatst en waarin afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den October 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

Voorzitte,· van den Raad van Ministers, 
H. Co 1 ij n. 
(Uitgeg. 29 Ortober 1935. ) 
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s. 611. 

18 Octobe,· 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het bijwnder reglement van politie voor 
het Nederlandsch gedeelte van het kanaal 
van Gent naar T erneuzen, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 27 Januari 1912 
(Staatsblad n°. 16). 

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

Waterstaat van 14 November 1933, La. E, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsb lad n°. 69) en het -Algemeen regle
ment van politie voor 1·ivieren en Rijkskanalen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 November 1933, n° . 51); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 October 1935, n° . 
423 I, Afdeeling Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in de plaats van lid 4 en lid 

5 van artikel 19 van het bijwnder reglement 
van politie voor het Nederlandsch gedeelte 
van het kanaal van Gent naar T e1·neuzen, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 27 J anu
ari 1912 (Staa.tsblad n°. 16), het volgende zal 
worden gelezen: 

"De lengte van een sleep mag niet meer 
bedragen dan 350 m, wanneer de gesleepte 
vaartu igen bel aden zijn, niet meer dan 325 m, 
indien de gesleepte vaartuigen niet alle bela
den zijn, en niet meer dan 300 m, indi en alle 
gesleepte vaartuigen ledig zijn. 

Voor de toepassing van het bepaalde in het 
voorgaande lid worden vaartuigen, die een 
lading in hebben, gelijk aan de helft of min
der van hun laadvermogen, beschouwd als 
led ige vaartuigen; zijn zij voor meer dan de 
helft beladen, dan worden zij beschouwd a ls 
beladen vaartuigen. De, sleepboot wordt voor 
de lengtebepaling gerekend tot de sleep te 
behooren. 

Met afwijking in woverre van artikel 8 van 
het Algemeen reglement van politie voor r i
vieren en Rijkskanalen, is het geoorloofd in 
een sleep met twee vaartuigen naast elkander 
te varen, mits zij derwijze aan elkander ge
koppeld zijn, dat zij een geheel vormen en elk 
vaartuig niet breeder is dan 5 m en niet lan-
ger dan 47 m. · 

De Hoofdingenieur-Directeur is bevoegd tij
delijk wowel het gekoppeld sleepen te verbie
den a ls de lengte van slepen te beperken." 

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

' s-Gravenhage, den 18den October 1935. 
WILHELMINA. 

s. 612. 

De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h cl e J e u cl e. 

( Uitgeg. 25 October 1935.) 

18 Octob e1· 1935. BESLUIT, houdende nadere 
vaststelling van het verminderd percen
tage der loodsgelden, overeenkomstig ar
tikel 4 der Wet van 16 Mei 1934 (Staats
blad n°. 255), zooals dit artikel wordt ge
lezen ingevolge de Wet van 10 October 
1935 (Staatsblad n°. 601) . 

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

Staat, Minister van Defensie ad interim van 
14 October 1935, IXe Afdeeling n°. 97 ; 

Gelet op artikel 4 der Wet van 16 Mei 1934 
(Staatsblad n°. 255), tot nadere wijziging van 
de Wet van 20 Augustus 1859 (Staatsblad n° . 
93), houdende bepalingen op den loodsdienst 
voor zeeschepen, zooals dit artikel wordt ge
lezen ingevolge de Wet van 10 October 1935 
(Staatsblad n°. 601); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Met ingang van 1 November 1935 wordt het 
verminderd percentage der loodsgelden, zooals 
deze zijn vastgesteld in de tarieven litt. B , C, 
D en E, behoorende bij de Wet van 20 Augus
tus 1859 (Staatsblad n°. 93) en in het tarief 
litt. A , behoorende bij de Wet van 6 April 
1875 (Staatsblad n°. 62), nader vastgesteld op 
elf (11). 

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

's-Gravenhage, den 18den October 1935. 

s. 613. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Defensie a.i., 
H. Colijn. 

(Uitgeg. 25 Octob er 1935.) 

21 October 1935. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van het Christelijk lyceum te 
Arnhem. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 30 • 
Augustus 1935, n°. 12212 III, afdeeling Voor
bere idend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 8 October 1929 
(Staatsblad n°. 450); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 October 1935, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 October 1935, n° 
16627 afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Midd~lbaar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1935 de afdee

ling gymnasium van het Christelijk lyceum te 
Arnhem der Vereeniging "Het Christel ijk Ly
ceum", gevestigd aldaar, opnieuw voor een 
t ijdvak v a n zes jaren aan te wijzen als bevoegd 
om, m"t inachtneming der desbetreffende wet
telijke voorschriften aan haar leerlingen, die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bijge
woond, een getu igschrift van bekwaamheid tot 
universitaire studiën af te geven, dat met het 
getuigschrift, in artikel 11 der Hooger-onder
wijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderw_ijs, Kunsten en 
Wetensch'appen is belast met de uitvoering 
van dit beslu it, dat in het Staatsblad zal wor-



1935 21 OCTOBER (S. 613-616) 908 

den geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 21sten October 1935. 
WILHELMINA. 

D e Ministet· van Onderwijs , 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SI o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 1 Novembe.- 1935.) 

s. 614. 

21 Octo be,· 1935. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling gym
nasium van het St. Odulphus-lyceum te 
1'ilburg. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 30 
Augustus 1935 , n°. 12770 III , afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op arti kel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 9 October 1929 
(Staatsblad n°. 452); 

Den Raad van State gehoord (advies van 8 
October 1935, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 October 1935 , n°. 
16633, afdeeling Voorbere idend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1935 de afdee

ling gymnasium van het St. Odulphus-lyceum 
te Tilburg van de Roomsch-K atholieke Stich
ting "St. Odu lphus-lyceum" , gevestigd a ldaar, 
opnieuw, voor een tijdva k van zes jaren aan 
te wijzen als bevoegd om, met inachtneming 
der desbetreffende wettelijke voorschriften aan 
haar leerlingen, die het onderwijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universita ire studiën af 

· te geven, dat met het getu igschrift, in artikel 
11 der hooger-onderwijswet vermeld, wordt ge
lijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan a fschr ift zal worden 
gewnden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 21sten October 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Onderwijs , 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R . SI o tem aker de B r u ï n e. 
( U i tge g. 1 Nov . 1 935.) 

s. 615. 

21 October 1935. BESLUIT tot wijziging en 
aanvull ing van het Academisch statuut. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 
Augustus 1935 , n° . 3060 III, afdeeling Hoo
ger Onderwijs ; 

Gelet op artikel 131 der hooger-onderwijs
wet; 

Gehoord de senaten der universiteiten; 
Den Raad van State gehoord (advies van 8 

October 1935, n°. 29); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor-

noemden Minister van 17 October 1935, n°. 
4080, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 4, § 44 sub m , van het Aca

demische statuut wordt gelezen als volgt: 
m. Egyptische taal- en letterkunde. 
1. de Egyptische taal in h aar verschillende 

tijdperken; 
2. het Hebreeuwsch of een ander Semiti

sche taal en, in verband daarmede, de grond
beginselen der algemeene taalwetenschap; 

3. een overzicht van de Egyptische cultuur
geschiedenis in verband met de staatkundige 
geschiedenis van Egypte en West-Azië. 

Art. II. Aan artikel 4, § 47, van het Aca-
demisch statuut wordt toegevoegd: 

rn. Egyptische taal en letterkunde. 
Hoofdvak is het Egyptisch. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 21sten October 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SI o tem a ker de B ruïne. 
• (ll_i tgeg. 5 November 1935. ) 

s. 616. 

21 Octobe,· 1935. BESLUIT houdende wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 29 
October 1931 (Staatsblad n° . 425) , betref
fende Huize " Padua", te B oekel . 

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

Binnenlandsche Zaken van 16 October 1935, 
n°. 10091, afdeeling Armwezen ; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
De artikelen 2, 3 en 4 van Ons besluit van 

29 October 1931 (Staatsblad n°. 425) worden 
gelezen als volgt: 

"Art . 2. Aan de Vereeniging der Broeders 
Penitenten, gevestigd in "Huize Padua" , te 
B oekel, wordt vergunning verleend van de 
zeven paviljoenen van de inrichting " Huize 
Padua" , de paviljoenen St. Maria, St. 
Dymphna, St. Franciscus en St. Lodewijk, on
de i· welke narn en deze p avi ljoenen op de s ltu
atietcekening aangegeven zijn, in te ri chten 
tot een gesticht voor krankzinn igen en het 
paviljoen St. Vincentius tot een gest icht voor 
zwakz innigen, overeen komstig de voorheen en 
thans overgelegde teekeningen en daarbij ge
geven beschrijving". 

"Art . 3. Van de in artikel 2 bedoelde zeven 
paviljoenen worden -de pavi l joenen St. Joseph 
en St. El isabeth onder de voorwaarden, ver
meid in arti kei 11 , aangewezen a ls eene in
richting, welke niet als gesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd" . 

,,Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen''. 
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"Art. 4. In het gesticht voor krankzinnigen 
mogen niet meer dan 223 mannelijke krank
zinnigen worden verpleegd". 

"In het gesticht voor zwakzinnigen mogen 
niet meer dan 97 mannelijke zwakzinnigen 
worden verpleegd" . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoe1·ing van d it besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst . 

Het Loo, den 21sten October 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I de. 

(Uitgeg. 29 Octobe,· 1935.) 

s. 617. 

21 Octobe,· 1935. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toepasselijkverklaring op Nede..Zandsch-ln
dië en Curaçao van de op 19 Maart 1931 
te Genève gesloten verdragen met bijbe
hoorende protocollen: 

1 °. tot invoering van eene eenvormige 
wet op chèques; 

2°. tot regel ing van zekere wetsconflic
ten ten aanz ien van chèques; 

3°. betreffende het zegelrecht ten aan
zien van chèques (Staatsblad 1934, nr. 
210). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van den 2den Augustus 1935 

(Staatsblad nr. 490), houdende toepasselijk
verklaring op Nederlandsch- l ndië, Surinam e 
en Curaçao van de op 19 Maart 1931 te Ge-· 
nève gesloten verdragen met bijbehoorende 
protocollen: 

1 °. tot invoering van eene eenvormige wet 
op chèques; 

2°. tot regeling van zekere wetsconflicten 
ten aanzien van chèques ; 

3°. betreffende het zegel recht ten aanzien 
van chèques; 

Gezien Ons Besluit van 23 April 1934 
(Staatsblad nr. 210), bepalende de bekend
making van bovengenoemde verdragen met 
bijbehoorende protocollen in het Staatsblad; 

Overwegende, dat krachtens genoemde Wet 
en onderscheidenlijk ·overeenkomstig de arti
kelen X, 18 en 9 van d ie verdragen vanwege 
Ons aan den Secretaris-Generaal van den Vol
kenbond is kennis gegeven, dat meergenoemde 
verdragen toepasselijk zullen zij n op N ede,·
land,çch-lndië en Cnraçao, waarbij ten aanzien 
van het onder 1 ° genoemde verdrag krachtens 
artikel I van dat verdrag is gebruik gemaakt 
van de bevoegdheid tot het maken van de 
voorbehouden, vermeld in Bijl age II van dat 
verdrag; 

Overwegende mede, dat vermelde kennis
geving op 30 September 1935 door voornoem
den Secretaris-Generaal is ontvangen en dien
volgens meergenoemde verdragen overeenkom
stig bovenvermelde artikelen op 29 December 
1935 voor Nederlandsch-I ndië en Cn.-açao zul
len in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 16den October 
1935, Directie van het Protocol, nr. 33902; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de toepasselijkverklaring op N ederlandsch

lndië en Curaçao van bovengenoemde verdra-

gen te doen bekend maken door de plaatsing 
van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor woveel 
hem aangaat

1 
belast met de uitvoering van 

hetgeen ten aeze wordt vere ischt. 
Het Loo, den 21sten October 1935. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

D e G ra e f f. 
(Uitgeg. 1 No v . 1935.) 

s. 618. 

22 October 1935. BESLUIT tot wijziging van 
artikel 3 van het Koninkl ij k besluit van 
15 September 1928 (Staatsblad n°. 373), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 18 Mei 1935 (Staatsblad n°. 291), be
t reffende de rechtsgebieden van de raden 
van beroep voor de directe belastingen. 

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

Justitie van 9 October 1935, 2de Afdeeling A, 
N° 875 · 

· Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In arti kel 3 van Ons besluit van 15 

September 1928 , ,Staatsblad n°. 373, laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 18 Mei 1935, 
Staatsblad n°. 291, wordt "vij ftien" vervan
gen door 12 50" en twaal.f" door 10" 

Art. II." Dit besluit" treedt in werking ~et 
ingang van 1 J anuari 1936. 

Onze Minister van Justitie is bel ast met de 
uitvoering van dit beslu it, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 22sten October 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, V an S c h a i k. 
(Uitgeg. 29 October 1935 .) 

s. 619. 

23 October 1935. BESLUIT, houdende bepa
lingen omtrent vervoer van suiker in het 
terrein van toezicht. 

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

Financiën van 3 October 1935 , n°. 179, Ac
cij nzen; 

Gezien artikel 87f § 2, der · Suikerwet 1924 
(Staatsblad 425) , a smede Onze besluiten van 
30 Jul i 1927 (Staatsblad n°. 283), 2 Juli 1928 
(Staatsblad n°. 241) en 23 Februari 1934 
(Staatsblad n°. 74) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 October 1935, n°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 October 1935, n°. 
200, Accijnzen; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. H et bij het eerste lid van artikel II 
van Ons besluit van 23 Februari 1934 (Staats
blad n°. 7 4) , toegevoegd tegenwoordig vierde 
l id van Ons besluit van 30 Juli 1927 (Staats
blad n°. 283), wordt gelezen als volgt: 

Op het gedeelte van het terrein, gelegen 
binnen de gemeente Alphen en R iel, en op het 
gedeelte, gelegen binnen de gemeente Afaas
tricht voor woveel betreft eene ten westen van 
de Maas gelegen strook van 500 meter breedte 
langs de Nederlandsch-Belgische grens, mag 
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suiker, in welken vorm ook, hoe gering de 
hoeveelheid ook zij , door kinderen beneden 
den leeftij d van zestien jaren, niet ongedekt 
worden vervoerd. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze M inister van Financi ën is belast met 
de u itvoer ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan ·den Raad 
van State. 

Het Loo, den 23sten October 1935. 

s. 620. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 5 No v. 1935.) 

25 October 1935. BESLUIT tot w1Jz1gmg en 
aanvulling van het R eglement voor de 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 
Rotterdarn, vastgesteld bij Koninkl ijk be
sluit van 9 Januari 1933 (Staatsblad n°. 
7). 

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

Sociale Zaken van 15 Augttstus 1935, n°. 338 
C/Dossier 3, afdeeling Volksgezondheid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Reglement voor de Rijkskweekschool voor 
vroedvrouwen te Rotterdam, vastgesteld bij 
Ons besluit van 9 J anuari 1933 (Staatsblad 
n°. 7) te wijzigen en aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 September 1935, n°. 52); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 17 October 1935, 
n°. 802 C/Dossier 3, afdeel ing Volksgezond
he id ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in het Reglement voor de Rijkskweekschool 

voor vroedvrouwen te Rotterdam, vastgesteld 
bij Ons besluit van 9 Januari 1933 (Staatsblad 
n°. 7) de volgende wijzigingen en aanvullin
gen aan te brengen : 

Art. 1. Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
Eenmaal 's jaars wordt aan haar, die als 

leerling op de kweekschool wenschen te wor
den toegelaten , op de plaatsen en den tijd, 
door den Minister van Sociale Zaken aan te 
wijzen , gelegenheid gegeven tot het afleggen 
van een examen, volgens een door genoemden 
Minister vast te stellen programma. 

Voor het afleggen van dit examen wordt 
een som van f 5 betaald. 

Zij, die door de Commissie voor p laatsing 
als leerling op de kweekschool zijn voorge
dragen, doch door gebrek aan ruimte niet 
kunnen worden geplaatst, zijn bij de eerste 
herhaling van het examen van de betaling 
vrijgesteld. 

De Minister van Sociale Zaken is bevoegd 
in bijzondere gevallen, indien de candidaat is 
a fgewezen, ontheffing te verleenen van de 
verplichting tot betal ing van het examengeld 
b ij de eerste herhaling van het examen. 

De gelden worden in 's Rijks schatkist ge
stort. 

Het examen wordt afgenomen door een 
Commissie, waarvan de voorzitter, de leden, 
de plaatsvervangende leden en de secretaris 

telkenjare door den Minister van Sociale Za
ken worden benoemd. 

De voorzitter, de leden, de plaatsvervangen
de leden en de secretaris genieten reis- en 
verblijfkosten en een presentiegeld van f 5 
per dag. 

Voor de correctie van het schriftelijk werk 
ontvangen de leden en de secretaris een be
looning van f 0.25 per candidaat, voor het ver
richten van administratieven arbeid ontvangt 
de secretaris een belooning van f 1 per can
didaat. 

Het examen wordt niet in het openbaar ge
houden. 

2. In het bepaal de onder 3° . vai. artikel 6 
wordt na het woord "overlegging" de punt 
vervangen door een punt-komma. Een n ieuwe 
alinea wordt toegevoegd, luidende als volgt: 

4°. dat de verschuldigde som van f 5 in 
's Rijks schatkist is gestort, ten blijke waar
van het bewijs van storting aan de examen
commissie moet worden overgelegd. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Januari 1936. 

Onze Minister van Socia le Zaken is belast 
met de uitvoering van d it besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 25sten October 1935. 

s. 621. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Z aken, 

M . SI i n gen be r g. 
(Uitgeg. 12 November 1935. ) 

26 Octob e1· 1935. WET, bepalende voorbe
houd der bevoegdheid tot het nemen van 
nadere maatregel en ter bevordering van 
de internationale samenwerking tot het 
voorkomen of het beëindigen van vij ande
lijkheden (Sanctiewet 1935). 

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

dat het wenschelijk is, dat nadere maatregelen 
kunnen worden genomen ter bevordering vau 
de internationale samenwerking tot het voor
komen of het beëindigen·van v ijandelij kheden ; 

Gezien de Uitvoerverbodenwet 1935 (Staats-
blad 1935, n°. 599); · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wij behouden Ons voor, bij Alge

meenen Maatregel van Bestuur de maatrege
len te nemen, welke noodzakelijk mochten blij 
ken ter bevordering van de internationale 
samenwerking tot het voorkomen of het be
eindigen van vijandelijkheden, ten aanzien 
van: 

a. invoer van goederen al dan niet in het 
vrije verkeer, van oorsprong of herkomst uit 
door Ons aan te wijzen landen; 

b. het verstrekken van crediet in geld of 
in goederen of op een igerlei andere wijze, m id
dellijk of onmiddellijk, aan door Ons aan te 
wijzen landen of aan onderdanen hiervan of 
aan aldaar gevestigde openbare lichamen, na
tuurlijke personen of rechtsperso nen; 

c. het buitengaats of buitenslands brengen 
van een schip met bestemming naar een haven 
van door Ons aan te wij zen landen, het bin
nengaats of binnenslands brengen van een 
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schip afkomstig van een haven van door Ons 
aan te wijzen landen, alsmede het aandoen van 
zoodanige havens door een schip, dat de Ne
derlandsche vlag voert of in Nederland, Nc
derlandsch-lndi ë, Suriname of Curaçao thuis 
behoort, of door een schip in gebruik of ter 
beschikking van Nederlandsche onderdanen, 
reederijen of vennootschappen; 

d. het overdragen, op welke wij ze dan ook, 
in e igendom, in gebruik of ter beschikking 
van een schip, dat de N ederlandsche vlag 
voert of in Nederland, N ede,·landsch-l ndië, 
Suriname of Curaçao thuis behoort, aan door 
Ons aan te wijzen landen of aan onderdanen 
hiervan of aan aldaar gevestigde openbare 
lichamen, natuurlijke personen of rechtsper
sonen. 

2. Maatregelen als bedoeld in artikel 1 
worden door Ons genomen op voordracht van 
Onzen Minister van Buitenlandsche Z aken, 
in overeenstemming met Onze Ministers van 
Defens ie, van Handel, Nijverhe id en Scheep
vaart, van Landbouw en Visscherij , van Ju
stitie, van Fina nciën en van Koloniën, voor 
zoover de maatregelen betrekking hebben op 
het onder a genoemde, en indien de maat
regelen betreffen den invoer van burgerlijke 
luchtvaartui gen of onderdeelen daarvan , mede 
in ·overeenstemming met Onzen Minister van 
Waterstaat; in overeenstemm ing met Onze 
Ministers van Financiën, van H andel, Nijver
he id en Scheepvaart, van L andbouw en Vis
scherij en van Koloniën voor zoover de maat
regelen betrekking h ebben op het onder b 
genoemde; en in overeenstemming met Onze 
Ministers van Defensie, van W aterstaat, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaa rt, en van 
Koloniën voor zoover de maatregelen betrek
king hebben op het onder c en d genoemde. 

3. 1. Onze krachtens artikel 1 en artikel 4 
genomen besluiten en de intrekking ervan 
worden in de N ederlandsche S taatscourant en 
in de overeenkomstige publicatiebladen van 
Nederlandsch-lndië, Suriname en Curaçao be
kend gemaakt. 

2. De in het beslu it vervatte bepalingen 
gelden in het betrokken gebiedsdeel van de 
bekendmaking aldaar af, tenzij een later tijd
stip hiervoor in het besluit is aangegeven. 

3. H et in het tweede lid van dit artikel 
bepaalde vindt ten aanzien vau de intrekking 
dezer bepalingen overeenkomstige toepass ing. 

4. 1. V an een besluit als bedoeld in artikel 
1 kan dispensatie worden verleend in de ge
vallen en door de autoriteiten door Ons te be
palen en aa n te wijzen hetz ij in het bes! uit 
zelf, hetzij in een nader besluit, waarbij ar
tikel 2 overeenkomstige toepassing vindt. In
dien ter za ke niet anders is bepaald , kan Onze 
Minister van Buiten! andsche Zaken in over
eenstemming met Onze andei-e in a r t ikel 2 
genoemde :Ministers zoodanige di spensatie ver
leenen. 

2. De dispensatie wordt verleend hetzij bij 
algemeen voorschr ift voor a lle gevallen, waar
in bepaalde omstandigheden aanwezig zijn, 
hetzij in bijzondere gevallen op daartoe strek
kend verzoek. Aan een dispensatie kunnen 
voorwaarden worden verbonden, a lsmede de 
eisch , dat zekerhe id voor de nakoming dier 
voorwaarden wordt gesteld. 

5. 1. Overtreding van de krachtens art. 1 

uitgevaardigde verboden of andere getroffen 
maatregelen wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste één jaar of een geldboete 
van ten hoogste tienduizend gulden. 

2. Voorwerpen, waarmede of ten aanzien 
waarvan het feit is gepleegd, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

3. Indien de schuldige een in deze wet 
strafbaar gesteld feit in zijn beroep begaat , 
kan hij van de uitoefening van dat beroep 
worden ontzet. 

4. De feiten worden beschouwd als mis
drijven. 

6. 1. Met het opsporen der in het vorige 
a rtikel bedoelde strafbare feiten zijn, beha! ve 
de personen aangewezen bij artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering en krachtens 
a rtikel 50 der wet van 23 Mei 1899 (Staats
blad n° . 128} , belast : 

a. de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie; 

b. de ambtenaren der invoen ech ten en ac
cijnzen; 

c. a lle andere ambtenaren, daartoe aange
wezen bij algemeenen maatregel van bestuur . 

2. In Nederlandsch-lndië, Suriname en Cu
raçao zijn met het opsporen dezer strafbare 
feiten, behalve zij, die a ldaar in het a lgemeen 
belast zijn met het opsporen van strafbare 
fe iten, mede belast de ambtenaren van de 
betrokken belastingdiensten en voorts zij , die 
daartoe door den Gouverneur-Generaa l of den 
betrokken Gouverneur zijn of worden aange
wezen. 

7. Deze wet is eveneens verb indend voor 
N ederlandsch-Indië, Su,'ina,ne en Curaçao. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

9. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den ti tel " Sanctiewet 1935". 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 26sten 

October 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken, 
D e Graeff. 

De M inister van Justitie, van Scha i k. 
De Ministe,· van Financiën, 0 u d. 

De Minister van Staat, 
Minister van Defensie a. i ., 

H . Colij n. 
De M inister van Waterstaat, 
van Lidth de J e ud ~ 

De M inister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaa,·t, 

H . G e I i s s e n. 
De Minister van Landbo,iw en Visscherij, 

L. N. D ec k e r s. 

s. 622. 

De Minister van Staat , 
l,finister van K oloniën, 

H. Colij n. 
(Uitgeg . 28 October 1935.) 

26 October 1935. WET tot wijziging van de 
regelen betrekkelijk het openbaar ministe
rie, vervat in de wet op de rechterlijke 
organisatie. 
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Bijl. Hand. 2e Kamer 19114/1935, n . 449, 
1-4; 1995/198 6, n°. !9, 1. 

Hand. id. 1985/1936, blz. 179. 
Hand. le Kmner 1995/1936, blz. 80. 

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

dat h_et wenschelij k is eenige wijziging te bren
ge_n. 10 ?e regelen betrekkelijk het openbaar 
mm1sterie, vervat in de wet op de rechterlijke 
organisatie en het beleid der justitie• 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van SU:te, enz . 
. Art. 1. De wet op de rechterlijke organisa

t ie en het beleid der justitie ondergaat de vol
gende wijzigingen: 

a. Het tweede en het derde lid van artikel 
3 worden vervangen door één lid: 

,,In ieder arrondissement ge chiedt de uit
oefening van het openbaar ministerie bij de 
kantongeregten door één of meer ambtenaren. · 
Bij opdragt aan meer dan één ambtenaar 
wordt het regtsgebied, waarin ieder hunner 
werkzaam zal zijn, door On aangewezen." 

b. Artikel 3a wordt gelezen: 
_,_,Overeenkomstig regels door Ons te stell en, 

w1Jzen de procureurs-generaal bij de gerechts
hoven, ieder in zijn ambtsgebied, ambtenaren 
van het openbaar ministerie bij de kanton
geregten aan om als waarnemend substituut
officier op te treden." 

c. Artikel 6 wordt gelezen: 
,,In geval van afwezigheid, belet of ont

stentenis van den procureur-generaal of van 
den officie~ bij de arrondissements-regtbank, 
wordt de dienst waargenomen door een advo
caat-generaal of een substituut en wel, voor 
zoover van Onzentwege niet anders is bepaald, 
volgen den rang hunner benoeming." 

d. In het tweede lid van artikel 6a wordt 
na "substituut-officier" ingevoegd: ,,bij eene 
andere regtbank". 

H et laatste l id van dit artikel vervalt. 
e. Ingevoegd wordt een nieuw artikel: 
"Art. 6d. I n geval van afwezigheid, belet 

of ontstentems van 
procureur-generaal en advocaten-generaal bij 

den hoogen raad, 
procureu r-generaal, advocaten-generaal en 

waarnemend procureur-generaal bij een ge
regtshof, of 

officier, substituut-officieren, waarnemend 
officier en waarnemend substituut-officieren 
bij eene arrondissements-regtbank, 

wordt de dienst waargenomen door een der 
raadsheeren of regters, door den pre ident 
van het collegie te benoemen. 

Bij afwezigheid, belet of ontstentenis van 
de ambtenaren en waarnemende ambtenaren 
van het openbaar m inisterie bij een kanton
geregt, wordt de dienst waa1·genomen door een 
plaatsvervanger van den kantonregter, door 
dezen te benoemen." 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 26sten 

October 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, V an S c h ai k. 
(Uitgeg. 1 Novembe1· 1935.} 

s. 623. 

26 Octob_er 1935. WET tot w1Jz1gmg en ve1·
h??g10g van het vijfde hoofdstuk der 
R1Jksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 

s. 624. 

26 Octob_er 1935. WET tot w1Jz1g10g en ver
hoogrng van het tiende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 

s. 625. 

26 October 1935. ~T tot regeling van den 
rnvoer van 1 uc1fers en I ucifershoutjes. 

Wij WILHELM! A , enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben 

dat door Ons bij besluit van 28 Mei 1935 no'. 
37 {Nederlandsche Staatscourant van 29 Mei 
1935 no. 104) ingevolge artikel 2 der "Crisis
i1;1voer'.~et" 1931 {Staatsblad n°. 535), gewij
zigd b1J de wet van 17 November 1933 (Staats
blad no. 596), de invoer van lucifers en lucifers
~outjes wederom aan eene tijdelijke beperking 
1s onderworp~'.1 en dat arti kel 3 van genoemde 
wet voorschnJft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden op lag in entrepot; 

2. ,,Onze 1inister", de Minist.er van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 J uni 1935 en eindigende 
31 Mei 1936 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer u it ieder land verboden 
van lucifers en lucifershoutjes, voorzoover deze 
meer bedraagt dan 30 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gem iddeld in de jaren 
1932 en 1933 uit dat land is ingevoerd. 
. 2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
rngevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast t.e stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. _Indien ~n in zooverre op den dag, waar
op dit besluit in werk ing treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog i:i_iet "".70rstrekcn gedeelte van die n term ij n 
de b1Jzondere contingent.en in de plaats tre
den van de in het eerste lid bedoelde contin
genten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gest.eld eene lijst van goederen, we lke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde . 

3. 1. Ge~_urende het in het vorig artikel 
genoemde t1Jdvak zal de invoer der a ldaar 
genoe~de artikelen niet zij n toegestaan, t.enzij 
daarb1J wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen l\linist.er afgegeven vergun
mng. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be-
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doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststell ing van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten, aan de uitvoer ing van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een beslui t, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschri ften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regel ingen, al smede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwij kingen toe te 
staan. 

4. Een beslu it, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing deze,· wet ste lt 
Onze M inister bepal ingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strij d met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. H ij , die opzettelij k goederen invoert 
in strij d met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, word t gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestrnft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan h ij weet, dat het is 
ingevoerd, in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4 . 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gestel d bij deze wet, zij n, beha lve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aangewezen personen , belast 
a ll e ambtenaren der Rij ks- en gemeentepol itie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene trafbepa-
1 ing dezer wet, zij n niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoenechten en accij nzen . 

8. Met betrekki ng tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorsch r iften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoe rwet" 1931 
(Staatsblad n° . 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596) , van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op d ien der afkond i
ging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven ten P a le ize het Loo, den 26sten 

October 1935. 

L. & S. 1935 

WILHELMI A. 
D e llf inister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 

( Uitgeg. 22 N ove1nbe1· 1935. ) 

s. 626. 

26 October 1935. WET tot regel ing van het 
sanitair toez icht op de luchtvaart. 

Bijl . H and. 2e Kamer 1934/1935, n°. 437, 
1-6. 

H and. id. 1935/1936, blz. 173. 
H and. Je K anier 1935/1936, blz. 80. 
W ij WILHE L M I NA, enz. .. . doen te weten : 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het ter uitvoering van het op 12 April 
1933 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en 
andere Staten gesloten, en bij de wet van 20 
Apri l 1934 (Staatsblad n° . 168) goedgekeurde 
I nternationaal San ita ir V erdrag voor de 
Luch tvaart , noodig is bepal ingen vast te stel
len inzake het sanita ir toez icht op de lucht
vaart; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. ,,Verdrag": het I nternationaal Sanitair 

Verdrag voor de Luchtvaart, gesloten te 
's-Gravenhage op 12 Apri l 1933 (Staatsblad 
1934, n°. 168); 

b. ,,luchtvaartu ig" : elk toestel , dat zich in 
den dampkring kan houden door toedoen van 
den weerstand der I ucht en dat bestemd is 
voor het luch tverkeer; 

c. ,,l uchtvaartterrein" : een ingevolge de 
Luchtvaartwet voor het internationale l ucht
verkeer aangewezen of daarmede gelij kgesteld 
terrein· 

d. ,,bemanning": ieder persoon, d ie door 
of vanwege den e igenaar of houder van een 
l uch tvaartuig is aangewezen tot het ver r ich ten 
van diensten aan boord daarvan; 

c. ,,kr ing" : een ig gebied in het bu iten- of 
binnenland, als bedoeld in arti kel 1 , onder V , 
van het Verdrag; 

/. ,, bevoegd gezag op het I uchtvaartter
rei n" : den havenmeester of dengene die dezen 
vervangt. 

2. Deze wet is ui tslu itend van toepass ing 
op luchtvaartuigen , welke komende ui t het 
buitenland in Nederland l anden, dan wel uit 
Nederland naar het bu itenland vertrekken . 

2. 1. I eder luchtvaartuig wordt aan een 
gezondhei dsonderzoek onderworpen: 

a.. bij aankomst: 
1 °. wanneer het komt uit een bui ten het 

grondgeb ied van Nederland gelegen kring, 
welke is aangetast door een der ziekten , in of 
krach tens artikel 4 aangewezen , en binnen 
het incubatietij dperk van de betrokken ziekte; 

2°. wanneer een zoodanige ziekte onder de 
bem,anning of de re izigers is waargenomen of 
het bestaan er van wordt vermoed ; 

b. bij vertrek: 
wanneer het naar het bu itenl and vertrekt u it 

een plaats, gelegen in een k r ing, we lke is aan
getast door een der z iekten, in of kl'ach tens 
artikel 4 aangewezen. 

2. Onze Ministe r van Socia le Zaken stelt 
vast welke kringen in het bui ten- of b innen
land beschouwd moeten worden als aangetast 
door een der in het voorgaande li d bedoe lde 
ziekten; hij houdt daarbij rekening met ar
t ikel 10 en artikel 11 van het Internationaal 
Sanitair Verdrag van 21 J uni 1926 (Staats
blad 1930, n°. 325) . 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kun nen gevallen worden aangewezen, waa r in 

58 
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luchtvaartuigen, met afwijking van het be
paalde in het eerste lid, niet aan een gezond
heidsonderzoek worden onderworpen. 

3. 1. De geneeskundige, verbonden aan 
een luchtvaartterrein, is bevoegd - hetzij vóór 
het vertrek, hetzij na de landing van een 
luchtvaartuig - naar den gezondheidstoestand 
van de reizigers en de bemanning een onder
zoek in te stell en, indien de omstandigheden 
dezen maatregel rechtvaardigen. Dit onder
zoek, dat geen aanleiding mag geven tot het 
heffen van eenige rechten, zal, ter vermijding 
van elke vertraging, en om de voortzetting 
van de reis n iet te belemmeren, moeten p laats 
hebben tegel ijk met de gebruikelijke politie
en douanewerkzaamheden. 

2. Het bevoegd gezag op het I uchtvaartter
re in waakt er voor, dat, behoudens het ver
voer van zieken met een in het bijzonder voor 
hen bestemd luchtvaartuig, personen, di e ver
schij nselen vertoonen van een besmettelijke 
ziekte, genoemd in den algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld in artikel 1 van de Be
smettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 
265), niet dan na gunstig advies van de n aan 
het I uchtvaartterrein verbonden geneeskun
dige in een luchtvaartuig worden ingescheept. 
Indien die geneeskundige niet aanwezig is, 
moet het bevoegd gezag op het I uchtvaartter
re in het vertrek van bedoelde personen ui t
stellen, totdat te hunnen aanzien diens advies, 
dan wel dat van een anderen geneeskund ige 
is ingewonnen. 

4. 1. De ziekten, in het eerste I id van ar
t ikel 2 bedoeld, zijn: pest, cholera, gele koorts, 
vlektyphus en pokken. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan deze wet ook van toepassing verklaard 
worden op andere dan de in het eerste lid ge
noemde ziekten. Die maatregel is niet langer 
verbindende dan gedurende een jaar na zijne 
afkond ig ing, tenzij hij binnen dat tijdperk 
door de wet bekrachtigd zij. 

5. Indien bij een lid der bemanning of bij 
een reiziger van een binnen het grondgebied 
aankomend luchtvaartuig een besmettel ijke 
ziekte word t waargenomen, genoemd in den 
a lgemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in 
artikel 1 van de Besmettelijke-Ziektenwet 
(Staatsblad 1928, n°. 265), doch niet zijnde 
een der ziekten, vermeld in het ee rste I id van 
artikel 4, kunnen de maatregelen bij of krach
tens die wet vastgesteld, worden toegepast . 

6. 1. Het bevoegd gezag op het luchtvaart
terrein zorgt er voor, dat bij aankomst van een 
1 uchtvaartuig, dat een gezondh eidsonderzoek 
moet ondergaan, dit afgezonderd blij ft totdat 
het gezondheidsonderzoek is verricht. 

2. Eveneens zorgt het er voor, dat geen 
luchtvaartui g het luchtvaartterrein verlaat a l
vo rens een eventueel verplicht gezondheids
onderzoek heeft plaats gehad. 

3. Voorzoover de veilighe id van het lucht
vaartuig of van het luchtvaartterrein dit e ischt 
mag het personeel van het luchtvaartterrein 
de noodige hul p verl eenen, doch vermijdt 
daarbij zooveel mogelijk ieder contact met de 
bemanning en de re izigers van het luchtvaar
tuig. 

4. L andt een luchtvaartuig, dat een ge
zondheidsonderzoek moet ondergaan, buiten 
een luchtvaartterrein, dan is de gezagvoerder 
van het luchtvaartu ig verplicht den Burge-

meester van de gemeente, waar het zich be
vindt, daarvan onm iddellijk kennis te geven. 
De gezagvoerder zorgt er voor, dat het luch t
vaartuig afgezonderd blijft, voor zoover dit 
mogelijk is in verband met de noodzakel ijk te 
verleenen hulp van derden bij de landing. 

5. De gezagvoerder van een luchtvaartuig, 
dat een gezondheidsonderzoek moet ondergaan, 
is verplicht h et vaartu ig op de plaats te doen 
verblijven, hem door het bevoegd gezag op 
het luchtvaartterre in of, in het geval bedoeld 
in het voorgaande lid, door of vanwege den 
daarbij betrokken Burgemeester aangewezen, 
totdat het gezondheidsonderzoek is verricht en 
de daarbij voorgeschreven maatregelen zijn 
toegepast, tenzij hij, op grond van het bepaal
de in artikel 9, lid 2 of lid 3, het luchtvaar
tui g wederom doet opstijgen. 

7. 1. De afzondering van het I uchtvaartu ig 
brengt mede: 

I. dat geen lid van de bemanning en geen 
reiziger het luchtvaartuig mag verlaten , tenzij 
hij: 

a. verblijft binnen de grenslijnen, welke 
door het bevoegd gezag op het luchtvaartter
rein in overleg met den daarbij betrokken ge
neeskundigen inspecteu r van de Volksgezond
heid zijn vastgesteld; 

b. door den geneeskundi ge, met hét onder
zoek bel ast, gemachtigd is de onder a bedoel de 
grenslijnen te overschrijden; 

II . dat niemand zich in het I uchtvaa rtuig 
mag begeven met uitzonder ing van: 

a. de geneeskundige ambtenaren van het 
Staatstoezich t op de Volksgezondheid; 

b. de geneeskundigen met het gezondheids
onderzoek en de personen met de uitvoering 
van ingevol ge deze wet te nemen maat regelen 
belast; 

c. de geneeskundigen en geestelij ken , be
last met het verleenen van geneeskundige of 
geestelijke hulp aan de 1 ijders; 

d. de ambtenaren van justitie en pol itie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, wanneer hunne ambtsverrichtingen 
dit vereischen; 

III. dat geen voorwerpen, goederen of wa
ren u it het luchtvaartuig worden verwijderd. 

2. De kleederen van de personen, die krach
tens het voorgaande lid in het luchtvaartuig 
worden toegelaten, worden, zoo noodig, on
m iddellijk na het verlaten van het vaartuig 
op de krachtens artikel 16 der Besmettelijke
Ziektenwet (Staatsblad 1928, 11°. 265) voor
geschreven wijze, ontsmet. 

8. Zij , d ie in strijd met het in het ·eerste 
lid aangegeven verbod het luchtvaartuig zij n 
binnengetreden, worden, voor zoover dit naar 
het oordee l van hem, die het gezondheidson
derzoek doet, noodig is, aan dezelfde maat
regelen onderworpen al s de bemanning en de 
reizigers, onverminderd de straffen tegen de 
gepleegde overtreding bedreigd. 

4. De gezagvoerder, de overige leden der 
bemanning en de reiz igers van het luchtvaar
tuig zijn verplicht de vragen, hun door het 
bevoegd gezag op het luchtvaartterrein, door 
den Burgemeester, bedoeld in het vierde lid 
van artikel 6, den geneeskundigen inspecteu t· 
van de Volksgezondheid of den met het ge
zondheidsonderzoek belasten geneeskundige ge
daan, desgevraagd ook schr iftelijk, nauwkeu
rig en naar waarheid te beantwoorden . Zij he-
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vorderen, voorzooverre dat in hun vermogen 
staat, het gezondheidsonderzoek. H et journaal 
wordt desverlangd aan den Inspe teur of den 
geneeskundige, die het gezondhe idsonderzo k 
verricht, te r inzage gegeven. 

8. 1. H et gezondheidsonderzoek vindt plaats 
door den geneeskundigen inspecteur van de 
Volksgezondhe id , binnen wiens ressort het 
luchtvaartterre in of de gemeente, waarbinnen 
de landing heeft p laats gehad, zich bevindt o f 
onder zij n opz icht door geneeskundigen, daar
toe door Ons aangewezen. 

2. Bij verh indering of ontstentenis van de 
in het eerste lid genoemde personen wordt 
door den Burgemeester van de gemeente, 
waarbinnen het luchtvaartuig zich bevindt of 
de land ing heeft plaats gehad, een voorloopig 
gezondheidsonderzoek aan een a nderen ge
neeskundige opgedragen. 

9. 1. De gezagvoerder van een luchtvaar
tuig , dat een gezondhe idsonderzoek moet on
dergaan, zorgt met al de te zijne r beschikking 
staande middelen voor de stipte naleving van 
de voorschriften, die in of krach ten deze wet 
worden gegeven. 

2. H et staat evenwel aan den gezagvoerde r 
van een luchtvaartu ig met bestemming naar 
het buite nland vrij met het I uchtvaartuig 
weder op te stij gen wanneer hij zich aan deze 
voorschriften niet wil onderwerpen. H ij neem t 
daarbij de hem gegeven bevele n in acht . . B ij 
a lgemeenen maatregel van bestuu r worden de 
voorwaarden vastgesteld, onder welke de ge
zagvoerde r in dat geval re izigers kan ontsche
pen en lading en poststukken ka n lossen. 

3. De gezagvoerder is verplicht met het 
luch tvaartuig weder op te stijgen, wanneer hij 
een bevel ontvangt, als bedoeld in art. 10, l id 2. 

10. 1. Hij, di e het gezondhe id onderzoek 
doet, geeft den Burgemeester van de gemeen
te, waar het gezondheidsonderzoek plaats vindt, 
sch r iftelijk advies omtrent de in het be lang 
der volksgezondhe id te nemen m aatregelen. 
De Burgemeester bes! ist, behoudens be roe p 
van hem, di e het gezondhe idsonderzoek in
stelde , op Onzen Minister van Sociale Zaken, 
welk gevolg aan dit adv ies ·za l worden ge
geven. Zoo noodig, roept hij de hulp der po
l itie in. In geval van be roep bl ijft, hangende 
de bes! issing van den Minister, het luchtvaar
tuig afgezonderd. 

2. De Burgemeester kan, op voorstel van 
dengene d ie het gezondheidsonderzoek doet, 
bepalen, dat de gezagvoerder zich met het 
luchtvaartu ig zal begeven naar een door hem 
aangegeven in Nederland gelegen luchtvaar t
terrein, opdat aldaar de in a rtikel 11 bedoelde 
maatregelen kunnen worden toegepast. 

11. Bij algemeenen m aatregel van bestuur 
worden voorgeschreven de maatregelen, waar
aan het luchtvaartuig, dat bij aankomst of 
vertrek een gezondhe idsonderzoek moet onder
gaan, alsmede de bemanning en de reizigers, 
a lsook de voorwerpen, goederen of waren , ook 
in postpakketten, worden of kunnen worden 
onderworpen. 

12. Bij of krachtens algemeenen maatregel 
van bestuur wordt vastgesteld de vorm de r 
aan de belanghebbenden door den Burgemees
ter van de gemeente, waar de maatrege len 
worden genomen, af te geven verklaringen be
treffende de toegepaste maatrege l en. 

13. Bij of krachtens a lgerneenen maatregel 
van bestuur wordt bepaald op welke lucht
vaartterreinen het gezondheidsonderzoek en de 
in a rtikel 11 bedoelde maatregelen worden 
toegepast. 

14. Door Ous kan , met a fwij king voor zoo
ver noodig van het bepaalde bij artikel 8, 
onder n ader te stellen voorwaarden, in overleg 
met het bestuur eener gemeente, worden be
paald, dat het gezondheidsonderzoek en de 
maatregelen, bedoeld in artikel 11, worden 
toegepast door die gemeente . 

15. De kosten van het gt1zondheidsonder
zoe k en van de ingevolge arti:,;el 11 genomen 
maatrege len komen ten laste van het Rijk , 
voorzoover zij niet door belang hebbenden kun
nen worden vergoed. Wij behouden Ons voor 
bij a lgemeenen maatregel van bestuur nadere 
voorschriften te geven voor de vastste lling 
van d ie vergoeding en de invordering daarvan. 
B ij toepassing van artikel 14 worden de kos
ten, volgens door Ons te stellen regelen, aan 
de daa rbij betrokken gemeente vergoed. 

16 . De Burgemeester, de geneeskundige in
specteur van de Volksgezondheirl , de genees
kund ige, die het gezondh eidsonde rzoek instelt, 
benevens het verdere personee l, dat be last is 
met de uitvoering van ingevolge de,e wet te 
nemen maatregelen, zij n bevoegd, ter tiitvoe
r ing van deze wet, aankomende of vertr~.k
kende I uchtvaartuigen, welke een gezondheids
onderzoek moeten , dan wel hebben ondergaan, 
te allen tij de te betreden, zelfs zonde r toestem
ming van den gezagvoerder. 

17. D e voorafgaande bepal ingen omt rent 
luchtvaartuigen zij n op militaire luchtvaar
tu igen , zoowel N ederl a ndsche als v reemde, 
toepasselij k met dien verstande: 

1 °. da t hetgeen ten aanzien van den gezag
voerder is voorgeschreven toepasselijk is op 
den cornmandeerenden officier van het lucht
vaartuig of va n het luchtvaartu igeskader; 

2°. dat het gezondheidsonderzoek zich kan 
bepalen tot een schriftelijke beantwoording 
van vragen door een der in artikel 8 of inge
volge artikel 14 aangewezen a mbtenaren of 
geneeskundigen gedaan. 

D ie beantwoording moet dan worden onde r
teekend door den commandeerenden officier 
van het luchtvaartuig of van het luchtvaar
tuigeskader. 

Strafb epaJ,ingen. 
18. M et hechtenis van ten hoogste een jaar 

of geldboete van ten hoogste vij f duizend gul
den wordt gestraft hij, die zich onttrekt aan 
bij of krachtens deze wet voorgeschreven 
maatregelen, dan wel voorwerpen, i::oederen 
of waren onttrekt aan krachtens deze wet 
voorgesch reven maatregelen. 

19. D e in deze wet strafbaar gestelde fei ten 
worden beschouwd als overtredingen. 

20 . Deze wet treedt in werking op een na
der door Ons te bepalen tij dst ip. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 26sten 

October 1935. WILHELMINA. 
De Minister van SociaJ,e Zaken, 

M. S I i n ge n b e r g . 
De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h d e J e u d e. 
(Uitg eg. 8 No vember 1935.) 
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26 Octobe1· 1935. BESLUIT, houdende wijzi. 
ging van het Pakketpo tbesluit (Staatsblad 
1919, n°. 574), het Rijkstelegraafregle
ment 1934 (Staatsblad 1934, n°. 709) en 
het Rijkstelefoonreglement 1929 (Staats
blad 1929, n°. 441). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om wij

ziging te brengen in het Pakketpostbesluit 
(Staatsblad 1919, n°. 574), zooals dit besluit 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 1 
April 1935 (Staatsblad n°. 168); in het Rijks
telegraafreglement 1934 (Staatsblad 1934, n°. 
709), zooals dit besluit laatst.elijk is gewijzigd 
bij Ons besluit van 1 April 1935 (Staatsblad 
n°. 168) en in het Rijkst.elefoonreglement 1929 
(Staatsblad n°. 441), zooals dit besluit laat
stelij k is gewijzigd bij Ons besluit van 18 Juni 
1935 (Staatsblad n°. 349); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 October 1935, 
n°. 4, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegraf ie 
en Telefonie; 

Den Raad van State g!)hoorcl (advies van 22 
Oot.ober 1935, n°. 31); , 

Gezien het na<;le1• rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 October 1935, n°. 7, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 

Art. I. Artikel 5, § 1, 2e l id van het Pak
ketpostbesluit (Staatsblad 1919, n°. 574) wordt 
gelezen: 

"2. Het port der pakketten bedraagt voor 
een gewicht van niet meer dan 1 kilogram 
20 cent: 

boven· 1 tot en met 2 ki logram 25 cent; 
2 3 30 ,, ; 
3 5 50 ,, , 
5 7 60 ,, ; 
7 9 70 ,, ,,, 

,, 9 ,, ,, ,, 10 " 80 ,, . 
Art. II. In I id 13 van arti kei 1 7 van het 

Rijkstelegraaf reglement 1934 wordt "vier en 
twintig" gewijzigd in "twaalf". 

Art. III. In artikel 4, l id 12 van het R ij ks
t.elefoonreglement 1929 wordt "f 25" gewij 
zigd in "f 6". 

Art. IV. In artikel 9, lid 2 van het Rijks-
telefoonreglement 1929 wordt in plaats van 

,,meer dan 15 tot en met 35 km f 0.30" 
gelezen: . 
"meer dan 15 tot en met 25 km f 0.20 

,, ,, 25 ,, ,, ,, 35 " f 0.30" 
Art. V. Artikel 11, l id 3 en 4 van het 

R ij kstelefoonreglement 1929, wordt gelezen: 
"3. Voor het gebruik van een huurlijn is 

per jaar verschuldigd over afstanden hemels
breed van 

niet meer dan 10 km 
meer dan 10 tot en met 15 km 

15 ,, ,, 25 
25 ,, ,, 35 " 
35 km 

1,500 
" 3,000 
" 5,000 
" 7,200 
" 10,000 

4. Voor het gebruik van een uurlijn is per jaar verschuldigd: 

a. Van 8 tot 19 uur gedurende per 
dag: 

1 uur ..... 
2 uren achtereen 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 " 
of meer . 

b. Van 19 tot 8 uur gedurende per 
dag: 

1 -uur . . . .. 
2 uren achtereen 
3 
4 
5 
6 
7 

9 
10 
11 
12 
13 

niet meer 
dan 

10 km 

f 300 

" 
510 

" 
700 

" 
870 

" 1020 

" 
ll60 

" 1270 

" 
1370 

" 1440 

"1500 

" 
95 

" 
145 

" 
185 

" 
210 

" 
235 

,, 255 

" 
275 

" 
290 

,, 300 

" 
310 

,, 315 

" 
320 

" 
325 

Over afstanden van 

meer dan meer dan meer dan 
meer dan 10 tot en 15 tot en 25 tot en 

met 15km met 25 km met 35 km 35 km 

f 600 f 1000 f 1440 f 2000 

" 
1020 

" 
1700 

" 
2450 

" 
3400 

" 1400 " 
2335 

" 
3360 

" 
4670 

" 1750 " 
2910 

" 
4190 

" 
5820 

" 
2050 

" 
3415 

" 
4920 

" 
6830 

"2320 " 
3860 

" 
5560 

" 
7720 

" 
2550 "4240 " 

6110 
" 

8480 
"2740 " 

4560 
" 

6560 
" 

9120 
"2890 " 

4810 
" 

6930 
" 

9620 

" 
3000 "5000 "7200 " 10000 

" 
190 

" 
320 

" 
480 

" 
640 

" 
290 

" 
480 

" 
720 

" 
960 

" 
370 

" 
610 

" 
920 

" 
1220 

" 
420 

" 
700 " 1050 " 

1400 

" 
470 ,, 780 ,, 1170, ,, 1560 

" 
510 ,, 850 " 1280 ,, 1700 

" 
550 

" 
910 "1370 " 

1820 
,, 580 

" 
960 " 1440 ,, 1920 

,, 600 
" 

1000 " 1500 ,, 2000 
,, 620 " 1030 "1550 ,, 2060 
,, 630 " 1050 "1580 " 

2100 
,, 640 ,, 1065 "1600 ,, 2130 
,, 650 " 1075 "1620 ,, ·2150 
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Art. VI. Artikel 18, lid 4 van het Rij kste
lefoonreglement, wordt gelezen: 

4. Indien de kantoren, tusschen welke een 
interlocale of muziekgeleiding in gebruik 
wordt gegeven, gelegen zijn op een hemels
breed gemeten afstand van ten hoogste 10, 15, 
25 of 35 Jan worden de onder 3, sub a en b 
van d it artikel genoemde bedragen achtereen
volgens slechts voor 3/20, 3/10, 1/2 of 3/4 in 
rekening gebracht. 

Art. VII. De artikelen I en III tot en met 
VI van dit besluit treden in werking op 1 
November 1935. Artikel II treedt in werking 
op 1 Januari 1936. 

Onze M inister van Binnenlandsche Za ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den 26sten October 1935. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van B innenlandse/ie Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitgeg . 29 Octobe1· 1935.J 

s. 628. 

26 October 1935. BESLUIT tot regeling van 
den herijk der maten en gewichten in 1936 
en 1937. 

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

Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 27 
September 1935, n°. 46867 .T.A., Directie van 
H andel en Nijverheid; 

Gelet op artikel 15, tweede lid, lette r a der 
wet van 7 April 1869 (Staatsblad n°. 57), 
laat.stelijk gewijzi gd bij de wet van 25 J uli 
1919 (Staatsblad n°. 522); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 October 1935, n°. 46); 

Gez ien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Handel , Nijverheid en Scheepvaart 
van 22 October 1935, n°. 50467 J.A. Directie 
van H andel en Nijverheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
1 °. de maten en gewichten moeten in het 

jaar 1936 of 1937 worden onderworpen aan 
den herij k, bedoeld bij artikel 15, tweede lid, 
1 etter a, der bovengenoemde wet; 

2°. de herijk heeft plaat.s binnen het t ijd
vak van 1 J anuari 1936 tot en met 30 Sep
tember 1937; 

3°. aan Gedeputeerde Staten der prnvin
ciën wordt opgedragen de data te bepalen, 
waarop de herijk voor elke gemeente binnen 
het onder 2°. genoemde t ijdvak zal geschieden; 

4° . het merk der goedkeuring, dat in 1934 
en 1935 bij den ijk en den herijk der maten 
en gewichten is gebez igd, is geldi g tot en met 
30 September 1937. 

Onze Minister van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschr ift zal worden 
ge zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 26sten October 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg . 5 Nove1nber 1935.) 

s. 629. 

28 October 1935. BESLUIT tot nadere wijzi
g ing van het Bijzonder V isscherij reglement 
voor de afgesloten Zuiderzee (Staatsblad 
1932, 11°. 315). 

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

Landbouw en V isscherij van 17 September 
1935, n°. 2845, afdeeling Visscherijen; 

Gelet op de visscherijwet (Staatsblad 1931, 
n°. 410); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 October 1935, n°. 50); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 October 1935 , n°. 
6021, afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 6 van het Bijzonder Vis

scherijreglement voor de afgesloten Zuider
zee (Staatsblad 1932, n°. 315), laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 15 Maart 1935 
(Staatsblad n°. 135), 'wordt gelezen als volgt: 

"Art. 6. H et is verboden te visschen met 
een kornet of een kuilnet, indien het visch
tuig bevestigd is aan een vaartuig, hetwelk 
mecharnsch kan worden voortbewogen, tenzij 
men voorz ien is van een schriftelijke vergun
ning van het districtshoofd." 

2. Artikel 7a, lid 2 en 3, van voornoemd 
reglement wordt gelezen als volgt: 

,,2. Het is verboden te visschen met spie
ringnetten van 1 Mei tot 31 Mei en met den 
dwarskui l , den kwakkuil en het aalkornet van 
15 ovember tot 28 Februari. 

3. Geen gesloten t ijd wordt vastgesteld voor 
den aalkorf, de aalkubbe, de aalfuik, den 
aalzak, den aaldobber, de aalkamer, het aal
hoekwa nt, de peur, het kruisnet, het botkornet, 
het botsleepnet, het bothoekwant, het staande 
botnet, den wonderkuil en de wijm, voor zoo
ver het visschen met de laatste twee vischtu i
gen ver.gund is ingevolge het bepaalde in ar
tikel 5, letter c, van d it reglement." 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze M inister van La ndbouw en Visscherij 
is bel ast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

H et Leo, den 28sten October 1935. 
WILHELMINA. 

De Minist er van Landbouw en Visschci'ij, 
L . N. Deck ers. 

s. 630. 

28 October 1935. BESLUI'l' tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Druten d.d. 3 September 1935, waarbij de 
heer Litjens is benoemd tot wethouder dier 
gemeente. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inisl r van 

Binnenlandsche Zaken van 28 September 1935, 
n°. 24163, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat in zijn vergadering van 
3 September 1935 de raad der gemeente Dru
ten tot wethouder dier gemeente heeft be
noemd den heer Litjens; 
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dat deze benoeming is tot stand gekomen na 
twee vrije stemmingen, waarbij telkens op den 
heer Litj ens vijf stemmen, op den heer Bruens 
vij f stemmen en op den hee r Van den H euvel 
een stem werden uitgebracht, terwijl bij her 
stemming op den heer Litjens werden uitge
bracht zes stemmen en op den heer Bruens vijl 
stemmen, waarna de heer Litjen is gekozen 
en benoemd verklaard ; 

Overwegende, dat blijkens den uitslag der 
gehouden herstemming, welke geach t moest 
worden de heeren Li tjens en Bruens per oon
J ijk aan te gaan, dezen zich niet van deel ne
ming aan de herstemming hebben onthouden, 
en mitsdien het besluit, waa rbij de hee r 
Litjens is benoemd verklaard, is genomen in 
strijd met a rtikel 52 der gemeentewet; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet. 
Den Raad van State gehoord (advies van 15 

October 1935, n°. 39) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 23 October 1935, n°. 
25418, a fdeeling Binnenl andsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van den raad de r ge

meente Druten van 3 September 1935 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenl.andsche Zaken i 
belast met de uitvoering van dit beslui t, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

H et Loo, den 28sten October 1935. 
WILHELMINA. 

D1 1lfiniste1· van B innenlandse/ie Z aken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 8 Nove,nb e,· 1935.) 

s. 631. 

Vervall en . 

s. 632. 

28 Octob er 1935. BESLUIT tot verniet ig ing 
van het bes! uit van den raad der gemeente 
Wierden van 3 September 1935, strekken
de tot benoeming van R . B artels tot wet
houder. 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 September 1935 , 
n°. 24162, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat in de vergadering van den 
t·aad der gem een te W ierden. d.d . 3 S eptember 
1935 tot wethouder is benoemd R. Ba r tels; 

dat bij de eerste stemming 15 geldige stem
men werden uitgebracht, waarvan de heeren 
Bartels 4, Wolthuis 5, Freriksen 2 en Stege
man 4 stemmen verwierven; 

dat bij de tweede vrij e stemming, gehouden 
krachtens artikel 38, al inea 2 van het Regle
ment van orde, wederom 15 geldige stemmen 
werden uitgebracht, waa rvan de heeren Wolt
huis 7, Stegeman 4 en Ba rtels 4 stemmen ver
wierven ; 

da t vervolgens krach tens a rtikel 38, a linea 4 
van het R eglement van orde een lot ing plaats 
vond tusschen de heeren Bartels en Stegeman, 
ter vaststelling, wie hunner met den heer Wolt
huis in herstemming zou komen, waarbij de 

heer B artels door het lot werd aangewezen; 
dat tenslotte bij de daarop gehouden her

stemming wederom 15 geldige stembriefj es 
werden ingeleverd, blijkens welke de heer 
Wolthuis 7, de heer Bartels 8 stemmen had 
verworven, waarop laatstgenoemde verkozen 
werd verklaard; 

Overwegende, dat uit den uitslag der her
stemming blijkt, dat de heeren Wolthuis en 
B artels zich niet van deelneming aan de her
stemming, welke geacht moest worden hen 
persoonlijk aan te gaan, hebben onthouden, 
en dat dienvolgens het raadsbesluit, waarbij 
de heer Bartels tot wethouder werd benoemd, 
is genomen in strijd met arti ke i 52 der ge
meentewet; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 15 

October 1935 , n° . 38); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 23 October 1935 , al
deeling Binnenlandsch Bestuur, n°. 25417 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Bovengenoemd besluit van den raad der 

gemeente Wierden te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Minister van Binnenl and che Zaken is 
belast met de uitvoering van dit bes! uit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den R aad van State. 

H et Loo, den 28sten October 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister i•an B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 8 No ve,nber 1935.) 

s. 633. 

29 October 1935. BESLUIT tot wijziging van 
het Melkbesluit (Staatsblad 1929, n° . 43) , 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 24 Mei 1935 (Staatsblad n°. 311). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren

wet (Staatsblad 1919, n° . 581) , laatstelij k ge
wijzigd bij de wet van 29 Juni 1925 (Staats
blad n°. 308) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 19 September 1935 , n°. 
780 D/doss ier 49, afdeeling Volksgezondheid; 

Gezien het Melkbeslui t (Staatsblad 1929, 
n°. 43), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 24 Mei 1935 (Staatsblad n°. 311); 

Gelet op het advies van de Commissie, be
doeld in arti ke l 17 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n° . 581); 

Den Raad van Sta te gehoord (advies Yan 
15 October 1935, n°. 52); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Socia le Zaken van 23 October 1935 , 
n°. 886 D/dossier 49, afdeel ing Volksgezond
heid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Melkbesluit (Staatsblad 1929, n°. 43), 

zooals dit is gewijzigd, de navol gende wij~i
gingen aan te brengen: 

Art. I . In artikel 4bis, lid 4, wordt in 
plaats van " Kirchnergetal" gelezen " Kirsch
nergetal". 

Art. IL In artikel 7, lid 2, onder e, in ar
t.i!rnl 8, lid 2, onder e en in artikel 9, lid 2. 
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onder c, wordt in plaats van "zij moet" ge
lezen "zij moeten". 

Art. III. In artikel 29, lid 4, wordt in 
plaats van "winkeliers" gelezen "personen". 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de ui tvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
Yan State. 

Het Loo, den 29sten October 1935. 

s. 634. 

WILHELMINA. 
De Minister van Social,e Zaken, 

M. S I i n g e n b e r g. 
( Uitgeg. 15 N ovembe1· 1935.) 

30 October 1935. BESLUIT tot uitvoering 
van de artikelen 2, 3, 4, 8 1 id 3, 9, 21 en 
23 lid 2 van de A ardappelwet 1935. 

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

Landbouw en Visscherij van 16 September 
1935, Directie van den Landbouw, n°. 10830 P, 
Afdeeling II A; 

Gelet op de artikelen 2, 3, 4, 8 Jid 3, 9, 21 
en 23 lid 2 van de Aardappel wet 1935; 

Gehoord den R aad van State (advies van 
15 October 1935, n°. 47); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 October 1935, Di
rectie van den Landbouw, n°. 12517, Afdee
ling Il A, letter P; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 

§ l. Inleidende bepal,ing. 
Art. l. Dit besluit verstaat onder : 
1 °. ,,Onze :Minister": Onze met de Za ken 

van den Landbouw belaste Minister ; 
2°. ,,Aardappelenwratz iekte" : zwarte schurft 

van aardappelen, veroorzaakt door Synchy
trium endobioticum (Schilb) Percival; 

3°. ,,Wet": Aardappelwet 1935 ; 
4°. ,,Gewassen": bollen, knollen en wortel

stokken van siergewassen, boomen en heesters. 

§ 2. Beperking van de teelt van aardappelen 
en andere , gevaar voor besm~t'ting met aard-

appelwratziekte opleverende, gewassen. 
2. De verbouw van aardappelen, onder welke 

benaming ook bekend, behoorende tot de ras
sen Bravo, De Wet en Kampioen, is verboden. 

3. Onze Minister is bevoegd de teelt van 
aardappelen en van een of meer soorten van 
gewassen op door hem aangewezen perceelen, 
waarop het voorkomen van aardappelwrat
ziekte is vastgesteld, te verbieden of niet dan 
voorwaardelijk toe te staan. 

( . Onze Minister is bevoegd de teelt van 
aardappelen en van een of meer soorten van 
gewassen in door hem aangewezen gerneenten 
of gedeelten van gemeenten en op door hem 
aangewezen perceelen of gedee lten van per
ceelen, welke door li gging of uit anderen 
hoofde gevaar voor verspreiding der aard
appelwratziekte opleveren, niet dan voorwaar
de I ijk toe te staan. 

5. Als voorwaarde, bedoeld in de beide 
vorige artikelen, kan worden gesteld, dat be
paalde, met name aan te wijzen aardappel
rassen of soorten van · gewassen niet worden 
geteeld. 

6. l. Onze Minister zendt van elke door 
hem krachtens de artikelen 3 of 4 genomen 
beschikking twee afschriften aan den burge
meester van de gemeente, voor welker geheel 
of gedeeltelijk gebied zij geldt of waarin de 
perceelen of gedeelten van perceelen zijn ge
legen, waarop zij van toepassing is. 

2. De burgemeester draagt zorg, dat de be
sch ikking ter openbare kennis wordt gebracht 
op de wijze als in zijne gemeente voor gemeen
telijke verordeningen is voorgeschreven. 

3. H eeft de b sch ikking betrekking op met 
name daarin genoemde perceelen of gedeelten 
van perceelen, dan zendt de burgemeester een 
afschrift aan de gebru ikers dier perceelen. 

4. In de maand J anuari van elk jaar wordt 
door den burgemeester op de wijze, als in het 
tweede lid omschreven, openbaar kennis ge
geven van a ll e, in het eerste lid bedoelde, be
schikkingen, welke in of ten aanz ien van 
zijne gemeente nog van kracht zijn, en van 
die, welke in het voorafgaan.de jaar zijn inge
trokken. 

§ 3. In- en doorvoer van aa1·dappelen . 

7. Onze Minister is bevoegd den in- en 
doorvoer van aardappelen uit door hem aan
gewezen landen te verbieden of niet dan voor
waardelijk toe te staan. 

§ 4. B eslag . 

8. 1. H et beslag, bedoeld in de artikelen 
8 en 9 van de wet, wordt gelegd door een 
schr iftelijke verklaring van den burgemeester, 
welke den belanghebbende in afschr ift tegen 
bewijs van ontvangst wordt overhandigd of bij 
geadviseerd schrijven wordt toegezonden en 
waarvan bovendien een afschrift op de voor 
ambtelijke mededeelingen bestemde plaats van 
het gemeentehuis wordt aangeplakt. 

2. De in het vorig lid bedoelde verklaring 
wordt opgemaakt overeenkomstig een door On
zen Minister vast te stell en model. 

§ 5. Schadeloosstelling. 

9. 1. Door Onzen Minister worden één of 
meer commi siën ingesteld ter waardeering 
van de schade, welke krachtens dit besluit 
moet worden vergoed. 

2. Eene commissie telt 3 leden en evenzoo
vele plaatsvervangende leden, die door Onzen 
Minister worden benoemd en ontslagen. 

3. Indien schade moet worden gewaardeerd, 
doet het Hoofd van den Plantenziekten kundi
gen Dienst daarvan mededeeling aan de in 
aanmerking komende commissie. 

10. 1. Aan de eigenaren van krachtens de 
wet onschadel ijk gemaakte goederen wordt de 
schade, welke zij door die onschadelijkmaking 
lijden, vergoed. 

2. In geval van onschadelijkmaking vóór 
den normalen oogsttijd, wordt de schade ge
waardeerd naar de waarde van de opbrengst, 
welke gedurende het loopende jaar vermoede
lijk zou zijn verkregen, indien de onschadelijk
making niet was geschied. 

3. In geval van onschadelijkmaking tijdens 
of na den normahrn oogsttijd wordt de schade 
gewaardeerd naar de waarde, welke het geoog
ste gewas had tijdens de inbeslagneming in 
verband met zijn aard, qualiteit en hoeveel
heid. 
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ll. 1. De in artikel 9 bedoelde commissiën 
deelen de door haar verrichte waardeer ingen 
ten spoedigste aan Onzen Minister mede. 

2. Onze Minisrer doet van de waardee
ringen ten spoedigste bij geadviseerd schrijven 
mededeeling aan de belanghebbenden, die 
binnen 14 dagen na de dagreekening van dit 
schrijven hunne bezwaren aan Onzen Minister 
kunnen kenbaar maken. 

12. De schadevergoed ingen worden door 
Onzen Minister vastgesteld. 

13. Geen schade wordt vergoed aan hem, 
die naar het oordeel van Onzen Minister de 
uitvoering van maatregelen, op grond van de 
artikelen 8 en 9 van de wet genomen, in ern
stige mate heeft bemoeilijkt of de verp l ich
tingen, in de wet omschreven, opzettelijk niet 
is nagekomen. 

§ Slotb epalingen. 
14. De Aardappelwet 1935 treedt in wer

king met ingang van den lsten Januari 1936. 
15. Dit besluit, hetwelk kan worden aan

gehaald onder den titel: ,,Aardappelbesluit 
1935", treedt in werking met ingang van den 
lsten Januari 1936. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en de Al ge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den 30sten October 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij , 
L . N . Dec k e r s. 
(Uitgeg . 12 Novemb e,· 1935.) 

s. 635. 

30 October 1935. BESLUIT tot t ijdelijke 
buiten werking stelling van artikel I van 
het Koninklijk besluit van 18 Juni 1935 
(Staatsblad n°. 348), tot wijziging van 
het Waschmiddelenbesluit (Staatsblad 
1925, n°. 345). 

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

Sociale Zaken van 10 September 1935, n°. 
739 D/dossier 54, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren-
wet (Staatsblad 1919, n°. 581); 

Gezien het Waschmiddelenbesluit (Staats
blad 1925, n° . 345), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 18 Juni 1935 (Staatsblad n°. 
348); 

G e]et op het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 October 1935, n° . 51); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 24 October 1934, 
n°. 887 D/dossier 54, afdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. De wijziging van artikel 2, lid 6, 
onder a, van het Waschmiddelenbesluit (Staats
blad 1925, n° . 345), vervat in artikel I van 
Ons besluit van 18 Juni 1935 (Staatsblad n°. 
348), wordt buiten werking gesteld tot 1 Ja
nuari 1936. 

Art. IL Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekeni ng van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

Het Loo, den 30sten October 1935. 

s. 636. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Za ken, 

M. S I i n ge n b e r g. 
( Uitgeg. 8 Novemb er 1935. ) 

30 Octobe,· 1935. BESLUIT, houdende be
schikking op het beroep van den raad van 
Ut'llecht tegen het onthouden van goedkeu
ring aan het waarborgen van een geld
leening. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad van Utrecht tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 28 
December 1934, 3e afdeeling, n°. 4400/3309, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het be
sluit van den raad der gemeente Utrecht van 
26 November 1934, n°. 49/30 V.H., tot waar
borging van eene geldleening ; 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
21 Augustus 1935, n°. 355, en 2 October 1935, 
n°. 355/112 ; 

Op de voordracht van Onzen Minisrer van 
Sociale Zaken van 23 October 1935, n°. 9127 
M.B.A. 188, afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat Gedeputeer de Staten van Utrecht bij 
besluit van 28 December 1934, 3e afdeeling, 
n°. 4400/3309, goedkeuring hebben onthouden 
aan het besluit van den r aad der gemeente 
Utrecht van 26 November 1934, n°. 49/30 V.H., 
tot waarborging van de geldleening van 
f 455,800,-, door de Bouwvereeniging "Het 
Nieuwe Woonhuis" aan te gaan met de Alge
meene Friesche Levensverzekering-Maatschap
pij te Leeuwarden ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij onder ande
ren hebben overwogen, dat deze geldleening in 
de plaats zou treden van eene bestaande leening, 
verstrekt door een anderen schuldeischer, dat 
met de voorgenomen conversie wordt beoogd 
de lasten van de exploitatie der woningen van de 
voormelde vereeniging te verminderen en 
daarna door huurverlaging de verhuurbaarheid 
van deze woningen te bevorderen ; dat deze 
vermindering zou worden gevonden eenerzijds 
!n eene verlaging van den rentelast, anderzijds 
m den vorm van eene verlaging van de aflossings
en afschrijvingsbedragen door de aflossing en 
afschrijvingen van de eerstkomende tientallen 
jaren voor een zeer groot gedeelte te verschuiven 
naar de verdere toekomst ; dat door deze ver
schuiving het risico der gemeente belangrijk 
zou worden vergroot en de leeningsschuld de 
waarde van de woningen nog meer zon gaan 
overtreffen dan reeds b~j het tot nu. toe gevolgde 
aflossingsplan het geval is; dat ook in de tegen
woordige buitengewone tijdsomstandigheden 
nog als regel moet gelden, dat eene zoodanige 
verandering van aflossingsplan, medebrengende 
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eene verschuiving van lasten naar de toekomst , 
niet mag plaats vinden; dat in het onderhavige 
geval geen redenen aanwezig worden geacht, 
welke afwijking van dezen regel zouden kunnen 
rechtvaardigen; dat met name een zoodanige 
reden niet, zooals het gemeentebestuur meent, 
zou kunnen worden gevonden in de omstandig
heid, dat de noodzakelijkheid tot huurverlaging, 
om de huurbaarheid van deze middenstands
woningen te bevorderen, zou bestaan; dat 
toch, blijkens de door burgemeester en wet
houders bij hun brief van 21 December 1934, 
n°. 49/34, afdeeling V.H, verstrekte gegevens, 
in 1934 slechts een gering bedrag aan huur
derving werd geboekt en geen woningen leeg
stonden; dat het bovengenoemde raadsbesluit 
dan ook in strijd is met een goed geldelijk beleid 
en mitsdien niet voor goedkeuring vatbaar is ; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Utrecht bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat de raad zich door deze beschikking 
bezwaard gevoelt ; dat, nu het annuïteitsstelsel 
eenmaal voor de financiering van den woning
bouw met overheidssteun als algemeene regel 
is aanvaard, bezwaarlijk aan eene vereeniging, 
wier plannen op dat systeem van aflossing 
waren gebaseerd, achteraf het genot daarvan 
kan worden onthouden op den enkelen grond, 
dat zij uit vrijen wil hoogere aflossingen op zich 
heeft genomen, zoolang de omstandigheden 
haar zulks veroorloofden ; dat de overgang tot 
het annuïteitsstelsel inderdaad eene zekere 
verschuiving van de aflossing naar de verdere 
toekomst medebrengt, doch niet verder, dan in 
den oorspronkelijken , door de Gedeputeerde 
Staten goedgekeurden opzet was aangenomen, 
integendeel zelfs minder ver , aangezien in de 
inmiddels verstreken jarenreedsmeer is afgelost 
dan bij het aanstonds volgen van dien opzet het 
geval zou zijn geweest; dat het vasthouden aan de 
thans geldende wijze van aflossing - nog af
gezien van de vraag, of dit op den duur fin an
cieel mogelijk zou zijn - de vereeniging zou 
belemmeren in den wensch om voor haar 
aandeel mede te werken aan het streven der 
Regeering tot verlaging van de woninghuren; 
een belang, dat in de oogen der Regeering van 
zoodanige beteekenis is, dat zij voor de met 
Rijksvoorschot gebouwde arbeiderswoningen 
is overgegaan tot een in sommige gevallen 
aanzienlijke verlaging van den annuïteitsduur 
boven den daarvoor aanvankelijk aangehouden 
t ermijn ; dat niet alleen bij de arbeiderswonin
gen aanpassing nood ig is van de huren aan het 
lagere levenspeil, doch die noodzaak eveneens 
bestaat bij de midd enstandswoningen als die 
der vereeniging "Het Nieuwe Woonhuis", 
aangezien ook voor breede gr oepen van den 
middenstand de woninghuren in eene wan
verhouding zijn komen te staan tot de - mede 
door maatregelen van Overheidswege - gedaal
de inkomsten ; dat dit belang naar het oordeel 
van den raad eene verschuiving van de af
lossingen, welke nog bhjft binnen de perken 
van het oorspronkelijke financieringsplan, zeker 
rechtvaardigt; dat de raad in dit verband de 
aandacht vestigt op de in zijn besluit gestelde 
voorwaarde, volgens welke de met de con
versie t e ver krijgen ver lichting van lasten 
(voorshands ± f 4000,- per jaar) voor zoo
ver deze niet noodig is ter dekking van de toe 
te passen huurverlaging (voorshands door d 

vereeniging geraamd op ± f 2700,- per jaar) 
of andere door burgemeester en wethouders 
goed te keuren doeleinden t er verbetering van 
de exploitatiemogelijkheid der woningen, moet 
worden gebruikt voor extra afschrijving op het 
woningbezit en op een daarvoor gunstig tijdstip 
voor extra-aflossing op de aan t e gane geld
leening ; dat de gemeente in staat is hierop 
een overwegenden invloed uit t e oefenen, aan
gezien de huren aan de goedkeuring van burge
meester en wethouders zijn onderworpen en dit 
college voorts de bevoegdheid zal verkrijgen, 
zoo noodig weder verhooging van de huren 
voor te schrijven ; dat dientengevolge de over
gang naar het annuïteitsstelsel zooveel mogelijk 
wordt verzacht en het risico voor de gemeente 
nog zal bhjven beneden hetgeen in 1922 onder 
goedkeuring van de Gedeputeerde Staten werd 
voorzien ; dat overigens reeds bij Ons besluit 
van 17 Augustus 1931, n°. 17, in een soortgelijk 
geval is beslist, dat de overgang naar het 
annuiteitsstelsel kan worden aanvaard, evenals 
de Gedeputeerde Staten dit thans hebben 
gedaan in het - wat het beginsel betreft -
geheel overeenkomstige geval der vereeniging 
"Elck Wat Wils"; dat de Gede~uteerde Staten 
bij deze laatste beslissing blijkbaar hebben 
laten wegen, dat de vereeniging "Elck Wat 
Wils" reeds moeihjkheden ondervindt ten
gevolge van het leegstaan van woningen, t erwij l 
de vereeniging " Het Nieuwe Woonhuis" tot 
nog toe alle woningen bezet heeft en nog slechts 
een gering bedrag aan huurderving heeft te 
boeken ; dat de raad er hiertegenover op wenscht 
te wijzen, dat ondanks dezen voor het oog nog 
gunstigen exploitatietoestand eene verlaging 
van de bij de vereeniging geldende hi.uen (welke 
sedert den bouw van de woningen in 1923/24 
vrijwel ongewijzigd zijn gebleven) niet alleen 
geboden is in het kader der aanpassingspolitiek 
van de Regeering, doch eveneens is vereischt 
voor het behoud van eene goede verhurings
mogelijkheid ; dat in t egenstelling tot vroeger 
jaren , toen er st eeds verscheiden gegadigden 
voor de woningen der vereeniging stonden in
geschreven, thans verhuring slechts mogelijk 
is door het plaatsen van advertentiën en het 
inroepen van de bemiddeling van woning
bureaux, in welke ontwikkeling zich duidelijk 
afteekent , dat de aantrekkelijkheid van de 
woningen tegen de tegenwoordi~e huren ge
ringer is geworden ; dat hierbij bovendien 
rekening moet worden gehouden met den ster
ken en nog steeds voortgaanden nieuwen bouw 
van middelmatige en kleine middenstands
woningen te Utrecht en met de neiging van het 
publiek om onder gelijke omstandigheden 
steeds de voorkeur t e geven aan de nieuwst 
gebouwde woningen, welke het meest aan den 
huidigen smaak beantwoorden en veelal door 
a llerlei moderne geriefelijkheden uitmunten ; 
dat de vereeniging met het oog hierop moet 
trachten door verlaging der huren de tegen
woordige bewoners te behouden, c.q. nieuwe 
gegad igden aan te trekken en het geen wij s 
beleid zou zijn baar te noodzaken met het nemen 
van maatregelen te wachten tot zij in eenigszins 
belangrijke mate door huurderving wordt ge
troffen, aangezien ook in dit opzicht voorkomen 
beter is dan het achteraf pogen te herstellen van 
het euvel; 

0. dat op grond van het onderzoek moe t 
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worden aangenomen, dat huurverlaging van 
de woningen van " Het Nieuwe Woonhuis" 
noodzakelijk is, indien leegstaan en huurverlies 
zal worden voorkomen; 

dat de voorgenomen leening de strekking 
heeft verlaging van de hureo mogelijk te maken 
zonder onmiddellijke verzwaring van lasten, in 
den vorm van tekorten, die de gemeente 
Utrecht zou moeten dekken ; 

dat zonder overgang als bedoeld tot een 
annuïteitenstelsel als is ontworpen de nood
zakelijke huurverlaging bezwaarlijk kan worden 
verkregen; 

dat onder ,de tegenwoordige zeer bijzondere 
omstandigheden de noodzakelijkheid van huur
verlaging dermate op den voorgrond treedt, dat 
zij in casu den doorslag moet geven, al zou in 
gewone tijden de argumentatie van den Raad 
van State van veel beteekenis zijn; 

dat de bedoelde leening en het besluit tot 
waarborging er van derhalve voldoende ver
antwoord moeten worden geacht ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van vorenbedoeld besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht de daarbij 
geweigerde goedkeuring a lsnog te verleenen. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat met 
zijn voordracht in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 30sten October 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministc,· van Sociale Zaken, 
M. S I i n ge n be r g. 

(Uitgeg. 15 Nove,nbei· 1935.) 

NO. 9127 M. /B.A. 188. 

AFDEELING 
VOLKSGEZONDHEID. 

's-Gravenhage, 23 Oct. 1935. 

Aan de Koningin. 
Bij schrijven van 21 Augustus jl. bracht de 

Raad van State, afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur, advies uit over het beroep van 
den raad van Utrecht, tegen het onthouden van 
goedkeuring aan een raadsbesluit tot waar
borging van een geldleening. Het bij dit advies 
gevoegde ontwerp-besluit luidt als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad van Utrecht tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 28 De
cember 1934, 3e afdeeling, n°. 4400/3309, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
besluit van den raad der gemeente Utrecht van 
26 November 1934, n° . 49/30 V .H. tot waar
borging van eene geldleening ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Augustus 1935, n°. 355; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bij besluit van 28 December 1934, 3e 
afdeel ing, n°. 4400/3309, goedkeuring hebben 
onthouden aan het besluit van den raad der 
gemeente Utrecht van 26 November 1934, n°. 
49/30 V .H., tot waarborging van de geld lee-

ning van f 455,800, door de Bouwvereeniging 
" Het N ieuwe Woonhuis" aan te gaan met de 
Algemeene Friesche Levensverzekering-Maat
schappij te L eeuw a1·den; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij onder an
deren hebben overwogen, dat deze geldl eening 
in de pl aats zou treden van eene bestaande 
leening, verstrekt door een anderen schuld
eischer , dat met de voorgenomen conversie 
wordt betoogd de lasten van de exploitatie der 
woningen van de voormelde vereeniging te 
verminderen en daarna door huurverl aging 
de verhuurbaarheid van deze woningen te be
vorderen; dat deze vermindering zou worden 
gevonden eenerzijds in eene verlaging van den 
rentelast, anderzijds in den vorm van eene 
verlaging van de aflossings- en afschrijvings
bedragen door de aflossing en afschrijvingen 
van de eerstkomende tientallen jaren voor een 
zeer groot gedeelte te verschuiven naar de 
verdere toekomst; dat door deze verschuiving 
het risico der gemeente belangrijk zou worden 
vergroot en de leeningsschuld de waarde van 
de woningen nog meer zou gaan overtreffen 
dan reeds bij het tot nu toe gevolgde aflos
singspl an het geval is; dat ook in de tegen
woordige buitengewone tijdsomstandigheden 
nog als regel moet gelden, dat eene zoodanige 
verandering van aflossingsplan,. medebrengen

de eene verschuiving van lasten naar de toe
komst, niet mag plaats vinden; dat in het 
onderhavige geval geen redenen aanwezig 
worden geacht, welke afwijking van dezen 
regel zouden kunnen rechtvaardigen; dat met 
name een zoodanige reden niet, zooals het ge
meentebestuur meent, zou kunnen worden 
gevonden in de omstandigheid, dat de nood
zakelijkheid tot huurverlag ing, om de huur
baarheid van deze middenstandswoningen te 
bevorderen, zou bestaan; dat toch, blijkens de 
door burgemeester en wethouders bij hun brief 
van 21 December 1934, n°. 49/34, afdeeling 
V.H., verstrekte gegevens, in 1934 slechts een 
gering bedrag aan huurverlaging werd ge
boekt en geen woningen leegstonden; dat het 
bovengenoemde raadsbesluit dan ook in strijd 
is met een goed geldelijk beleid en mitsdien 
niet voor goedkeuring vatbaar is; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Utrecht bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat de raad zich door deze beschikking 
bezwaard gevoelt; dat, nu het annuïteitsstel 
sel eenmaal voor de financiering van den 
woningbouw met overheidssteun als algemeene 
regel is aanvaard, bezwaarlijk aan eene ver
eeniging, wier plannen op dat systeem van 
aflossing waren gebaseerd, achteraf het genot 
daarvan kan worden onthouden op den enke
len grond, dat zij uit vrijen wil hoogere aflos
singen op zich heeft genomen, zoolang de om
standi gheden haar zulks veroorloofden; dat 
de overgang tot het annuïteitsstelsel inderdaad 
eene zekere verschuiving van de aflossing naar 
de verdere toekomst medebrengt, doch niet 
verder, dan in den oorspronkelfjken, door de 
Gedeputeerde Staten goedgekeurden opzet was 
aangenomen, integendeel zelfs minder ver, 
aangezien in de inmiddels verstreken jaren 
reeds meer is afgelost dan bij het aanstonds 
volgen van dien opzet het geval zou zijn ge
weest; dat het vasthouden aan de thans gel 
dende wijze van aflossing - nog afgezien Tan 
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de vraag, of dit op den duur financieel mo
gelijk zou zijn - de vereeni g ing zou belemme
ren in den wensch om voor haar aandeel mede 
te werken aan het streven der R egeering tot 
verlaging van de woninghuren; een belang, 
dat in de oogen der Regeer ing van zoodanige 
beteekenis is, dat zij voor de met Rij ksvoor
schot gebouwde arbe iderswoningen is oveige
gaan tot een in sommige gevall en aanzien
lijke verlaging van den annuïteitsduur boven 
den daarvoor aanvankelijk aangehouden ter
mijn ; dat niet a lleen bij de arbe iderswoningen 
aanpass ing noodig is van de huren aan het 
l agere levenspeil, doch die noodzaak eveneens 
bestaat bij de middenstandswoningen als die 
der vereeni g ing " H et Nieuwe Woonhuis", 
aangezien ook voor breede groepen van den 
middenstand de woninghuren in eene wanver
houding zijn komen te staan tot de - mede 
door maatregelen van Overheidswege - ge
daalde inkomsten ; dat dit belang naar het 
oordeel van den raad eene verschuiving van 
de afl ossingen, welke nog blijft binnen de 
perken van het oorspronkelij ke financierings
plan, zeker recht.vaardigt; dat de raad in dit 
verband de aandacht vestigt op de in zijn be
slui t gestelde voorwaarde, volgens welke de 
met de conversie te verkrijgen verlichting van 
lasten (voorshands ± f 4000 per jaar) voor 
zoover deze niet noodi g is ter dekking van de 
toe te passen huurverlaging (voorshands door 
de vereenig ing geraamd op ± f 2700 per 
jaa,·) of andere door burgemeester en wethou
ders goed te keuren doeleinden ter verbetering 
van de exploitatiemogelijkheid der woningen , 
moet worden gebruikt voor extra afschrijving 
op het woningbezit en op een daarvoor gun
stig tijdstip voor extra-aflossing op de aan te 
gane geldleen ing; dat de gemeente in staat is 
hierop een overwegenden invloed uit te oefe
nen aangezien de huren aan de goedkeu ring 
van' burgemeester en wethouders zijn onder
worpen en dit college voorts de bevoegdheid 
zal verkrijgen, zoo noodig weder verhooging 
van de huren voor te schrijven; dat dienten
gevolge de overgang naar het annuïteitsstelsel 
zooveel mogel ij k wordt verzocht en het risico 
voor de gemeente nog zal blijven beneden het
geen in 1922 onder goedkeuring van de Ge
deputeerde Staten werd voorzien ; dat overi
gens reeds bij Ons besluit van 17 Aug. 1931, 
n°. 17, in een soortgelijk geval is beslist, dat 
de overgang naar het annuïte itsstelsel kan 
worden aanvaard, evenals de Gedeputeerde 
Staten dit thans hebben gedaan in het - wat 
het beginsel betreft - geheel overeenkomstige 
geval der vereeniging " Elck Wat Wils"; dat 
de Gedeputeerde Staten bij deze laatste bes! is
sing blijkbaar hebben laten wegen, dat de 
vereenig ing "Elck Wat Wil s" reeds moeilijk
heden onderv indt tengevolge van het leegstaan 
van woningen, terwijl de vereeniging "Het 
Nieuwe Woonhuis" tot nog toe all e woningen 
bezet heeft en nog slechts een ger ing bedrag 
aan huurderving heeft te boeken; dat de raad 
er hiertegenover op wenscht te wijzen, dat on
danks dezen voor het oog nog gunst igen ex
ploitatietoestand eene verlaging van de bij de 
vereeniging geldende huren (welke sedert den 
bouw van de woningen in 1923/24 vrijwel on
gewijz igd zijn gebleven) niet alleen geboden is 
in het kader der aanpassingspoli tiek van de 

Regeering, doch eveneens is vereischt voor 
het behoud van eene goede verhuringsmoge
lijkheid ; dat in tegenstelling tot vroeger ja
ren, toen er steeds verscheiden gegad igden 
voor de woningen der vereeniging stonden in
geschreven, thans verhur ing slechts mogelij k 
is door het plaatsen van advertentiën en het 
inroepen van de bemiddeling van woning
bureaux, in welke ontwikkeli nll" zich duidelij k 
afteekent, dat de aantrekkeliJ kheid van de 
won ingen tegen de tegenwoordige huren ge
r inger is geworden; dat hierbij bovendien 
reken ing moet worden gehouden met den ster
ken en nog steeds voortgaanden nieuwen bouw 
van middelmatige en kl e ine middenstands
woningen te Utrecht en met de neiging van 
het publiek om onder gelijke omstandigheden 
steeds de voorkeur te geven aan de nieuwst 
gebouwde woningen, welke het meest aan den 
huidigen smaak beantwoorden en veela l door 
all erl ei moderne geriefel ijkheden uitmunten; 
dat de vereeniging met het oog hierop moet 
trachten door verl aging der huren de tegen
woordige bewoners te behouden, c. q. nieuwe 
gegad igden aan te trekken en het geen wijs 
beleid zou zijn haar te noodzaken met het 
nemen van maatregelen te wachten tot zij in 
eenigszins belangrijke mate door huurderving 
wordt getroffen, aangezien ook in dit opzicht 
voorkomen beter is dan het achteraf pogen te 
herstellen van het euvel ; 

0 . dat door de nieuwe aflossingsregeling de 
last en der leening in aanzienlijke mate naar de 
toekomst worden verschoven ; 

dat eene dergelijke verschuiving van lasten 
met een voorzichtig financieel woningbouw
beleid niet kan geacht worden te strooken , 
daar veeleer dient te worden zorg gedragen voor 
een niet te langen looptijd der leening en voor 
eene gek•idclijke afneming van de exploitatie
kosten, zulks met het oog op de onvermijdelijke 
vermindering van de huuropbrengst als gevolg 
van het verouderen van de woningen; 

dat van bijzondere omstandigheden, welke 
eene wijziging, als thans voorgenomen, in dit 
geval zouden r echtvaardigen, niet is gebleken 

dat, al m oge het wen schelijk zij n, bij den 
onderhavigen woningbouw tot huurverlaging 
over t e gaan , dit n og geen vrijheid geeft de 
t ekorten op de exploitatie, welke daarvan het 
gevolg zouden zijn langs den weg van deze 
gewijzigde aflossing op het nageslacht af t e 
wentelen; 

dat voorts weliswaar ingevolge de voorwaar
den de met deze conversie te verkrij$.en ver
lichting van lasten voor zooveel mogeliJk zoude 
worden aangewend voor extra-aflossing, doch 
dat hierdoor de bezwaren tegen het raads
besluit niet in voldoende mate worden op
geheven; 

dat dus Gedeputeerde Staten terecht hunne 
goedkeuring aan het raadsbesluit hebben 
onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond t e verklaren . 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit. 
, den 

De M inister van Sociale Zaken, 
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In verband met dit ontwerp bracht ik onder 
de aandacht van den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, dat ik niet 
onder alle omstandigheden bezwaar zie tegen 
overgang, als bedoeld, . tot het annuïteitenstel
sel ; dat ik in overeenstemming met het ge
meentebestuur van Utrecht, zoodanigen over
gang ook in het onderwerpelijke geval (Het 
Nieuwe Woonhuis) voldoende verantwoord 
acht, nu de omstandigheden nopen tot huur
verlaging (Gedeputeerde Staten erkennen dit 
in hun rapport van 25 Juni 1935, anders dan in 
hun bestreden besluit); dat ik in dit opzicht, 
principieel geen verschil zie met het geval 
,,Elck wat Wils", waarin de noodige goed
keuring wèl is verleend ; dat ik toestem, dat het 
in algemeenen zin niet wenschelijk is, dat de 
lasten worden verschoven naar een tijd, waarin 
de huuropbrengst onvoldoende zou zijn tot 
dekking van die lasten ; dat de vraag is, of 
zulks met recht met betrekking tot het onder
havige geval gesteld mag worden ; dat mijns 
inziens voorspellingen omtrent het toekomstige 
huurpeil van middenstandswoningen, oudere 
en nieuwere, in hooge mate speculatief zijn, 
omdat immers dit peil afhankelijk is van tal 
van economische factoren, omtrent wier werking 
niets met zekerheid te zeggen valt; 

dat, voor zoover ik het kan zien, er zelfs 
grond is voor het vermoeden, dat het huurpeil 
niet bij voortduring belangrijk zal dalen ; dat 
een geruststellende factor in deze nog is, dat de 
levensduur van de huizen van "Het Nieuwe 
Woonhuis" niet onbelangrijk langer zal zijn 
dan de looptijd van de leening, zoodat de residu
waarde der huizen te zijner tijd den onver
hoopten tegenslag tijdens de laatste exploi
tatiejaren kan opvangen; dat daarbij nog komt, 
dat de voordeelen, aan de conversie verbonden, 
indien noodig mede, zij het ten deele, kunnen 
strekken tot aanpassing van de huizen aan de 
nieuw ere eischen. 

Bij schrijven van 2 dezer handhaafde de 
afdeeling voor de Geschillen van Bestuur haar 
advi~s, onder opmerking van het volgende: 

De vraag, waar het in dit geschil ten slotte 
om gaat, is, naar het aan de Afdeeling wil voor
komen, deze of àl dan niet te verwachten is, 
dat bij eene financiering van den onderhavigen 
woningbouw, als in het raadsbe luit tot waar
borging van de geldleening is belichaamd, çle 
gemeente in de toekomst aanzienlijke sommen 
zal moeten bijpassen. Volgens den Minister 
behoeft dit niet het geval te zijn, terwijl de 
Afdeeling in haar voordracht het tegenover
gestelde standpunt inneemt. 

Dat de huurprijs van woningen, naarmate zij 
verouderen, in het algemeen daalt, acht de 
Afdeeling bezwaarlijk voor t egen praak vat
baar. Met den Hoofdinspecteur van de Volks
huisvesting meent zij dan ook te moeten aan
nemen, dat de huren der onderhavige woningen 
in den loop der jaren noodwendig omlaag zullen 
gaan. 

Zullen alzoo de exploitatie- inkomsten ver
minderen, ook de jaarlijksche uitgaven, met 
name de afschrijving, zal haars inziens niet op 
een lager bedrag mogen worden gesteld dan zij 
volgens eene berekening naar den looptjjd van 
de op den woningbouw rustende schuld is te 
ramen. De schuld wegens dezen bouw, welke 

omstreeks 1923 heeft plaats gehad, zal, blijkens 
de stukken, bij goedketuing van het raads
besluit eerst in 1989, dus 66 jaren later, zijn 
gedelgd, een tijdsduur, na verloop van welken 
de huurwaarde der oorspronkelijk gebouwde 
huizen, wanneer men vernieuwing en ver
betering buiten berekening laat, haars inziens 
uiterst gering is te achten. 

De Afdeeling blijft bij hare meening, dat de 
goedkeurin~ van het raadsbesluit eene belangrij
ke verschmving van lasten naar de toekomst 
ten gevolge zou hebben, waarvan het gevaar 
niet mag worden onderschat. Moet de gemeente 
zich voor dezen woningbouw wegens de ook 
door de Afdeeling niet betwjjfelde noodzakelijk
heid van huurverlaging offers getroosten, dan 
dient dit haars inziens reeds thans te geschieden 
en niet in toenemende mate op het nageslacht 
te worden geschoven. 

De omstandigheid, dat de voordeelen, aan 
de conver sie verbonden, mede zullen kunnen 
strekken tot aanpassing van de huizen aan de 
nieuwe eischen, zou, naar het gevoelen der 
Afdeeling, slechts dàn het raadsbesluit meer 
aanvaardbaar kunnen doen zijn, indien de 
verlaging van den rentevoet niet te verkrijgen 
zou zijn zonder de gewraakte aflossingsregeling. 
Er is echter haars inziens geen reden voor de 
veronderstelling, d~t het juist die wijze van 
aflossing is geweest, welke den geldschieter er 
toe heeft gebracht, met 41 / 8 pct. genoegen te 
nemen, en dat hij, ü1geval hij zijn aanbod onder 
de veranderde omstandigheden op de geld
markt nog mocht handhaven, zich tegen wijzi
ging van de a flossiogs regeling zc-u verzetten. 

Ook bij nadere overweging meen ik dat onder 
de tegenwoordige zeer hijzondere omstandig
heden de noodzakelijkheid van huurverlaging 
dermate op den voorgrond t reedt dat zij in 
casu den doorslag moet geven, al zou in gewone 
tijden de argumentatie van den Raad van 
State van veel beteekenis zijn. 

Zonder overgang, als bedoeld, tot een annuï
teitenstelsel als is ontworpen, zou de noodzake
lijke huurverlaging van de woningen van "Het 
Nieuwe Woonhuis" bezwaarlijk kunnen worden 
verkregen. Wat de, door de Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur afgekeurde, verschui
ving van lasten betreft valt bovendien rekening 
te houden met de bijzondere geldelijke moeilijk
heden, waaraan ook de gemeente Utrecht het 
hoofd heeft te bieden zoowel in als buiten ver 
band met de exploitatie van woningen. Worden, 
met toepassing van alle ten dienste staande 
middelen, die moeilijkheden doorstaan , dan 
is er, naar ik meen, ~rond voor de verwachting, 
dat het nageslacht met, althans niet in d ie mate, 
met overeenkomstige moeilijkheden te kampen 
zal hebben en zich een offer voor deze woningen 
beter zal kunnen getroosten. 

In verband met een en ander acht ik het 
verleenen van de verlangde goedkeuring vol
doende verantwoord ; een daartoe strekkend 
ontwerp-besluit wordt Uwer Majesteit eerbiedig 
ter bekrachtiging aangeboden. 

De Minister van Sociale Zaken, 
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s. 637. 

4 .Yove11iber 1935. BESLUIT tot w1Jz1grng 
van het Stoombesl uit 1931 (Koninklijk 
besluit van 3 J uni 1931 , Staatsblad n°. 
239). 

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

Sociale Zaken van 4 October 1935 , n°. 2122 S, 
Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken , het Stoom besluit 1931 te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 October 1935, n° . 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Min ister van 28 October 1935, n°. 
2358 S, Afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In het Stoombeslui t 1931 worden de 

navolgende wijzigingen aangebrach t : 
1°. Aan artikel 7, eerste lid, wordt toege

voegd: 
Indien het verwarmd oppervlak van den 

ketel meer dan twee ti enden vierkanten meter , 
doch niet meer dan een v ierkanten meter be
draagt, mogen de afmetingen van de stempel
plaat kleiner dan tachtig bij honderd veert ig 
millimeter zijn en mag de plaat in dat geval 
met twee roodkoperen boutjes met verzonken 
kop bevestigd zijn. 

2°. In artikel 9 vervallen de woorden 
,, , indi en de aanvrager zulks wenscht,". 

3° . Artikel 12, vierde lid , wordt gelezen: 
i. Indien naar het oordeel van het distr icts

hoofd tegen het verdere gebruik van den 
ketel geen bezwaar bestaat, wordt door hem 
namens Onzen :Minister eene voorloopige akte 
van vergunning uitgere ikt. Artikel 10 is in 
dit geval van toepassing. De voorloopige akte 
van vergunning is slechts geldig tot den da
tum, waarop de akte van vergunning door 
Onzen Minister op naam van den -nieuwen ge
brniker zal zijn gestel cl. 

4°. Aan artikel 12 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

8. Wanneer eene akte van vergunning ge
wijzigd moet worden om eene andere reden 
dan die, bedoeld in het eerste lid, kan door 
het districtshoofd namens Onzen Mi nis ter eene 
voorloopige a kte van vergunning worden uit
gereikt. De voorloop ige akte van vergunning 
is slechts geldig tot den datum, waarop de 
akte van vergunning door Onzen Minister za l 
zijn gewijzigd . 

5°. In artikel 14, eerste lid, onder a, wordt 
in plaats van "twee tienden vierkanten me
ter" gelezen: ,,een vierkanten meter". 

6°. In a rtikel 14, tweede I id, wordt in 
plaats van "de Zuiderzee" gelezen: ,,het 
IJsselmeer". 

7°. In a rtikel 15 , tweede lid, wordt in 
·plaats van "twee tienden vierkanten meter" 
gelezen: ,,een vierkanten meter". 

8°. In artikel 21, eerste I id, vervalt het 
woord "opwaartsche" en wordt in plaats van 
,,zevenhonderd vijftig" gelezen: ,,vijfhonderd". 

9°. Aan artikel 21, derde lid, wordt toege
voegd: 

Indi en het belasten geschiedt door middel 
van hefüoom en veer, moet de hefboom bewe-
gen op meskanten . · 

10°. In artikel 22, derde lid , wordt in 
plaats van "Bestaat een gewicht uit sch ij ven, 
dan moeten deze massief en" gelezen: ,,H et 
gewicht en de ch ijven, in het vori~e lid be
doeld, moeten massief zij n . De schiJ ven moe
ten". 

11 °. Artikel 23, tweede lid, wordt a ls volgt 
gewij zigd: 

111,2 V 

de formule wordt gelezen : / = ---; 
4 m1 

aan het e inde van de zinsnede, welke aan
vangt met v, wordt de kommapunt vervangen 
door een punt; 

de laatste zinsnede vervalt. 
12°. In a rtikel 24, eerste I id, wordt in 

plaats van " ten minste twee millimeter spe
ling" gelezen: ,, voldoende speling". 

13°. A an artikel 24 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, 1 ui den de: 

3. V an de vei ligheidskleppen, aangebracht 
op ketels in door stoom voortbewogen zee
visschersvaartuigen, moet ten minste ééne zoo
danig zijn ingericht en opgesteld, dat door 
verzegeling waarborg wordt verkregen , dat de 
klep n iet wordt vastgezet, buiten werking ge
steld of zwaarder belast dan overeenkomt met 
de toegestane hoogste werkelijke stoomdruk
king. Onverminderd het bepaalde in het 
tweede en derde lid van artikel 17, mag de 
middellijn der opening van eene dergelijke 
klep niet kleiner zijn dan vijftig millimeter. 
De verzegeling geschiedt door den ambtenaar. 

14°. Artikel 29, tweede lid, wordt gelezen: 
2. Voor ketels, waarbij noch de stoom, noch 

het water buiten den ketel gebruikt wordt, is 
geen waterpeilglas vereischt. 

15°. Artikel 31 wordt gelezen : 
1. Stoomketels, als bedoeld in het eerste 

lid van artikel 14, onder a en d, met uitzon
dering van die, genoemd in het volgende lid, 
moeten voorzi en zijn van een zelfwerkend mid
del, waardoor watergebrek in den ketel wordt 
kenbaar gemaakt. H et zelfwerkend middel 
moet zoodanig zijn inger icht, dat het in wer
king komt, wanneer de waterstand gedaald is 
tot uiterlijk vijftig millimeter boven de vuur
lijn. 

2. E en zelfwerkend middel, a ls bedoeld in 
het eerste lid , is niet vereischt voor: 

a. ketels, waarbij noch de stoom, noch het 
water buiten den ketel gebruikt wordt; 

b. ketel s, welke verwarmd worden door mid
del van electrischen stroom en waarbij de 
warmte ontwikkeld wordt door den stroom
doorgang door het water ; 

c. verticaal opgestelde cylindrische ketels, 
welke verwarm d worden door middel van een 
gasbrander, geplaatst onder den bodem van 
den ketel. 

3. Alleen bij stoomketels, voorzien van 
vuurkisten, wordt - indien het hoogste punt 
van deze keteldeelen tevens het hoogste punt 
van het verwarmd oppervlak is - eene smelt
bare prop, aangebracht ter plaatse van dit 
hoogste punt, be chouwd a ls een zelfwerkend 
middel, als bedoeld in het eerste lid. De prop 
moet evenal s de bout, waarin zij is aange
bracht, zijn vervaardigd van een doelt reffend 
metaal of allooi . De midde1lijn van de klein
ste doorlaatopening van den bout mag n iet 
kl e iner zijn da n t ien en niet groote r dan twin
tig millimeter. 
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16°. Aan het slot van artikel 32 wordt de 
punt vervangen door eene komma en wordt 
toegevoegd: ,.behoudens bij ketels, waarbij 
noch de stoom, noch het water buiten den 
ketel gebruikt wordt." . 

17°. Artikel 34, eerste lid, wordt gelezen: 
1. Stoomketels, als bedoeld in het eerste 

1 id van a rtikel 14, onder a en d, moeten ver
bonden zij n met ten minste twee voedingstoe
stell en, tenzij het verwarmd oppervlak niet 
meer bedraagt dan vijf en twintig vierkante 
mete r in welk geval één voedingstoeste l vol
doende is, echter met dien verstande, dat ke
tels van locomotieven met ten minste twee 
voedingstoestellen verbonden moeten zijn. 

18°. Artikel 34, derde I id, wordt gelezen: 
3. Stoomketels, waarbij noch de stoom, 

noch het water buiten den ketel gebru ikt 
wordt, behoeven niet met een voedingstoestel 
verbonden te zijn. 

19°. Artikel 34, vijfde lid, wordt gelezen: 
5. De zelfwerkende voedingstoestellen van 

stoomketels, als bedoeld in het eerste lid van 
artikel 14, onder b en c, en van stoomketels 
van locomotieven, moeten onafhankelij k van 
elkander met den ketel verbonden zij n. 

20°. V an artikel 35, tweede lid, wordt de 
laatste volz in gelezen: 

Zij moéten overigens voldoen aan de eischen 
voor de zelfwerkende voedingstoestellen ge
steld, behoudens dat zij niet onafhankelijk van 
elkander met den ketel verbonden behoeven 
te zijn. 

21 °. Artikel 37, eerste l id, wordt gelezen: 
1. Elke stoomketel moet, tenzij noch de 

stoom, noch het water buiten den ketel ge
bruikt wordt, voorzien zij n van de noodige 
spu ikranen met voldoende doorlaatopening, 
met dien verstande, dat het gebru ik van spui
a fsluiters geoorloofd is, indien deze van zoo
danige constructie zij n, dat er waarborg be
stáat, dat daarmede eene dichte afsluiti ng 
wordt verkregen. 

22°. Van artikel 37, tweede Jid , wordt de 
ee rste volzin gelezen: 

2. Indien spui kranen of afslu iters , als be
doeld in het eerste lid, niet onmiddellij k aan 
den ketel geplaatst zij n, moet het gedeelte van 
de spuil eiding tusschen deze kranen of af
slu iter en den ketel bestaan uit eene pijp van 
voldoende wanddikte, welke, behoudens het 
bepaalde in het vijfde lid van artikel 39, van 
koper, roodkoper, gietstaal of staal vervaar
di gd is. 

23°. In artikel 38, vierde lid, wordt in 
plaats van " dat koper a ll een" gelezen: ,,dat, 
behouden voor die, bedoeld in artikel 28, 
koper a ll een". 

24°. Artikel 39, eerste lid , wordt gelezen : 
1. Stoomafvoerpijpen en waterafvoerpijpen 

(spu ileid ingen daaronder niet begrepen) moe
ten zoo dicht mogelijk bij den ketel zijn voor
zien van een kraan of afs lui ter. Spuileidingen 
moeten zijn voorzien van een kraan of af
slui ter, als bedoeld in het eerste lid van 
artikel 37. 

25°. Artikel 39, derde lid, wordt ge lezen: 
3. De huizen of kasten van kranen en af

si uiters van stoomafvoerpij pen, a lsmede de 
potten van veiligheidskleppen mogen niet van 
gietijzer zij n vervaardi gd, indien de som der 
getall en, aangevende de middellijn der door-

laatopening in millimeters en het zesvoud van 
de toegestane hoogste werkelijke stoomdru k
king in kilogrammen op den vierkanten centi 
meter, meer bedraagt dan honderd en vijftig, 
met dien verstande, dat de potten van hoog-
1 ichtende veiligheidskleppen, welke rech t
streeks door middel van veeren zijn belast, in 
geen geval van g ietijzer vervaard igd mogen 
zijn . De in dit lid bedoelde onderdeelen mo
gen niet van koper vervaardigd zijn, indien 
de toegestane hoogste werke lij ke stoomdruk
king in den ketel meer dan twintig kilogram 
op den vierkanten centimeter bedraagt. 

26°. Van arti kel 39, vierde I id, wordt de 
eerste volzi n gelezen: 

4. Tuiten, bochtstukken 11n andere verbin
dingsstukken, aangebracht op een stoom ketel , 
mogen niet van gietijzer zijn vervaardigd. 

27°. I n artikel 44, eerste l id, wordt onder 
c in plaats van "het tweede lid van artikel 31" 
gelezen: ,,het derde lid van artike l 31" . 

28°. Artikel 44, tweede lid, onder a, wordt 
gelezen: 

a. dat de veiligheidskleppen gemakkelijk 
beweegbaar blij ven, dat zij n iet vastgezet wor
den, dat de belasting er va n niet overschrijdt 
die, welke vermeld is in de akte van vergun
ning, en dat de verzegeling, bedoeld in h PL 
derde l id van artikel 24, n iet wordt bescha
digd of verbroken; 

29°. In artikel 44, derde lid, wordt aan 
het slot in plaats van "en hare belasting" ge
lezen: ,.en hare belasting en verzegeling". 

30°. In artikel 53 wordt het bepaalde onder 
h gelezen: 

h . dat de toegestane hoogste werkelijke 
stoomdrukking is overschreden of de verzege
ling der veiligheidskleppen, bedoeld in het 
derde lid van artikel 24, is beschadi gd of ver
broken · 

31° . ' in artikel 56, eerste lid , wordt het be
paalde onder a gelezen: 

a. een waterpei lglas, tenzij noch de stoom, 
noch het water buiten den ketel gebruikt 
wordt · 

32°.' Artikel 57 word t gelezen: 
1. De in a rti kei 54, onder b, bedoel do 

stoomketels moeten voorzien zijn van: 
a. een waterpeilglas, tenzij noch de stoom, 

noch het water buiten den ketel gebruikt 
wordt· 

b. ~en manometer, die de werkelij ke stoom
drukking duidelijk en juist aanwijst; 

c. eene goedwerkende vei lighe idsklep of 
eene veiligheidsbuis, indien het verwarmd op
pervl a k niet grooter is dan twee vierkante 
meter; 

d. twee goedwerkende ve il igheidskleppen 
of eene veilighe idsbuis, ind ien het verwarmd 
oppervl ak grooter is dan twee vierkante meter. 

2. De middellij n der klepopening van de 
in het eerste lid bedoelde ve ili ghe idskl eppen 
mag niet kleiner zijn dan vijf en twintig milli 
meter, indien het verwarmd opperv la k niet 
grooter is da n één vierkante meter en niet 
kleiner dan vijft ig mi ll imeter, indien dit groo
ter is dan één vierkante meter. De kleppen 
moeten belast zij n overeenkomstig eene werke
lijke stoomdrukking van ten hoogste een half 
kilogram op den vierkanten centimeter. 

3. De in het eerste li d bedoelde veilighe ids
buizen moeten zoodanig zijn inger icht, dat de 
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werkelijke stoomdrukking niet hooger kan 
stijgen dan tot een half kilogram op den vier
kanten centimeter ; zij moeten eene inwen
dige middell ijn hebben van ten minste vij f en 
twintig millimeter, indien het verwarmd op
pervlak niet grooter is dan één vierkante 
meter en van ten minste vij ftig millimeter, 
indien dit grooter is dan één vierkante meter . 

33°. In artikel 63, eerste lid, wordt het 
bepaalde onder g gelezen: 

g. voor zoover betreft de stoomvaten, den 
inhoud, uitgedrukt in kubieke decimeters, van 
het toestel of de verschillende deelen van het 
toestel, waarin eene werkelijke drukking 
heerscht, hooger dan die van den dampkring ; 

34°. Artikel 67, eerste l id, wordt gelezen: 
1. Stoomvaten, waarin stoom wordt aan

gevoerd, moeten, onverminderd het bepaalde 
in het derde l id, op de stoomruimte of op de 
stoomaanvoerpijp voorzien zijn van: 

a. eene veiligheidsklep, indien de toege
stane hoogste werkelij ke stoomdrukking min
der bedraagt dan die van een der stoomtoe
stellen, waaruit de stoom kan worden aange
voerd, doch niet minder dan de helft van deze 
drukking; 

b. twee ve iligheidskleppen, indien de toe
gestane hoogste we rkel ij ke stoomdrukking min
der bedraagt dan de helft van die van een 
der stoomtoestellen, wa aruit de stoom kan 
worden aangevoerd; 

c. twee veiligheidskleppen, indien in eene 
van den aangevoerden stoom niet afgescheiden 
ruimte eene vloeistof wordt verhit tot eene 
temperatuur hooger dan haar kookpunt bij 
dampkringsdrukking en de toegestane hoogste 
werkelijke stoomdrukking minder bedraagt 
dan die van een der stoomtoestell en, waaruit 
de stoom kan worden aangevoerd; 

d. een manometer, indien de toegestane 
hoogste werkelijke stoomdrukking minder be
draagt dan die van een der stoomtoestellen, 
waaruit de stoom kan worden aangevoerd. 

35° . In artikel 69, tweede lid, wordt in 
plaats van " de wijze van belasting" gelezen: 
,,de belasting". 

36°. In artikel 76, derde lid , . wordt in 
plaats van "afsluiters, knie-" gelezen: ,,af
sluiters, klepkasten , knie-" en wordt het woord 
"stoomdrukking" telkens vervangen door 
,,drukking" . 

37°. Artikel 80, tweede lid , wordt gelezen: 
2. De in het vorige lid bedoelde bevoegd

heid geldt niet: 
a. ten aanzien van onderdeel en van het 

stoomtoestel of van het toebehooren daarvan 
en van stoompijpen, welke na het in werking 
brengen van dit besluit worden aangebracht, 
al dan niet ter vervanging van bestaande on
derdeelen of stoompijpen; 

b. ten aanzien van de veiligheidskleppen 
van ketels in door stoom voortbewogen zee
visschersvaartuigen, in zooverre, dat van 1 
Januar i 1937 af aan het bepaalde in het derde 
lid van artikel 24 moet worden voldaan. 

38°. In artikel 82, eerste lid, wordt na de 
omschrijving van "districtshoofd" opgenomen: 

ambtenaar: den ambtenaar, bedoeld in ar
tikel 7 der Stoom wet; . 

39°. In artikel 82, tweede l id, wordt in 
plaats van "kilowattuur" gelezen: ,,kilowatt". 

Art. II. D it besluit treedt in werking met 

ingang van den tweeden dag na dien _der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst, met uitzondering van de ïn artikel 
1 onder 13° , 28°, 29° en 30° vermelde wijz, 
gingen, wel ke in werking treden met ingang 
van 1 Januari 19 37. 

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

Het Loo, den 4den November 1935. 

s. 638. 

WILHELMINA. 
De Minister van Social e Zaken, 

M . S 1 i n ge n b e r g. 
(Uitgeg. 19 November 1935.) 

5 Novembe,· 1935. BESLUIT tot gedeelte
lij ke schorsing van een besluit van den 
raad. van Vlagtwedde, betreffende verbe
tering van een woning. 

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

Sociale Zaken van 30 October 1935 , n° . 9568 
N/P.B.R., afdeeling Volksgezondheid, betref
fende het besluit van den raad van Vlagtwedde 
van 29 Juni 1935, waarbij is gehandhaafd een 
aanschrijving van burgemeester en wethouders 
tot het aanbrengen van verschillende verbete
ringen aan de woning, plaatselij k geteekend 
'l'er Apel wijk H n° . 569; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om, 
hangende het onderzoek van de vraag of dit 
besluit in strij d is met de wet of met het al
gemeen belang, de werking van een deel er 
van op te schorten; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden: 

vorenbedoeld besluit van den raad van 
Vlagtw edde tot 1 Mei 1936 te schorsen voor 
zoover het betreft dat deel van de aanschrij
ving, volgens hetwelk meer slaapgelegenheid 
moet worden aangebracht in de woning. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 5den November 1935. 

s. 639. 

WILHELMINA. 
D e Minister ·van Sociale Zaken, 

M. S 1 i n g e n b e r g. 
(Uitgeg . 19 November 1935.) 

5 November 1935. BESLUIT tot nadere wij 
ziging van het bij Koninkl ijk besluit van 
11 September 1885 (Staatsblad n°. 181) 
vastgestelde reglement voor de scheep
vaart ter bevei liging van beweegbare 
spoorwegbruggen. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 7 October 1935, La. H ., Af
deel ing Vervoer- en Mijnwezen ; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 22 

October 1935, n° . 37); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 30 October 1935, n°. 
482, Afdeeling Vervoer. en Mijnwezen; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
h et bij Koninklijk besluit van 11 September 

1885 (Staatsblad n°. 181) vastgestelde en bij 
Koninklijk besluit van 24 Februari 1931 
(Staatsblad n° . 68) het laatst gewijzigde regle
ment voor de scheepvaart ter beveiliging van 
eenige beweegbare spoorwegbruggen in den 
Hollandschen IJzeren Spoorweg van A mster
dam tot R otterdam, in den Staatsspoorweg 
van Amsterdam naar Utrecht, in den Staats
spoorweg van Gouda naar 's-Gravenhage, in 
den Noordhollandschen Staatsspoorweg en in 
den Oosterspoorweg van Amsterdam naar 
Amersfoort, te wijzigen als volgt: 

a. het laatste lid van artikel 2, zooals dit 
is ingevoegd bij Koninklijk besluit van 5 Mei 
1919 (Staatsblad n° . 256), wordt aangevuld en 
gelezen: 

" De dagse inen zull en niet gegeven worden 
bij de draaibrug over de Schie bij Schiedam, 
bij de draa ibrug over de N ieuwe W etering of 
Vaart bij Nieuwersluis en bij de beweegbare 
brug over de B oezemvaart van den Klappolder 
langs den Hoefweg, terwijl bij l aatstgenoemde 
brug ook de nachtse inen niet zullen worden 
gegeven. In verband hiermede is bij laatstge
noemde brug geen se inpaal geplaatst, terwijl 
bij de brug over de Nieuwe W etering of 
Vaart bij Nieuwe?"Sluis de paal niet van een 
bol is voorzien en een minste hoogte heeft van 
3.90 m boven de spoorstaven. Ook bij de draa i
brug over de Schie bij Schiedam is geen se in
paal geplaatst en wordt het geopend zij n van 
de brug naar de zijde, van waar de doorvaart 
toegelaten wordt, bij nacht aangeduid door een 
groen, naar de zijde van waar de doorvaart 
niet toegelaten wordt, door een rood I ich t 
aan de westzijde van de doorvaartopening. " 

b. het laatste l id van artikel 4 wordt ge
wijzigd en gelezen: 

" Indien door mist of andere oorza ken des 
daags de brug of de bol en des nachts de 
lichten, bedoeld in a rtikel 2, niet duidelijk te 
onderscheiden of niet zichtbaar zijn , zull en de 
schepen bij de stoppalen van de bruggen wor
den gehouden, totdat van den brugwachter ver
gunning tot doorvaren is verkregen." 

Om,e Minister van W aterstaat is belast met 
de u itvoering van dit beslui t, hetwelk in het 
Staatsblad gepl aatst en in afschr ift aan den 
R aad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 5den November 1935. 

s. 640. 

WILHELMINA. 
De M inister van Waterstaat, 
van Lid th de J eude. 

(Uitgeg . 19 November 1935 .) 

5 .Vovember 1935. BESLUIT· tot wijziging 
van het Algemeen Regl ement Di enst Lo
caalspoorwegen . . 

Wij W'1LHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 7 October 1935, L a. I., Af
deel ing Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet en op 
artikel 4 der Locaalspoor- en Tramwegwet; 

Den R aad van State gehoord (adv ies van 
22 October 1935, n° . 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-

noemden Minister van 30 October 1935, n°. 
481, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Het Algemeen R eglement Dienst Locaal

spoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 16 Maart 1935 (Staatsblad n°. 142) te 
wijzigen als volgt: 

I. H et opschrift van artikel 2 wordt ge
wijzigd en gelezen: 

,,Artikel 2. 
Afsluiting van den spoorweg. B randstrooken. 

Afwijking van de artikelen 33 en 33a 
der Spoo1·wegwet." 

II. Aan artikel 2 wordt een derde lid toe
gevoegd, luidende: 

,,(3) Voor spoorwegen of spoorweggedeel
ten, waarover geen stoomlocomotieven r ij den, 
is artikel 33a der Spoorwegwet niet van toe
pass ing ." 

III. In artikel 15, onder C, wordt in plaats 
van "81" gelezen: ,,80" . 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit beslui t, hetwelk in het 
Staatsblad gepl aatst en in a fschrift aan den 
R aad van State zal worden medegedeeld. 

H et Loo, den 5den November 1935. 

s. 641. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Waterstaat , 
v a n L i d t h d e J e u d e. 
(Uitgeg. 19 No vem ber 1935.·) 

6 Nove1nb e1· 1935 . BESLUIT tot schorsing 
van de beslu iten van den raad der ge
meente Finsterwolde van 14 October 1935, 
waarbij deze heeft besloten tot wijziging 
van a rtikel 13 van het Reglement van 
orde en tot intrekking van zijn bes! uit van 
11 Januari 1932. 

Gesch01·st tot 1 April 1936. 

s. 642. 

6 Nove11ibe1· 1935 . BESLUIT tot schorsing 
van het bêsluit van den raad der gemeente 
R"cphen van 3 September 1935, strek
kende tot benoeming van P. H . Commis
saris tot wethouder dier gemeente . 

Gescho1·st tot 1 April 1936 . 

s. 643. 

6 Novemb er 1935 . BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van burgemeester en wet
houders der gemeente Vianen va n 1 Octo
ber 1935 , strekkende tot intrek king van 
het besluit van dat Coll ege d.d. 2 Juli 
1935 , waarbij is besloten: 

A. den e isch van het bezit van het D i
ploma.Gemeentebelangen voor de met 1 
November 1935 vaceerende betrekking van 
am btenaar ter secretarie te I aten vervallen; 

R . ter vervu lling van de onder A ge
noemde betrekking te benoemen den heer 
A. W. H . Baggerman te Vianen. 

Geschorst tot 1 April 1936. 
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s. 644. 

6 Ifovc1nbi1· 1935. BESLUIT, houdende vrij 
stelling van motorrijtuigenbelasting voor 
in Liechtenstein wonende of gevestigde 
houders van motorrijtuigen. 

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

:Financiën van 9 October 1935, 11° . 186, afd. 
Directe Belastingen; 

Gezien artikel 6, 3e lid, der Motorrijtuigen
be lastingwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 October 1935, 11°. 35); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 October 1935, 11° 
149, afd . Directe Belastingen; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. Aan in Liechtenstein wonende of 
gevestigde houders van motorrijtuigen wordt 
voor de in Liechtenstein thuis behoorende auto
mobiel en en motorrijwielen, waarmede zij op 
openbare wegen in N ede1·land rijden of doen 
rijden, te dier zake vrij stelling van motor
rij tuigenbelasting verleend, zoolang aan in 
Nederland wonende of gevestigde houders van 
motorrij tuigen voor de in Nederland thuis be
hoorende automobielen en motorrijwielen, in 
Liechtenstein een gelijke vrijstelli ng van de 
belasting op motorrijtuigen wordt verleend. 

2. De vrijstelling bedoeld in art. 1, wordt 
slechts verl eend voor een t ijdvak van dr ie ach
tereenvolgende maanden voor de automobielen 
en motorrijwielen die in L iechtenstein zijn in
geschreven als toebehoorende aan houders die 
daar te I ande wonen of gevestigd zijn. 

3. Onze Minister van Financiën wordt ge
machtigd voorschriften te geven voor de uit
voering van dit beslui t. 

4. Dit beslui t treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

Het Loo, den 6den November 1935. 

s. 645. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 22 No v. 1935.) 

6 Yo vem,be1· 1935. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk beslu it van 4 
September 1862, Staatsblad n°. 174, hou
dende voorschr iften ter uitvoering van de 
wet van 21 December 1861 , Staatsblad n°. 
129, regelende d e zam en stelling en de be
voegdheid van den R aad van State. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie en van Bmnen
landsche Zaken van 26 September 1935 , 2e 
Afdeeling A, n°. 854 en van 28 September 
1935 , n°. 24357, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Overwegende, dat in verband met het in
werking treden op 2 September 1935 van Ons 
besluit van 21 Augustus 1935, Staatsblad n°. 

L. & s. 1935. 

517, een wijziging noodzakelijk is in artikel 31 
van het Koninklijk besluit van 4 September 
1862, Staatsblad n°. 174, gelijk dit luidt inge
volge Ons besluit van 14 Augustus 1933, 
Staatsblad n°. 448; 

Den Raa d van State gehoord (advies van 22 
October 1935, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 October 1935, 2e Af
deeling A , n° . 879; 31 October 1935, n°. 
25920, Afdeeling Binnenl andsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In artikel 31 van het Koninklijk 

besluit van 4 September 1862, Staatsblad n° . 
174, gel ijk dit luidt ingevolge Ons beslu it van 
14 Augustus 1933, Staatsblad n°. 448, wordt 
in plaats van: 

,,de achtste tot dat van Eco"omische Zaken ; 
,,de achtste A tot dat van Socia le Zaken ;" 
gelezen: 
de achtste tot dat van Handel , Nijverheid en 

Scheepvaart; 
de achtste A tot dat van Sociale Zaken; 
de achtste B tot dat van Landbouw en 

Visscherij. 
2. Dit besluit treedt in we1·king met ingang 

van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad waarin het is ge, 
plaatst. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landsche Za ken zijn belast met de uitvoer ing 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Het Loo, den 6den November 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, V a n Scha i k. 
De llfinister van B innenlandsche Zaken, 

J . A. de W i I d e. 
(Uitg eg. 16 November 1935.) 

s. 646. 

11 Nove1nbe1· 1935. BESLUIT, houdende vrij
stelling van motorrij tuigenbelasting aan in 
1'sjechoslowakije wonende of gevestigde 
houders van motorrij tuigen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

F inanciën van 16 October 1935, 11° . 179, afd. 
Directe Belastingen ; 

Gelet op artikel 6, 3e lid, der Motorrij tui
genbelastingwet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
29 October 1935 , n° . 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 6 November 1935, n°. 
36, afd . Directe Belastingen; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. Aan in Tsjechoslowakije wonende 
of gevestigde houders van motorrij tuigen wordt 
voor de in T sjechosl owakije thuis behoorende 
automobielen en motorrij tuigen, waarmede zij 
op openbare wegen in Nederland rijden of 
doen rijden, te dier zake vrij stel! ing van mo
torrijtuigenbelasting verleend, wolang aan in 
N ede1·land wonende of gevestigde houders van 
motorrijtu igen voor de in Nederland thuisbe
hoorende automobielen en motorrijwielen, in 
Tsjech.oslowakije een gelijke vrijstelling van 
de belasting op motorrijtuigen wordt verleend. 

2. De vrijstelling bedoeld bij artikel 1, 
wordt slechts verleend voor den tijd van 90 
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achtereenvolgende dagen voor motorrij tuigen, 
bestemd tot personenvervoer, die in 1'sjecho
slowakije zij n ingesch reven a ls toebehoorende 
aan houders die daar te lande wonen of ge
vestigd zij n. 

Autobussen zijn van de vrijstelling uitges lo
ten. 

3. Onze Minister van Financiën wordt ge
machtigd voorschriften te geven voor de uit
voering van d it besluit. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na d ien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze voornoemde Ministe r is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift za l worden gezonden aan den R aad 
van Sta te. 

Het Loo, den llden ovember 1935 . 

De 

S. M7. 

WILHELMINA. 
Minister van Financiën, 0 ud. 

(Uitg eg . 22 Nov . 1935.) 

14 No vem ber 1935. BESLU IT, houdende een 
verbod van credieten aan l talië ingevolge 
de Sanctiewet 1935 (Staatsblad n°. 621) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voord racht van Onzen Minister van 

Bui tenl andsche Za ken , in overeenstemming 
met Onze Ministers van Financiën, van Han
del , Nijverhe id en Scheepvaar t, van L a nd
bouw en Visscherij en van Koloniën van 1 No
vember 1935, n° . 35829; 

Gelet op het bepaa lde in de artikelen 1 en 
volgende van de Sanctiewet 1935 (Staatsblad 
n°. 621); 

Overwegende voorts, dat zich hier een geva l 
voordoet van spoede ischenden aard, a ls voor
zien in den aanhef va n artikel 70 der Indische 
Staatsregeling, waarin de Volksraad niet kan 
worden gehoord ; 

Den Raad va n State gehoord (advies van 
5 November 1935, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Bui ten la ndsche Za ken van 13 Novem
ber 1935, n° . 3719 3 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepale n: 

Art. 1. V erboden zijn : 
1 °. • a ll e rechtstreeksche of middellij ke lee

ningen aan de Italiaansche R egeering en a ll e 
inschrijvingen op leeningen, in Ital ië of elders 
rechtstreeks of middellij k door de Italiaan
sche R egeering uitgegeven; 

2°. a 11 e bank- of andere et·ed ieten , w e lke 
rechtstreeks of middellijk voor de Italiaansche 
Regeering bestemd zij n, evena ls de verdere 
uitvoer ing van alle bestaande overeenkomsten, 
die betre kking hebben op leeningen recht
streeks of middellijk bestemd voor de I taliaan
sche R egeering, hetzij doo r middel van het 
toestaan van voorschotten of van overtrekk in
gen, hetzij op andere wijze; 

3°. a ll e leeningen, di e rechtstreeks of mi d
dellijk bestemd zijn voor openbare li chamen 
of voor natuurlijke personen of rechtspersonen , 
gevestigd op Italiaansch grondgebied, evena ls 
a lle inschrijvingen op wodanige leeningen, in 
Italië of elders uitgegeven; 

4°. a ll e bank- of andere credieten , welke 
r ech tstreeks of middellijk bestemd zij n voor 

openbare lichamen of voor na tuurlijke pe r
sonen of rechtspersonen, gevestigd op I ta li 
aansch grondgebied, evenals de verdere uit
voering van a ll e bestaande overeenkomsten, 
die betrekking hebben op leeningen recht
streeks of middellijk bestemd voor zulk een 
openbaar lichaam, natuurl ijk persoon of r ech ts
persoon, hetzij door middel van het toestaan 
van voorschotten of van overtrekkingen, hetzij 
op andere wijze; 

5 °. all e uitgiften van aandeel en of eenige 
a ndere uitgifte ten gunste van openbare licha
men of van natuurlijke pe rsonen of rechtsper
sonen, gevestigd op !tal iaansch grondgebied, 
evenals al le inschrij vingen op zoodanige uit
g iften van aandee len of andere uitg iften , di e 
in !tal ië of e lders hebben pl aats gehad. 

Onder het bovenstaande val I en n iet credie
ten, binnen de grenzen van het normale 
scheepvaartverkeer verleend ter zake van ha 
venonkosten ten behoeve van schepen onder 
Italiaansche vlag, welke vóór het inwerking
treden van dit besluit uit een Ita liaansche 
haven zijn uitgevaren. 

2. Di t Besluit treedt in Nederland, in N e
derlandsch-I ndië, in Su,·inarne en in Curaçao 
in werking op den dag volgende op dien zijner 
bekendmaking in het betrokken gebiedsdeel. 

Onze Ministers van Bui tenlandsche Zaken , 
van Financiën, van Handel , Nijverheid en 
Scheepvaart, van L andbouw e n Visscherij en 
van Koloniën zijn, iede r voor woveel hem 
aangaat, be last met de u itvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worde n 
geplaatst, en van hetwelk a fschrift zal worden 
gezonden aan den Raa d van State. 

H et Loo, den 14den November 1935. 
VlILHELMI A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
D e G ra e f f. 

(Uitge g. 14 No v . 1935. ) 

BIJLAGE. · 

PROPOSITION II 
a1loptée par Je Comité de coordlnation Ic 

14 octobre 1936. 

lil esu,·es / inanciè1·es. 

En vue de faciliter a ux gouvernements des 
Membres de la Société des Nations l' exécution 
des obli gations qui leur incombent a ux termes 
de l' article 16 du Pacte, il y a lieu d'adopter 
dès maintenant les dispositions suivantes: 

Les gouvernements des Membres de la So
c iété des Nations prendront irnmédiatement 
to utes m esures nécessaires pour rendre impos
sibles les opérations su ivantes : 

1 ° Tous prêts directs ou indirects au Gou
vernement italien et toutes souscriptions à des 
emprunts ém is en !tal ie ou a ill e urs, directe
ment ou indirectem ent, par Ie Gouve rnement 
ita lien; 

2° Tous crédi ts bancaires ou autres destinés 
d irectement ou indirectement au Gouvernement 
ital.ien, a insi que l'exécution ultérieure, par 
voie d'avance, de découvert ou par tout autre 
procédé, de tous contrats de prêts consentis 
d irectement ou indirectement a u Gouverne
ment ita lien; . 

3° Tous prêts destinés d irectement ou indi 
rectement à des collectivités publiques ou à 
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des personnes physiques ou morales établ ies 
en territoire ita lien, ainsi que toutes souscrip
tions à de tels emprunts émis en Ital ie ou 
a illeurs; 

4° Tous crédits bancaires ou a utres destin 's 
directement ou ind irectement à des collectivi
tés pub! iques ou à des personnes physiques ou 
morales établies en territo ire italien, ains i que 
l'exécution ultérieure par voie d'avance, de 
découvert ou par tout autre procédé, de tous 
contrats de prêts consentis directement ou 
indirectement à leur b ' néf ice; 

5° Toutes émissions d'actions ou autres ap
pels á e capitaux au profit de collectivités 
publiques ou de personnes physiques ou mora
les établ ies en terr itoire ita l ien, ainsi que 
toutes souscriptions à de telles émissions d'ac
tions ou appels de capitaux effectués en !talie 
ou ailleurs; 

6° Les gouvernements prendront toutes 
mesures nécessa ires pour rendre im possible les 
opérations visées aux a linéas 1 à 5, qu'e lles 
soient effectuées directement ou par des inter
médiaires de quelque nationalité que ce soi t . 

L es gouvernements sont invi tés à mettre 
immédiatement en vigueur celles des mesures 
recommandées qui peuvent être appliquées 
sans avo ir recours à une législation nouvell e 
- et à prendre toutes dispositions pratiques 
pour assurer, dès Ie 31 octobre 1935, la mise en 
appl icat ion des mesures préconisées. Les gou
vernements qui se trouvent dans l'impossibilitó 
de faire voter les di spositions législatives néces
saires <lans ce dél a i sont priés d'informer le 
Comité, pa r l 'intermédiaire du Secrétaire gé
néral, de la date à laquell e ils cro ient être en 
mesure de Ie faire. 

Chaque gouvernement est invité à faire con
naître dans Ie plus bref déla i, au Comité, par 
l'interrnédiaire du Secrétaire général de la 
Société des Nations, les mesures qu'il aura 
prises conformément aux dispositions ci-dessus. 

s. 648. 

14 N ovember 1935. BESLUIT
1 

houdende een 
verbod van invoer van goederen uit I talië 
ingevolge de Sa nctiewet 1935 (Staatsblad 
n°. 621). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Buitenland che Zaken, in overeenstemming 
met Onze Ministers van Defensie, van W ater
staat, van H a ndel, Nijverheid en Scheepvaart, 
van Landbouw en Visscherij, van Justitie, van 
Financiën en van Koloniën, van 1 November 
1935, n°. 35828; 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 1 en 
volgende van de Sanctiewet 1935 (Staatsblad 
n°.621); 

Overwegende voorts, dat zich hier een geval 
voordoet van spoedeischenden aard, a ls voor
zien in den aanhef van artikel 70 der Indische 
Staatsregeling, waarin de Volksraad n iet kan 
worden gehoord ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 November 1935, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Buitenl andsche Zaken van 13 Novem
ber 1935, n°. 36140; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. 1. De invoer in het Koninkrijk va11 
alle goederen (andere dan goud of zilvet in 
baren en muntstukken) van oorsprong of her
komst uit Italië of zijn bezittingen is ver
boden. 

2. De producten en goederen, die in Italië 
of zijn bezittingen zijn verbouwd of voortge
bracht en in een ander land een bewerking 
hebben ondergaa11, en de goederen, die ten 
deele in Ita li ë of zijn bezittingen zijn vervaar
digd en ten deele in een ander land, zullen 
beschouwd worden als onder deze verbods
bepaling te vallen, tenzij een verhouding van 
25 pct. of meer van de waarde van de goede
ren op het oogenblik, waarop zij de laatste 
plaats van verzending hebben verlaten, toe te 
schrij ven is aan bewerkingen, welke hebben 
plaats gehad sinds de goederen definitief 
Itali ë of zijn bezittingen hebb n verlaten. 

2. Onder invoer wordt, voor zoover niet 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Za
ken anders wordt bepaald, uitsluitend verstaan 
invoer in het vrije verkeer en opslag in een 
entrepot van binnenlandsche goederen; voor 
zooveel het Rijk in Europa betreft ops lag in 
een entrepot als bedoeld in artikel 2 der wet 
van 7 Juni 1919 (Staatsblad n°. 318) daar
onder begrepen. 

3. 1. Onze Minister van Buitenlandsche Za
ken kan bepalingen vaststellen betreffende het 
leveren van bewijs van oorsprong of herkomst 
van ten invoer aangegeven goederen. 

2. Goederen, die in strijd met in het voor
gaande lid bedoelde bepalingen zonder over
legging van een ge ldig bewijs van oorsprong 
of herkomst ten invoer worden aangegeven, 
worden geacht onder de verbodsbepaling be
doeld in art. 1 te vallen. 

4. Onde,: de verbodsbepaling bedoeld in art. 
1 vallen niet : 

1°. de goederen, waarvan blij kt, dat zij 
vóór den datum van inwerk ingtreding van dit 
Besluit op het grondgebied van Italië of zijn 
bezittingen ten uitvoer zijn ingeladen in het 
vervoermiddel, waarmede zij bedoeld grond
gebied hebben verlaten; 

2°. de persoonlijke bagage van re izigers, 
komende uit Ita lië of zijn bezittingen; 

3°. boeken, dagbladen en periodieke uit
gaven, kaarten en cartographische werken, ge
drukte of gegraveerde muziek. 

5. Dit Besluit treedt in N ederland, N eder
lanilsch-l ndië, Su,-iname en Curaçao in wer
king op 18 November 1935. 

Onze Ministers van Buitenlandsche Za en, 
van Defensie, van Waterstaat, van Handel, 
Nijverhe id en Scheepvaart, van Landbouw en 
Visscherij, van Justitie, van Financiën en van 
Koloniën zijn, ieder voor woveel hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en van hetwelk afschrift zal worden gezonden 
aau den Raad van State. 

H et Loo, den 14den November 1935. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlanilsche Zaken, 

De G ra e f f. 
(Uitgeg. 14 Nov. 1935.) 
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BIJLAGE. 
• PROPOSITION III 

ad oJ)tée par Ie Comité de coonllnatlon Ie 
19 octobre 1985. 

P,·ohibition de l'importation des 1na1·chandises 
italicnnes. 

En vue de faci li ter aux gouvernements des 
M.embres de la Société des Nations l'exécution 
des obligations qui leur incombent aux termes 
de l 'article 16 du Pacte, il y a lieu d ' adopter 
les mesures su ivantes: 

1 ° Les gouvernement des Mem bres de l a 
Société des ations in terdiront l'importation, 
dans leu1-s territoires, de toutes marchand ises 
(autre que les lingots et espèces d'or ou d'ar
gent} provenant de l 'Ital ie ou des possessions 
ital iennes, ou cultivées, produites ou manu
facturées en !talie ou dans les possess ions ita-
1 iennes, que! que soit Ie lieu d'expédition de 
ces marchandises; 

2° Les produits cultivés et les marchandises 
produites e n Ita l ie ou dans les possessions 
it ali ennes qui ont été soumis à une t ransfor
mation dans un autre pays, et les marchandises 
manufacturées en partie en Italie ou dans les 
possessions italiennes et en partie dans un 
autre pays, seront considérés comme tombant 
sous Ie coup de la prohibition, à moins qu'une 
proportion de 25 %, ou davantage, de la va
leur des marchandises au moment ou elles ont 
quitté Ie dernier lieu d'expédition oit a ttri 
buable à des transformations effectuées depuis 
que les marchandises ont quitté dé fini t ivement 
l 'Ital ie ou les possessions italiennes ; 

3° Les marchandises qui font l'objet de 
contrats en cours ne seront pas exceptées de la 
prnhibit ion; 

4 ° Les marchandises en cours de route au 
moment ou la prohibition sera appliquée en 
se ront exceptées. Aux {ins de la mise à exécu
tion de cette di sposition, les gouvernements 
peuvent, pour les commodités administratives, 
fi xer, en tenant compte du temps normal 
nécessa ire pour Ie transport depuis l' Italie, une 
date appropriée, à partir de laquelle les mar
chandises seront assujetties à la prohibition; 

5 ° Les bagages pe1-sonne ls de voyageurs 
,·enant d'Ital ie ou des possessions italiennes 
peuvent également être exceptés de l a prohi
bition. 

Etant donné qu'il importe d'assurer, en ce 
qui concerne les mesures recommandées, une 
action collective et, autant que poss ible simul 
tarn'6, chaque gouvernen1ent est pdó de fafre 
conna ître a u Comité de coordination, par l 'in
termédiaire du Secrétaire généra l, auss itót que 
po sible et au plus tard Ie 28 octobre, la date 
i1 laquelle il pourrait être prêt à mettre ces 
mesures en v igueur . Le Comité de coordination 
se réunira Ie 31 octobre en vue de fixe r, 
d' après les réponses reçues, la date de l' e ntrée 
en vigueu r de ce mesures. 

s. 649. 

1 2 Nove11iber 1935. BESLUIT tot vaststell ing 
va n een nieuw R eglement van het W edu
wen- en Weezenfonds voor Europeesche 
burgerlijke l andsdiena ren in Nederlandsch
Inclië. 

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

Staat, Minister van Koloniën van 25 October 
1935 , Afdeeling Kabinet, n°. 8; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 ovember 1935, n°. 40}; 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 7 November 1935, 
Afdeeling Kabinet, n° . 1 ; 

Den Volksraad gehoord; 
Gelet op artike l 70 van de Indische Staats

regeling, womecle op de wet van 31 Mei 1929 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 296, l ndisch 
Staatsblad 11°. 323); 

H ebben goedgevonden en vei-staan: 
Art. l. Vast te stellen het bij dit beslui t 

behoorend "Reglement van het \,Veduwen- en 
W eezenfonds voor Europeesche burgerlijke 
landsdienaren in N ederlandsch-Indië". 

2. Op den dag van in werking treden van 
het in artikel 1 bedoelde reglement worden, 
behoudens voor zoover dat reglement anders 
bepaalt, buiten werking gesteld : 

a. het thans geldende " R eglement voor het 
Weduwen- en Weezenfonds van Europeesche 
burgerlijke ambtenaren in N ederl a ndsch-ln
dië" , zooals dit is vastgesteld bij a rtikel 1 van 
Ons besluit van 17 Maart 1913 n° . 32 (Neder
lanilsch Staatsblad n° . 99, Indisch Staatsblad 
11°. 359, Publicatieblad van Curaçao 1919, n °. 
92} en sedert is aangevuld en gewij zigd, l aat
stelijk bij Ons besluit van 4 Mei 1935 11°. 54 
(N ederlandsch Staatsblad 11°. 235, Indisch 
Staatsblad n° . 168); 

b. Ons besluit van 28 December 1920 n° . 6 
(Nederlandsch Staatsblad 1920, n°. 917, I n
disch Staatsblad 1921, n°. 335} tot tijdelijke 
verhooging, in afwachting van een definitieve 
regeling, van de pens ioenen en onderstanden 
ten l aste van de W eduwen- en W eezenfondsen 
van de Europeesche Indische landsdienaren , 
voor wover het de weduwen en weezen der 
Europeesche burgerl ijke la ndsdi enaren betreft. 

3. Dit besluit treedt in werk ing op 1 D e
cember 1935 . 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 12den ovember 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M inister van K oloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uitg eg. 26 Nov . 1935.) 

Reg·lement van het Weduwen- en W eezen
fouds voor Europee clte Burg·erl]Jke Land s -

1Uenaren In Nederlan<lsch-Indlë. 

Alge1neene B epalingen. 

Art. l. l. H et Weduwen- en W eezenfonds 
voor Europeesche burgerlijke landsd ienaren in 

ederlandsch-Inclië, verder in dit reglement te 
noemen "het fonds", heeft ten doel het toe
kennen van uitkeeringen aan de weduwen en 
weezen der deelgenooten. 

2. Het fonds i gevestigd te 's-Gravenhage 
en is rechtspersoon. 

Art. 2. Dit reglement verstaat : 
A. Onder "deelgenoot", wowel mannen a ls 
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vrouwen, tenzij tusschen dezen nadrukkelijk 
onderscheid wordt gemaakt, die voldoen aan 
het bepaalde in artikel 5, lid 1. 

De deelgenooten worden onderscheiden in 
"vrijwillige" en "verplichte", naar ge lang zij 
al dan niet deelgenooten zijn op den voet van 
het bepaalde in artikel 28 van dit reglement. 

B. Onder "Europeesch burgerl ijk lands
dienaar" 

1 °. m~t uitzonder ing van de Roomsch-Ka
thol ieke geeste lij ken, alle personen, onderwor
pen aan de bepalingen voor Europeanen, of 
op wie d ie bepalingen toepasselijk zijn ver
Idaard en die: 

a. door het daartoe bevoegd Lands- of Ker
kelijk gezag zijn aangesteld tot eenig burger
lijk ambt, waaraan een vaste jaarlijksche of 
maandelijksche bezol dig ing ten laste van de 
begrooting van Nederlandsch-Indië is verbon
den en wier indienststell ing niet krachtens uit
drukkelijke bepal ing of uit den aard der opge
dragen werkzaamheden als tijdel ij k is te be
schouwen; 

b. pensioen genieten ten laste van de Ne
derlandsch-Ind ische begrooting of ten laste 
van het Europeesch-ambtenaren-pensioenfonds 
en vóór hunne pensionneering behoorden tot 
de onder a genoemden; 

2°. de Voorzitter of gepensionneerde Voor
zitter van den Volksraad, indien hij is onder
worpen aan de bepalingen voor Europeanen of 
op hem die bepalingen toepasselij k zijn ver
klaard, ook indien hij den staat van burgerlij k 
landsdienaar niet bezit of niet heeft bezeten. 

C. Onder "Indisch Burgerlijk Pensioen
reglement", het regl ement op het verleenen 
van pensioenen aan burgerlijke landsdienaren 
in ederlandsch-Indië, zooals dat reglement is 
vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 2 
December 1926 {Nederlandsch Staatsblad n°. 
391, lndisch Staatsblad n°. 550) en seder t is 
of zal worden gewijzigd. 

D. Onder "bezoldiging", hetgeen als zoo
danig wordt aangemerkt krachtens het Indisch 
Burgerl ij k Pensioenreglement. 

E. Onder "pensioengrondslag", 
1 °. voor wat betreft den Voorzitter of ge

pensionneerden Voorzitter van den Volksraad, 
op wien het Koninkl ijk besluit van 26 Januari 
1929 n°. 21 {Indisch Staatsblad n°. 39), juncto 
dat van 30 Maart 1932 n° . 34 (lndisch Staats
blad n°. 194), toepasselijk is of is toegepast, 
a lsmede voor wat aangaat de Europeesche 
burgerlijke landsdienaren , wier eigen pensioen 
is of zal worden geregeld op den voet van 
andere regel ingen dan het Indisch Burgerlijk 
Pensioenreglement, het bedrag, dat zou st1·ek
ken tot gronds] ag voor de berekening van het 
op den voet van die Kon inkl ijke besluiten of 
van die andere regelingen toegekend of op het 
oogonblik van overlijden toe te kennen pen
sioen, indien d it tot eon gel ij ke som ware ver
leend overeenkomstig het Indisch Burgerlijk 
Pensioenreglement na het bereiken van den 
voor pensioengerechtigdheid geldenden dienst
t ijd en leeftijd in 's Lands d ienst, a ls bedoeld 
in lid 1 van artikel 6 van het Indisch Burger
l ij k Pensioenreglement; 

2° . behoudens het geval, onder 1 ° bedoeld, 
het bedrag, dat heeft gestrekt of overeenkom
stig de daarvoor geldende voorschriften moet 
strekken tot grondslag voor de berekening van 
het eigen pensioen ; 

een en ander met dien verstande: 
a. dat voor de toepass ing van dit reglement 

ten aanz ien van de personen, onderworpen 
aan de bepalingen voor Europeanen, of op wie 
die bepalingnn toepassel ij k zijn verklaard, die 
uit Nederland ter benoeming tot burgerlijk 
landsdienaar in vasten d ienst zij n uitgezonden 
en die, onder het genot enkel van voorloopige 
bezol diging, komen te overl ijden, of vóór de 
benoeming plaats heeft, of, ind ien zij reeds 
benoemd zijn, vóór zij in het genot treden van 
de bij de benoeming toegekende bezoldiging, 
als grondslag voor het eigen pensioen wordt 
aangemerkt de voorloopige bezoldiging; 

b . dat, behalve in het geval, bedoeld bij 
artikel 12, lid 4, voor het bepalen van den 
pensioengrondslag bij de toepass ing van d it 
reglement a lleen rekening wordt gehouden met 
de bezoldigingen, gedurende het loopende deel
genootschap genoten. 

F. Onder "het reglement van 1854", het 
vóór 1 October 1913 gegolden hebbende "Re
glement voor het weduwen- en weezenfonds 
van burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch
Ind ië {Indisch Staatsblad 1854, n° . 93); 

G. Onder "het reglement van 1913" , het 
,,Reglement voor het weduwen- en weezen
fonds van Europeesche burgerlij ke ambtenaren 
in ederlandsch-Indië", vastgesteld bij artikel 
1 van het Koninkl ijk besluit van 17 Maart 
1913 n°. 32 {Nederlandsch Staatsblad n°. 99, 
Indisch Staatsblad n°. 359), zooals dit sedert 
is gewij zigd en aangevuld, laatstelijk bij het 
Koninkl ijk besluit van 4 Mei 1935 n°. 54 
{N ederlandsch Staatsblad n° . 235, Indisch 
Staatsblad n°. 168). 

Art. 3. Voor de toepassing van artikel 20 
onder c en van artikel 42 wordt een huwelijk, 
wettiglijk voltrokken in een vreemd land, doch 
dat niet van waarde is naar de wetgevi ng vap 
Nederland, Neder! andsch-I ndië, Suriname of 
Curaçao, gelij kgesteld met een wettig huwelijk. 

Art. 4. Waar in d it reglement ten aanzien 
van deelgenooten sprake is van "landsinkom
sten" of "inkomsten van landswege" dan we l 
,.inkomen" of "inkoinsten" ronder eenige toe
voeging, worden daaronder verstaan a ll e in
komsten, welke genoten worden ten laste van 
de Nederlandsch-Indische begrooting, van het 
fonds, van het Europeesche-ambtenaren-pen
sioenfonds of van derden wegens verr ich tingen 
in een openbare bediening, zoomede alle aan
deelen in aan den Lande toekomende gelden, 
met uitzondering evenwel van : 

a. hu ishuurindemniteit; 
b. a ll e inkomsten, welke genoten worden 

al s vergoeding voor gemaakte of nog te maken 
onkosten, wordende als zoodanig niet aange
merkt de toelagen voor recept ie- en represen
tatiekosten; 

c . inkomsten, genoton voor diensten, 1n 

overwerk verricht. 

Deelgenootschap. 

Art. 5. 1. Onverminderd het bepaalde in 
li d 4 van dit artikel en behoudens het bepaal
de bij artikel 12, l id 4, zijn deelgenoot in het 
fonds alle mannelijke en vrouwel ij ke Euro
peesche burgerl ij ke landsd ienaren, a lsmede de 
personen, onderworpen aan de bepal ingen voor 
Europeanen, of op wie die bepali ngen toepas
selijk zij n verklaard, die uit Nederland ter 
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benoeming tot burgerl ij k landsdienaar in vas
ten d ienst worden uitgezonden, met u itzonde
ring van degenen, wier bezoldiging of wier 
gedurende het loopende dee lgenootschap ge
noten hoogste bezoldiging minder dan f 50 
's maands bedraagt of heeft bedragen, en van 
hen, d ie den leeftijd van 18 jaar nog n iet be
reikt hebben. 

2. H et deelgenootsch ap vangt aan: 
a. voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde, 

niet u it Nederland ter benoeming a ls zoodan ig 
ui tgezonden Europeesche burgerl ij ke landsd ie
naren, met den eersten dag van de maand, 
waarover voor het eerst inkomsten a ls zoo
danig worden genoten ; 

b. voor hen, op wie, reeds burgerlij k lands
d ienaar zijnde, de bepalingen voor Europeanen 
toepasselij k zijn verklaard, op den dag, waarnp 
die toepasselijkverklaring plaats vindt; 

c. voor hen, wier bezoldiging stijgt tot f 50 
's maands of daarboven, met ingang van den 
eersten dag van de maand, waarover de be
zold iging van f 50 's maands of hooger is toe
gekend; 

d. voor degenen, die den leeftijd van 18 
jaar bereiken, met ingang van den eersten 
dag van de maand, volgende op die, waarin 
zulks geschiedt; 

e. voor de uit N ederland ter benoeming tot 
burgerlijk landsdienaar in vasten dienst uit
gezondenen, met den dag van inscheping naar 

ederlandsch-I ndië. 
3. Met ui tzondering van de gevall en, waar

in in dit reglement daaromtrent anders is be
paald, e ind igt het deelgenootschap in de 
maand, waar in men ophoudt Europeesch bur
gerlijk landsd ienaar te zij n, op den dag, waar
over voor het laatst inkomsten a ls zoodanig 
worden genoten, dan wel, indien geen inkom
sten a ls burger) ij k I andsdienaar worden ge
noten, op den dag, waarop het ontslag uit den 
d ienst ingaat, of, voor zooveel betreft degenen, 
die uit ederland ter benoeming tot burgerlijk 
landsdienaar in vasten d ienst zijn u itgezonden 
en wier uitzending niet wordt gevolgd, óf door 
een benoeming in vasten d ienst, óf, indien 
wel benoeming plaats heeft, door het genot 
van de daarbij toegekende bezold iging, op don 
dag, waarover het laatst voorloopige bezol
diging wordt genoten. 

4. Door haar huwelijk met een persoon, n iet 
aan de bepalingen voor Europeanen onderwor
pen, of op wien die bepalingen niet toepasse
lijk zijn verklaard, verliest een vrouwelijke 
deelgenoote niet haar deelgenootschap ten be
hoeve van hare kinderen, geboren uit een vroe
ger huwelijk met een persoon, die wel aan 
genoemde bepali ngen was onderworpen, of op 
wien die bepal ingen we l toepasse lij k waren 
verkl aard. 

5. B ij K oninklij k beslui t kunnen andere 
categorieën van personen dan die in punt B 
van artikel 2 genoemd, overeenkomstig de 
bepal ingen van dit reglement in het fonds wor
den opgenomen. 

Bijdrageplicht. 

Art. 6. 1. De deelgenooten zijn verpl icht 
aan het fonds bij te dragen in de geval! en, 
onder de voorwaarden en naar de rege len, bij 
d it reglement bepaald. · 

2. De bijdragen aan het fonds worden on
dersche iden in gewone bui tengewone huwe-
1 ij ks- en extra bijdrage~. ' 

Art. 7. 1. De gewone bijd rage bedraagt voor 
mannel ij ke deelgenooten 5 en voor vrouwelij ke 
21h ten honderd. Zij wordt - behoudens het 
bepaalde bij artikel 11, l id 4 en 7, art ikel 34, 
l id 8, onder b, en lid 9, en artikel 36, l id 2 -
geheven van de bezold iging, bedoeld in punt 
D van artikel 2, van de voorloopige, de ver
lofs- en de non-activiteitsbezold iging, zoomede 
van het wachtgeld, het pensioen of den onder
stand. 

2. Indien de deelgenoot landsinkomsten ge
n iet, wordt de gewone bijdrage van die inkom
sten ingehouden. 

Art. 8. B ij overlijden van een deelgenoot 
wordt, indien de inkomsten, waarover inge
volge lid 1 van artikel 7 de gewone bijd rage 
wordt berekend, eindigen na het ei nde van de 
maand, waarin het over] ij den plaats heeft, 
daarover slechts de gewone bijd rage geheven 
tot en met die over de maand van overlijden . 

Art. 9. 1. De bu itengewone bijdrage be
draagt voor mannen : 

I. wegens toetreding a ls deelgenoot : 
a. voor hen, die n iet u it Nederland ter be

noeming tot burgerl ijk landsd ienaar in vasten 
d ienst zij n uitgezonden, het bedrag over een 
maand van de bij die toetreding genoten wor
dende of geldende bezoldiging ; 

b. voor hen, die uit N ederland ter benoe
ming tot burgerl ij k landsd ienaar in vasten 
dienst zijn uitgezonden en wier uitzendi ng 
wordt gevolgd door een zoodan ige benoeming 
en door het genot van de daarbij toegekende 
bezoldiging, het bedrag over een maand van 
de door deze benoem ing genoten wordende be
zol diging; 

c. voor hen, die uit rederland ter benoe
ming tot burgerlij k landsdi enaar in vasten 
dienst zij n uitgezonden, doch wier ui tzending 
niet wordt gevolgd, óf door een zoodanige be
noeming, óf, ind ien wel benoeming plaats 
heeft, door het genot van de daa rbij toege
kende bezoldiging, het bedrag over een maand 
van de voorloopige bezold iging. 

II. bij vermeerdering van bezold iging, het 
versch il tusschen de nieuwe maandelijksche be
zoldiging en de hoogste gedurende het loopen
de deelgenootschap reeds genoten maandelij k
sche bezoldiging. Is dit verschil negatie f, dan 
behoeft geen buitengewone bijdrage te worden 
voldaan. 

2. Vrouwelijke deelgenooten betalen de 
helft van de buitengewone bijdrage, welke in 
ge lijke omstandigheden door mannelijke deel
genooten verschuldigd zou zij n. 

Art. 10. 1. De huwel ij ksbij drage bedraagt: 
a. voor mannen, die bij den aanvang van 

hun deelgenootschap gehuwd zijn: 
I. indien zij , zonder daartoe uit Nederl and 

te zij n uitgezonden, in vasten Landsd ienst tre
den, het bedrag over een maand van de bij de 
toetreding genoten wordende of geldende be
zoldiging; 

II. indien zij uit Nederland ter benoeming 
tot burgerlijk landsd ienaar in vasten d ienst 
zijn uitgezonden en hunne u itzending door een 
zoodanige benoeming en door het genot van 
de daarbij toegekende bezoldiging wordt ge
volgd, het bedrag over een maand van de door 
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deze benoeming genoten wordende bezold i
g ing; 

III. indien zij uit Nederland ter benoeming 
tot burgerlij k landsdienaar in vasten dienst 
zijn uitgewnden, doch hunne uitzending niet 
wordt gevolgd, óf door een wodanige benoe
ming óf, indien wel benoeming plaats heeft, 
door 'het genot van de daarbij toegekende be
zoldiging, het bedrag over een maand van de 
voorloopige bezoldiging; 

b. voor mannen, d ie gedurende hun deel
genootschap in het huwel ijk treden, het bedrag 
over een maand van de hoogste gedurende het 
loopende deelgenootschap reeds genoten of ge
golden hebbende bewldiging; 

c. voor gehuwde mannen, wier bewldiging 
wordt vermeerderd, het verschi l tusschen de 
nieuwe maandelijksche bewldiging en de hoog
ste gedurende het loopende deelgenootschap 
reeds genoten maandelijksche bezoldiging. I s 
dit verschil negatief, dan behoeft geen huwe-
1 ijksbijdrage te worden voldaan; 

a l welke onder a, b en c bedoelde bedragen 
bij zoodan ige leeftijden van de echtgenooten, 
als in de bij di t reglement behoorende tabet-l en 
zijn vermel d , worden verhoogd met zooveel ten 
honderd, a ls die tabellen aangeven . 

Bij het vaststellen der leeftijden tell en 6 
maanden of meer voor een gehee l jaar, terwijl 
een tijdvak van m inder dan 6 maanden wordt 
verwaarloosd; 

d. voor vrouwen, die bij den aanvang van 
haar deelgenootschap gehuwd zijn of gedu
rende haar deelgenootschap in het huwelijk 
treden, a lsmede voor gehuwde vrouwen, wier 
bezoldiging wordt vermeerderd, 30 ten hon
derd van de huwelijksbijdrage, welke in gel ijke 
omstandigheden door mannelijke deelgenooten 
verschuld igd zou zijn, met dien verstande, dat 
voor gehuwde vrouwelijke deelgenooten leef
tijdsverschi l tusschen de echtgenooten geen 
aanle iding geeft tot verhooging van hare bij 
drage. 

2. Voor het huwelijk met een vroegere ech t
genoote of met een vroegeren echtgenoot, 
waarvoor gedurende het loopende deel
genootschap reeds huwelijksbijdrage aan het 
fonds werd voldaan, is de betrokkene niet 
opnieuw de in l id 1 van dit artikel bedoelde 
huwelijksbij drage verschuld igd, met dien ver
stande, dat, indien in het tijdvak tusschen de 
ontbinding van het laatste huwelijk van den 
deelgenoot of de deelgenoote en het aangaan 
van het nieuwe huwelijk de bewldi ging van 
den deel genoot of de deel genoote is vermeer
derd, de onder c en onder d van li d 1 van dit 
artikel bedoelde bijdragen, voor zoover en in 
de geva ll en, dat deze moeten worden voldaan, 
alsnog verschuldigd worden. Voor de betaling 
nn deze bijdragen geldt het bepaalde in de 
leden 1 , 2, 5, 6 , 8 en 9 van artikel 11. 

3. Vrouwel ijke deelgenooten, di e a ls gevolg 
van haar huwelijk met ingang van het e inde 
der maand, waarin dat huwelijk plaats heeft, 
anders dan op verwek uit 's Lands dienst wor
den ontslagen en geen vrijwillig deelgenoot 
blijven op den voet van artikel 28, zij n de hu
welijksbijdrage voor d it huwelijk niet ver
schuldigd. 

Art. 11. 1. De bij artikel 9, eerste I id, par. 
I, onder a, onder b en onder c, en tweede l id 
bedoelde buitengewone bijdrage wegens toe-

treding en de bij a rtike l 10, ee rste lid , onder 
a en onder il, bedoelde huwelijksbijdrage voor 
degenen, die bij den aanva ng van het dee lge
nootschap gehuwd zijn, worden in eens in haar 
gehee l verschuldigd: 

a. voor de deelgenooten, die, zonder daartoe 
uit Nederl and te zij n uitgezonden, als burge r
lijk landsdienaar in vasten dienst treden, bij 
de toetreding a ls deelgenoot; 

b. voor de deelgenooten, die uit Nederland 
ter benoeming tot burgerl ij k land dienaar in 
vasten dienst zijn uitgezonden en wier ui tzen
ding door een wodanige benoeming en door 
het genot van de daartoe toegekende bezoldi 
ging wordt gevolgd, met den eersten dag der 
maand, waarover het eerst de bij deze benoe
ming toegekende bezold ig ing wordt genoten; 

c. voor de deelgenooten, di e uit Nederland 
ter benoeming tot burgerlijk landsdienaar in 
vasten dienst zijn ui tgezonden, doch wier ui t
zend ing niet wordt gevolgd, óf door een wo
danige benoeming, of, indien wel benoeming 
plaat heeft, door het genot van de daarbij 
toegekende bewldiging, met den eersten dag 
der maand volgende op die, waarin voor het 
laatst voorioopi ge bezoldig ing wot·dt genoten. 

2. Voor de deelgenooten, die gedurende hun 
deelgenootschap in het huwelijk treden, is de 
huwel ijksbijdrage, bedoeld bij artik 1 10, eerste 
lid, onder b en onder d, in eens in haar gehee l 
verschuldigd bij het sluiten van het huwelijk. 

3. Indien de buitengewone bijdrage wegens 
toetreding niet is voldaan vóór de onder a of 
onder b van I id 1 bedoelde t ijdstippen, is zij 
invorderbaar in 36 gelijke maandelij ksche ter
mijnen, aanvangende voor de onder a van I id 
1 bedoelde deelgenooten met dèn eersten dag 
der maand, waarin voor het eerst gewone bij
drage wordt vo ldaan en voor de onder b van 
hetzelfde lid bedoelde deelgenooten , met het 
in die paragraaf genoemde tijdstip. In deze 
geval Jen wordt van het t ij dstip af, waarop de 
bijdrage in haar geheel is verschuldigd, een 
rente bijbe rekend naar reden van 5 ten hon
derd 's jaars. Bij aanzuivering der schuld in 
termijnen bedraagt mitsdien elke termijn het 
1/36 van hetgeen verschu ldi gd is bij het begin 
van de maand, in welke de betaling aanvangt, 
vermeerderd met 7,25 ten honderd. 

4. De bij a rtikel 9, eerste lid , onder II , en 
tweede lid bedoelde buitengewone bijdrage bij 
vermeerdering van bewldiging wordt inge
houden van de inkomsten over de eerste maand 
der verhooging. Over het bedrag der ingehou
den buitengewone bij drage is de gewone bij 
drage niet verschuldigd. 

5. Is de huwelijksbij drage, bedoeld bij arti
kel 10" eerste I id, onder a, par. I en par. II, 
en onaer b en onder d, anders dan wegens ver
meerdering van bezoldiging verschuldigd, niet 
voldaan vóór de onder a en onder b van li d 1 
en onder lid 2 h ierboven genoemde tijdstippen, 
dan wordt rente naar red n van 5 ten honderd 
's jaars bijberekend, voor wat betreft de onder 
a en onder b van lid 1 hierboven bedoelde 
deelgenooten, vanaf het t ijdstip, waarop de 
huwelijksbijdrage in haar geheel is verschul
digd en voor wat aangaat de deelgenooten, 
die gedurende hun deelgenootschap in het 
huwelij k treden, vanaf het e inde der maand, 
waar in het huwelijk is voltrokken. Tenzij de 
bijd rage nog later in eens wordt gestort met 
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bijberekening van de vorengenoemde rente tot 
aan het einde van de maand, waarin de beta
ling plaats heeft, moet zij worden aangezui
verd in 36 gelijke maandelijksche termijnen, 
dan wel, voor zooveel aangaat de dee lgenoo
ten, die ronder landsinkomsten zijn of pensioen 
genieten, in 60 gelijke maandelijksche termij 
nen, aanvangende met de maand, volgende op 
die, waarin de schuld is ontstaan. 

6. Bij aanzuiver ing in termijnen van de 
schuld wegens huwelijksbijdrage, als in het 
voorg·aande lid bedoeld, bedraagt elke termijn : 

a. bij betaling in 36 maandelijksche ter-
mijnen: 

indien de inhouding of storting aanvangt: 
1 °. in het begin van de maand, 
het 1/36 van hetgeen op dat tijdstip ver

schuldi gd is; 
2° . bij het einde van de maand, 
het 1/36 van hetgeen verschuldigd is op den 

eersten dag van de maand, volgende op die , 
waarin de betal ing aanvangt, 

in beide gevallen verhoogd met 7,25 ten 
honderd ; 

b. bij betal ing in 60 gelijke maandelijksche 
termijnen: 

het 1/60 van hetgeen verschuldigd is bij het 
begin van de maand, waarin de betaling aan
vangt, vermeerderd met 121/2 ten honderd. 

Wordt artikel 13, lid 2 of lid 3, op den deel
genoot toegepast, dan heeft bijberekening van 
rente alleen plaats over den tijd, na dien , 
waarover boete berekend wordt . 

7. De bij artikel 10, eerste lid, onder c en 
onder d, bedoelde huwelij ksbijdrage bij ver
meerdering van bezold iging wordt, ind ien de 
deelgenoot landsinkomsten geniet, ingehouden 
van die inkomsten over de tweede maand der 
verhooging en c. q. mede van de inkomsten 
over de daaropvolgende maand of maanden, 
met dien verstande, dat geen inhoudingen 
p laats hebben tot een hooger bedrag dan dat, 
waarmede de bezoldiging per maand is ver
meerderd. Over het gedeel te van het inkomen, 
dat wordt ingehouden op den voet van het 
bepaalde in d it li d, is de gewone bijdrage niet 
verschuldi gd. 

8. Indien van de bij artikel 9, eerste lid, 
par. I , onder a en onder b, en tweede lid be
doelde buitengewone bijdrage wegens toetre
ding a ls deelgenoot, of van de bij artikel 10, 
eerste lid, onder a, pa r. I en par. II, en onder 
b en onder d bedoelde huwelijksbijdrage, an
ders dan wegens vermeerder ing van beroldi 
ging verschuldigd, een deel in termijnen is 
betaald, kan het overige gedeelte in eens wor
den voldaan. Op de bedragen der nog ve r
schuldigde termij nen wordt dan een rente in 
mindering gebracht naar reden van 5 ten 
honderd 's jaars. 

9. I s met de aanzuivering in term ijnen van 
de buitengewone en de huwelijksbijdrage een 
aanvang gemaakt, dan wordt, behoudens het 
bepaalde in het voorafgaande lid, indien de 
dee lgenoot in andere omstandigheden geraakt, 
in de wijze van aanzuivering geen verandering 
gebracht. 

10. De invorderbaar geworden termijnen 
van de bu itengewone en de huwelijksbijdrage, 
als in de twee voora fgaande leden bedoeld, 
worden, indien de deelgenoot landsinkomsten 
geniet, van die inkomsten ingehouden. 

11. Wordt een deelgenoot uit ' s Lands 
dienst ontslagen ronder toekenning van pen
sioen, of vervalt het hem toegekende pensioen, 
da n worden de achterstallige bijdragen met de 
verhoogingen en boeten, voor zooveel mogelijk 
ingehouden van de nog niet uitbetaa lde ter
mijnen van de beroldiging of van het pensioen . 

12. Aan een deelgenoot, die t ij delijk buiten 
N ederlandsch-Indië vertoeft en die uit hoofde 
van lid 7 van dit artikel , of uit anderen hoof
de nog bijdragen aan het fonds heeft te vol
doen, waarvoor geen betaling in termijnen is 
toegestaan, kan worden vergund d ie bijdragen 
aan te zu iveren in door de Directie vast te 
stellen termijnen. 

Art. 12. 1. In geval de deelgenoot geen in
komsten van landswege geniet, moet de ver
schuldigde bijdrage, roo noodig verhoogd met 
de rente, gestort worden in N ederland bij een 
der door den Ministe r van Koloniën ingevolge 
het eerste lid van artikel 49 aangewezen bank
instellingen of bij den postchèque- en giro
dienst, in Nederlandsch-Indië bij een der alge
meene ontvangers van 's Lands kas of bij een 
door den Gouverneur-Generaal ingevolge het 
tweede Jid van art ikel 49 aangewezen ba nk
instelling. De stortingen geschieden maande
lijks. 

2. Wordt aan de in het vorige lid bedoelde 
verplichting niet voldaan, dan ondergaat het 
te storten bedrag een verhooging naar reden 
van 5 ten honderd 's jaars, berekend over het 
t ijdvak, loopende van het e inde der maand, 
waarin de beta:ling moest p laats hebben, tot 
het e inde der maand, waarin de betal ing ge
schiedt. 

3. Zoodra gebleken is, dat een deelgenoot 
in gebreke is wat de beta ling der door hem 
verschuldigde bijdrage betreft, wordt in Ne
derland vanwege de Directie en in Neder
la ndsch-Indië vanwege haar Vertegenwoordiger 
diens aandacht gevestigd op het bepaalde in 
het volgende lid van dit artikel , zullende hij 
er zich echter nimmer op kunnen beroepen, 
dat h ij geen waarschuwing als hierbedoelcl 
heeft ontvangen. 

4. W anneer de gewone bij drage van een 
deelgenoot, die geen inkomsten van landswege 
geniet, met de verschenen rente een jaar na 
het e inde van de maand, waarove r zij ver
schuldi gd is, nog niet is voldaan, houdt de 
nalatige_ op deelgenoot in het fonds te zijn. 
Het deelgenootschap wordt in dat geval a lleen 
herkregen door het opnieuw in het genot t re
den van inkomsten a ls Europeesch burgerlijk 
landsdienaar. 

5. Word t iemand, di e ingevolge het be
paalde bij lid 4 heeft opgehouden deelgenoot 
te zijn, opnieuw deelgenoot, dan wordt de nog 
niet met toepassing van lid 2 van artikel 16 
geïnde bijdrage met rente aangezu iverd door 
een extra-inhouding van 10 ten honderd op de 
inkomsten, waarover gewone bij drage moet 
worden voldaan. 

Art. 13. 1. Ieder deelgenoot, di e in het hu
welijk treedt, is verplicht daarvan kennis te 
geven in Nederlandsch-Indië aan den Ver
tegenwoordiger der Directie door tusschenkomst 
van de autoriteit, die zijne inkomsten betaal
baar stelt, elders aan de Directie. 

2. Indi en aan de in lid 1 bedoelde ver
p lichting niet is volrlaan binnen een jaar na 
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den datum, waarop het huwelijk is voltrokken, 
wordt het bedrag der door hem verschuldigde 
huwelijksbijdrage 10 ten honderd hooger. Bo
vendien verbeurt de deel genoot een boete van 
1 ten honderd van het oorspronkelijk verschul
digd bedrag voor elke maand, welke hij na het 
verstrijken van dien termijn zonder kennis
geving heeft laten verloopen en zu lks tot en 
met de maand, waarin het huwelijk ter kenrns 
van den Vertegenwoordiger der Directie of 
van de Directie zelve is gebracht, en, indien 
in het geheel geen kennis is gegeven van het 
huwelijk, tot en met de maand, waarin de 
schuld in haar geheel wordt aangezuiverd of 
waarin met de aanzuivering der schuld in ter
m ijnen een aanvang wordt gemaakt. Wat de 
wijze van aanzuivering ervan betreft, wordt de 
boete mede a ls een verhooging der huwelijks
bijdrage aangemerkt. 

3. Indien blijkt dat een deelgenoot bij zij ne 
toetreding tot het fonds in strijd met de waar
heid heeft verklaard ongehuwd te zijn, wordt 
het bedrag der door hem verschu ldigde huwe
lijksbijdrage met 10 ten honderd verhoogd. 
Bovendien verbeurt de deel genoot een boete 
van 1 ten honderd van het oorspronkelij k ver
schuldigd bedrag voor elke maand, welke na 
zij ne indiensttreding is verloopen en zu lks tot 
en met de maand, waarin de schuld in baar 
geheel wordt aangezuiverd of waarin met de 
aanzuivering der schuld in termijnen een aan
vang wordt gemaakt. Wat de wijze van aan
zuivering ervan betreft, wordt de boete mede 
als een verhooging der huwelijksbijdrage aan
gemerkt. 

Art. 14. De aanwijzing van de stukken, die 
voor de regeling der bijdrage doo,· de deelge
nooten moeten worden ingediend, gesch iedt in 
Nederland door den Minister van Koloniën, in 

ederlandsch-Indië door den Gouverneur-Ge
neraal. 

Art. 15. 1. Hetgeen een deelgenoot bij zij n 
overlijden nog aan het fonds schuldig is, wordt, 
na aftrek van de wegens termijnbetaling daarin 
opgenomen rente, zooveel mogelijk voldaan 
door inhoudingen van 10 tot 30 ten honderd 
- ter beoordeeling in Nederland van de Direc
tie, in Nederlandsch-Indië van haar Vertegen
woordiger - van hetgeen de weduwe en de 
weezen ten laste van het fonds aan uitkeering 
genieten of zullen genieten, tenzij de deelge
noot niet binnen een jaar na de voltrekking 
van het huwelijk, waaruit de betrekkingen zijn 
achtergelaten, van die vol trekking had kennis 
gegeven, in welk geval de inhoudingen 30 tot 
50 ten honderd bedragen. 

2. De maximum-inhoudingen, onderschei
denlij k van 30 en 50 ten honderd, moeten 
worden toegepast, indie n de bijdrage, c.q. met 
inbegrip van de verschuldigde rente, niet b in
nen 5 jaar, nadat het recht op uitkeering is 
ontstaan, kan worden aangezuiverd . 

3. Indien de bij de leden 1 en 2 bedoel de 
inhoudingen n iet vóór het e inde van het loo
pende ka lenderjaar zijn afgeloopen, wordt, 
tenzij om een bijwndere reden daarvan wordt 
afgezien, over de clan nog niet aangezuiverde 
gedeelten der schulden van den overleden 
deelgenoot, van het einde van de maand van 
het overl ij den af, een rente ·naar reden van 5 
ton honderd 's jaars bij het restant dier sch ul 
den gete ld . 

Aan het einde van e lk volgend kalenderjaar, 
waarin de inhoudingen niet geheel zijn afge
loopen, wordt over de nog niet aangezuiverde 
gedeelten der schulden een rente van 5 ten 
honderd over het volle jaar bij de schulden 
geteld. 

Art. 16. 1. Alle bijdragen, die verschuldigd 
waren op het tijdstip van hare voldoening, zijn 
onherroepelijk e igendom van het fonds. 

2. Bij verlies van het deelgenootschap, an
ders dan ingevolge artikel 30 van dit regle
ment, t ijdens het leven van den deelgenoot 
worden de nog niet aangezuiverde gedeelten 
van zijne schulden aan het fonds terstond op
eisch baar, ook in de gevall en, waarin de vol
doening dier schulden bij voortduring van het 
deelgenootschap in termijnen had kunnen ge
schieden. In deze gevallen wordt bij dadelijke 
betaling over de nog verschuldigde termijnen 
een rente naar reden van 5 ten honderd 's jaa,·s 
in mindering gebracht. 

Uitkeeringen aan weduwen en weezen. 

Art. 17 . 1. Aan de weduwe van een deel
genoot wordt pensioen toegekend. De door een 
deelgenoot nagelaten weezen worden, tenzij zij 
vallen in de termen van artikel 20, gesteld in 
het genot van onderstand. 

Op de uitkeeringen bestaat geen recht, in
dien de door den deel genoot nagelaten sch u Id 
aan het fonds n iet wordt aangezuiverd, hetzij 
in eens, hetzij in de door de Directie of in 
Nederlandsch-Indië door haar Vertegenwooi-
cliger vast te stellen termijnen. 

2. Onder weezen worden in dit reglement 
verstaan minderjar ige k inderen van over leden 
deelgenooten, d ie geboren zijn uit een huwe
lijk, dan wel volgens het Nederlandsch, Neder
landsch-Indisch , Surinaamsch of Curaçaosch 
recht gewettigd zijn. 

Art. 18. 1. Het weduwenpensioen wordt be
rekend naar den in artikel 2, onder E, be
doelden pensioengrnndslag van den deelgenoot 
en bedraagt, behoudens het bepaalde in de 
volgende leden van dit artikel, per maand 
22½ ten honderd van dien grnndslag tot een 
maximum van f 225 . 

2. Indien een deelgenoot bij overlijden in 
dienst den leeftijd van 35 jaar nog niet had 
bereikt, wordt op het weduwenpensioen, bere
kend op de wijze, a ls in li d 1 van dit arti kel 
aangegeven, een toeslag gelegd van 3 ten hon
derd voor elk vol jaar, dat de deelgenoot bij 
zijn overlijden jonger was dan 35 jaar, even
eens tot een maximum van het vermeerderd 
pensioenbedrag van f 225 's maands. 

3. Bedraagt het pensioen der weduwe van 
een in dienst overleden deelgenoot, rlie den 
leeftijd van 35 jaar nog niet had bereikt, min
der dan het wu hebben bedragen, a ls het met 
toepassing van de leden 1 en 2 van dit artikel 
zou zijn toegekend bij overlijden van den deel
genoot op een vroeger tijdstip, dan wordt cl i t 
1 aatste pensioen toegekend, behoudens een 
maximum van f 225 's maands. 

Art. 19. 1. Voor de kinderen van een over
leden mannelij ken deelgenoot, wier moeder 
recht heeft op pen ioen ten I aste van het fonds 
{halve wee,en), bedraagt de onderstand, be
houd ns het bepaa lde in lid 3 van dit artikel: 

voor 1 kind: 25 ten honderd van het aan
komend weduwenpens ioen; 
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voor 2 kinderen: 40 ten honderd van het 
aankomend weduwenpensioen; 

voor 3 kinderen: 50 ten honderd van hei 
aankomend weduwenpensioen; 

voor 4 kinderen: 55 ten honderd van het 
aankomend weduwenpensioen; 

voor 5 of meer kinderen: 60 ten honde ,·d van 
het aankomend weduwenpensioen. 

2. Indien de moeder geen recht heeft op 
pensioen ten I aste van het fonds of wanneer zij 
eveneens overleden is, bedraagt de onderstand 
voor de k inderen vau een ove rleden deel genoot 
(volle weezen) : 

voor 1 kind: 40 ten honde rd van het aan
komend weduwenpensioen; 

voor 2 kinderen: 70 ten honderd van het 
aankomend weduwenpensioen; 

voor 3 kinderen: 100 ten honderd van het 
aankomend weduwenpensioen ; 

voor 4 kinderen: 115 ten honderd van het 
aankomend weduwenpensioen; 

voor 6 of meer kinderen: 120 ten honderd 
van het aankomend weduwenpe nsioen. 

3. Het weduwenpensioen, waa rvan voor de 
berekening van den onderstand voor de in l id 
1 van dit artikel bedoelde weezen wordt uit
gegaan, bedraagt ten hoogste f 200 's maands. 

4. Toekenning van onderstand aan weezen , 
die denzelfden vader hebben, doch u it ver
sch ill ende moeders zijn geboren, geschiedt voor 
elke groep afzonderlijk, met dien verstande, 
dat de onderstand voor alle groepen van vol Ie 
weezen wordt berekend naar het weduwen
pensioen, waarvoor de vader bij zijn overlijden 
deelgenoot was. Gewettigde kinderen, wier 
ouders geen huwelijk hebben aangegaan, zoo
mede de moederlooze kinde ren, die de vader 
bij zijn toetreden a ls deelgenoot had , worden 
te zamen gerekend a ls te zijn gesproten uit 
één huwelijk. 

5. Zoolang de door den deelgenoot nage
laten weduwe pensioen geniet ten laste van 
het fonds, mag het totaal bedrag van de onder
standen het bedrag van dat pensioen niet over
treffen. 

6. Indien ook de door den deelgenoot nage
laten weduwe is overleden, of ind ien zij geen 
recht op pensioen heeft ten laste van het 
fonds, mag het totaal bedrag van de onder
standen het dubbele van het weduwenpensioen, 
waarvoor de vader bij zijn overlijden deelge
noot was, niet overtreffen. 

7. Indien het gezamenlij k bedrag van de 
onderstanden van uit verschillende huwelijken 
van den deel genoot nagelaten weezen de in I iel 
5 of 1 id 6 van dit artikel bedoelde maxima zou 
overschrijden, gesch iedt de verm inde ring in 
dier voege, dat de verhouding, die volgens de 
aanvanke lijke berekening tusschen de verschil
lende onderstanden bestaat, dezelfde bl ij ft . 

8. De rege l ing van den onderstand, toe
komende aan kinderen van een overleden 
vrouwelijke deelgenoote, geschiedt op den voet 
van het bepaalde bij lid 2, met d ien verstande, 
dat in de plaats van het daarin bedoelde we
duwenpensioen a ls basis voor de berekening 
wordt genomen het pensioen, waarop de we
duwe van een deelgenoot, die als landsdienaar 
in geheel dezelfde omstandigheden verkeerde 
a ls de vrouwelij ke deelgenoote, recht zou kun
nen doen gelden. 

9. Volle weezen, wier vader en moeder bij 

hun overlijden deelgenoot waren, hebben recht 
op onderstand, zoowel van vaders- als van 
moederszijde. 

Art. 20. Geen onderstand wordt uitgekeerd: 
a. aan weèzen, die een vast ambt in Rijks-, 

Lands- of Localen dienst bekleeden, dat wordt 
bezoldigd met minstens f 1800, dan wel min
stens f 1500 's j aars, a l naar mate het in of 
bu iten Nederlandsch-Ind ië, Suriname of Cu
raçao wordt vervu Id ; 

b. aan officieren van het N ederlandsche of 
Nederlandsch-Indische leger, dan wel in dienst 
van een vrnem<le mogendheid; 

c. aan weezen , di e in het huwelij k zij n ge
treden. 

Art. 21. 1. Behoudens het bepaalde in lid 
3 van dit artikel, gaan de uitkeeringen uit het 
fonds in met den eer ten dag der maand, waar
in het recht daarop is ontstaan. 

2. Z ij worden uitbetaald tot en met de 
maand, waarin de rechthebbende overlijdt of 
het recht op uitkeering verliest. 

3. Voor weezen , die onderstand genieten op 
den voet van lid 1 van artike l 19, gaat bij 
het vervallen van het pens ioen van de moeder 
om andere redenen d an wegens overlijden de 
onderstand op den voet van lid 2 van dat 
artikel in met den eersten dag van de maand, 
volgende op die, waarin het recht van de 
moeder op uitkeering wordt verloren. 

4. H et maandbedrag van het weduwenpen
sioen wordt in guldens afgerond, waarbij on
derdeelen van een gulde n worden gerekend 
voor een gulden. In de gevallen, bedoeld bij 
de leden 2 en 3 van artikel 18, wordt de af
ronding eerst toegepast op het e indbedrag der 
maandelijksche uitkeeringen aan de weduwe. 

Art. 22. 1 . D e regeling van de pensioenen 
en onderstanden geschiedt in Nederland door 
de Directie, in N ederlandsch-Incli ë door haar 
Vertegenwoord iger, nadat de in N ederlanJ 
door den M inister van Koloniën, in N eder
landsch-Indië door den Gouverneur-Generaal 
voorgeschreven bewijsstukken zij n over gelegd . 

2. Wanneer de weduwen of de weezen zich 
in Nederlandsch-Indië elders dan op J ava en 
M adoera bevinden, kunne n de pensioenen en 
onderstanden, onder nadere goedkeuring van 
den Vertegenwoord iger der Directie verleend 
worden door het Hoofd van het gewest, waarin 
zij verblijf houden. 

· 3. Indien bij de ontvangst van een aa,i
vraag om toekenning van pensioen of onder
stand stellige gegevens voor de vaststelling 
van het bedrag ontbreken, kan regeling der 
uitkeering - c.q. op den voet van het be
paalde bij lid 2 - plaats hebben, onder voor
behoud van nadere regeling en verreken ing. 

4. De autoriteit, die ingevolge dit regle
ment een pensioen of onderstand heeft toe
gekend, zal, ind ien uitsluitend ten gevolge 
van een schrijf- of rekenfout het pensioen of 
de onderstand op een te hoog bedrag blijkt te 
zijn vastgesteld, haar be luit herzien bij een 
nieuw besluit, dat de gronden voor de her
ziening moet bevatten. Aan de vermindering 
van het pens ioen of den onderstand zal geen 
terugwerkende kracht mogen worden toege
kend. 

5. Indien een reeds toegekend pensioen of 
een reeds toegekende onderstand op een te 
laag bedrag is vastgesteld, wordt de uitkee-
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ring door de autoriteit, die haar heeft toege
kend, verhoogd; het te weinig genotene wordt 
alleen over de laatste 5 jaren aan de recht
hebbenden uitbetaald zonder bijberekening van 
rente. , 

Art. 23. De pensioenen en onderstanden 
worden maandelijks betaald. In Nederland be
paalt de Minister van Koloniën, in Neder
landsch-Indië de Gouverneur-Generaal hoe die 
betaling zal geschieden en welke bewijsstukken 
daarvoor moeten worden overgelegd. 

Art. 24. 1. Aan de van Nederlandsch-Indië 
naar Nederland of van Nederland naar Neder
landsch-Indië vertrekkende weduwen en wee
zen kan een voorschot van een maand op het 
pensioen en den onderstand worden verleend 
boven het hun toekomende over de maand van 
vertrek. H et voorschot wordt aangezu iverd 
door stil stand der uitkeering. 

2. Voorschot op de uitkeering der moeder 
wordt, zoo noodig, verhaald op die der kin
deren en omgekeerd. 

3. Voorschot, dat niet op den voet van het 
bepaalde b ij de leden 1 en 2 kan worden in
gehouden van uitkeeringen ten laste van het 
fonds, wordt niet teruggevorderd . 

4. De in lid 1 bedoelde weduwen en weezen, 
zoomede zij, die in Nederlandsch-Indië van 
vaste woonplaats veranderen, worden voorzien 
van een certificaat van ophouding van beta
ling. 

Art. 25. 1. De pensioenen en onderstanden 
zijn onvervreemdbaar. De rechthebbende kan 
daarover op geenerlei wijze beschikken, ook 
niet door verpanding of beleening. Indien de 
rechthebbende last geeft het pensioen of den 
onderstand te ontvangen, kan die lastgeving 
a ltijd worden herroepen. All e hiermede strij
rlige overeenkomsten zijn nietig. 

2. Onder de bij lid 1 verboden beleeningen 
is niet begrepen het nemen van voorschotten 
op pensioen of onderstand, hetzij renteloos, 
hetzij tegen een matige rente, a l dan niet 
tegen afgifte der pensioens- of onderstands
akte, bij zelfstandige gemeenschappen, 1 ief
dadige of tot a lgemeen nut werkende instel
lingen, een en ander ter beoordeeling in e
derland van de Directie, in Nederlandsch
Indië van het betrnkken Hoofd van gewestelijk 
bestuur. 

3. Op het pensioen en den onderstAnd mo
gen bij admini tratieven maatregel geen andere 
kortingen worden verleend dan die , welke uit
drukkelijk bij dit reglement zijn toegelaten. 

Vervaltermijnen van v1Yrderingen ten bate 
en ten laste van het fonds. 

Art. 26. 1. Gewone, buitengewone, huwe
lijks- en extra bijdragen worden, behoudens de 
gevallen, voorzien in artikel 15, lid 1, niet 
meer ingevorderd, voor wat betreft de ge
wone bijdragen na verloop van een t ijdvak 
van 5 jaar en voor wat aangaat de andere 
bijdragen na verloop van een tijdvak van 30 
jaar. Deze tijdvakken beginnen te loopen vanaf 
den dag, waarop de vordering wegens de bij 
drage is ontstaan. 

2. Indien aanvragen om toekenning van 
weduwenpensioen of weezenonderstand wor
den ingediend meer dan 6 jaar na het tijdstip, 
waarop die ui tkeeringen volgens de bepalingen 
van dit reglement zouden ingaan, zal het 

achteraf toe te kennen pensioen of de achteraf 
toe te kennen onderstand, zonder bijberekening 
van rente, niet verder worden uitbetaald dan 
vanaf het begin van het 5-jarig tijdvak, -voor
afgaande aan de maand, waarin de aanvraag 
bij de fondsadministratie wordt ontvangen. 

3. De termijnen van een toegekend wedu
wenpensioen of een toegekenden weezenonder
stand, welke niet binnen 5 jaar na den eer
sten dag, waarop zij kunnen worden geïnd, 
zijn ingevorderd, worden niet meer uitbetaald. 

4. Achterstallige weduwenpensioenen en 
weezenonderstanden worden, met inachtneming 
van het bepaalde bij de leden 2 en 3 van dit 
artikel, bij de eerstvolgende termijnbetali ng in 
eens betaalbaar o-esteld. 

V 001·ziening in bijzonde1·e gevallen. 

Art. 27. De voorgaande artikelen van dit 
reglement zijn niet van toepassing, voor zoo
ver zij in strijd zijn met de bepalingen, in de 
artikelen 28 en volgende vervat. 

Art. 28. 1. Mannelijke verplichte deelge
nooten, die uit ' Lands burgerlijken dienst 
worden ontslagen zonder toekenning van pen
sioen, of wier pensioen vervalt, behalve zij , 
die bij dat ontslag of bij het vervallen van het 
pensioen verplicht deelgenoot worden in een 
ander onder R egeeringstoez icht gesteld Indisch 
weduwen- en weezenfond of in vasten dienst 
treden in Nederlandsch-Indië bij het beheers
kantoor al daar van de Indische pens ioen- en 
weduwen- en weezenfondsen, kunnen voor de 
vrouw, met wie zij gehuwd zijn op het tijd 
stip, waarop vaststaat, dat zij hebben opge
houden verplicht deelgenoot in het fonds te 
zijn, voor de kinderen uit dit huwelijk, voor 
hunne kinderen uit vroegere huwelijken en 
voor hunne gewettigde kinderen, die op meer
bedoeld tijdstip reeds geboren waren, vrijwil
lig deelgenoot in het fonds blijven. 

Gelijke bevoegdheid onder dezelfde beper
kingen hebben vrouwelijke verplichte deelge
nooten , die zonder toekenning van pensioen 
worden ontslagen uit 's Lands burgerlijken 
dienst, of wier pensioen vervalt, voor hare 
kinderen uit het huwelijk met den man, met 
wien zij gehuwd zijn op het tijdstip, waarop 
vaststaat, dat zij hebben opgehouden verplicht 
deelgenoot in het fonds te zijn, voor hare kin
deren uit vroegere huwelijken en voor hare 
gewettigde kinderen, die op dat tijdstip reeds 
geboren waren. 

2. Daartoe hebben belanghebbenden zich, 
al naar gelang hunne bijdrage laatstelijk in 
-ederlandsch-Indië of in Nederland werd vol

daan, bij aangeteekend schrijven te wenden 
tot den Vertegenwoordi ger der Directie of de 
Directie zelve. 

3. I s de in het vorige lid bedoelde kennis
geving niet ontvangen binnen 6 maanden na 
het tijdstip, in lid 1 genoemd, dan worden de 
betrokkenen geacht van hun deelgenootschap 
te hebben afgezien. 

4. Zoodra de Vertegenwoordiger der Direc
tie er kennis van krijgt, dat een verplicht deel
genoot, die in de termen valt vrijwillig deel
genoot te worden, uit 's Lands burgerlijken 
dienst is ontslagen zonder toekenning van pen
sioen, dan wel dat het pensioen van een zoo
danige verplichte deelgenoot is vervallen, ves
t igt hij, indien die deelgenoot betrekkingen 
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heeft, a ls in l id 1 bedoeld en in Nederlandsch
Ind ië verbl ijf houdt, de aandacht van de be
trokkene op het voorkomende in de vorige drie 
leden van dit artikel. Op overeenkomstige 
wijze wordt gehandeld door de Directie van 
het fond , indien de be trokkene buiten N eder 
landsch-Indi ë vertoeft. De betrokkenen kunnen 
er zich n immer op beroepen, dat hunne aan
dacht niet op den inhoud van bedoelde leden 
is gevestigd. 

5. Zij , die vóór het e inde van den in 
l id 3 genoemden termijn overlijden en zich 
nopens het behoud van hun dee lgenootschap 
niet hebben uitgesproken, worden, ind ien zij in 
de termen zouden zijn gevall en van vrijwillig 
deelgenoot te worden en betrekkingen nalaten, 
als in l id 1 bedoeld, geacht deelgenoot te zij n 
gebleven. 

6. Behoudens het bepaalde bij lid 7 wordt 
van hen, die uit 's Lands burgerlijken dienst 
zijn ontslagen zonder toekenning van pensioen 
en vrijwi ll ig deelgenoot zijn gebleven, gewone 
bijdrage geheven over den pen ioengrondslag 
op het oogenbl ik, dat zij ophielden ve rpli ch t 
deelgenoot te zijn, welke grondslag ech ter voor 
de berekening dier bijdrage niet meer zal ge
acht worden te bedragen dan f 1000. Indien 
zij echter op dat tijdstip, bij eervol ontslag uit 
's Lands dienst rech t op eigen pensioen zou
den h ebben kunnen doen gelden, krachtens 
het bepaalde onder A en C van het eerste lid 
van artikel 6 van het Indisch Burgerlijk P en
sioenreglement, zooals dat artikel luidde vóór 
de wijzig ing bij I nduich Staatsblad 1934, n°. 
554, o f krachtens het bepaalde bij het eerste 
lid van artikel 6 van het reglement, zooals 
dat artikel luidt nà evenbedoelde wijzi g ing, 
dan wel op grond van het Kon inklijk besluit 
van 26 J anuari 1929 n° . 21 (lnduich Staats
blad n° . 39) , juncto dat van 30 M aart 1932 
n° . 34 (Indisch Staatsblad n°. 194), of van de 
Ordonnant ie in I nduich Staatsblad 1931 , n°. 
15, juncto de Ordonnantie in I ndisch Staats
blad 1935, n°. 71, word t de bijdrage, mede 
behoudens het bepaalde bij lid 7, geheven over 
het e igen pensioen, dat a lsdan zou zij n toege
kend. 

7. Zij , d ie vrij wi ll ig deelgenoot in het fonds 
zijn gebleven, kunnen vanaf elk door hen te 
bepalen tij dstip den voor hen als zoodanig 
geldenden pensioengrondslag verminderen tot 
een l agere som dan dien grondslag, welke som 
echter n iet kl e ine r mag zijn dan f 50 's maands. 
Een op dezen voet verminderde pensioengrond
slag kan n iet weder worden verhoogd. 

8. D oor degenen, di e gewone bijdrage vol 
doen over den pens ioengrondslag, bedoeld in 
li d 6, eersten zin, of den verminderden pen
sioengrondslag, bedoeld in lid 7, word t op 
d ien voet aan het fonds bijgedragen tot en 
met de maand, waarin zij , a ls zij in 's Lands 
bnrgerlijken d ienst waren gebl even en na hun 
ontslag onafgebroken in N eder! andsch-Indi ë 
hadden ged iend, bij eervol ontsl ag uit dien 
dienst recht op pens ioen zouden hebben gehad 
krachtens de op het tijdstip van het ontslag 
gegolden hebbende bepa lingen van het R egle
ment op het verleenen van pensioenen aan 
Europeesche burgerl ijke a mbtenaren in Ne
derlandsch-Ind ië, of van de par. A en C van 
het eerste l id van artikel 6 van het Indisch 
Bu1·gerlij k P ensioenreglement, zooals dat ar-

tikel luidde vóór de wijziging b ij Indisch 
Staatsblad 1934, n°. 554, dan wel van het eer
ste lid van artikel 6 va n laatstgenoemd 1·egle
ment, zooals dit artikel lu idt na evenbedoelde 
wijzi g ing, of van het Kon inkl ij k beslui t van 
26 J anuari 1929 n°. 21 (Indisch Staatsblad n° . 
39), juncto Indisch Staatsblad 1932, n°. 194. 
of van de Ordonnantie in I ndisch Staatsb lad 
1931, n°. 15 , j uncto de Ordonnantie in I ndisch 
Staatsblad 1935, n°. 71. Daarna wordt de bij
drage geheven over het pensioen, dat alsdan 
vol gens de bij het ontslag uit 's L ands dienst 
geldende pensiocnbepal ingen zou zijn toege
kend. Dat pensioen wordt berekend naar een 
pensioengrondslagr gelijk aan den pensioen
grondslag, bedoeld in lid 6 eersten zin, of, 
indien gebru ik is gemaakt van het in I id 7 
gegeven recht, aan den laagsten verminderden 
pensioengrond lag. 

9. Bij de bernken ing van de uitkeeringen 
aan de nabestaanden van vrijwillige dee lge
nooten, a ls bedoeld in I id 6, of l id 7, wordt 
aangenomen, dat voor hen al pensioengrond
slag heeft gegolden de pensioengrondslag, be
doeld in lid 6, eersten zin, of lid 7. 

10. Vrijwillige deelgenooten, a ls in dit 
artikel bedoeld, hebben de verschuld igde bij
drage maandelijks te voldoen overeenkomstig 
de aanwijzingen in Nederla nd van de Directie, 
in Nederlandsch-Indië van haren Vertegen
woord iger. I ndien de bij drage een maand na 
a floop van de maand, waa rover zij verschul
di gd is, nog niet is voldaan, wordt de be t rok
kene aan de ve rpl ichting tot beta li ng herin
nerd, hetzij door de Directie van het fon ds, 
hetzij door ha1·en Vertegenwoordiger. De be
trokkene kan er zich echter ni mmer op beroe
pen de herinnering niet of te Iaat te hebben 
ontvangen. I s de bijdrage nog niet gestort op 
den laatsten dag van de maand, volgende op 
die, waarover zij verschu ld igd is, dan wordt 
het verschuldigde bedrag verhoogd met rente 
naar reden van 5 ten honderd ' s jaars, gern
kend van het einde van de m aand, waarover 
de bijd rage verschuldigd is, tot en 'met de 
maand, wa arin de betal ing geschiedt. Wan
nEier de bijdrage van de betrokkene met de 
verschenen rente een jaar na het e inde van de 
maand, waa rove,· zij ver chuldigd is, nog niet 
is voldaan, houdt de nalatige op deelgenoot 
in het fonds te zijn. 

ll . Overlijdt een vrijwillig dee lgenoot, dan 
is de bijdrage verschuldigd tot en met de 
maand, waarin het overlijden p laats heeft. 

12. Vrijwillige deelgenooten, die van woon
plaats veranderen, zijn verp lich t daarvan ken
nis te g ven. 

a. indien zij bij drage in Nederl a nd voldoen , 
aan de Direct ie; 

b. ind ien zij bijdrage in ederlandsch-Indië 
voldoen, aan den vertegenwoord iger der Di
rectie. 

13. Wordt iemand, di e ingevolge het be
paalde bij lid 10 heeft opgehouden vrijwi lli g 
deelgenoot te zij n, opnieuw deelgenoot, dan 
wordt de nog n iet met toepassing van l id 2 
van a rtikel 16 geïnde bijdrage met de rente 
aangezu iverd door een extra inhouding van 
10 ten honderd op de inkomsten, waarover 
gewone bijdrage moet worden voldaan. 

14. Zij , die zonder toekenning van pensioen 
u it 's L ands dienst worden ontslagen en op 
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het tijdstip, waarop het ontslag vaststaat, reeds 
op grond van artikel 12, 1 id 4, als verplicht 
deelgenoot waren afgevallen, zijn van het vrij
willige deelgenootschap uitgesloten. 

Art. 29 . De in artikel 28, lid 1, bedoelde 
vrijwillige deelgenooten zijn ten allen tijde be
voegd het vrijwillig deelgenootschap op te zeg
gen. De mededeeling daarvan dient bij aange
teekend schrijven te geschieden en te worden 
gezonden in Nederlandsch-Indië aan den Ver
tegenwoordiger der Di rectie, e lders aan de 
Directie zelve. De gewone bijdrage is dan ver
schuldigd tot het einde van de maand, waarin 
de Vertegenwoordiger der Directie in Neder
landsch-Indië of de Directie in Nederland van 
dit verlangen heeft kennis gekregen, terwijl 
ook het recht op uitkeering dan ophoudt met 
het einde dier maand. Opzegging van het vrij
willig deelgenootsch ap kan niet worden herroe
pen. Vernieuwing van een zoodanig opgezegd 
deelgenootschap is evenm in toegelaten. 

Art. 30 . 1. De deelgenootschap vervalt: 
a. voor den ongehuwden, gepensionneerden 

mannelijken landsdienaar, die den leeftijd van 
65 jaren heeft bereikt of overschreden, indien 
hij geen minderjarige, wettige (ook gewettig
de) kinderen heeft; 

b. voor den gehu.wden, gepensionneerden 
mannelijken deelgenoot, die den leeftijd van 
65 jaren heeft bereikt of overschreden, indien 
zijn echtgenoote aan haar laatste huwelijk geen 
recht kan ontleenen op pensioen ten laste van 
het fonds en hij evenmin minderjarige, wet
tige (ook gewettigde) kinderen bezit ; 

een en ander met ingang van de maand, vol
gende op die, waarin het zes en zestigste 
levensjaar is ingegaan, of waarin de deelge
noot heeft opgehouden betrekkingen te hebben, 
di e bij zijn overlijden recht op uitkeering uit 
het fonds zouden hebben. 

2. Indien een gepensionneerd landsdienaar, 
die nog deelgenoot is, in het huwel ij k treedt 
na het verstrijken van de maand, waarin hij 
zijn zes en zestig te levensjaar is ingegaan, 
hebben zijne weduwe en zijne bij haar ver
wekte kinderen geen recht op uitkeering uit 
h et fonds. Door den deelgenoot behoeft ter 
zake van dat huwelijk geen huwelijks- of extra 
bijdrage te worden voldaan. 

3. Het deelgenootschap vervalt voor de ge
pensionneerde vrouwelijke landsdienaar, die 
den leeftijd van vijftig jaar heeft bereikt of 
overschreden en geen minderjarige wettige 
kinderen· heeft, die ten gevolge van haar deel
genootschap recht op uitkeering hebben en 
zulks met ingang van de maand, volgende op 
die, waarin het een en vijftigste levens jaar is 
ingetreden of de deelgenoote heeft opgehouden 
kinderen te hebben als vorenbedoeld. 

4. De deelgenooten, op wie lid 1 of lid 3 
van toepassing wordt, zijn verplicht daarvan 
kennis te geven, buiten N ederlandsch-Indië 
aan de Directie, in N ederlandsch-Indië aan 
haar Vertegenwoordiger. Bij verzuim van ken
nisgeving binnen 5 jaren worden de reeds in
gehouden bijdragen niet teruggegeven. 

Art. 31 . Indien een gepensionneerd lands
dienaar na het verstrijken van de maand, 
waarin hij zijn zes en zestigste levensjaar is 
ingegaan, h ertrouwt met een vroegere echt
genoote, met wie hij tijdens zijn deelgenoot
schap is gehuwd geweest, wordt hij opnieuw 

deelgenoot en blijft lid 2 van a•tikel 30 buiten 
toepassing. Hij is, gerekend van den eersten 
dag der maand, waarin het huwelijk is geslo
ten, de gewone bijdrage verschuldigd. Voor de 
betaling van de huwelijksbijdragen geldt de 
bepaling van artikel 10, lid 2, en voor de 
terugbetaling van extra bijdragen die van ar
tikel 34, lid 10. Voor de verplichte kennisge
ving ook van deze huwelijken en de gevolgen 
van het verzuim daarvan geldt artikel 13. 

Art. 32. 1. Behoudens het bepaalde bij lid 
2 van artikel 47, zijn deelgenooten, die tijde
lijk geen landsinkomsten genieten, gewone bij
drage verschuldigd over den pensioengrond
slag op het oogenblik, dat zij nog landsinkom
sten genoten, met dien verstande, dat die 
grondslag niet meer zal bedragen dan duizend 
gulden. 

2. Overlijdt een deelgenoot, als in lid 1 be
doeld, dan is de bijdrage verschuldigd tot en 
met de maand, waarin het overlijden plaats 
heeft. 

Art. 33. Indien door Ons of door den Gou
verneur-Generaal is bepaald, dat toelagen, 
indemniteiten, emolumenten, wisselvallige in
komsten of andere voordeelen zullen worden 
aangemerkt als bezold ig ing in den zin van 
het Indisch Burgerlijk P ensioenreglement, 
worden zoodanige voordeelen tot het bedrag, 
waarover voor e igen pensioen wordt bijgedra
gen, bij de toepassing van dit reglement even
eens als bezoldiging aangemerkt. 

34. 1. Ongehuwde mannelijke en vrouwe
lijke deelgenooten met kinderen, die bij hun 
overlijden recht op onderstand zouden hebben, 
zijn bij toetreding als deelgenoot een extra bij 
drage verschuldigd van 30 ten honderd: 

a. indien zij niet uit Nederland ter benoe
ming tot burgerlijk landsd ienaar in vasten 
dienst zijn uitgezonden, van de bij de toetre
ding als deelgenoot genoten wordende of gel
dende bezoldiging over een maand; 

b. indien zij wel voor een benoeming als 
onder a bedoeld zijn ui tgezonden, en de uit
zending wordt gevolgd door die benoeming en 
door het genot van de daarbij toegekende be
zoldiging, van de door de benoeming genoten 
wordende bezoldiging over een maand; 

c. indien zij uit Nederland ter benoeming 
tot burgerlijk landsd ienaar in vasten dienst 
zijn uitgezonden, doch hun uitzending niet 
wordt gevolgd, of door een zoodanige benoe
ming, of, indien wel benoeming plaats heeft, 
door het genot van de daarbij toegekende be
zoldiging, van de voorloopige bezoldiging over 
een maand. _ 

2. Bij wettiging van één of meer kinderen 
van een ongehuwd mannelijk of vrouwelijk 
deelgenoot op den voet van artikel 275 van 
het Nederl andsch-Indische of artikel 330 van 
het Nederlandsche Burgerlijk Wetboek is een 
extra bijdrage verschuld igd van 30 ten hon
derd van het bedrag over een maand van de 
hoogste gedurende het loopende deel genoot
schap reeds genoten of gegolden hebbende be
zoldiging. Indien de deelgenoot op het tijdstip 
der wettiging niet meer in leven is , wordt 
deze extra bijdrage beschouwd a ls een door 
de betrokkene nagelaten schuld aan het fonds. 

Bij vermeerdering van bezoldiging moet voor 
de in dit lid bedoelde kinderen een extra bij
drage worden voldaan van 30 ten honderd 
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van het verscb. il tusschen de nieuwe maande
lijksche bezold ig ing en de hoogste gedurende 
het loopende deelgenootschap reeds genoten 
maandelijksche bezoldiging. Is dit verschil 
negatief, dan behoeft geen extra bijdrage te 
worden voldaan. De ingevolge dit artikellid 
betaalde bijdragen voor de kinderen van de
zelfde moeder worden bij het aangaan van een 
huwelijk tusschen den deelgenoot en die moe
der in mindering gebracht van de door hem 
a lsdan verschuldigde huwelijksbijdrage. 

3. Ongehuwde manne lijke en vrouwelijke 
deelgenooten met wettige of door huwelijk ge
wettigde kinderen, die bij hun overlijden recht 
op onderstand zouden hebben, zijn bij vermeer
dering van hunne bezoldiging een extra bij
drage verschuld igd van 30 ten honderd van 
het verschi l tusschen de nieuwe maandelijksche 
bezold iging en de hoogste gedurende het loo
pende deelgenootschap reeds genoten maan
delijksche bezoldi ging. I s dit verschil negatief, 
dan behoeft geen extra bijd rage te worden 
voldaan. 

4. Onder gehuwden worden in dit artikel 
mede verstaan van echt gescheidenen , weduw
naars en weduwen. 

5. Bij toetreding als deelgenoot zijn ge
huwde mannen, die kinderen bezitten, di e een 
andere moeder hebben dan de vrouw, met wie 
die mannen op het oogenbli k van toetreding 
gehuwd zijn en die bij het overl ij den van den 
vader recht op onderstand zouden hebben, de 
extra bijdrage verschuldi gd, als voor onge
huwde deelgenooten bepaald in de in lid 1 
van dit artikel omschreven gevallen. 

6. Bij vermeerdering van bezoldiging zijn 
gehuwde m annelijke deelgenooten met wettige 
of door huwelij k gewettigde kinderen, die een 
andere moeder hebben dan de vrouw, met wie 
die dee lgenooten op het tijdstip van die ver
meerderi ng zijn gehuwd en die bij hun over
lijden recht op onderstand zouden hebben, een 
gelijke extra bijdrage verschuld igd a ls in lid 
3 bepaald voor de ongehuwde mannelijke deel
genooten met wettige of door huwelijk gewet
tigde kinderen . 

7. De extra bijdragen , welke verschuldigd 
zijn krachtens lid 1 en lid 5 van dit artikel, 
worden aangezuiverd op gelij ke wijze a ls de 
huwelijksbijd rage, bedoeld bij artikel 10, lid 1, 
onder a en onder d, terwijl bij verzu im van 
kennisgeving, binnen een jaar na de toetre
ding a ls deelgenoot, van de bij eerstgenoemde 
leden bedoelde omstandigheden, dan wel, in
di en blijkt, dat een deelgenoot bij de toetre
ding in str ijd met de waarheid heeft ver• 
kl aard , dat d ie omstandigheden n iet aanwezig 
wa ren , de extra bij dragen overeenkomstig Jid 
2 of I id 3 van artikel 13 worden verhoogd. 

8. De extra bijdragen, welke verschu ld igd 
zijn krachtens lid 2, worden aangezuiverd: 

a. op gelijke wijze a ls de huwelijksbijdrage, 
bedoeld bij artikel 10, eerste lid, onder b en 
onder d, ind ien de bijdrage wegens de wetti
ging ze lf moet worden voldaan; 

b. op gelijke wijze a ls de huwel ijksbijd rage, 
bedoeld bij artikel 10, eerste lid, onder c en 
onder d, indien de bijdrage bij vermeerdering 
van bezoldig ing moet worden voldaan. Over 
het gedeel te van het inkomen, dat op dezen 
voet wordt ingehouden, is de gewone bijd rage 
niet verschuldigd. 

9. De extra bijdragen, welke verschuldigd 
zijn krachtens lid 3 en lid 6 van dit art ikel, 
worden aangezuiverd op gelijke wijze als de 
huwelijksbijdrage, bedoeld bij a r t ikel 10, eer
ste lid, onder c en onder d. Over het gedee lte 
van het inkomen, dat wordt ingehouden op 
den voet van het bepaalde in dit lid is de 
gewone bijdrage n iet verschuldigd. 

10. I nd ien een deelgenoot hertrouwt met 
een vroegere echtgenoote of een dee lgenoote 
met een vroegeren echtgenoot, worden de extra 
bijd ragen, welke zijn voldaan voor de kin
deren, die zijn geboren uit het eerste huwelijk 
met die ech tgenoote of di en echtgenoot, of bij 
dat huwelijk waren gewettigd , terugbetaald 
zonder de bijberekende rente, verhooging of 
boete. • 

Art. 35 . 1 . Indien een of meer kinderen 
van een deelgenoot worden gewettigd op den 
voet van artikel 275 van het N eder landsch
Indische of artikel 330 van het N ederlandsche 
Burgerlijk Wetboek en dientengevolge bij het 
overlijden van de betrokkene recht op onder
stand zouden hebben , moet de dee lgenoot van 
de wettiging kennis geven : in Nedarl andsch
Indi ë aan den Vertegenwoordiger der Directie 
door tusschenkomst van de autori teit, die zijne 
inkomsten betaalbaar stelt, e lde rs aan de Di
rectie zei ve. 

2. Wanneer aan de in lid 1 bedoelde ver
plichting n iet is voldaan binnen 1 jaar na den 
datum, waarop de brieven van wettiging zijn 
verleend, worden de extra bijdragen, bedoeld 
in artikel 34, lid 2, 10 ten honderd hooger. 
Bovend ien verbeurt de deelgenoot een boete 
van 1 ten honderd van het oorspronkelijk ver
schuldigd bedrag, voor elke maand, welke na 
het verstrijken van dien termij n ronder ken
nisgeving is verloopen en zulks tot en met de 
maand, waarin de wettig ing ter kennis van 
den Vertegenwoordi ger der Directie of de Di
rectie zelve is gebrach t, en , indien in h et ge
heel geen kennis is gegeven van de wettiging, 
tot en met de m aand, waar in de schuld in 
haar geheel word t aangezu iverd, of waarin 
met de aanzuivering der schuld in termijnen 
een aanvang wordt gemaakt. Wat de wijze 
van aanzuiver ing er van betreft, wordt de 
boete mede a ls een verhooging der extra bij
drage aangemerkt. 

Art. 36. 1. W anneer onder de vermeerde
r ing der bezoldig ing van een deelgenoot voor
deelen begrepen zij n, als bedoeld in artikel 33, 
worden de ter zake van die vermeerdering 
verschuldi gde bijdragen aangezuiverd door 
maandelij ksche inhoudingen van een bedrag, 
gelij k aan dat, waarmede de bezoldiging in 
gel cl is vermeerderd. 

2. Over het gedeelte der bezoldiging, dat 
wordt ingehouden op den voet van het be
paal de bij het vorige lid, is de gewone bij
drage niet verschuldigd. 

Art. 37. 1. Behoudens het bepaalde in lid 
2 van dit artikel en in lid 2 van arti kei 10, 
is de huwelijksbij drage, bedoeld bij laatstge
noemd artikel , eerste I id , onder a, onder b en 
onder d, bij el k opvolgend huwelijk opnieuw 
verschuldigd. 

2. Vrouwelijke deelgenooten behoeven aan 
huwelij ks- en extra bij dragen in totaal nooit 
meer te voldoen clan 30 ten honderd va□ de 
hoogste door haar gedurende het loopende 
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deelgenootschap reeds genoten of gegolden 
hebbende bezoldiging over een maand. 

Art. 38. l. Een vrouw, die gehuwd is met 
een deelgenoot in het fonds en geen k inderen 
uit een vorig huwelijk heeft, d ie bij haar over
lij den recht op onderstand zouden hebben, is 
bij hare toetreding a ls deelgenoot niet ver
plicht de huwel ij ksbij drage, bedoel d bij ar
t ikel 10, eerste l id, onder d, te voldoen . 

2. I nd ien een vrouwelij ke deelgenoot huwt 
met een deel genoot in het fonds, is zij niet 
verplicht de h uwelij k bij drage, bedoeld bij ar
t ikel 10, eerste l id, onder d, te voldoen. 

3. Indien een vrouwelij ke deelgenoot, die 
gehuwd is met een deelgenoot in het fonds 
geen kinderen u it een vorig huwelijk heeft, 
di e bij haar overlij den rech t op onderstand 
zo uden hebben, is zij bij vermeerdering van 
bezolcligin/l" niet verplicht de huwelij ksbijdrage, 
bedoeld biJ a r tikel 10, eerste lid, onder d, te 
voldoen . 

4. Kinderen van een vrouwelijke deelge
noot, die ter zake . van het huwel ij k, waaruit 
die kinderen geboren zij n, geen bijdrage heeft 
voldaan, hebben bij het overl ijden van de 
moeder geen rech t op onderstand, tenzij de 
moeder van de verplichting tot betaling dier 
bijdrage was vrijgesteld ingevolge het bepaal
de bij li d 2 van artikel 37. 

A rt. 39. l. Een deelgenoot, die t ijdelij k 
met de waarneming van een ambt is belast 
en dientengevolge in het genot is gekomen 
van een hoogere bezoldiging, is te dier zake 
geen bui tengewone en huwel ij ksbijdrage ver
schul d igd, indien gedurende n iet meer dan 
drie maanden een hoogere bezoldiging dan 
zij n e igen bezoldig ing is genoten. Evenmi n 
behoeven a lsdan door hem te worden voldaan 
extra bijdragen, a ls bedoeld in artikel 34. 

2. Indien een deelgenoot t ij del ijk met de 
waarneming van een ambt is belast en d ien
tengevolge in het genot is gekomen van een 
hoogere bezoldiging, wordt, nadat gedurende 
d rie maanden een hoogere bezoldiging clan 
zijn eigen bezoldiging is genoten, een aanvang 
gemaakt met de invo rder ing, op den voet van 
het bepaalde bij artikel 11 e n bij artikel 34, 
van de verschuldigde buitengewone, huwel ij ks
en extra bijdrage. Bij de toepassing van even
bedoelde twee artikelen wordt aangenomen , 
dat een wegens een waarnem ing a ls in l id 1 
bedoeld genoten hoogere bezold iging is inge
gaan met de maand, waarin zij voor de vierde 
maal wordt genoten. 

Art. 40 . l. Indien een deelgenoot bij uit
treding uit het fonds deelgenoot wordt in een 
ander onder Regeeringstoezicht gesteld In
disch weduwen- en weezenfonds, zal het fonds 
aan het fon ds, waarin de betrokkene als deel
genoot wordt opgenomen, overgedragen de 
door de betrokke ne aan het fonds betaalde en 
eventueel daaraan nog versch uld igde buiten
gewone, h uwelij ks- en extra bijd ragen (z_onder 
de daarop gekomen renten. en eventueele 
boeten en verhanging, a ls bedoeld in de leden 
2 en 3 van artikel 13. l id 7 van artikel 34 
en I id 2 van arti kei 35), benevens, voor zoo
ver het mannel ij ke deelgenoot.en betreft, een 
som, beclragende 2 pct. van de maandel ij ksche 
activiteitsbezoldiging, l aatstelij k vóór den 
overgang genoten, voor el ke maand, welke ten 
volle en 1 pct. van die maandelij ksche activi-

teitsbezold iging voor elke maand, welke voor 
de helft voor eigen pens ioen medetel t. 

2. De in l id 1 van dit artikel bedoelde 
overdracht.som behoeft voor de ambtenaren, 
ingedee ld in de pens ioensgroepen I en II, 
hoogstens te wo rden berekend voor respectie
velij k 25 en 30 ten voll e voor e igen pens ioen 
telle nde d ienstjaren. 

3. H et bep~alcle in de leden 1 en 2 van 
dit artikel geldt mede, indien de uittred ing 
uit het fonds een gevolg is van het treden in 
vasten dienst bij het beheerskantoor in Ne
derl andsch-Indië van de I ndische pensioen
en weduwen- en weezenfondsen. De overdracht 
geschiedt a lsdan aan de gezamen lijke pensioen
en weduwen- en weezen fondsen. 

Art . 41. l. Indien een tot het fo nds toe
tredende deelgenoot overkomt u it een ander 
onder Regeeringstoezicht gesteld Indisch 
Weduwen- en weezenfonds of ui t den vasten 
d ienst van het beheerska ntoor in N ederl a ndsch
Ind ië van de Ind ische pensioen fondsen, zal op 
hetgeen de tot het fonds toetredende deel
genoot h ieraan aan afloopende bijdragen we
gens toetreding (bui ten gewone, h uwe lijks- en 
extra bij dragen) heeft te voldoen, in minde
ring worden gebracht het total e bedrag, het
wel k door het fonds, waaruit de betrokkene 
wordt overgenomen, of door de gezam enlijke 
fondsen wordt overgedragen. 

2. Hetgeen de in het eerste lid van d it 
artikel bedoelde overclrachtsom meer mocht 
bedragen dan de betrokkene aan afloo pende 
bijdragen wegens toetred ing aan het fonds 
heeft te betalen, wordt verrekend met de a f• 
Ioopende bijdrage, wel ke hij l ater daaraan 
wegens vermeerdering van bezold iging of uit 
anderen hoofde mocht versch uldigd worden. 

Art. 42. 1 . Een weduwe, die een nieuw 
huwel ij k aangaat, verliest haar pensioen met 
ingang van de maand, volgende op die, waarin 
het huwelijk plaats heeft. 

2. Bij ontbinding van het nieuwe huwel ij k 
wegens overlijden van den echtgenoot, treedt 
zij weder in het genot van het vorig pensioen, 
dan wel van het hoogere pens ioen, waarop zij 
ingevolge het laatstelijk gesloten huwelij k ten 
laste van het fonds recht zou kunnen doen 
gelden, en zul ks van en met den eersten dag 
van de m,iand, waarin dat overlijden heeft 
p laats gehad. 

3. In geval van ontbinding van het nieuwe 
huwelijk door echtscheidi ng treedt de weduwe 
weder in het genot van het ver loren pensioen 
en zul ks van en meL den eersten dag van de 
maand, waarin het vonnis in de registers van 
den burgerlijken stand is ingesch reven. 

4. Tot de ui tbetali ng van pensioen wordt 
telkenm a le eerst overgegaan, nadat van de 
weduwe is ontvangen een schriftelij ke verkla
ring, dat zij ongehuwd is, ook in den zin van 
a r t ikel 3 van dit reglement. Een weduwe, d ie 
een verklaring indi ent, wel ke met de waarheid 
in strij d is, verliest voor goed alle recht op 
pensioen . 

Art. 43. 1. Ind ien een m a n bij zij ne toetre
di ng a ls deelgenoot gehuwd is met een we
duwe, aan wie krachtens een vorig huwelij k 
pensioen is toegekend ten I aste van het fonds, 
dan wel na zij n toetredi ng h uwt met een 
weduwe a ls vorenbedoeld, is hij aan huwe lij ks
bijdrage verschul d ig d de hoofdsom, vermin-
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derd met de hoofdsom der voor een vorig hu
welijk van de weduwe met een deelgenoot in 
het fonds betaalde bijdrage, welk rnsteerend 
bedrag c. q . wordt verhoogd naar den maat
staf van de bij artikel 10 behoorende tabellen. 
I s dat verschil negatief, dan wordt het ver
rekend met de huwelijksbijdrage, welke bij 
vermeerdering van bezoldiging door den dee l
genoot verschuldigd is. 

2. De op den vc:iet van het bepaalde bij lid 
1 berekende huwelijksbijdrage wordt aangezui
verd op gelijke wijze a ls de huwelijksbijdrage, 
welke krachtens artikel 10 moet worden vo l
daan. 

3. Aan de kinderen uit het laatste huwelijk 
van de echtgenoote van een deelgenoot, ais 
bedoeld in lid 1, wordt, indien de moeder in 
leven is, onderstand toegekend op den voet 
van artikel 19, lid 1. Is de moeder eveneens 
overleden, dan genieten de kinderen onder
stand op den voet van artikel 19, lid 2. In 
beide gevallen wordt bij de toepassing van ar
tikel 19 uitgegaan van het pensioen, dat de 
moeder als weduwe van den vader dier kinde
ren geniet of zou hebben genoten. 

Art. 44. 1. De onderstand voor kinderen, 
geboren na het overlijden van den vader, gaat 
in met den eersten dag van de maand, waarin 
de geboorte heeft plaats gehad . 

2. De onderstand voor kinderen , gewettigd 
na het overlijden van den deelgerechtigden 
vader of de deel gerechtigde moeder, wordt 
geacht te zijn ingegaan met den eersten dag 
van de maand, waarin h et overlijden heeft 
plaats gehad. Indîen echter zoodanige kinde
ren zijn geboren n a. het overlijden van den 
vader, gaat de onderstand voor die kinderen 
in met den eersten dag van de maand, waarin 
de geboorte heeft plaats gehad. 

Art. 45. 1. Bij vermoedelijk overlijden van 
een deelgenoot, ter beoordeeling in ederland 
van de Directie, in Nederlandsch-Ind ië van 
h aar Vertegenwoordiger, kan tot de regeling 
van het pensioen en den onderstand worden 
overgegaan tegen afgifte van een verklaring, 
ten genoegen van de autoriteit, door welke 
de regeling der uitkeeringen geschiedt, dat 
de gelden, welke later mochten blijken ten 
onrechte genoten te zijn, zullen worden terug
gegeven. 

2. Bij vermoedelijk overlijden van een pen
sioen genietende weduwe kan op de wijze en 
onder de voorwaarde, in lid 1 bepaald, aan 
hare kinderen de onderstand van vol le weezen 
worden toegekend. 

3. Bij roepassing van lid 1 of van lid 2 
wordt het tijdstip van ingang der uitkeeringen 
bepaald door de autoriteit, die omtrent het 
vermoedelijk overlijden ui tspraak doet. 

Art. 46. Behalve in het geval, bedoeld bij 
artikel 12, lid 4, en in het geval dat aan een 
uit ' s-Lands dienst ontslagen Europeesch bur
gerlijk landsdienaar pensioen wordt toegekend, 
dat niet onmiddellijk aansluit aan het ver
leende ontslag, wordt, indien een gewezen 
deel genoot opnieuw tot het fonds toetreedt, Lij 
de toepassing der be pal in gen van dit regle
ment met zijn vo1·ig deelgenootschap geen re
kening gehouden. 

Art. 47 . 1. Tijdelijk gem is van ·het genot 
van pensioen, ingevolge het Koninklijk besluit 
in Indisch Staatsblad 1902, n°. 382, of lid 1 

van artikel 16 van het Indisch Burgerlijk Pen
sioenreglement, heeft niet tengevolge het ver
loren gaan van het deelgenootschap in het 
fonds. 

2. In afwijking van het bepaalde bij artikel 
32' blijven deelgenooten, die in de in I id 1 be
doelde gevallen het genot van hun pensioen 
tijdelijk missen, verplicht bij te dragen over 
het bedrag van dat pensioen. 

3. De bijdrage, vei·schuldigd door deelge
nooten en vrijwilli ge deelgenooten in het 
fonds, die om de in lid 1 bedoelde reden het 
genot van hun pensioen of hunnen onderstand 
tijdelijk missen, wordt verrekend met het niet 
uitbetaalde pensioen of den niet uitbetaalden 
onderstand. 

Beheer van het fonds en toezicht op dat beheer. 

Art. 48. 1. Het fonds wordt, gezamenlijk 
met andere Indische pensioen- en weduwen
en weezenfondsen onder het oppertoezicht van 
den Minister van Koloniën en onder het toe
zicht van Commissarissen, beheerd door een 
Directeur. De Minister van Koloniën stelt de 
dienstvoorschriften voor den Directeur vast. 

2. De Directeur wordt bij gestaan door een 
tweeden Directeur, die hem bij verhindering, 
afwezigheid of ontstentenis vervangt. 

3. Bij verhindering, afwezigheid of ont
stentenis van den Directeur en den tweeden 
Directeur beiden, voorz iet de Minister van 
Koloniën in hunne tijdelijke vervanging. 

4. De Directeur of degene, die hem ver
vangt, vertegenwoordigt het fonds in en bui
ten 1·echten, behalve in Nederlandsch-Indië, 
waar die vertegenwoordiging geschiedt door 
een ambtenaar met den titel van "Vertegen
woord iger der Directie van de Indische pen
sioenfondsen" of door diens vervanger. De 
Vertegenwoordiger der Directie in Neder
l andsch-Indië voert het. beheer aldaar voor het 
fonds en andere in lid 1 bedoelde fondsen ge
zamenl ij k, overeenkomstig hem door den Di
recteur te geven voorschriften. 

5. De Directeuren worden door Ons be
noemd, de Vertegenwoordiger der Directie in 
Nederlandsch-Indië door den Gouverneur
Generaal. 

6. Bij afzonderlijk besluit wordt door Ous 
vastgesteld welke a mbtenaren en bedienden 
bij de Directie der in lid 1 bedoelde fondsen 
zullen werkzaam zijn en worden de bezoldi
gingen d ier ambtenaren en bedienden, zoo
mede die der Directeuren geregeld. 

7. De bezoldiging van den V ertegenwoor
diger der Directie, zoomede het aantal, de 
bezold iging en de wijze van benoeming van 
de verdere ambtenaren en bedienden bij de 
fondsen aldaar worden geregeld door den 
Gouverneur-Generaal. 

8. Het aandeel in de ommen, waarover de 
Directeur en de Vertegenwoordiger der Direc
t ie ten laste van het fonds voor maand- en 
daggelders, kantoorhuur en andere uitgaven 
mogen beschikken, wordt in de jaarlijks op te 
maken, door den Minister van Koloniën goed 
te keuren begrooting van het fonds opgenomen. 

9. De bijzondere regelingen ten aanzien 
van de inhouding en verantwoording der bij
dragen van de èleelgenooten en de uitbetaling 
en verantwoording van uitkeer ingen in Suri-
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name en Curaçao worden getroffen door de 
Gouverneurs. 

10. H et toezicht op het beheer van het 
fonds wordt, gezarnenl ijk met dat op het be
heer van de andere onder het oppertoezicht 
van den Minister van Koloniën staande pen
sioen- en weduwen- en weezenfondsen voor 
Indische landsdienaren, zoowel in Nederland 
als in Nederlandsch-Indië uitgeoefend door een 
College van Comm issarissen . 

11. De Commissarissen, in Nederland ten 
getale van ten hoogste negen en in eder
landsch-Indië ten getale van ten hoogste 
zeven, worden benoemd en ontslagen, in e
derland door Ons op voordracht van den Mi
nister van Koloni ën, in Nederlandsch-Indië 
door den Gouverneur-Generaal. 

12. Van het totaal aantal Commissarissen, 
dat zitting heeft in een College, moet ten
minste de helft deelgenoot zijn in een of meer 
der onder het oppertoezicht van den Minister 
van Koloniën staande pensioen- en weduwen
en weezenfondsen voor Ind ische landsdienaren. 
Voor een aantal Commissarissen kan door of 
vanwege de deelgenooten in evenbedoelde 
fondsen een aanbeveling worden gedaan van 
een of meer deelgenooten, verblijf houdende 
in het land, waar het betrokken College is ge
vestigd. 

13. Het aantal Commissarissen, waarvoor 
een aanbeveling kan worden gedaan, als be
doeld in het vorige Jid en de regelen, volgens 
welke die aanbeveling zal plaats hebben, wor
den vastgesteld in Nederland door den Mi
nister van Koloniën, in Nederlandsch-Indië 
door den Gouverneur-Generaal. 

14. De Commissar issen ontvangen voor 
hunne bemoei ingen een vergoeding, welke voor 
Nederland door den Minister van Koloniën 
en voor Nederlandsch-Indië door den Gouver
neur-Generaal wordt bepaald. 

De voorschriften voor het door de Commis
sar issen uit te oefenen toezicht worden voor 
Nederland door den Minister van Koloniën en 
voor Nederlandsch-Indië door den Gouverneur
Generaal vastgesteld . 

15. Ten laste van het fonds wordt gebracht 
een aandeel in de kosten van de bezoldigingen 
en andere kosten van beheer en toezicht over 
de in Jid 1 bedoelde fondsen, zoomede een 
aandeel in de kosten van pensioenen, onder
standen, wachtgelden, voorloopige bezoldigin
gen, non-activiteits- en verlofstraktementen, 
kosten van overtocht en ui trusting en andere 
tegemoetkomingen, welke aan de ambtenaren 
en de bedienden der fondsen en hunne wedu
wen en weezen word n toegekend. 

16. Voor de verrekening der uitgaven met 
de andere fondsen, welke onder dezelfde Di
rectie staan, zoom ede van de uitgaven, welke 
ten laste van de Staatsbegrooting of van de 
Indische begrooting worden gedaan, doch door 
de fondsen moeten \vorden vergoed, of welke 
door het fonds voor den Staats- of den 
Indischen dienst worden gedaan, worden in 
N ederland door den Minister van Koloniën, in 
N ederl andsch-Indië door den Gouverneur-Gene
raal de noodige regelen gesteld. 

17. De gelden, d ie voor belegging be chik
baar komen. worden zoo spoedig mogelij k op 
een der volgende wijzen belegd: 

1 °. in schuldbewijzen, als voorkomende op 
L. & S. 1935. 

de I aatst openbaar gemaakte lijst der schuld
bewijzen, waar in de Javasche Bank haar ka
pitaal en haar reservefonds mag be leggen, ·of 
op die van fondsen, welke in aanmerking ko
men voor de belegging van gelden der Rijks
verzekeringsbank; 

2°. in andere dan de onder 1°. bedoelde 
schuldbewijzen onder voorbehoud van vooraf
gaande goedkeuring van den Minister van 
Koloniën; 

3°. in schuldvorder ingen, gewaarborgd door 
het recht van eerste hypotheek op onroerende 
goederen in Nederland of Nederlandsch-Indië 
gelegen, met inachtneming van de algerneene 
voorwaarden en waarborgen, welke voor Ne
derland door den Minister van Koloniën en 
voor Nederlandsch-Indië door den Gouverneur
Generaal zullen worden vastgesteld. 

18. De Minister van Koloniën bepaalt op 
welke wijze het aankoopen en te gelde maken 
van effecten zal geschieden en de geldswaar
dige papieren, e igendom van het fonds, wor
den bewaard. 

Art. 49. 1. In Nederland wordt voor de 
ontvangsten en betalingen van het fonds ge
bruik gemaakt van een of meer door den 
Minister van Koloniën aan te wijzen bank
instellingen of van den postchèque- en giro
dienst. 

2. In Nederlandsch-Indië zijn de algemeene 
ontvangers van 's Lands kassen belast met het 
ontvangen en betalen voor het fonds, of kan 
daarvoor van een door den Gouverneur-Gene
raal aan te wijzen bankinstelling worden ge
bruik gemaakt. 

3. De regelen bij het ontvangen en betalen 
in acht te nemen, zoomede de voorwaarden, 
waaronder een rekening bij een bankinstelling 
of bij den postchèque- en girodienst kan wor
den geopend, worden vastgesteld in Neder land 
door den Minister van Koloniën, in Neder
! andsch-Indië door den Gouverneur-Generaal , 
in Suriname en Curaçao door de Gouverneurs. 

4. De wijze van verantwoording aan de 
Directie van de in Nederlandsch-Indië, Suri
name en Curaçao gedane uitgaven en ontvang
sten voor het fonds wordt door den Minister 
van Koloniën geregeld. 

5. De Directeur is ui tsluitend rekenplich
tig aan den Minister van Koloniën. 

Art. 50. Voor het e inde van elk jaar zendt 
de Directie door tusschenkomst van de Corn
mi sari sen van het fonds aan den Minister 
van Kolon iën een om tand ig verslag van den 
staat van het fonds en van hare werkzaam
heden in het afgeloopen jaar met de a lge
meene verantwoordingsstukken. 

Art. 51 . Om de 5 jaren, de eerstvolgende 
keer naar den toestand op 31 December 1934, 
stelt de Directie een nauwkeurig onderzoek in, 
in hoeverre de op het fonds rustende verpl ich
tingen door de inkomsten en bezittingen van 
het fonds worden gedekt en wordt in verband 
daarmede een wetenschappelij ke balans opge
maakt. 

Art. 52. 1. In het belang van het in arti
kel 51 bedoelde onderzoek zij n de deelgenooten 
verplicht om de 5 jaren - op 31 December 
1934, 31 December 1939, enz. - vragenlijsten 
in te vullen en in te dienen, in Nederland 
aan de Directie, in Nederlandsch-Indië aan 
haar Vertegenwoordiger. Bovendien zij n de 

60 
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deelgenooten gehouden tusschentijds vragen
l ijsten in te vull en en in te dienen , telkens 
wanneer zulks door de Directi e van het fonds 
noodig wordt geoordeeld. 

2. Aan de deelgenooten, die verzuimen 
hunne opgaven in te zenden, wordt in de 
maand volgende op die, waarin de lijsten 
moesten worden ingevuld, door de Directie 
dan wel haar Vertegenwoordi ge r een termijn 
gesteld, binnen welken zij alsnog aan hunne 
verpl ichting hebben te voldoen. Wordt hier
aan dan nog niet voldaan, clan wordt in Ne
derland door de Directie, in Necle rlandsch
Indië door haa r Vertegenwoordige r aan de 
nalatige deelgenooten, indien zij bezold iging 
of pen ioen genieten, ten bate van het fonds 
een boete opgelegd van ½ ten honderd van 
het bedrag van een maand bezoldiging of 
pensioen. Deze boete wordt ingehouden bij de 
eerstvolgende u itbetaling va n bedoelde inkom
sten. Gelij ke boete wordt iedere maand van 
die inkomsten ingehouden, zoolang de betrok
kenen in gebreke blijven de opgaven in te 
zenden . Door de vrijwillige deelgenooten, di e 
den in het vorige I iel bedoelden termijn hebben 
laten voorbijgaan zonder de opgaven in te 
dienen, is een boete ten bate van het fonds 
verschuldigd van 5 ten honderd van hunne 
gewone bijdrage over een maand, met een 
minimum va n 50 cent. Hun wordt een termijn 
voor de betal ing dier boete gesteld. Bij niet
betaling binnen dien termijn gaat het deelge
nootschap verloren. 

Bijzondere bepalingen. 

Art. 53. 1. Zij , d ie meenen, dat dit regle
ment ten onrechte of niet op de juiste wijze 
op hen wordt toegepast of dat ten onrechte 
op grond van dit reglement va n hen een be
taling wordt gevorderd . kunnen b innen 6 
maanden. nadat die toepassing is aangevangen 
of die betaling is gevorderd, onder uiteenzet
ting hunner bezwaren, op Ons een beroep doen 
bij een door t usschenkomst van den Minister 
van Koloni ën in te dienen v rzoekschrift, 
waarop Wij een met redenen omkleede be
s! iss ing nemen . 

2. Door de indiening van het in lid 1 be
doelde verzoekschrift wordt de toepassing van 
dit reglement en de verplichting tot betaling 
van hetgeen op grond van dit reglement wordt 
gevorderd, niet opgeschort, doch hetgeen vol
gens Onze besliss ing aan het fonds onverschul
d igd is betaald, wordt aan de rechthebbenden 
teruggegeven, met bij tell ing van enkelvoud ige 
rente naar reden van 5 ten honderd 's jaars. 

Art. 54. 1. Wij behouden Ons voor, voor 
elk bijzonder geval, waarin dit reglement niet 
voorziet, bij een met redenen omkleed besluit 
een afzonderlij ke regel ing te maken. 

2. Ook behouden wij Ons voor bij een met 
redenen omkleed besluit ten gunste van be
langhebbenden van dit reglement af te wijken, 
ind ien in bijzondere geval Jen daa rtoe aanle i
d ing bestaat. 

Overgangsbepa1ingen. 

Art. 55. Zij , die bij het in werking treden 
van dit nieuwe reglement deelgenoot in het 
fonds zijn en een bezoldiging van minder dan 
f 50 's maands genieten, dan wel gepension-

neerd zijn of uit 's Lands dienst zij n ontslagen 
met recht of aanspraak op eigen pensioen 
naar een pensioengrondslag, kleiner dan dit 
bedrag, behouden, ook na dat in werking 
treden, bun deelgenootschap in het fonds. 

Art. 56. Gewezen Europee che burgerlij ke 
1 andsdienaren, in het genot van e igen pen
s ioen, die krachtens het reglement van 1854 
geen deelgenoot in het fonds zij n, blijven, ook 
na het in werking treden van dit nieuwe regle
ment, van het deelgenootschap in het fonds 
uitgesloten. 

Art. 57. Dit nieuwe reglement is, behou
dens het bepaalde in a rtike l 64, gerekend van 
den dag van in werking treden daarvan, van 
toepassing op alle weduwen en weezen, die bij 
dat in werking treden reeds in het genot van 
pens ioen en onderstand ten I aste van het fonds 
zijn gesteld, hetzij op den voet van het regle
ment van 1854, hetzij op den voet van het 
reglement van 1913, alsmede op de weduwen 
en weezen, d ie op het t ijdstip van in werking 
treden van dit nieuwe reglement reeds recht 
hebben op pensioen en onderstand ten laste 
van het fonds op den voet van het reglement 
van 1913, met dien verstande: 

a. dat het bedrag van het toegekende of 
overeenkomstig het reglement van 191 3 too te 
kennen weduwenpensioen geen wijzig ing on
dergaat en dat de op dat pensioen bij wijze 
van tijdel ij ken maatregel, in afwachting van 
een d,efinitieve regeling ter .zake, gelegde of 
te leggen verhooging, bedoeld bij het Konink
lijk besluit van 28 December 1920 n°. 6 (Ne
derlandsch. Staatsblad 1920 n°. 917, Indisch. 
Staatsblad 1921 n°. 335), wordt aangemerkt 
a ls een blijvende ve rhooging ; 

b. dat, indien bij toepassing va n punt a 
hiervoren, het bij het in werk ing treden vun 
dit nieuwe reglement genoten w duwenpen
sioen is toegekend krachtens het rnglement 
van 1854, gehandhaa fd blij ft het bepaa lde bij 
artikel 3 van het K on inklijk besluit van 16 
October 1918 n°. 75 (Nederlo;ndsch Staatsblad 
1918 n°. 568 , Indisch Staatsblad 1919 n°. 201), 
juncto het Koninklij k besl u it van 28 October 
1919 (Nederlandsch Staatsblad 1919 n°. 616, 
I ndisch Staatsblad 1920 n°. 67), krachtens 
hetwelk vanaf 1 October 1913 is opgehouden 
de vermindering van de pensioenen de r we
duwen ten behoeve van stiefkinderen ingevolge 
artikel 33 van laatstgenoemd reglement en de 
onderstand voor deze kinderen geheel is ge
komen ten I aste van het fonds; 

c. dat de weezenonderstanden worden her
zien of vastgesteld op den voet van artikel 19 
van d it nieuwe reglement, waarbij als "aan
komend weduwenpensioen" wordt aangemerkt 
het berekende of overeenkomstig het regle
ment van 1913 te berekenen weduwenpensioen, 
met inbegrip van de onder punt a h iervoren 
bedoelde, op dat pensioen gelegde of te leggen 
verhoogi ng; 

d. dat, indien de werkelij k genoten weezen
onderstand of de weezenonderstand, waarop 
bij het in werking treden van dit nieuwe 
reglement reeds recht bestaat, met inbegrip 
van de onder punt a hiervoren bedoelde tijde
lijke verhooging, hooger is dan de weezen
onderstand, be rekend overeenkomstig punt c, 
de hoogere onderstand wordt gehandhaafd of 
wordt toegekend, zull ende in dat geva l de 
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voorgeschreven t ij de lijke verhooging als een 
blijvende verhooging worden aangemerkt. 

-Bij de toepass ing van dit punt worden, in 
de gevallen, dat een overleden deelgenoot, be
halve een vrouw en kinderen van die vrouw 
(halve weezen), ook weezen heeft nagelaten, 
wier moeder geen aanspraak had of heeft op 
pensioen of eveneens is overleden ( volle wee
zen), de onderstanden voor halve en voor volle 
weezen afzonderlijk beschouwd; 

e. dat in de voor de uitkeering van weezen
onderstand gestelde leeftijdsgrens, a lsmede in 
de in artikel 20, onder a, van het reglement 
van 1913 gestelde bezoldigingsgrens wordt 
geacht geen wijziging te zijn gebracht. 

Art. 58 . Dit nieuwe reglement is, gerekend 
van den dag van in werking treden daarvan, 
mede van toepassing op a lle op dien dag in 
leven zij nde verplichte deelgenooten in het 
fonds, met inachtneming van de volgende re
gelen: 

A. T en aanzien van de om andere redenen 
dan wegens welbewezen ziels- of lichaan,sge
breken bij het in werking treden van dit 
nieuwe regl ement reeds geper,,;;ionneerde of 
met ,·echt of aanspraak op zoodanig eigen
pensioen reeds uit 's Lands dienst ontslagen 
deelgenooten. 

1. Indi en door het vaststellen overeenkom
stig d it nieuwe reglement van het weduwen
pensioen en den weezenonderstand, het bedrag 
van dit pensioen, dat van den onderstand voor 
halve weezen of dat van den onderstand voor 
volle weezen - de bedragen van elk dezer 
soorten van uitkeeringen afzonderlijk be
schouwd - lager zou worden dan het wedu
wenpensioen en de(n) weezenonderstand(en) 
op den voet van het reglement van 1913, met 
inbegrip van de onder punt a van artikel 57 
bedoelde tijdel ijke verhooging, wordt elke uit
keering telkens gesteld op dit hoogere bedrag, 
zull ende in dat geval de voorschreven tijde
lijke verhooging a ls een blijvende verhooging 
worden aangemerkt. 

2. Mocht, door het weduwenpensioen en 
den weezenonderstand te regelen op de wijze, 
a ls onder punt 1 h iervoren omschreven, de 
som van de gezamen lijke uitkeeringen aan a ll e 
door eenzelfden deelgenoot nagelaten betrek
kingen hooger worden dan het door dien deel
genoot bij zij n overlijden genoten eigen-pen
sioen, of het eigen-pensioen, waaro p hij bij 
zijn overlij den recht of aanspraak had, dan 
wordt de som van de uitkeer ingen verlaagd 
tot het bedrag van dit genoten of toekomende 
eigen-pensioen door (eventueel evenredige) 
vermindering van de(n) weezenonderstand(en), 
met dien verstande, dat de onderstand der 
halve weezen en die der volle weezen - elke 
soort afzonderlijk beschouwd - ten minste 
gesteld worden op de bedragen, welke zouden 
zijn toegekend bij toepass ing van het regle
ment van 1913, met inbegrip van de onder 
punt a van artikel 57 bedoelde tijdelijke ver
hooging, welke in dat geval als een blijvende 
verhoogi ng word t aangemerkt. 

3. In de gevall en, dat het weduwenpen
sioen, berekend op den voet van di t nieuwe 
reglement, op zich zelf al hooger mocht zijn, 
dan het door den overleden deelgenoot ge
noten of hem toekomende eigen-pensioen, wordt 
het weduwenpensioen geregeld op den voet 

van het reglement van 191 3, met inbegrip van 
de onder punt a van artikel 57 bedoelde t ij 
delij ke verhoog ing, welke in die gevallen als 
een blijvende verhooging wordt aangemerkt. 

4. Indien op het eigen-pensioen van een 
overleden deelgenoot een wettelijke korting 
was of zou _worden gelegd, zal voor de toepas" 
sing der onder de punten 2 en 3 h iervoren 
om ch reven regelen onder het "genoten of 
toekomende e igen-pensioen" van dien deelge
noot worden verstaan het gekorte eigen-pen
sioen. 

Bij opheffing of vermindering van een wet
telijke korting op e igen-pensioen zullen de 
aan de nagelaten betrekkingen toegelegde uit
keer ingen overeenkomstig de in de punten 1, 
2 en 3 h iervoren gestelde regelen worden her
zien, a lsof di e opheffing of vermindering ook 
voor den overleden deelgenoot had gegolden. 

B. T en aanzien van de bij het in werking 
t,·eden van dit nieuwe reglement in dienst 
zijnde deelgenooten: 

1. Indien door het vaststellen overeenkom
stig dit nieuwe reglement van de uitkeer ingen, 
het bedrag van het weduwenpensioen, dat var, 
den onderstand voor h alve weezen en dat van 
den onderstand voor vo ll e weezen - elk op 
zich zelf beschouwd - lager zouden worden, 
dan bij overl ijden van den deelgenoot op den 
dag vóór dien van het in werking treden van 
dit nieuwe reglement zou zijn toegekend op 
den voet van het reglement van 1913, met 
inbegrip van de onder punt a van artikel 57 
bedoelde tijdel ij ke verhooging, wordt e lke ui t
keer ing telkens gesteld op dit hoogere bedrag, 
zullende in dat geval de voorschreven tijdelijke 
verhooging als een blijvende verhooging wor
den aangemerkt. 

2. Als de deelgenooten overlijden na te zijn 
gepensionneerd of uit 's Lands di enst te zijn 
ontslagen met recht of aanspraak op eigen
pensioen wegens andere redenen dan welbe
wezen ziels. of lichaamsgebreken, gelden voor 
hen de voor de A-groep gestelde regelen. 

C. T en aanzien van de deelgenooten, die bij 
het in we,·king treden van dit nieuwe regle
ment 's Lands dienst hebben verlaten met even
redig pensioen of met recht of aanspraak daar
op wegens welbewezen ziels- of lichaamsgebre
ken, alsmede ten aanzien van de bij het in 
werking treden van dit nieuwe reglement in 
's Land.s dienst zijnde deelgenooten, die zullen 
kom en te overlijden na het verlaten van dien 
dienst ,net pensioen als evenbedoeld of recht 
of aanspraak ooarop: 

Voor deze deelgenooten gelden dezelfde rege
len, als hierboven omschreven voor de A-groep, 
met dien verstande, dat bij de toepa ing het 
door den deelgenoot genoten of dezen aanko
mend eigen-pens ioen wordt gesteld op een be
drag, gelijk aan 36 ten honderd van diens 
pens ioengrondslag, eventueel verminderd met 
wettelijke korting, tenzij het werkelijk genoten 
of werkelijk aankomend eigen-pens ioen, even
eens na aftrek van zoodanige eventueele kor
ting, hooger is, in welk geval dit hoogere be
drag als het genoten of aankomend eigen
pensioen geldt. 

Art. 59. Mannen, die bij het in werking 
treden van dit nieuwe reglement vrijwillig 
deelgenoot zij n op den voet van het reglement 
van 1864 of dat van 1913, a lsmede zij, d ie op 
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dat tijdstip uit 's Lands dienst zijn ontslagen 
zonder toekenning van pensioen, of wier pen
sioen is vervallen en die tijdig het verzoek 
hebben gedaan vrijwillig deelgenoot te wor
den, dan wel zoodanig verzoek alsnog tijdig 
zullen doen, blijven of worden vrijwillig deel
genoot op den voet van de voor hen vóór voor
noemd in werking treden geldende bepalingen. 
Zij kunnen echter binnen 6 maanden na het 
in werking treden van dit nieuwe reglement 
aan den Vertegenwoordiger der Directie of 
aan de Directie zelve al naar gelang zij in of 
buiten Nederlandsch-Indië vertoeven, bij aan
geteekend schrijven den wensch te kennen 
geven te worden beschouwd als vrijwillig deel
genoot op den voet van dit nieuwe 1·eglement, 
hetwelk in dat geval op hen ten volle van 
toepassing wordt. H et vrij willige deelgenoot
scha p a ls laatstbedoeld gaat a lsdan in met den 
eersten dag van de maand, volgende op die, 
waarin de mededeeling is ontvangen, waarbij 
wordt aangenomen, dat zij 's Lands dienst heb
ben verlaten en a lzoo hebben opgehouden ver
plicht deelgenoot te zijn op het t ij dstip, waar
op het vrijwillige deelgenootschap op den voet 
van dit nieuwe reglement is ingegaan. 

Art. 60. 1. Op de deelgenooten, die vóór 
het in werking treden van het reglement van 
1913 gepensionneerd zijn en den wensch heb
ben te kennen gegeven, dat artikel 30 van dat 
regl ement voor hen buiten toepass ing zou 
blijven, wordt, indien de daartoe strekkende 
verkl ar ing destijds binnen 6 maanden na even
bedoeld in werking treden door de Directie of 
haren Vertegenwoordi ger is ontvangen, na het 
in werking treden van dit nieuwe reglement, 
ook artikel 30 hiervan niet toegepast. 

2. Gepensionneerde mannelijke dee lgenoo
ten in het fonds, die de bij I id 1 bedoelde ver
klaring tijdig hebben ingediend, zijn , indien 
zij na bereiken van den 65-jarigen leeftijd in 
het huwelijk treden, verplicht de ter dier zake 
verschuldigde bijdrage te voldoen in 12 gelijke 
maandelijksche termijnen, ingaande met de 
maand, volgende op die, waarin het huwelijk 
is voltrokken . Bijberekening van rente heeft 
niet plaats. De c.q. verschuldigde verhooging 
wegens huwel ijk met een jongere vrouw wordt 
berekend op den voet van artikel 17 van het 
reglement van 1854 en moet door hen in eens 
vóór het slui ten van het huwelijk worden 
voldaan. Worden de maandel ijksche termijnen 
niet op tijd betaald, of wordt de evenbedoelde 
verhooging n iet vóór het huwelijk voldaan, 
dan hebben hunne uit dat huwelijk eventueel 
na te laten betrekkingen geen aans praak op 
uitkeeringen uit het fonds en wordt ook overi
gens a1·tikel 30 van dit nieuwe reglement voor 
die deelgenooten van kracht. 

Art. 61. Gewezen landsd ienaren, die bij 
het in werking treden van het reglement van 
1913 reeds in het genot van onderstand wa
ren, of aan wie onderstand werd toegekend 
met ingang van een datum, voorafgaande aan 
dat in werking treden, blijven, ook na het 
in werking treden van dit nieuwe reglement, 
deel genooten in het fonds, zoolang zij onder
stand genieten. 

Art. 62. 1. Indien een weduwe, die pen
sioen geniet op den voet van een der regle
menten van 1854 of 1913 of recht op pensioen 
heeft op den voet van laatstbedoeld reglement, 

hertrouwt, wordt dit nieuwe reglement op haar 
en hare kinderen van toepassing, behoudens, 
dat in de voor de uitkeer ing van onderstand 
gestelde leeftijdsgrens a lsmede in de in artikel 
20, onder a, van het rnglement van 1913 ge
stelde bezoldigingsgrens, wordt geacht geen 
wijziging te zijn gebracht. 

2. Indien weduwen vóór het in werking 
treden van dit nieuwe reglement zijn her
trouwd, bl ijven op haar ook na dat in wer
king treden, zoolang het huwelij k niet ont
bonden is, de reglementen van 1854 of 1913, 
zooals die luidden op het tijdstip van her
trouwen, van toepassing, al naar gelang het 
huwelij k is aangegaan vóór 1 October 1913 of 
vóór het in werking treden van dit meuwe 
reglement. 

3. Bij ontbinding van een huwel ijk, als be
doeld in lid 2 van dit artikel, wordt op de 
weduwe en hare kinderen d it nieuwe regle
ment van toepass ing, behoudens het bepaalde 
in de artikelen 63 en 64 van dit reglement en 
met dien verstande, da t in de voor de uitkee
r ing van onderstand gestelde leeftijdsgrens en 
in de bezoldigingsgrens, bedoeld in artikel 20, 
onder a, van het reglement van 1913, wordt 
geacht geen wijziging te zijn gebrach t. 

Art. 63. 1. De weduwen, die op den voet 
van de vóór het in werking treden van het 
Koninklijk besluit van 8 Juli 1924 (Neder
lanih;ch Staatsblad n°. 348, l nwisch Staatsblad 
n°. 458) gegolden hebbende bepalingen in het 

genot zijn van h alf pensioen wegens hertrou
wen, behouden, ook na het in werking treden 
van dit nieuwe reglement, totdat het huwelijk 
wordt ontbonden, dit ha lve pensioen met in
begrip van de onder punt a van artikel 57 
bedoelde t ijdelijke verhooging, welke in dat 
geval als een blijvende verhooging wordt aan
gemerkt. 

2. Bij ontbinding van het huwelijk gel dt 
voor h aar, alsmede voor de weduwen van deel
genoöten, die bij het aangaan van een nieuw 
huwelijk vóór het in werk ing treden van dit 
nieuwe reglement h aar pensioen ten voll e heb
ben verloren of prijsgegeven, lid 2 van artikel 
43 van het reglement van 1913, behoudens, in
dien de ontbinding het gevolg is van het 
overlijden van den deelgenoot, het bepaal de in 
artikel 64 van dit nieuwe reglement. 

3. Aan de kinderen van weduwen, a ls be
doeld in lid 1 van dit artikel , wordt, zoolang 
de l aatsten h alf pensioen genieten, gerekend 
van den datum van in werk ing treden van 
dit nieuwe reglem ent, uitgekeerd de helft van 
den onderstand voor voll e weezen, tenzij die 
helft kleiner is dan de onderstand voor ha lve 
weezen, een en a nder berekend op den voet 
van a r t ikel 57 van dit nieuwe reglement. 

Art. 64. 1. Indien een deelgenoot komt te 
overlijden, die vóór het in werk ing t reden 
van dit nieuwe reglement gehuwd is met een 
weduwe, aan w ie krachtens een vor ig huwelijk 
pens ioen was toegekend ten 1 aste van een der 
onder toez icht van de Regeering geste lde In
dische pensioen- en weduwen- en weezenfond
sen, blijven ook na dat in werking treden, 
wat de uitkeeringen aan de echtgenoote en 
kinderen van den overledene betreft, de be
pal ingen gelden van de leden 3 en 4 van 
artikel 44 van het reglement van 1913, met 
dien verstande evenwel: 



Tabel I (behoorende bij artikel 10 van het reglement). 

Verhooging van de huwelijksbijdrage indien een deelgenoot huwt of de bezoldiging van een gehuwden deelgenoot vermeerdert. 
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1 De getallen in deze rij gelden ook indien de vrouw jonger dan 20 jaar is. 
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Tabel II (behoorende bij artikel 10 van het reglement). 

Tabel voor de verhooging van de huwelijksbijdrage indien een gehuwde deelgenoot wordt. 
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1 D~ getallen in deze rij gelden ook indien .de vrouw jonger dan~20Jjaar is. 
Indien het tractement meer dan 1000 gulden 's maands bedraagt, wordt over het meerdere geen verhooging volgens deze tabel berekend. 
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a. dat het weduwenpens ioen en de weezen
onderstand worden toegekend op den voet van 
dit nieuwe reglement, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 58; 

b. dat de in genoemd lid 3 bedoelde ver
rnkening met het krachtens een vorig huwe
lijk toegekend weduwenpens ioen a ll een nog 
zal plaats hebben, als dit pensioen e veneens 
was toegekend ten I aste van het fonds en dat 
bij eventueele zoodanige verrekening op het 
laatst bedoelde pens ioen, indien di t nog niet 
was geschied, de tijdelijke verhooging wordt 
ge legd, bedoeld onder punt a van arti kel 57, 

· welke verhooging in dat geva l a ls een blijven-
de verhooging wordt aangemerkt. 

2. Evenzoo blijve n de weduwen van deelge-
11ooten, a ls in lid 1 van dit arti kel bedoeld, 
die bij het in werking treden van dit nieuwe 
reglement reeds pensioen gen ieten of daarop 
recht hebben op den voet van artikel 44 van 
het reglement van 1913, dat pensioen of het 
recht daarop behouden, met dien verstande 
evenwel: 

rt. dat op het pensioen, indien dit nog niet 
was geschied , de tijdelijke verhoog in!l" wordt 
gelegd, bedoeld onder punt a van artikel 57, 
welke verhooging in dat geval a ls een blij ven
de verhooging wordt aangemerkt; 

d. d at, tenzij uit het vorige huwelijk we
duwenpens ioen was toegekend, eveneens ten 
laste van het fonds , de weduwe met ingang 
van den dag van in werking treden van dit 
nieuwe reglement, ook in het geval, bedoeld 
bij lid 3 van artikel 44 voornoemd, rech t 
krijgt op het vo ll e pensioen, dat haar met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 57 
krachtens haar laatste huwelijk toekomt, on
gerekend het haar ingevolge haar vorig hu
welijk toekomend pensioen; 

c. dat, indi en verrekening a ls bedoeld in 
lid 3 van a rtikel 44 voornoemd heeft plaats 
gehad of zou moeten pi aats hebben met het 
uit het vorig huwelijk voortvloeiende pensioen 
eveneens ten laste van het fonds, die verreke
ning me t ingang van den dag van in werking 
treden van dit nieuwe reglement zal worden 
herz ie n of zal gesch ieden, a ls of op het laatst
bedoelde pens ioen de tijdelijke verhooging was 
gelegd, bedoeld onder punt a van artikel 57, 
welke verhooging in dat geval als een blij
vende verhooging wordt aangemerkt. 

Art. 65. Indien een deelgenoot komt te 
overlijden of is overleden, die vóór het in 
werking treden van dit nieuwe reglement ge
huwd is of was met een weduwe, aan wie, ten 
laste van het fonds, pens ioen was toegekend 
krachtens een vorig huwelijk met een deelge
noot, die bij zijn overlijden schuld aan het 
fonds heeft nagelaten, zal, met afwijking in 
zoover van het bepaalde in artikel 15 , l id 1, 
die schuld of het nog niet aangezuiverde ge
deelte daarvan niet worden verhaald op het 
weduwenpensioen, krachtens het laatste huwe
lijk toegekend of toe te kennen bij toepassi ng 
van het bepaalde in lid 4 van artikel 44 van 
het reglement van 1913, noch, indien verreke
ning a ls bedoeld in lid 3 van genoemd artikel 
moet plaats hebben, of heeft plaats gehad, op 
hetgeen het weduwenpensioen, dat correspon
deert met den gronds! ag voor het eigen
pensioen of met de bezoldig ing van den l aat-

sten echtgenoot, meer bedraagt dan het we
duwenpens ioen, dat aan de weduwe krachtens 
het vorenbedoelde vroegere huwe lijk was toe
gekend. 

Art. 66. Bij de behandeling, na het in wer
king t reden van dit nieuwe reglement, van 
aangelegenheden, het weduwenpensioen of den 
weezenonderstand betreffende, welke nog ge
heel of ten deele volgens vorige bepalingen 
moeten worden ge regeld , vinden, voor zoover 
niet het tegendee l in dit nieuwe reglement is 
bepaald, toepassing de op het formeele recht 
betrekking hebbende bepalingen van laatst
genoemd reglement. 

s. 650. 

12 Nov e,nb<er 1935. BESLUIT tot vaststel
ling van een nieuw reglement op het ver
leenen van pensioenen aan Europeesche 
locale ambtenaren in N ederlandsch-Indië 
en van pensioenen en onderstanden aan 
de weduwen en weezen dier ambtenaren. 

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

Staat, Minister van Koloniën, van 25 October 
1935, Afdeeling Kabinet, N°. 9; 

D en Raad van State gehoord (advies van 5 
November 1935, N°. 41); 

Gezien de nadere voordrach t van Onzen 
voornoemden Minister van 7 November 1935, 
Afdeeling K abi net, N °. 2; 

Den Volksraad gehoord; 
Gelet op artikel 70 van de Indische S taats

regeling, zoomede op de wet van 31 Mei 1929 
(Nederlandsch Staatsblad N °. 296, Indisch 
Staatsblad N °. 323) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. V ast te stell en het bij dit besluit 

behoorend " R eglement op het verleenen van 
,,pensioenen aan Europeesche loca le a mbtena
"ren in Nederlandsch-Indië en van pensioenen 
"en onderstanden aan de weduwen en weezen 
,,dier ambtenaren". 

2. Op den dag van in werking treden van 
het in artikel 1 bedoelde reglement worden, 
behoudens voor zoover dat reglement anders 
bepaalt, buiten werking gesteld: 

a. het thans geldende " R eglement op het 
"verleenen van pensioenen aan Europeesche 
"locale ambtena ren in N ederl andsch-Indi ë en 
"van pensioenen en onderstand en aan de 
,,weduwen- en weezen dier ambtenaren" , zoo
als dit is vastgesteld bij artikel 1 van Ons 
besluit van 26 J anuari 1931 (N ederlandsch 
Staatsblad N °. 21, I ndisch Staatsblad N °. 93) 
en sedert is • aangevul d en gewijzi gd, laatste
lijk bij Ons beslui t van 4 Mei 1935 N °. 54 
(N ederlandsch Staatsblad 10 . 235, Indisch 
Staatsblad. N ° . 168); 

b. Ons besluit van 2 Februari 1924 (Neder
landsch Staatsblad 0

• 30, I ndisch Staatsblad 
0

• 187) tot tijdel ijke verhoog ing van de pen
sioenen en onderstanden van de weduwen en 
weezen der Europeesche locale ambtenaren in 
N ederlandsch-l ndië. 

3. Di t bes! uit treedt in werk ing op 1 De
cember 1935. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
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zal worden gezonden aan den Raad van State. 
H et Loo, den 12den ovember 1935. 

WILHELMINA. 
D e M iniste1· van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
( Uitgeg. 29 No vernber 1935.) 

Reglement OJ> het verleenen van penslo'enen 
aan Europeesche locale ambtenaren In 
Nederlandsch -Indlë en van pensioenen en 
onderstanden aan de weduwen en weezen 

dier ambtenaren. , 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Van de pensioenen der a1nbtena1·e11. 

Art. 1. Dit reglement verstaat: 
A. Onder "Europeesche locale ambtenaren", 

de personen, onderworpen aan de bepal ingen 
voor Europeanen, dan wel ten aanzien van wie 
die bepalingen toepasselijk zijn verklaard, die 
door het daartoe bevoegd gezag zijn aange
steld tot eenig ambt, waaraan een vaste maan
delijksche bezoldiging is verbonden ten laste 
van de begrooting van een localen raad, een 
provincie of een als zelfstandige gemeenschap 
aangewezen gedeelte van een provincie (in dit 
reglement verder alle aan te duiden als "zelf
standige gemeenschap" of als "gebiedsdeel") 
en wier indienststelling niet krachten uitdruk
kelijke bepaling of uit den aard der opgedra
gen werkzaamheden als tijdelijk te beschouwen 
is. 

Voor aanstelling tot Europeesch locaal amb
tenaar wordt vei·eischt, dat de belanghebbende 
heeft voldaan aan de eischen, omschreven in 
het reglement op de keuri ng van aspirant
burgerlijke landsdienaren, dan wel uiterlijk 
één jaar vóór de dagteekening van het be
noemingsbesluit door den te 's-Gravenhage ge
vestigden "Geneeskundigen Raad van het 
Departement van Koloni ën" voor den dienst in 
Nederlandsch-Indië is goedgekeurd. De Gou
verneur-Generaal is bevoegd van dit vereischte 
vrij steil ing te verleenen. · 

B. Onder " locale dienst", dienst bij een der 
zei fstandige gemeenschappen. 

C. Onder "locale diensttijd" , tijd, doorge
bracht in dienst bij een der zei fstandige ge
meenschappen. 

D. Onder " locaal ambt", een ambt als om
schreven onder letter A van dit artikel. 

E. Onder "bezoldiging", de onder welke be
naming ook aan de hoofdambten verbonden 
vaste tractementen, zonder bijberekening van 
toelagen, indemJJiteiten, emolum enten, wissel
vallige inkomsten of andere voordeel en, tenzij 
uitdrukkel ijk door Ons of door den Gouver• 
neur-Generaal ten aanzien van zoodanige bij
berekening anders is bepaald. 

Met bezoldiging worden gelijkgeste ld: 
a. de personeele toelagen, die in geval van 

reorganisatie van een dienstvak worden toe
gelegd ter vervanging van vroeger genoten 
of in uitzicht gestelde inkomsten, welke voor 
de berekening van pensioen in aanmerking 
kwamen; 

b. de inkom ten, genoten door Europeesche 
locale ambtenaren, die in het genot zijnde van 
wachtgeld, non-activiteitstractement of voor-

loopige bezoldiging, doorloopende dienstver
richtingen bewijzen, waarvoor zij tevens een 
toelage of daggeld ten laste van een begroo
ting van een zelfstandige gemeenschap ge
nieten. 

F. Onder "pensioengrondslag", het bedrag 
dat moet strekken tot grondslag voor de be
rekening van het eigen pensioen, met dien 
verstande: 

a. dat voor de toepassing van dit reglement 
ten aanzien van de personen, onderworpen aan 
de bepalingen voor Europeanen, of op wie die 
bepalingen toepasselijk zijn verklaard, die uit 
Nederland ter benoeming tot locaal ambtenaar 
in vasten dienst zijn uitgezonden en die, onder 
het genot enkel van voorloopige bezoldiging, 
komen te overl ijden, óf, vóór de benoeming 
plaats heeft, óf, indien zij reeds benoemd zijn, 
vóór zij in het genot treden van de bij de be
noeming toegekende bezoldiging, a ls grond
slag voor het eigen pensioen wordt aange
merkt de voorloopige bezoldiging; 

b. dat, behalve in het geval , bedoeld bij 
artikel 32, lid 5, voor het bepalen van den 
pensioengrondslag ter berekening van het 
weduwenpensioen bij de toepassing van dit 
reglement a ll een rekening wordt gehouden 
met de bezoldigingen, gedurende het loopende 
deelgenootschap genoten. 

G. Onder "deelgenoot", behoudens het be
paalde in artikel 15 en a rtikel 32, lid 5 en 
onverminderd het bepaalde in artikel 40, 1 id 3: 

a. den Europeeschen loca len ambtenaar of 
den gewezen Europeeschen localen ambtenaar, 
di e ingevolge dit reglement recht of aan
spraak op pensioen voor hem zelf of voor zijne 
na te laten weduwe, dan wel recht op onder
stand voor zijne na te laten weezen kan doen 
gelden; 

b. de personen, onderworpen aan de be
palingen voor Europeanen, of op wie die be
palingen toepasselijk zijn verklaard, die uit 
Nederland ter benoeming tot locaal ambtenaar 
in vasten dienst worden uitgezonden. 

Onder het begrip "deelgenoot" vallen zoo
wel mannen als vrouwen, tenzij tus chen dezen 
nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt. 

H. Onder "deelgenootschap", de hoedanig
heid van deelgenoot. 

I. Onder " Europeesch locaal pensioenreg le
ment 1920" , het reglement op het verleenen 
van pensioenen aan Europeesche locale ambte
naren in Nederlandsch-Indië en aan de we
duwen en weezen dier ambtenaren (Nede,•. 
landsch Staatsblad 1920, N°. 684, I ndisch 
Staatsblad 1920, N°. 836, juncto Nederlandsch 
Staatsblad 1926, N°. 368 , I ndisch Staatsblad 
1927, N°. 72 en N ederlandsch Staatsblad 1931, 
N °. 21, I ndisch Staatsblad 1931, N°. 93). 

J. Onder " Europeesch locaal pensioenregle
ment 1931" , het regl ement op het verleenen 
van pensioenen aan Europeesche locale ambte
naren in Nederlandsch-Indië en van pensioenen 
en onderstanden aan de weduwen · en weezen 
die r ambtenaren, zooal s dit reglement is vast
gesteld bij artikel 1 van het Koninklijk be
si uit van 26 J anuari 1931 (N ederlandsch 
Staatsblad N° . 21, Indisch Staatsblad N°. 93) 
en sedert is gewijzi gd en aangevuld, laatste
lijk bij het Koninklijk besluit van 4 Mei 1935. 
N°. 54 (NederlaniUJch Staatsblad N°. 235, 
Indisch Staatsblad 0

• 168). 
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Art. 2. Aa n de Europeesche locale ambte
naren wordt na hun ontslag volgens de bepa
lingen van di t reglement pensioen verleend 
ten laste van het pensioenfonds voor Euro
peesche loca le ambtenaren in N ederland ch
Indië, dat in dit reglement verder wordt aan
geduid als het fonds. 

Art. 3. 1. De locale ambten worden, voor 
zoover daaraan naar de bepalingen van dit 
reglem ent rechten of aanspraken op pensioen 
zijn verbonden, door den Gouverneur-Generaal 
ingedeeld in twee groepen, aan te duiden a ls 
pensioensgroep I en pensioensgroep II. Bij 
deze indeeling wordt de ingevolge artikel 5, 
ee rste lid, van het Indisch Burgerlijk P ensioen
reglement tot stand gebrachte rangschikking 
in pensioensgroepen van de burgerlijke lands
ambten zooveel mogelijk tot r ichtsnoer ge
nomen. 

2. Bij wijziging in de indeeling, in het eer
ste lid van dit artikel bedoeld, waarvan over
gang van de pen ioensgroep I naa r de pen
sioensgroep II het gevolg is, blijven ten op
zichte van de op het t ijdstip van ingang diet· 
wijziging in de betrekkelijke ambten dienende 
personen de voorschriften van di t reglement 
bet.re ffende de pensioensgroep I toepasselijk. 

3. H eeft de wijzig ing in de indeeling over
gang van de pensioensgroep II naar de pen
sioensgroep I tengevol~e, dan wordt ten aan
zien van de op het tiidstip van ingang dier 
wijzi ging in de betrekkelijke ambten dienende 
personen de t ijd, wel ken zij tot aan dat t ijdstip 
krachtens de voorschriften van dit reglement 
betreffende de pens ioensgroep II voor pensioen 
in aanmerking konden brengen, voor vier 
vijfde gedeelte a ls diensttijd in aanmerking 
gebracht. 

4. De niet in locale ambten doorgebrachte 
tijd, voor zoover in aanmerking komend a ls 
di ensttijd , geldi g voor pensioen op den voet 
van dit reglement, wordt voor de to pass ing 
daa rvan beschouwd als te zijn doorgebracht in 
locale ambten, die op de in het eerste I id van 
di t artikel bedoelde wijze eveneens worden 
ingedeeld in de daar genoemde pensioens
groepen. 

Art. 4. 1. Europeesche locale ambtenaren, 
d ie eervol uit den localen dienst zijn ontsla
gen, hebben recht op pensioen: 

I. in de pensioensgroep I: 
na een diensttijd van ten minste 20 jaar en 

het bereiken van een leeftijd van ten minste 
50 jaar in localen dienst; 

II . in de pensioensgroep II : 
na een diensttijd van ten minste 25 jaa r en 

het bereiken van een leeftijd van ten minste 
55 jaar in localen dienst; 

2. Aan tot de pens ioensgroep I behoorende 
Europeesche locale ambtenaren, die een dienst
t ijd hebben van 20 jaar en den leeftijd van 
45 jaar in localen dienst hebben bereikt, wordt 
mede pensioen toegekend, indien zij, na laat
stelijk gedurende ten minste 5 jaar te hebben 
gediend in een der bij Regeer ingsverorden ing 
aan te wijzen betrekkingen, welke geacht moe
ten worden in den regel door personen van 
meer gevorderden leeftijd niet of slechts ten 
koste van te groote inspanning naar eisch te 
kunnen worden vervuld, anders dan op eigen 
verzoek eervol ui t di en dienst worden ontsla
gen. 

3. Aa n tot de pensioensgroep II behoorende 
Europeesche locale a mbtenaren, die een dienst
tijd hebben van 25 jaar, word t mede pens ioen 
toegekend, indien zij 11a in localen dienst den 
leeftijd van 50 jaar te hebben bereikt, anders 
dan op eigen verzoek eervol uit dien dienst 
worden ontslagen · op grond van de omstan
di gheid , dat zij wegens andere redenen dan 
welbewezen ziels- of lichaamsgebreken onge
schikt worden geacht voor verderen dienst. 

Art. 5. Ongeacht hun diensttijd en leeftijd 
hebben recht op verhoogd pemioen eervol ui t 
den localen di enst on tslagen Europeesche lo
cale ambtenaren, die uit hoofde van wonden 
of gebreken, bekomen in of door de uitoefP
ning van hun ambt, of ter zake van die uit
oefening, tengevolge van gewelddadige aan
randing of verzet of van met gevaar gepaard 
gaande dienstverr ichtingen, volstrekt onge
schikt zijn verklaard langer te dienen naar 
daartoe door den Gouverneur-Generaal of ten 
aanzien van h en, die buiten ederlandsch
Indië vertoeven, door den Mini ter van Kolo
niën te stellen regelen. 

Art. 6. 1. Aan Europeesche locale ambte
naren wordt na bekomen eervol onts lag uit 
den localen dienst evenredig pen iaen toege
kend: 

a. indien zij een diensttijd hebben van ten 
m inste 5 jaar en uit hoofde van welbewezen 
ziel - of 1 ichaamsgebreken voor verderen d ienst 
ongesch ikt zijn verklaard naar daartoe door 
den Gouverneur-Generaal, of ten aanzien van 
hen, die bui ten Nederlandsch-Indië vertoeven, 
door den Minister van K oloniën te stell en 
regelen; 

b. indien het onts lag is verleend wegens 
een benoeming tot Hoofd van een Departe
ment van Algemeen Bestuur in ederland. 

2. Mede kan na bekomen eervol ontslag uit 
den localen dienst evenredi g pensioen worden 
toegekend aan Europeesche locale ambtenaren, 
die na een diensttijd van ten minste 10 jaa r 
wegens intrekking van de betrekking of zoo
danige verandering dan wel inkrimping van 
den dienst van de betrokken zei fstandige ge
meenschap, dat hunne diensten doo,· den raad 
van die zelfstandige gemeenschap, met inacht
neming van daartoe door den Gouverneur
Generaal te stellen regelen, overbodig zijn ver
klaard, eervol ui t hunne betrekking zijn ont
slagen en niet meer zijn herplaatst. mits op 
het tijdstip van ontslag ui t den localen dienst 
voor hen geen uitzicht op herplaatsing be
stond en zij op dat t ijdstip den 45- jarigen 
leeftijd hadden bereikt. 

Art. 7. 1. Als di enstt ijd kom t in aanmer
king de tijd na het vervul len van het acht
ti ende levensjaar: 

a. gedurende welken als Europeesch locaa l 
ambtenaar bezold iging, voorloopige bezoldi 
g ing, wachtgeld of non-activiteitstractement is 
genoten ten laste van de begrooting van een 
ze lfstandige gemeenschap. 

De t ijd, doorgebracht onder genot van ver
lof bezoldiging met buitenl andsch verlof we
gens langduri gen dienst of met daarvoor in 
de plaats tredend binnenlandsch verlof, of met 
buitenlandsch verlof wegens ziekte (waaronder 
ook begrepen tij d, waa rmede een z.g. kort ver
lof is verlengd wegens ziekte) telt voor de 
helft van den duur van dat ver lof, tot een 
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maximum van een jaar voor alle genoten ver
loven tezamen, behoudens verlenging van dit 
maximum ingevolge bet bepaalde in paragraaf 
tl,. In gelijker voege wordt medegeteld de tijd , 
waarmede een kort verlof naar plaatsen buiten 
Nederland ch-Inclië gelegen wegens ziekte is 
verl engd onder genot van verlofsbezoldiging. 

De tijd, gedurende welken wachtgeld of non
activ iteitstractement is genoten, telt jaar voor 
jaar, wanneer hij is doorgebracht binnen de 
keerkringen en voor de helft, wanneer hij is 
doorgebracht buiten de keerkringen. Die tijd 
komt in de gevallen, dat wachtgeld is toege
kend om andere redenen dan wegens intrek
king van de betrekking of zoodanige verande
ring clan wel inkrimping van den dienst van 
de betrokken zelfstandige gemeenschap, dat de 
diensten van de belanghebbenden door den 
raad van die zelfstandige gemeenschap, met 
ina htneming van daartoe door den Gouver
neur-Generaal te stellen regelen, overbodig 
zijn verklaard, telkens voor niet langer dan 
één jaar in aanmerking, behoudens dat, wan
neer gedurende dien tijd in Nederlandsch
Indië doorloopende dienstverrichtingen zijn 
bewezen, welke ten minste één maand hebben 
geduurd en waarvoor een toelage of dagge ld 
ten laste van de begrooting van een gebieds
deel is genoten, deze tijd steeds in aanmerking 
komt, en niet medetelt voor de berekening 
van het bedoelde jaar. 

Onder een en ander is echter niet inbegrepen 
de tijd, gedurende welken Europeesche locale 
ambtenaren als I id van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal verlofsbezoldiging dan wel 
wachtgeld hebben genoten; 

b. gedurende welken aan Europe sche lo
cale ambtenaren, die onderstand genieten, dan 
wel zonder inkom ten ten laste van de begroo
ting van een zelfstandige gemeenschap zijn, op 
een toelage of daggeld ten laste van zoodan ige 
begl'Ooting doorloopende dienstverrichtingen 
in Nederlandsch-Indiö worden opgedragen, 
welke ten minste één maand duren; 

c. gedurende welken personen, onderworpen 
aan de bepalingen voor Europeanen of ten 
aanzien van wie die bepalingen toepa selijk 
zijn verklaard, zonder Europee ch locaal amb
tenaar te zijn, in locaal ambtelijk verband 
voorloopige bezoldiging, bezoldiging, toelage, 
daggeld of andere doorloopende inkomsten 
t.en la te van de begrooting van een zelf tan
dige gemeenschap hebben genoten, mits de 
onder een andere benaming dan voorloopige 
bezoldiging of bezoldi ging genoten inkomsten 
niet als bij-inkomsten zijn te beschouwen, doch 
het karakter dragen van bezoldiging aan een 
hoofdambt verbonden en die tijd onmiddellijk 
is gevolgd door een aanstelling, die betrokke
nen den staat van Europeesch locaal ambte
naar verleend heeft, of, wanneer hij niet on
middellijk door zoodanige aanstelling gevolgd 
is, ten minste één jaar achtereen heeft ge
duurd. 

De tijd, gedurende welken voorloopige be
zoldiging is genoten door personen, die voor 
den localen dienst zijn uitgezonden, telt van 
den dag van hunne aankomst in Nederlandsch
Indië; 

d. gedurende welken Europeesche locale 
ambtenaren als lid van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal buiten Nederlandsch-Indië 

verblijf hebben gehoud n of aan Europeesche 
locale ambtenaren, die buiten Nederlanclsch
Indië vertoeven wegens een hun verleend bui
tenlandsch verlof of krachtens vergunning van 
den raad van het betrokken gebiedsdeel en 
met ontheffing van het laatstbekleede ambt, 
door dien raad werkzaamheden buiten Neder
landsch-Indië zijn opgedragen, onverschillig of 
daaraan a l dan niet een ige belooning was ver
bonden, mits de opdracht met goedkeuring van 
den Gouverneur-Generaa l is verstrekt. 

Deze tijd telt jaar voor jaar, wanneer hij is 
doorgebracht binnen de keerkringen en voor 
de helft, wanneer hij i doorgebracht buiten de 
keerkringen. Voor zoover hij mede in aanmer
king zou komen krachtens het tweede of dorde 
lid van paragraaf a, vinden deze bepalingen 
geen toepas ing; 

e. gedurende welken in localen dienst door
loopende werkzaamheden zij n verricht door 
personen, niet aan de bepalingen voor Euro
peanen onderworpen of ten aanzien van wie 
die bepalingen niet toepa elij k zijn verklaard, 
die ingevolge dan wel na toepasselijkverkla
ring op hen van d ie bepalingen de hoedanig
heid van Europeesch locaal ambtenaar hebben 
verkregen; 

/. anders dan a l Europeesch locaal ambte
naar doorgebracht in eenige rl e i dienst, welke 
voor pensioen in aanmerking zou komen, in
dien de betrokkene burger] ijk I andsdienaar 
ware in den zin van het Indi ch burgerl ijk 
pensioenreglement. 

2. Voor pensioen in aanmerking komende 
locale dienst telt van den dag, waarop de 
werkzaamheden aangevangen zijn of hervat, 
mits op dien dag door den betrokkene voor die 
werkzaamheden reeds inkomsten zijn genoten 
en anders van den eersten der maand, volgen
de op die, waarin de werkzaamheden zijn aan
gevangen of her vat, tot en met den dag, waar
over aan hem voor het laatst inkomsten wor
den betaal d. 

3. Onvermi nderd hetgeen dienaangaande 
reeds elders is bepaald komt de in de vorige 
leden bedoelde tijd slechts in aanmerking, voor 
zoover die niet reed met pensioen is beloond 
ten laste van het Rijk, van ederlandsch
Indië, van Suriname of Curaçao dan wel van 
een door het openbaar gezag in een der cleelen 
van het Koninkrijk ingesteld pensioenfonds 
of ten laste van een gebiedsdeel in Neder
landsch-Indië. 

4. Bij de berekening van den voor pensioen 
geldenden diensttijd wordt het eindcijfer tot 
jaren en maanden afgerond. Overschietende 
dagen worden voor een volle maand gerekend. 

5. Voor de geldi gmaking van diensttijd als 
bedoeld in de paragrafen c, e en / van het 
eerste I id van dit artikel moet de betrokken 
Europeesche locale ambtenaar, onder overleg
ging van a ll e op dien diensttijd betrekking 
hebbende bescheiden, binnen één jaar nadat 
hij den staat van Europee ch locaal ambtenaar 
heeft verkregen, het verzoek doen aan den 
Vertegenwoordiger der Directie. 

Art. 8. 1. Zij, die in het genot van pen
sioen wenschen te worden gesteld, moeten een 
schriftel ijke aanvraag daartoe, door tusschen
komst van den raad van het gebiedsdeel , 
waarbij zij het laatst in dienst zijn geweest. 
ind ienen aan den Gouverneur-Generaal, of 
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wanneer zij zich buiten Nederlandsch-Indi ë 
bevinden, aan den Mini ter van Kolon iën. 

2. Zij moeten tevens overl eggen: 
a. een door den Vertegenwoordiger der Di

rectie of de Directie zelve geverifieerden 
dienststaat, bevattende a l de gegevens, die 
voor de berekeni'ng van het pensioen noodig 
zijn . Het model van dien staat wordt door den 
Gouverneur-Generaa l vastgesteld ; 

b. een verkl a ring da t a ll e archiefstukken 
zoowel oorspronkel ijke a ls afschr iften, uittrek
sels of minuten, welke zij onder zich mochten 
hebben , ter beschikking zijn gesteld van het 
gezag, of dat zij geen zoodanige stu kken 
onder zich hebben. Deze verklaring kan ook 
in de aanvraag worden opgenomen. 

3. Zoo noodig kan bovendi en worden ge
vorderd de overlegging van een geboorte- of 
doopakte, dan wel , als zoodan ig stuk niet kan 
worden overgelegd, een a kte van bekendheid, 
afgegeven door het Hoofd van plaatselijk be
stuur van de geboorte- of woonpl aats van den 
aanvrager of de verklaring van twee getuigen, 
zoomede van de beslui ten van aanstelling en 
van andere bewijsstukken der gedane opga
ven, of wel gewaarmerkte afschr iften daarvan. 

4. In de gevall en bedoeld bij li d 6, wordt 
de aanvraag bij den Vertegenwoordi ge r der 
Directie of de Directi e zelve ingediend . 

5. H et pensioen wordt verleend door den 
Gouverneur-Generaal, op voordracht van den 
Vertegenwoordi ger der Directie, na overleg 
met Comm issarissen van het fonds , indien de 
ambtenaar zich op het tijdstip van zijn ontslag 
in N ederl andsch-Indië bevindt; anders door 
Ons, op voordracht van de Directie na overleg 
met Commissa ri ssen van het fonds. 

6. In de gevall en, waarin krachtens het 
bepaalde in de artikelen 4, 5 en het ee rste lid 
van artikel 6 rech t op pensioen is verkregen 
da n wel omtrent de toekenning van pens ioen 
door Ons of door den Gouverneur-Generaal is 
beslist, is de Vertegenwoordiger der Directie, 
buiten Nederl andsch-Indië de Directie zelve , 
bevoegd om, met inachtneming van de ter 
zake bestaande voorschriften, pensioen te· ver
leenen. Bezwaren tegen de door den Ver te
genwoordiger der Directie of door de Directi e 
zelve genomen beslu iten kunnen bij den Gou
verneur-Generaal of bui ten Nederlandsch-Indië 
bij den Ministe r van Koloni ën worden inge
bracht, die daartoe, termen aanwezig achtende, 
het beslui t doen herzien. 

Art. 9. 1. Het bedrag van het maande
lijksch pensioen wordt, behoudens het bepaalde 
in het tweede, derde en vierde I id, berekend: 

in de pensioensgroep l naar reden van 1.8 
pct. van den pensioengrondsl ag per dienst
jaar, tot een maximum van 46 pct. van den 
grondslag; 

in de pensioensgroep l l naar red e n van 1.44 
pct. van den pensioeng rondslag per dien t jaa r, 
tot een m ax imum van 46 pct. van den grond
slag. 

2. Wanneer de pensioengrondslag meer dan 
f 1000 bedraagt, stijgt het maandelijksch pen
sioen niet boven 46 pct . van den g rondslag, 
verminderd met 15 pct. van hetgeen die grond
slag meer dan f 1000 bedraagt. 

3. H et gezamenlijk bedrag, dat door een 
Europeeschen localen ambtenaar aan pensioen 
op den voet van dit reglement wordt genoten , 

kan niet meer bedragen dan f 750 ' s maands. 
4. H et in artikel 5 bedoeld verhoogd pen

sioen bedraagt, behoudens het bepaalde in de 
1 eden 2 en 3, 46 pct. van den pensioengrond
slag. 

5. Aan Europeesche locale ambtenaren die 
recht op pensioen kunnen doen gelden wordt, 
indien zij vóór het bereiken van den leeftijd 
van 55 jaar den localen dienst moeten ver
laten in verband met opheffing van de betrek
king of inkrimpi ng van den dienst van de be
trokken zelfstandige gemeenschap, waa rdoor 
hunne di ensten met inachtneming van daar
toe door den Gouverneur-Generaal te ste ll en 
regelen door den raad van die zelfstandige 
gemeen chap overbodig zijn verklaard, geen 
l ager pensioen toegekend dan ten bedrage van 
40 pct. van den pensioengrondslag, tenzij het 
percentage van den pensioengrondslag, dat 
hun bij cloordienen tot het bereiken van den 
leeftijd van 55 jaar als pensioen zou worden 
toegekend, minder dan 40 zou bedra gen, in 
welk geval hun een pensioen wordt toegekend 
tot bedoeld percentage van den pensioengrond
slag. 

6. Als pensioengrondsl ag geldt een bedrag, 
gelijk aan de hoogste maa ndelijk che bezoldi
g ing, gedurende 36 maanden genoten. 

7. Indien de hoogste maandelijksche bezol 
diging niet is genoten gedurende 36 maanden, 
strekt tot pensioengrondslag een bedrag gel ijk 
aan het gemiddelde va n de hoogste en de 
naast daa rbij komende maandelijksche bezol
di g ingen, berekend over 36 maanden . 

8. Waar de in de beide voorgaande leden 
van dit artikel gestelde maatstaf ontbreekt, 
trekt tot pensioengrondslag een bedrag gelijk 

aan de middelsom der genoten maandelijksche 
bezoldigingen. 

9. Bij de bepaling van een pensioengrond
slag wordt met de totaalsom der per kal en
dermaa nd genoten inkomsten rekening gehou
den. 

10. Ten aanzien van hen, di e, na een 
zonder het praedicaat "eervol" verleend ont
slag uit den localen dienst of uit de betrek
king, dan wel na een eervol wegens onge
schiktheid verleend ontslag ui t den localen 
dienst of uit de betrekking, weder in genoem
den dienst zijn werkzaam gesteld in een lagere 
betrekking dan de tevoren door hen bekl eede, 
a lsmede ten aanzien van hen die uit hoofde 
van ongeschiktheid voor de door hen bekleede 
betrekking zijn teruggesteld in een lagere be
trekking, komen bij de 'toepassing van het in 
de voorgaande leden bepaalde de bezoldigin
gen, vóór bedoeld ontslag of vóór bedoelde 
terugstell i ng genoten, niet voor een hooger 
bedrag in aanmerking dan dat van de bij de 
werkzaamstelling in de lagere betrekking toe
gekende bezoldi g ing. 

ll. Voor de Europeesche locale ambte na
ren, die op den voet van artikel 5 van dit 
Reglement, wegens volstrekte ongeschiktheid 
voor verderen dienst in of door de uitoefe
ning van hun ambt of ter zake van die uit
oefening ontstaan, recht op verhoogd pensioen 
kunnen doen gelden, strekt tot pensioengrond
slag de hoogste maandelijksche bezoldig ing, 
welke zij genoten hebben, dan wel genoten 
zouden hebben, indien zij niet tengevolge van 
de omstand igheden, welke tot die ongeschikt-
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heid hebben geleid, verh inderd zouden zijn 
geworden tot het t ijdstip waarop zij eervol uit 
den localen dienst werden ontslagen, door
loopende dienstverrichtingen te bewijzen in de 
laatstelijk door hen bekleede betrekking. 

12. Het pensioen wordt in zijn geheel ge
lijkt ijdi g genoten met de soldij en de toelage, 
verbonden aan de Militaire Willemsorde, en 
aan de benoeming tot Broeder der Orde van 
den Nederlandschen Leeuw en aan de Medaille 
voor Moed en Trouw. 

13. Het maandelijksch pensioen, toegekend 
met medetelling van diensttijd, welke krach
tens de Pensioenwet voor de Spoorwegambte
naren 1925 (Nederlandsch Staatsblad N °. 294) 
met uitgesteld pensioen of een daarmede in 
karakter overeenstemmende uitkeering is of 
kan worden beloond, wordt met het maande
lijksch bedrag van het uitgesteld pensioen of 
van bedoelde uitkeering verminderd. De ver
mindering gaat in, voor zoover op het tijdstip 
van ingang van het pensioen het uitgesteld 
pensioen of de daarmede overeenkomende uit
keering reeds wordt genoten, op dat tijdstip 
en anders gerekend van het t ijdstip, waarop 
het uitgestelde pensioen of bedoelde uitkeering 
ingaat. 

Art. 10. 1. Wanneer iemand, in het genot 
van een met toepass ing van dit reglement ver
leend pensioen den staat van Europeesch lo
caal ambtenaar herkrij gt, vervalt dat pensioen. 

2. Indien hij den localen dienst daarna 
weder verlaat, word t hem, voor zoover hij 
a lthans naar de bepalingen van dit reglement 
alsdan recht of aanspraak op pensioen kan 
doen gelden, een nieuw pensioen toegelegd, 
waarbij zijn gezamenlijke voor pensioen tel 
lende dienstjaren in aanmerking worden ge
bracht doch dat niet lager is dan het bedrag 
van het pensioen, hetwelk tevoren door hem 
werd genoten . Tijd , vóór het herkrijgen van 
de hoedanigheid van Europeesch locaal ambte
naar in localen dienst doorgebracht, waar in 
naast het vroegere pensioen inkomsten zijn 
genoten ten laste van de begrooting van een 
gebiedsdeel , wordt daarbij buiten rekening ge
laten. 

3. H et bepaalde in het vorig lid is mede 
van toepassing op Europeesche local e ambte
naren, die op den voet van de door dit regle
ment vervangen pensioensvoorschriften een 
pensioen genoten, hetwelk niet langer werd 
uitbetaald , doordat zij weder in vasten loca len 
dienst traden . 

Art. ll. 1. Voor het pensioen van een 
Europeeschen localen ambtenaar wordt over tijd, 
die voor de berekening daarvan in aanmer
king komt, ten behoeve van het fonds b ijge
dragen. De bijdragen worden, voor zoover be
treft anderen tijd, dan die, bedoeld in artikel 
7, eerste lid § f van d it reglement, opgebracht 
door h et gebiedsdeel of de gebiedsdeelen, in 
welks of welker dienst de ambtenaar is, of 
geweest is en, voor wat aangaat den in ge
noemde paragraaf omschreven t ijd, door het 
geb iedsdeel of de gebiedsdeelen, in welks of 
welker dienst de betrokkene na het volbrengen 
van evenbedoelden diensttijd voor het eerst 
den staat van Europeesch locaal ambtenaar 
verkrijgt. 

2. Wanneer over den voor de berekening van 
het pensioen in aanmerking komenden tijd 

door twee of meer gebiedsdeelen moet worden 
bijgedragen, wordt de bijdrage over die ge
biedsdeelen omgeslagen naar verhouding van 
de inkomsten, welke de betrokkene ten laste 
van elk dier gebiedsdeelen geniet of genoten 
heeft. 

3. De bijdrage wordt opgebracht : 
a. voor diensttijd als bedoeld in de para

grafen a, b en d van het eerste lid van ar
tikel 7, over het bedrag van de bezoldiging 
en wat daarmede volgens dit reglement wordt 
gelijkgesteld, voorloopige bezoldiging, wacht
geld, non-activiteitstractement, verlofstracte
ment en voor zoover zij althans niet a ls bij 
inkomsten zijn te beschouwen, doch het karak
ter dragen van bezold iging aan een hoofdambt 
verbonden, ook over toelage, daggeld of andere 
doorloopende inkomsten gedurende dien dienst
tijd genoten ten laste van de begrooting van 
een of meer gebiedsdeel en; 

b. voor diensttijd als bedoeld in de para
grafen c en e van het eerste lid van• artikel 7, 
voor zoover deze diensttijd is doorgebracht bij 
hetzelfde gebiedsdeel met eigen geldmiddelen, 
in welks dienst de betrokkene was bij de toe
treding als deelgenoot tot het fonds, over de 
gedurende dien t ijd genoten inkomsten. 

4. Voor het geldig maken voor pensioen 
van diensttijd a ls bedoeld in de paragrafen 
c, e en / van het eerste lid van artikel 7 voor 
zoover deze diensttijd anderen dienst dan lo
calen dienst betreft of is doorgebracht bij een 
ander gebiedsdeel met eigen geldmiddelen dan 
dat, in welks dienst de betrokkene was bij de 
toetred ing tot het fonds moet door het ge
biedsdeel of de gebiedsdee len in welks of 
welker dienst de betrokkene is, een inkoopsom 
aan het fonds worden betaald, berekend vol 
gens de bij dit reglement behoorende tabe l 
III. 

Is de Europeesche locale ambtenaar in dienst 
van twee of meer gebiedsdeelen, dan wordt 
deze inkoopsom over die geb iedsdeelen omge
slagen naar verhouding van de inkomsten, 
welke hij ten laste van elk dier gebiedsdeelen 
gen iet. 

Art. 12 . 1. De in de leden 1 tot en met 3 
van artikel 11 bedoelde bijdragen bedragen 
zooveel ten honderd van de in lid 3 onder 
a en b van dat a r t ikel bedoelde inkomsten a ls 
door Ons op grond van het onderzoe k naar den 
geldelijken toestand van het fonds te lkens 
wordt bepaald. 

2. De aanzuiver ing van de verschul d igde 
bijdrage, bedoeld onder a van lid 3 van ar
tikel 11 , geschiedt in rnaandelijksche term ij 
nen. Indien tevens bijdragen, a ls bedoeld 
onder b van I id 3 van arti kei 11 en ( of) een 
inkoopsom als bedoeld in lid 4 van artikel 11 
verschuldigd zijn , gesch iedt de aanzu ivering 
van het gezamenlijke bedrag dier bijdragen 
met inkoopsom in maandelijksche termijnen, 
waarvan het bedrag gelijk is aan dat de r 
ee rstbedoelde termijnen. 

3. Indien voor in te koopen vroegeren 
anderen dienst dan localen dienst verrekening 
wegens overdracht van pensioenlast met de 
Indische geldm iddelen of met het fonds, ten 
laste waarvan die diensttijd voor pensioen 
geldi g was, plaats heeft gehad of nog zal ge
sch ieden, zal op de in lid 4 van a rt ikel 11 be
doelde inkoopsom in mindering worden ge-
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bracht hetgeen uit de Indische geldmiddelen 
of door het pensioenfonds, waaruit de betrok
kene wordt overgenomen, aan het fonds wordt 
overgedragen. 

Is die inkoopsom gelijk aan of kleiner dan 
de overdrachtsom dan behoeft die vroegere 
andere dienst dan locale dienst om geld ig te 
zijn voor locaal pensioen niet te worden in
gekocht. 

Art. 13. 1. Ten behoeve van de in het 
derde lid van a1·tikel 11, onder a, bedoelde bij 
drage wordt door het betalende gebiedsdeel 2 
ten honderd van de daar bedoelde inkomsten 
van den ambtenaar ingehouden van de door 
hem ten laste van de begrooting van dat ge
biedsdeel genoten inkomsten. 

2. Ten behoeve van de wegens inkoop van 
diensttijd verschuldigde bijdragen ingevolge 
artikel 11, lid 3 onder b en verschuldigde in
koopsom ingevolge artikel 11 , lid 4, wordt 
bovendien van de inkomsten van den Euro
pooschen localen ambtenaar behoudens het be
paalde in den tweeden zin van dit lid inge
houden 2 ten honderd van de in artikel 11 
lid 3, onder b, bedoelde inkomsten, en van de 
inkomsten over den diensttijd bedoeld in Jid 
4 van artikel 11, tenzij: 

a. wat betreft den in te koopen vroegeren 
anderen dienst dan loca len dienst verrekening 
wegens overdracht van pensioenlast met de 
Indische geldmiddelen of met het fonds ten 
Jaste waarvan die diensttijd voor pensioen 
geldig was , pl aats heeft gehad of nog zal 
gesch ieden; 

b. over bedoel de inkomsten reeds · pensioens
bijdragen aan de Indische geldmiddelen of 
wel aan de geldmiddelen van zelfstandige ge
biedsdeelen dan wel aan de betrokken pen
sioenfondsen mochten zijn voldaan, in welk 
geval reeds betaalde bijdragen in mindering 
komen van het totaal bedrag, dat door het be
talende gebiedsdeel zou zij n ingehouden, in
dien de voorafgaande voldoening a ls bedoeld 
niet mocht hebben plaats gehad. 

Voor de toepassing van dit voorschrift ge
schiedt de berekening van de inkomsten, in 
militairen dienst bij de landmacht in Neder
landsch-Indië of elders genoten , volgens een 
door den Gouverneur-Generaal voor de toepas
sing van het Indisch burgerlijk pensio_~n
reglement vastgestelden maatstaf. Voor t1Jd, 
welke buiten Nederlandsch-Indië is doorge
bracht, geschiedt de berekening alsof betrok
kenen gedurende dien tijd een ma'.':ndelijksche 
bezoldiging hadden genoten, gehJk aan de 
helft van de eerste door hen in localen dienst 
genoten bezoldiging, met dien verstande, dat 
niet meer wordt gevorderd dan een bedrag, 
gelijk aan die eerste maandelijksche bezoldi
ging. 

Voor zooveel door den betrokkene over den 
in te koopen anderen dan loca len diensttijd 
nog niet is voldaan, wat voldaan zou moeten 
zijn of worden om dien tijd krachtens de voor 
dien anderen dienst geldende pensioensbepa-
1 ingen te doen medetell en voor pensioen op 
den voet dier bepalingen, is de betrokkene aan 
het betalende gebiedsdeel ook dat bedrag ver
schuld igd. 

3. Het door den ambtenaar ingevolge het 
tweede lid van dit artikel verschuldigde wordt 
aangezuiverd door buitengewone inhoudingen 

op zijn bezoldiging of andere ten l aste van de 
begrooting van het gebiedsdeel betaald wor
dende inkomsten , dan wel op zijn pensioen, 
ten beloope van 2 ten honderd van de bedra
gen daarvan, voor zooveel het niet verrekend 
kan worden met aan hem terug te betalen bij 
dragen, met di en verstande, dat na toeken
ning van pensioen de inhouding, indien noo
dig, zoodanig wordt verhoogd, dat de aanzui
vering afloopt uiterlijk in 5 jaren. 

4. Indien de aanzuivering op de in het 
vorig lid bedoelde wijze niet meer kan plaats 
vinden door ontstentenis van bezoldiging of 
andere inkomsten ten laste van de begrooting 
van het geb iedsdeel of van pensioen, blijft in 
elk a nder geval dan dat omschreven in artikel 
14, het recht tot terugvordering van het niet 
aangezuiverde deel voor het in lid 1 van dit 
artikel bedoelde, betalende gebiedsdeel voort
bestaan. 

Art. 14. 1. W anneer een ambtenaar in loca
len dienst wegens ongeschiktheid voor de ver
dere vervulling van zijn betrekking, veroor
zaakt door ziekten of gebreken, zonder aan
spraak op pensioen wordt ontslagen, ontvangt 
het gebiedsdeel, dat de bijdrage betaalde, deze 
terug. De ongeschiktheid moet worden vastge
steld op de wijze als bedoeld in artikel 6, lid 
1, onder a, van dit reglement. 

2. H et gebiedsdeel geeft den ambtenaar, 
voor wien het betaalde, terug het deel , dat het 
op hem verhaalde. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Van de uitkeeringen aan de weduwen 
en weezen. 

Art. 15 . 1. In dit hoofdstuk wordt onder 
,,deelgenoot" verstaan, de deelgenoot a ls be
doeld onder a en b van paragraaf G van ar
tikel 1, die den leeftijd van 18 jaren heeft 
bereikt en wiens bezoldiging of gedurende het 
loopende deelgenootschap genoten hoogste be
zoldiging f 50 's maands of meer bedraagt of 
heeft bedragen. 

2. De deelgenooten worden onderscheiden 
in "vrijwillige" of "verplichte", naar gelang 
zij a l dan niet deelgenooten zijn op den voet 
van het bepaalde in artikel 17. 

Art. 16. 1. M et uitzondering van de perso
nen, bedoeld in artikel 19, wordt aan de we
duwen van deelgenooten pensioen en aan 
hunne weezen onderstand toegekend ten I aste 
van het fonds. Op de uitkeeringen bestaat geen 
recht, indien de door den deelgenoot nagelaten 
schuld aan het fonds niet wordt aangezuiverd, 
hetzij ineens, hetzij in door de Directie of in 
Nederlandsch-Indië door haar Vertegemvoor
diger vast te stell en termijnen. 

2. Onder weezen worden in dit reglement 
verstaan minderjarige kinderen van overleden 
deel genooten, di e geboren zijn uit een huwe
lijk, dan wel volgens het N ederlandsch, Ne
derlandsch-Indisch, Surinaamsch of Curaçaosch 
recht gewettigd zijn. 

Art. 17. 1. Mannelij ke verplichte deelge
nooten, die uit den localen dienst worden ont
slagen zonder toekenning van pensioen, of 
wier pensioen vervalt, beh alve zij, die bij dat 
ontslag of bij het vervallen van het pensioen 
deel genoot worden in een ander onder R egee
ringstoez icht gesteld Indisch Weduwen- en 
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Weezenfoncls of in vasten dienst treden bij 
het beheerskantoor in N ederla ndsch-Indië van 
de Indische pensioen- en weduwen- en weezen
fondsen, kunnen voor de vrouw, met wie zij 
gehuwd zijn op het tijdstip, waarop vaststaat 
da t zij hebben opgehouden verplich t deelge
noot in het fonds te zijn, voor de kinderen uit 
dat huwelijk, voor hunne kinderen uit vroegere 
huwelijken en voor hunne gewettigde kinde
ren, di e op meerbedoeld tijdstip reeds geboren 
waren, vrijwillig deelgenoot in het fonds blij 
ven. Gelijke bevoegdheid onder dezelfde be
perkingen hebben vrouwelij ke verpl ich te deel
genooten, die zonder toekenning van pensioen 
uit den localen dienst worden ontslagen of 
wier pensioen vervalt, voor hare kinderen uit 
het huwelijk met den m an, met wien zij ge
huwd zijn op h et tijdstip, waarop vaststaat, 
dat zij hebben opgehouden verplicht dee lge
noot in het fonds te zij n, voor h a re kinderen 
uit vroegere huwelijken en voor hare gewettig
de kinderen, di e op dat tijdstip reeds geboren 
waren. 

2. Daartoe hebben belanghebbenden zich , 
a l naar gelang hunne bijdrage laatstelijk in 
N ederla ndsch-Indië of in N ederland werd vol
daan, bij aangeteekend schrijven te wenden 
tot den Vertegenwoordiger der Directie of tot 
de Directie zei ve. 

3. I s d in het vorige lid bedoelde kennis
gev ing niet ontvangen binnen 6 maanden na 
het t ijdstip, in lid 1 genoemd, dan worden de 
betrokkenen geacht van hun deelgenootschap 
te hebben afgez ien. 

4. Zoodra de Vertegenwoordiger der Di rec
t ie er kenn is van krijgt dat een verplicht deel
genoot, die in de termen valt vrijwillig deel
genoot te worden, uit den localen dienst is 
ontslagen zonder toekenning van pensioen, 
dan wel dat het pensioen van een zoodani g 
verplichte deelgenoot is vervallen, vestigt hij, 
indien die deelgenoot betrekkingen heeft a ls 
in lid 1 bedoeld en in N ederlandsch-Indi ë ver
blijf houdt, de aandacht van de betrokkene op 
het voorkomende in de vor ige 3 leden van dit 
artikel. Op overeenkomstige wijze wordt ge
handeld door de Directie, indien de betrok
kene bui ten Nederlandsch-Indië vertoeft. De 
betrokkenen 1',mnen er zich ech ter nimmer op 
beroepen dat hunne aandach t niet op den 
inhoud van bedoel de leden is gevest igd. 

5. Zij , die vóór het e inde van den in lid 3 
genoemden termijn overlijden en zich nopens 
het behoud van hun deelgenootschap niet heb
ben uitgesproken, worden, indien zij in de 
termen zouden zijn gevallen van vrijwillig 
deelgenoot te worden en betrekkingen nalaten 
als in lid 1 bedoeld , geacht deelgenoot te zijn 
gebleven. 

6. Deelgenooten, a ls in dit arti kel bedoeld, 
d ie van woonplaats ve randeren, zij n ve rplicht 
daa rvan kennis te geven: 

a . indien zij hunne bijdrage in N ederla ndsch
Indië voldoen, aan den Vertegenwoordiger der 
Directie; 

b. indien zij hunne bijdrage in N ederland 
voldoen, aan de Directie . 

7. Zij , di e zonder toekenning van pensioen 
uit den Joca len dienst worden ontslagen en op 
het tijdstip waarop het ontslag vaststaat reeds 
op grond van artikel 32, Jid 5, als verplicht 
deelgenoot waren afgevallen, zijn van het vrij
willig deelgenootschap uitgesloten. 

8. Vrijwillige deelgenooten zijn te a llen 
tijde bevoegd het vrijwillig deelgenootschap 
op te zeggen. De mededeeling daarvan dient 
bij aangeteekend schrijven te gesch ieden en 
te worden gezonden in N ederlandsch-Indië aan 
den Vertegenwoordiger der Di rectie, elders 
aan de Directie zelve. De gewone bijdrage is 
dan verschuldigd tot het e inde van de maand, 
waarin de Vertegenwoordiger der Di recti e of 
de Directie zelve van dit verlangen heeft ken
ni s gekregen, terwijl ook het recht op uitkee
ring da n ophoudt met het e inde dier maand. 
Opzegging van dit vrijwillig deelgenootschap 
kan niet worden herroepen. Vernieuwing van 
een zoodanig opgezegd deelgenootscha p is even
min toegelaten. 

Art. 18. 1. De verpl ichting tot bijdragen 
ten behoeve van uitkeering aan weduwen en 
weezen vervalt : 

a. voor den ongehuwden gepensionneerden 
m a nnelijken ambtenaar, die den leeftijd van 
65 ja ren heeft bereikt o f overschreden, indien 
hij geen minderjarige, wettige {ook gewettig
de) kinderen heeft; 

b . voor den gehuwden gepens ionneerden 
m annelijken ambtenaa r, di e den leeftijd van 
65 jaren heeft bere ikt o f oversch reden, ind ien 
zij ne echtgenoote aan haa r laatste huwelijk 
geen aanspraak ka n ontleenen op pensioen ten 
laste van het fonds en hij evenmin minder
jarige, wettige {ook gewettigde ) kinderen be
zit· 

e'en en ander met ingang van de maand , 
volgende . op die, waarin het zes en zestigste 
levensjaar is ingegaan of waa r in de deelge
noot heeft opgehouden betrekkingen te heb
ben, di e bij zijn ove rlijden recht op ui t keering 
uit het fond zouden hebben; 

c. voor de gepensionneerde vrouwelij ke 
ambtenaar, die den leeftijd van 50 jaren heeft 
bereikt of overschreden en geen minderjarige 
wettige kinderen heeft , die tengevolge van 
haa r deel genootschap rech t op uitleering heb
ben en zulks met ingang van de maand, vol
gende op die waarin het een en vij ftigste 
levensjaar is ingetreden o f de dee lgenoote 
heeft opgehouden ki nde ren te hebben a ls vo
r enbedoeld . 

2. De deelgenooten op wie lid 1 van toepas
sing wordt, zijn ver pi icht daarvan kennis te 
geven, in N ederl andsch-Indië aan den Ver
tegenwoordi ger der Directie, buiten N eder
landsch-Indië aan de D irectie zelve. Bij ver
zu im van kenn isgeving binnen 5 ja ren worden 
de reeds ingehouden bijdragen niet terug
gegeven. 

3. Indien een gepensionneerd ambtenaar, 
voor wien ingevolge het bepaa lde in lid 1 
de verplich t ing tot bijdragen heeft opgehou
den , hertrouwt met een vroegere echtgenoote, 
met wie hij gehuwd is geweest gedurende den 
tijd, waari n die verplichting nog bestond, he r
leeft die verplich ting voor hem en blijft a ,·tikel 
19, onder a en b buiten toepassing. Hij is, ge
rekend van den eersten der maand, waarin het 
huwelij k is gesloten, de gewone bijdrage ver
schuldigd. Voor de betaling van huwelijks
bijdragen geldt de bepaling van arti ke l 27, 
1 id 2 en voor de terugbetali ng van ex tra bij 
dragen die van artikel 28, 1 id 7 ; voor de ve r
plichte kennisgeving ook van deze huwelijken 
en de gevolgen van het verzuim daarvan gel
den de leden 3, 4 en 5 van artikel 27. 
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Art. 19. Geen recht op uitkeer ing ten laste 
van het fonds hebben: 

a. de weduwe van een gepensionneerden 
ambtenaar, die nog deelgenoot is en gehuwd 
is na het verstrijken van de maand, waarin hij 
zijn ze, en zestigste levensjaa r is ingegaan; 

b. de weezen uit een derge lijk huwelijk; 
c. de weezen geboren uit een huwelijk, ge

sloten door een gepensionneerde vrouwelijke 
ambtenaar na het ve rstrijken van de maand, 
waa rin zij haar een en vijf t igste levensjaar is 
ingegaan; 

d . de door een gepens ionneerden ambte
naar, nadat de bij a rtikel 18 bedoelde ver
plichting heeft opgehouden, gewettigde kin
deren. 

Art. 20. 1. H et weduwe npensioen wordt 
be rekend naar den in artikel 1 onder F be
doelden pensioengrondslag. 

2. Bij de berekening der uitkee ringen aan 
de nagelaten betrekkingen van iemand, di e 
op den voet van artikel 17 vrijwilli g deelge
noot is geb leven, wordt aangenomen, dat voor 
hem als pensioengrondslag heeft gegolden de 
pensioengrnndslag, bedoeld in artikel 25, lid 
5, eersten zin, of lid 6. 

3. In de berekening, bedoeld in de voor
gaande lede n moet worden begrepen de di enst, 
doorgebracht als lid van den V olksraad onder 
genot van wachtgeld, da n wel a ls lid van het 
College van Gedelegeerden van den Volksraad. 

Art. 21. 1. Behoudens het bepaalde in de 
vo lgende leden van dit artikel , bedraagt het 
weduwen.pensioen per m aand 22½ ten honderd 
van den in a rtike l 1, onder F , bedoelden pen
s ioengrondslag tot een maximum van f 225. 

2. Indi en een deel genoot bij over! ij den in 
dienst van een zelfstand ige gemeenscha p den 
leeftijd van 35 jaar nog niet had bereikt, 
wordt op het weduwenpensioen, berekend op 
de wijze a ls in lid 1 van dit artikel aange
geven een toeslag gelegd van 3 te n honderd 
voor ~Ik vol j aar, dat de deelgenoot bij zijn 
overlijden jonger was da n 35 jaar, eveneens 
tot een maximum van het vermeerderd pen
sioenbedrag van f 225 's maands. 

3. Bedraagt het pensioen der weduwe van 
een in dienst van een zelfstandige gemeen
schap ove rl eden deelgenoot, die den leeftij d 
van 35 jaar nog niet had bereikt, minder dan 
het zou hebben bedragen, a ls het met toepas
sing van de leden 1 en 2 van di t arti kel zou 
zijn toegekend bij overlijden van den deelge
noot op een vroeger tijdstip, dan wordt dit 
laatste pensioen toegekend , behoudens een 
maximum van f 225 's maands. 

Art. 22. 1. V oor de kinderen van eèn over
leden mannelijken deelgenoot, wier moeder 
recht heeft op pensioen ten I aste van het 
fonds (halve weezen) bedraagt de onderstand 
behoudens het bepaalde in I id 3 van dit a rti
kel: 

voor 1 kind: 25 ten honde rd van het aan
komend weduwenpensioen; 

voor 2 kinderen: 40 ten honderd van het 
aankomend weduwenpens ioen.; 

voor 3 kinderen: 50 ten honderd van het 
aankomend weduwenpensioe n ; 

voor 4 kinderen: 55 ten honde rd van het 
aankomend weduwenpensioen; 

voor 5 of mee r kinderen: 60 ten honderd 
van het aankomend weduwenpensioen . 

2. Indien de moeder geen recht heeft op 
pensioen ten l aste van het fonds, of wanneer 
zij eveneens ove rl eden is, bedraagt de onder
stand voor de kinde ren van een overleden 
deel genoot ( volle weezen) : 

voor 1 kind: 40 ten honderd van het aan
komend weduwenpens ioen; 

voor 2 kinderen: 70 ten honderd van het 
aankomend weduwenpensioen ; 

voor 3 kinderen: 100 ten honderd van he t 
aankomend weduwenpensioen ; 

voor 4 kinderen: 115 ten honderd van het 
aankomend weduwenpensioen ; 

voo r 5 of meer kinderen : 120 ten honderd 
van het aankome nd weduwenpensioen. 

3. H et weduwenpensioen , waarvan voor de 
bereke ning van den onderstand voor de in lid 
1 van dit artikel bedoelde weezen wordt uit
gegaan, bedraagt ten hoogste f 200 's maands. 

4. De regeling van den onderstand, toe
komende aan kinderen van een overleden 
vrouwelijke dee lgenoot, geschiedt op den voet 
van het bepaalde bij lid 2, met dien ve rstande 
dat in de plaats van het daarin bedoelde we
duwenpensioen als grondsl ag voor de bereke
ning wordt genomen het pensioen, waarnp de 
weduwe van een deelgenoot, die a ls ambtenaar 
in geheel dezelfde om tandigheden verkeerde 
a ls de vrouwel ijke deelgenoote, recht zou kun
nen doen gelden. 

5 . Volle weezen , wier vade r en moeder bij 
hun overlijden deelgenoot waren , hebben r echt 
op onderstand zoowel van vaders- a ls van 
moeders-zijde . 

6. Toekenning van onderstand ,aan weezen , 
di e denzelfden vader hebben, doch uit ver
schill ende moeders geboren zijn, geschiedt voor 
iedere groep afzonderlijk, met di en versta nde, 
dat de onderstand van a lle groepen van volle 
weezen berekend wordt naar het weduwen
pensioen, waarvoor de vader bij zijn overlijden 
deelgenoot was. Gewettigde kinderen, wier 
ouders geen huwelijk hebben aangegaan, zoo
mede de moederlooze kinderen, die de vader 
bij zijn toetreden a ls deelgenoot had, worden 
tezamen gerekend als te zij n gesproten uit één 
huwelijk. 

7. Zoolang de door den deelgenoo t nage
l aten weduwe pens ioen geniet ten l aste van 
het fonds, mag het gezamenlijk bedrag van de 
onderstanden het bedrag van dat pensioen 
niet overtreffen. 

8. Indien ook de door den deelgenoot na
gelaten weduwe is overleden of indien zij geen 
recht heeft op pensioen ten laste van h et 
fonds, mag het gezamenlijk bedrag van de 
onderstanden het dubbele van het weduwen
pensioen, waarvoor de vader bij zijn overlijden 
deel genoot was, niet overtreffen. 

9. Indien het gezamenlijk bedrag van de 
onderstanden van uit verschillende h uwe lijken 
van den deelgenoot nagelaten weezen de in l id 
7 of lid 8 van di t artikel bedoelde max ima 
zou overschrijden, geschiedt de verminde ring 
in die r voege, dat de verhouding, di e volgens 
de aanvankelijke berekening tusschen de on
derstanden bestaat, dezelfde blijft. 

Art. 23. 1. E en weduwe, di e een nieuw 
huwelijk aangaat, verliest haar pens ioen met 
ingang van de maand, volgende op di e, waar in 
het huwelij k pl aats heeft. 

2. Bij ontbinding van het ni euwe huwelijk 
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wegens overl ij den van den ech tgenoot, treedt 
zij weder in het genot van het vor ig pens ioen 
dan wel van het hoogere pen ioen, waarop zij 
ingevolge het laatstelijk gesloten huwel ijk ten 
laste van het fonds recht zou kunnen doen 
gelden, en zulks van en met den eersten dag 
van de maand, waar in dat overlijden p laats 
heeft. 

3. I n geval van ontbinding van het n ieuwe 
huwelij k door echtscheiding treedt de weduwe 
weder in het genot van het verloren pens ioen 
en zulks van en met den eersten dag van de 
maand, waarin het vonnis in de registers van 
den burgerlij ken stand is ingeschreven . 

4. Tot de betaling van pensioen wordt tel 
kenmale eerst overgegaan, nadat van de we
duwe is ontvangen een schriftelij ke verklar ing 
dat zij ongehuwd is, ook in den zin van artikel 
39. Een weduwe, d ie een verklaring ind ient, 
welke met de waarheid in strijd is, verl iest 
voor goed alle recht op pen ioen. 

Art. 24. De ten behoeve van uitkeeringen 
aan weduwen en weezen door de deelgenooten 
aan het fonds verschuldigde bijdragen worden 
onderscheiden in gewone, buitengewone, hu
wel ij ks- en extra bijdragen. 

Art. 25. 1 . De gewone bijdrage bedraagt 
voor mannel ijke deelgenooten 5 en voor vrou
welijke 2½ ten honderd van de bedragen, als 
bedoeld onder a, van het derde lid van ar
ti kei 11 of van de pensioenen. 

2. Bij overlij den van een deelgenoot zij n 
van de in het eerste I id van d it artikel be
doelde inkomsten of van de pensioenen, ind ien 
deze eindigen na het e inde van de maand, 
waarin het overlij den plaats vindt, de in dat 
lid bedoelde bijdragen slechts verschuldigd 
tot en met d ie over de maand van overlijden. 

3. Behoudens het bepaalde bij lid 4 zij n 
deelgenooten, die tij delij k geen inkomsten ten 
laste van de geb iedsdeelen genieten, gewone 
bijdragen verschuldigd over den pensioen
grondslag op het oogenblik, dat zij nog zoo
danige inkom ten genoten, met d ien verstande, 
dat die grnndslag niet meer zal bedragen dan 
f 1000 's maands. 

4. B ij tijdelijken stilstand van het pensioen 
is de bij drage verschuldigd naar den maatstaf 
van het toegekende pensioen . 

5. Behoudens het bepaalde bij lid 6 wordt 
voo r hen, d ie op den voet van arti kel 17 vrij 
will ig deelgenoot zij n gebleven, de bijdrage 
geheven over den pensioengrnndslag op het 
oogenblik, dat zij ophielden verplicht deelge
noot te zijn, welke grondslag echter voor de 
berekening d ier bijdrage niet meer zal geacht 
worden te bedragen <lan f 1000. Indien zij 
ech ter op dat tij dstip bij eervol ontslag uit 
den localen dienst recht op eigen pensioen 
zouden hebben kunnen doen gelden krachtens 
het bepaalde onder A en C van het eerste lid 
van artikel 4 van het Europeesch locaal pen
sioenreglement 1931, zooa ls dat artikel l uidde 
vóór de wijziging bij Nederla,ndsch Sta,a,tsblad 
1934, N °. 544, I ndisch Sta,a,tsblad 1934, N°. 
594, of krachtens het bepaalde bij het eerste 
lid van artikel 4 van dat reglement, zooals 
dat a rti kel lu idt na evenbedoelde wijziging, 
wordt de bijdrage, mede behoudens het be
paalde bij 1 id 6, geheven over het pensioen 
dat alsdan zou zij n toegekend. 

6. Zij , die vrijwillig dee lgenoot in het fonds 

zij n gebleven, kunnen van a f e lk door hen te 
bepalen t ijdstip den voor hen a ls zoodan ig ge l
denden pensioengrondslag verminderen tot een 
lagere som dan dien grondslag, welke som 
echter niet kleiner mag zij n dan f 50 's maands. 

Een op dezen voet verminderde pensioen
grondslag kan n iet weder worden verhoogd. 

7. Door hen, die de gewone bijdrage vol
doen over den pensioengrondslag bedoeld in 
lid 5, eersten zin, of den verminderden pen
sioengrond lag, bedoeld in l id 6, wordt op dien 
voet aan het fonds bijgedragen tot en met de 
maand, waarin zij als zij in localen dienst 
waren gebleven en na hun ontslag onafgebro
ken in ederlandsch-Indië hadden gediend, 
bij eervol ontslag uit dien dienst, recht op pen
sioen zouden hebben krachtens de op het tij d
stip van het ontslag gegolden hebbende be
palingen van het eerste lid van artikel 4 van 
het Europeesch locaal pensioenreglement 1920, 
van de paragrafen A en C van het eerste li d 
van artikel 4 van het Europeesch locaal pen
ioenreglement 1931, zooal dat artikel luidde 

vóór de wijziging bij Nederlandsch Sta,a,tsbla,d 
1934 N°. 544, I ndisch Sta,a,tsblad 1934 N °. 
594, of van het eerste lid van artikel 4 van 
laatstgenoemd reglement, zooals dat artikel 
luidt na evenbedoelde wijziging. Daarna wordt 
de bijdrage geheven over het pensioen, dat 
alsdan volgens de bij het ontslag uit den loca
len dienst gegolden hebbende pensioenbepa
l ingen zou zij n toege kend. Dat pens ioen wordt 
berekend naar een pensioengrondslag, gel ijk 
aan den pensioengrondslag, bedoeld in lid 5, 
eersten zin, o f, ind ien gebruik is gemaakt van 
het in l id 6 gegeven recht, van den laagsten 
verminderden pens ioengrondslag. 

Art. 26. 1. De buitengewone bijdrage be
draagt voor mannen: 

I. wegens toetreding als deelgenoot: 
a. voor hen, d ie n iet uit Nederland ter be

noem ing tot locaal ambtenaa r in vasten dienst 
zijn u itgezonden, het bedrag over een maand 
van de bij die toetredi ng genoten wordende 
of gel dende bezoldiging; 

b. voor hen, die uit ederland ter benoe
ming tot locaal ambtenaar in vasten dienst 
zijn uitgezonden en wier u itzending wordt ge
volgd door een zoodanige benoem ing en doo r 
het genot van de daarbij toegekende bezold i
g ing, het bedrag over een maand van de door 
deze benoem ing genoten wordende bezoldig ing; 

c. voor hen, die uit Nederland ter benoe
ming tot locaal ambtenaar in vasten dienst 
zijn uitgezonden, doch w ier uitzending niet 
wordt gevolgd, óf door een zoodanige benoe
ming, of, ind ien wel benoemi ng plaats heeft, 
door het genot van de daarb ij toegekende be
zoldiging, het bedrag over een maand van de 
voorloopige bezoldiging. 

II. bij vermeerdering van bezoldiging, het 
verschil tusschen de nieuwe maandel ijksche 
bezold iging en de hoogste gedurende het loo
pende deelgenootschap reeds genoten maande
lijk che bezoldiging. I s dit versch il negatie f, 
dan behoeft geen buitengewone bij drage te 
worden voldaan. 

2. V rouwelij ke deelgenooten betalen de 
helft van de bui tengewone bijdrage, welke in 
gel ijke omstandigheden door mannelijke deel
genooten verschuldigd zou zijn. 

Art. 27. 1. De huwel ijksbijdrage bedraagt : 
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a. voor m annen, die bij den aanvang van 
hun deelgenoot,achap gehuwd zijn : 

I. indien zij zonder daartoe uit Nederland 
te zijn ui tgezonden, in vasten localen dienst 
treden, het bedrag over een maand van de bij 
de toetred ing genoten wordende of geldende 
bezoldig ing; 

II. indien zij uit Nederland ter benoeming 
tot locaal ambtenaar in vasten dienst zijn uit-
gewnden en hunne uitzending door een zoo
danige benoeming en door het genot van de 
daarbij toegekende bezoldig ing wordt gevol gd, 
het bedrag over een maand van de door deze 
benoeming genoten wordende bezoldiging; 

III. indien zij uit Nederland ter benoeming 
tot locaal ambtenaar in vasten dienst zijn ui t
gezonden, doch hunne ui tzending niet wordt 
gevolgd, è,f door een zoodan ige benoeming, of, 
indien wel benoéming plaats heeft, door h et 
genot van de daarbij toegekende bezoldiging, 
het bedrag over een maand van de voorloop ige 
bezoldiging; 

b. voor mannen, die gedurende hun deelge
noorachap in het huwelij k treden , het bedrag 
over een maand van de hoogste gedurende het 
loopende deelgenootschap reeds genoten of ge
golden hebbende bezoldiging; 

c. voor gehuwde mannen, wier bezoldiging 
wordt vermeerderd, het versch il tusschen de 
nieuwe maandelijksche bezoldiging en de hoog
ste gedurende het loopende deelgenootsch ap 
reeds genoten maandelijksche bezoldiging. Is 
dit verschil negatief , dan behoeft geen huwe-
1 ijksbijdrage te worden voldaan; 

al welke onder a, b en c bedoel de bedragen 
bij zoodanige leeftijden van de echtgenooten, 
als in de bij dit reglement behoorende tabel 
len I en II zijn vermeld, worden verhoogd met 
zooveel ten honderd, a ls die tabell en aangeven. 
.Bij het vasratellen van de leeftijden tellen 6 
maanden of meer voor een geheel jaar, terwijl 
een tijdvak van minder dan 6 maanden wordt 
verwaarloosd. 

d. voor vrouwen, die bij den aanvang van 
h aar deelgenootschap gehuwd zijn, of geduren
de h aar deelgenootschap in het h uwelijk tre
den , a lsmede voor gehuwde vrouwen, wier 
bezoldiging wordt vermeerderd, 30 ten hon
derd van de huwelijksbijdrage, welke in ge
lijke omstandigheden door mannelijke deel
genooten verschuldigd zou zijn, met dien 
verstande, dat voor gehuwde vrouwelijke deel 
genooten leeftijdsverschil tusschen de echtge
nooten geen aanleiding geeft tot verhoogi ng 
van hare bijdrage. 

2. Voor het huwelijk met een vroegere echt-
genoote of met een vroegeren ech tgenoot, waar
voor gedurende het ]oopende deelgenoorachap 
reeds huwelijksbijdrage aan het fonds werd 
voldàan, is de betrokkene niet opnieuw de in 
Jid 1 van dit artikel bedoelde huwelijksbij 
drage verschuldigd, met dien verstande, dat, 
indien in het tijdvak tusschen de ontbinding 
van het laarate huwelijk van den deelgenoot 
of de deelgenoote en het aangaan van het 
nieuwe huwelijk de bezoldiging van den deel
genoot of van de deelgenoote is vermeerderd, 
de onder c en onder d van lid 1 van dit 
artikel bedoelde bijdragen voor zoover en in 
de gevall en, dat deze moeten worden voldaan, 
a lsnog verschuldigd worden. Voor de betaling 
van deze bijdragen geldt het bepaalde in de 
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leden 9, 10, 13, 14, 16 en 17 van artikel 32. 
3. I eder deelgenoot, die in het huwelijk 

treedt, is verplicht daarvan ken nis te geven 
in N ederlandsch-Indië aan den Ver tegenwoor
di ger der Directie door tusschenkomst van het 
gezag, dat zijne inkomsten betaalbaar stelt, 
elders aan de Directie zelve. 

4. Indien aan de in l id 3 bedoelde ver
plichting niet is voldaa n binnen een jaar na 
den dag, waarop het huwelijk is voltrokken, 
wordt het bedrag der door den deelgenoot ver
schuldigde huwelijksbijd rage 10 ten honderd 
hooger. Bovendien verbeurt deze een boete 
van 1 ten honderd van het oorspronkelijk ver
schuldigd bedrag voor elke maand, welke hij 
na h et verstrijken van dien termijn zonder 
kennisgeving heeft laten verloopen en zulks 
tot en met de maand, waar in de schuld in 
haar geheel wordt aangezuiverd of waarin het 
huwelij k ter kennis van den Vertegenwoordi
ger der Directie of van de Directie zelve is 
gebracht en, indien in het geheel geen kennis 
is gegeven van het huwelijk, tot en met de 
maand, waarin de schuld in haar geheel wordt 
aangezuiverd of waarin met de aanzuivering 
der schuld in termijnen een aanvang wordt ge
maakt. Wat de wijze van aanzuivering ervan 
betreft, wordt de boete mede a ls een verhoo
ging der huwelijksbijdrage aangemerkt. 

5. Indien blijkt, dat een deelgenoot bij 
zijne toetred ing tot het fonds in strijd met de 
waarheid heeft verkl aard ongehuwd te zijn, 
wordt het bedrag der door hem verschuldigde 
huwelijksbijdrage met 10 ten honderd ver
hoogd. Bovendien verbeurt de deelgenoot een 
boete van 1 ten honderd van het oorspronke
lijk verschuldigd bedrag voor elke maand, 
welke na zijne ind iensttreding is verloopen, en 
zulks tot en met de maand, waarin de schuld 
in haar geheel wordt aangezuiverd of waarin 
met de aanzuivering der schul d in termijnen 
een aanvang wordt gemaakt . W at de wijze 
van aanzu ivering ervan betreft, wordt de boete 
mede als een verhooging der huwelijksbijdrage 
aangemerkt. 

6. Behoudens het bepaalde bij lid 2 en lid 7 
is de huwelij ksbijdrage, bedoeld bij lid 1, 
onder a, onder b en onder d, bij elk opvolgend 
huwelijk opnieuw verschuldi gd. 

7. Vrouwelijke deelgenooten behoeven aan 
huwel ij ks- en extra bijdragen, tezamen nooit 
meer te voldoen dan 30 ten honderd van de 
hoogste door haar gedurende het loopende 
deelgenootschap reeds genoten of gegolden 
hebbende bezoldig ing over een maand. 

8. Vrouwelijke deelgenooten, die a ls gevolg 
van haar huwelijk vóór of met ingang van 
het einde der maand, waarin dat huwelijk 
plaats heeft, anders dan op verzoek, uit den 
localen d ienst worden ontslagen en geen vrij 
will ig deelgenoot blijven op den voet van ar
t ikel 17, zijn de huwelijksbijdrage voor di t 
huwelijk niet verschuld igd . 

Art . 28 . 1. Ongehuwde mannelijke en vrou
wel ijke deelgenoot.en met kinderen, die bij hun 
overlijden recht op onderstand zouden hebben, 
zijn bij toetreding a ls deelgenoot een extra 
bijdrage verschuldigd van 30 ten honderd: 

a. indien zij niet uit Nederland ter benoe
ming tot locaal ambtenaar in vasten dienst 
zijn uitgezonden, van de bij de toetred ing als 
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deelgenoot genoten wordende of gel cl ende be
zoldig ing over een maand; 

b. ind ien zij wel voor een benoeming a ls 
onder a bedoeld zij n ui tgezonden en de uit
zendi ng wordt gevolgd door d ie benoemi ng en 
door het genot van de daarbij toege kende be
zold iging, van de door de benoeming genoten 
wordende o f geldende bezold iging over een 
maand ; 

c. indien zij ui t N ederl and ter benoem ing 
tot locaal ambtenaar in vasten dienst zij n u it
gezonden, doch hun uitzending n iet wordt ge
volgd, óf door een zoodanige benoeming, óf, 
ind ien wel benoem ing plaats heeft, door het 
genot van de daarbij toegekende voor loopige 
bezoldi gi ng, het bedrag over een maand van 
de voorloopige bezoldig ing. 

2. B ij wettig ing van een of meer kinderen 
van een ongehuwd mannelij k of vrouwel ij k 
deelgenoot op den voet van artikel 275 van 
het ederlanclsch-Inclische of artikel 330 van 
het N eclerlanclsche B urgerl ij k Wetboek, is een 
extra bijdrage verschuldigd van 30 ten hon
derd van h et bed rag over een maand van de 
hoogste ged ure nde h et loopende deelgenoot
schap reeds genoten of gegolden hebbende be
zoldi ging. Indi en de deelgenoot op het tijd
stip der wettiging niet meer in leven is, wordt 
deze extra bijdrage beschouwd a ls een door de 
betrokkene nagelaten schuld aan het fonds. 

B ij vermeerdering van bezoldiging moet 
voor de in dit li d bedoelde kinderen een extra 
bijdrage worden voldaan van 30 ten honderd 
van het verschi l tusschen de nieuwe m aancle
lijksche bezold ig ing en de hoogste gedurende 
het loopende deelgenoo tschap reeds genoten 
maandelijksche bezold ig ing. I s dit versch il 
negatief, dan behoeft geen extra bij drage te 
worden voldaan. De ingevolge dit artikell id 
betaalde bijdragen voor de ki nderen van de
zelfde moeder wo,·den bij het aangaan van een 
huwel ij k t usschen den dee lgenoot en die moe
der in mindering gebracht van de door hem 
alsdan verschulcligcle huwelijksb ijdrage. 

3. Ongehuwde mannelij ke en vrouwelijke 
cleelgenooten met wettige of door huwelijk ge
wettigde k inderen, die bij hun overl ijden recht 
op onderstand zouden hebben, zij n bij vermeer
dering van hun bezoldiging een extra bijdrage 
verschuldigd van 30 ten honderd van het 
versch il tusschen de n ieuwe maanclelij ksche be
zo ldig ing en de hoogste gedu rende het loo
pende deelgenootschap reeds genoten bezoldi
g ing. Is d it verschi l negatief, dan behoeft geen 
ext ra bijdrage te worden voldaan. 

4. Onder ongehuwden worden in dit artikel 
m ede verstaan van ech t gescheidenen, we
du wnaars en weduwen . 

5. B ij toetred ing als deelgenoot zijn ge
huwde mannen, di e k inderen bezitten, d ie een 
andere moeder hebben da n de vrouw, met wie 
die mannen op het oogenbl ik van toetred ing 
gehuwd zijn en d ie bij het overlij den van den 
vader recht op onderstand zouden hebben, de 
extra bijdrage verschuldigd , als voor ongehuw
de dee lgenooten bepaald in de in lid 1 van di t 
a rt ikel omschreven gevallen. 

6. Bij vermeerdering van bezold ig ing zij n 
gehuwde mannelijke cleelgenooten met wettige 
o f door huwelijk gewettigde kinderen, di e een 
andere moeder hebben clan de vrouw, met wie 
die deelgenooten op het tij dstip van die ver-

meerdering zijn gehuwd en die bij hun over
lij den recht op onderstand zouden hebben, een 
gelij ke extra bijd rage verschuldi gd a ls in lid 
3 bepaald voor de ongehuwde mannelij ke deel
genooten met wettige of doo r huwelijk gewet
t igde kinderen. 

7. I nd ien een deelgenoot, voor wien de 
verplich t ing, bedoeld in a rt ikel 18, nog niet 
heeft opgehouden, hertrouwt met een vroegere 
ech tgenoote of een deel genoote met een vroe
ge ren echtgenoot, worden de extra bijd ragen, 
we lke zijn voldaan voor kinderen, die zij n ge
boren uit het eerste huwelij k met d ie echtge
noote of dien echtgenoot of bij <lat huwelijk 
waren gewettigd, terugbetaa ld zonder de b ij
berekende rente, verhooging of boete. 

8. I nd ien een of meer kinderen va n een 
deelgenoot wo rden gewettigd op den voet van 
artikel 275 van het N ederl a ndsch-Indische of 
artikel 330 van het Nederlandsche B urgerlijk 
Wetboek, en d ientengevolge bij het overl ijden 
van de betrokkene rech t op onderstand zouden 
hebben, moet de deelgenoot van de wettig ing 
kennis geven: in N ederl andsch-Incl ië aan den 
Vertegenwoordiger der D irectie door tusschen
komst van het gezag, dat zijne inkomsten be
taal baar stel t, elders aan de D irectie zelve. 

9. W anneer aan de in lid 8 bedoelde ver
plich ting n iet is voldaan bi nnen 1 jaar na 
den dag, waarop de brieven van wettigi ng 
zijn verleend, wo rden de extra bijdragen, be
doeld in lid 2, 10 ten honderd hooger . Boven
d ien verbeu rt de deelgenoot een boete van 1 
ten h onderd van het oorspronkelijk verschu l
digd bedrag voor elke maand, we lke na het 
verstrijken va n dien term ijn zonder kennisge
ving is verloopen en zulks tot en met de 
maand, waari n de wettiging ter kennis van 
den Vertegenwoordiger der Directie of van de 
Directie zei ve is gebracht, en, ind ien in het 
geheel geen kennis is gegeven van de wetti
ging, tot en met de maand, waarin de schuld 
in haar gehee l wo rdt aangezui ve rd, of waar in 
met de aanzuivering der schuld in termij nen 
een aanvang wordt gemaakt. Wat de wijze 
van aanzuiver ing ervan betreft, wordt de boete 
mede a ls een verhooging der extra bij drage 
aangemerkt. 

A rt. 29 . 1. Indien een man bij zij n toetre
ding a ls deelgenoot gehuwd is met een weduwe, 
aan wie krachtens een vorig huwel ij k pensioen 
is toegekend ten laste van het fonds, dan wel 
na zij ne toetred ing huwt met een weduwe a ls 
vorenbedoeld, is h ij aan huwelijksbijdrage 
verschuld igd de hoofdsom, verm inderd met de 
hoofdsom der voor een vorig huwelijk van de 
weduwe met een deelgenoot in het fonds be
taalde bijdrage, wel k resteerend bedrag c. q. 
word t ve rhoogd naar den maatsta f van de bij 
arti kei 27 behoorende tabellen I on II. I s dat 
versch il negatief, dan wo rd t het ve r re kend 
met de huwelij ksbij drage, welke bij vermeerde
ring van bezold ig ing door den dee lgenoot ver
schul d igd is. 

2. De op den voet van het bepaalde bij lid 
1 berekende huwel ijksbijdrage wordt aangezui
ve rd op gelijke wijze a ls de huwelij ksbijdrage , 
welke krachtens art ikel 27 moet worden vol
daan. 

3. Aan de kinderen u it het laatste huwelij k 
van de echtgenoote van een deelgenoot, a ls 
bedoeld in lid 1 , wordt, indien de moeder in 
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leven i , ondersta nd toegekend op den voet 
va n artikel 22, l id 1. I s de moeder eveneens 
overleden, dan genieten de kinderen onder
stand op den voet van artikel 22, lid 2. In 
be ide gevallen wordt bij de toepass ing va n 
a rtike l 22 u itgegaan van het pensioen, da t de 
moeder als weduwe van den vader dier k in
deren geniet of zou hebben genoten . 

4. E en vrouw, d ie gehuwd i met een deel
genoot in het fonds en geen kinderen u it een 
vorig h uwelij k heeft, di e bij haar overlijden 
rech t op ondersta nd zouden hebben , is bij hare 
toetred ing als deelgenoot niet verpl icht de hu
welijksbijdrage, bedoeld onder d van het eerste 
l id van artikel 27 te voldoen. 

5. I ndien een vrouwelijke deelgenoot huwt 
met een deelgenoot in het fonds , is zij n iet 
ve rplicht de huwelijksbij drage, bedoeld onder 
d van het eerste lid va n a rt ike l 27 te voldoen. 

6. Indien een vrouwelijke deelgenoot, die 
gehuwd is met een deelgenoot in het fonds , 
geen k inderen u it een vorig huwelij k heeft, di e 
bij haa r overlijden rech t op onderstand zouden 
hebben, is zij bij vermeerder ing van haar be
zoldiging niet ve rplicht de huwelij ksbijdrage, 
bedoeld onder d van het eerste I id van a rt ikel 
27 te voldoen. 

7. Kinderen van een vrouweJijke deelge
noot, di e ter zake van het huwelij k, waaru it 
die k inderen geboren zijn , geen bijdrage heeft 
voldaan, hebben bij het overlijden van de 
moeder geen recht op onderstand, tenzij de 
moeder van de verpl ichting tot betal ing d ier 
bijdrage was v rijgesteld ingevolge het bepaalde 
bij de leden 2 en 7 van a rt ikel 27. 

Art . 30. E en deelgenoot , di e tijdelij k met 
de waarneming van een ambt is belast en dien
tengevolge in het genot is gekomen van een 
hoogere bezoldi g ing, is te di e r zake geen bui
tengewone en huwelij ksbijdrage verschuldigd , 
indien gedurende niet meer dan 3 maanden 
een hoogere bezold ig ing dan zijn eigen bezoldi 
g ing is genoten. E venmin behoeven a lsdan 
door hem te worden voldaan extra bijdragen, 
a ls bedoeld in artikel 28. 

Art . 31. De aanwijzing van de stukken, die 
voor de regel ing der bijdragen door de deel
genooten moeten worden ingedi end, geschiedt 
in 'ederlandsch-I ndië door den Gouverneur
Generaa l, in N ederland door den Minister va n 
Koloniën. 

Art. 32. 1. V an de deelgenooten, d ie in
komsten genieten ten laste van een begroot ing 
van een of meer gebiedsdeelen of van het 
fonds, worden de gewone en voor zoover mo
gelijk ook de andere bijdragen ingevorderd 
door inhoudingen op die inkomsten. 

2. I ngeval de deel genoot geen inkomsten 
geniet als in l id 1 bedoeld, moet de verschul
di gde bijdrage, zoo noodi g verhoogd met de 
rente , gestort wo rden, in N e derland bij een de r 
door den Ministe r van Kolon iën ingevolge het 
eerste I id van a rt ikel 63 aangewezen bank
instell ingen of bij den postchèque- en g iro
d ienst, in ederlandsch-Indië bij een der a l
gemeene on tvangers van ' s L a nds kas of bij 
een door den Gouverneur-Generaal , ingevolge 
het tweede li d van a rt ikel 63 aangewezen 
bankinstell ing. De stor t ingen gesch ieden maan
delijks. 

3. Wordt aa n de in het vori ge li d bedoelde 
verpl ich t ing niet voldaan, dan ondergaat het 

te stor ten bedrag een ve rhooging naar reden 
va n 5 ten honderd 's jaars, berekend over het 
tij dva k, loopende van het e inde der m aand, 
waarin de betaling moest plaats hebben, tot 
h et e inde der maand, waarin de beta l ing ge
schiedt . 

4. Zoodra gebl eken is, da t een deelgenoot 
in gebreke is wat de betaling der door hem 
verschuld igde bij dragen betreft, wordt, in N e
derland vanwege de D irect ie en in N eder
landsch-Ind ië vanwege h aar Vertegenwoordi 
gPr, diens aandacht gevestigd op het bepaalde 
in het vol gende lid van dit art ikel, zull ende 
hij er zich ech ter n immer op kunnen beroepen, 
da t h ij geen waarschuwing al s hierbedoeld 
heeft ontvangen. 

5. Wanneer de gewone bijd rage va n een 
dee lgenoot , die geen inkomsten ten laste van 
de begroot ing van een gebiedsdeel geniet, met 
de ve rschenen rente een jaar na het e inde va n 
de maand, waarover zij ve rschuld igd is, nog 
ni et is voldaan, houdt de na lati ge op deelge
noot in h et fonds te zijn. H et dee l genootscha p 
wordt in dat geva l a lleen herkregen door het 
opn ieuw in h et genot t reden van inkomsten 
a ls Europeesch locaal ambtenaa r of a ls ge
wezen E uropeesch locaal ambtenaar. 

6. Overlijdt een deelgenoot, a ls in l id 2 
bedoeld, dan is de gewone bijdrage verschu l
d igd tot en met de maa nd , waar in het over
lijden plaats heeft. 

7. Word t iemand, di e ingevolge het bepaa l
de bij I id 5 heeft opgehouden dee l genoot te 
zij n, opnieuw deelgenoot, da n wo rdt de nog 
niet met toepass in~ van lid 2 va n artike l 51 
van hem ge ïnde biJdrage met de rente aa nge
zuiverd door een bui tengewone inhoud ing ten 
.bedrage van 10 te n honderd van de inkom ten, 
waarover gewone bijdrage moet worden vol
daan. 

8. Ten opzich te van hen, di e vrijwillig dee l
genoot zij n gebleven op den voet van a rt i kei 
17, geldt het in de leden 2 tot en met 7 van 
di t a r t ikel bepaal de, behoudens, dat de he r
innering wegens wanbetaling wordt ui tgeschre
ven wa nneer de bijdrage niet vol <laan is óón 
maand na afl oop va n de maand waarover zij 
ve rschuldi gd is, en wel in ederl and door de 
Di rectie, in N ederl andsch-Indië door haa r 
Vertegenwoo rdige r. 

9. De bij a r tikel 26, eerste l id , par . 1 , 
onder a, onder b en onder c, en tweede I id 
bedoelde bu itengewone bijd rage wegens toetre
ding en de bij a rtikel 27, eerste lid, onder a 
en onder d, bedoelde huwel ijksbijdrage voor 
degenen, die bij den aanvang van het deelge
nootsch ap gehuwd zijn, worden in eens in haa r 
geheel verschuld igd : 

a. voor de deelgenooten, die, zonder daar toe 
ui t N ederl and te zijn u itgezonden, a ls locaal 
ambte naar in vaste n di e nst trede n , b ij de toe
treding a ls deelgenoot; 

b. voor de deelgenooten , die ui t N ederl and 
ter benoeming tot locaal ambtenaar in vasten 
dienst zijn u itgezonden en wier u itzending door 
een zoodani ge benoeming en doo,· het genot 
van de daarbij toegekende bezoldig ing wordt 
gevolgd, met den dag, waarover voor het 
eerst de bij deze benoeming toegekende bezol
d ig ing wordt genoten; 

c. voor de deelgenooten, die ui t N ederland 
ter benoem ing tot locaal am btenaar in vasten 



1935 12 NOVEMBER (S. 650) 964 

dienst zijn uitgezonden, doch wier uitzending 
niet wordt gevolgd, óf door een zoodanige be
noeming, óf, indien wel benoeming plaats 
heeft, door het genot van de daarbij toege
kende bezoldiging, met den dag, waarover 
voor het laatst voorloopige bezoldiging wordt 
genoten. 

10. Voor de deelgenooten, die gedurende 
hun deelgenootschap in het huwel ijk treden, 
is de huwelijksbijdrage, bedoeld bij artikel 27, 
eer te lid , onder b en onder d, in eens in haar 
geheel verschuldigd bij het si uiten van het 
huwelijk. 

ll. Indien de buitengewone bijdrage wegens 
toetreding niet is voldaan vóór de onder a of 
onder b van lid 9 bedoelde tijdstippen, is zij 
invorderbaar in 36 gelijke maandelijk che ter
mijnen, aanvangende voor de onder a van lid 
9 bedoelde deelgenooten met den eersten dag 
der maand, volgende op die waarin voor het 
erst gewone bijdrage wordt voldaan en voor 

de onder b van hetzelfde lid bedoelde deelge
nooten met den eersten dag der maand, vol 
gende op het in die paragraaf genoemde tijd
stip. I n deze gevallen wordt van het tijdstip 
af, waarop de bijdrage in haar gehee l is ver
schuld igd, een rente bijberekend naar reden 
van 6 ten honderd 's jaars. 

Bij aanzuivering der schuld in termijnen 
bedraagt mitsdien elke termijn het 1/36 van 
hetgeen verschu ldigd is bij het begin van de 
maand, in welke de betaling aanvangt, ver
meerderd met 7.25 ten honderd. 

12. De bij artikel 26 , eerste lid, onder II, 
en tweede lid bedoelde buitengewone bij drage 
bij vermeerdering van bezoldiging wordt inge
houden van de inkomsten over de eerste maand 
der verhooging. Over het bedrag der inge
houden buitengewone bijdrage is de gewone 
bijdrage niet verschuld igd. 

1 3. I de huwelijksbijdrage, bedoeld bij ar
t ikel 27, eerste I id onder a, par. I en par. II 
en onder b en onder d, anders dan wegens 
vermeerdering van bezoldiging ver chuldigd, 
niet voldaan vóór de onder a en onder b van 
lid 9 en onder lid 10 hierboven genoemde 
tijdstippen, dan wordt rente naar reden van 
6 ten honderd 's jaars bijberekend, voor wat 
betreft de onder a en onder b van 1 id 9 h ier
boven bedoelde deelgenooten, vanaf het t ijd
stip, waarop de huwelijksbijdrage in haar ge
heel is verschuldigd en voor wat aangaat de 
deelgenooten, die gedurende hun deelgenoot
schap in het huwelijk treden, van a f het einde 
der maand, waarin het huwelijk is voltrokken. 
Tenzij de bijdrage nog later in eens wordt ge
stort met bijberekening van vorengenoemde 
rente tot aan het einde van de maand, waar in 
de betal ing plaats heeft, moet zij worden aan
gezuiverd in 36 gelij ke maandelijksche termij
nen, clan wel voor zooveel aangaat de deelge
nooten, die zonder landsinkomsten zijn of pen
sioen genieten, in 60 gelijke maanclelijksche 
termij nen, aanvangende met de maand, vol 
gende op die, waarin de chuld i ontstaan. 

14. Bij aanzuivering in termijnen van de 
schul d wegens huwelij ksbijdrage, als in het 
voorgaande 1 id bedoeld, bedraagt elke termijn: 

a. bij betaling in 36 maandel ij ksche termij
nen, indien de inhouding of storting aan
vangt: 

1 °. in het begin van de maand, 

het 1/36 van hetgeen op dat tijdstip ve,·
schuldigd is; 

2°. bij het e inde van de maand, 
het 1/36 van hetgeen verschu ld igd is op den 

eersten dag van de maand, volgende op d ie, 
waarin de betaling aanvangt; 

in beide gevall en verhoogd met 7.25 ten 
honderd; 

b. bij betaling in 60 gelijke maandel ijksche 
termijnen: 

het 1/60 van hetgeen verschuldigd is bij het 
begin van de maand, waar in de betaling aan
vangt, vermeerderd met 12½ ten honderd. 

Wordt artikel 27, l id 4 of lid 5, dan wel 
artikel 28, 1 id 9, op den deelgenoot toegepast, 
dan heeft bijberekening van rente alleen 
plaats over den tijd, na d ien, waarnver boete 
berekend wordt. 

15. De bij artikel 27, eerste lid , onder c 
en onder d, bedoelde huwelij ksbijdrage bij 
vermeerdering van bezold iging, alsmede de 
huwelijksbijdrage, bedoeld bij artikel 29, eer
ste lid, wordt, indien de deelgenoot locale in
komsten geniet, ingehouden van die inkomsten 
over de tweede maand der verhooging en c.q . 
mede van de inkomsten over de daarop vo l
gende maand of maanden, met dien verstande, 
dat geen inhoudingen plaats hebben tot een 
hooger bedrag dan dat, waarmede de bezoldi 
ging per maand is vermeerderd. Over het ge
deelte van het inkomen dat wordt ingehouden 
op den voet van het bepaalde in d it lid, is de 
gewone bijdrage niet verschuldigd. 

16 . I ndien van de bij artikel 26, eerste I id, 
par. I, onder a en onder b en tweede lid be
doelde buitengewone bijdrage wegens toetre
ding als deelgenoot, of van de bij artikel 21; 
eerste I id, onder a, par. I en par. II, en 
onder b en onder d bedoelde huwelij ksbij drage , 
anders dan wegens vermeerdering van bezol 
diging verschuldigd, een deel in termijnen i 
betaald, kan het overige gedeelte ineens wor
den voldaan. Op de bedragen der nog verschul
d igde termij nen wordt clan een rente in m in
dering gebracht naar reden van 5 ten honderd 
's jaars. 

17. Is met de aanzuivering in termijnen 
van de buitengewone en de huwelij ksbijdrage 
een aanvang gemaakt, dan wordt, behouden 
het bepaalde in het voorafgaande 1 id , indien 
de deelgenoot in andere omstandigheden ge
raakt, in de wijze van aanzuivering geen ver
andering gebracht. 

18. De extra bijdragen, welke verschu ldigd 
zij n krachtens l id 1 en lid 5 van arti kel 28, 
worden aangezuiverd op gelijke wijze a ls de 
h~)welij ksbijdrage, bedoeld bij lid 1 3, terwij l 
b1J verzuim van kenn isgev ing, binnen één jaar 
na de toetreding als deelgenoot, van de bij 
eerstgenoemde leden bedoelde omstandigheden, 
dan wel , ind ien bl ij kt, dat een deelgenoot bij 
de toetred ing in strijd met de waarheid heeft 
verklaard, dat die om tand igheden niet aan
wezig waren, de extra bijdragen overeenkom
stig lid 4 of lid 5 van artikel 27 worden ver
hoogd. 

19. De extra bijdragen, welke verschuldigd 
zijn krachtens lid 2 van artikel 28 worden 
aangezuiverd: 

a. op ~lijke_ wijze als de huwelij ksbijdrage, 
bedoel d b1J art, kei 27, eerste I id onder b en 



965 12 NOVEM BER (S. 650) 1935 

onder d, indien de bijdrage wegens de wetti
ging zelf moet worden voldaan; 

b. op gel ijke wijze als de huwelijksbijdrage, 
bedoeld bij artikel 27, eerste lid , onder c en 
onder d, indien de bijdrage bij vermeerdering 
van bezoldiging moet worden voldaan. Over 
het gedeelte van het inkomen, dat op dezen 
voet wordt ingehouden, is de gewone bijdrage 
niet verschuldigd . 

20. De extra bijdragen, welke verschuldigd 
zijn krachtens lid 3 en lid 6 van artikel 28, 
worden aangezuiverd op gelijke wijze als de 
huwelijksbijdrage, bedoeld bij artikel 27, eerste 
lid, onder c en onder d. Over het gedeelte van 
het inkomen, dat wordt ingehouden op den 
voet van het bepaalde in dit lid, is de gewone 
bijdrage niet verschuldigd . 

21. Indien een deelgenoot tijdel ijk met de 
waarneming van een ambt is belast en dien
tengevolge in het genot is ger'aab.--t van een 
hoogere bezoldiging, wordt, nadat gedurende 
3 maanden een hoogere bezoldiging dan zijn 
eigen bezoldiging is genoten, een aanvang ge
maakt met de invordering van de verschuldig
de buitengewone, huwelijks- en extra bijdrage. 
Bij de toepassing van dit voorschrift wordt 
aangenomen, dat een wegens een waarneming 
als hoogerbedoeld genoten hoogere bezoldiging 
is ingegaan met de maand, waarin zij voor de 
vierde maal wordt genoten. 

22. Wordt een deelgenoot uit den localen 
dienst ontslagen zonder toekenning van pen
sioen of vervalt het hem toegekende pensioen 
dan wordt het door hem nog aan het fonds 
verschuldigde zooveel mogelijk ingehouden 
van hetgeen hem nog aan bezoldiging' of pen
ioen toekomt. 

23. Aan een deelgenoot, die tijdelijk buiten 
ederlandsch-Indië vertoeft en die uit hoofde 

van lid 15 van dit artikel of uit anderen 
hoofde nog bijdragen aan het fonds heeft te 
voldoen, waarvoor geen betaling in termijnen 
i toegestaan, kan worden vergund d ie bij
dragen aan te zuiveren in door de Directie 
vast te stellen termijnen. 

Art. 33. 1. Indien een deelgenoot bij uit
treding uit het fonds deelgenoot wordt in een 
ander onder Regeeringstoezicht gesteld In
disch Weduwen- en Weezenfonds, zal het fonds 
aan het fonds, waarin de betrokkene als deel
genoot wordt opgenomen, overdragen de door 
den betrokkene aan het fonds betaalde en 
eventueel daaraan nog verschuldigde buiten
gewone, huwelijks- en extra bijdragen (zonder 
de daarop gekomen renten en eventueele boe
ten en verhooging als bedoeld in de leden 4 
en 5 van artikel 27, lid 9 van artikel 28 en 
lid 18 van artikel 32), benevens, voor zoover 
het mannelijke deelgenooten betreft, een som, 
bedragende 2 pct. van de maandelijksche ac
tiv iteitsbezoldiging, laatstelijk vóór den over
gang genoten voor elke maand, welke ten 
volle en 1 pct. van die maandelijksche activi
teitsbezoldiging voor elke maand, welke voor 
de helft voor eigen pensioen medetelt. 

2. De in lid 1 van dit artikel • bedoelde 
overdrachtsom behoeft voor de ambtenaren, 
ingedeeld in de pensioensgroepen I en II, 
hoogstens te worden berekend voor respectieve-
1 ijk 25 en 30 ten volle voor eigen pensioen 
tell ende dienstjaren. 

3. H et bepaalde in de leden 1 en 2 van 

dit artikel geldt mede, indien de uittreding 
uit het fonds een gevolg is van den overgang 
in vasten dienst bij het beheerskantoor in 
Nederlandsch-Indië van de Indische pensioen
en weduwen- en weezenfondsen. De overdracht 
geschiedt alsdan aan de gezamenlijke pensioen
en weduwen- en weezenfondsen. 

Art. 34. 1. Indien een tot het fonds toe
tredende deelgenoot overkomt uit een ander 
onder Regeeringstoezicht gesteld Indisch We
duwen- en Weezenfonds of uit den vasten 
dienst van het beheerskantoor in Nederlandsch
Indië van de Indische pensioen- en weduwen
en weezenfondsen zal op hetgeen de tot het 
fonds toetredende deelgenoot hieraan wegens 
de toetreding aan huwelijks- en(of) extra. bij
dragen heeft te voldoen, in mindering worden 
gebracht het totale bedrag, hetwelk door het 
fonds, waaruit de betrokkene wordt overge
nomen, of door de gezamenlijke pensioen- en 
weduwen- en weezenfondsen wordt overgedra
gen. 

2. Hetgeen de in het eerste lid van dit ar
t ikel bedoelde overdrachtsom meer mocht be
dragen dan het totaal, hetwelk de betrokkene 
aan huwelijks. en extra bijdrage wegen toe
treding aan het fonds heeft te betalen, wordt 
verrekend met de buitengewone, huwelijks
en extra bijdragen, welke hij later daaraan 
wegens vermeerdering van bezoldiging of uit 
anderen hoofde mocht verschuldigd worden. 

Art. 35. 1. Voor de uitkeeringen aan de 
door de deelgenooten na te laten weduwen en 
weezen wordt bovendien, indien zulks door 
Ons in verband met den geldelijken toestand 
van het fonds noodig wordt geacht, door de 
gebiedsdeelen, welke zij dienen of het laatst 
gediend hebben, ten behoeve van het fonds 
bijgedragen. De bijdrage bedraagt zooveel ten 
honderd van de bedragen, welke strekken voor 
de berekening van de b_ijdrage als bedoeld 
onder a van het derde lid van artikel 11, of 
van de pensioenen van de ambtenaren als door 
Ons op grond van de uitkomsten van het on
derzoek naar den geldel ijken toestand van het 
fonds telkens wordt bepaald. 

2. Voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
bijdrage gelden de bepalingen, vervat in de 
leden 2 tot en met 7 van artikel 25 . 

Art. 36 . 1. De regeling van pensioenen ep 
ondersta.nden gesch iedt in Nederlandsch-Indië 
door den Vertegenwoordiger der Directie, in 

ederland door de Directie zelve, nadat de in 
ederlandsch-Indië door den Gouverneur-Ge

neraal, in Nederland door den Minister van 
Koloniën voorgeschreven bewijsstukken zijn 
overgelegd. 

2. Wanneer de weduwen of de weezen zich 
in N ederlandsch-Indië elders dan op J ava en 
Madoera bevinden, kunnen de pensioenen en 
onderstanden, onder nadere goedkeuring van 
den Vertegenwoordiger der Directie, verleend 
worden door het Hoofd van het gewest, waarin 
zij verblijf houden. 

Art. 37. Geen onderstand wordt uitgekeerd: 
a. aan weezen, die een vast ambt in Rijks-, 

Lands- of Localen dienst bekleeden, dat wordt 
bezoldigd met minstens f 1800, dan wel min
stens f 1500 ' s jaars, al naar mate het in of 
buiten ederlanclsch-Indië, Suriname of Cu
raçao wordt vervuld; 

b. aan officieren van het Nederlandsche of 
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Nederlandsch-Indische leger, dan wel in dienst 
van een vreemde mogendheid; 

c. aan weezen, die in het huwelijk zijn ge
t reden. 

Art. 38. 1. De onderstand voor ki nderen, 
geboren na het overlijden van den vader, gaat 
in met den ee rsten dag van de maand, waarin 
de geboorte heeft plaats gehad. 

2. De onder tand voor kinderen, gewettigd 
na het overlijden van den deelgere htigden 
vader of de deelgerechti gde moeder, wordt ge
ach t te zijn ingegaan met den eersten dag van 
de m aand, vol gende op die, waarin het over
lijden heeft plaa ts gehad. Indien ech ter zoo
dani ge kinderen zijn geboren na het overlijden 
van den va der, gaat de onderstand voor die 
kinderen in met den eersten dag van de maand, 
waarin die geboorte heeft pl aa ts gehad. 

Ar t. 39. Voor de toepass ing va n a rt ike l 23 
en van artikel 37 onder c wordt een huwelijk, 
wetti glijk voltrokken in een vreemd land , 
doch dat niet van waarde is naa r de wetge
ving van ·ede rl and, N ederlandsch-I ndië, Su
riname of Curaçao, gelijkgesteld met een wet
ti g huwelijk. 

DERDE HOOFDSTUK. 

B epalingen welke zoowel gelden voor de eigen
pemioenen der locale am btenaren als voor de 

uitkeeringen aan wed,uwen en weezen. 
Art. 40. 1. H et deel genootschap vangt aan: 
I. voor zoover het deelgenootschap rech ten 

en verplichtingen medebrengt ten aanzien van 
het e igen-pensioen, met den dag waarover voor 
het eerst inkomsten a ls Europeesch locaal amb
tenaar in vasten di enst worden genoten ; 

II. voor zoover he t deelgenootscha p rech ten 
en verplichtingen medebrengt ten aanz ien van 
de uitkeeringen aa n de weduwen en weezen : 

a. voor h en, op wie reeds locaal ambtenaar 
zijnde, de bepalingen voor Europeanen toepas
selijk zijn verkl aard, met den dag, waarop die 
toepasselijkverkl a ring pl aats vind t; 

b . voor hen, wier bezoldig ing stij g t tot f 50 
's maands of daarboven, met ingang van den 
eersten dag van de maand, waarover de be
zoldig ing van f 50 ' s maands of hooger is toe
gekend; 

c. voor degenen , di e den leeftijd van 18 
jaar bere iken, met ingang va n den eersten 
dag van de maand, vol gende op die, waarin 
zulks geschiedt ; 

d . voor de uit N ederland ter benoeming tot 
Europeesch locaal ambtenaar in vasten dienst 
uitgezondenen, met den dag van inscheping 
naar N ederl andsch-Indi ë ; 

e. voor all e anderen, met den dag, waar
over voor het eerst inkomsten als Europeesch 
locaal ambtenaar in vasten dienst worden ge
noten. 

2. Met uitzondering van de gevallen in het 
tweede hoofdstuk omschreven en het geval van 
overlijden eindigt het deelgenootsch ap met den 
dag waarop voor het laa tst inkomsten a ls 
Europeesch locaal ambtenaa r of als gewezen 
Europeesch locaal ambtenaar , worden genoten, 
dan wel , indi en geen inkomsten a ls Euro
peesch locaal ambtenaar worden genoten, op 
den dag, waarop het ontslag uit den local en 
dienst ingaat, of, voor zooveel betreft de onder 
b van par. G van a rtikel 1 bedoelde ui tgezon-

denen, wier uitzending niet wo1·dt gevol gd, of 
door een benoeming in vasten dienst, à f, in
dien wel benoeming plaats hee ft, door het ge
not van de daarbij toegekende bezoldi g ing, op 
den dag, waarover het laatst voorl oopige be
zoldig ing wordt genoten. 

3. Door haar huwelijk met een persoon, niet 
aan de bepa lingen voor Europeanen onder
worpen , of op wien die bepalingen niet toe
passelijk zijn verkl aa rd , verli est een vrouwe
lijke deelgenoote niet haar deelgenootschap 
ten behoeve van hare kinderen, geboren u it 
een vroeger huwelijk met een persoo.i, d10 
wel aan genoemde bepal ingen was onderwo r
pen, of op wien die bepalingen wel toepasse
lijk waren verklaard. 

4. Bij Koninklijk beslui t kunnen a ndere ca. 
tegorieën van personen dan d ie in par. A van 
a r t ikel 1 genoemd, overeenkomstig de bepa
lingen va n dit reglement, in het fonds worden 
opgenomen . 

A r t. 41. Wanneer bij aanvraag van pen
sioen of onderstand niet alle gegevens aanwe
zi g zijn, welke voor d e berekening noodi g zijn, 
kan een ui t keeri ng worden toege kend, gegrond 
op de voorh anden gegevens en onder voorbe
houd va n nadere regeling en verrekening. 

Art . 42 . Geen pensioen of onderstand word t 
toegekend da n met ve rmelding van g ronden . 

Art . 43. H et maandbedrag, zoowel van de 
e igen-pensioenen als van de weduwenpensioe
nen, wordt in guldens afgerond, waarbij on
derdeelen van een gulden worden gerekend 
voor een gulden. In de gevall en, bedoeld bij 
de leden 2 en 3 van a rtikel 21, wordt de af
ronding eer t toegepast op h et e indbedrag der 
maandelijksche ui tkeering aan de weduwe. 

Art. 44. 1. De auto ri te it, di e ingevol ge di t 
reglement een pensioen of onderstand heeft 
toegekend , za l indien ui tslui tend ten gevolge 
van een schrijf. of re kenfo ut het pensioen of 
de onderstand op een te hoog bedrag blijkt te 
zijn vastgesteld, h aar besluit herzien bij een 
nieuw beslui t, dat de gronden voor de herzie
n ing moet bevatten. A an de vermindering van 
het pens ioen of den onderstand zal geen terug
werkende kracht mogen worden toegekend. 

2. Indien een reeds toegekend weduwen
pensioen of een reeds toegekende onderstand 
op een te laag bedrag is vastgestel d, wordt de 
ui tkeer ing door de autori te it, d ie h aar heeft 
toegekend, verhoogd ; het te weinig genotene 
wordt all een over de I aa tste 5 ja ren aan de 
rech thebbenden uitbetaald zonder bijbereke
n ing van rente. 

Art. 45. De pensioenen en onderstanden 
worden maandelijks betaald op de wij ze voor 
N ederl andsch-Indi ë door den Gouverneur-Ge
neraal , voor elders door den Ministe r van Ko
loniën te bepalen. 

Art. 46. 1. H et pensioen, toegekend inge
vol ge artikel 4, 5 of 6, eerste I id , onder b, 
van dit reglement gaat in met den dag, vol 
gende op dien, waarover bij ee rvol ontsl ag uit 
den localen di enst door den betrokkene voor 
het laatst inkomsten a ls Europeesch locaal 
ambtenaar zijn genoten. 

2. Ingeval pensioen wordt toegekend krach
tens a rt ikel 6, eerste lid, onder a van dit 
regl ement, wordt bij die toekenning tevens het 
tijdstip van ingang van het pensioen bepaald . 

3. H et pensioen, toegekend ingevolge arti-
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kei 6, tweede lid, gaat in met den dag, met 
ingang waarvan de betrokkene eervol uit den 
localen dienst is ontslagen. 

4. Het pensioen, als bedoeld in de artike
len 4, 5 en 6 van dit reglement, eindigt met 
het einde van de maand, volgende op die van 
over lijden en in de gevallen, bedoeld in do 
artikelen 10 en 49 van dit reglement, met het 
einde van de maand, waarin de oorzaak tot 
beëindiging is ontstaan. 

5. Behoudens het bepaalde in lid 6 van dit 
artikel gaan de uitkeeringen aan de weduwen 
en weezen in met den eersten dag der maand, 
waarin het recht daarop is ontstaan. Zij wo1·
den. betaald tot en met het einde van de 
maand, waarin zij wegens overlijden of om 
andere redenen vervallen. 

6. Voor weezen, die onderstand genieten 
op den voet van lid 1 van artikel 22, gaat bij 
het vervallen van het pensioen van de moeder 
om andere redenen dan wegens overlijden de 
onderstand op den voet van lid 2 van dat ar
tikel in met den eersten dag van de maand, 
volgende op die, waarin het recht van de moe
der op uitkeering wordt verloren. 

Art. 47. l. De pensioenen en onclerstanclen 
zijn onvervreemdbaar. 

2. Zij, die pens ioen of onderstand genieten, 
mogen dit niet verpanden of beleenen, noch 
daarover op andere soortgelijke wijze besch ik
ken. 

3. Indien zij lastgeven de uitkeeringen te 
ontvangen, kunnen zij die lastgevingen altijd 
herroepen. 

4. Alle hiermede strijdige overeenkomsten 
zijn nietig. 

5. Onder de in het tweede lid van dit ar
tikel verboden beleeningen is niet begrepen 
het nemen van voorschotten op pensioen of 
onderstand, hetzij renteloos, hetzij tegen een 
matige rente, al clan niet tegen afgifte der 
pensioen- ( of onderstancls-) akte, bij zelfstan
dige gemeenschappen, liefdadige of tot a lge
meen nut werkende instelli ngen, een en ander 
ter beoorcleeling in Nederland van de Directie, 
in Nederlandsch-Inclië van het betrokken 
Hoofd van gewestelijk bestuur, of, in provin
c iën of andere gewesten, ingesteld op den voet 
van artikel 119 der Indische Staatsregeling, 
van den resident-afdeelingshoofcl. Een beloo
ning als bierbedoeld geeft den geldsch ieter de 
bevoegdheid het pensioen te innen en daarop 
het voorgeschotene en de vervall en rente te 
verhalen. 

6. Wanneer een gepens ionneerde in een 
gesticht of instelling van weldadigheid, door 
het openbaar gezag erkend, is opgenomen, of 
op welke wijze ook door of vanwege een locaal 
bestuur wordt verpleegd, wordt, zoolang dat 
geschiedt, h et pensioen uitbetaald aan het be
stuur van dat gesticht, die ins teil ing of dat 
locaal bestuur. 

7. Indien het bedrag van het pensioen dat 
der verpleegkosten overtreft, wordt het ver
schil door het betrokken bestuur aan of ten 
behoeve van den gepens ionneerde uitbetaald. 

Art. 48. l. Een gepensionneerde, die ver
oordeeld is tot een vrijheidsstraf voor den tijd 
van 3 maanden, tot plaatsing in een door 
het openbaar gezag ingestel,de werkinrichting 
of tot eenige zwaardere straf, mist gedurende 
den tijd dat hij zijn straf ondergaat of zich 

daaraan onttrekt, het genot van het pensioen. 
2. Ten aanzien van hem (haar) , die zijn 

(haar) straf in Nederland ondergaat of zich 
a ldaar door de vlucht aan de tenuitvoerleg
ging van het vonnis onttrekt, is de Minister 
van Koloniën, en ten aanzien van hem (haar) 
die zijn (hare) straf in Nederlandsch-Indië 
ondergaat of zich aldoor door de vlucht aan 
de tenui tvoerlegging van het vonnis onttrekt, 
is de Gouverneur-Generaal bevoegd om: 

a. gedurende dien tijd over het pensioen 
van den (de) veroordeelde te beschikken voor 
zijn vrouw of voor zijn (hare) minderjarige 
afstammelingen in de rechte linie, of van zijne 
(hare) bloedverwanten in de opgaande linie; 

b. voor zoover van de onder a bedoelde be
voegdheid geen gebru ik wordt gemaakt, hem 
(haar) die de straf heeft ondergaan, in het 
genot te stell en van een uitkeering welke, bij 
een straftijd van minder dan 1 jaar, de helft 
van het bedrag van het pensioen over dien 
straftijd en bij een straftijd van langeren duur 
de helft van het jaarlijksch bedrag van het 
pensioen niet te boven gaat. 

3. H et eerste lid van dit artikel geldt ook 
voor een wees voor den duur van zijn verblijf 
in een tuchtschool, indien niet door de ouders 
of door den voogd in de kosten wordt bijge
dragen, of in een door het openbaar gezag in 
het leven geroepen opvoedingsgesticht. 

Art. 49. 1. Een pensioen vervalt wanneer 
de gepensionnee rde zich zonder Onze toestem
ming in vreemden krijgsdienst begeeft of een 
openbare bediening aanneemt, door een vreem
de Regeering opgedragen. 

2. In bijzondere gevallen kan een vervallen 
pensioen opnieuw worden toegekend . 

Art. 50. De deelgenooten zijn verpl icht aan 
het fonds bij te dragen onder de voorwaarden 
en naar de regelen bij dit reglement bepaald. 

Art. 51. 1. Alle bijdragen, die verschul 
digd waren op het tijdstip van hare voldoe
ning, zijn , met uitzondering van het geval in 
artikel 14 bedoeld, onherroepelijk eigendom 
van het fonds. 

2. Bij verli es van het deelgenootschap, an
ders dan ingevolge artikel 18 van dit regle
ment tijdens het leven van den deelgenoot 
worden de nog niet aangezuiverde gedeelten 
van zijn schulden aan het fonds terstond op
e ischbaar, ook in de gevall en, waarin de vol
doening dier schulden bij voortduring van het 
deelgenootschap in termijnen had kunnen ge
sch ieden. In deze gevall en wordt bij dadelijke 
betaling over de nog verschuldigde termijnen 
een rente van 5 ten honderd 's jaars in minde
ring gebracht. 

Art. 52. 1. Achterstallige bij dragen zijn 
aan te zu iveren voor de gebiedsdeelen door 5 
ten honderd van de bezoldigingen, voor de 
ambtenaren door 2 ten honderd van hunne 
inkomsten of pensioenen a ls Europeesch locaal 
ambtenaar of gewezen Europeesch locaal amb
tenaar en wel boven de inhoudingen, die om 
andere redenen ten behoeve van het fonds 
moeten plaats hebben. 

2. Achterstallige bijdragen van den ambte
naar die van het eene gebiedsdeel naar een 
ander overgaat of die in dienst van het Land 
treedt, worden op verzoek van het gebieds
deel , waaraan de bijdrage nog ve rschuld igd is, 
van zijne inkomsten van het andere gebieds-
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dool of van het Land ingehouden, een en 
ander op de wijze, aangegeven in het derde 
lid van artikel 13. 

Art. 53 . 1. Hetgeen een deelgenoot bij zij n 
overlijden nog aan het fonds schuldi g is , wordt 
na aftrek -van de wegens termijnbetaling daar
in opgenomen rente zooveel mogelijk voldaan 
door inhoudingen van 10 tot 30 ten honderd 
- ter beoordeeling in Nederland van de Di
rectie, in Nederlandsch-Indië van haar Ver
tegenwoordiger - van hetgeen de weduwe en 
de weezen ten laste van het fonds aan uitkee
ring genieten of zu.llen genieten, tenzij de 
deelgenoot niet binnen 1 jaar na de voltrek
king van het huwelijk, waaruit de betrekkin
gen zijn achtergelaten, van die voltrekking 
had kennis gegeven, in welk geval de inhou
dingen 30 tot 50 ten honderd bedragen. 

2. De hoogste inhoudingen, onderscheiden
lij k van 30 tot 50 ten honderd, moeten worden 
toegepast, indien de bijdrage zoo nood ig met 
inbegrip van de verschuldigde rente, niet bin
nen 5 jaar, nadat het recht op uitkeering is 
ontstaan, kan worden aangezuiverd. 

3. Indien de bij de leden 1 en 2 bedoelde 
inhoudingen niet vóór het einde van h et loo
pend kalenderjaar zijn afgeloopen, wordt, ten
zij om een bijzondere reden daarvan wordt af
gezien, over de dan nog niet aangezuiverde 
gedeelten der schulden van den overleden 
doolgenoot, van het einde van de maand van 
het overlijden af, een rente naar reden van 
5 ten honderd 's jaars bij het restant dier 
schulden geteld. Aan het einde van elk vol
gend kalenderjaar waarin de inhoudingen n iet 
geheel zijn afgeloopen, wordt over de nog niet 
aangezuiverde gedeelten der schulden een 
ren te van 5 ten honderd over het voll e jaar 
bij de schulden geteld. 

Art. 54. 1 . De besturen van de gebieds
deelen, bij welke de deelgenooten in dienst 
zijn , dragen zorg voor de invordering van de 
bijdragen en zijn voor het verschuldi gde ver
antwoorde] ijk. 

2. H et door gepens ionneerden verschuld igde 
wordt ingehouden van hunne pensioenen op 
de wijze , als aan het slot van het derde lid 
van artikel 13 aangegeven . 

Art. 55. 1. Bij vermoedelijk overlijden van 
een deel genoot of van een weduwe, ter beoor
deeling in Nederland van de Directie, in Ne
derlandsch-Indië van haar Vertegenwoordiger, 
kan tot de regeling van het pensioen of den 
onderstand worden overgegaan tegen afgifte 
van een verklaring ten genoegen van het ge
zag, door hetwe lk rle regeling der uitkeerin
gen geschiedt, dat de gelden, welke later 
mochten blijken ten onrechte te zijn genoten, 
z4llen worden teruggegeven. 

2. Het t ijdstip van ingang der uitkeeringen 
wordt bepaald door de Directie of in Neder
landsch-Indië door haar Vertegenwoordiger . 

Art. 56. 1. Aan de van Nederl andsch-Indië 
naar Nederl and of van Nederland naar Neder
landsch-Indië vertrekkende gepensionneerden 
kan een voorschot van een maand op het pen
sioen en den onderstand worden verleend bo
ven het toekomende over de maand van ver
trek. Het voorschot wordt aangezuiverd door 
stilstand der uitkeering. 

2. Voorschot op de uitkeering van een ge-

pensionneerde wordt zoo noodig verhaald op 
het pensioen der weduwe of op den onderstand 
der kinderen. Voorschot op de u itkeering der 
moeder wordt, zoo noodig, verhaald op die der 
kinderen en omgekeerd. 

3. Voorschot, dat niet op den voet van het 
bepaalde bij de leden 1 en 2 kan worden in
gehouden van de uitkeeringen aan de weduwe 
of den onderstand der kinderen, wordt niet 
teruggevorderd. 

4. De in lid 1 bedoelde gepensionneerden, 
zoomede zij , die in Nederlandsch-Indië van 
vaste woonplaats veranderen, worden vo01·zien 
van een bewijs van ophouding van betal ing. 

Art. 57. Op de pensioenen en onderstanden 
mogen bij administratieven maatregel geen 
andere kortingen worden verleend dan d ie, 
welke uitdrukkelijk bij dit reglement zijn toe: 
gelaten, met uitzondering dat de pensioenen 
der deelgenooten aan korting mogen worden 
onderworpen, tot ten hoogste 10 ten honderd 
der pensioenen, wegens schulden aan den 
Lande of aan eenige zelfstandige gemeen
schap. 

Art. 58. 1. Gewone, buitengewone, huwe
lijks- en extra bijdragen worden, behoudens de 
gevall en, voorzien in artikel 53, l id 1, niet 
meer ingevorderd, voor wat betreft de gewone 
bijdragen na vedoop van een tij dvak van 5 
jaar en voor wat aangaat de andere bijdragen 
na verloop van een tijdvak van 30 jaar. Deze 
tijdvakken beginnen te loopen van af den dag, 
waarop de vordering wegens de bijdrage is 
ontstaan. 

2. Indien aanvragen om toekenning van 
weduwenpensioen of weezenonderstand worden 
ingediend meer dan 5 jaar na het tijdstip, 
waarop die uitkeeringen volgens de bepalingen 
van dit reglement zouden ingaan, zal het 
achteraf toe te kennen pensioen of de achter
af toe te kennen onderstand , zonder bijbereke
ning van rente, niet verder worden uitbetaa l cl 
dan van af het begin van het 5-jarig t ijdvak, 
voorafgaande aan de maand, waarin de aan
vraag bij de fondsadm inistratie wordt ont
vangen. 

3. De termijnen van een toegekend wedu
wenpensioen of van een toegekenden weezen
onderstand, welke niet binnen 5 jaar na den 
eersten dag, waarop zij kunnen worden geïnd, 
zijn ingevorderd, worden niet meer uitbetaald . 

4. Achterstallige weduwenpens ioenen en 
weezenonderstanden worden, met inachtneming 
van het bepaalde bij de leden 2 en 3 van dit 
artikel, bij de eerstvolgende termijnbetaling 
in eens betaal baar gestel d. 

Art. 59. Behalve in het geval, dat een ver
pl icht deelgenoot zijn deelgenootschap inge-. 
volge artikel 32, lid 5, heeft verloren en in het 
geval dat aan een uit den localen dienst ont
slagen Europeesch ambtenaar pensioen wordt 
toegekend, dat niet onmiddellijk aansluit aan 
het verleende ontslag, wordt, indien een gewe
zen deelgenoot opnieuw tot het fonds toe
treedt, bij de toepassing der bepal ingen van 
dit reglement met zijn vori g deelgenootschap 
geen rekening gehouden. 

Art. 60. Tijdelijk gemis van het genot van 
pensioen ingevolge artikel 48 van het regle
ment heeft niet tengevolge het verloren gaan 
van het deelgenootschap in het fonds. 
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VIERDE HOOFDSTUK. 

Van het beheer van het fonik en het toezicht 
op rkLt behee1·. 

Art. 61. l. Het Pensioenfonds voor Euro
peesche locale ambtenaren in Nederlandsch
Indië heeft ten doel het toekennen van pen
sioenen en onderstanden volgens de bepa l ingen 
van dit reglement. 

2. Het fonds wordt in stand gehouden : 
a. door de op grond van de vorenbedoelde 

bepalingen betaalde bij dragen ten behoeve 
van de in lid 1 bedoelde pensioenen en uit
keeringen; 

b. door de renten verkregen uit de beleg
g ing van die bijdrngen, voor zoover deze niet 
nood ig zijn voor het beheer van het fonds, en 

c. door toevalli ge baten. 
3. U it het fonds worden betaald : 
a. de in lid 1 bedoelde pensioenen en on

derstanden; 
b. de kosten van het beheer van het fonds. 
Art. 62. l. Het fonds is gevestigd te 's-Gra

venhage en is rechtspersoon. 
2. Het wordt, gezamenlijk met andere In

dische pensioen- en weduwen- en weezenfond
sen, onder het oppertoezicht van den Minister 
van Kolon iën en onder toezicht van Commis
sarissen, beheerd door een Directeur. De Mi
nister van Koloniën stelt de d ienstvoorschrif
ten voor den Directeui· vast. 

3. De Di recteur wordt bijgestaan door een 
tweeden Di recteur, die hem bij verhinder ing, 
afwezighe id of ontstentenis vervangt. 

4. Bij verhindering, afwezigheid of ont
stentenis van den Directeur en den tweeden 
D irecteur beiden, voorziet de Minister van 
Koloniën in hunne tijdelij ke vervanging. 

5. De Directeur of degene, die hem ver
vangt, vertegenwoordigt het "fonds in en bui
ten rechten, behalve in N ederlandsch-Indië, 
waar die vertegenwoordiging geschiedt door 
een ambtenaar met den titel van "Vertegen
woordiger der Di rectie van de Indische P en
sioenfondsen" of door diens vervanger. 

D e V ertegenwoord iger der Directie in N e
derlandsch-Indië voert het beheer aldaar voor 
het fonds en de andere in I id 2 bedoel de fond
sen gezamenlijk, overeenkomstig hem door den 
Directeur te geven voorschriften. 

6. De Directeuren worden door Ons be
noemd, de Vertegenwoord iger der Directie in 
Nederlandsch-Indië door den Gouverneur
Generaal. 

7. Bij afzonderl ijk besluit wordt door Ons 
vastgesteld, welke ambtenaren en bedienden 
bij de Directie der in lid 2 bedoelde fondsen 
zullen werkzaam zijn en worden de bezoldigin
gen dier ambtenaren en bedienden, zoomede 
die der Di recteuren geregeld. 

8. De bezoldiging van den Vertegenwoo,·
diger der Directie in Nederlandsch-Indië, zoo
mede het aanta l, de bezoldiging en de wij ze 
van benoeming van de verdere ambtenaren en 
bedienden bij de fondsen aldaar worden ge
regeld door den Gouverneur-Generaal. 

9. Het aandeel in de sommen, waarover de 
Directeur en de Vertegenwoordiger der Di
rectie ten laste van het fonds voor maand- en 
daggelders, ka ntoorhuur en andere ui tgaven 
mogen besch ikken, wordt in de jaarlijks op te l beg=t;og '"" hot food, """~meo 

10. Het toezicht op het beheer van het 
fonds wordt, zoowel in N ederland a ls in N e
derlandsch-Indië uitgeoefend door een College 
van Commissarissen, ten getale van ten hoog
ste 5 voo1· elk l and. 

ll. De Commissarissen worden benoemd en 
ontslagen , in Nederland door Ons, op voo1·
dracht van den Minister van Koloniën, in 
Nederl andsoh-Indië door den Gouverneur-Ge
neraal. 

12. Van het totaal aanta l Commissarissen 
dat zitting heeft in een College, moet ten 
minste de helft deelgenoot zij n in het fonds . 
Voor een aantal Commissarissen kan door of 
van wege de deelgenooten in het fonds een 
aanbeveling worden gedaan van een of meer 
deelgenooten, ve1·blij f houdende in het land, 
waar het betrokken Coll ege is gevestigd. 

13. Het aantal Commissar issen, waarvoor 
een aanbeveling kan worden gedaan, als be
doeld in het vorige lid en de regelen, volgens 
welke die aanbeveling zal plaats hebben, wor
den vastgesteld in Nederland door den Minis
ter van Koloniën, in Nederlandsch-Indië door 
den Gouverneur-Generaal. 

14. D e Commissar issen ontvangen voor 
hunne bemoeiingen een vergoed ing, welke voor 
Nederland door den Minister van Koloniën 
en voor Nederlandsch-Indië door den Gouver
neur-Generaal wordt bepaald. 

De voorschriften voor het door de Commis
sarissen uit te oefenen toezicht worden voor 
Nederland door den M inister van Koloniën en 
voor Nederlandsch-Indië door den Gouverneur
Generaal vastgesteld. 

15. Ten laste van het fonds wordt gebracht 
een aandeel in de kosten van de bezoldi gingen 
en andere kosten van beheer en toez icht over 
de in lid 2 bedoelde fondsen, zoomede een 
aandeel in de kosten van de pensioenen, on
derstanden, wachtgelden, voorloopige bezold i
g ingen, non-acti viteits- en verlofsbezoldigin
gen, kosten van overtocht en uitrusting en 
andere tegemoetkomingen , welke aan de amb
tenaren en de bedienden der fondsen en hunne 
weduwen en weezen worden toegekend. 

16. Voor de verrekening der uitgaven met 
de andere fondsen, welke onder dezelfde Di
rectie staan , zoomede van de ui tgaven, welke 
ten laste van de Staatsbegrooting of van de 
Indi sche begrooting worden gedaan doch door 
de fondsen moeten worden ver goed, of we lke 
door het fonds voor den Staats- of den In
di schen dienst worden gedaan, worden in N e
derland door den Minister van Koloniën, in 
Nederlandsch-Indië door den Gouverneur-Ge
neraal de noodige regelen gesteld. 

17. De gelden, di e voor belegging beschik
baar komen, worden zoo spoedig mogel ij k op 
een der volgende wij zen belegd : 

1 ° . in schuldbewij zen, als voorkomende op 
de laatst openbaar gemaakte lijst der schul rl
bewijzen , waar in de J avasche Bank haar kapi
taal en h aar reservefonds mag beleggen, of 
op die van fondsen , welke in aamnerking ko
men voor de belegging van gelden der Rijks
verzekeringsbank; 

2°. in andere dan de onder 1 °. bedoelde 
schuldbewijzen onder voorbehoud van vooraf
gaande goedkeuring van den Minister van 
Kolon iën; 

3°. in schuldvorderingen, gewaarborgd door 
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het recht van eerste hypotheek o p onroerende 
goederen in N ederland of 'ederl andsch-Indië 
gelegen, met inach tneming van de a lgemeene 
voorwaarden en waarborgen, welke voor Ne
derland door den Minister van K oloniën en 
voor N ederl andsch-Indië door den Gouverneur
Generaal zull en worden vastgeste ld. 

18. De Ministe r van Kolon iën bepa a lt op 
welke wij ze het aankoopen en te gelde maken 
van effecten zal geschieden en de geldswaar
dige papieren, eigendom va n het fo nds, wor
den bewaard. 

Art . 63. l. I n ederland wordt '✓ llOr de 
ontva ngsten en beta lingen van het fon ds g-e
bru ik gemaakt van een of meer door don i\l ;
nister van K oloniën aan te wijzen ban kinstel
lingen of van den postcheque- en g irodienst. 

2. In 'ederla ndsch-I nd ië zij n de a lgemaene 
ontva ngers van 's L ands kassen belast met, het 
ontva ngen en betalen voor het fonds of kan 
daarvoor van een door den Gouverneur-Gene
raal aan te wij zen bankinstelling worden ge
bruik gem aakt. 

3. De regelen, bij het ontvangen en betalen 
in acht te nemen, zoomede de voorwaa t·den , 
waaronder een reken ing bij een bankinstc ll ing 
of bij den postcheque- en g irodi enst kan wor
den geopend , worden vastge teld in N ederl a nd 
door den Minister van K oloniën, in eder
landsch-Ind ië door den Gouverneur-Generaal. 

4. De wijze van verantwoording aan de Di
rectie van de in ederlandsch-Ind ië gedane 
uitga ven en ontvangsten voor het fo nds wordt 
door den Minister va n Koloniën geregeld. 

5. De Di recteur is· u itslui tend reken pi icht ig 
aan den Mi nister va n Koloniën. 

Art. 64. Van de ui tgaven voor het vo lgend 
jaar wordt tel ken jare een begrooting opge
ma akt, welke den Minister van K oloniën ter 
goedkeuring wordt aangeboden. 

Art. 65. Vóór het e inde van elk jaar zendt 
de Di recti e door tusschenkomst van de Com
missa r issen va n het fonds aan den Minister 
van Koloniën een omstandig verslag van den 
staat van het fonds en van haar werkzaam
heden in het a fgeloopen jaar met de a lge
meene veran twoordi ngsstukken. 

Art. 66. Om de 5 ja ren, den eer tvol genden 
keer in het jaa r 1936, stelt de D irectie van 
het fonds een na uwkeur ig onderzoek in , in 
hoeverre de op het fonds rustende ver pi icht in
gen door de inkomsten en bezittingen van het 
fonds worden gedekt en wordt in ve rba nd 
daarmede een wetenschappel ijke bala ns opge
maa kt . 

Art. 67 . 1. In het belang van het in arti
kel 66 bedoelde onderzoek zijn de deelgenooten 
ve rplicht om de 5 jaren - op 31 December 
1935 , 31 December 1940 enz. - vragenlij sten 
in te vull en en in te di enen, in N ederlandsch
Indi ë aan den Ver tegenwoordi ge r de r Directi e, 
in N ederl and aan de Directie zelve. Bovendien 
zij n de deelgenooten gehouden tusschent ijds 
vragenlij sten in te vu ll en en in te d ienen, 
telken wanneer zulks door de Di rectie of haar 
Vertegenwoordi ger noodig wordt geoordeeld. 

2. Aa n de deelgenooten, di e verzuimen 
hunne opgaven in te zenden, wordt in de 
maand volgende op die, waa rin de lij sten 
moesten worden ingevuld, door de Directie 
dan wel door haar Vertegenwoordiger een ter
mijn gesteld, binnen welken zij a lsnog aan 

h unne verplich t ing hebben te voldoen. Wordt 
hieraan dan nog niet voldaan, dan wordt in 
N ederlandsch-Indië door den Vertegenwoordi 
ger der D irectie, in N ederl and door de D irec
t ie zelve aan den na la t igen deelgenoot, ind ien 
hij bezoldig ing of pensioen geniet, ten bate 
van het fonds een boete opgelegd van 1h ten 
honderd van het bedrag van een maand bezol 
dig ing of pensioen. Deze boete wordt inge
houden, bij de eerstvolgende uitbetaling va n 
bedoelde inkomsten. Gelijke boete wordt iedere 
maand van die inkomsten ingehouden, zoolang 
de deelgenoot in gebreke bl ijft de opgave in te 
zend~n. Door de vrijwill ige deelgenooten, di e 
den in het vorige li d bedoelden termijn hebben 
laten voorbijgaan zonder de opgaven in te die
nen, is een boete ten bate van het fonds ver
schuldigd va n 5 ten honderd van hun gewone 
bijdrage over een maand ten bedrage van 
minstens 50 cent. Hun wordt een termijn voor 
de beta ling die r boete gesteld. B ij niet-betaling 
binnen dien termijn gaat het deelgenootschap 
verloren. 

VIJFDE HOOFDSTUK. 

B ij zonde,·e bepalingen. 
Art. 68. l. Zij , di e meenen da t dit regle

ment ten onrech te of ni t op de juiste wijze 
op hen wordt t,oegepast o f dat ten onrech te op 
g rond van dit reglement va n hen een betaling 
wordt gevorderd, kunnen b innen 6 maanden, 
nadat die t,oepassi ng is aangevangen of d ie 
betal ing is gevorderd , onder ui teenzetting hun
ner bezwaren, op Ons een beroep doen bij een 
door tusschenkomst van den Minister van Ko
loniën in te di enen ve rzoekschrift, waarop Wij 
eer, met redenen omkl eede besl iss ing nemen. 

Door de indiening van het in lid 1 bedoelde 
ve rzoekschr ift wordt de toepassing van dit 
reglement en de verplicht ing tot betal ing van 
hetgeen op g rond van dit reglement wordt ge
vorderd, niet opgeschort, doch, hetgeen vol 
gens Onze besli ssing aan het fon ds onverschul 
d igd is betaal d, word t aan de rech thebbenden 
teruggegeven met bij telling van enkelvoud ige 
rente naar reden van 5 ten honderd 's jaa rs. 

Ar t. 69. l. Wij behoudens Ons voor, voor 
elk bijzonder geval, waarin di t reglement niet 
voorziet, bij een met redenen omkleed besluit 
een afzonderlijke regeling te maken. 

2. Ook behouden Wij Ons voor bij een met 
redenen om kleed besluit ten gunste van be
la nghebbenden van dit reglement a f te wij 
ken, ind ien in bijzondere gevall en daarwe aan
le idi ng bestaat . 

ZESDE HOOFDSTUK. 

Overgangsbepalingen. 

Art. 70. Voor Europee che loca le ambtena
ren, die ged urende hun d iensttijd overgaan 
van een bij de pensioensgroep II ingedeeld 
locaal ambt naa r een bij de pensioensgroep I 
ingedeeld loca al ambt, komt de tijd, welken 
zij in eerstbedoeld ambt a ls di ensttijd in aa n
merking konden brengen, voor vier vijfde ge
deelte a ls di enstt ijd in aanmerking. 

Art. 71. De tijd , door Europeesche local e 
ambtenaren vóór 1 Ocwber 1934 onder genot 
van verlofsbezoldig ing doorgebracht met bui
tenl a ndsch verlof wegen langdurigen dienst 
of met daarvoor in de p i aa ts t redend binnen-
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landsch rnrlof, dan wel bui tenlandsch verlof 
wegens ziekte, komt als di ensttijd in aa nmer
king voor de helft van den duur va n dat ver
lof tot een maximum van 11h jaa r voor e lk 
verlof, zull ende dan echter latere, na genoem
den dag va ll ende verloftijd te hunnen aa nzien 
buiten rekeni ng blijven, indien of voor zoover 
daardoor het in artikel 7, eerste l id , pa r. a, 
tweede zin, van d it n ieuwe reglement gesteld 
maximum va n 1 jaar zou worden overschreden, 
onverm inderd het bepaalde onder pa r. d, eer
ste lid, van genoemd artike l. 

Art. 72. 1. De vóór den dag van in wer 
k ing t reden van di t nieuwe reglement voor de 
E uropeesche loca le ambte naren va n krach t 
zijnde of geweest zij nde pensioensvoor chr iften 
blijven van toepas ing op h en, aan wie op den 
voet van deze voo rschr iften e igen- pensioen is 
verleend , of die vóór bedoelden dag den lo
calen di enst hebben verlaten met rech t of 
aanspraa k op e igen-pensioen, voor zoover zij 
den staat van Europeesch locaa l ambtenaa r 
n iet herkr ijgen . 

2. Op den dag van in werking treden van 
dit n ieuwe reglement in loca len dienst zij nde 
Europeesche locale ambtenaren, wier rechten 
o f aanspraken op e igen-pensioen tot den dag 
va n in werk ing treden va n het Europeesch 
locaal pensioenreglement 1931 (27 F ebruar i 
1931) werden geregeld bij het Europeesch lo
caal pensioenreglement 1920 en wie r betrek
king is of word t ingedeeld bij de pen ioen -

. g roep II, worden bij doorloopend dienstve r
ba nd ten aa nzien van deze rech ten o f aans pra
ken beschouwd een betrekking te bekleeden, 
welke is ingedeeld bij de pensioensgroep I. 

3. T en aanzien van op den dag van in wer 
king t reden van dit nieuwe reglem ent in loca-
1 en d ienst zijnde Europeesche local e ambte
na ren, wie r rech te n of aanspraken op e igen
pensioen vóór dien dag waren ge regeld bij het 
E11ropee ch locaal pensioenreglement 1931 , 
wordt de tijd , welke door hen vóór 1 October 
1934 in loca len di enst is doo rgebracht, aange
merkt a ls di ensttijd in een betrekk ing, welke 
is ingedeeld bij de pensioensgroep I of de 
pensioen groep II , a l naa r gelang die betre k
king behoo rd heeft of geacht werd te behooren 
tot de pensioen groep C of de pensioensgroe
pen B en A, bedoeld bij artikel 3 van het 
Eur opeesch locaal pensioenreglement 1931, 
zooals di t a rt ikel l u idde vóór de wijzi g ing, aan
gebracht b ij het Koni nklijk besluit van 11 
October 1934 N °. 50 (Nederlandsch S taats
blad N °. 544, Indisch S taatsblad N °. 594) . 

4. Voor op den dag van in werking t re
den van d it nieuwe reglement in localen 
di enst zijnde Europeesche locale ambtenaren, 
die, ingevol ge clan wel na toepasselij k verkla
ring te hunnen aanz ien van de bepalingen 
voor Europeane n , de hoe da ni g he id van Euro• 
peesch locaa l ambtenaar hebben verkregen 
vóór 27 F ebruari 1931, geschiedt de medetel
ling voor e igen-pensioen van diensttijd a ls be
doeld in art ikel 7, eerste lid , par. e van dit 
reglement in dier voege, da t die t ijd slechts 
voor de I aatste v ie r vijfde gedeelten in reke
ning kom t, tot een maximum van 20 jaar. 

5. Ten aanzien van op 1 October 1934 in 
localen di enst zij nde Europeesche loca le amb
tenaren blij ven van krach t de bepalingen, tot 
di en dag gegolden hebbende op het p unt van 

medetelling voor eigen-pensioen op den voet 
van het Europeesch locaa l pensioenreglement 
1931 va n tijd, a ls bedoeld in a rtikel 7, l id 1, 
pa r./, va n d it nieuwe reglement. 

Art . 73. 1. T en aanzien va n - ondersche i
denl ijk door - Europeesche locale ambtena
ren, di e op 1 October 1934- reeds in local en 
d ienst waren, is bij de toepassing van de a r
t ikel en 11, 12 en 13 van dit nieuwe reglement 
aan bijdragen ten behoeve van de e igen-pen
sioenen over voor eigen-pensioen in aanme r
king komen den tijd , voo,·afgegaan aan di en 
dag, niet meer ve rschuldi gd da n bij de tot 
d ien dag geldende bepalingen was voorge
schreven. 

2. Voor Europeesche loca le ambtena ren, di e 
op 1 October 1934 reeds in localen dienst zijn
de, tot di en dag een betrekking bekl eedden o f 
geacht werden te bekleeclen, ingedeeld bij een 
de r pensioensgroepen B of C, bedoeld bij a r
tikel 3 van het Europeesch locaa l pensioen
reglement 1931, zooals di t a r t ikel I uidde vóór 
de wijzig ing, aangebrach t bij het Koni nklijk 
beslu it van 11 October 1934 N °. 60 (Ned e1·
lands ch Staatsblad N °. 544, l ndisch Staatsblad 
N°. 594), en d ie krachtens de tot ee rstgenoem
den dag voor hen geldende bepali ngen met 
ingang van dien dag , da n wel met ingang va n 
een dag, liggende binnen een te rmij n van 10 
jaar daarna recht op e igen-pensioen hadden 
kunnen doen gelden, blijven de in bedoelde 
bepali ngen gestelde d ienstt ijd. en leeftijds
grenzen voor het verkrijgen van rech t op e igen
pensioen van k racht, met di en ve rstande, dat 
voor de h ierbedoelcle, reeds op 27 F ebrua ri 
1931 in localen dienst zijnde Eu ropeesche lo
cale ambtenaren de vaststel ling van den voor 
pensioen geldenden diensttijd geschiedt vol 
gens de tot dat oogenbl ik op hen toepasselij ke 
bepal ingen, voor zoover zul ks voor hen voor
deel iger is dan toepass ing va n de bepali ngen 
van het Europeesch locaa l pensioenreglement 
1931. 

3. Voor zoove r op 1 October 1934 reeds in 
localen dienst zij nde Europeesche locale amb
tena ren, die een betrekking bekleedden, inge
deeld bij de pensioensgroep A, bedoeld bij a r
tike l 3 van het Europeesch locaal pensioen
regl ement 1931, zooal s d it artikel luidde vóór 
de wij zig ing, aangebracht bij het K oninklijk 
beslui t van 11 October 1934 N °. 50 (Neder
lanlMch Staatsblad N °. 544 , Indisch S taatsblad 
N°. 594), op ee rstgenoemd n dag reeds recht 
op eigen-pensioen hadden, kunnen doen gelden 
of binnen een jaar na 1 October 1934 zooda
nige aanspraak hebben verkregen vol gens de 
tot d ien dag geldende bepalingen in zake de 
diensttij d- en leeftijdse ischen, zull en zij ook na 
1 October 1934 van deze aanspraak mogen 
gebru ik maken, met di en ve rstande, dat voor 
de hi e rbedoel de, roeds op 27 F ebrua r i 1931 in 
localen dienst zijnde Europeesche loca le amb
tenaren de vaststell ing va n den voor eigen
pensioen geldenden d iensttijd geschiedt vol 
gens de tot dat oogenbl ik op hen toepasselijke 
bepalingen, voor zoover zu lks voor hen voor
deeliger is, dan toepassing van de bepali ngen 
van het Europeesch locaa l pensioenreglement 
1931 en dat hun bij pens ionneering vóór het 
bere iken van den leeftijd va n 55 jaa r, anders 
dan wa nneer zij uit hoofde van welbewezen 
ziels- of lichaamsgebreken voor verderen dienst 
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ongeschikt zijn verklaard, als eigen-pens ioen 
geen hooger bedrag zal worden toegekend dan 
dat, hetwelk hun zou zijn toegekend, indien 
hun met ingang van 1 September 1934 eigen
pensioen, berekend naar de tot dat tijdstip van 
kracht zijnde bepalingen, waren verleend, on
verminderd de korting, welke daarop krach
tens wet is of zal worden gelegd. 

Art. 74. 1. De bepalingen, vervat in arti
kel 72, lid 2 en lid 3 en artikel 73 van dit 
nieuwe reglement zijn mede van toepassing op 
hen, die op 27 Februari 1931, zonder Euro
peesch locaal ambtenaar te zijn, in het genot 
waren van bezoldiging, toelage, daggeld of 
andere doorloopende inkomsten ten laste van 
de begrooting van een gebiedsdeel en in on
middellijke aansluiting aan het genot van die 
inkomsten een aanstelling hebben bekomen of 
zullen bekomen, die hun den staat van Euro
peesch locaal ambtenaar heeft verleend of zal 
verleenen. 

2. Op hen die, in het geval verkeerend, om
schreven in het vorig lid, de hoedanigheid van 
Europeesch locaal ambtenaar verkrijgen na 
toepasselijkverklaring te hunnen aanzien van 
de bepalingen voor Europeanen op een tijd
stip vallende vóór den dag van in werking 
treden van dit nieuwe reglement, is het be
paalde in artikel 72, vierde lid, mede van 1 

toepassing. 
Art. 75. Vóór 1 Maart 1932 genoten in

komsten, welke voor de berekening van pen
sioenen en onderstanden in aanmerking moe
ten worden gebracht, worden voor de toepas
sing van dit nieuwe reglement als bezoldiging 
aangemerkt voor zoover zij geacht moeten 
worden het karakter te dragen van bezoldi
ging in den zin van het bepaalde in artikel 
2, par. B, van het Europeesch locaal pensioen
reglement 1920. 

Art. 76. Bij de berekening van eigen-pen
sioen, ingaande op of na den dag van in wer
king treden van dit nieuwe reglement, komen, 
onverminderd het bepaalde in artikel 77 en 
het eerste lid van artikel 78 , bezoldig ingen, 
genoten vóór 1 April 1934 of sedert dien da
tum genoten volgens een bezoldigingsregeli ng, 
welke naar het oordeel van den Gouverneur
Generaal bezoldigingen bevat, welke niet in 
overeenstemming moeten worden geacht met 
de H erziene Bezoldigingsregeling Burgerlijke 
Landsdienaren 1934, bij de bepaling van den 
grondslag slechts in aanmerking tot 75 ten 
honderd van het nominale bedrag, zulks in 
afwijki ng van de bij het Koninklijk besluit 
van 16 Juli 1932 (N ederland.sch Staatsblad 
N° . 357, l ndisch Staatsblad N°. 477) bekrach
tigde , door den Gouverneur-Genernal van 
Nederlandsch-lndië krachtens artikel 92 van 
de Indische Staatsregeling vastgestelde ordon
nantie van 18 April 1932 (Indisch Stcwtsblad 
N°. 166). De pensioengrondslag wordt echter 
niet lager gestel d , dan wanneer deze uitslui
tend werd berekend naar de bezoldiging, ge
noten na de invoering van een bezoldigings
regel ing, welke naar het oordeel van den 
Gouverneur-G eneraal wel in overeenstemming 
moet worden geacht met de Herziene Bezoldi
gingsregeling Burgerlijke Landsdienaren 1934, 
met dien verstande, dat a ls betrokkenen na 
1 April 1934 geen bezoldiging in werkelijken 
dienst hebben genoten en een bezol digings-

regeling als laatstbedoeld op of na dien datum 
is ingevoerd, als pensioengrondslag geen lager 
bedrag zal worden genomen, dan de bezoldi
ging, in het genot waarvan zij, op den datum 
van invoering in werkelijken dienst geweest 
zijnde, zouden zijn gesteld . 

,vat de verdere toepass ing van het regle
ment betreft, komen bezoldigingen, genoten 
na September 1934 volgens een bezoldigings
regeling, welke naar het oordeel van den 
Gouverneur-Generaal niet in overeenstemming 
moet worden geacht met de Herziene Bezoldi
gingsregeling Burgerlijke Landsdienaren 1934, 
slechts in aanmerk ing tot 75 ten honderd van 
het nominale bedrag. 

Art. 77. Aan de op den dag van in wer
king treden van dit nieuwe reglement in loca
len dienst zijnde Europeesche locale ambtena
ren , die volgens de tot 1 October 1934 voor 
hen gegolden hebbende bepalingen recht op 
normaal eigen-pensioen eerst met ingang van 
een na dien dag gelegen datum zouden bereikt 
hebben of bereiken en die in verband met de 
opheffing van de betrekking of inkrimping 
van den dienst van de betrokken zei i:standige 
gemeenschap, waardoor hunne diensten met 
inachtnem ing van daartoe door den Gouver
neur-Generaal te stellen regel en, door den 
raad van die zelfstandige gemeenschap over
bodig zijn verklaard, eervol ui t den loca l en 
dienst worden ontslagen, wordt een eigen
pensioen onderhevig aan de eventueele wette
lijke korting toegekend, berekend over de 
door hen over de maand Maart 1934 genoten 
bezoldiging - dan wel , indien door hen ovee 
die maand geen bezoldiging in werkelijken 
localen dienst is genoten, over de tevoren 
laatstelijk door hen genoten maandelijksche 
bezoldiging in werkelijken localen dienst -, 
tot het percentage, dat op den voet van de 
vóór 1 October 1934 voor hen gegolden heb
bende pensioenbepalingen door hen op den 
dag, waarop het eigen-pensioen ingaat, zou 
zijn bere ikt, doch ten hoogste 36, behoudens 
en onverminderd hunne aanspraken uit de ver
dere bepalingen van dit nieuwe reglement 
voortvloeiende. 

Art. 78. 1. A an Europeesche locale ambte
naren, die op 1 October 1934 in localen dienst 
waren en uit dien dienst zijn of zullen worden 
ontslagen met recht of aanspraak op eigen
pensioen, ingaande op of na den dag van in 
werking treden van dit nieuwe reglement, 
wordt a ls pens ioen geen 1 ager bedrag toege
kend dan dat, hetwelk hun wu zijn toegekend, 
indien hun met ingang van 1 September 1934 
eigen-pensioen, berekend naar de op dat tijd
stip van kracht zijnde bepal ingen ware ver
leend , onverminderd de korting, welke daarop 
krachtens wet is of zal worden gelegd . 

2. In het bes! uit, waarbij het eigen-pensioen 
wordt toegekend, wordt tevens vastgelegd het 
bedrag, dat zonder inachtneming van het eer
ste lid van di t artikel aan eigen-pensioen zou 
zijn toegekend. Bij de toepassing van kortin 
gen krachtens wettelijk voorschrift als in het 
eerste lid bedoeld, daalt hetgeen door be
langhebbenden aan e igen-pensioen wordt ge
noten niet beneden het bedrag, dat genoten 
zou zijn als het eigen-pens ioen zonder inacht
nem ing van dat lid zou zijn toegekend. 

3. Indi en een e igen-pensioen, als in het 
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eerste lid van dit artikel bedoeld, is toegekend 
met toepassing van het in artikel 10, lid 2, 
van dit nieuwe reglement bedoel de minimum 
en dit minimum is bepaald naar een eigen
pensioen, genoten vóór 1 October 1934, zal dat 
eigen-pens ioen aan de in het eerste lid van dit 
artikel bedoelde korting zijn onderworpen, 
waarbij dan het tweede l id overeenkomstige 
toepassing vindt. 

Art. 79. De weduwen en weezen van hen, 
die bij het in werking treden van dit nieuwe · 
reglement deelgenoot in het fonds zijn en een 
bezoldiging van minder dan f 50 's maands 
genieten, dan wel gepens ionneerd zijn of uit 
den localen d ienst zij n ontslagen met recht of 
aanspraak op eigen-pensioen naar een pen
sioengrondslag, kleiner dan d it bedrag, be
houden met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 81 ook nà dat in werk ing treden recht 
op uitkeering ten laste van het fonds op den 
voet van de a rt ikelen 21 en 22 van dit nieuwe 
1·eglement. 

Art. 80. Dit nieuwe reglement is, behoudens 
het bepaalde in artikel 85, gerekend van den 
dag van in werking treden daarvan, van toe
passing op all e weduwen en weezen, d ie bij 
dat in werking treden reeds in het genot van 
pensioen en onderstand ten laste van het fonds 
zijn gesteld, hetzij op den voet van het Euro
peesch locaal pensioenreglement 1920, hetzij 
op den voet van het Europeesch locaal pen
sioenreglement 1931, alsmede op de weduwen 
en weezen, die op dat tijdstip van in werking 
treden van dit nieuwe reglement reeds recht 
hebben op pens ioen en onderstand ten laste 
van het fonds op den voet van het Europeesch 
locaal pensioenreglement 1931, met dien ver
stande: 

a. dat het bedrag van het toegekende of 
overeenkomstig het Europeesch locaal pen
sioenreglement 1931 toe te kennen weduwen
pensioen geen wijziging ondergaat en dat de 
op dat pens ioen in afwachting van een blij
vende regel ing ter zake bij wij ze van tijdelij
ken maatregel gelegde of te leggen verhoo
ging, bedoeld bij het Koninklijk besluit van 2 
Februari 1924 (Nederlandsch Staatsblad N°. 
30, Indisc h Staatsblad N°. 187), wordt aan
gemerkt als een blijvende verhooging; 

b. dat de weezenonderstanden worden her
zien of vastgestel cl op den voet van arti kei 22 
van dit n ieuwe reglement, waarbij als "aan
komend weduwenJ?ens ioen" wordt aangemerkt 
het berekende of overeenkomstig het Euro
peesch locaal pensioenreglement 1931 te be
rekenen weduwenpensioen met inbegr ip van 
de onder punt a hiervoren bedoelde, op dat 
pensioen gelegde of te leggen verhooging; 

c. dat, indien de werkelijk genoten wee,en
onderstanden of de weezenonderstanden, waar
op bij het in werking treden van dit nieuwe 
reglement reeds recht bestaat, met inbegrip 
van de onder punt a h iervoren bedoelde tij
delijke verhooging, hooger is dan de weezen
onderstand, berekend overeenkomstig punt b, 
de hoogere onderstand wordt gehandhaafd of 
wordt toegekend, zull ende in dat geval de 
voorgeschreven tij delij ke verhooging a ls een 
blijvende verhooging worden aangemerkt. 

Bij de toepassing van dit punt worden in de 
gevall en, dat een overl eden deelgenoot, be
halve een vrouw en ki nderen van d ie vrouw 

(halve weezen) ook weezen heeft nagelaten, 
wier moeder geen aanspraak had of heeft op 
pens ioen of eveneens is overleden ( volle wee
zen ), de onderstanden voor halve en voor 
volle weezen afzonderl ijk berekend; 

d. dat in de bezoldigingsgrens, gesteld in 
artikel 37, onder a, van het Europeesch locaal 
pensioenreglement 1931 wordt geacht geen wij
ziging te zijn gebrach t . 

Art. 81. Dit nieuwe reglement is, gerekend 
van den dag van in werking treden daarvan, 
mede van toepassing op alle op dien dag in 
leven zijnde verplichte deelgenooten in het 
fonds, met inachtneming van de volgende re
gelen: 

A. Ten aanzien van de o,n andere redenen 
dan wegens welbewezen ziels- of lichaarnsge
b,·eken bij het in werking t,·eden van dit 
nieuwe reglement reeds gepensionneerde of 
met recht of aanspraak op zoodanig eigen
pensioen ,·eeds uit den localen dienst ontslagen 
deelgenooten. 

1. Ind ien door het vaststellen overeenkom
stig d it nieuwe reglement van het weduwen
pensioen en den weezenonderstand, het bedrag 
van dit pensioen, dat van den onderstand 
voor halve weezen of dat van den onderstand 
voor volle weezen - de bedragen van elk 
dezer soorten van uitkeeringen afzonderl ijk be
schouwd - lager zou worden dan het weduwen
pensioen en de(n) weezenonderstand(en) op 
den voet van het Europeesch locaal pensioen
reglement 1931, met inbegrip van de onder 
punt a van artikel 80 bedoelde tijdelijke ver
hooging, woi·dt elke uitkeering telkens gesteld 
op dit hoogere bedrag, zull ende in dat geval 
de voorgeschreven tijdelij ke verhooging als een 
blijvende verhooging worden aangemerkt. 

2. Mocht, door het weduwenpensioen en 
den weezenonderstand te regelen op de wijze, 
a ls onder punt 1 hiervoren omschreven, de 
som van de gezamenlijke uitkeer ingen aan 
a lle door eenzelfden deelgenoot nagelaten be
trekkingen hooger worden dan het door d ien 
deelgenoot bij zij n over] ij den genoten eigen
pensioen of het eigen-pens ioen, waarop hij bij 
zij n overlijden recht of aanspraak h ad, dan 
wordt de som van de u itkeeringen verlaagd 
tot het bedrag van dit genoten of toekomende 
eigen-pensioen door (eventueel evenredige) 
verm indering van de(n) weezenonderstand(en), 
met dien verstande, dat de onderstand der 
halve weezen en d ie der volle· weezen - elke 
soort afzonderlijk beschouwd - ten minste ge
steld worden op de bedragen, wel ke zouden 
zijn toegekend bij toepassing van het Euro
peesch locaal pensioenreglement 1931, met 
inbegrip van de onder punt a van artikel 80 
bedoelde tij delijke verhooging, welke in dat 
geval als een blijvende verhooging wordt aan
gemerkt. 

3. I n de gevallen, dat het weduwenpensioen, 
berekend op den voet van d it n ieuwe regle
ment, op zich zelf a l hooger moch t zijn dan 
het door den overleden deelgenoot genoten 
of h em toekomende e igen-pens ioen, wordt het 
weduwenpensioen geregel d op den voet van 
het Europeesch locaal pensioenreglement 1931, 
met inbegrip van de onder punt a van artikel 
80 bedoelde tij delijke verhooging, welke in 
die gevallen als een blijvende verhoogi ng 
wo rdt aangemerkt. 
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4. Indien op het e igen-pensioen van een 
overleden deelgenoot een wettelijke korting 
was of zou worden gelegd, zal voor de toepas
sing der onder de punten 2 en 3 hiervo1·en 
omschreven regelen onder het "genoten of 
toekomende eigen-pensioen" van dien deelge
noot worden verstaan het gekorte e igen
pensioen. 

Bij opheffing of vermindering van een wet
telijke korting op eigen-pensioen zullen de aan 
de nagelaten betrekkingen toegelegde uitkee
ringen overeenkomstig de in de pu11ten 1, 2 
en 3 hiervoren gestelde regelen worden her
zien, alsof die opheffing of ve rmindering ook 
voor den overleden deelgenoot had gegolden. 

B . T en a,anzien van de bij het in werking 
treden van dit nieuwe reglement in localen 
dienst zijnde deelg enoo ten. 

1. Indien door het vaststel len overeenkom
stig dit n ieuwe reglement van de uitkeeringen, 
het bedrag van het weduwenpensioen, dat van 
den onderstand voor h a lve weezen en dat van 
den onderstand voor volle weezen - e lk op 
zich zelf beschouwd - lager zouden worden, 
dan bij overlijden van den deelgenoot op den 
dag vóór dien van het in werking treden van 
dit nieuwe reglement zou zijn toegekend op 
den voet van het Europeesch locaa] pensioen
reglement 1931 , met inbegr ip van de onder 
punt a van artikel 80 bedoelde tijdelijke ver
hooging, wordt elke uitkeering telkens gesteld 
op dit hoogere bedrag, zullende in dat geval 
de voorgeschreven tijdelijke verhoog ing a ls een 
blijvende verhooging worden aangemerkt. 

2. Als de deelgenooten overlijden na te zijn 
gepens ionneerd of uit den localen dienst te zijn 
ontslagen met recht of aanspraak op eigen
pensioen wegens andere redenen dan wel be
wezen ziels- of lichaamsgebreken, gelden voor 
hen de voor de A-groep gestelde regelen. 

C. T en a,anzien van de deelgenooten, die bij 
h et in we1·king treden van dit nieuwe regle
ment den lo calen dienst hebben verlaten met 
-evenredig eigen-pensioen of met recht of aan
spraak daarop wegens welbewezen ziels- of 
lichaamsgeb1·eken, alsmede ten aanzien van de 
bij h et in we,·king treden van dit nieuwe re gl e
m ent in localen dienst zijnde deelgenooten, die 
zull en komen te overlijden na h et verlat en 
·van dien dienst 111,et pensioen als evenbedoeld 
of aanspraak daa1·op. 

Voor deze deelgenooten gelden dezelfde re
gelen, als hierboven omschreven voor de A
groep, met dien verstande, dat bij de toepas
sing het door den deel genoo genoten of dezen 
aankomend eigen-pensioen wordt gesteld op 
een bedrag, gel ij k aan 36 ten honderd van 
diens pensioengrondslag, eventueel verminderd 
met wettelijke korting, tenzij het werkelijk ge
noten of werkelijk aankomend eigen-pensioen, 
eveneens na aftrek van zoodan ige eventueele 
korti ng, hooger is, in welk geval dit hoogere 
bedrag a ls het genoten of aankomend eigen
pensioen geldt. 

Art. 82. Mannen, di e bij het in werk ing 
treden van d it nieuwe reglement vrij wi lli g 
deel genoot zijn op den voet van het Euro
peesch locaal pens ioenreglement 1931, a ls
mede zij , die op dat tijdstip uit den localen 
d ienst zijn ontslagen zonder toekenning van 
pensioen, of wier pensioen is vervall en en 
d ie tij dig het verzoek hebben gedaan vrijwilli g 

deelgenoot te worden, dan wel zoodanig ver
zoek alsnog t ijdig zull en doen, blij ven of 
worden vrijwi ll ig deelgenoot op den voet va11 
de voor h en vóór voornoemd in werking t ,·e
den geldende bepalingen. Zij kunnen echter 
binnen 6 maanden na het in werk ing treden 
van dit nieuwe reglement aan den Vertegen
woordiger der Directie of aan de Directie 
zelve, al naar gelang zij in of bu iten N eder
landsch-Indië vertoeven, bij aangeteekend 
schrijven den wensch te kennen geven, te wor
den beschouwd a ls vrij willig deelgenoot op 
den voet van dit n ieuwe regl ement, hetwelk 
in dat geval op hen ten volle van toepassing 
wordt. H et vrijwillig deelgenootschap a ls 
1 aatstbedoel d gaat alsdan in met den eersten 
dag van de maand, volgende op die, waar in 
de mededeel ing is ontvangen, waa rbij wordt 
aangenomen, dat zi.i den localen d ienst hebben 
verlaten en alzoo hebben opgehouden verpl icht 
deelgenoot te zijn op het t ijdstip , waarop het 
vrijwillige deelgenootschap op den voet van 
dit nieuwe reglement is ingegaan. 

A rt. 83. 1. Indien een weduwe, die pen
sioen gen iet op den voet van het Europeesch 
locaal pensioenreglement 1920 of van het 
Europeesch locaa l pensioenreglement 1931, da11 
wel recht op pensioen heeft op den voet van 
laatstgenoemd regl ement, hertrouwt, wordt d it 
nieuwe reglement op h aar en ha re kinderen 
van toepassing, behoudens dat in de bezoldi 
g ingsgrens, gesteld in artikel 37, onder a, van 
het Europeesch locaal pens ioenreglement 1931 
wordt geacht geen wijzig ing te zijn gebracht. 

2. Indien weduwen vóór het in werking 
treden van di t nieuwe reglement zijn her
trouwd, blij ven op haar ook na dat in werking 
treden, zoolang het huwelij k niet ontbonden 
is, het Europeesch locaal pensioenreglement 
1920 of het Europeesch locaal pensioenregle
ment 1931 , zooals d ie lu idden op het tijdstip 
van hertrouwen, van toepass ing, a l naar ge
lang het huwelijk is aangegaan vóór 27 F e
bruari 1931 of vóór het in werking treden 
van dit n ieuwe reglement. 

3. B ij ontbinding van een huwel ij k, a ls be
doeld in lid 2 van dit artikel , wordt op de 
weduwe en hare kinderen dit n ieuwe regle
ment van toepassing, behoudens het bepaalde 
in de artikelen 84 en 85 van d it reglement 
en met dien verstande, dat in de bezoldigings
grens, gesteld in artikel 37, onder a, van het 
Europeesch locaal pens io(lnreglement 1931 , 
wordt geacht geen wijziging te zijn gebracht. 

Art. 84. 1. De weduwen, di e op den voet 
van de vóór het in werking t reden van het 
Europeesch locaal pens ioenreglement 1931 ge
golden hebbende bepal ingen in het genot zij n 
van half pens ioen wegens hertrouwen, behou
den ook na het in werking treden van d it 
nieuwe reglement, totdat het huwelij k wordt 
ontbonden, d it ha lve pensioen, met inbegrip 
van de onder punt a van artikel 80 bedoelde 
tijdelij ke verhooging, welke in dat geval als 
een blijvende verhooging wordt aangemerkt. 

2. B ij ontbind ing van het huwelij k ge ldt 
voor h aar, alsmede voor de weduwen van deel
genooten, die bij het aangaan van een nieuw 
huwelij k vóó r het in werking treden van dit 
nieuwe reglement haar pensioen ten voll e heb
ben verloren of prij s gegeven, 1 id 2 van arti ke l 
29 van het Europeesch locaal pens ioenregie-
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ment 1931, behoudens, ind ien de ontbinding 
het gevol g is van het overl ij den van den deel 
genoot, h et bepaalde in art ikel 85 va n dit 
nieuwe reglem ent. 

3. Aan de k inderen van weduwen, a ls be
doeld in lid 1 van dit artikel , wordt zoo lang 
de laatsten half pensioen genieten, gerekend 
van den datum va n in werking treden van d it 
nieuwe reglement, ui tgekeerd de helft van den 
onderstand voor volle weezen, tenzij die helft 
kle iner is dan de onderstand voor halve wee
zen, een en ander berekend op den voet van 
arti kel 80 van di t nieuwe reglement. 

Art. 85. 1. Indien een deelgenoot komt te 
overl ij den, die vóór het in werking treden van 
d it n ieuwe reglem ent geh uwd is met een we
duwe, aan wie krachtens een vor ig huwelijk 
pens ioen was toegekend ten laste van een de r 
onder toezicht van de Regeer i ng gestelde In
dische pensioen- en weduwen- en weezenfond
sen, blijven, ook na dat in wer ki ng treden, 
wat de ui tkeeringen aan de echtgenoote en 
k inderen van overledene betreft, de bepali ngen 
gelden van de leden 2 en 3 van artikel 29 
van het Europeesch locaal pensioenreg lement 
1931, met dien verstande evenwel : 

a . dat het weduwenpensioen en de weezen
onderstand worden toegekend op den voet van 
dit n ieuwe reglement, met inachtneming van 
het bepaalde in ar t ikel 81 ; 

b. da t de in genoemd li d 2 bedoelde ver 
reken ing met het krachtens een vor ig huwelijk 
toegekend weduwenpensioen a ll een nog zal 
p laats hebben, als di t pensioen eveneens was 
toegekend ten laste van het fonds en dat bij 
eventueele zoodani ge verrekening op het 
laatstbedoelde pensioen, ind ien dat nog niet 
was geschied, de t ijdelijke verhooging wordt 
gelegd, bedoeld onder punt a van a rt ikel 80, 
welke verhooging in dat geval a ls een b lijven
de verhooging wordt aangemerkt. 

2. E venzoo blijven de weduwen van deel
genooten, als in l id 1 van dit a rtikel bedoeld, 
die bij het in werki ng t reden van di t nieuwe 
reglemen t reeds pensioen genieten of daarop 
recht hebben op den voet van artikel 29, 
leden 2 en 3, dat pensioen of het recht daarop 
behouden, met dien verstande : 

a. dat op het pensioen, indien di t nog niet 
was gesch ied , de tijdelijke ve rhooging wordt 
gelegd, bedoeld onder punt a van art ikel 80, 
welke verhoog ing in dat geval a ls een blij 
vende verhooging wordt aangemerkt; 

b . dat, tenzij ui t het vorig huwelijk wedu
wenpensioen was toegekend, eveneens ten laste 
van het fon ds, de weduwe met ingang van den 
dag van in werking treden van di t n ieuwe 

reglement, ook in het geval , bedoeld bij l id 2 
van artikel 29 voornoemd, recht kr ijgt op het 
voll e pensioen, da t haa r met inach tnem ing 
van het bepaal de in arti ke i 80 krachtens haar 
laatste huwelij k toekom t, ongerekend het haa r 
ingevolge h aar vorig h uwelij k toekomend pen
sioen ; 

c. dat, ind ien verrekening a ls bedoeld in 
lid 2 van art ikel 29 voornoem d plaats hee ft 
gehad of zou moeten p laats hebben met het 
uit het vorig huwelij k voortvloeiend pensioen 
eveneens ten laste van het fonds, di e verreke
n ing met ingang van den dag van in werking 
t reden van dit n ieuwe reglement za l worden 
herzien of zal gesch ieden, al sof op het laatst
bedoelde pensioen de t ij delij ke verbooging was 
gelegd, bedoeld onder punt a. van art ikel 80, 
welke verhooging in dat geval a ls een blij ven
de verhooging wordt a angemerkt. 

A rt . 86. Indien een deelgenoot komt te 
overlij den of is overleden, die vóór het in 
werking treden van dit n ieuwe reglement ge
huwd is of was met een wedu we aan wie ten 
1 aste van het fonds pensioen was toegekend 
krachtens een vor ig huwelijk met een deelge
noot, die bij zij n over lijden schu ld aan het 
fonds heeft nagela ten, za l , met afwijking in 
zoover van het bepaalde in a rtikel 53, l id 1 , 
di e schuld of het nog niet aangezuiverde ge
deel te daarvan n iet worden verhaald op het 
wed uwenpensioen, krach tens het laatste hu
welijk toegekend of toe te kennen bij toepas
sing van het bepaalde in lid 3 van a r t ikel 29 
van het Europeesch locaal pensioenreglement 
1931, noch , ind ien ver rekening a ls bedoeld in 
1 id 2 van laatstgenoemd a r t ikel moet plaats 
hebben of h eeft pla ats gehad, op hetgeen het 
weduwenpensioen, dat correspondeert met den 
grondslag van het e igen-pensioen of met de 
bezoldig ing van den laatsten ech tgenoot, meer 
bedraagt dan het weduwenpensioen, dat aan 
de weduwe krach tens het vorenbedoelde vroe
gere huwelij k was toegekend. 

Art. 87. Bij de behandel ing, na het in 
werking treden van dit nieuwe reglement, va n 
aangelegenheden, het weduwenpensioen of den 
weezenonderstand betreffende, welke nog ge
heel of gedeeltelijk vol gens vorige bepali ngen 
moeten worden geregel d, vinden, voor zoover 
n iet het tegendeel in d it nieuwe reglement is 
bepaa ld , toepass ing de op het fo rmeele rech t 
bet rekking hebbende bepalingen van laatstge
noemd reglement. 

Art. 88. D it reglement kan worden aange
h aald onder den t itel van " Europeesch locaal 
pensioenreglement 1935" . 



:<i 
rl 

Tabel I (behoorende bij artikel 27 van het reglement). 

Verhooging van de huwelijksbijdrage indien een deelgenoot huwt of de bezoldiging van een gehuwden deelgenoot vermeerdert. 

s s 
'E~ OUDERDOM VAN DE VROUW. 'E IJ 

Q) • Q)'"O. 

;g ~ ~ 20 1 21 221 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 42 43: 44 45 46 47 48 49
1 

501 51 52 53 54 55 56
1
57

1
58

1
59 60 ;g ~ ~ 

25 10----- 1 25 
26 12 11 1 26 
27 14 13 12 27 
28 22 19 16 13 28 
29 29 26 22 18 14 29 
30 38 34 30 25 20 15 30 
31 45 41 36 31 2362 1 2271 16 171 31 
32 52 4 7 42 37 22 32 
33 58 53 48 43 38 33 28 23! 18 33 
34 64 591 54 49 44 39 34 29 24 19 34 
35 70 65 60 55 50 451 40 35 30 25 20 35 
36 77 72 67 62 57 52 46 41 36 31 26 21 36 
37 84 79 74 69 64 59 53 47 42 37 32 27 22 37 
38 91 86 81 76 71 66 60 54 48 43 38 33 28 23 38 
39 981 93 88 83 78 73 67 61 55 49 44 39 34 29 24 39 
40 105 100 95 90 85 80 74 68 62 56 50 45 40 35 30 25 40 
41 112 107 102 97 93 88 82 76 70 64 58 52 46 41 36 31 26 41 
42 119 114 109 105 101 96 90 84 78 72 66 60 54 48 42 37 32 27 42 
43 1261121 1171113109 104 98 02 86 80 73 67 61 55 49 44 38 33 28 43 
44 133 129 125 121ll71112Jl06100 94 88 82 76 70 64 58 52 47 41 35 29 44 
45 140 137 133 129 125 120 114 108 102 96 90 84 78 72 66 60 54 48 42 36 30 45 
46 1461143140136 132 128 123 1171111 105 99 93 87 81 75 68 61 54 49 43 37 31 46 
47 152 149 146 143 '139 1351130 1251120 114 108 101 94 88 82 76 69 62 56 50 44 38 32 47 
48 158 15011541151 1147 143 138 133 128 123 117 llO 103 97 91 84 77 70 63 57 51 45 39 33 48 
49 1641162 100 157 153 1501146 1421137113211261ll9 112 106 99 92 85 78 71 64 58 52 46 40 34 49 
50 170 168 1661163 1()0 157 154 151 146 141 135 128 1211141071100 93 86 79 72 65 59 53 47 41 35 50 
51 176[174 172 169 166 163 161 158 154 149 143 136 129 122u5 109 102 95 88 81 73 67 61 55 49 43 36 1 51 
52 182 180 178 175 172 169 167 164 160 156,150 143 137 130 124 118 lll 104 97 901 83 76 69 63 57 51 44 37 52 
53 188 186 184 181178 175 172 lü9 1661162 1561150 145 139 133 127 120 113 106 99 92 85 78 71 65 59 52 45 38 53 
54 194192 189,186 183180177 174'171167 1631158 153 1481142 136129 122 115 108 101 94 87 80 73 67 1 60 53 46 39 54 
55 200 197 194 191188185 182 179 176 172 168 164 160 156 151145138 1311241171ll0 103 96 89 82 75 681 61 54 47 40 55 
56 205 1202 199 196 193 191188185l182 178 1741171167163,158 152 1461139 132 125 118 lll 104 97 90 83 76 69 62 55 48 41 56 
57 210 207 2041201 199 197 194 191 188 1851181 178 173 168 164 159 153 14() 140 133 126 1119 112 105 98 91 84 77 70 63 56 49 42 57 
58 215 1213 2101207 205 203200197 194 191 188184179174 170 165159 153147 141 1134 127 1120 113106 99 , 92 85 781 71 64 57 1 50 431 58 
59 220 218 216 213 2 11 1209 206 203 200 197 194 190 185 1801176 171165 159154 149 142 135 128 121114 1071100 93 86 79 72 65 58 5144 59 
60 225 223 221 219 217 215 212 209 206 203 220 196 191180181176171166 rn11501150143 136 129 122 1115 10s 101 1 94 87 80 731 oo 59

1
52 45 60 

61 230 228 226 224 2221220 217 214 211 208 205 202 197 192 187 182 178 173 168 163 158 1511144 138 131 1241117 110 103 96 89 821 75 68
1
61154 46 61 

62 235 233 231 J229 227 225 1222 219 216 213 210 207 203 198 193 189 185 180 176 171 165 159 153 147 140 133 126 119 ll2 105 98 91 84 77170 63 55 47 62 
63 240 238 236 1234 232 230 227 224 221 218 215 212 208 204[200 1961192 187 1831179 174 168 162 156 149 142( \' 135 128 121114107 100 93 86 79 72 164 56 48 63 
64 245 243 241 239 237 12351232 229 226 223 220 217 214 2101206 203 199 195 191 11871181 176 169 164 158 151 144 1371130 1231116 109 102 95 88 81 73 65 67 49 64 
65' 250

1
248,246

1

2441242 240 231 234!231 228
1
225 222 219 216 213 210 201 1203 199

1

195 190 184
1
118 112 1661160 153_146 139 132 125 11811;1 11.0: \91

1
90 82 74 66 58 50 65 

1 De getallen in deze rij gelden ook indien de vrouw jonger dan 20 jaar is. 
2 De voor dezen leeftijd geldende verhoogingsgetallen gelden ook, indien de man ouder dan 65 jaar is. 



'l'a~el II (behoorende bij artikel 27 van het reglement). 

Verhooging van de huwelijksbijdrage indien een gehuwde deelgenoot wordt. 

•· 
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SE OUDERDOM VAN DE VROUW. S S 
0 C ~ .g i::t 
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30 50 45 40 35 30 26 22 18 15 12 10 
31 60 54 49 44 39 34 29 25 21 17 13 10 31 
32 70 64 58 52 47 42 37 32 27 22 17 13 10 ~ 3323 
33 80 73 66 60 54 49 43 38 32 27 22 18 14 11 . 
34 90 83 76 69 62 56 50 44 39 33 28 23 18 14 Il 34 
35 100 93 86 79 72 65 59 53 47 41 35 29 23 18 14 11 35 
36 111 103 95 88 81 74 68 61 54 48 42 36 30 24 10 15 12 36 
37 122 114 106 98 91 84 77 70 63 56 50 44 38 32 26 21 16 12 37 
38 133 125 11 7 109 101 94 87 80 73 66 59 52 45 39 33 27 22 17 13 38 
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41 167 159 1511143 135 128 121 114 107 99 91 1 82 73 64 56 50 44 38 32 26 21 16 41 
42 179 171103 155 148 141134 127 120 112 103 93 83 74 66 60 53 47 40 33 27 22 17 42 
43 191183 175 168 161 ,154 147 140 133 125 116 106 96 87 78 70 63 56 49 42 35 29 23 18 43 
44 203 195 188 181174167 160 152 144 136 1281119 110 100 91 82 74 66 68 50 43 36 30 24 19 44 
45 215 208 2011J94 187 180 172 164 156 148 140 131 '122 113 104 95 86 77 68 59 51 44 37 31 25 20 45 
46 228 221 214 207 2001193 185 177 169 161 153 1441135 126 117 108 98 87 77 68 60 53 45 38 32 . 26 21 46 
47 241 234 221 1220 21::\ ,206 198 190 182 174 166 158 149 139 130 121 110 99 89 79 70 62 54 46 40 33 27 22 ; 47 
48 254 247 240 233 226 219 211203195 187 179 171 ,162 152 143 134 123 11 3 102 92 82 73 65 57 49 41 34 28 23 48 
49 267 260 2531246 239 232 224 216 208 200 192 1183 174 165 156 147 137 127 116 106 9G 8G 77 68 b8 50 42 35 29 24 , '. 49 
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52 308 301 294 287 280 273 266 258 250 242 234 225 ,216 207 198 189 180 171 161 152 141 129 117 106 95 85 76 67 58 50 42 34 27 · 52 
53 322 315 308 301 294 287 280 273 265 257 249 241 232 223 2141205 196 187 177 1671157 146 134 122 110 99 89 80 70 61 52 43 35 28 ' 53 
54 336 329 322 315 3081301294287 280 272 264 256 248 240 232 223 214 204 194 184 174 162 150 137 125 114 103 93 83 73 63 53 44 36 29 54 
55 350 343 336 329 322 315 308 301 294 287 280 273 265 257 249 240 231 221 211 201 190 179 167 154 142 130 119 107 96 86 76 66 56 46 38 30 55 
56 365 358 351 344 337 330 324i317 311 304 297 290 282 274 2661258 249 239 229 219 208 197 185 172 ll9 147 135 123 111 99 88 78 68 58 48 39 31 56 
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60 425 420 415 1410 4051400 394 388 382 376 370 363 355 3471339 330 321 311 301 291 280 2fi 9 2ó7,245 233 220 206 192 178 164 160 137 124 111 99 88 77 66 55 45 35 60 
61 440 436 432 427 423 418 412 4061400 394 387 380 372 364 3561347 338 328 318 308 297 286 274 262 250 237 224 210 19,> 181168155 141128 115 103 91 79 68 57 46 36 61 
62 455 451 447 443 439 434 429 423 417 410 403 3961388 380 372 363 354 344 334 324 314 303 291 279 266 253 240 226 212 199 186 172 l ó8 144f 131 118 106 93 81 69 58 47 37 62 
63 470 466 462 468 454 450 445,439 433 426 419 41 2 404 3961 388 379 370 360 350 340 330 319 307 294 282 269 256 2431230 217 1204 190 176 162 148 134 121108 95 82 70 LO 48 38 63 
64 485 481 477 473 469 465 460 4541448

1
442 4351428 420 412 404 39" 13861376136613561345 33:1 321, 1309 297 2851272 260 247 235 222 208 194 180 1661151 ,137 124 lll 97 84 73 61 50 39 64 

65 2 500 496 492 488 484,480 475 469 463 ,457 450 442 1434 426 418
1
410 401 391 381 371 360 3481336

1
3241312 300 288 276 264 252 240 227 213jl98 1183 169 155 141 127 113 100 88 76 64 52 40 65 

! De getallen in deze ~ii gelden ook indien de vrouw jonger dan 20 i'!-ar .is. 
• De voor dezen leeft1Jd geldende verhoogrngsgetallen gelden ook, indien de man ouder dan 65 jaar is. 
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TABEL III. 
Behoorende bij artikel 11, 
lid 4 van het Reglement. 

I nkoopsom voor het geldig ,naken van dienst
tijd voor locaal pensioen pe,,- gulden van de 
rnaandelijksche activiteitsbezoldiging, waarop 
de betrokkene in den vasten localen of nieuwen 

vasten localen dienst is getr.eden. 

Bij de toetreding Pensioensgroep als bedoeld in het 
tot het fo~ds Europeesch focaal pe Rioen -

voor ei~en reglrment, we.e.rtoe de betr0kkene 
pensioen te lende na zijn toetreding behoort . 

dienstjaren. 
1 

---
I. II. 

1 1,74 1,32 
2 3,49 2,66 
:l 5,26 4,02 
4 7,05 5,38 
5 8, 6 6,77 
6 10,69 8,16 
7 12,53 9,57 
8 14,41 10,99 
9 16,29 12,43 

10 18,21 13,88 
11 20,15 15,36 
12 22,12 16,84 
13 24,11 18,36 
14 26,15 19,88 
15 28,22 21 ,43 
16 30,34 23,01 
17 32,51 24,61 
18 34,74 26,25 
19 37,02 27,93 
20 39,38 29,66 
21 41, 1 31,42 
22 44,32 33,24 
23 46,92 35,12 
24 49,62 37,05 
25 52,43 39,05 
26 52,43 41 ,12 
27 52,43 43,28 
28 52,43 45,53 
29 52,43 47,88 
30 en meer 52,43 50,36 

Toelichtingen. 

1. M et de pensioensgrnep I word t ge lij k
gesteld de pensioensgroep C. Met de pens ioens
groep II worden gelijkgesteld de pensioens
groepen B en A . 

2. Diensttijd, welke slechts voor de helft 
voor pensioen medete lt, wordt herleid tot 
diensttijd, welke ten volle voor pensioen mede
telt. 

Bij de bepaling van den diensttijd wo rden 
15 of meer dagen voor een volle maand ge
rekend , terwijl minder clan 15 dagen worden 
verwaarloosd. 

3. Indien de in rekening te brengen dienst
tijd niet een geheel aantal jaren bedraagt, ge
schiedt de berekening van de inkoopsom door 
interpolatie, als aangegeven in het onderstaan
de voorbeeld. 

4. H et bedrag van de inkoopsom wordt 
naar boven afgerond tot volle guldens. 

5. De inkoopsom behoeft slechts te worden 
berekend naar een m ax imum van 25 of 80 

djenstjaren, a l naar gela ng de betrokkene na 
de toetreding tot de pensioensgroep I of II 
behoort. 

VOORBEELD. 

Een burgerlijk landsdienaar gaat over in 
localen dienst. Vóór zijn overgang was hij 7 
jaar en 5 maanden in ' s Lands di enst geweest, 
waarvan 8 maanden met buitenlanclsch ver
lof. 

Hij treedt in den vasten localen dienst op 
een bezoldiging van f 700 ' s maands in een be
trekking, behoorende tot de pensioensgroep I. 

Voor pensioen tell ende diensttijd : 
6 jaar 9 maanden + 8/2 maanden is 7 jaar 

1 m aand. 
Bedrag voor de inkoopsom: 
[12.53 + 1/12 {14.41 - 12.53)] X f 700 is 

(12 .53 + 0.16) X f 700 is f 8883. 

s. 651. 

13 November 1935. BESLUIT tot wijzig ing 
van het Woningbesluit. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Za ken, van Justitie en van Financiën 
van 15 Augustus 1935, n° . 6304 M1/P.W.B., 
afdeel ing Volksgezondheid, van 28 Augustus 
1935, 2e afdeeling A , n°. 844, en van 3 Sep
tember 1935, n °. 134, Gen. Thes.; 

Gezien de Woningwet, zoomede de over
gangsbepalingen der wet van 14 Juni 1934 
(Staatsblad n°. 316) ; 

Den Raad van State gehoord (advie:; van 
den 24 September 1935, n°. 50); 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Sociale Zaken, van Ju titie en van 
Financiën van 21 October 1935, n°. 8783 M/ 
P .W.B. , a fdeeling Volksgezondheid, van 31 
October 1935, 2e a fdee ling A, n° . 812 en van 
8 November 1935, n°. 135, a fdeeling Gene
ral e Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

In het Woningbesluit worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

Art. I. Artikel 6. De komma-punt aan het 
slot van het bepaalde onder / 1 °. vervalt en 
wordt vervangen door: overeenkomstig de 
voorschriften, vervat in de a rtikelen 29, 29a. 
en 29b; 

Art. II. § 7 (Geldelijke steun van Rijks
wege ) wordt gewijzigd a ls vol gt : 

A.rt. 29. In den aanhef wordt vóór "gelden"" 
ingevoegd: voor zooverre deze zijn verkregen 
met de exploitatie van met Rijkssteun ge
bouwde compl exen. In het bepaalde onder 1, 
wordt tusschen "andere" en "compl exen" ÎtJ · 
gevoegd: met Rij kssteun gebouwde. 

Art. 29a. Lid 1 onder 1 °. tussohen " van"· 
en " woningen" wordt ingevoegd: met Rijks
steun gebouwde. 

Lid 1 onder 2°. tusschen "gemeente" en "in
gevolge" wordt ingevoegd: met Rijkssteun. 

Lid 1 onder 4°. tusschen "bestaande" eo 
,,woningen" wordt ingevoegd : met Rijksste>.'"' 
gebouwde. 

Art. 29b. In het eerste lid wordt na " saldi" 
ingevoegd: verkregen met de exploita ti e Ya n 
met R ijkssteun gebouwde complexen. 
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Slotbepaling. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Ministers van Sociale Zaken, van Ju
stitie en van Financiën zijn belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State gezonden zal worden. 

Het Loo, den 13den November 1935. 
WILHELM! A. 

De }ilinister van Sociale Zaken, 
M . SI i n ge n be r g. 

De Ministe,· van Justitie, Van Scha i k. 

s. 652. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
(Uitgeg. 29 November 1935.) 

14 Novernb er 1935. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van art. 4 van het Koninklijk besluit van 
27 December 1934 (Staatsblad n°. 678), 
gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk be
sluit van 12 Maart 1935 (Staatsblad n°. 
110), bet,·e ff ende den datum van inwer
kingtreding en de uitvoering van het 
tweede en derde lid van artikel 68 der 
Middelbaar-onderwjjswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenscha ppen van 16 
October 1935, n°. 16902 III, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is artikel 
4 van Ons besluit van 27 December 1934 
(Staatsblad n°. 678), gewijzigd en aangevuld 
bij Ons besluit van 12 Maart 1935 (Staatsblad 
n°. 110), nader te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
November 1935, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 November 1935, n°. 
18780, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In het tweede lid van artikel 4 van Ons be

sluit van 27 December 1934 (Staatsblad n° . 
678), zooals het is gewijzigd en aangevuld bij 
Ons besluit van 12 Maart 1935 (Staatsblad n°. 
110), wordt in plaa t.s van " 1 Januari 1939" 
gelezen "1 Januari 1941". 

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

Het Loo, den 14den November 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunst en en W e t en s chappen, 

J. R. SI o tem aker de B ruïne. 
( Uitgeg. 19 N ovemlier 1935.) 

s. 653. 

15 Novembe,· 1935. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Woudrichem van 18 Februari 1935 , hou
dende medewerking overeenkomstig artikel 
72 der Lager-onderwijswet 1920 voor de 
stich ting van een bijzondere lagere school 
aldaar. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 
October 1935, n°. 9117 I, afdeeling Lager On
derwijs en van Binnenlandsche Zaken van 9 
October 1935, n°. 24667, afdeeling Binnen
landsch Bestuur; tot vernietiging van het be
sluit van den raad dei· gemeente Woudrichem 
van 18 Februari 1935, waarbij de door het 
bestuur der Vereeniging tot oprichting en in
standhouding van een Neutraal Biizondere 
School, gevestigd te Oudendijk, gemeente 
Woudrichem, overeenkomstig artikel 72 der 
Lager-onderwijswet 1920 gevraagde medewer
king is verleend voor de stichting van een bij
zondere lagere school aldaar; 

Overwegende, dat het schoolbestuur bij zijn 
aanvrage aan den gemeenteraad heeft overge
legd een verklaring, overeenkomstig artikel 
73, eerste I id, onder a, der Lager-onderwijswet 
1920, bevattende de namen van 74 kinderen; 

Overwegende, dat daarop 5 kinderen voor
komen, die op 1 April 1935, vóór welken da
tum de school vermoedelijk niet zou worden 
geopend, leerpl ichtvrij zouden zijn · 

dat blijkens het verloop van de ' leerlingen 
van de lagere scholen te Woudrichem als vast
staande mag worden aangenomen, dat in den 
regel de ouders hun kindei·en , zoodra zij niet 
meer leerplichtig zijn, van school plegen te 
nemen; 

dat in verband met dit ter plaat.se algemeen 
bekend gebruik het schoolbestuur uit het enkele 
feit, dat de ouders op de lijst hadden getee
kend, niet had mogen afleiden, dat de boven
bedoelde 5 -op 1 April 1935 niet meer leer
plichtige kindei·en inderdaad bij de opening 
van de school deze zouden bezoeken ; 

Overwegende, dat voort.s als toekomstige 
leerlingen der te stichten school zijn opge
geven een aantal kinderen, die reeds korter of 
langer tijd ter school gingen op de openbare 
lage1·e school te Woudrichem -V esting; 

dat volgens de ingewonnen ambtsberichten 
uit verklaringen van enkele ouders of verzor
gers dier kinderen zelf, met name van A. van 
der Wiel, J. van Vugt, M. Schaap en W. J. 
van Beem, gebleken is, dat het verzoek om de 
lijst te teekenen gepaard g ing met de uit
drukkelijke mededeeling, dat het plaatsen van 
de handteekening voldoende was om de school 
te doen tot stand komen, zonder dat dit voor 
hen eenige verplichting medebracht; 

dat . het schoolbestuur in deze omstandighe
den niet rndelijkerwijze kon verwachten, dat 
de kinderen van genoemde personen (in totaal 
7), de school inderdaad zouden bezoeken; 

Overwegende, dat op grond van de stukken 
aannemelijk is, dat vanwege het schoolbestuur 
een soortgelijke mededeeling is gedaan ook 
aan de andere ouders van leerlingen op de 
openbare school te Woudricheni-Vesting, wien 
de lijst ter teekening is aangeboden, maar dat., 
ook al ware dit niet zoo, het schoolbestuur 
althans ten aanzien van de drie kinderen van 
T. van Dijk, wegens den af te leggen groote
ren afstand en het feit, dat de weg van hun 
woning naar de te Oudendijk te stichten 
school 's winters vrijwel onbegaanbaar is, 1·e
delijkerwijze niet de overtuiging kon hebben 
gekregen, dat de ouders deze kinderen van 
school zouden doen veranderen; 
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Overwegende, dat het schoolbestuur in ver
band met het vorenstaande niet met voldoende 
zekerheid voor de op te richten bijzondere la
gere school te Oudendijk op het wettelijk ver
e ischt minimum getal leerlingen van 60 kon 
rekenen; 

dat de raad der gemeente W owlrich e,n daa r
om ten onrechte de gevraagde medewerking 
heeft verleend; 

Gelet op de artikelen 72, e.v. der Lager
onderwijswet 1920, juncto artikel 3 der wet 
van 4 Augustus 1933 (Staatsblad n°. 414), ge
wijzigd bij de wet van 29 December 1934 
(Staatsblad n°. 727), en op de artikelen 185 
en 190 der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord, adv ies van 22 
October 1925, n°. 32 ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 31 October 1934, n°. 
10877, afdeeling Lager Onderwijs; en van 11 
November 1935, n°. 27091 , afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

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

Wouwrichem van 18 Februari 1935 te vernie
tigen wegens strijd met de wet. 

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

Het Loo, den 15den November 1935. 
WILHELMINA. 

De Minist e,· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. S l o tem aker d e B ruïne. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

J . A. d e W i Id e. 
(Uitgeg. 22 November 1935. ) 

s. 654. 

15 Novembe1· 1935. BESLUIT tot vernieti
g ing van het besluit van burgemeester en 
wethouders van Wijchen van 7 Mei 1935, 
waarbij een bouwvergunning is verleend 
aan H. Arts aldaar. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 17 September 1935, n°. 7846 M/P.B.R. , 
afdeeling Volksgezondheid, en van 2 October 
1935, n° . 24005, Afdeeling Binnen\andsch Be
stuur; 

betreffende het besluit van burgemeester en 
wethouders van Wijchen van 7 Mei 1935, w aa1·
bij aan H. Arts aldaar vergunning is verleend 
voor het bouwen van woningen op het perceel , 
kadastraal bekend sectie H, n°. 2574; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, tweede 
lid, van de Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd indien niet wordt vo ldaan 
aan de voorschriften , voo1·zoover daarvan geen 
vrijstelling is verleend; 

dat volgens het plan van H. Arts huizen 
zouden worden gebouwd aan een laan, die 
niet is verhard en omtrent welker eventueele 
verharding, in de toekomst, niets vast staat; 

dat mitsdien niet wordt voldaan aan artikel 
25 van de bouwverordening van Wijchen, vol
gens welk artikel "Het verboden (is ) een ge
bouw op te richten , tenzij het komt te 1 iggen 

aan een weg, die op behootlij ke wij ze is ver
hard, of waarnmtrent voldoende zekerheid be
staat, dat dit het geval zal zijn b innen een 
door burgemeester en wethouders te bepalen 
tijd"; 

dat burgemeester en wethouders er nu wel 
op hebben gewezen, dat zij krachtens artikel 
25, vierde l id, der verordening bevoegd zouden 
zijn vrijstelling van het aangehaalde voor
schrift te vedeenen voor een bouw als bedoeld, 
maar dat dit verweer niet kan baten, reeds 
omdat burgemeester en wethouders geen vrij
stelling hebben verleend - althans niet schrif
tel ijk , overeenkomstig artikel 4 der verorde
ning - en te minder omdat de ontworpen hui 
zen niet zijn te rekenen tot de gebouwen, ten 
aanzien waarvan bevoegdheid tot vrijstelling 
bij de verordening is voorbehouden; dat die 
huizen met name ook niet zijn aan te merken 
a ls vrijstaande villa's, vermeld in bedoeld vier
de lid van artikel 25; 

dat de vergunning derhalve - bij gebreke 
van vrijstelling van den bedoelden eisch der 
verordening - had moeten worden geweigerd 
en in strijd met de wet is verleend; 

Gezien de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

22 October 1935, n° . 41 ; 
Gelet op het nader rapport van Onze Mi

nisters van Sociale Zaken en van Binnen
landsche Zaken van 30 October 1935 , n°. 
9802/P .B.R., afdeel ing Volksgezondheid, en 
van 11 November 1935, n°. 27092, a fdeeling 
Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoeld beslu it van burgemeester en 

wethouders van Wijchen te vern ietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, da·t in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 15den November 1935. 
WILHELMINA . 

D e Minister van Sociale Zaken, 
M. S I i n ge n be r g. 

De M üiisie,· van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I de. 

(Uitgeg. 6 Dece,nbe,· 1935) . 

s. 655. 

15 No vember 1935. BESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van het B ezoldigingsbeslui t 
Burgerl ijke Rijksambtenaren 1934 (Staats
blad 1933, n°. 783), laatstelij k gewijzigd 
bij Koninkl ij k besluit van 17 Augustus 
1935 (Staatsblad n°. 513). 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den R aad van Ministers, van 18 October 1935, 
n°. 418, Kab inet M.R. ; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet, op arti
kel 125, eerste lid, der Ambtenarenwet 1929, 
zoomede op Onze besluiten van 21 Augustus 
1935, Staatsblad n°. 517 en van 18 October 
1935, Staatsblad n°. 610; 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
November 1935, n° . 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis-
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ter voornoemd van ·9 Novembe1' 1935, n° . 456, 
Kabinet M.R. ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934 opnieuw te wijzigen en aan te vul
len; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit, gere
kend van 2 September 1935, de navolgende 
wijzigingen en aanvullingen aan te brengen: 

I. 
In bijlage A I: 
In de schalen 1, 8, 10, 28, 33, 36, 37, 45, 

51, 52, 61, 90, 92, 93, 105, 126, 138, 142, 149, 
167, 180 , 181, 184, 191, 212, 219, 220, 237, 
240, 243, 247 en 250 wordt voor de afdeeling 
,,Economische Zaken" gelezen: 

Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 
In de schalen 3, 18, 48, 60, 62, 63 , 70, 77, 

79, 118, 120, 127 , 129, 130, 151, 205, 228, 229, 
236, 239, 246 en 251 wordt voor de afdeeling 
,,Economische Zaken" gelezen: 

Landbouw en Vlsscherlj. 
II. 
In bijlage A I: 
In schaal 1 , afdeeling "Handel, Nljver

hel!l en Scheepvaart", vervallen de onder
deelen "Landbouwhoogeschool", ,,Rijksland
bouwp,·oefstations en Rijksboschbouwproefsta
tion" , ,,Plantenziektenkundige dienst", ,,Rijks
bureau voor de Ontwatering", ,,Domeinbe
heer", ,,Staatsboschbeheer", ,, Veeartsenij kun
dige dienst" en "Visscherijinspectie" met het
geen daaronder is vermeld en wordt na de 
inschrijving, vermeld onder het onderdeel 
,,Centraal Bureau voor de Statistiek", opge-
nomen: 

Landbouw en Vlsscherlj. 
Landbouwhoogeschool. 

Machineschrijver. 
Rij kslandbouwproe /stations. 

Machineschrijver. 
P lantenzie ktenkuni1ige dienst . 

Machineschrijver. 
Domeinb eheer. 

Machineschrijver. 
Staatsboschbehee,·. 

Machineschrijver. 
Veeartsenijkundige dienst. 

Machineschrijver bij de Rijksseruminrichting. 
Visscherijinspectie. 

Machineschrijver. 
In schaal 3, afdeeling "Landbouw en Vls 

scherij", wordt in plaats van het onderdeel 
,.Rijkslandbouwpi·oejstations en R ijksbosch
bouwproefstation" gelezen: 

Rijkslandbou•oproefstations. 
In schaal 10, afdeeling "Handel, Nijver

held en Scheepvaart", vervall en de onder
deelen " Landbouwhoogeschool" , ,,Rijksland
bouwproefstations en Rijksboschbouwproefsta
tion", ,,Plantenzie ktenkundige dienst", ,,Rij ks
bureau voor de Ontwatering", ,,Do1neinbe
heer", ,,Staatsboschbeheer", ,, Veeartsenijkun
dige dienst" en "Visscherijinspectie" met het
geen daaronder is vermeld en wotdt na de 
laatste inschrijving, vermeld onder het onder-

deel "Cent,·aal Bu,·eau voor de Statistiek", 
opgenomen: 

Landbouw en Vlsscherij. 
Landbouwhoogeschool . 

Schrijver 2e klasse. 
Rijkslandbouwproefstations. 

Schrijver 2e klasse. 
Plantenziektenkundige dienst. 

Schrijver 2e kl asse . 
Domeinbeheer. 

Schrijver 2e klasse. 
Staatsboschbeheer. 

Hulpteekenaar. 
Schrijver 2e klasse. 

Veeartsenijkundige dienst. 
Schrijver 2e klasse bij de Rijksserumimichting. 

Vissche,-ijinspectie. 
Schrijver 2e klasse. 

In schaal 28, afdeeling "Handel, Nijver
held en Scheepvaart", vervalt het onderdeel 
,.Landbouwhoogeschool" met hetgeen daaron
der is vermeld en wordt na de inschrijving, 
vermeld onder het onderdeel "Centraal Bu
reau voor de Statistiek", opgenomen: 

Landbouw en Vlsscherlj. 
Landbouwhoogeschool. 

Concierge bij het hoofdgebouw. 

In schaal 33, afdeeling "Handel, Nijver
held ·en Scheepvaart", vervallen de onder
deelen "Landbouwhoogeschool", ,,Rijksland
bouwproefstations en Rijksboschbouwproefsta
tion", ,,Plantenziektenkundige dienst", ,,Do
meinbeheer", ,.Staatsboschbeheer", ,, Veeartse
nijkundige dienst" en "Visscherijinspectie" 
met hetgeen daaronder is vermeld en wordt 
na de inschrijving, vermeld onder het onder
deel "Centraal Bureau voor de Statistiek", 
opgenomen: 

Klerk.* 

Klerk.* 

Klerk.* 

Klerk.* 

Klerk.* 

Landbouw en Vlsscherij. 
Landbouwhoogeschool. 

Rijkslandbouwproefstations. 

Plantenziektenkundige dienst . 

Domeinbehee,·. 

Staatsb oschb e heer. 

Veeartsenijkundige dienst . 
Klerk bij de Rijksseruminrichting. * 

Visscherijinspectie. 
Administratief ambtenaar. * 

In schaal 36, afdeeling "Handel, Nijver
held en Scheepvaart", vervallen de onder
deelen "Middelbare L·andbouwschool te Gro
ningen", ,,Middel bare Koloniale Landbouw
school te Deventer" , ,,R,ikszuivelschooi te 
Bolsward", ,,Rijkslandbouw[Yroefstations en 
R ij ksboschbouwproefstation' ', ,,Plantenziekten
kundige dienst", ,, Veeartsenijkundige dienst" , 
R ijkszuivelstation te Leiden", ,,Rijksinstituut 
voor Biologisch Vissche,·ijonderzoek" en "Rijks
instituut voor Chemisch, Microbiolo gisch en 
Hydtrografisch Visscherijonderzoek" met het
geen daaronder is vermeld en wordt na de in
schrijving, vermeld onder het onderdeel "Vonr-
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lichtingsdienst ten behoeve van den V ezelhan
del en de V ezel nijverheid", opgenomen: 

Landbouw en Vlsscherij . 
Mu.delbare Landbouwschool te Groningen. 

Amanuensis. 
Middelbare Kolonial e Landbouwschool 

te Deventer. 
Ama nuensis. 
Hul ponderwijzer. 

R ij kszuivelschool te B olsward. 
Amanuensis. 

R ijkslandbouwproefstations. 
Amanuensis . 

Plantenzie ktenkundige dienst. 
Amanuensis. 

V eeartsenijkundige dienst . 
Amanuensis bij de Rijksseruminrichting. 
Ama nuensis bij het Staats-Veeartsenijkundig 

onderzoekingsinstituut. 
Rijkszuivelstation te Leiden. 

Am a nuensis. 
Rijksinstituut voo1· B iologisch Visscherij

onderzoek. 
Amanuensis. 
Rijksinstituut voor Chemisch, Microbiologisch 

en Hydrografisch Vissche1-ijonderzoek. 
Amanuensis. 

In schaal 51, a fdeeling "Handel, Nijver
held en Scheepvaart", vervall en de onder
deelen "Landbouwhoogeschool", .,Rijksland
bouwproefstations en Rijksboschbouwp,·oefsta
tion", ,,Plantenziektenkundige dienst", .,Rijks
bureau voor de Ontwatering", ,,Domeinbe
heer", ,,Staatsboschb eheer", ,, Veeartsenij kun
d,ige dienst" en " Visscherijinspectie" met het
geen daaronder is vermeld en wordt na de 
inschrij ving, vermeld onder het onderdeel 
,,Centraal B ureau voor de Statistiek", opge
nomen: 

Landbouw en Visscherlj. 
Landbouwhoogeschool. 

Schrijver le klasse. 
Rijkslandbouwp1'0efstations. 

Schrijver l e klasse. 
Plantenziektenkundige dienst . 

Schrijver l e ki asse. 
Domeinb ehee1·. 

Sch rijver l e ki asse. 
Staatsboschb eheer. 

Schrijver le kl asse. 
Veeartsenijku.ndige dienst. 

Schrijver l e klasse bij de Rijksseruminrichting. 
V isscherijinspectie . 

Schrijver l e klasse . 

I n schaal 61 , afdeel ing "Handel, Nijver
heid en Scheepvaart", vervallen de onder
deelen " Landbouwhoogeschool", ,,Rijksland,. 
bouwproe fstations en Rij ksboschbouwproefsta
tion", .,Staatsboschbeh,!er", .,Rijkszuivelstation 
te Leiden" en "Rij ksinstituut voor Chemisch, 
Mici·obiologisch en H yd1·ografisch Visscherij
onderzoek" met hetgeen d aaronder is vermeld 
en wordt na de inschrijving, vermeld onder 
het onderdeel "Voorlichtingsdienst ten behoeve 
van den Vezel handel en de V ezelnijverheid", 
opgenomen: 

Ana list. 

Analist. 

Landbouw en Vlsscherlj . 
Landbouwhoogeschool . 

R ijkslandbouwproefstations. 

Staatsboschbehee,·. 
Bosch wachter. 

R ij kszuivelstation te L eiden. 
Analist . 
Rijksinstituut voor Chemisch, Microbiologisch 

en Hydrografisch Visscherijonderzoek. 
Analist. 

In schaal 70, afdeeling "Landbouw en Vls
scherlj", wordt in plaats van het onderdeel 
,,Rijkslandbouwp1·oefstations en Rijksbosch
bouwproefstation" gelezen: 

Rij kslandbouwproe/stations . 

In schaal 90, afdeel ing "Handel, Nijver
heid en Scheepvaart", vervallen de onder
deelen " Landbouwhoogeschool" , ,,Middelbare 
K oloniale Landbouwschool te Deventer" , 
,,R ijkslandbouwproefstations en Rijks bosch
bouwproefstation'' , ,,Plantenzie ktenkundige 
dienst", .,Rijksbureau voor de Ontwatering", 
Domeinbeheer", ,,Staatsboschb eheer' ' , ,, V ee
artsenijkundige dienst" , .,Rijkszuivelstàtion te 
L eiden", ., Visscherijinspectie", ,,Rijksinstituut 
voor B iologisch Visscherijonderzoek" en "Rijks
instituut voor Chemisch, Microbiologisch en 
Hydrograf isch V issche1-ijonde1·zoek" met het
geen daaronder is vermeld en wordt na de 
inschrijving, verm eld onder het onderdeel 
.,Centraal Bureau voo1· de Statistiek", opge-
nomen: 

Landbouw en Vlsscllerlj. 
Landbouwhoogeschool. 

Ambtenaar van administratie. * 
Middelb are K oloniale Landbouwschool 

te Deventer. 
Ambte naar van administratie. 

R ijkslandbouwproefstations . 
Ambtenaar van administratie. 

P lantenzie ktenkundige dienst. 
Ambtenaar van administra tie. 

Domeinbehee1·. 
Adjunct-commies. 

Staatsboschbehee1·. 
Adjunct-commies. 

Veea1·tsenijkundige dienst. 
Adjunct-commies bij de Rij ksse ruminrichting. 

Rijkszuivelstation te L eiden. 
Administratief ambtenaar (boekhouder). 

V isscherijimpectie . 
Administratief ambtenaar l e klasse. 

Rijksinstituut voor B iologisch Visscherij
onderzoek. 

Administratief ambtenaar . 
Rijksinstituut voo,· Che11iisch, Microbiologisch 

en H ydrografisch Visscherijonderzoek. 
Administratief ambtenaar. 

terwijl aan den voet v.an de betreffende 
bladzijde de volgende noot wordt opgenomen : 

* Een der ambtenaren van a dministratie be
kleedt ambtshalve tevens de functie van pedel. 

In schaal 92, afdeeling "Handel, Nijver
heid en Scheepvaart", verva ll e n de onder-
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deelen "Landbouwhoogeschool" en "Rijksland
bouwproefstations en Rijksboschbouwproefsta
tion" met hetgeen daaronder is vermeld en 
wordt na de inschrijving, vermeld onder het 
onderdeel "Centraal Bu,·eau voor de Statis
tiek", opgenomen: 

Landbouw en VJsscherlj. 
Landbouwhoogeschool. 

Anal ist le klasse. 
Tuinbaas. 

Rijkslandbouwproefstations. 
Anal ist le klasse. 
Technisch ambtenaar. 

In schaal 105, afdeel ing "Handel, N ljver
Jieid en Scheepvaart", vervall en de onder
deelen "Landbouwhoogeschool", ,, Voorlich
tingsdienst ten behoeve van den Landbouw", 
,,Plantenziektenkundige dienst", ,, Veeartsenij
kundige dienst", ,, Visscherijinspectie" en 
,,Rijksinstituut voo,· Biologisch Visscherij
onderzoek" met hetgeen daaronder is vermeld 
en wordt na de inschrijving, vermeld onder het 
onderdeel "Voorlichtingsdienst ten behoeve 
van den V ezel handel en de Vezel nijverheid", 
opgenomen: 

Landbouw en Visscherlj. 
Landbouwhoogeschool. 

Bouwkundig teekenaar. 
Werkmeester-monteur. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van ,Zen 
Landbouw. 

Assistent van een consulent ( die vóór 1 J a
nuari 1925 den titel voerde van Hoofd
assistent) . 

Plantenziektenkundige dienst. 
Technisch ambtenaar. * 

V eeartsenijl..--undige dienst. 
Opzichter bij de Rijksseruminrichting. 
Tech nisch ambtenaar bij de R ijksseruminrich

t ing. 
Visscherijinspectie. 

Technisch opziener. 
Rijksinstituut voor Biologisch Visscherij

onderzoek. 
Technisch assistent. 

terwij l aan den voet van de betreffende blad
zijde de volgende noot wordt opgenomen: 

* Aan de technische ambtenaren, werkzaam 
op bepaalde, daarvoor door Onzen Minister 
van Landbouw en Visscherij aan te wijzen 
standplaatsen, wordt boven deze bezoldiging 
eene ambtstoelage van ten hoogste f 360 
's jaa1·s toegekend. 

In schaal 142, afdeel ing "Han1lel, Nijver
heid en Scheepvaart", vervallen de onder
deelen "Landbouwhoogeschool", ,,Rijksland
bouwp·roefstations en Rijksboschbouwproefsta
tion'', ,,P lantenziektenkundige diens t'', ,,D o-
1neinbehee,·", ,,Staatsboschbeheer", ,, Veeartse
nijkundige dienst" en "Visscherijinspectie" 
met hetgeen daaronder is vermeld en wordt 
na de laatste inschrijving, vermeld onder het 
onderdeel "Centraal Bu,·eau voor de Statis-
tiek", opgenomen : · 

Landbouw en Visscherlj. 
Landbouwhoogeschool. 

Hoofdambtenaar van administratie. 

Rijkslandbouwproefstations. 
H oofdambtenaar van administratie. 

Plantenziektenkundige dienst. 
H oofdambtenaar van administratie. 

Dorneinbeheer. 
Technisch ambtenaar. 

Staatsboschbehee,·. 
Commies. 
Technisch ambtenaar. 

Veeartsenijkundige dienst. 
Boekhouder bij de R ij ksseruminrichting. 
Commies bij de R ijksseruminrichting. 

Visscherijinspectie . 
H oofdambtenaar van administratie. 

In schaal 163 vervalt de afdeel ing "Eco
nomische Zaken" en hetgeen daaronder is 
vermeld. 

In schaal 184, afdeeling "Handel, Nijver
heid en Scheepvaart", vervalt het onderdeel 
"Staatsboschbeheer" met hetgeen daaronder 
is vermeld en wordt na de inschrijving, ver
meld onder het onderdeel "Centraal Bureau 
voor de Statistiek", opgenomen: 

Landbouw en Visscherlj, 
Staatsboschbeheer. 

Hoofdcommies. 

In schaal 191, afdeeling "Handel, Nijver
heid en Scheepvaart", vervalt het onderdeel 
,, Visscherijinspectie" met hetgeen daaronder i, 
vermeld en wordt na de insch rijving, vermeld 
onder het onderdeel "Voorlichtingsdienst ten 
behoeve van den Rubberhandel en de Rubber
nijverheid", opgenomen : 

Landbouw en Visscherij. 
V isscherijinspectie. 

Adjunct-inspecteur. 

In schaal 204 vervalt de afdeel ing "Eco
nomische Zal,en" en hetgeen daaronder is 
vermeld. 

In schaal 212, afdeeling "Handel, Nijver
heid en Scheepvaart", vervallen de onder
deelen "Landbouwhoogeschool", ,,Rijksland
bouwproefstations en Rij ksboschbouwproe fsta
tion", ,,Plantenziektenkundige dienst", ,,R ijks
bureau voor de Ontwatering", ,, Veeartsenij
kundige dienst", ,,Rijkszuivelinspectie", ,,Rij ks
zuivelstation te Leiden" , ,, Visscherijinspectie", 
,,Rijksinstituut voor Biologisch Visscherijonde1·
zoek" en "Rijksinstituut voor Chemisch, Mi
crobiologisch en Hydrografisch Visscherij
onderzoek" met hetgeen daaronder is vermeld 
en wordt na de laatste inschr ij ving, vermeld 
onder het onderdeel "Octrooiraad en Bureau 
voo,· den Industrieel en Eigendorn", opgeno
men: 

Lan1lbouw en Vlsscherlj. 
Landbouwhoogeschool. * 

Entomoloog. 
Geoloog. 
L andbouwkund ige. 
Landbouwscheikundige. 
Mycoloog. 
Phytopatholoog. 
P lantkundige. 
R ij ksl andbouwa1·chitect. 
R ij kslandbouwingenieur. 
Scheikundige. 
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Rijkslandbouwproefstations . J'* 

Bacterioloog. 
Bosch bouwkundige. 
Landbouw kundige. 
Mycoloog. 
Physioloog. 
Plantkundige. 
Scheikundige. 

Plantenziektenkundige dienst. ,n 
Ornitholoog. 
Phytopatholoog. 

. Veeartsenijkundige dienst. 
Bacterioloog bij de Rijksseruminrichting. 
Bacterioloog bij het Staats-Veeartsenijkundig 

onderzoekingsinstituut. 
Landbouwkundige bij de Rijksseruminrichting. 
Rijkskeurmeester. 
Scheikundige bij de Rijksseruminrichting. 
Scheikundige bij het Staats-Veeartsenijkundig 

onderzoekingsinstituut. 
Rij kszuivelinspectie. 

Adjunct-Rijkszuivelinspecteur. 
Rij kszuivelstation te Leiden. 

Scheikundige. , 
Vis.çcherijinspectie . 

Visscherij consulent. 
Rijksinstituut voor B iologisoh 

onde1·2oek. 
·Bioloog. 
Visscherijconsulent. 

Visscherij-· 

Rijksinsti tuut voor Chen~isch, Microbiologisch 
,., en Hydrógrafisch Vis.scherijonderzoek. 

Scheikundige. 
terwijl aan den voet van de betreffende 

bladzijde de volgende noten worden opgeno
men: 

* De wetenschappelijke ambt.enaar. aan de 
Landbouwhoogeschool, als bedoeld in deze 
schaal, geniet bovendien eene ambtstoelage 
van f 270 's jaars, indien h ij aan het hoofd 
van eene afdeeling is gesteld, of eene ambts
toelage tot een max imum ·van 15 ten honderd 
van zijne jaa rwedde, indien hij als zelfstandig 
hoofd van een zelfstandig onderdeel optreedt. 

** De wetenschappelijke ambtenaren bij deze 
proefstations, · als becloeld in deze schaal, ge.
nieten bovendien éene ambtstoelage van f 270 
's jaars, indien zij aan het hoofd eener afdee
ling staan. 

*** De wetenschappelijke ambtenaar bij de
zen dienst, al s bedoeld in deze schaal, die aan
gewezen is a ls plaatsvervangend . hoofd· van 
den dienst, geniet deswege bovendien eene 
ambtstoelage van ten hoogste f 460 's jaars. 

In schaal 219, afdeeling "Handel, Nijver' 
held en Scheepvaart", vervalt het onderdeel 
,.Landbouwhoogeschool" met hetgeen daaron
der is vermeld en wordt na de laatste inschrij
ving, vermeld onder het · onderdeel "Centraal 
Bureau voor de Statistiek", opgenomen: 

Landbouw en Vlsscherij. 
Landbouwhoogeschool. 

Administrateur . 

In schaal 242 vervalt de afdeeling "Eco
nomische Zaken" en hetgeen ·daaronder is 
vermeld. 

In schaal 243, afdeeling "Handel, Nijver
held en Scheepvaart", vervallen de onder-

deelen " Directie van den Landbouiv'', , ,;·Lb.nd
bouwhoogeschool", ,.Middelbare Landbouw
school te Groningen", ,,Middelbare K oloniale 
Landbouwschool te Deventer", ,,Rijksland
bouwproefstations en Rijksboschbouwpoefsta
tion", ,,Staatsboschbeheer", ,,Rijkszuivelsta
tion te Leiden", ,,R ijksinstituut voor B iolo
gisch Visscherijonderzoek" en "Rijksinstituut 
voor Chemisch, Microbiologisch en Hydrogra
fisch Visscherijonderzoek" met hetgeen daar
onder is vermeld en wordt na de inschrijving, 
vermeld onder het onderdeel "Centraal Bu
reau voor de Statistiek", opgenomen: 

Landbouw en Vlssch.erij. 
Directie van den Landbouw. 

Adviseur b ij den Landbouw. 
Landbouwhoogeschool. 

Bibi iothecaris. 
Middelbare Landbouwschool te Gronin1;en. 

Directeur. 
Middelbare Koloniale Landbouwschool 

te Deventer. 
Directeur. 

Rijkslandbouwproefstatio,is. ·, ' 
Di recteur. 

Staatsboschbeheer. 
Inspecteur. 

Rijkszuivelstation t.e Leiden. 
Directeur. 

, Rijksinstituut voor B iologisch Vissèherij
onderzoek. 

Directeur. 
Rijksinstituut voor Chemisch, Mic,·Óbidlogisch 

en Hyd,·ografisch Visscherijonderzoek: 
Directeur. · 

In schaal 247, afdeeling "Handel, Nijver
held en Scheepvaart", vervallen de onder
deelen "Directie van den Landbouw" , · ,',Plan
tenziektenkundige dienst", ,,Staatsboschbeheer" 
en "Veeartsenijkundige dienst" met hetgeen 
daaronder is vermeld en wordt na de inschrij 
ving, vermeld onder het onderdeel ,',Centraal 
Bureau voor de ·. statistiek", opgenomen ,: 

Landbouw en Vlssch.erij. 
Directie van den Landbouw. 

Inspecteur van den landbouw. 
Inspecteur van het lan'dbóuwonderwijs.' 
Inspecteur van het zuivelwe·zen. 

Plantenzie ktenkundige dii n~t. 
Inspecteur. 

Staatsboschbehèer . 
birectéur. 

V eeartsenijkundige dienst. 
Directeur. * . 
Directeur der R ijksseruminrichting. 
Directeur van het Staats-Veeartsenijkundig on

derzoeki ngsinstituut. 
terwijl aan den voet van de betreffende blad

zijde de volgende noot wordt opgenomen·: · 
* Bij cumulatie van dit ambt met .dat van 

Hoofdinspecteur der Vol ksgezondhe icj treedt 
voor de bezold ig ing volgens deze sçhaal een 
vast salaris van• f 1800 in de plaats. 

In schaal 250, afdeeling "Hand~), N ijver
held en Scheepvaart", vervalt het onderdeel 
,,Rijkslandbouwpro.efstations en Rijksbosch
bouwpoef:itation" met· hetgeen daar'ó'n'der is 



985 15 NOVEMBER (8. 655) 1935 

vermeld en wordt na de inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "Centraal B ureau voor de 
S t'atistie k'.' , opgenomen : 

Landbouw en Visscherlj. 
. R ijkslandbouwproe fstations . 

Hoofddirecteûr te Groningen. 

III. 
In bijlage A II : 
Onder de hoofden "f 63 vast", ,,f 450 vast", 

,,f 900 vast", ,,f 1080 vast", ,,f 6750 vast", 
"f 7200 vast" en "f 7650 vast" wordt voor de 
a fdeeling "Economische Zaken" gelezen : 

Hantlei, Nijverheid en Scheepvaart: 
Ouder de hoofden "f 1850 vast", ,,f 5040 ten 

hoogste" en "f 6300 ten hoogste" word t vo01· 
de a fdeeling ,,Economische Zaken" gelezen: 

Lantlbouw en Vissch.erij . 
Onder het hoofd "f 6480 vast" komt de af

deel ing "Economische Zaken" met hetgeen 
daaronder is vermeld te vervall en. 

IV. 
In bijl age B I : 
In de groepen 1 , 2a, 3 en 4 wordt voor de 

afdeeling "Economische Zaken" gelezen : 
Handel, Nljverheltl en Scheepvaart. 

In dé groepen 3a, 5 en 6 wordt voor dè 
afdeeling "Economische Zaken" gelezen : 

Landbouw en Vlsscherlj. 
V. 
In bijl age B I : 
In groep 1, a fdeel ing "Handel, Nijver

heid en Scheepvaart", verval t het onderdeel 
,,R ijksinstituut voor Chernisch, Micro biolo
gisch en H ydrografisch Visscherijonderzoek" 
en wordt na de inschrijving, vermeld onder 
het onderdeel "Centraal Bureau voo,· de Sta
tis tie k", opgenomen: 

Landbouw en Vlssche rlj. 
R ijksinstituut voor Ohernisch , M icrobiologisch 

en H ydro grafi.çch Visscherijonderzoek. 
Bedi ende. 

In groep 2a, afdeeling "Handel, Nijver
held en Scheepvaart", verval t het onderdeel 
,,Landbouwhoo geschool" met hetgeen daar
onder is vermeld en wordt na de laatste in
schrijving, vermeld onder het onderdeel "Cen
traal B ureau voor de S tatistiek", opgenomen : 

Landbouw en Vlsscherlj. 
L andbouwhoogeschool . 

K antoor bode. 

I~ gi;oep 3, afdeeling "Handel, Nijver
held en Scheepvaart", vervallen de onder
deelen " Landbouwhoogeschool" , ,,M iddelbare 
K ol oniale Landbouwschool te D eventer'', 
" V oorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Lanrf.bouw", ,,R ijkslandbouwproefstations en 
R ij ksb osch bouwproefstation' ', ,, Plantenziekten
k,mdige dienst" , ,, V eeartsenijkundige dienst", 
,,Rijkszuivelstation te L eiden", ,, Visscherij
inspectie" en " R ijksins ti tuut voo,· Chernisch, 
M ic-róbiologisch. en H ydrografisch V isscherij
onderzoek" met hetgeen daaronder is vermeld 
en wordt na de laatste inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "Centraal B urea" voor 
de Statistiek", opgenomen : 

Landbouw en Visscherlj. 
Landbouwhoo geschool. 

Archiefbediende. 
Bibliotheekbediende. 
Laboratoriumbediende. 

Middelbare K oloniale Landbouwschool 
te Devente,·. 

Bediende. 
V oorlichtingsdienst ten behoeve van den 

Landbouw. 
Labora:tori umbediende. 

R ijkslandbouwp1·oefstations. 
Laboratoriumbediende. 

Plantenziektenkundige dienst. 
Laborator iumbediende. 

V eeartsenijkundige dienst . 
Laboratoriumbediende bij de Rijksserumiarich

t ing. 
Verwarmingsstoker-vakman bij idem. 

R ijkszuivelstation te L eiden. 
Laborator ium bediende. 

Matroos. 
Stoker. 

Vissc herijinspectie. 

R ijksinstituut voor Chernisch, M icrobiologisch 
en H ydrografisch Visscherijonderzoek. 

Laborator iumbediende. 

In groep 4, a fdeeling "Departementen van 
Al,;;-emeen Bestuur", wordt voor de inschrij
ving " Stoffeerder bij het Depar tement van 
Economische Zaken", gelezen : 
Stoffeerder bij het Depar tement van Land

bouw en Visscherij , 
terwijl in dezelfde groep onder de afdeel ing 

,,Handel, Nijverheid en Scheepvaart" ver
vall en de onderdeel en " Landbouwhoogeschool", 
" Voorl ichtingsdienst ten behoeve van den 
Landbouw" en "Visscherijinspec tie" met het
geen daaronder is vermeld en na de inschrij 
ving, vermeld onder het onderdeel " Octrooi
raad en B ureau voor den I ndustrieelen E igen
do1n", wordt opgenomen : 

Landbouw en Visscherlj. 
Landbouwhoogeschool. 

Timmerm an. 
Tu inman. 

V oorlichtingsdienst ten behoeve van den 
L andbouw. 

Tuinman bij het Rij ksinstituut voor pluimvee
teelt te Beekbergen. 

. Visscherij inspectie. 
Matroos-stuurman. 

VI. 
In bijlage B III: 
In de groepen 1 , 2, 3 en 4 wordt voor de 

afdeeling "Economische Zaken" gelezen : 
Landbouw en Vlsscherij. 

VIL 
I n bijlage B III : 
I n de groepen 1, 2 en .3, afdeel ing "Land 

bouw en Visscherlj", wordt voor het onder
deel " Rijkslandbouwproe fstations en R ijks
boschbouwproefstation" gelezen: 

R ijkslandbouwproefstations. 
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VIII. 
In bijlage F: 
De afdeeling "Economlsche Zaken" komt 

met hetgeen daaronder is vermeld te verval
len, terwijl in de plaats daarvan wordt opge
nomen: 

Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 
Chef van den administratieven dienst bij den 

Octrooiraad en het Bureau voor den In
dustrieelen Eigendom . 

f 4320- f 5400. 
6 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Werkmeester bij het Rijksproefstation en den 
Voorlichtingsdienst ten bate van de klei - en 
aardewerkindustrie. 

f 1260-f 2070. 
3 twee jaarlijksche verhoogingen van 
f 180 en 3 tweejaarlijksche verhoo

gingen van f 90. 
Landbouw en Vlsscherij. 

Administratief ambtenaar bij het Rijksbureau 
voor de Ontwatering. 

f 1080-f 2520. 
8 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Commies-redacteur bij de Visscherijinspectie. 
f 2520.:.._f 4680. 

12 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Directeur van het Rijksbureau voor de Ont

water ing. 
f 6480 vast. 

Hoofdinspecteur bij de Visscherijinspectie. 
f 5850- f 6750. 

2 jaarlijksche verhoogingen van f 450. 
Landmeter bij den Cursus tot Opleiding van 

Landmeters. 
f 1980-f 5040. 

17 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Lector bij den Cursus tot Opleiding van Land

meters. 
f 4680-f 6300. 

9 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Onderinspecteur le klasse bij de Vissche,·ij

inspectie. 
f 3330- f 4320. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 180 en 1 tweejaarlijksche verhoo

ging van f 90. 
Secretaris van de Rijkscommiss ie voor de Keu

ring van Dekhengsten. 
f 2700-f 3780. 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Technisch ambtenaar bij het Rijksbureau voor 

de Ontwatering. 
f 1620- f 3870. 

8 jaarlijksche verhoogingen v an 
f 180, 4 tweejaarlijksche verhoo
g ingen van f 180 en 1 jaarlijksche 

verhooging van f 90. 
Onze Ministers, hoofden der Departementen 

van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad za l wor
den geplaatst en waarva n afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 15den ovember 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Ministe,· van Koloniën, 

Vou,·zitter van den Raad van Ministers, 
H. Colijn. 

(Uitgeg. 22 Novembe,· 1935.) 

s. 656. 
16 Noven,ber 1935. BESLUIT tot schorsing 

tot 1 Mei 1936 van het besluit van den 
raad der gemeente L emsterland, van 31 
October 1935, voor zoover daarbij aan 
S. Harsma en K. HUITEMA, beiden te 
Foll ega, in die gemeente, te beginnen met 
ingang van 1 October 1936, een tegemoet
koming, als bedoeld bij artikel 13 del' 
Lager-onderwijswet ~920, in de kosten van 
vervoer van hun schoolgaande kinderen 
naar een der scholen te L emmer is ver
leend van f 2.50 per kind en per maand. 

Geschorst tot 1 M ei 1936. 

s. 657. 

16 Nov-em ber 1935. BESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 30 Maart 1935 (Staatsblad n°. 162) , 
tot uitvoering van artikel 30, tweede lid, 
artikel 32, artikel 35 en artikel 38, derde 
lid, der Nijverheidsonderwijswet, houdende 
voorschriften , regelende de bevoegdheden 
tot het geven van nijverheidsonderwijs en 
de daarmede verband houdende examens. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 15 
October 1935, n°. 176824 , afdeeling Nijver
heidsonderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, Ons besluit van 30 Maa,·t 1935 (Staats
blad n°. 162) op enkele punten te wijzigen, 
en met name de overgangsbepalingen nog 
eenigsz ins aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
5 November 1936, n°. 31 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 November 1935, n°. 
23166, afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. 1. In het tweede lid van artikel 10 
van Ons be lui t van 30 Maart 1936 (Staats
blad n°. 162) worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

a. de zinsnede onder I c wordt gelezen als 
volgt: 

c. een bewijs van toelating tot de 4de 
klasse van een erkende gemeentelijke of 
bijzondere middelbare school voor meisjes ; 

b. de zinsnede onder IIc wordt gelezen als 
volgt : 

c. een bewijs van toelating tot de 4de 
klasse van een Rijks-, gemeentelijke of 
door het Rijk gesubsid ieerde hoogere bur
gerschool of erkende handelsda gschool met 
6-jarigen cursus, of van een gemeentelij k 
of door het Rijk gesubsidieerd gymnasium ; 

c. de zinsnede onder !Id wordt gelezen als 
volgt: 

d. een bewijs van toelating tot de 6e 
klasse van een gemeentel ijke of door het 
Rijk gesubs idieerde hoogere burgerschool 
met 6-jarigen cursus. of van een erkende 
gemeentelijke of bijzondere middelbare 
school voor meisjes; 

2. In het derde Jid van arti kei 10 van Ons 
voornoemd bes] uit worden tusschen de woor
den " Wie" en "viermal en" ingevoegd de 
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woorden: na het in werking treden van dit 
besluit. 

Art. II. In artikel 16 van Ons voornoemd 
besluit worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

a. de eerste twee leden worden gelezen a ls 
volgt: 

1. Voor een gegadigde voor een van de 
akten N VII, N VIII, N XIX of N XX, die 
vóór het in werking treden van dit besluit op 
grond van het bez it van een van de in den 
brief van den Minister van Onderwij s, Kun
sten en Wetenschappen van 21 Maa rt 1932, 
n°. 6245, a fdeel ing Nijverhe idsonderwijs, on
der a tot en met d bedoelde diploma's en ge
tuigschriften is toegelaten tot een der door 
dien Minister daartoe erkende vooropleidingen 
voor die a kten of voor het diploma van 
leerarns in kinderverzorging en opvoeding, en 
die de erkende opleiding vóór den aanvang 
van het examen te r verkrijg ing van de ver
la ngde akte heeft voltooid, geldt dit diploma 
of getu igschrift als bewijs van voldoende a l
gemeene ontwikkeling, bedoeld in artikel 10, 
eerste Jid , onder c, van dit besluit. 

2. Het bepaalde in artikel 10, eerste lid , 
onder c, is niet van toepassing op gegadigden 
voor de akten N a, N VII, N VIII, N XIX 
of N XX, die vóór het in werk ing treden van 
dit besluit op grond van den brief van den 
Minister van Onderwij s, Kunsten en Weten
schappen van 1 3 Juli 1932, n°. 12475, afdee
ling Nijverheidsonderwijs, met toestemming 
van dien Minister tot een van de door dien 
Minister daartoe erkende vooropleidingen of 
opleidingen voor die a kten of voor het di
ploma van leerares in kinderverzorging en op
voeding zijn toegelaten, en die de erkende op
leiding vóór den aanvang van het examen 
hebben voltooid. 

b. In het derde Jid wordt "1936" vervan
gen door 1936 en 1937, en wordt in plaats van 
de akten N u, N w, N z en N XX, gelezen: 
de akten N w en N z. 

c. N a het derde lid word t een nieuw vierde 
lid ingelascht, luidende als volgt : 

4. Onze Ministers van Onderwijs , Kunsten 
en Wetenschappen kan voo1- de in de jaren 
1936 en 1937 te houden examens op daartoe 
strekkend schriftelijk verzoek ontheffing ver
leenen van de e ischen, gesteld in de program
ma's : 

voor de akte N XX, onder IIa, 
voor de akte N a, onder III , 
en voor de akten N VII, N VIII en N X IX, 

onder IIIa. 
d. H et vierde lid wordt het vijfde l id. 
Art. III. In artikel 17 van Ons voornoemd 

besluit worden de volgende wijzi g ingen aange
bracht : 

a. Na het derde 1 i<l wordt een nieuw vi e rde 
lid ingelascht, luidende als vo lgt: 

4. De verkl ar ing- inzake paedagogiscb in
zicht, bedoeld in art ikel 38, tweede lid , der 
Nijverheidsonderwij swet, ka n in de gevall en, 
bedoeld in de eerste drie leden, door de exa
mencommissie worden afgegeven op de voor
waarden, welke daa rvoor golden vóór het in 
werkin g· treden van dit besluit. 

b. In het vierde lid (oud) wordt in plaats 
van de woorden "artikel 14, derde lid," ge
lezen: artikel 14, onder 3,. 

c. Het vierde lid wordt het vijfde lid en 
het vijfde lid wordt het zesde lid. 

Art. IV. De eerste zin van artikel 19 van 
Ons voornoemd beslui t wordt gelezen als volgt: 

Dit besluit, dan kan worden aangehaald 
onder den titel " Bevoegdhedenbeslui t N.O. 
1935" , treedt in werking met ingang van 1 
September 1935. 

Art. V . In de programma's, vermeld in de 
bijlage C van Ons voornoemd beslui t, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. Onder het hoofd " Toelating" wordt: 
in de programma's voor de a kten Na, 

N VII, N VIII en N XIX de datum " 1 Juli" 
gewijzigd in : 1 Januari , en de getall en "20". 
en " 21" onderscheidenlijk gewijzi gd in: 19 en 
20· 

i:C, de programma's voor de akten N s, N t, 
N I , N IIa, N Ilb, N XI en N XX de datum 
,,1 Juli" gewijzigd in 1 Januari, en het ge
tal " 21" gewijzigd in: 20. 

2. Onder het hoofd " Toelicht ing" of "Toe
lichting voor het tweede gedeelte" wordt in 
de programma's voor de : 

akte of .aan- , in de plaat s van : 1 
teekenmg: 

gelezen: 

N b d tot en met j d tot en met g en j 
N c d tot en met h d t ot en met / en h 
N e d tot en met j d tot en met g en j 
N f d tot en met h d t ot en met fen h 
N I c tot en met f c, den f 
N m c tot en met f c, den / 
N o c tot en met h c tot en met f en h 
N p d tot en met k d tot en met h en k 
N s a, b en c a en b 
N t b tot en met f b t ot en met d en f 
N J c en e tot en met h c, e tot en met f en h 
N II a b tot en met e b, c en e 
N II b b tot en met e b, c en e 
N III e tot en met n e tot en met m 
aanteekening 

op N III e tot en met n 
N IV / tot en met m 
N V / tot en met k 
aanteekening 

op N VII 
en N XIX c, d en g 

aanteekening 
op N VIII 
en N XIX 

NX 
NXI 
NXIII 

NXVI 
NXVI a 
NXIX 

c, den g 
d tot en met j 
b tot en met / 
de onderdeelen 

n eno 
e tot en met k 
e, h, j, ken l 
h, jen k 

e toten metm 
/tot en met l 
f tot en met j 

eend 

c end 
d tot en met q en j 
b tot en met d en / 
onderdeel o 

e 1ot en met j 
e, h, jen k 
h, jen l 

3. In de programma's voor de a kten N h, 
N j , N k, N u, N w en N z wordt onder " IIl. 
Toelating" na de tabel de volgende zin inge
voegd : 

Aan leeraren, die vóór het in werking tre
den van dit bes luit aan een krachtens de Nij
verheidsonderwijswet gesubsid ieerde dagschool 
les gaven in motonijtuigherstellen of in fitten, 
koper-, lood- en zinkbewerken, met een vaste 
aanstelling voor dit (deze ) vak(ken) , kan 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en We-
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tenschappen op daartoe strekkend schriftelijk 
vei·zoek vermindering toestaan van den voor 
de toelating tot het examen onderscheidenlijk 
voor de akten N w en N z vereischten bijzon
deren practijktijd, mits zij in totaal ten minste 
6 jaren als metaalbewerker zijn werkzaam 
geweest. 

4. In de programma's voor de a kten N t, 
N Ha, N Ub en N XI wordt het slot van den 
zin onder het hoofd "Toelating" gelezen: , en 
in het bezit zijn van de akte handteekenen 
lager onderwijs of van een door Onzen Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
hiermede ten deze gelijk te stell en akte van 

. bekwaamheid. 
5. In het programma voor de akte N Ilb 

worden onder IV g 2 de woorden "een decora
tieve opgave, zooals een affiche, een licht
reclame, e.d." vervangen door de woorden: 
decoratieve opgaven, zooals aff iches, licht
reclames e.d. 

6. In het programma voor de akte N V 
wordt onder "III. Vrijstellingen" tusschen 
"h 1" en "en" ingevoegd een komma en de 
letter j. 

7. a. In de programma's voor de akten 
N XIII en N XVI wordt tusschen de hoofd
stukken VI en VII een nieuw hoofdstuk inge
voegd, l uidende als volgt: 

VIbis. To elating tot het tweede gedeelte. 
Wie tot het tweede gedeelte van het examen 

wenscht te worden toegelaten, moet aan den 
voorzitter van de examencommissie een schrif
telijke verklaring van een vroegere examen
commissie overleggen, dat hij voor het eerste 
gedeelte is geslaagd. Deze verklaring mag 
niet onder zijn dan 39 maanden. Overschrijding 
van dezen termijn kan echter worden toege
staan, indien de gegadigde, ter beoordeeling 
van den voorzitter van de examencommissie, 
door verblij f buitenslands uit hoofde van de 
uitoefening van zijn beroep als scheepsofficier 
niet in de gelegenheid is geweest, zich eerder 
aan het examen voor het tweede gedeelte te 
onderwerpen. 

b. In het programma voor de akte N XVIa 
wordt vóór den onder het hoofd "VII. Toe
lating tot het tweede gedeelte." voorkomenden 
zin een bepaling ingevoegd, gelijkluidend met 
die, h ierboven onder 7a, onder het hoofd 
,,VIbis. To elating tot het tweede gedeelt e." 
vermeld. 

Art. VI. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag, volgende op dien 
van de dagteekening van het Staatsblad, waar
in het is opgenomen . 

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

Het Loo, den 16den November 1935. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kttnst en en lVetenschappen, 

J. R. S I o t e m a k e r . d e B r u ï n e. 
(Uitgeg . 19 Nov-ernb er 1935.) 

s. 658. 

16 Novembe,• 1935. BESLUIT tot opheffing 
van de scnorsing van een besluit van den 
raad van Bloemendaal, waarbij ontheffing 
is verleend van een bebouwingsvoorschrift. 

s. 659. 

16 November 1935. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der · Comptabili 
teitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) restan, 
ten op enkele artikelen van het Vde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1934 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het V de 
Hoofdstuk der R ijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 660. 

18 Nove11ib er 1935. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het bij Koninkl ijk besluit van 
8 September 1916 (Staats,blad n° . 439) 
vastgestelde reglement voor de scheep
vaart. 

Wij WILHELMI NA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Waterstaat van 21 October 1935, La. B. , af
deel ing Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorweg-wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 5 

November 1935 , n° . 36); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 12 November 1935, n °. 
.481, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bij Koninkl ijk besluit van 8 September 

1916 (Staatsblad n°. 439) vastgestelde en bij 
Koninklijk besluit van 28 December 1925 
(Staatsblad n°. 519) het laatst gewijzigde 
reglement voor de scheepvaart ter beveiliging 
van het beweegbare gedeelte van de· spoorweg
brug over den IJssel bij het Katerveer in den 
spoorweg van Utrecht naar Zwoll e, te wijzigen 
als volgt: 

a. In het opschrift worden de woorden "bij 
het Katerveer" vervangen door: ,,bij Zwolle". 

b. Artikel 2, derde lid , wordt aangevuld en 
gelezen: 

" 3. Met het sluiten van de brug wordt 
aangevangen vijftien minuten vóór het tijdstip, 
waarop een trein deze zal bereiken, of zooveel 
later als naar het oordeel van den brugwach
ter mogelijk is om de brug tijdig vóór de aan
komst van een trein op de brug gesloten te 
hebben." 

c. Artikel ·3, eerste tot en met vierde lid , 
wordt gewijzigd en gelezen: 

,, 1. Is de doorvaart van de brug n iet toege
laten, dan wordt dit aangeduid: 

bij dag: geen sein, 
bij nacht: door twee roode l ichten, waarvan 

één aan elke zijde van de doorvaartopening. 
2. Wanneer de brug geopend wordt, doch 

de doorvaart nog niet is toe gel aten, dan wordt 
dit aangeduid: 

bij dag: geen sein, 
bij nacht: door één groen I icht aan de eene 

zijde en een rood licht aan de andere zijde van 
de doorvaartopening. 

3. W anneer de brug geopend en de door-
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vaart toegelaten is, dan wordt dit aangeduid: 
bij dag: door een rond groen bord, ten tee

ken dat de brug voor stroom kan worden 
doorgevaren, 

door een rond wit bord ten teeken dat de 
brug tegen stroom kan worden doorgevaren, 

bij nacht: door twee groene lichten, waar
van één aan elke zijde van de doorvaart
open ing." 

d. Artikel 3, vijfde lid, vervalt; de bestaan
de leden 6 en 7 worden 5 en 6. 

e. Artikel 6, tweede Jid, wordt gewijzigd 
en ge lezen: 

,,2. Het el kander voorbijvaren in de rich
ting van de brugopening is tusschen de stop
palen verboden, tenzij met toestemming van 
den brugwachter." 

Onze M inister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit beslu it , hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 18den November 1935. 

s. 661. 

WILHELMINA. 
De Ministe1· van Waterstaat, 
van Lidth de J eu d e. 

(Uitg eg . 3 Decem ber 1935.) 

18 No vem ber 1935. BESLUIT tot w11z1gmg 
van het Bijzonder reglement Rotterdam
sche Waterweg, vastgesteld bij Koninklij k 
besluit van 26 Juli 1935 (Staatsb lad n°. 
429). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Waterstaat van 24 October 1935, La. K ., Af
deel ing Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het A lgemeen regle
ment van politie voor rivieren en R ijks kana
len · 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
November 1935, n°. 37); 

Gezien ·het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 November 1935, n°. 
434, Afdeel ing Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in artikel 29 van het B ij 

zonder reglement Rotterdamsche Waterweg, 
vastgesteld bij Koninklijk beslu it van 26 J u li 
1935 (Staatsblad n°. 429), de volgende wijzi
g ingen zull en worden aangebracht: 

a. Lid 3 wordt gelezen a ls volgt: 
,,3. De in het vorige li d bedoelde vaartui

gen moeten op vo ldoende hoogte op een goed 
zich tbare p laats boven den romp voeren: 

binnenvaartuigen: 
des daags een vierkant blauw bord of een 

vierkante blauwe vlag (ten m inste 0.5 m hoog 
en breed) met een groote witte F (ten minste 
0.35 m hoog) in het midden, 

des nachts een rondschijnend licht viol et 
l icht, zich tbaar tot op een afstand van ten 
minste 500 m; 

zeeschepen: 
de in artikel 30, lid 1, voorgeschreven sein

vlag of se inl ich ten. " 
b. Lid 4 wordt gelezen als volgt: 
" 4. H et in lid 2 en 3 bepaalde geldt ook 

voor vaartu igen, waarin mee1· dan 20 000 1 

l icht ontvlambare vloeistoffen benedendeks het 
laatst onverpakt a ls lading aanwezig is ge
weest, tenzij uit een certificaat van deskundi 
gen, wier bevoegdheid door den eersten rij ks
havenmeester erkend is, blijkt, dat de ruim
ten, waar in deze stoffen geladen zij n geweest 
en de daaraan grenzende ruimten voldoende 
zijn gezuiverd en gelucht (ontgast) en dat 
daarin geen schadelijke gassen meer aanwezig 
zijn." 

c. In l id 6 wordt in plaats van "vlaggen" 
gelezen : ,,seinen''. 

Onze Mi nister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van d it besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 18den November 1935. 

s. 662. 

Vi7ILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h d e J e u d e. 
(Uitgeg. 29 No •ve,nber 1935.) 

19 November 1935. BESLUIT tot vaststel
li ng van een bij zonder reglement van po
litie voor de brug over de Oude Maas bij 
Spijkenisse . 

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

Waterstaat van 30 September 1935, La. B .B. , 
Afdeel i ng W aterstaa tsrech t; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het A lgemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rij kskana
len · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 October 1935, n°. 44) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 November 1935, n° . 
421 , Afdeel ing Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen het vol gen de 

Bijzonder reglement van poli tie voor de 
brug· over de Oude Maas bij Spijkenisse. 

HOOFDSTUK I. 

A l gemeene bepalingen. 

Art. l. D it reglement is van toepassing op 
de brug over de Oude Maas bij Spijkenisse 
met de daarbij behoorende beveiligings- en 
oeverwerken en op de toegangswegen of -banen 
aan weerszijden van de brug tot de Dorps
straat te H oogvliet eenerzijds en den Molen
dij k bij Spijkenisse anderzijds, met de daarbij 
behoorende kunstwerken , bermslooten, bermen 
en andere gronden. 

HOOFDSTUK Il. 

Bepalingen voo,• de scheepvaart door 
de bruggen. 

A rt. 2. l. De vaart door de openingen der 
vaste br uggen naast de hefb rug en door de 
opening van de gesloten hefbrug is verboden, 
tenzij zekerheid bestaat, dat voldoende hoogte 
aanwez ig is om vrij onder de b ruggen door te 
kunnen varen. 

2. De hoogte van de onderkanten der hoofd
! iggers van ·de vaste bruggen bedraagt bij de 
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pijlers aan weerszijden van de hefbrug 6. 72 ID ' 

boven N.A.P., regelmatig afdalende tot het 
landhoofd aan de zijde van S'[lij kenisse en tot 
den oeverpijler aan de zijde van Hoogvliet, 
waar zij bedraagt 6.34 m boven N.A.P. , on
derscheidenlijk overeenkomende met 5. 77 m 
en 5.39 m boven M. V. 1921-1930. 

3. De hoogte van de onderkanten der hoofd
li ggers van de gesloten hefbrug bedraagt 7 m 
boven N.A.P., overeenkomende met 6.05 m 
boven M.V. 1921-1930. 

Art. 3. 1. De hefbrug wordt zoowel des 
daags als des nachts op verlangen van de 
schippers geopend, tenzij een tramtre in zich 
op de brug bevindt of aan het brugpersoneel 
bekend is, dat een zoodanige trein in aan
tocht is. 

2. In afwijking hiervan wordt, tenzij dit 
naar het oordeel van den brugmeester gevaar 
voor een zich op de brug bevindende tram
trein medebrengt, de hefbrug geopend bij de 
nadering van vóór stroom varende zee chepen 
met een diepgang van meer dan 5 m of met 
een lengte van meer dan 50 m , wanneer deze 
vaartu igen het verlangen daartoe te kennen 
geven: 

des daags door 3 aangehouden stooten op de 
fluit of sirene en het tegelijkertijd zwaaien 
met een blauwe vlag aan een stok, dan wel: 

door 3 aangehouden stooten alsvoren en 
het tegelijkertijd een.ige malen op en neer 
halen van een blauwe vlag aan een vlagge
lijn; 

des nachts door 3 aangehouden stooten als
voren en het tegelijkertijd voeren van 3 ,·oode 
1 ichten loodrecht onder elkander. 

3. Aan a ndere vaartuigen dan de in lid 2 
bedoelde is het gebruik van de daar genoemde 
seinen verboden. 

4. De hefbrug wordt niet geopend voor 
vaartui gen, welke na het strijken van masten 
en pijpen onder de gesloten bruggen kunnen 
doorvaren, zulks ter beoordeeling van den 
brugmeester. 

Art. 4. 1. Aan de brug worden de volgen
de seinen gegeven: 

des daags: 
a. een ,·oode schijf op ongeveer 0.50 m 

hoogte boven het dak van het bedieningshuis 
in den noordoostelijken heftoren, wanneer de 
doorvaart niet vrij is, doch op verlangen zal 
worden vrij gemaakt; 

b. deze schijf wordt 90° gedraaid, wanneer 
de doorvaart vrij is; 

c. 2 roode schijven, loodrecht boven el kan
der op ongeveer 0.50 m en 3 m hoogte boven 
het dak van het bedieningshuis, wanneer de 
doorvaart niet vrijgemaakt zal worden , be
halve voor de zeeschepen, bedoeld in artikel 
3, lid 2; 

d. 2 roode schij ven, als onder c omschreven, 
benevens een roode vlag, wanneer de door
vaart niet vrijgemaakt kan worden ; 

des nachts: 
a. 2 ,·oude I ichten, waarvan één aan elke 

zijde van de doorvaartopening, wanneer de 
doorvaart niet vrij is, doch op verlangen vrij
gemaakt zal worden; 

b. een g,·oen licht aan stuurboordzijde en 
een rood licht aan bakboordzijde van de door
vaartopening, zoolang de doorvaart vrijge
maakt wordt ; 

c. 2 groene lichten, waarvan een aan elke 
zijde van de doorvaartopening, wanneer de 
doorvaart vrij is; 

d. 2 ,·oode I ichten, waarvan één aan elke 
zijde van de doorvaartopening, benevens 2 
,·oode lichten loodrecht boven elkander in den 
top van den noordoo telijken heftoren, wan
neer de doorvaart niet vrijgemaakt zal wo1·
den, behalve voor de zeeschepen, bedoeld in 
artikel 3, lid 2; 

e. 2 roode lichten loodrecht boven elkande1· 
in den top van den noordoostelij ken heftoren, 
wanneer de doorvaart niet vrijgemaakt kan 
worden. 
• 2. Bij opening in den hoogsten stand be
draagt de hoogte van de onderkanten der 
hoofdliggers van de hefbrug 45 m boven 
N.A.P. , overeenkomende met 44.05 ID boven 
M.V. 1921- 1930, terwijl de doorvaartw ijdte 
van de hefbrug, tusschen de dukdalven, 53.50 
m bedraagt. 

3. D e doorvaartwijdte van de hefbrug 
wordt des nachts aangegeven door 4 blauw1' 
1 ichten , waarvan 2 aan elke zijde van de door
vaartopening . 

Art. 5. 1. Met uitbl'e iding e n gedeeltel ijke 
afwijking van artikel 16 van het Algemeen 
l'eglement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen, wordt het volgende bepaald: 

a. bij het naderen van een brug moet de 
vaart van het vaartuig zoodanig verminderd 
worden, dat het, zoo noodig, op 150 m vóór de 
brug kan stoppen; 

b. het vaartuig mag een brug niet dichter 
dan 150 m naderen : 

1 °. indien de doorvaart niet vrij is; 
2°. indi en de doorvaart vrij is, doch de 

brugmeester het stoppen beveelt. 
2. Indien door mist of andere oorzaken de 

seinen niet duidelijk zijn te zien, moeten de 
vaartu igen, die door de hefbrug moeten va
ren, op den in lid 1 genoemden afstand w01·
den gehouden, totdat van den brugmeesf-e r 
vergunning tot doorvaren is verkregen. 

Art. 6. Het is verboden: 
a. in de doorvaartopening der hefbrug of 

op minder dan 150 m aan weerszijden hiervan 
in dezelfde richting een ander vaartuig voorbij 
te varen; 

b. in de brugopeningen stil te houden. 
Art. 7. Ingeval meer dan één vaartuig aan 

dezelfde zijde voor de gesloten hefbrug aan
komt, moeten de later aankomende op be
hoorlijken afstand achter de eerder aange
komene blijven. Deze bepaling is niet van 
toepass ing op de zeeschepen, bedoeld in al'ti
kel 3, lid 2. 

Art. 8. Zoodrn de doorvaart door de hef
brng vrij is, varen de wachtende vaartuigen 
door naar volgorde van aankomst, met dien 
verstande, dat de zeeschepen, bedoeld in ar
tikel 3, 1 id 2, voorrang hebben. 

Art. 9. Het is verboden in het vaarwater 
geankerd of gemeerd te liggen binnen den 
afstand van 150 m ter weerszijden van de 
brug, tenzij met vergunning van den brug
meester. 

HOOFDSTUK III. 

Bijzondere bepalingen . 

Art. 10. Het is op de brug verboden een i11 
dezelfde richting rijdende tram dichter dan 
25 m te naderen. 
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Art. 11. H et is aan onbevoegden verboden 
de afsluitboomen te openen of te sluiten, of 
zich binnen de gesloten afsluitboomen te be
geven of te bevinden. 

Art. 12. 1. Kudden vee, welke zich in 
tegengestelde richting bewegen, mogen niet 
gelijktijdig over de brug geleid worden, tenzij 
het vee stuk voor stuk aan de hand geleid 
wordt. 

2. In geen geval mogen meer dan zes paar
den aaneengekoppeld of meer dan 12 stuks 
hoornvee tegelijk over de brng geleid of ver
voerd worden. 

3. Het overvoeren moet geschieden onder 
het geleide van twee personen, waarvan één 
vóór en één achter het vee behoort te gaan. 

4. De geleiders van groote kudden moeten 
zorgen, dat zoowel het terugblijvende a ls het 
overgevoerde vee onder behoorlijk toezicht 
blij ft. 

HOOFDSTUK IV. 

B epalingen tot handhaving van dit ,·egle,nent. 

Art. 13. De brugmeester is bevoegd rot de 
handelingen, in artikel 3 der wet van 28 
F ebruari 1891 (Staatsblad n° . 69) omschreven. 

Art. 14. Overtreding van dit reglement 
wordt, voorzoover daartegen niet bij de wet 
of het Algemeen reglement van politie voor 
rivieren en Rijkskanalen is voorzien, gestraft 
als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste de,·tig 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden de overtreding va,n de artikelen 
2, lid 1, 3, lid 3, 5, lid 1, onder b, en lid 2; 

Q. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden de overtreding van de a rtikelen 6, 9 
en 10 ; 

c. met geldboete van ten hoogste vijftig 
gul den de overtreding van de artikelen 5, lid 
1, onder a, 7, 8, 11 en 12. 

Art. 15. Dit bijzonder reglement kan wor
den aangehaald onder den t itel : ,,Bijzonder 
reglement brug Spijkenisse". 

II. te bepalen, dat met het in werking 
treden van het onder I bedoel de reglement 
vervalt het reglement, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 4 Juli 1927 (Staatsblad 
n° . 237). 

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

Het Loo, den 19den November 1935. 

s. 663. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
van Lidth de J eu d a 
(Uitgeg. 29 No11ember 1935.) 

22 November 1935. "\,VET rot goedkeuring van 
het Nederlandsch-Duitsch Verdrag nopens 
de regeling van het goederenverkeer voor 
het jaar 1935 met bijlage en bijbehoorend 
Slotprorocol, op 22 December 1934 te 
B erlijn gesloten. 

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

dat het Nederlandsch-Duitsch Verdrag nopens 
de regeling van het goederenverkeer voor het 
jaar 1935 met bijlage en bijbehoorend Slot-

prorocol, op 22 December 1934 te B erlijn tus
schen Nederland en Duitschland gesloten, al
vorens te worden bekrachtigd, ingevolge ar
tikel 58 der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft en dat het voorts 
wenschelijk is om de bevoegdheid voor te be
houden dit verdrag op te zeggen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het in afdruk bij deze wet ge

voegde Nederlandsch-Duitsch Verdrag nopens 
de regeling van het goederenverkeer voor het 
jaar 1935 met bijlage en bijbehoorend Slot
protocol wordt goedgekeurd. 

Art. II. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor het in artikel I genoemde Verdrag op 
te zeggen. 

Art. III. Deze wet treedt in werking op den 
dag na dien harer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pal eize het Loo, den 22sten 

November 1935. 
"\\7ILHELMINA. 

De M inister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

· H. G e I i s s e n. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

DeGraeff. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

De Minister van W aterstaat, 
van Lidth d e Jeuda 

(Uitgeg. 20 Decemb er 1935. ) 

NED:ERLANDSCH-DUITSCH VEitDRAG 
NOPENS DE REGELING VAN HET 
GOEDERENVERKEER VOOit HET 

JAAR 1935 ,·an 22 December 1934. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 

De Duitsche Rijkskanselier, 
gele id door den wensch, de econom ische be

trekkingen tusschen Nederland en Duitschland 
ook gedurende het jaar 1935 te bevorderen en 
nauwer aan te knoopen, hebben rot hunne ge
volmachtigden benoemd: 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
la nden : Dr. H ans Max Hirschfeld , Directeur
Generaal van H andel en Nijverheid bij het 
Departement van Economische Zaken; 

De Duitsche Rijkskanselier: Dr. Fritz Koeh
ler, Directeur aan het Rijksminister ie van 
Voedselvoorziening en Landbouw, 

die, na onderzoek hunner in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten, het na
volgende overeengekomen zijn. 

Art. I. Van de in de bij lage vermelde 
voortbrengselen van den Nederlandschen bo
dem en de N eder] andsche nijverheid zullen 
bij hun invoer in het Duitsche douanegebied 
geen andere of hoogere invoerrechten geheven 
worden dan die, welke in de bijlage bepaald 
zijn. 

Art. II. Voorzoover de Nederl andsche Re
geering den invoer van goederen in Neder
land beperkt of in de roekomst beperken zal, 
zal zij daarbij met de Duitsche uitvoerbelan
gen op passende wijze reken ing houden . 

Art. III. De N ederlandsche en de Duitsche 
R egeering zullen den invoer van Nederland
sche en Duitsche kolen van alle soorten even
als rot dusverre welwillend behandelen. 

De invoer van steenkolen, steenkoolbriketten 
en cokes uit Duitschl and wordt voor het jaar 
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1935 gecontingenteerd en wel volgen de na
volgende groepenverdeel ing: huisbrand kolen, 
industriekolen, steenkool briketten en cokes. 

Art. IV. I edere Regeering zal een Regee
ringscommi sie instellen, gevormd door amb
tenaren der betrokken ministeries. Deze com
missies hebben rot taak in doorloopend onmid
dellijk contact de met de uitvoering van dit 
verdrag samenhangende vraagstukken te be
handelen. Over de samenstelling der R egee
ringscommissies zullen beide Regeeringen el
kander mededeeling doen. 

Art. V. Dit Verdrag zal worden bekrach
tigd. H et treedt den vijftienden dag na de uit
wisseling der bekrachtigingsoorkonden, welke 
te 's-Gravenhage zal plaats vinden, in werking 
en zal gelden rot den 31sten December 1935. 

Ingeval zich ingrijpende wijzigingen in de 
economische verhoudingen tu schen de beide 
landen mochten voordoen, kan dit Verdrag 
vóórdien worden opgezegd. Een ingrijpende 
verandering in de economische verhoudingen 
tussch n de beide la nden moet geacht worden 
zich eveneens voor te doen, indien één van de 
beide Regeer ingen, in het algemeen of door 

• afzonderl ij ke maatregelen, van de rot dusverre 
geldende richtsnoeren harer douanepolitiek af
wijkt en daardoor een niet onbelangrijke be
nadeeling voor den uitvoer van het andere 
land ontstaat. 

I s volgens de opvatting van één van de 
verdragsluitende partijen de voorwaarde van 
de vorige al inea aanwezig, dan za l deze 
partij - in den regel nochtans na vooraf
gaande bespreking der Regeeringscommissies 
- de andere partij zoo spoedig mogelijk het 
voornemen rot opzegging mededeelen. Is dit 
h et geval , dan moeten de Regeer ingscommis
sies bijeenkomen en trachten het door de wij
zigingen van de econom ische verhoudingen 
verstoorde evenwicht van het verdrag door een 
daarvoor in aanmerking komende verevening 
weer te herstellen. Brengen deze besprekingen 
geenerl ei ui tkomst, dan moet zulk in een 
door de beide voorzitters der Regeeringscom
missie onderteekend zittingsprorocol worden 
vastgesteld. In dit geval kan ieder van de 
beide verdragsluitende Partijen het verdrag 
met een termijn van 14 dagen aan het einde 
van een kalendermaand opzeggen. 

Geschied 10 tweevoud in de Nederlandsche 
en de Duitsche taal te Berlijn, den 22sten 
December 1934. 

H . M. Hirschfeld. Dr. Koehler. 

BIJLAGE BIJ ARTIKEL I. 

21 

Rechten bij den In voer In het D ul tsche 
])ouanegeblecl. 

Benaming der gnederen 

Koolzaad : 
bloem koolzaad .............. ........ ... ... . . 
boerekoolzaad, spru itkoolzaad ... .. .. 
andere .. ....... ........ .... .......... ........... . 

100 
20 
40 

Komkommer- en augurkenzaad 50 
Koolraapzaad ............................. ...... 10 
K oolrabi-zaad ...... ... ....... .... ... .. ... ..... .. 30 
Spinaziezaad .. ... .... . .... ... ... . ... .. ........ .. 10 

Oprnerking . De verdragsrechten gel
den slechts, wanneer zij in het 
Duitsche douanegeb ied worden in
gevoe1·d met certificaten van zu i
verheid, erkend door de Dui tsche 
Regeering, en op grond van over
eenkomsten met Duitsche telers 
ingevolge nadere overeenkomst 
tusschen de beide Regeeringen. 

22 Karwij, versch of gedroogd . . . . ... . . . . . 8 
23 Aardappelen, versch ... ......... ........... . 

goedgekeurd pootgoed in den tijd 
van 1 J anuar i tot 31 Maart en 
van 1 eptember rot 31 December 4 

28 Kapok, onbewerkt, ook gezuiverd, in 
andere verpakking dan in geperste 
balen ................................ ............. 3 

33 Groenten, versch : 
witte kool in den tijd van 1 Januari 

tot 31 Mei ... .. .. .. .. .. . 2 
roode kool en savoyekool , in den 

tijd van 1 Januari tot 31 Mei 2 
Oprnerking. De verdragsrechten gel

den slechts voo r een hoeveelhei d, 
overeenkomende met 60 % van de 
hoeveelheden der afzonderlijke 
bovengenoemde goederen. welke 
volgens de ambtelijke Duit che 
invoer tatistiek in den tijd van 
1 J anuari rot 31 Mei 1932 uit 
Nederland in het Duitsche douane
gebied zijn ingevoerd. De beide 
Regeer ingen kunnen het percen
tage wijzi gen, echter niet hooger 
stell en dan 60. 

spruitkool , in den tijd van 1 Januari 
rot 31 Maart en van 1 November 
tot 31 December ......... ... . .. . .. ... ... ö 

Opmerking. Het verdragsrecht geldt 
slechts voor een hoeveelheid, over
eenkomende met 55 % van de 
hoeveelheid , die in het jaar 193·2 
volgen de ambtel ijke Dui tsche in
voerstatisti k uit ederland in 
het Duitsche douanegeb ied is in
gevoerd. De beide R egeer ingen 
kunnen het percentage wij zigen, 
echter niet hooger stellen dan 55. 

kropsla: 
in den tijd van 1 April tot 31 Mei 7 
in den tijd van 1 Juni tot 30 Sep-
tember ..... .. . . .... . .. ... ... . .. .. . .... .... ... 10 

Opmerking. Het verdrags recht van 
7 RM geldt slechts onder voor
waarde, dat de ederlandsche 
Regeering overeenkomst1.g een met 
het oog daarop te treffen rege-
1 ing er voor instaat, dat in de 
maanden April en Mei niet meer 
dan 75 % naar Duitschl and wordt 
uitgevoerd van de hoeveel heid 
kropsla, die, na overeenkomst der 
beide partijen op grond van een 
gemeenschappelijke vaststelling in 
de maanden April en Mei 1932 
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uit Nederland in het Duitsche 
douanegebied is ingevoerd. De 
beide Regeeringen kunnen het 
percentage wijzigen, echter niet 
hooger stellen dan 75. 

uien tot een hoeveelheid van ten 
hoogste 3. 000. 000 kg per kalen
derjaar, wanneer zij met toestem
ming van een door den Rijks
minister voor Voedselvoorziening 
en landbouw aan te wijzen instel
ling en na nadere aanwijzing van 
den Rijksminister van Financiën 
worden ingevoerd .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . 2 

wortelen, in den tijd van 1 Januari 
tot 31 Maart en van 1 Juli tot 
31 December .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. 5 

spinazie ................ .. ...................... . 5 

38 Boomen, wijnstokken, vaste planten, 
struiken, stekken en andere levende 
gewassen zonder of met aardklui
ten, ook in potten of kuipen; ent
rijzen: planten zonder aard ki uiten: 

vaste pi anten .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. . 20 
Polyantharozen, voorzien van een 

door de Duitsche Regeering er
kend certificaat van zuiverheid 21 

andere: 
rhododendrons en azalea's, met 

uitzondering van de Indische 
azalea's, alle deze met aardklui-
ten ............................ .. ........ . 12.50 

magnolia's, laurieren, Ilex, Au
cuba, Buxus, alle deze met aard-
kluiten ...................... .. .. .......... 10 

Coniferen {met uitzondering van 
de araucaria excelsa) en cle
matis met kluiten, voorzien van 
door de Duitsche Regeering er
kende certificaten van zuiver-
heid .............. .. ... .. ................ ... 10 

vaste planten met aardkluiten ... 20 

Opmerking . De verdragsrechten van 
21 RM, 12.50 RM en 10 RM gel
den slechts onder de voorwaarde, 
dat de Nederlandsche Regeering 
ingevolge een daartoe in het bij
zonder te treffen overeenkomst bij 
den uitvoer van de planten, waar
voor deze verdragsrechten gelden, 
waarborgt, dat uitvoervergunnin
gen voor zendingen aan particu
lieren, openbare lichamen, waren
huizen of openbare verkoopingen 
niet worden afgegeven, alsmede 
dat aan de in een gemengde Com
missie overeengekomen prijzen 
wordt vastgehouden. 

40 Hyacinthen-, tulpen- en narcissen-
bollen .. ........................ .. ... .. ........... 20 

-45 Druiven: 
versch, { tafel druiven), in Nederland

sche kassen gekweekt, in verpak
kingen met gewicht van 10 kg of 
minder, niE?t per post verzonden, 
in den tijd van 1 tot 31 Juli ...... 15 

47 Ander ooft, versch: 
kruisbessen .............. .. .... ..... .. ......... 10 
frambozen .............. ............ .. ....... 12.50 

L. & s. 1935. 

Opmerking. Als versche frambozen 
zijn ook te beschouwen versch ge
plukte frambozen, die in den tijd 
van 15 Juni tot 15 September zijn 
ingevoerd en die alleen om haar 
voor bederf gedurende het ver
voer te behoeden, lichtelijk met 
verduurzamingsmiddelen, zooals 
b.v. mierenzuur, behandeld zijn. 

49 Aardbeienpulp in verpakkingen bij 
een gewicht van 50 kg of meer .. .. . 8 
Opn,erking. Het verdragsrecht geldt 

zonder dat rekening is gehouden 
met het percentage der aardbeien- ' 
pulp aan heele dan wel halve 
vruchten. 

109 Varkensspek, niet gerookt, voorzien 
van bewijzen van overneming van 
een door den Rijksminister voor 
Voedsel voorziening en Landbouw 
aan te wijzen instelling ..... .. ... ..... 20 

115 Zeelt, levend en niet levend, versch, 
niet bevroren in den tijd van 1 Juni 
tot 31 Juli ....... .. ................ .... .. ... .. 40 

In het algemeene tarief niet afzonder
lijk genoemde zeevisschen, levende 
en niet levende, versch, niet bevro-
ren ............. ....... ... ........ .. .. .... .. .. .. ... vrij 
Opmerking . De bij verdrag vastge

legde vrijdom van invoerrecht 
geldt slechts voor een hoeveelheid, 
overeenkomende met 50 % van de 
hoeveelheid, die na overeenkomst 
van de beide partijen op grond 
van een gemeenschappelijke vast
stelling in het jaar 1932 door 
Dui tsche visschers en door de be
manning van Duitsche schepen ge
vangen en onder vrijdom van 
rechten in Nederland aan den 
wal is gebracht en slechts zoolang, 
a ls Nederland zeevisschen, welke 
door Duitsche visschers of door de 
bemanning van Duitsche schepen 
zijn gevangen, afgezien van de 
heffing van een compenseerend 
invoerrecht van 1 % van de waar
de, vrij van invoerrecht laat in
voeren en aan den wal laat 
brengen. 

116 Gezouten haring en z.g. ,,Breit
linge", niet in stukken gedeeld: 
in heele, halve, kwart of achtste 

tonnen bruto 62 % van het 
voor een vat {ton) 
geldende invoer
recht. 

134 Boter, versch, gezouten of uitgesmol
ten, voorzien van een bewijs van 
overneming van een door den Rijks
minister voor Voedselvoorziening en 
Landbouw aan te wijzen instelling 75 

135 Kaas, niet in afzonderlijke verpak
king met een brutogewicht van 21/2 
kg of lager, harde: 
Edammer- en Goudakaas alsook 
bloksmeltkaas zonder korst, uit 
Edammer- of Goudakaas bereid, 
alle deze voorzien van een bewijs 

63 
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136 

199 

208 

257 

280 

326 

van overneming van een door den 
Rij ksminister voor Voedselvoorzie
ning en Landbouw aan te wijzen 
instelling .. ...... ... ..... .. ... ..... ........... .. 20 
Opmerking. H et bewijs, dat de blok-

smeltkaas uit Edammer- of Gouda
kaas is bereid, is door een certi
ficaat van een door de eder
landsche R egeer ing aan te wijzen 
instelling te leveren . 

Eieren van kippen, rauw, voorzien 
van een bewijs van overneming van 
een door den Rijksminister voor 
Voedselvoorziening en Landbouw 
aan te wijzen instelling .......... .. .. . 30 

Eieren van eenden, rauw .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 
Opmerking. H et verdragsrecht voor 

eendeneieren geldt slecht;; voor 
een hoeveelheid, overeenkomende 
met 90 % van de hoeveelheid, die 
na overeenkomst van de beide 
partijen op grond van gemeen
schappelijke vast;;telling in het 
jaar 1932 uit N ederland in het 
Duitsche douanegebied is inge
voerd. 

Ander gebak, met inbegrip van cakes 
en van beschuit ............................. 100 

Gecondenseerde melk (melkstroop) 
met toevoeging van suiker van ten 
minste 40 %, in blokken bij een 
gewicht van 10 kg of meer, voor
zien van bewijzen van overneming 
van een door den Rijksminister voor 
Voedselvoorziening en L andbouw 
aan te wijzen instelling ...... ............ 40 

Glycerine, zuiver .............. ............ ... 4 

Zout, (chl oornatrium, [geraffineerd, 
steen-, zeezout] ) tot een hoeveelhei d 
van ten hoogste 6.250.000 kg netto 0.80 

Z inkwit tot een hoeveelheid van ten 
hoogste 40.000 kg ........................ 4 
Op1nerking . De beide R egeeringen 

kunnen de hoeveelhe id, waarvoor 
de tariefverlaging geldt, wijzigen, 
echter niet hooger stellen dan 
40. 000 kg. 

Lithopone ................ ............ ........ .. ... 3 
Opmerking. Het verdragsrecht voor 

lithopone geldt slechts voor een 
hoeveelheid, overeenkomende met 
de hoeveelheid, die volgens de 
ambtelijke Duit;;che invoerstatis
tiek in het jaar 1932 uit N eder
land in het Duitsche douanegebied 
ingevoerd is. Van deze hoeveel
heid mag in de afzonderlijke ka
lendermaanden niet meer dan 1/12 
tegen het verdragsrecht ingevoerd 
worden; echter mogen de in de 
afzonderlijke kalendermaanden 
niet gebruikte hoeveelheden in de 
daarop volgende kal enderm aan
den tot aan het e inde van het 
kalenderjaar ingevoerd worden. 
De beide R egeeringen kunnen het 
percentage wijzigen, doch niet 
hooger stell en dan 100. 

343 Lakvernissen, lakken, zonder gebru ik 
van ,vijngeest bereid (oplossingen 

van hars in terpentijnolie, minerale 
olie, harsolie, ol ievernis, aceton, 

alkaliën of andere oplossingsmidde
len), ook met kleurst.offen vermengd 25 

354 Synthetische muscus . ........................ 120 
362A Met zuren behandelde fosforhouden-

de mestst.offen (superfosfaten) , ook 
met andere st.offen vermengd: 

andere ........ .. ............................. 0. 90 
Opmerking. H et verdragsrecht geldt 

slecht;; voor een hoeveelheid, over
eenkomende met 40 % van de 
gemiddelde hoeveelheid goede
ren , vallende onder het tariefnr. 
362A, welke· volgens de ambte
lijke Dui t;;che invoerstatistiek in 
de jaren 1931 en 1932 uit N eder
land in het Duitsche douanegebied 
is ingevoerd. De beide R egeerin
gen kunnen op grond van bijzon
dere overeenkomsten het percen
tage wijzigen, echter niet hooger 
stell en dan 60. 

470 K apok, gekaard, gekamd, gebleekt 
of geverfd .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 

639 Ruwe, ongevormde stukken, ruwe ge
sneden of getrokken bladen, blok
ken , platen, bu izen of staven van 
kunsthoorn van caseïne, zonder vul
stof t,ot een hoeveelheid van 
75.000 kg ......... .. ........................... 35 

730 Aardewerk, of fij n aardewerk voor 
hygiënische doeleinden, eenkleurig, 
in het a lgemeen tarief niet elders 
genoemd ....................................... 9 

Opmerking. H et verdragsrecht geldt 
slecht;; voor een hoeveelheid, over
eenkomende met 70 % van de 
hoeveelheid goederen, vallende 
onder het tariefnr. 730, die vol
gens de ambtelijke Duit;;che in
voerstatistiek in het jaar 1932 uit 
Nederland in het Duitsche douane
gebied is ingevoerd. De beide Re
geeringen kunnen op grond van 
bijzondere overeenkomsten het per
centage wijzigen, echter niet hoo
ger tellen dan 100. 

909 Kabels ter geleid ing van electr ische 
stroom, ten gevolge van hun metaal
armeering in den vorm van hulzen 
(mantels ), plaatijzer, draad, band 

of dergelijke, geschikt om in water of 
in den grond te worden gelegd ... 14.40 

SLOTPROTO COL. 

Bij de onderteekening van het heden ges lo
ten N ederlandsch-Duitsche Verdrag nopens de 
regeling van het goederenverkeer voor het 
jaar 1935 is het volgende overeengekomen. 

I. 
Bij artikel I Bijlage. 

Bij N° . uit 128 : 
Om van het verlaagde douanerecht te genie

ten , moeten de betrokkenen bij de inkl aring 
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van elke zending in het vrije verkeer een ver
klaring van een Nederlandsche instelling over
leggen, behelzende, dat het om goedgekeurd 
pootgoed gaat. De beide Regeeringen zullen 
zich met elkander verstaan over de instellin
gen, die deze verklaringen zullen afgeven. In 
gevallen van twij fel hebben de Duitsche auto
riteiten het recht te onderzoeken, of het om 
goedgekeurd pootgoed gaat. 

Bij N°. uit 33: 

1. De beide Regeeringen kunnen een wij
ziging in de voor witte, roode, savoye- en 
spruitkool vastgestelde douanecontingenten 
overeenkomen, waarbij nochtans de totale hoe
veelheid, welke zich uit de verschillende kool
soorten afzonderlijk laat berekenen, niet ge
wijzigd mag worden. 

2. De beide Regeeringen zullen ten spoedig
ste na de voorloopige toepassing van dit Ver
drag een gemengde Commissie instellen, di e 
over de voorziening van de Duitsche markten 
met groenten en fruit, over de regeling der 
verkoopsprijzen en over verdere voorwaarden 
nopens den afzet beraadslagen zal. In de 
Commissie moeten deskundigen uit producen
ten- en handelskringen zitting hebben, die 
door de betreffende Regeering benoemd wor
den. E lke R egeering zal naar de besprekingen 
der Commissie een vertegenwoordiger als waar
nemer zenden. De beide voorzitters van de 
Commissies zullen zich voor ieder a fzonderlijk 
geval over tijd en plaats van samenkomst ver
staan. 

3. De N ederlandsche R egeering zal er door 
uitvaardiging en h andhaving van een uitvoer
verbod voor zorgen, dat in de maanden April 
en Mei niet meer dan het telkens overeen
gekomen percentage van de hoeveelheid krop
sla naar Duitschland uitgevoerd wordt, die na 
overeenkomst tusschen beide partijen op grond 
van gemeenschappelijke vaststelling in de 
maanden April en Mei 1932 uit N ederland in 
het Duitsche douanegebied ingevoerd is. Er 
bestaat overeenstemming, dat deze hoeveelheid 
12 000 000 kg bedraagt. 

De N ederlandsche R egeering zal de Duit
sche R egeering tijdig op de hoogte stellen van 
de uitvaardiging en handhaving van het uit
voerverbod. 

Bij N°. uit 38: 

De beide R egeeringen zullen ten spoedigste 
na de voorloopige toepassing van dit Verdrag 
een gemengde Commissie instellen, die be
raadslaagt over de tuinbouwvraagstukken, die 
voor beide landen van belang zijn, in het bij
zonder over de prijsvorming en over verdere 
voorwaarden nopens den afzet. In deze Com
missie moeten door de betreffende Regeering 
benoemde deskundigen uit kweekers- en han
delskringen zitting hebben. Elke R egeer ing zal 
naar de besprekingen der Commissie een ver
tegenwoordiger a ls waarnemer zenden. De 
beide voorzitters van de Commissies zullen 
zich voor ieder afzonderlijk geval over tijd en 
plaats van samenkomst verstaan. 

2. De Nederl andsche Regeering zal door de 
afkondiging en de toepassing van een uitvoer
vei'bod waarborgen, dat zendingen aan parti
culieren, openbare lichamen, warenhuizen en 
bestemd voor openbare verkoopingen niet ten 

uitvoer naar Duitschland worden toegelaten , 
alsmede dat wordt vastgehouden aan de in 
de gemengde Commissie vastgestelde prijzen. 

Bij N°. uit 45 : 
Ten bewijze, dat de druiven in Nederland

sche kassen gekweekt zijn, kunnen de Duitsche 
douaneautoriteiten de overlegging van ambte
lijke certificaten verl angen. De certificaten 
worden door de beide Regeeringen vastgesteld. 

Bij N° . uit 109: 
1. De in het Duitsche douanegebied in te 

voeren hoeveelheden varkensspek mogen slechts 
tegen prijzen worden afgegeven, die de prijs
vorming van het Duitsche varkensspek niet be
ïnvloeden. 

De Nederlandsche R egeering zal er voor 
zorgen, dat de instelling, die het spek in het 
Duitsche douanegebied invoeren mag, de werk
zaamheid van den Duitsch en invoerhandel in 
spek niet beïnvloedt. 

2. De beide R egeeringen zullen zoo spoedig 
mogelijk na de voorloopige toepassing van d it 
Verdrag een gemengde Commissie instellen, 
die over de voorziening van de Duitsche mark
ten met varkensspek en varkensvet, over de 
prijsvorming en over de verdere afzetvoorwaar
den overleg moet plegen. De leden van de 
Commissie of hun plaatsvervangers mogen 
geen rechtstreeks belanghebbenden zijn. Elke 
Regeering zal naar de besprekingen der Com
missie een vertegenwoordiger als waarnemer 
zenden. De beide voorzitters van de Commis
sies zullen zich voor ieder afzonder! ijk geval 
over tijd en plaats van samenkomst verstaan. 

3. De beide Regeeringen zullen zich over 
de afgifte van de bewijzen van overneming 
en het systeem, te volgen bij de douanebe
handeling, verstaan. 

Bij N°. uit 115. 
1. De Nederlandsche Regeering zal er bij 

den u itvoer van zeelt naar Duitschland in de 
maanden Juni en Juli naar streven, dat de 
uit te voeren hoeveelheid gelijkelijk over de 
beide maanden wordt verdeeld en dat de uit
voer overigens zoo zal worden gehandhaafd, 
dat de prijsvorming voor zeelt op de Duitsche 
markt zoo mogelijk niet wordt benadeeld. 

2. Er bestaat overeenstemming, dat in het 
jaa r 1932 2.123.600 kg door Duitsche visscher& 
en door de bemanning van Dui tsche schepen 
gevangen zeevisch {met uitzonder ing van 
versche haring) in N ederland aan den wal 
gebracht zijn . 

Bij N°. uit 116: 
De beide Regeeringen zullen ten spoedigste 

na de voorloopige toepassing van dit Ver
drag een gemengde Commissie instellen, di e 
beraadslagen zal over vraagstukken betref
fende haring, met inbegrip van versche haring. 
welke voor beide landen van belang zijn. In 
deze Commissie moeten deskundi gen uit ha
ringreeders- en handelskringen zitting hebben, 
die door de betreffende R egeering worden aan
gewezen. Elke Regeering zal naar de bespre
kingen der Commissie een vertegenwoordiger 
als waarnemer zenden. De beide voorzitters 
van de Commissies zullen zich voor ieder af
zonderlijk geval over tijd en plaats van samen
komst verstaan. 



1935 22 NOVEMBER (S. 663) 996 

Bij N°. uit 185: 

Bij de douane-inklaring zal bij de vaststel-
1 ing, of het om Edammer- of Goudakaas gaat, 
niet alleen worden afgegaan op vorm en uiter
lijk. 

B ij Nos. 184 en uit 185: 

1. De Duitsche Regeering zegt toe, met de 
Tederl andsche belangen bij de heffing van het 

verschil tusschen de prijzen van overneming 
en van levering der met de afgifte van de be
wijzen van overneming belaste instelling op 
passende wijze rekening te houden. 

2. De beide Regeeringen zu ll en zich ver
staan omtrent de afgifte der bewijzen van 
overneming en over de procedure, bij de in
klaring te volgen. 

3. De beide Regeeringen zullen ten spoe
digste na de voorloopige toepassing van dit 
Verdrag een gemengde Commissie instellen, 
welke tot taak heeft te beraadslagen over het 
behartigen der wederzijdsche belangen op zui
velgebied, in het bijzonder over de geregelde 
voorziening der Duitsche markten, over de 
prijsvorming en over verdere voorwaarden no
pens den afzet. In deze Commissie moeten 
door de betreffende Regeering benoemde des
kundigen uit producenten- en handelskringen 
zitting hebben. Elke Regeering zal naar de_ 
besprekingen der Commissie een vertegen
woordiger als waarnemer zenden. De beide 
voorz itters van de Commissies zullen zich voor 
ieder afzonderlijk geval over tijd en plaats van 
amenkomst verstaan. 

4. De gemengde Commissie zal zich ver-
taan over maatregelen, die geschikt zijn om 

een verdere uitbreiding van de rechtstreek che 
leveringen van den ederlandschen exporteur 
of zijn plaatsvervangers aan Dui tsche klein
handelaren te verhinderen en om het onder
bieden van de in de gemengde Commissie over
eengekomen minimumgrenzen voor de prijzen 
van levering bij rechtstreeksche levering aan 
,Jen Duitschen kleinhandel uit te sluiten. 

Bij N°. uit 186: 

1. De Duitsche Regeering zegt toe, met de 
ederlandsche belangen bij de heffing van het 

verschil tusschen de prijzen van overneming en 
van levering der met de afgifte van de bewij
zen van overneming belaste instelling op pas
sende wijze rekening te zullen houden. 

2. De bewijzen van overneming voor kip
peneieren worden door de instelling, door den 
Rijksminister voor Voedselvoorziening en Land
bouw aan te wijzen, in den regel sl echts ver
strekt voor Nederlandsche kippeneieren, die 
voldoen aan de voorschriften van de Duitsche 
eierenverordening inzake kwaliteit en gewicht 
van de handelsklassen G 1 S, G 1 A of G 1 B. 
Voor N ederlandsche kippeneieren van de hau
delsklasse G 1 C zullen bewijzen van overne
ming worden .verstrekt onder de voorwaarde, 
dat deze eieren slechts in het tijdvak van 1 
Januari tot 28 Februari en van 1 September 
tot 31 December in het vrije verkeer van het 
Duitsche douanegebied worden ingeklaard. 

De Nederlandsche Regeering zal er voor 
zorgen, dat slechts kippeneieren naar Duitsch
land worden uitgevoerd, die voldoen aan 
bovengenoemde voorschriften van de Duitsche 
eierenverordening. 

3. De Duitsche douanekantoren beslissen, 
zoo noodig nadat deskundigen op kosten van 
den importeur zijn gehoord, of het bij de ter 
inklar ing aangeboden eieren om eendeneieren 
gaat of wel - bij overlegging van bewijs van 
overneming voor eieren van de op grond van 
de Duitsche eierenverordening bestaande han
delsklassen G 1 S, G 1 A, G 1 B of G 1 C -
om dergelijke kippeneieren. Zij zullen in den 
regel van een onderzoek der eieren afz ien, in
dien de importeur de verklaring van een Ne
derlandsche instelling overlegt, behelzende, 
dat de bij het overgelegde bewijs van overne
ming behoorende zending eendeneieren bevat 
of wel kippeneieren, die overeenkomen met de 
in het bewijs van overneming aangegeven han
del sklassen. 

De beide Regeeringen zullen zich met el
kander verstaan over de Nederlandsche instel
ling, die deze verklaring afgeeft en over de 
procedure, die in acht genomen moet worden. 

4. De beide Regeeringen zullen zich voorts 
met elkander verstaan over de afgifte van de 
bewijzen van overneming en over de proce
dure bij de inklaring te volgen. 

5. De beide R egeeringen zullen ten spoe
digste na de voorloopige toepassing van dit 
Verdrag een gemengde Commissie instellen, 
welke beraadslagen zal over vraagstukken be
treffende eieren, welke voor beide landen van 
belang zijn, in het bijzonder over de geregelde 
voorziening der Duitsche markten, over de 
prijsvorming en over verdere voorwaarden 
nopens den afzet. In deze Commissie moeten 
door de betreffende Regeering aangewezen 
deskundigen uit producenten- en handelskrin
gen zitting hebben. Elke Regeering zal naar 
de besprekingen der Commissie een vertegen
woordiger als waarnemer zenden. De beide 
voorz itters van de Commissies zullen zich voor 
ieder afzonderlijk geval over tijd en plaats 
van samenkomst verstaan. 

6. Er bestaat overeenstemming, dat in het 
jaar 1932 3.000.000 kg eendeneieren uit Ne
derland in het Duitsche douanegebied inge
voerd zijn. 

B ij Nos. 109, 184, uit 185 en uit 186: 

De in te voeren hoeveelheden niet gerookt 
varkensspek, boter, harde kaas, niet in afzon
derlijke verpakkingen van 2½ kg bruto ge
wicht of lager, kippen- en eendeneieren mo
gen slechts tegen prijzen worden ingevoerd, 
die de prijsvorming van de gelijksoortige 
Duitsche artikelen op de Duitsche markten 
niet hinderen. 

Met het oog hierop is het volgende overeen
gekomen : 

1. De volgens de afspraken van dit slot
protocol bij N° . uit 109, bij Nos. 134 en uit 
135 en N°. uit 136 in te stellen gemengde 
Commissies moeten voor niet gerookt varkens
spek, boter en kippeneieren geregeld bepaalde 
maximum- en minimumgrenzen voor de ver
koopsprijzen aan de Duitsche afnemers vast
stellen . De volgens de afspraak bij Nos. 134 
en uit 135 in te stellen gemengde Commissie 
kan ook voor harde kaas, niet in afzonderlijke 
verpakkingen van 2½ kg bruto gewicht of la
ger, zoodanige maximum- en minimumgrenzen 
vaststellen. De beide Regeeringen zullen door 
daarvoor in aanmerking komende maatregelen 
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trachten te bereiken, dat de telkens vastgestel
de maximum- en minimumgrenzen in acht 
worden ·genomen. 

2. De gemengde Commissies moeten verder 
overeenkomen binnen welk t ijdsverloop de vast
stelling van de maximum- en minimumgren
zen voor de verkoopsprijzen moeten worden 
gecontroleerd. Zij kunnen verder overeenko
men, dat de vaststelling van de prijzen door 
haar voorzitters dan wel door hen, die daartoe 
van deze opdracht hebben ontvangen, ge
schiedt. 

Bij N°. uit 326 : 

Er bestaat overeenstemming, dat de overeen
gekomen verdragsrechten slechts zoolang gel
den als ruw zink van tariefpost 855 in Duitsch
land vrij van invoerrechten is. De Duitsche 
Regeering verklaart zich - voor het geval, 
dat een invoerrecht op ruw zink wordt inge
steld - bereid, met de Nederlandsche Regee
ring onderhandelingen te openen nopens vast
stelling van andere verdragsrechten op zinkwit 
en op Iithopone, welke zich aanpassen aan het 
invoerrecht op ruw zink. Zij zegt toe, dat daar
bij de beschermingsmarge voor de bereiding 
van zinkwit en li thopone niet zal worden ver-. 
hoogd. 

Er bestaat verder overeenstemming, dat het 
verdragsrecht voor lithopone voor zoover geen 
daarvan afwijkende overeenkomst getroffen is, 
slechts geldt voor den tijd dat zinkwit en 
lithopone bij den invoer uit Duitschland in 
Nederland niet aan een beschermend recht 
onderworpen zijn. · 

Bij N°. uit 130: 

Tot de goederen voor hygiënische doeleinden 
in den zin van de tariefsafspraak behooren 
slechts voorwerpen, bestemd om te worden in
gebouwd en aangesloten aan een water- of 
afvoerleiding, zooals badkuipen, waschtafels, 
closets en dergelijke. 

Bij de Nos. uit 33, 115, 136 (eenden
eieren), 280, 326, 36U, 639, · 130: 

De inklaring van de onder deze posten val
lende goederen - voor zoover voor deze een 
douane-contingent is vastgesteld - in het vrije 
verkeer van het Duitsche douanegebied tegen 
de verdragsrechten is slechts geoorloofd, hetzij 
bij ten hoogste twee in overleg tusschen beide 
Regeeringen aan te wijzen douanekantoren, of 
wel, zonder beperking tot bepaalde douane
kantoren, indien contingentsverklaringen wor
den overgelegd, die door een Duitsch douane
kantoor zijn afgegeven of gewaarmerkt. Indien 
de inklaring is beperkt tot bepaalde douane
kantoren, gaat de Duitsche Regeering er mede 
accoord, dat in cijfers vast te stellen gedeelten 
'van het douane-contingent worden afgezon
derd en bij verdere overeen te komen Duitsche 
douanekantoren worden ingeklaard, waarbij 
beide Regeeringen zich het recht voorbehou
den, zoo noodig ten aanzien van de afgezon
derde gedeelten wijzigingen overeen te komen. 
Voorts zijn ook bij beperking der inklaring 
tot bepaalde douanekantoren op verzoek van 
de Nederlandsche R egeering contingentsver
klaringen over te leggen, waaruit blijkt, dat 
de zending tot het contingent zal worden ge
rekend. 

De ederlandsche Regeering zal de Duitsche 
Regeering mededeelen, welke regeling zij voor 
de in aanmerking komende goederengroepen 
verkiest. 

De beide R egeeringen zullen zich verstaan 
over de Duitsche douanekantoren en over de 
N ederlandsche iustellingen, die contingent.~
verklaringen afgeven, evenals over de in acht 
te nemen procedure. 

II. 
De beide Regeeringen zijn het er over eens , 

dat ederlandsche snoekbaars van tariefpost 
115, waarvoor op grond van de meestbegunsti 
ging bij de inklaring over bepaalde douane
kantoren aanspraak kan worden gemaakt op 
den bij handelsverdrag vastgelegden vrijdom 
van invoerrecht, slechts dan in het vrije ver
keer van het Duitsche douanegebied vrij van 
invoerrecht mag worden ingeklaard, indien 
volgens nadere bepaling van de ederlandsche 
Regeering voor elke zending het bewijs wordt 
overgelegd, dat zij tot het contingent zal wor
den gerekend. 

Omtrent de douanekantoren, die de bevoegd
heid hebben N ederlandsche snoekbaars vrij van 
invoerrecht in te klaren, zijn de beide Regee
ringen reeds tot overeenstemming gekomen. 

III. 
De Duitsche R egeering zal er voor zorgen, 

dat het Rijkskantoor voor Zuivelproducten, 
Oliën en Vetten bewijzen van overnèming voor 
Nederlandsche lijnolie van tariefpo t 166 
slechts afgeeft voor hoeveelheden, waarvoor 
door een Duitsch douanekantoor na 1 Januari 
1935 gewaarmerkte contingentsverklaringen 
worden overgelegd. · 

IV. 
B ij wrtikel IV. 

De Regeer ingscommissies zullen over vraag
stukken, die tot de competentie van de ge
mengde Commissies behooren, in den regel 
geen beslissing nemen voordat de betrokken 
gemengde Commissie haar standpunt bepaalrf 
heeft. 

De R egeeringscommissies kunnen tot de in
stelling van verdere gemengde Commissies be
sluiten, voorzoover volgens de bepalingen van 
dit Slotprotocol de instelling van dergelijke 
Commissies niet voorzien is. 

v. 
Bij artikel V . 

De beide R egeeri ngen zull en tijdig voor 31 
December 1935 met elkander in onderhande
ling treden, ten einde zich te verstaan over 
een regeling van het Nederlandsch-Duitsche 
goederenverkeer na afloop van dit Verdrag. 

VI. 

Dit Slotprotocol vormt een integreerend be
standdeel van het heden onderteekende Ver
drag nopens de regeling van het goederen
verkeer voor het jaar 1935 en geldt evenlang 
als het Verdrag zelf. 

Geschied in tweevoud in de ederlandsche 
en Duitsche taal te Berlijn op 22 Decembe1· 
1934. 

H. M. Hirschfeld . Dr. Koehler. 
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Duitsche tekst. 

DEUTSCH-NIEDERLÄNDISCHER VER
'l'ltAG ÜBER DIE REGELUNG DES 
W ARENVERKEHRS I f JAHR}: 1935 

vom 22. Dezember 193!. 

Der Deutsche R eichskanzler 
und 

Ihre M a jestät die K önigin der iederlande 
haben, van dem Wunsche geleitet, die wirt

scha ftli chen Beziehungen zwischen Deutsch
land und den Niederlanden auch im Jahre 
1935 zu fördern und zu vertiefen, zu ihren 
Bevollmächtigten ernannt: 

Der Deutsche R eichskanzler: den M iniste
r ialdirektor im Re ichsministerium für Ernäh
rnng und Landwirtschaft, Dr. Fritz Koehl er, 

Ih re Majestät die Königin der Niederlande: 
den Generaldirektor für H andel und Gewerbe 
im Wirtschaftsministerium Dr. H ans Max 
Hirschfeld , 

die nach Prüfung ih rer in guter und ge
höriger Form befundenen Vollmachten fol
gendes vereinbart haben : 

Art. I. Van den in der Anl age bezeichneten 
niederländischen Boden- und Gewerbeerzeug
nissen sollen bei ihrer Einfuhr in das deutsche 
Zoll gebiet keine anderen ader höheren als die 
in der Anlage bestimrnten Eingangszölle erho
ben werden. 

Art. II. Soweit die Niederl ändische Re
g ierung die Einfuhr van Waren nach den 

iederlanden beschränkt ader in Zukunft be
schränken wird , wird sie dabei den deutschen 
Ausfuhrintere&sen in angemessener Weise 
R echnung tragen. 

Art. III. Die Deuuiche und die Niederlän
dische R egierung werden die E infuhr nieder-
1 ändischer und deutscher Kohl e a ll er Art wie 
bisher wohlwollend behandeln. 

Die Einfuhr van Steinkohlen, S te inkohlen
briketts und Koks aus Deutschland wird für 
da J ahr 1935 kont ingentiert, und zwar in den 
nachstehenden Gruppen: H au brandkohl en, In
dustriekoh len, Steinkohlenbriketts und Koks . 

Att. IV. J ede R egierung wird einen Re
g ierungsa usschusz, bestehend aus Mi tgliedern 
der bete ili gten Minister ien, einsetzen. Auf
gabe dieser Au schüsse ist es, in ständiger un
mittelbarer Fühlungnahme diejenigen Fragen 
zu behandeln, die mit der Durchführu ng die
ses Vertrages zusammenhängen. Ueber die 
Zusammensetzung der R egierungsausschüsse 
werden sich die beiden R egierungen Mittei
J ung machen . 

Art. V . Der Vel'trag soli ratifiziert werden. 
Er tritt am fünfzehnten T age nach dem Aus
tausch der R atifikationsurkunden de r im 
Haag erfolgen soll , in Kra ft und gilt b is zum 
31. Dezember 1935. 

Falls wesentliche A nderungen in den wirt
schaftlichen Verhältnissen zwischen den beiden 
Länclern eintreten, kann d ieser Vertrag vor
zeitig gekündigt werden. Als wesentliche An
derung in den wirtschaftlichen Verhäl tnissen 
zwischen den beiden Ländern ist auch anzu
sehen, wenn eine der beiden Regierungen all 
gemein ader durch Einzelmasznahmen van den 
bisherigen Grundsätzen ihrer Zollpolitik ab
weicht und dadurch e ine nicht unerhebliche 

Schäcligung der Ausfuhr des a nderen Landes 
zu besorgen ist. 

Li egt nach Auffassung e ines der vertrag
sohlieszenden Teile die Voraussetzung des vor
hergehenden Absatzes var, so wird dieser Teil 
- in der Regel jedoch erst nach vorheriger 
Besprechung der R egierungsausschüsse - dem 
andern •r eil zunächst die Absicht der Kündi 
gung mitteilen. Ist dies der Fall , so haben die 
R egierungsausschüsse zusammenzutreten und 
zu versuchen, das durch die Anderungen der 
wirtschaftl ichen Verhältnisse beeinträchtigte 
Gleichgewicht des Vertrages durch einen au
gemessenen Ausgleich wiederherzustellen. 
Führen diese Besprechungen zu keinem Er
gebnis, so ist dies in e inem van be iden Vor
sitzenden der Regierungsausschüsse unterze ich
neten Sitzungsprotokoll festzustellen . In di esem 
Falie kann jeder der beiden vertragschlieszen
den Teil e mit v ierzehntägiger Frist zum Ende 
eines K a lendermonats den Vertrag kündigen . 

Geschehen in doppelter Urschrift in deut
scher und niederländischer Sprache in Berli n 
am 22. Dezember 1934. 

D r. Koehler. H. M . Hirschfeld. 

"ANLAGE ZU ARTIKEL 1. 

22 
23 

28 

Zölle bel der Elnfuhr In 1las deutscbe 
Zollg·e biet. 

Benennung der Gegenstände 

Kohlsamen: 
Blumenkohlsamen ........... ... .... ..... .. 100 
Blätterkohlsamen, Rosenkohl samen 20 
andere ............. .... ...... .... ......... .... ... 40 

Gurkensamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
K ohlrübensamen ........ ........ .. .. 10 
Kohlrabisamen ..... ......... . .... ...... . ... .... 30 
Spinatsamen ......... .............. ... . .... ..... 10 

Anmerkung. Die Vertragszollsätze 
geiten nur, wenn sie mit van der 
Deutschen R egierung anerkann
ten Reinheitszeugnissen und auf 
Grund van Verträgen mi t deut
schen Züchtern entsprechend nä
herer Vereinbarung der beiden 
R egierungen in das deutsche Zoll-
geb iet e ingeführt werden . 

Kümmel, frisch ader getrocknet 8 
Kartoffel n, fr isch: 

Anerka nntes Saatgut in der Zeit 
vom 1. J anuar bis 31. Miirz und 
vom 1. September bis 31. Dezem-
ber ........ ... ...... ................... ...... ... 4 

Pflanzendaunen (Kapok), roh, auch 
gere inigt, in anderer Verpacku ng 
a ls in Preszballen ...... . ...... .... ....... 3 

33 Küchengewächse, frisch: 
Wei skohl in der Zeit vom 1. J a

nuar bis 31. Mai .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Rotkohl, Wirsingkoh\ in der Zeit 

vom 1. J anuar bis 31. Mai . . . . . . . .. 2 

A nme1·kung. Die Vertragszollsätze 
geiten nur für eine M enge, di e 60 
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v. H. derjenigen Mengen der ein
zelnen obengenannten Warengat
tungen entspricht, die nach der 
amtl ichen deutschen Einfuhrsta
tistik in der Zeit vom 1. J anuar 
bis 31. Mai 1932 aus den ie
derlanden in das deutsche Zoll ge
biet eingeführt worden sind. Die 
beiden Regierungen können den 
Hundertsatz ändern, jedoch nicht 
über 60 erhöhen. 

Rosenkohl in der Zeit vom 1. Januar 
bis 31. März und vom 1. November 
bis 31. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 5 
Anme-rkung Der Vertragszollsatz 

gilt nur für eine Menge, die 55 
v. H. derjenigen Menge ent
spricht, die im Jahre 1932 nach 
der amtlichen deutschen Einfuhr
statistik aus den Niederl anden in 
das deutsche Zoll ge biet eingeführt 
worden ist. Die beiden Regierun
gen können den Hundertsatz än
dern, jedoch nicht über 55 er
höhen. 

Kopfsalat: 
in der Zeit vom 1. April bis 31. 

Mai .. ... ..................................... .. 7 
in der Zeit vom 1. Juni bis 30. 

September .. .... .. .. ........................ 10 
Anme-rkun g. Der Vertragszollsatz 

von 7 RM gilt nur unter der Be
dingung, dasz die Niederländi
sche Regierung entsprechend einer 
besonders zu treffenden Vereinba
rung sicherstellt, dasz in den Mo
naten April und Mai nicht mehr 
als 75 v. H. derjenigen Menge 
Kopfsalat nach Deutschland aus
geführt wird, die nach Verstän
digung beider Teile auf Grund 
gemeinsamer Ermittlung in den 
Monaten April und Mai 1932 aus 
den Niederlanden in das deutsche 
Zoll gebiet eingeführt worden ist. 
Die beiden Regierungen können 
den Hundertsatz ändern, jedoch 
nicht über 75 erhöhen. 

Zwiebeln in einer Höchstmenge von 
30.000 dz im Kalenderjahr, wenn 
sie mit Genehmigung einer vom 
Reichsminister für Ernährung und 
Landwirtschaft zu bestirnmenden 
Stelle eingeführt werden, nach 
näherer Anordnung des Reichsmi-
nisters der Finanzen .... .... ............. 2 

Mohrrüben aller Art in der Zeit vom 
1. J anuar bis 31. März und vom 1. 
Juli bis 31. Dezember .................. 5 

Blätterspinat ................................ :... 6 
38 Bäume, Reben, Standen, Sträucher, 

Schö slinge zum Verpflanzen und 
sonstige lebende Gewächse, ohne 
oder mit Erdballen, auch in Töpfen 
oder Kübeln; Pfropfreiser: Pflan
zen ohne Erdballen: 

Stauden ............. ........... ..... .... .... 20 
Polyantharosen m it von der 

Deutschen Regierung anerkann-
ten Reinheitszeugnissen . . . . . . .. . .. 21 

andere: 
Rhododendron und Azaleen, mit 

Ausnahme der indischen Aza
leen, alle diese mit Erdballen 12.50 

Magnolien, Kirschlorbeer, Ilex, 
Aucuba, Buxus, alle diese mit 
Erdballen . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . 10 

Koniferen (mit Ausnahme der 
araucaria excelsa) und Clematis 
mit Erdballen, mit von der 
Deutschen Regierung anerkann-
ten Re inhei tszeugnissen . . . .. . . .. . . 10 

Stauden mit Erdballen .............. 20 
A mnerkung. Die Vertragszollsätze 

von 21 RM, 12.50 RM und 10 
RM geiten nur unter der Be
dingung, dasz die Niederländische 
Regierung entsprechend einer be
sonders zu treffenden Vereinba
ruug bei der Ausfuhr der Pflan
zen, für die diese Vertragszoll
sätze gel ten, sicherstell t, dasz 
Ausfuhrbewill igungen für Sen
dungen an Private, öffentliche 
Verwal tungen, Warenhäuser oder 
für öffentliche Versteigerungen 
nicht erte il t werden, sowie dasz 
die in einem gemischten Au schusz 
vereinbarten Preise eingehalten 
werden. 

40 Hyazinthen-, Tulpen- und Narzissen-
zwiebeln ... ... .... .. ..... .... ... .. .... .......... 2Ó 

45 Weintrauben: 
frisch (Tafeltrauben), in niederlän

dischen Gewächshäusern gezogen 
und in Behältnissen bei einem Ge
wicht von 10 kg oder darunter, 
nicht in Postsendungen eingehend, 
in der Zeit vom 1. bis 31. Jul i ... 15 

4 7 anderes Obst, frisch: 
Stachel beer en . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1 O 
Himbeeren ...... ........ .......... ......... 12.50 
Anmerkung. Wie frische Himbeeren 

sind auch frisch geerntete, in der 
Zeit vom 15. Juni bis 15. Sep
tember eingeführte Himbeeren zu 
behandeln, die lediglich zur Ver
hütung des Verderbens während 
der Beförderung leicht mit Frisch
haltungsmitteln, z. B. Arneisen
säure, versetzt sind. 

49 Erdbeerpülpe in Behältnissen bei 
einem Gewicht van 50 kg oder mehr 8 
An1nerkung. Der Vertragszollsatz 

gilt ohne Rücksicht auf den Ge
halt der Erdbeerpülpe an ganzen 
und halben Früchten. 

109 Schweinespeck, ungeräuchert, mit 
Uebernahmescheinen einer vom 
Reichsminister für Ernährung und 
Landwirtschaft zu bestimmenden 
Stelle ......... .. ...................... ........... 20 

115 Schleie, lebend und nicht lebend, 
frisch, nicht gefroren, in der Zeit 
vom 1. Juni bis 31. J uli .. ............. 40 

Im allgemeinen Tarif nicht besonders 
genannte Seefi che, lebend und nicht 
lebend, frisch, nicht gefroren ........ frei 
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A n11,erkung. Die vertragl iche Zoll
freiheit gilt nur für eine Menge, 
die 50 v. H . derjenigen Menge 
entspricht, die nach Verständi
gung beider Teil e au f Grund ge
meinsamer E rmittlung im J ahre 
1932 von deutschen F ischern und 
von Mannscha ften deutscher Schi ffe 
gefangen und zoll frei in den Nie
derl anden angelandet worden sind 
und nur so lange als die Nieder
lande Seefische, die von deutschen 
Fischern oder von Mann chaften 
deutscher Sch iffe gefangen sind, 
abgesehen von der E rhebung eines 
Ausgleichszolle von 1 v. H . vom 
Wert zollfrei einführen und a n
landen lassen. 

116 Gesalzene H eringe und Breitlinge, 
unzerteil t : 
in ganzen, halben, Viertal- oder 

Achtel-Tonnen .. ... . rh 62 v. H . des 
jeweili gen Zoll
satzes für 1 F ass 
(Tonne ). 

134 Butter, fri sch, gesalzen oder einge
schmolzen, mit U ebernahmeschei-
nen einer vom R eichsmi nister für 
Ernährung und Landwirtscha ft zu 
bestimmenden Stelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

135 Käse, nicht in Einzelpackungen von 
2½ kg R ohgewicht oder darunter, 
hart: 
Edamer- und Gouda käse sowie 
Blockschmelzkäse ohne R inde, aus 
Edamer- oder Gouda käse herge
stel l t , a lle diese mi t U ebernahme
sche inen einer vom Reichsmi nister 
für Ernährung und L andwi rtschaft 
zu bestimmenden Stelle . ... .. ......... 20 
A nnierkung . Der N achweis, dasz der 

B lockschmelzkäse aus E damer
oder Goudakäse hergestell t ist , 
ist durch eine Beschein igung 
einer von der Niederl ändischen 
Regierung zu benennenden Stelle 
zu erbringen. 

136 E ier von Hühnern, roh, mit U eber
nahmescheinen einer vom R eichs
minister für Ernährung u nd L and
wi rtscha ft zu bestimmenden Stell e 30 

E ier von Enten, roh . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 30 
A nm erkung. Der Vertragszollsatz 

für Enteneier g il t nur fü r e ine 
Menge, die 90 v. H. derjeni gen 
Menge entspricht, die nach Ver
ständigung beider Teil e aufGrund 
gemeinsamer Ermi t tlung im J ahre 
1932 aus den Niederlanden in das 
deutsche Zollgebiet eingeführt 
worden ist. 

199 Anderes Backwerk einschl ieszlich der 
K eks u nd des Zwiebacks .. .... ......... 100 

208 Milch , eingedickt (Sirupmil ch), mi t 
ei nem Zuckerzusatz von m inde tens 
40 v. H. , in Blöcken bei einem 
Gewicht von 10 kg oder darüber, 
mit Uebernahmescheinen einer vom 
Reichsminister fü r Ernährung und 

L andwir chaft zu bestimmenden 
Stelle ............ .. .... .. ... .... .... ... ...... .. .. 40 

257 Glycer in, rein ......... ...... ...... ....... ..... 4 
280 Salz (Chlornatrium [Siede-, Stein, 

See alz]) , in einer Menge von 
62.500 dz .... ......... .... ..... .... ....... rn . 0.80 

326 Zinkweiss in einer Menge von 400 dz 4 
A nmer kung. D ie beiden R egierun

gen können die zoll begü nstigte 
Menge ändern, jedoch nicht über 
400 dz erhöhen. 

Zi nksulf idweiss (Li thopone ) ... ... ..... . 3 
Anmerkung. Der Vertragszollsatz fü r 

Zinksulfidweiss (Lithopone ) gil t 
nur für eine Menge, die derjeni
gen Menge entsp richt, die nach 
der amtlichen deutschen Einfuhr
statistik im J ahre 1932 aus den 
Niederlanden in das deutsche Zoll
gebiet eingeführt worden ist. Von 
dieser Menge dü rfen in den ein
zelnen K alendermonaten nicht 
mehr als je ein Zwölftel zu dem 
Vertrag zollsatz eingeführt wer
den ; jedoch dürfen in den ein
zelnen K alendermonaten nicht 
ausgenutzte Teilmengen in den 
fol genden K alendermonaten bis 
zum Ende des Kal enderjahre 
ausgenutzt werden. 
Die beiden Regierungen können 
den H undertsatz ändern, jedoch 
nicht über 100 erhöhen. 

343 Lackfirn isse, L acke, ohne Verwen
dung von Weingeist hergestell t 
{Auflösungen van Harzen in Ter
pentinöl , M ineralöl , Harzöl , 01-
firni s, Aceton, Alkal ien oder an
deren Lösungsmitte ln), auch mi t 
Farbstoffen versetzt . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 25 

354 Synthetischer Mo chus ... ..... ...... .... ... 130 

362A Mit Säuren behandel te phosphorha l
tige Düngemittel (Superphosphate) , 
auch mi t anderen Stoffen ver
mischt: 

andere ....... .... ..... .... ... ....... .... ..... 0.90 
A n11,erkung. Der Vertragszollsatz 

gil t nur fü r eine Menge, die 40 
v. H . des Durch chnitts der jeni
gen Menge an Waren de r Tarif
nummer 362A entspr icht, d ie nach 
der amtlichen deutschen E infuhr
statistik in den J ahren 1931 und 
1932 aus den iederlanden in das 
deutsche Zoll gebiet eingeführt 
worden sind. Die beiden R egierun
gen können auf Grund besonderer 
Vereinbarungen den Hundertsatz 
ändern, jedoch nicht über 60 er
höhen. 

470 Pfl anzendaunen (Kapok) , gekrem
pel t, gekämmt, gebl eicht oder ge-
färbt ... .. ... ... ..... ....... ... ............ .... ... 3 

639 Rohe, u ngeformte Stücke, rohge
schnittene oder gezogene Blätter , 
Blöcke, Platten, Röhren oder Stäbe 
aus K ase inkunsthorn ohne Füllstoff 
in einer Men ge van 750 dz . .. . . . . . . 35 
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730 Waren aus Steingut oder feinem 
Steinzeug zu hygienischen Zwecken, 
einfarbig, im allgemeinen Tarif 
anderweit nicht genannt ......... .. .... 9 
Amnerkung. Der Vertragszollsatz 

gilt nur für eine Menge, die 70 
v. H. derienigen Menge an Wa
ren der Tarifnurnmer 7 30 ent
spricht, die nach der arntl ichen 
deutschen Einfuhrstatistik im 
J ahre 1932 aus den Niederlanden 
in das deutsche Zollgebiet einge
führt worden ist. Die beiden R e
gierungen können auf Grund be
sonderer Vereinbarungen den 
Hundertsatz ändern, iedoch nicht 
über 100 erhöhen. 

909 K abel zur Leitung elektrischer Strö
me, infolge ihrer Umschliessung 
rnit Schutzhüllen aus Metall in 
Form von Hülsen (Mänteln), 
Blechen, Drähten, Bändern oder 
dergleichen zur Verlegung in Was-
ser oder Erde geeignet .... .... ....... 14.40 

SCHLUSZPROTOKOLL. 

Bei der Unterzeichnung des heute abge
schlossenen deutsch-niederl ändischen Vertrages 
über die Regelung des Warenverkehrs im 
Jahre 1935 ist folgendes vereinbart worden: 

I . 
Zur A nlage zu A 1·tikel I 

Zu Nr. aus 23: 
Urn den ermäszigten Zoll satz zu genieszen, 

müssen die Einbringer bei der Abfertigung 
ieder Sendung zurn freien Verkehr ein Zeugn is 
einer niederländischen Stelle beibringen, in 
dern bescheinigt wird, dasz es sich urn aner
kanntes Saatgut handelt. Die beiden Regie
rungen werden sich über die Stellen verstän
digen, die diese Zeugnisse ertei len. In Zwei
felsfällen haben die deutschen Behörden das 
Recht, nachzuprüfen, ob es sich um anerkann
tes Saatgut handelt. 

Z u Nr. aus 33: 
1. Die beiden Regierungen können eine 

Anderung der für ·weiss-, Rot-, Wirsing- und 
R osenkohl festgesetzten zollbegünstigten Men
gen vereinbaren, wobei ie doch die ieweil ige 
Gesarntrnenge, die sich aus den für die ein
zelnen Kohlarten festgesetzten Mengen er
rechnet, nicht verändert werden darf. 

2. Die beiden · Regierungen werden alsbald 
nach der vorläufigen Anwendung dieses Ver
trages einen gemischten Ausschusz einsetzen, 
der über die Beschickung der deutschen 
Märkte mit Gemüse und Obst, über .die 
Regelung der Verkaufspreise und über sonstige 
Absatzbedingungen beraten soli. Dem Aus
schusz soll en von ieder Regierung ernannte 
Sachverständige aus Kreisen der Erzeuger und 
des H andels angehören. Zu den Beratungen 
des Ausschusses wird iede Regierung einem 
Vertrnter als Beobachter entsenden . Die bei
den Vorsitzenden des Ausschusses werden sich 
von Fall zu F all über Tagungszeit und Ta
gungsort verständigen . 

3. Die Niederländische Regierung wird 

durch Erlasz und Handhabung eines Ausfuhr
verbotes sicherstell en, dasz in den Monaten 
April und i\1ai nicht mehr als der ieweils ver
einbarte Hundertsatz derienigen Menge Kopf
salat nach Deutschland ausgeführt wird, die 
nach Verständigung beider Teil e auf Grund 
gerneinsarner Errnittlung in den Monaten 
April und Mai 1932 aus den iederlanden in 
das deutsche Zollgebiet eingeführt worden ist. 
E besteht Einverständnis darüber, dasz diese 
Menge 120.000 dz beträgt. D ie iederländi
sche Regierung wird der Deutschen R egierung 
rechtzeitig über den Erlasz und die H and
habung des Ausfuhrverbots Mitteilung rnachen. 

Zu N,·. aus 38: 
1. Die beiden Regierungen werden alsbald 

nach der vorläufigen Anwendung dieses Ver
trages einen gemischten Ausschusz einsetzen, 
der über die beide Länder berührenden Fra
gen der Gärtnerei, insbesondere über die 
Preisbildung und über sonstige Absatzbe
dingungen beraten soli. Dem Ausschusz sollen 
von ieder Regierung ernannte Sachverständige 
aus Kreisen der Erzeuger und des Handel& 
angehören. Zu den Beratungen des Ausschus
ses wird iede Regierung einen Vertreter al 
Beobachter entsenden. Die beiden Vorsitzen
den des Ausschusses werden sich von Fall zu 
FalJ über Tagungszeit und Tagungsort ver
ständi gen. 

2. Die Niederländische Regierung wird 
durch Erlasz und Handhabung eines Ausfuhr
verbots sicherstell en, dasz Sendungen an Pri
vate, öffentliche Verwaltungen, Warenhäuser 
und für öffentl iche Versteigerungen nicht zur 
Ausfuhr nach Deutschland gelangen sowie dasz 
die in dem gemischten Ausschusz vereinbarten 
Preise eingehalten werden. 

Zu Nr. aus 45: 
Zum Nachweis dafür, dasz die Weintrauben 

in niederländischen Gewächshäusern gezogen 
worden sind, können die deutschen Zollstellen 
behördliche Zeugn isse verlangen. Die Zeug
nisse werden von den beiden Regieruugen 
vereinbart. 

Zu N,·. aus 109: 
1. Die in das deutsche Zoll gebiet einzu

führenden Mengen Schweinespeck därfen nur 
zu Preisen abgegeben werden, die die Preis
bildung für deutschen Schweinespeck nicht 
beeinträchtigen. 

Die Niederländische Regierung wird dafür 
sorgen, dasz die Stelle, die den Speek in das 
deutsche Zollgebiet einführen darf, die Be
tätigung des deutschen Speckeinfuhrhandels 
nicht beeinträchtigt. 

2. Die beiden Regierungen werden alsbald 
nach der vorläuf igen Anwendung dieses Ver
trages einen gem ischten Ausschusz e insetzen, 
der über die Besch ickung der deutschen Märk
te rnit Schweinespeck und Schweineschmalz, 
über die Preisbildung und über die sonstigen 
Absatzbedingungen beraten sol i. Die Mitglie
der des Ausschusses oder deren Stellvertreter 
dürfen nicht unmittelbar Betei ligte sein. Zn 
den Beratungen des Ausschusses wird jede Re
gierung einen Vertreter als Beobachter entsen
den . Die beiden Vorsitzenden des Ausschusses 
werden sich von Fall zu Fall über Tagungs
zeit und Tagungsort verständigen. 
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3. Die beiden R egierungen werden sich 
über die Ausstellung der Uebernahmescheine 
und das Verfahren bei der Zoll abfertigung 
verständ igen. 

Zu Nr. aus 115 : 

1. Die Niederländische Regierung wird bei 
der Ausfuhr der Schleie nach Deutschland in 
den Monaten Juni und Juli dahin wirken, 
<lasz die auszu führenden Mengen gle ichmäszig 
auf die beiden Monat,e verteilt und die Aus
fuhr im übrigen so gehandhabt wird, dasz die 
Preisbildung für Schleie auf den deutschen 
Märkten nach Möglichkeit nicht beeinträch
tigt wird. 

2. Es besteht Einverständnis darüber, dasz 
im Jahre 1932 21.236 dz von deutschen Fischern 
und von Mannschaften deutscher Schiffe ge
fangene Seefische (auszer frischen H eringen) 
in den Niederlanden angelandet worden sind. 

Zu Nr. aus 116: 

Die beiden Regierungen werden alsbald nach 
der vorläufigen Anwendung dieses Vertrages 
e inen gemischten Au schusz e insetzen, der 
i.iber die beide Länder berührenden Fragen der 
Heringswirtschaft, einschlieszl ich der Frisch
heringswirtschaft beraten soll. Dem Ausschusz 
soll en von jeder Regierung ernannte Sach
verständ ige aus Kreisen der Erzeuger und des 
Handels angehören. Zu den Beratungen des 
Ausschusses wird jede Regierung einen Ver
treter als Beobachter entsenden. Die beiden 
Vorsitzenden des Ausschusses werden sich von 
Fall zu Fall über Tagungszeit und Tagungsort 
verständigen. 

Zu Nr. aus 135: 

Bei der Zollnachschau soli für die Feststel-
1 ung, ob es sich um Edamer- oder Gouda
käse handelt, Form und äuszeres Ansehen der 
Ware nicht a ll ein maszgebend se in. 

Zu Nm. 134 und aU,S 135: 

1. Die Deutsche R egierung sagt zu, die nie
derl ändischen Interessen bei der Einziehung 
der Unterschiedsbeträge zwischen den Ueber
nahme- und Abgabepreisen der mit der Ertei-
1 ung von Uebernahmescheinen beauftragten 
Stelle in angemessener Weise zu berücks ichti
gen. 

2. Die beiden Regierungen werden sich 
i.iber die Ausstellung der Uebernahmescheine 
und das Verfahren bei der Zollabfertigung 
verständ igen. 

3. Die beiden Regierungen werden a lsba ld 
uach der vorläufigen Anwendung dieses Ver
trages ei nen gemischten Ausschusz einsetzen, 
der über die Förderung der beiderseitigen In
teressen auf mi lchwirtschaftlichem Gebiet, ins
besondere über die zei tl iche Beschickung der 
deutschen Märkte, über die Preisbildung und 
über sonstige Absatzbed ingungen zu beraten 
hat. Dem Ausschusz sollen von jeder Regie
rung ernannt.e Sachverständige aus Kreisen 
der Erzeuger und des Handels angehören. Zu 
den Beratungen des Ausschusses wird jede 
Regierung einen Vertreter als Beobach ter ent
senden. Die beiden Vorsitzenden des Ausschus
ses werden sich von Fall zu F all über Ta
gungszeit und Tagungsort verständigen. 

4. Der gemischte Allsschusz wird sich über 
Masznahmen verständigen, die e ine weitere 
Ausdehnung der unmitt.el baren Lieferungen 
vom niederländischen Exporteur oder seinen 
Vertretern an deutsche Kl einhändl er zu ver
hindern und eine Unterbietung der im ge
mischten Ausschusz vereinbarten Mindestgren
zen für Abgabepreise bei unmittel barer Be
lieferung des deutschen Kleinhandels auszu
schlieszen, geeignet sind. 

Zu Nr. aus 136: 

1. Die Deutsche R egierung sagt zu, die nie
derländischen Interessen bei der Einziehung 
der Unterschied beträge zwischen den Ueber
nahme- und Abgabepre isen der mit der Ertei
lung von Uebernahmescheinen beauftragten 
Stelle in angeme sener Weise zu berücksichti
gen. 

2. Die Uebernahmescheine für Hühnere ier 
werden von der vom R eichsminister für Er
nährung und L a ndwirtschaft zu bestimmenden 
Stelle in der R egel nur für solche n iederlän
di schen Hühnereier erteilt werden , die den 
Vorsch ri ften der deutschen Eierverordnung 
über Güte und Gewicht der Handelsklassen 
G I S, G I A oder G I B entsprechen. Für 
niederländische Hühnereier der H andelsklasse 
G I C werden Uebernahmescheine mit der 
Maszgabe erteilt werden, dasz diese Eier nur 
in der Zeit vom 1. Januar bis 28. Februar und 
vom 1. September bis 31. Dezember zum [reien 
Verkehr des deutschen Zollgebiets abgefertigt 
werden. 

Die iederländische Regierung wird dafür 
sorgen, dasz nur solche Hühnereier nach 
Deutschland ausgeführt werden, die den oben 
bezeichneten Vorschriften der deutschen Eier
verordnung entsprechen. 

3. Die deutschen Zoll stell en entscheiden, 
erforderlichenfalls nach Anhörung von Sach
verständigen auf Kosten des Einbringers, oh 
es sich bei den zur Abfertigung gestellten 
Eiern um Enteneier oder, bei Vorl egung von 
Uebernahmescheinen für Eier der auf Grund 
der deutschen Eierverordnung bestehenden 
Handelsklassen G 1 S, G 1 A , G 1 B oder 
G 1 C, oh es sich urn derartige Hühnereier 
handelt. Sie werden in der R egel dann von 
einer Untersuchung der Eier absehen, wenn 
der Einbringer das Zeugnis einer niederländi
schen Stelle beibringt, in dem bescheinigt ist, 
dasz die zu dem vorgelegten Uebernahme
schein gehörende Sendung entweder Enteneier 
oder solche Hühnereier enthält, die den in 
dem U ebernahmeschein angegebenen H andels
klassen entsprechen. 

Die beiden Regierungen werden sich über 
die niederländische Stelle, di e diese B eschei
nigungen ausstellt, und über das zu beobach
tende Verfahren verständ igen. 

4. Die beiden Regierungen werden sich 
ferner über die Ausstellung der Uebernahme
scheine und das Verfahren bei der Zollabfer
tigung verständigen. 

5. Die beiden Reg ierungen werden alsbald 
nach der vorläufigen Anwendung dieses Ver
trages einen gemischten Ausschusz einsetzen, 
der über die beide Länder berührenden Fra
gen der Eierwirtschaft, insbesondere über die 
ze it liche Beschickung der deutschen Märkte, 
über die Preisgestaltung und über sonstige 
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Absatzbedingungen beraten soli. Dem Aus
schusz sollen von jeder Regierung ernannte 
Sachverständige aus Kreisen der Erzeuger und 
des Handels angehören. Zu den Beratungen 
des Ausschusses wird jede Regierung einen 
Vertreter als Beobachter entsenden. Die bei
den Vorsitzenden des Ausschusses werden sich 
von Fall zu Fall über Tagungszeit und Ta
gungsort verständigen. 

6. Es besteht Einverständnis darüber, dasz 
im Jahre 1932 30.000 dz Enteneier aus den 
Niederlanden in das deutsche Zollgebiet ein
geführt worden sind. 

Zu Nrn. aus 109, 134, aus 135 und aus 
136: 

Die einzuführenden Mengen ungeräucherten 
Schweinespecks, Butter, Hartkäse, nicht in 
Einzelpackungen von 21/2 kg Rohgewicht ader 
darunter, Hühner- und Enteneiern dürfen nur 
zu Preisen eingeführt werden, die die Preis
bildung für die gleichartigen deutschen Er
zeugnisse auf den deutschen Märkten nicht 
stören. 

Zu diesem Zwecke ist folgendes vereinbart: 
1. Die nach den Vereinbarungen dieses 

Schluszprotokolls zu Nr. aus 109, zu Nrn. 134 
und aus 135 und zu Nr. aus 136 einzusetzenden 
gemischten Ausschüsse haben für ungeräucher
ten Schweinespeck, Butter- und Hühnereier 
laufend bestimmte Höchst- und Mindestgren
zen für die Abgabepreise an deutsche Ab
nehmer festzusetzen. Der nach der Vereinba
rung zu Nrn. 134 und aus 135 einzusetzende 
gemischte Ausschusz kann auch für Hartkäse, 
nicht in Einzelpackungen von 21/2 kg Roh
gewicht ader darunter, derartige Höchst- und 
Mindestgrenzen festsetzen. Die beiden Regie
rnngen werden durch geeignete Masznahmen 
auf die Einhaltung der jewei ls festgesetzten 
Höchst- und Mindestgrenzen hinwirken. 

2. Die gemischten Ausschüsse haben weiter 
zu vereinbaren, in welchen Zeitabschnitten die 
Festsetzungen der Höchst- und Mindestgrenzen 
für die Abgabepreise nachzuprüfen sind. Sie 
können ferner vereinbaren, dasz die Preisfest
setzungen zwischen ihren Vorsitzenden oder 
deren Beauftragten erfolgen. 

Zu Nr. aus 326: 

Es besteht Einverständnis darüber, dasz die 
vereinbarten Vertragszollsätze nur so lange 
geiten, a ls Zink, roh, der Tarifnr. 855 in 
Deutschland zollfrei ist. Die Deutsche Regie
rung erklärt sich für den Fall der Einführung 
eines Zo11es auf Rohzink bereit, mit der Nie
derländischen Regierung wegen Festsetzung 
anderer, dem Zoll für Rohzink angepaszter 
Vertragszollsätze für Zinkweisz sowie für Zink
sulfidweiss {Lithopone) Verhandlungen auf
zunehmen, und sagt zu , dasz dabei die Schutz
spanne für die Herstellung von Zinkweiss und 
Zinksulfidweiss {Lithopone) nicht erhöht wer
den sol i. 

Es besteht ferner Einverständnis darüber, 
äasz der Vertragszollsatz für Zinksulfidweiss 
{Lithopone), soweit keine abweichende Verein
barung getroffen wird, nur für die Zeit gilt, 
in der Zinkweiss und Zinksulfidweiss {Litho
pone) bei der Einfuhr aus Deutschland in die 
Niederlande ke inem tarifmäszigen Zoll unter-
1 iegen. 

Zu Nr. aus 730: 
Zu den Waren zu hygienischen Zwecken im 

Sinne der Tarifabrede gehören nur zum Ein
bau bestimmte, an eine Wasserleitung ader 
Kanalisation anzuschlieszende Gegenstände, 
wie Badewannen, Waschtische, Klosettbecken 
u. dgl. 

Zu den Nrn. aus 33, 115, 136 (Enten
eiern), 280, 326, 362A, 639, 730 : 

Die Abfertigung der unter diese Nummern 
fallenden Waren, soweit für sie e in Zo11kon
t ingent festgesetzt ist, zum freien Verkehr des 
deutschen Zollgebiets zu den Vertragszo1lsätzen 
ist nur zulässig entweder bei höchstens zwei 
im Einvernehmen beider Regierungen zu be
stimmenden Zollstellen ader, ohne Beschrän
kung auf bestimmte Zollstellen, wenn Kon
tingentsbescheinigungen vorgelegt werden, die 
von einer deutschen Zo1lste1le ausgestell t odcr 
bestätigt sind. Im Falie der Beschränkung der 
Zo11 abfertigung auf bestimmte Zollstellen ist 
die Deutsche Regierung damit einverstanden, 
dasz ziffernmäszig zu bezeichnende Teilmengen 
von dem Zoilkontingent abgezweigt und bei 
weiteren zu vereinbarenden deutschen Zoll 0 

stellen abgefertigt werden, wobei beide Re
gierungen sich vorbehalten, erforderl ichenfalls 
hinsichtlich der abgezweigten Teilmengen An
derungen zu vereinbaren. Ferner sind auch 
bei Beschränkung der Zoll abfertigung auf be
stimmte Zoll stell en auf Verlangen der Nieder
ländischen Regierung Kontingentsbescheini
gungen vorzulegen, aus <lenen sich ergibt, dasz 
die Sendung auf das Kontingent angerechnet 
werden soll. 

Die Niederländische Regierung wird der · 
Deutschen Regierung mitteilen, welche Rege
lung sie für die in Betracht kommenden Wa
rengattuugen wählt. 

Die beiden Regierungen werden sich über 
die deutschen Zollstell en sowie über die nie
derländischen Stellen, die Kontingentsbeschei
nigungen erteilen, und über das zu beobach
tende Verfahren verständigen. 

II 
Die beiden Regierungen kommen dahin 

überein, dasz niederländischer Zander der Ta
rifnr. 115 , für den auf Gnmd der Meistbe
günstigung bei der Abfertigung über bestimm
te Zollstell en die vertragliche Zollfreiheit in 
Anspruch genommen werden kann, nur dann 
zum freien Verkehr des deutschen Zollgebiets 
zollfrei abgefertigt werden <larf, wenn nach 
näherer Bestimmung dei· Niederländischen Re
gierung für jede Sendung der Nachweis er
bracht wird, dasz sie auf das Kontingent an
gerechnet werden sol 1. 

Ueber die Zoll stellen, die zur zollfreien Ab
fertigung von niederländischem Zander befugt 
sind, haben sich d ie beiden Regierungen be
reits geeinigt. 

III 
Die Deutsche Regierung wird dafür sorgen, 

dasz die Reichsstell e für Milcherzeugnisse, Ole 
und Fette Uebernahmescheine für niederlän
disches Leinöl der Tarifnr. 166 nur für die
jenigen Mengen erteilt, für die von e iner <leut. 
schen Zo Il stelle nach dem 1. J anuar 1935 be
stätigte Kontingentsbescheinigungen vorgelegt 
werden. 
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IV 
Zu Artikel IV 

Die Regierungsausschüsse werden über Fra
gen, die zum Aufgabengebiet der gemischten 
Aus chüsse gehören, eine Entscheidung in der 
Regel nicht treffen, bevor nicht eine Stellung
nahme des in Betracht kommenden gemisch
ten Aussch usses vorl iegt. 

Die Regierungsausschüsse können, auch so
weit nach den Vereinbarungen dieses Schlusz
protokolls gemischte Ausschü se nicht vorge
sehen sind, die Einsetzung wei terer derartiger 
Aus hüs e beschlieszen. 

V 
Zu Artikel V 

Die beiden R egierungen werden rechtzeitig 
vor dem 31. Dezember 1935 in Verhandlungen 
eintreten mit dem Z iel, sich über eine Rege
lung de deutsch-niederländischen Warenver
kehrs nach dem Ablauf die es Vertrages zu 
verständigen. 

VI. 
Dieses Schluszprotokoll bildet einen wesent

l ichen Bestandte il des haute unterze ichneten 
Vertrages über die Regelung des Warenver
kehrs für das J ahr 1935 und gilt eben so 
lange wie dieser. 

Ge chehen in doppelter rschrift in deut-
scher und niederländischer Sprache in Berlin 
am 22. Dezember 1934. 

Dr. Koehler. H. M . Hirschfeld. 

s. 664. 

22 November 1935. BESLUIT tot nadere wij 
ziging van het K oninklijk besluit van 28 
November 1927 (Staatsblad n°. 365) tet 
vasts teil i ng van een al gemeenen maat
regel van bestuur als bedoeld in arti kei 
14 der Zuiderzeesteunwet 1925 (Staatsblad 
n°. 290), zooals dit laatstel ij k is gewijzigd 
bij Kon inklijk besluit van 14 December 
1934 (Staatsblad n°. 664) . 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 6 Augustus 1935, La. ., Di
rectie van den Waterstaat; 

Gelet op Ons besluit van 28 ovember 1927 
(Staatsblad n°. 365), zooals dit laatstelijk is 
gewijzigd bij Koninklijk beslu it van 14 Decem
ber 1934 (Staatsblad n°. 664); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 October 1935 n°. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 November 1935 n•. 
378, Directie van den Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons voornoemd besluit te wijzigen als volgt: 

Eenig artikel. 
Aan het tweede l id van artikel 11 wordt 

toegevoegd : 
"Indien aannemelijk is , dat de uitoefening 

"van een bedrijf voor een belanghebbende een 
,,bron van inkomsten is, kunnen aan de ver
"leening van de geldelijke tegemoetkoming 
,, voorwaarden worden verbonden in het be
"lang van de controle op de inkomsten uit dit 
,,bedrijf alsmede met het doel, dat een belang
"hebbende deze bron van inkomsten niet door 

"schuld of nalatigheid geheel of ten deele 
,,verloren laat gaan." 

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

Het Loo, den 22sten November 1935. 

s. 665. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h d e J e u <l e. 

(Uitgeg. 6 December 1935.J 

22 Novemb er 1935. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland, houdende be chikking op 
een beroep in zake overschrijving van een 
vergunning krachtens de Drankwet. 

Geschorst tot 1 Juni 1996. 

s. 666. 

22 November 1935. BESLUI T tot nadere ve,·
lenging van den termij n van toepassing 
eener korting op de verlofbezoldig ingen 
van Surinaamsche landsdienaren. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Staat, Mini ter van Koloniën, van 26 October 
1935, 7de Afdeeling, n°. 1; 

Den Raad van State gehoord (advies van 12 
ovember 1935, n°. 51 ); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 16 November 1935, 7de 
Afdeeling, n°. 7; · 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

In artikel 1 van Ons besluit van 24 Maart 
1932 (Staatsblad n°. 125, Gouvernementsblad 
n°. 44), zooals dat artikel gewijzigd is bij Ons 
beslui t van 4 Februari 1935 (Staatsb lad n•. 
37, Gouvernementsblad n°. 32), wordt in pl aats 
van " 1936" gelezen "1937". 

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

Het Loo, den 22sten overnber 1935. 

s. 667. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van K ol oniën, 

H. Co I ij n. 
(Uitgeg. 29 Nov ember 1935.) 

22 November 1935. BESLUIT tot nadere ver
lenging van den termijn van toepass ing 
eener korting op de wachtgelden, welke 
worden gekweten u it de Surinaamsche 
geldmiddelen. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Koloniën, van 26 Ocf;obe,: 
1935, 7de Afdeeling, n°. 1 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 12 
ovember 1935, n°. 51); 
Gezien het nadér rapport van Onzen voor

noemden Minister van 16 November 1935, 7de 
Afdeeling, n°. 7; 
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Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

In Ons besluit van 28 December 1933 (Staats
blad n°. 750, Gouv.erne1nentsblad 1934, n°. 4), 
zooals het is gewijzigd bij Ons besluit van 1 
December 1934 (Staatsblad n°. 635, Gouver
nementsblad 1935, n°. 13}, wordt in plaats 
van "1934 en 1935" gelezen "1934 tot en met 
1936". 

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

Het Loo, den 22sten November 1935. 

s. 668. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H . Co I ij n. 
(Uitgeg. 29 November 1935.} 

25 November 1935. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van den 6den 
December 1928, tot vaststell ing van een 
Reg ling van het Rijkstoezicht op de 
Luchtvaart (Staatsblad n°. 454), laatste
lijk gewijzigd bij Koninkl ijk besluit van 
den 8sten Mei 1934 (Staatsblad n°. 236). 

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

Waterstaat van 9 October 1935, La. A.A., 
Luchtvaartdienst; 

Gelet op het eerste Jid van artikel 52 van 
de Luchtvaartwet onder a, b, c, d, e, j en q, 
zoomede op de wet van den 20sten April 1934, 
houdende goedkeuring van het op 12 April 
1933 te 's-Gravenhage gesloten internationaal 
sanitair verdrag voor de luchtvaart (Staats
blad, n°. 168}; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
22 October 1935, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 November 1935, L a . 
B., Luchtvaartdienst; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In Hoofdstuk I der Regeling Toe

zicht Luchtvaart wordt de volgende wijziging 
gebracht: 

Artikel 1 wordt gelezen: 
,,Art. 1. 1. Voor zoover in een der Hoofd

stukken daarvan niet anders wordt bepaald, 
wordt in deze regeling verstaan onder: 

a. luchtvaart: het gebruik van luchtvaar
tuigen op en boven het aardoppervlak; 

b. luchtvaartuigen, vliegtuigen, luchtsche
pen, vrije ballons, kabelballons, kabelvliegers 
en zweefvliegtuigen: dezulke, welke niet be
hooren tot de Nederlandsche Zee- of Land
macht; onder luchtvaartuigen worden ver
staan all e toestellen, welke in den dampkring 
kunnen worden gehouden tengevolge van de 
krachten, welke de lucht daarop uitoefent, 
met uitzondering van kabelballons, kabelvlie
gers ·en zweefvliegtuigen. 

Voorts wordt in deze regeling verstaan on
der: 

I . Onze Minister: Onze Minister van Wa
terstaat; 

II. vliegtuigen: toestellen, welke zijn voor
zien van een voortstuwingsinrichting en dy-

namisch in de lucht kunnen worden gehouden 
tengevolge van reactiekrachten op vlakken, 
welke zich verplaatsen ten opzichte van de 
om1·ingende lucht, autogirovliegtuigen daar
onder begrepen. Voor wat betreft Hoofdstuk 
III, de Afdeeli ng I van Hoofdstuk IV en de 
Afdeelingen I en II van Hoofdstuk V worden 
onder vliegtuigen uitsluitend verstaan toestel
len, welke zijn voorzien van een voortstuwings
inrichting en dynamisch in de lucht kunnen 
worden gehouden tengevolge van reactiekrach
ten op vlakken, welke gedurende een zelfden 
vl iegstand niet van stand veranderen ten op
zichte van den romp van het toestel; onder 
vliegtuigen vall en zoowel landvliegtuigen als 
watervliegtuigen en onder deze laatste zoowel 
drijvervliegtuigen als vliegbooten; 

III. autogiro-vliegtuigen: toestellen, welke 
zijn voorzien van een voortstuwingsinrichting 
en dynamisch in de lucht kunnen worden ge
houden tengevolge van reactiekrachten op vrij 
ronddraaiende wieken; 

IV. zwee fvliegtuigen: toestellen, welke niet 
zijn voorzien van een voortstuwingsinrichting 
en dynamisch in de lucht kunnen worden ge
houden tengevolge van reactiekrachten op 
vlakken, welke zich verplaatsen ten opzichte 
van de omringende lucht; 

V. kabelvliege1·s: toestellen, welke niet zijn 
voorzien van een voortstuwingsinrichting, noch 
van een besturingsinrichting en, bevestigd aan 
een op den grond vastgemaakten kabel, dyna
misch in de lucht kunnen worden gehouden 
tengevolge van reactiekrachten op vlakken , 
welke zich verplaatsen ten opzichte van de om
ringende lucht; 

VI. ve1·keersluchtvaartuigen, onderscheiden
lijk verkeersvliegtuigen: luchtvaartuigen, on
derscheidenlijk vliegtuigen, dienende voor het 
vervoer van personen en/of goederen als be
drijf of als onderdeel van een bedrijf; 

VII. luchtvaartterreinen: deelen van het 
gebied des Rijks, die ingevolge de Luchtvaart
wet voor de uitoefening van de luchtvaart 
anders dan voor de mi li taire luchtvaart zijn 
aangewezen of ~oedgekeurd, dan wel inge
volge die wet zijn gelijkgesteld met deelen 
van het Rijksgebied als bovenbedoeld; 

VIII. landingsterrein: het voor het opstij
gen en landen bestemde gedeelte van een 
1 uchtvaartterrein; 

IX. lid der bemanning van een luchtvaar
tuig: de gezagvoerder en ieder ander, die t ij
dens en in verband met de vaart in een lucht
vaartuig werkzaamheden heeft te verrichten ; 

X. vlucht: de verplaatsing van een lucht
vaartuig tus chen het tijdstip van opstijging 
en dat van de daarop volgende landing; 

XI. reis: de vlucht of de gezamenlijke 
vluchten, welke een luchtvaartuig verricht om 
zich te begeven naar het luchtvaartterrein van 
bestemming; 

XII. kunstvluchten: vluchten, waarbij de 
bestuurder, door middel van de besturings
inrichtingen, het vliegtuig standen doet aan
nemen en bewegingen doet uitvoeren, welke 
afwijken van de bij de normale vlucht voor
komende standen en bewegingen; 

XIII. Inspecteur: de ambtenaar, die door 
Onzen Minister is aangewezen voor de beoor
deeling van de luchtwaardigheid van lucht
vaartuigen en van de deugdelijkheid van on-
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derdeelen daarvan, mororen daaronder be
grepen; 

XIV. type-vliegtuig: een vliegtuig, voor 
hetwelk als eerste van een type een bewijs van 
luchtwaardigheid, als bedoeld in artikel 74, 
is uitgereikt of aangevraagd of een gelijk
stelling, als bedoeld in artikel 96, is ver
leend of gevraagd; 

XV. serie-vliegtuig: een vliegtuig, hetwelk 
is of wordt gebouwd van gelijksoortige mate
rialen als het type-vliegtuig en gelijk aan het 
type-vliegtuig, dan wel met zoodanige ge
ringe afwijkingen ten aanzien daarvan, als 
door den Inspecteur zijn toegelaten . 

2. In deze regeling wordt begrepen onder: 
I. bouwen: het herbouwen, verbouwen en 

het uitbreiden van een bouwwerk, alsmede het 
maken van grondslagen of het doen van grond
werk daarvoor; 

II. bouwwerken: getimmerten, tenten, mu
ren, sroepen, palen, srokken, masten, afslui
tingen, uitbouwsels, bovengrondsche geleidin
gen, vaartu igen, alsmede andere inrichtingen, 
welke op het water drijven; 

III. algemeen luchtverkeer: het interna
tiona le luchtverkeer." 

Art. II. In Hoofdstuk II der Regeling Toe
zicht Luchtvaart worden de volgende wijzig in
gen gebracht : 

In lid 1 van artikel 3 wordt na de woorden 
,, , bedoeld in artikel 12 der Luchtvaartwet, 
worden" ingelascht: ,, , behoudens het bepaal
de in het derde en vierde lid van dit artikel ,". 

Lid 3 van artikel 3 wordt gelezen: 
,,3. Onze Minister is bevoegd de inschrij

ving roe te laten van: 
a. luchtvaartuigen, behoorende aan N eder

landers, niet zijnde ingezetenen van het Rijk ; 
b. luchtvaartuigen, behoorende aan inge

zetenen van het Rijk, niet zijnde Nederlan
ders; 

c. luchtvaartuigen, behoorende aan volgens 
de Nederlandsche wet opgerichte, in het Ko
ninkrijk gevestigde, rechtspersoonlijkheid be
zittende vereenigingen en naamlooze vennoot
schappen, welke niet of niet geheel voldoen 
aan de in het eerste I id van dit artikel be
doelde eischen betreffende het bestuur." 

Na lid 3 wordt een nieuw lid 4 van den 
volgenden inhoud ingelascht : 

4. Onze Minister van Financiën is be
vo'~gd, a l dan niet voorwaardelijk, vrijstelling 
te verleenen van den in het eerste lid vervat
ten e isch betreffende de voorafgaande vervul
ling van douaneformaliteiten. Bij het niet 
nakomen van een aan de vrijstelling verbon
den voorwaarde, wordt die vrijstelling geacht 
niet te zijn verleend en de inschrijving in het 
luchtvaartuigregister - zoo deze reeds heeft 
plaats gehad - doorgehaald ." 

Lid 4 oud van artikel 3 wordt lid 5. 
Lid 2 van artikel 5 wordt gelezen: 
"2. Bij de aanvraag tot inschrijving moet 

worden overgelegd een bewijs, dat het lucht
vaartuig van Nederlandschen oorsprong is, 
dan wel een 'bewijs, dat de bij invoer vereischte 
douaneformaliteiten vervuld zijn of de be
schikking tot vrijstelling, als bedoeld in het 
vierde lid van artikel 3. 

Een bewijs, dat de bij invoer vereischte 
douaneformaliteiten vervuld zijn, moet mede 
worden overgelegd bij een aanvraag tot over-

schrijving van een luchtvaartuig, ten aanzien 
waarvan een vrijstelling is verleend, als be
doeld in het vierde lid van artikel 3, tenzij 
ten aanzien van dat luchtvaartu ig opnieuw 
een zoodanige vrijstelling wordt verleend. 

Het bewijs, dat het luchtvaartuig van N e
derlandschen oorsprong is, zal moeten zijn een 
onderteekende verklaring van den bouwer van 
het luchtvaartuig of een ander bewijsstuk ten 
genoegen van het Departement van Water
staat. 

Het bewijs, dat de bij invoer vereischte 
douaneformaliteiten vervuld zijn, moet zijn een 
stuk, hierroe afgegeven door een door of van
wege Onzen Minister van Financiën aangewe
zen ambtenaar." 

In lid 1 van artikel 8 wordt aan het slot 
van het gestelde onder / de punt vervangen 
door een komma-punt; toegevoegd wordt de 
volgende nieuwe alinea: 

"g. bij het niet nakomen van een aan een 
vrijstelling, bedoeld in het vierde lid van ar
tikel 3, verbonden voorwaarde." 

In lid 2 onder b van artikel 8 wordt vooe 
,,vierde" gelezen: ,,vijfde". 

Art. III. In Hoofdstuk III der Regeling 
Toezicht Luchtvaart wordt de volgende wijzi
ging gebracht: 

Artikel 14 wordt gelezen: 
,,Art. 14. 1. Op vliegtu igen moet het na

tionaliteits- en inschrijvingskenmerk zijn ge
schi lderd op de vleugels, waarbij de top der 
letters naar voren moet zijn gericht, en op de 
zijkanten van den romp, in het a lgemeen 
zoodanig, dat het geheele merk van boven, 
van onderen en aan beide zijden van het vlieg
tuig duidelijk zichtbaar is. 

2. Op autog iro-vliegtu igen, voorzien van 
een vast draagvlak, moet het nationaliteits- en 
inschrijvingskenmerk op overeenkomstige wijze 
zijn geschilderd als in het eerste lid met be
trekking tot vliegtuigen is voorgeschreven. 

Op aurogiro-vliegtuigen, niet zijnde voor
zien van een draagvlak als in de vorige 
alinea bedoeld, moet het nationali te its- en 
inschrijvingskenmerk op de zijkanten en op de 
onderzijde van den romp zij n gesch ilderd. 

3. Op luchtschepen moet het nationali te its
en inschrijvingskenmerk zijn geschilderd op de 
zijkanten van den romp ter zelfde hoogte en 
ter plaatse van het grootspant en bovendien 
aan den bovenkant in het midden. 

4. Op bolvormige vrije ballons behooren de 
merken iets lager, dan waar de ballon het 
breedst is, op twee plaatsen tegenover elkaar 
te worden aangebracht en op niet-bolvormige 
vrije ballons aan weerszijden ongeveer ter 
hoogte van de grootste dwarse doorsnede, on
middellijk boven de plaats, waar zich de ver
binding van de mand aan den ballon bevindt. 

5. Het nationaliteits- en inschrijvingsken
merk, ingevolge het derde en vierde lid, op 
de zijkanten van luchtschepen en op vrije bal
lons aangebracht, moet zoowel van opzij als 
van den grond zichtbaar zijn." 

Art. IV. In H oofdstuk IV der Regeling 
Toezicht Luchtvaart worden de volgende wij
zigingen gebracht: 

Het opschrift van Afdeeling I wordt gelezen: 
" Leden der bemanning van vliegtuigen 

en autogiro-vliegtuigen." 
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In artikel 19 wordt na de woorden "van de 
luchtvaart met vliegtuigen" ingevoegd: ,,en 
met autogiro-vliegtuigen". 

Artikel 22 wordt gelezen a ls volgt: 
,,Art. 22. 1. De b.v.g. als bestuurder, hier

na verder genoemd vl iegbewijzen, worden on
, derscheiden in: 

vliegbewijs A, vliegbewijs Ah, vliegbewijs 
Ag, vliegbewijs B, vliegbewijs Bw, vliegbewijs 
Bg en vliegbewijs C. 

2. Het vliegbewijs A geeft ten aanz ien van 
vliegtuigen, niet zijnde verkeersvliegtuigen, de 
bevoegdheid tot het besturen, behalve voor 
wat betreft het verrichten van kunstvluchten 
bij openbare luchtvaartvertooningen en bij 
1 uchtvaartwedstrijden. 

3. Het vliegbewijs Ah geeft dezelfde be
voegdheid als het vliegbewijs A en bovendien 
de bevoegdheid tot het a ls lid van de beman
ning van een verkeersvliegtuig onder het toe
zicht van den houder van een vliegbewijs B 
of Bw besturen van dat vliegtuig. 

4. Het vliegbewijs Ag geeft de bevoegdheid 
tot het besturen van autogiro-vliegtuigen, niet 
zijnde verkeersautogiro-vliegtuigen. 

5. H et vliegbewijs B, onderscheidenlijk Bw, 
geeft dezelfde bevoegdheid als het vliegbewijs 
A en, behoudens de beperking, bedoeld in het 
zevende l id, bovendien de bevoegdheid tot het 
besturen van bepaalde in het bewijs vermelde 
typen van verkeersvliegtuigen, niet zijnde wa
tervliegtuigen, onderscheidenlijk verkeersvlieg
tuigen, zijnde watervliegtuigen. 

6. Het vliegbewijs Bg geeft dezelfde be
voegdheid als het vliegbewijs Ag en, behou
dens de beperking, bedoeld in het zevende lid, 
bovendien de bevoegdheid tot het besturen 
van bepaalde in het bewijs vermelde typen 
van verkeersautogiro-vliegtuigen. 

7. De vliegbewijzen B , Bw en Bg worden 
uitgereikt met beperkte bevoegdheid in geval 
de candidaat niet heeft voldaan aan een der 
proeven, bedoeld in het eerste lid I , onder e en 
/ van artikel 39. 

8. De vliegbewijzen B , Bw en Bg met be
perkte bevoegdheid, als bedoeld in het vorige 
lid, geven uitsluitend de bevoegdheid tot het 
besturen van een verkeersvliegtuig, onder
scheidenlijk een verkeersautogiro-vliegtuig: 

a. in het binnenlandsche luchtverkeer; 
b. tusschen zonsopkomst en zonsondergang; 
c. ingeval ter plaatse, waar het vliegtuig, 

onderscheidenlijk het autogiro-vliegtuig zich 
bevindt, de lucht geheel of nagenoeg geheel 
bewolkt is, a lleen dan, indien de onderkant 
van het wolkendek hooger is dan 200 m boven 
den grond, en 

d. bij zicht, verder dan 2000 m. 
9. Het vliegbewijs C geeft dezelfde be

voegdheid als het vliegbewijs A en bovendien 
de bevoegdhe id tot h e t bij openbare luchtvaart
vertooningen en 1 uchtvaartwedstrijden verrich
ten van kunstvluchten met vliegtuigen van be
paalde in het bewijs vermelde typen. 

10. In plaats van de beide vliegbewijzen 
B en Bw kan één bewijs worden uitgereikt, 
dat de bevoegdheden geeft, in beide bewijzen 
bedoeld." 

Lid 2 van artikel 26 wordt gelezen als 
volgt : 

,,2. De vliegbewijzen A, Ah en Ag zijn gel
dig uit.erlijk tot den dag, vallende twaalf 

maanden na den datum van de laatste met 
gunstigen uitslag verloopen keuring. De vlieg
bewijzen B , Bw, Bg en C zijn geldig uit.erlijk 
tot den dag, vallende voor mannen zes maan
den en voor vrouwen vier maanden na dien 
datum." 

In artikel 32 worden in den eersten volzin 
de woorden "het vliegbewijs A" vervangen 
door: ,,de vliegbewijzen A en Ag". In het ge
stelde onder 1 van dat artikel wordt na de 
woorden " in het vliegtuig" ingevoegd: ,, , on
derscheidenlijk in het autogiro-vliegtuig"; in 
het gest.elde onder 2 wordt na de woorden 
,, van vliegtuigen" ingevoegd: ,,en autogiro
vl iegtuigen". 

Na artikel 34 wol'dt een nieuw artikel 34bis 
van den volgenden inhoud ingevoegd: 

"Art. 34bis. 1. De algemeene eischen voor 
het vliegbewijs Bg zijn de volgende: 

a. De aanv_rager moet den leeftijd van 21 
jaar hebben bereikt en den leeftijd van 35 
jaar niet hebben overschreden. 

b. V an de onder a gestelde leeftijdsgrens 
van 35 jaar kan worden afgeweken, indien de 
aanvrager, ter beoordeeling van of vanwege 
Onzen Minist.er, den geneeskundige gehoord, 
de functie van bestuurder van autogiro-vlieg
tuigen in genoegzame mate heeft uitgeoefend. 

c. De aanvrager moet tegenover den ge
neeskundige een verklaring afleggen betref
fende zijn persoonlijke anamnese en die zijner 
familie en deze verklaring met zijn handtee
kening bekrachtigen. 

d. Ind ien de aanvrager in het bezit is van 
een geldig vliegbewijs B , moet hij kunnen 
aantoonen, dat hij tenminste 20 uren een auto
giro-vliegtuig geheel zelfstandig heeft be
stuurd. 

Indien hij in het bezit is van een geldig 
vliegbewijs A, Ah of C, moet hij kunnen aan
toonen, dat hij tenminste 50 uren een auto
giro-vliegtuig geheel zelfstandig heeft be
stuurd. 

Indien de aanvrager geen van de hiervoren 
genoemde vliegbewijzen bezit, moet hij kun
nen aantoonen, dat hij tenminste 100 uren een 
autogiro-vliegtuig geheel zelfstandi g heeft be
stuurd. 

2. Van de eischen, gesteld in het vorige 
lid onder d, kan door of vanwege Onzen Mi
nist.er geheel of gedee ltelijk ontheffing worden 
verleend." 

In artikel 35 worden in den eersten volzin 
de woorden " het vl iegbewijs A" vervangen 
door: ,,de vl iegbewijzen A en Ag". In het 
gestelde onder a wordt op twee plaatsen na 
de woorden "van een vliegtuig" ingelascht: 
,,of een autogiro-vliegtuig". 

In artikel 36 worden in den eersten volzin 
de woorden "de vliegbewijzen Ah, B, Bw en 
C" verva ngen door: ,.de vliegbewijzen Ah, B , 
Bw, Bg en C". In het gestelde onder b wordt 
na de woorden "van een vliegtuig" ingelascht: 
,,of een autogiro-vliegtuig". 

Ja artikel 38 wordt een nieuw artikel 38bis 
van den volgenden inhoud ingevoegd: 

" Art. 38bis . De eischen van bekwaamheid 
voor het vliegbewijs Ag zijn de volgende: 

I. Practische eischen. 
a. Proef voor hoogte- en glijvlucht. 
Vlucht, waarbij de candidaat onafgebroken 
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moet stijgen naar een hoogte van tenminste 
2000 m boven het luchtvaartterrein, van het
welk hij is opgestegen, en vervolgens op of 
boven die hoogte moet blijven tot tenminste 
één uur na het tijdstip van aanvang van de 
vlucht. 

De daling van de hoogte van 2000 m be
hoort te e indigen in een glijvlucht. Daarbij 
moet(en) op 1500 m boven den grond de gas
kraan (-kranen, gasschuif, -schuiven) worden 
gebracht in den stand "gesloten". 

De landing moet worden volbracht, zonder 
dat de motor(en) in werking wordt (worden) 
gesteld en wel zoodanig, dat het autogiro
vliegtuig tot stilstand komt binnen den af
stand van 100 m van een te voren door de 
examencommissie vastgesteld en aan den can
didaat kenbaar gemaakt punt. 

b. B ehendigheidsproeven. 
Vlucht, waarbij om twee op 500 m van el

kaar verwijderde palen (boeien) een serie van 
vijf, afwisselend rechtsche en linksche wen
dingen naar de figuur van een 8 worden be
schreven. De wendingen behooren beurtelings 
om elk der beide palen (boeien) te worden 
uitgevoerd. 

Deze vlucht, waarbij het autogiro-vliegtuig 
zich nimmer op een afstand van meer dan 300 
m van een der beide palen (boeien) mag be
vinden, behoort te worden verricht op een 
hoogte van niet meer dan 200 m boven den 
grond (het water), zonder den grond (het 
water) te raken. 

Bij het uitvoeren der landing moet het toe
stel tot stilstand komen op een afstand van ten 
hoogste 50 m van een te voren door de exa:men
commissie vastgesteld en aan den cand1daat 
kenbaar gemaakt punt. 

c. Landingsproeven. 
Het verrichten van een landing, bij welke 

het toestel zoo licht beladen moet zijn, a ls met 
de veiligheid is overeen te brengen en waarbij 
de brandstoftanks ten hoogste voor één derde 
zijn gevuld, alsmede een landing, bij welke 
het toestel op het maximum toelaatbaar ge
wicht is gebracht. 

IL Theoretische eischen. 
Eenige kennis betreffende het vliegen in de 

practijk, ook ten aanzien van ~et vliegen op 
de kaart alsmede eenige kenms van de om
standigh~den, welke zich ten aan.~ien vai:i het 
autogiro-vliegtuig en den motor b1J het vliegen 
kunnen voordoen . 

Kennis van het Luchtverkeersreglement. 
Eenige a lgemeene kennis van de Neder

l andsche en van de internationale luchtvaart
wetgeving. K ennis van den Gids voor Lucht
varenden. Eenige algemeene kennis van de 
B erichten aan Luchtva1·enden, voor zoover de 
inhoud daarvan van blijvenden aard is." 

Na artikel 40 wordt een nieuw artikel 40bis 
van den volgenden inhoud ingevoegd: 

Art. 40bis. 1. De eischen van bekwaam-
h;id voor het vliegbewijs Bg zijn de volgende: 

I. Practische eischcn. 
a. Proef voo,· hoogte- en glijvlucht. 
Vlucht waarbij de candidaat onafgebroken 

moet sti{gen naar een hoogte van tenminste 

2000 m boven het luchtvaartterrein, van het
welk hij is opgestegen, en vervolgens geduren
de tenminste één uur op of boven die hoogte 
moet blijven. 

De daling van de hoogte van 2000 m be
hoort te eindigen in een glijvlucht. Daarbij 
moet{en) op 1500 m boven den grond (het 
water) de gaskraan (-kranen, gasschuif, -schui
ven) worden gebracht in den stand "gesloten". 

De landing moet worden volbracht, zonder 
dat de motor(en) in werking wordt {worden) 
gesteld en wel zoodanig, dat het autogiro
vliegtuig tot stilstand komt binnen den af
stand van 100 m van een te voren door de 
examencommissie vastgesteld en aan den can
didaat kenbaar gemaakt punt. 

b. Behendigheidsproeven .. 
Vlucht, waarbij om twee op 500 m van el

kaar verwijderde palen (boeien) een serie van 
vijf, afwisselend rechtsche en linksche wen
dingen naar de figuur van een 8 worden be
schreven. De wendingen behooren beurtelings 
om elk der beide palen (boeien) te worden 
uitgevoerd. 

Deze vlucht, waarbij het autogiro-vliegtuig 
zich nimmer op een afstand van meer dan 
300 m van een der beide palen (boeien) mag 
bevinden, behoort te worden verricht op een 
hoogte van niet meer dan 200 m boven den 
grond (het water), zonder den grond (het 
water) te raken. 

Bij het uitvoeren der landing moet het toe
stel tot stilstand komen op een afstand van 
ten hoogste 50 m van een te voren door den 
candidaat zelf voor zijn vertrek vastgesteld 
en aan de examencommissie kenbaar gemaakt 
punt. 

c. Landingsproeven. 
H et verrichten met een autogiro-vliegtuig 

van elk der typen - zulks behoudens het be
paalde in het eerste lid van artikel 43 -, tot 
het besturen waa1,van de candidaat de be
voegdheid wenscht te verkrijgen, van twee 
achtereenvolgende landingen, bij welke het 
toestel zoo licht beladen moet zijn, als met de 
veiligheid is overeen te brengen en waarbij 
de brandstoftanks ten hoogste voor één derde 
zijn gevuld, a lsmede twee achtereenvolgende 
landingen, bij welke het autogiro-vliegtuig 
op het maximum toelaatbaar gewicht is ge
bracht. 

d. Afstandsproef . 
Reis van tenminste 300 km. Het luchtvaart

terrein van vertrek is tevens dat van bestem
ming. De reis behoort te worden volbracht in 
hetzelfde autogiro-vliegtuig, binnen 8 uur, en 
omvat twee verplichte tusschenlandingen, bij 
welke het vliegtuig tot rust moet zijn geko
men. Deze tusschenlandingen mogen niet ge
schieden op het luchtvaartterrein van vertrek, 
doch moeten plaats hebben op te voren door 
de examencommissie vastgestelde en aan den 
candidaat kenbaar gemaakte luchtvaartterrei
nen. 

De candidaat zal bij zijn vertrek door de 
examencommissie omtrent de te volgen reis
route worden ingelicht en van de noodige 
kaarten worden voorzien. De examencommissie 
zal beoordeelen, of de route juist is gevolgd. 
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e. Voor wat betreft de overige practische 
eischen vinden die, genoemd onder I, e, f, g 
en h in het eerste lid van artikel 39 ten aan
zien van het vliegbewijs Bg overeenkomstige 
toepassing. 

II. Theoretische en technische eischen. 
Voor wat betreft de theoretische en techni

sche eischen vindt het bepaalde onder II van 
artikel 39, lid 1, ten aanzien van het vlieg
bewijs Bg overeenkomstige toepassing. 

2. · Indien de candidaat in het bezit is van 
een geldig vl iegbewijs Ag, kan hij op voorstel 
van de examencommissie door of vanwege 
Onzen Minister van het afleggen van de proe
ven, als bedoeld in het vorige lid onder I, a, 
b en c of van sommige daarvan worden vrij
gesteld. 

3. Door of vanwege Onzen Minister Iran 
den oandidaat op een toe gel ioht voorstel van 
de examencommissie vrijstelling worden ver
leend van de proef, als bedoeld in het eerste 
lid , I onder d, indien de candidaat ten genoe
gen van die commissie heeft kunnen aantoo
nen vol doende ervaring en geoefendheid te 
bezitten inzake het zelfstandig besturen van 
autogiro-vliegtuigen bij het maken van reizen, 
als in de proef omschreven. 

4. Candidaten voor een vliegbewijs met be
perkte bevoegdheid, als bedoeld in het zeven
de lid van arti kel 22, behoeven niet te vol
doen aan de eischen, omschreven in artikel 39, 
eerste lid , onder I, e en /." 

Artikel 42 wordt gelezen als volgt : 
,,Art. 42. 1. De bij de practische vlieg

proeven uit te voeren vluchten en landingen 
moeten een normaal verloop hebben. 

2. Gedurende het afleggen van de practi
sche vliegproeven, bedoeld in artikel 38, onder 
I , die, bedoeld in artikel 38bis, onder I , die, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 39, onder 
I, a, b, c, eerste serie, en d, die, bedoeld in 
het eerste lid van artikel 40, onder I, voor 
zoover zij overeenstemmen met de laatstbe
doelde proeven, die, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 40bis, onder I, a, b, c en d, a ls
mede die, bedoeld in het eerste lid van artikel 
41, onder I, behoort de candidaat zich alleen 
in het vliegtuig, onderscheidenlijk in het 
autogiro-vliegtuig te bevinden. 

3. Bij de practische vliegproeven, bedoeld 
in artikel 38, onder I, die, bedoeld in artikel 
38bis, onder I, die, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 39, onder I , a, b en c, eerste serie, 
die, bedoeld in het eerste lid van artikel 40, 
onder I , voor zoover zij overeenstemmen met 
<le laatstbedoelde proeven, die, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 40bis, onder I, a, b en 
c, en die, bedoeld in het eerste lid van artikel 
41, onder I, a, b en c, behoort het vliegtuig, 
ondersche idenlijk het autogiro-vliegtuig te zijn 
beladen tot tenminste 9/10 van het maximum 
toelaatbaar gewicht. 

4. De practische vliegproeven behooren bin
nen den tijd van ten hoogste twee maanden 
te worden afgelegd. De candidaat mag zelf de 
volgorde dier proeven bep!ll en en mag elke 
proef éénmaal herhalen, met uitzondering van 
de proeven, bedoeld in artikel 38, onder I , c, 
die, bedoeld in artikel 38bis, onder I, c, die, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 39, onder 
I, c, eerste serie, die, bedoeld in het eerste 
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lid van artikel 40, onder I , voor zoover zij 
overeenstemmen met de laatstbedoelde proe
ven, die, bedoeld in het eerste lid van artikel 
40bis, onder I, c, en die, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 41, onder I, c, eerste serie. 

5. Bij alle practische vliegproeven - met 
uitzondering van die, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 39, onder I, c, tweede serie, voor 
zooverre daarbij niet behoeft te worden ge
stegen naar een hoogte van tenminste 1000 m, 
die, bedoeld in het eerste lid van artikel 40, 
onder I, a en b, die, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 40bis, onder I , c, zoomede die, be
doeld ·in het eerste lid van artikel 41 , onder 
I, c, tweede serie, en d - moet een barograaf 
worden medegevoerd, waarvan de desbetref
fende, door tenminste twee leden van de exa
mencommissie gewaarmerkte, strooken worden 
gevoegd bij het in het tweede lid van artikel 
25 bedoelde verslag. 

6. Indien in het vliegtuig, onderscheiden
lijk in het autogiro-vliegtuig, waarmede wordt . 
afgelegd een der proeven, als bedoeld in arti
kel 38, onder I , a en c, als bedoeld in artikel 
38bis, onder I, a en c, als bedoeld in het eer
ste lid van artikel 39, onder I, a en c, eerste 
serie, als bedoeld in artikel 40, onder I, voor 
zoover zij overeenstemmen met de laatstbe
doelde proeven, als bedoeld in het eerste lid 
van artikel 40bis, onder I, a en c, en als be
doeld in het eerste lid van artikel 41, onder 
I , a en c, ten behoeve van eiken zich daarin 
bevindenden motor niet een door de examen
commissie goedgekeurde zelfregistreerende toe
renteller is ingebouwd, kan die comm issie, in
geval zij mocht twijfelen, of de candidaat zich 
heeft gehouden aan de voorwaarden omtrent 
het bij de landing niet in werking stellen van 
de(n) motor(en), eischen, dat de proef wordt 
herhaald. 

7. Indien de candidaat bij het examen 
slechts ten deele aan de eischen heeft voldaan, 
kan hem, voor het geval hij zich wederom aan 
een examen onderwerpt, op voorstel van de 
examencommissie, door of vanwege Onzen :Mi
nister, voor zooveel noodig in afwijking van 
het bepaalde in den eersten zin van het vierde 
1 id, vrij stelling worden verleend van het op
nieuw afleggen der ten aanzien van die 
eischen te voren met gunstigen uitslag afge
legde proeven, indien sedert het tijdstip , waar
op deze zijn vol bracht, niet meer dan drie 
maanden zijn verloopen. 

8. Voor het geval een candidaat bij het 
examen practische proeven in een vliegtuig 
onderscheidenlijk in een autogiro-vliegtuig be
hoort af te leggen, dan wel bij het afleggen 
van het examen met betrekking tot de theore
tische en technische eischen vliegtuigen, auto
giro-vliegtuigen en motoren daarvan gebruikt 
dienen te worden, is hij gehouden zelf daarin 
te voorzien, 

9. Bij het afleggen van het examen met 
betrekking tot de theoretische en technische 
eischen mogen de in het vorige lid bedoelde 
vliegtuigen, autogiro-vliegtuigen en motoren 
in algemeenen zin slechts dienen voor het doen 
van aanwijzingen omtrent de inrichting en 
de werking, ook van de samenstellende deelen 
daarvan, zonder dat demontage van die vlieg
tuigen, autogiro-vliegtuigen en motoren be
hoeft plaats te vinden. 

64 
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10. De candidaat zal slechts tot het afleg
gen van de proeven worden toegelaten, indien 
hij zijn identiteit ten genoegen van de examen
commissie heeft kunnen bewijzen. 

ll. Indien de candidaat bij het afleggen 
van practische proeven blijk geeft zoo onbe
kwaam te zijn, dat hij de veiligheid in gevaar 
brengt, heeft de examencommissie de bevoegd
heid het examen te schorsen, in afwachting 
van de bes) iss ing door of vanwege Onzen Mi
nister te nemen op een voorstel van die com
missie, strekkende om den candidaat voor het 
verdere gedeelte van het examen uit te slui
ten. 

12. Bij het examen met betrekking tot de 
theoretische en technische eischen moet <Ie 
candidaat ten aanzien van elk der hoofdgroe
pen, waarin de eischen zijn onderverdeeld, ten
min te de beoordeeling "voldoende" verwer
ven." 

In lid 1 van artikel 43 wordt na de woorden 
.,ten aanzien van welke typen van vliegtui
gen" ingevoegd: .,en autogiro-vliegtuigen". 

Lid 2 wordt gelezen: 
,.2. De in het vorige lid bedoelde gelijk

gestelde typen worden vermeld in het vlieg
bewijs B, onderscheidenlijk BW, Bg en C." 

In lid 1 van artikel 45 wordt na de woorden 
"aan boord van vliegtuigen" ingevoegd: .,en 
autogiro-vliegtuigen". 

In lid 1 onder d van artikel 48 wordt na de 
woorden "van een vliegtuig" ingevoegd: ,.of 
een autogiro-vliegtuig". 

In het gestelde onder a van artikel 52 wordt 
na de woorden "verricht in vliegtuigen" in
gevoegd: .,of autogiro-vliegtuigen". 

In artikel 56 wordt na de woorden "aan 
boord van een vliegtuig" ingevoegd: ,,of een 
autogiro-vliegtuig". 

In lid 3 van artikel 59 wordt na de woorden 
.,in een vliegtu ig" ingevoegd: ,.of een auto
giro-vliegtui g". 

In artike l 67 wordt na "B" ingelascht: .,of 
Bw". Toegevoegd wordt een nieu'Ye zi~: . 

Indien het een verkeersautog1ro-vl 1egtu1g 
betreft, moeten twee bestuurders, voorzien van 
het vliegbewijs Bg, aanwezig zijn." 

Art. V. Hoofdstuk V der Regeling Toezicht 
Luchtvaart wordt gelezen als volgt: 

HOOFDST K V. 

Toezicht op luclltvaartmaterleel. 

AFDEELING I. 

Algem ene voorschri ften voor de beoordeeling 
van de luchtwaardigheid van vliegtuigen 

en de deugdelijkheid van onderdeelen 
van vliegtuigen. 

§ 1. Algenieene bepalingen. 

Art. 74. Bewijzen van luchtwaardigheid, als 
bedoeld in artikel 15 der Luchtvaartwet, hier
onder b.v.l. genoemd, van het door Onzen 
Ministe r vast te stellen model, worden aan 
een ieder uitgereild;, die daartoe een aanvraag 
indient bij het Departement van Waterstaat, 
mits gebleken zal zijn, dat aan de voor)vaar
den terzake, in of krach~ns de be pal mgen 
van dit hoofdstuk gesteld, 1s voldaan. 

Art. 76. l. De beoordeeling, of ten be
hoeve van een vliegtuig een b.v.l. kan worden 

afgegeven, geschiedt, met inachtneming van 
het bepaalde in het vorig artikel, naar de vol 
gende beginselen: 

a. Het vliegtuig moet zijn ontworpen met 
inachtneming van bepaalde e ischen met be
trekking tot de veiligheid. 

b. Elk type-vliegtuig moet na gereedko
ming worden onderworpen aan proeven, waar
bij het vliegtuig aan bepaalde miuimum
eischen zal moeten voldoen. 

Ten aanzien van volgende exemplaren van 
hetzelfde type kunnen sommige van die proe
ven achterwege blijven, dan wel lichter van 
aard zijn. 

c. H et vliegtuig moet zijn voorzien van de 
instrumenten en uitrusting, welke voor een 
veilig gebruik, in verband met zijn bestem
ming, noodig zijn. 

d. De samenstell ing van elk vliegtuig moet, 
voor wat het te gebruiken materiaal en onder
deelen, zoomede de wijze van bewerking be
treft, worden goedgekeurd. I eder goedgekeurd 
onderdeel zal op een door den Inspecteur te 
bepalen wijze worden gemerkt. 

2. H et Rijkstoezicht met betrekking tot de 
vraag, of het vliegtuig aan de in of krach 
tens dit hoofdstuk gestelde eischen voldoet, 
geschiedt in het a lgemeen door toezicht op de 
werkwijze van de fabriek. Het rechtstreeksche 
Rijkstoezicht op de werkwijze van de fabriek 
kan worden beperkt, naarmate de organjsatie 
van de fabriek een beteren waarborg biedt 
voor een goede uitvoering. 

3. Indien het vliegtuig in het buitenland 
onder toezicht van het daartoe bevoegde ge
zag, dan wel hier te lande of in het buiten
land onder toezicht van een door het bevoegde 
gezag daartoe gemachtigd controlebureau is 
gebouwd, ,kan het Rijkstoezicht, als in het 
tweede lid van dit artikel bedoeld, geheel of 
gedeeltelijk achterwege blijven, een en ander 
ter beoordeel ing van den Inspecteur. 

Art. 76. Het Rijkstoezicht op het behoud 
van de luchtwaardigheid van een vliegtuig ge
schiedt door het van tijd tot t ijd onderzoeken 
van den staat, waarin het vliegtuig zich be
vindt. 

Met betrekking tot de vliegtuigen van een 
luchtvaartbedrijf wordt bovendien toezicht uit
geoefend op den technischen d ienst van àat 
bedrijf en op de wijze, waarop deze dienst het 
materieel onderhoudt. 

Het rechtstreeksche Rijkstoezicht op het on
derhoud kan worden beperkt, naarmate de or
ganisatie van den techn ischen dienst een bete
ren waarborg bi dt voor een goed onderhoud. 

Evenbedoeld toezicht kan geheel of gedeel 
telijk achterwege blijven, wanneer toezicht op 
het onderhoud door een daartoe gemachtigd 
controlebureau wordt uitgeoefend, een en an
der ter beoordeel ing van den Inspecteur. 

Art. 77. 1. De vliegtu igen worden, in ver
band met de wijze, waarop en het doel, waar
voor zij gebouwd worden, verdeeld over drie 
categorieën. 

Categorie I omvat die vliegtuigen, aan wel 
ker constructie !echts e ischen zijn gestel d ten 
opzichte van "normaal" vliegen, zoodat met 
die vliegtuigen geen kunstvluchten mogen 
worden gedaan. 

Categorie II omvat die vl iegtuigen, aan 
welker constructie zoodanige e ischen zijn ge-
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steld, dat met die vl iegtuigen niet alleen nor
maal mag worden gevlogen, doch ook kunst
vluchten mogen worden gedaan. · 

Deze categorie is als volgt onderverdeeld: 
Categorie IIa, omvattende die vliegtuigen 

van categorie II, aan welker constructie zoo
danige e ischen zijn gesteld, dat met die vlieg
tu igen kunstvluchten, waarbij geen buiten
gewoon groote belastingen kunnen optreden , 
mogen worden verricht ; 

Categorie IIb, omvattende die vl iegtuigen 
van Categorie II, aan welker constructie zoo
danige eischen zijn gesteld , dat met die vlieg
tu igen alle kunstvluchten zonder eenige be
perking mogen worden verr icht. 

Categorie III omvat die vliegtuigen, welke 
voor een bijzonder doel of onder bijzondere 
omstandigheden zijn gebouwd en die, onder 
voorbehoud als door den Inspecteur voor ieder 
geval afzonderlijk te bepalen, tot de uitoefe
ning van de luchtvaart kunnen worden toege
laten, en wel uitslui tend tot " normaal" vlie
gen, dan wel mede tot het doen van kunst
vluchten, terwijl zij niet ten voll e voldoen aan 
de eischen, voor de vliegtuigen onderscheiden
lijk van Categorie I en Categorie II gesteld. 
Omtrent het in den vorigen zin bedoelde voor
behoud wordt een aanteekening op het b.v.!. 
gesteld, terwijl daarbij wordt aangeteekend, 
in hoeverre kunstvluchten met dat vl iegtu ig 
worden toegelaten. 

2. H et is verboden als gezagvoerder kunst
vluchten te verrichten met een vliegtuig, waar
voor niet is uitgereikt een b.v. !. van Categorie 
II, dan wel van Categorie III met een aan
teekening, dat kunstvluchten met dat vlieg
tuig worden toegelaten. 

3. Het is verboden als gezagvoerder met 
een vliegtuig, waarvoor niet is uitgereikt een 
b.v.!. van Categorie II b, dan wel van Cate
gorie III met een aanteekening, dat kunst
vluchten met dat vliegtuig zonder eenige be
perking zijn toegelaten, kunstvluchten op zoo
danige wijze uit te voeren, dat daarbij buiten
gewoon groote belastingen kunnen optreden. 

§ 2. De behandeling van aanvragen tot 
het verhrijgen van een b.v.l. 

Art. 78. De aanvraag tot het verkrijgen van 
een b.v.!. geschiedt door indiening bij het 
Departement van Waterstaat van een behoor
lijk ingevuld en onderteekend formulier, waar
van exemplaren bij dat Departement kosteloos 
verkrij gbaar zijn. 

Art. 79 . 1. Betreft de aanvraag een vlieg
tuig, als bedoeld in het derde lid van artikel 
75, dan worden bij de aanvraag overgelegd 
bescheiden, waaru it het resultaat van het daar 
bedoelde toezicht blijkt. Geëischt kan worden, 
dat bovendien verdere gegevens en teekenin
gen moeten worden overgelegd. 

2. Betreft de aanvraag een vliegtuig, a ls 
in het eerste lid bedoeld, waarmede reeds 
eenigen tijd de luchtvaart is uitgeoefend, dan 
behooren gegevens omtrent het gebru ik, als
ook omtrent het toezicht door de bevoegde 
autoriteit, onder wier controle het vliegtuig 
tijdens dat gebruik heeft gestaan, mede te 
worden overgelegd. 

Art . 80. 1. Voor het verkrijgen van een 
bewijs voor een ander vliegtuig, dan bedoeld 
in het eerste lid van artikel 79, behoort de 

aanvraag in het algemeen te worden inge
diend, voordat met den bouw wordt begonnen. 

2. Behoudens het bepaalde in het derde lid 
van dit artikel, moeten, ingeval de aanvraag 
een type-vliegtuig betreft, de volgende ge
gevens worden overgelegd : 

a. Hoofdteekeningen van het vliegtuig, bij 
voorkeur uitgevoerd volgens de normaalbla
den van het Centraal Normalisatiebureau, in 
welke teekeningen de voornaamste maten zijn 
opgenomen en waaruit duidelijk de voor de 
beoordeeling noodige gegevens kunnen worden 
gevonden. 

b. Een opgave van: 
1 °. de pl aats van het zwaartepunt van het 

volbelaste vliegtuig; 
2°. de plaats van het zwaartepunt bij het 

vliegtuig zonder bedrijfsstoffen en zonder nut
t igen last (d.w.z. het ledige vliegtuig met 
alle vast ingebouwde deelen, de noodzakel ijke 
uitrusting, de bemanning en c.q. het koelwa
ter); 

3°. de plaats van het zwaartepunt, welke 
in verband met de te verwachten vl iegeigen
schappen van het vliegtuig toelaatbaar wordt 
geacht; 

4°. de grootte der gewichten van de belang. 
rijkste deelen, welke te zamen het vliegtuig
gewicht vormen en de plaats van het zwaarte
punt dier deelen. 

5°. de verdeeling van de l ading over de 
verschillende ruimten in het vliegtuig. 

c. Detailteekeningen van de voornaamste 
onderdeelen met volledig ingeschreven maten 
en, indien dit voor de beoordeeling noodig is, 
van bijzondere constructies, welke teekeningen 
bij voorkeur uitgevoerd moeten zijn volgens de 
normaalbl aden van het Centraal Normalisatie
bureau. Hierbij moeten o. m. duidel ijke teeke
ningen worden ingezonden van alle pijple idin
gen voor brandstof, olie en water, a lsmede 
van de electrische- en radio-installatie, zooals 
deze in het vliegtuig worden aangebracht, zoo 
noodig door schematische teeken ingen aange
vuld. 

d. Een opgaaf van de eigenschappen van 
de materialen, uit welke de verschillende dee
len worden vervaardigd met opgave van her
komst. 

e. Een opgaaf van de voornaamste aero
dynamische eigenschappen van vliegtuig en 
vleugel(s). 

f. Een sterkteberekening, uitgevoerd op een 
wijze, als door den Inspecteur wordt goedge
vonden, uit welke berekening moet blijken, 
dat aan de krachtens dit hoofdstuk gestelde 
voorschr iften voor de sterkte van vliegtuigen 
wordt voldaan. 

g. Bewijzen van deugdelijkheid, als bedoeld 
in ar tikel 98, of bewijzen van overeenkomstige 
waarde voor onderdeelen, welke niet zullen 
worden vervaardigd onder het toezicht, dat 
tijdens den bouw op het betrokken vliegtuig 
wordt uitgeoefend. 

3. Voor zoover de gegevens, bedoeld in het 
tweede lid, niet reeds bij de aanvraag kunnen 
worden overgelegd of wanneer tijdens den 
bouw wijzigingen in de oorspronkelij ke teeke
ningen worden aangebracht, moeten de noo
dig<Y gegevens in elk geval op een zoodanig 
tijdstip worden ingediend, dat de beoordeeling 
er van tijdig kan gesch ieden in verband met 
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den voortgang van den bouw van het vlieg
tuig. 

4. Van de teekeningen moeten in het a lge
meen twee stellen worden ingediend met dien 
verstande, dat in bijzondere gevallen door den 
Inspecteur kan worden bepaald, dat volstaan 
kan worden met de indiening van de teeke
ningen in enkelvoud. 

5. B etreft de aanvraag een serie-vliegtuig, 
dan kan verwezen worden naar de bij de aan
vraag voor het bewijs voor het type-vliegtuig 
overgelegde gegevens. 

6. Ligt het in het voornemen ten aanzien 
van den bouw van het serie-vliegtuig af te 
wijken va n de gegevens, overgelegd ten aan
zien van het betrokken type-vl iegtuig, dan be
hooren van de afwijkingen de noodi ge gege
vens ter beoordeeling te worden overgelegd. 
Indien a fwijkingen, zulks ter beoordeeling van 
den Inspecteur, daartoe van voldoende betee
kenis zijn, zal het vliegtuig n iet a ls serie
vliegtuig worden gekeurd, doch zal een aan
vull ende type-keuring, aansluitende aan het 
onderzoek van het type-vliegtuig, worden ver
r icht. 

7. Indien deelen van het vliegtu ig geheel 
overeenkomen met deelen van vroeger ge
bouwde vliegtuigen, waarvan voldoende ge
gevens bij het Departement van Waterstaat 
bekend zijn, of indien ui tkomsten van model
proeven van het vliegtuig overgelegd worden, 
kan ten aanzien van die deelen of van die 
proeven worden verwezen naar de bedoelde 
gegevens omtrent die vliegtuigen, onderschei
denlijk naar de bij de modelproeven verkregen 
uitkomsten. Door den Inspecteur wordt be
sl i~t, in hoeverre met die verwijzing genoegen 
kan worden genomen. 

Art. 81 . Ten aanzien van reeds vol too ide 
vliegtuigen, die niet zijn gebouwd onder het 
toez icht, als bedoeld in het derde lid van ar
t ikel 75, of onder Rijkstoezicht hier te lande 
ingevolge de voorschr iften van dit hoofdstuk, 
-zal in e lk geval afzonderlijk worden beoor
deeld, of en onder welke voorwaarden een 
b.v.!. kan worden uitgereikt. 

Art. 82. 1. Indien het schriftelijk ingewon
nen -oordeel van den Inspecteur over de lucht
waardigheid van een vliegtuig, in verband 
met de voorschriften in of krachtens deze re
gel ing gesteld , gunstig luidt, en ook overigens 
aan de voorschriften van hoofdstuk XIII van 
dit reglement is voldaan, wordt door het De
partement van Waterstaat- een b.v.!. uitge
reikt. 

2. Een duplicaat van het b.v.!. wordt op 
het Departement van W aterstaat gehouden, 
-om te dienen bij de verlenging van den gel-
-dighe idsduur, a ls bedoeld in artikel 90. 

,§ ·3_ B eoordeeling van de luchtwaardigheid 
van vl iegtuigen, waarvoor een b.v.l. is 

aangevraagd dan wel is afgegeven. 

Art. 83. 1. In bijzondere gevallen kan, 
,onder voorbehoud als voor ieder geval afzon
derlijk te bepalen, afwijking van de_ in of 
krachtens di t hoofdstuk voor de u1tre1kmg van 

,een b.v.!. gestelde voorsch riften worden toe
gestaan. Omtrent die afwijkingen, zoomede 
,omtrent het gemaakte voorbehoud, kan een 
:aantEtelrnning op het b.v.!. worden gesteld . 

2. V an de voor de beoordeel ing van de 
luchtwaardigheid verkregen gegevens en de 
uitslagen van de daartoe gehouden proeven 
mogen aan buitenstaanders geen mededeelin
gen worden gedaan. 

Art. 84. De kosten, verbonden aan het 
nemen van proeven, en het daaraan verbonden 
r isico worden gedragen door den aanvrager 
van het b.v.!. , met uitzondering van het 
r i ico voor het bij de proefnemingen betrokken 
Rijkspersoneel. 

Art. 85. 1. Voor het toezicht op het onder
houd van in gebru ik zijnde vliegtuigen, waar
voor een b.v.!. is afgegeven, kan de Inspecteur 
te allen tijde verzoeken het vliegtuig te zijner 
beschikking te stel Jen. 

2. De Inspecteur zal daarbij , met betrek
king tot den tijd en de plaats van het onder
zoek, zooveel mogelijk rekening houden met 
de bel angen van den e igenaar. 

3. Bevindt zich het vl iegtuig in het buiten
land, dan kan in bijzondere geva ll en, voor 
zoover op dit punt niet door een m et het 
land, waar dat vliegtu ig zich bevindt, getrof
fen regeling wordt voorzien, worden verlangd, 
dat het vliegtu ig voor rekening van den hou
der van het b.v.!. voor het onderzoek hier te 
1 ande terug keert. 

Art. 86. 1. De eigenaar van een vliegtuig 
is verpl icht aan het Departement van Water
staat: 

a. er onmiddellijk kennis van te geven, 
wanneer het vl iegtuig schade heeft beloopen, 
welke van blijvenden invloed zou kunnen zijn 
op de luchtwaardigheid ; 

b. er onmiddellijk · kennis van te geven, 
wanneer het vliegtuig een zoodanige herstel
ling zal ondergaan of in vorm of samenstel
ling zoodan ig gewijzigd zal worden, dat de 
luchtwaardighe id daardoor zou kunnen wor
den beïnvloed ; 

c. er binnen zeven dagen kennis van te 
geven, wanneer het vliegtuig te niet is gegaan 
of voor goed bui ten gebruik wordt gesteld , 
zulks onder overlegging van het b.v.!.. , 

2. I s herstelling van een vliegtuig in een 
geval, · als in het eerste lid onder a bedoeld, 
van voorloopigen aard geweest, dan · ka n, in 
a fwachting van de uiteindelijke herstelling, 
door den Inspecteur worden bepaald, dat het 
gebruik van dat vliegtuig wordt beperkt tot 
een re is naar een aangeduid luchtvaartterrein, 
en/of · dat geen passagiers met het vliegtuig 
mogen worden vervoerd. 

3. De gezagvoerder van een vliegtuig, als 
in het tweede lid bedoeld, heeft zich naa r de 
ingevolge dat lid door den Inspecteur ge
stelde bepalingen te gedragen. 

Art. 87. 1. Een verkeersvliegtuig z'al , al 
vorens een vlucht aan te vangen, waarbij pas
sagiers of goederen worden vervoerd, op den 
dag der vlucht vanwege den eigenaar ten
minste éénmaal moeten zijn onderzocht en in 
orde bevonden. 

2. Het onderzoek, bedoeld in het vor ige 
lid, betreft de luchtwaard igheid van het vlieg
tuig, alsook de ui trusting. 

3. Het onderzoek behoort te gesch ieden 
door één of meer personen, die daartoe, op 
voorstel van den eigenaar , door of vanwege 
Onzen Minister bevoegd zijn verklaard. De 
bevoegdheid kan betreffen het geheele onder-
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zoek, dan wel een bepaald gedeelte van het 
onderzoek. 

Die personen zullen voor het verkrijgen van 
de bedoelde bevoegdheid blijk moeten hebben 
gegeven de daartoe noodige bekwaamheid en 
geschiktheid te bezitten. Door of vanwege 
Onzen Minister kan te allen tijde die bevoegd
heid worden ingetrokken, onder opgave van 
de redenen, welke tot deze intrekking aan
leiding hebben gegeven. 

4. Van het onderzoek worden door den 
persoon ( de personen). bedoeld in het derde 
lid, verklaringen in tweevoud opgemaakt, 
waaruit blijkt, dat het onderzoek door hem 
(hen) naar behooren is uitgevoerd en het 
vl iegtuig in zijn geheel in orde is bevonden. 

5. De in het vorige lid bedoelde verklarin
gen behoóren te zijn ingericht overeenkomstig 
het model, door of vanwege Onzen Minister 
aangegeven. 

6. Van deze verklaringen, welke voor den 
aanvang van de vlucht door den gezagvoer der 
van het vliegtuig voor gezien moeten worden 
geteekerid, dient één exemplaar gedurènde de 
op dien dag te ondernemen vluchten aan 
boord aanwezig te zijn; het andere exemplaar 
wordt door den exploitant behouden en moet 
gedurende tenminste één maand worden be
waard om op eerste aanvraag van den In
specteur te worden vertoond. 

7. H et bepaalde in de vorige leden van dit 
artikel is niet van toepassing op vluchten, 
welke ter voortzetting van een onderbroken 
reis geschieden, vanuit een luchtvaartterrein, 
waar geen persoon, als bedoeld in het derde 
lid van dit artikel, aanwezig is . 

8. Het is den gezagvoerder van een ver
keersvliegtu ig verboden met dat vliegtuig de 
luchtvaart uit te oefenen, indien niet voldaan 
is aan het bepaalde in de vorige leden van 
dit artikel. 

§ 4. De geldigheiilsduur, . de verlenging, de 
intrekking, de schorsing en de weder

uitreiking van b. v .l. 

Art. 88. Een b.v.!. is, behoudens schorsing 
of intrekking en verder behoudens het be
paalde in artikel 90, geldig voor den op dat 
bewijs aangegeven termijn , welke termijn ten 
hoogste twaalf maanden bedraagt. 

Art. 89. Een b.v.!. is niet geldig: 
a. indien ten aanzien van het vliegtuig, 

waarop het betrekking heeft, niet wordt vol
daan aan het bepaalde in de artikelen 113 en 
114· 

b.' indien niet wordt voldaan aan de be
palingen, ten aanzien van beperkingen en 
grenzen bij de uitoefening van rle 1 uchtvaart 
met het betrokken vliegtuig op het b.v.l. ge
steld; 

c. indien niet wordt voldaan aan het be
paalde in § 7 van Afdeeling II van dit Hoofd
stuk. 

Art. 90. 1. Voor de verlenging van den 
termijn van geldi gheid van een b .v.!. moet ten 
minste 14 dagen vóór het einde van dien ter
mijn aan het Departement van Waterstaat een 
aanvraag worden ingediend. 

2. Na ontvangst van die aanvraag wordt 
een onderzoek ingesteld, waartoe het vlieg
tuig, voor het onderzoek gereed, ter beschik-

king gesteld moet wmden. Bevindt zich het 
vliegtuig in het buitenland, dan kan, voor 
zoover daarin niet door een met het land, 
waarin zich dat vliegtuig bevindt, getroffen 
regeling wordt tegemoet gekomen, worden 
verlangd, dat het voor het onderzoek hier te 
1 ande terug keert. . 

3. Indien uit het onderzoek, bec;loeld in het 
vorige lid, blijkt, dan wel uit anderen hoofde 
mag worden aangenomen, dat tegen de ver
lenging geen bezwaar bestaat, wordt daarvan 
een aanteekening gesteld op het duplicaat van 
het b.v.!.; dat daarna den aanvrager wordt 
ui tgereikt. 

4. Uiterlijk den achtsten dag na de uitrei
king van het in het vorige lid bedoelde bewijs 
is de houder verplicht het vroeger ontvál\gen 
bewijs aan het Departement van Waterstaat 
terug te zenden. 

Art. 91. Een b.v.!. kan door of vanwege 
Onzen Minister worden ingetrokken: 

a. wanneer het vliegtuig blijkt niet of niet 
meer aan de gestel de eischen te vol doen ; 

b. indien een herstelling niet naar behooren 
is gesch ied; 

c. indien in de constructie van het vljegtuig 
een wijziging wordt of is aangebracht, die niet 
door den Inspecteur is of wordt goedgekeurd ; 

d. indien niet tijdig wordt voldaan aari, liet 
verzoek, bedoeld in het derde lid van artikel 
85; 

e. indien blijkt, dat de gegevens, vermeld 
op het b .v.!. , niet of niet meer met de werke
lijkheid overeenkomen. 

Art. 92. Bij twij fel of zich een der in het 
vorige artikel bedoelde geval len voordoet; · al s
ook in de gevall en, bedoeld in het eerste lid 
onder a en b van artikel 86, kan het b.v.l. 
door of vanwege Onzen Minister worden ge
schorst. 

Art. 93. 1. Van de intrekking of de schor
sing, als in de artikelen 91 en 92 bedoeld, 
wordt aan den eigenaar en, zoo deze bekend 
is , aan den houder van het vliegtuig schri fte
lijk kennis gegeven, met vermelding van de 
reden, die daartoe geleid heeft .. 

2. Uiterlijk den achtsten dag na de kennis
geving, bedoeld in het vorige lid, is de hou
der van het vliegtuig verplicht het bewijs aan 
het Departement van Waterstaat in te zenden. 

3. Wordt de schorsing opgeheven, dan 
wordt daarvan kennis gegeven aan de(n) per
soon (-onen), aan wie(n) een kennisgeving, als 
bedoeld in het eerste lid, is gericht, ondei· 
wederuitreiking van het bewijs. 

Art. 94. 1. Is een b.v.!. verloren geraakt, 
dan is de houder van het vliegtuig verplicht 
daarvan onmiddellijk kennis te geven aan het 
Departement van Waterstaat. . 

2. Hem kan op zijn verzoek een duplicaat
bewijs worden uitgere ikt, waarop de nietig heid 
van het oorspronkelijke bewijs wordt vermeld. 

3. Is een b.v.!. beschadigd of onleesbaa r 
geworden, dan kan aan den houder van het 
vliegtuig op diens verzoek een duplicaatbewijs 
worden uitgereikt. · 

4. In het geval , in het vorige lid bedoeld, 
is de houder verplicht het oorspronkelijke be
wijs uiterlijk den achtsten dag na de uitrei 
king aan het Departement van Waterstaat in 
te zenden. 
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§ 5. Uitoefening van toezicht buiten het 
Rijk in Eu1·opa. 

A ,·t. 95. 1. Met afwijking voor zooverre 
noodig van de bepalingen van dit hoofdstuk, 
kunnen in de gevallen, waarin vliegtuigen, 
welke zijn voorzien van een b.v.!., zich buiten 
het Rijk in Europa bevinden, de bevoegd
heden, welke met betrekking tot de beoordee
ling van de luchtwaardigheid en tot het ver
lengen van den geldigheidsduur zijn toegekend 
aan de autoriteiten hier te lande, worden uit
geoefend door of vanwege het bevoegde ge
zag van het land of het grondgebied, waar 
die vliegtuigen zich bevinden, m its met het be
voegde gezag van het betrokken land of grond
gebied ter zake een regeling is getroffen. 

2. Het bepaalde in den laatsten zin van 
het eerste lid van artikel 30bis alsmede in het 
tweede en derde lid van evengenoemd artikel 
vindt ten aanzien van een b.v.!. overeenkom
stige toepassing, met dien verstande, dat de 
voorloopige schorsing, als bedoeld in het derde 
1 id onder a van artikel 30bis, kan geschieden 
in de gevallen, bedoeld in artikel 92 van dit 
reglement. 

3. In geval van gebruikmaking van een 
regeling, als bedoeld in het eerste l id, blijft 
artikel 90 van dit reglement buiten toepassing. 

4. Een ingevolge het eerste en tweede lid 
verleende verlenging van den geldigheidsduur 
van een b.v.!. heeft dezelfde kracht a ls die, 
welke ingevolge artikel 90 is geschied. 

§ 6. Regeling b,e!,trelfende de gelijk.stelling 
•van bewijzen van luchtwaardigheid, welke 

buiten het Rijk in Europa zijn 
afgegeven. 

Art. 96. 1. Tenzij met een vreemd land, 
clan wel met Nederlandsch-Ind ië, Suriname of 
Curaçao een regeling is getroffen in zake de 
erkenning van bewijzen van luchtwaardigheid, 
welke door of vanwege het bevoegd gezag al
daar zijn afgegeven ten behoeve van vlieg
tuigen, welke hier te lande worden ingeschre
ven, zal in den regel tot gelijkstell ing van 
bewijzen van luchtwaardigheid, a ls bedoeld in 
artikel 17 der Luchtvaartwet, slechts worden 
overgegaan, wanneer daartoe met inachtne
ming van het tweede lid van dit artikel een 
aanvraag is ingediend, tegen de gel ij kstelling 
uit een technisch oogpunt ter beoordeeling 
van den Inspecteur geen bezwaren bestaan en 
ook aan de voorschriften van hoofdstuk XIII 
van dit reglement is voldaan. 

2. De in- het vorig lid bedoelde aanvraag 
geschiedt door indiening bij het Departement 
van Waterstaat van een behoorlijk ingevuld 
en onderteekend Ïormulier, waarvan exem
plaren kosteloos bij dat Departement verkrij g
baar zijn. 

3. Bij de aanvraag behooren te worden 
o vergelegd: 

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

b. de gegevens, noodig voor de beoordee
l ing, of uit een technisch oogpunt tegen gel ijk
stelling bezwaren bestaan; 

c. de gegevens. noodig voor de uitoefening 
van het toezicht op het behoud van de lucht
waardigheid. 

4. De gegevens, bedoeld in het vorig lid 
onder b, behoeven niet te worden overgelegd, 
wanneer het een vliegtuig betreft van een hier 
te lande in algemeenen zin genoegzaam be• 
kende constructie, zulks ter beoordeeling van 
den Inspecteur. 

Art, 97. 1. De bepalingen, vervat in § 3 
van deze afdeeling, a lsmede de artikelen 133 
en 135, vinden, voor zooverre mogelijk, over
eenkomstige toepassing ten aanzien van vlieg
tuigen, waarvan het bewijs van luchtwaardig
heid ingevolge artikel 17 van de Luchtvaart
wet is gelijkgesteld, of ten behoeve waarvan 
een aanvraag tot gelijkstelling is inged iend. 

2. De bepalingen, vervat in § 4 van deze 
afdeeling, vinden, voor zooverre mogelijk, 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
een ingevolge artikel 17 van de Luchtvaartwet 
verleende gelijkste lling, met dien verstande, 
dat: 

a. indien ter gelegenheid van de gelijk
stelling geen gegevens, a ls bedoeld in het 
derde lid van het vorig artikel onder b, zijn 
overgelegd en overlegging daarvan, alvorens 
tot verlenging van den geldigheidsduur der 
gelijkstelling wordt overgegaan, om bijzondere 
redenen wordt noodig geoordeeld, in den re
gel, indien de gevraagde gegevens n iet worden 
overgelegd, slechts dan tot verlenging van den 
geldigheidsduur der gelijkstelling wordt over
gegaan, wanneer hetzij wordt overgelegd een 
nieuw geldig bewijs van luchtwaardigheid, uit
gere ikt door het bevoegde gezag van het land 
of het grondgebied van herkomst van h et 
vliegtuig, hetzij eene verkl aring van even
bedoeld gezag, dat het vroeger afgegeven be
wijs van luchtwaardigheid opnieuw geldig is; 

b. indien ter gelegenheid van de gelijk
stelling geen gegevens, als bedoeld in het .der
de lid van het vorig artikel onder b, zijn over
gelegd en de gelijkstelling wordt geschorst of 
ingetrokken wegens herstellingen, wijzigingen 
of schade van het vliegtuig, de schorsing in 
den regel eerst dan wordt opgeheven, onder
scheidenlijk de gelijkstelling opnieuw wordt 
verleend, wanneer hetzij dezerzijds over vol
doende gegevens wordt beschikt om de lucht
waardigheid van het vliegtuig te kunnen be
oordeelen, hetzij wordt overgelegd een nieuw 
geldig bewijs van luchtwaardigheid of een ver
klaring, als hiervoren onder a bedoeld. 

§ 7. Uitreiking van bewijzen van 
deugdelijkheid. 

Art. 98. Door of vanwege Onzen Minister 
kunnen bewijzen van deugdelijkheid worden 
uitgereikt voor vliegtuigonderdeelen, motoren 
daaronder begrepen. Deze bewijzen hebben ten 
doel vast te stellen, dat het betrokken onder
deel met het oog op het gebruik, waarvoor het 
bestemd is, voldoende veilig is te achten. 

De bepalingen van dit hoofdstuk in zake de 
afgifte van b.v.!. vinden, voor zooverre moge
lijk, overeenkomstige toepassing ten aanzien 
van de afgifte van bewijzen van deugdelijk
heid. 
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AFDEELING II. 

Technische voorschriften voor de beoordeeling 
van de luchtwaardigheid van vliegtuigen. 

§ 1. Algemeene bepaling en definities. 

Art. 99. 1. De navolgende voorschriften 
gelden uitsluitend voor landvliegtuigen, welke 
vallen onder de omschrijving, vervat in den 
tweeden zin van punt II van het eerste lid van 
artikel 1. 

2. Voor landvliegtuigen, welke niet onder 
die omschrijving vallen, zocimede voor water
vliegtuigen of amphibie-vliegtuigen kunnen 
in elk afzonderlijk geval door Onzen Minister 
bijzondere eischen worden gesteld . 

3. Voor de toepassing van deze afdeel ing 
wordt verstaan onder: 

a. normalen toe8ta,ul van de lucht: 
den toestand, waarin de lucht zich bevindt 

bij een druk van 760 mm k"éik, een tempera
tuur van 15° C en een relatieve vochtigheid 
van O pct.; 

b. internationaal toerental en internationaal 
ver11~ogen van den motor: 

het grootste vermogen, ontwikkeld bij het 
hoogste toerental , waarbij de goede werking 
van den motor gedurende langen tijd verze
kerd wordt geacht, met inachtneming van de 
daarbij behoorende omstandigheden, zooals de 
druk in de zuigleiding. 

De waarden van deze twee grootheden wor
den in verband met de verrichte beproeving 
van den type-motor door den Inspecteur vast
gesteld. 

c. maximaal toe,·ental van den motor: 
het grootste aantal omwentelingen van den 

motor, waarbij de motor gedurende korten 
tijd kan loopen; 

d. belastingsgeval: 
het samenstel der krachten, welke de con

structie van een vliegtuig belasten, welk sa
menstel als maatstaf ter beoordeeling van de 
sterkte wordt gebezigd; 

e. maximum, toelaatbaa,· gewicht: 
het hoogste totale gewicht, tot hetwelk blij

kens een in het bewijs van luchtwaardigheid 
gestelde aanteekening het vliegtuig beladen 
mag worden. Een vliegtuig, beladen tot het 
maximaal toelaatbaar gewicht, wordt als vol
helast beschouwd. 

f. ,naximale snelheid: 
de snelheid, welker stuwdruk in lucht van 

den normalen toestand gelijk is aan de grootst 
mogelijke waarde, welke de stuwdruk berei
ken kan bij een horizontale vlucht, waarbij het 
internationale toerental en vermogen niet mag 
worden overschredèn. 

De maximale snelheid is gelijk aan 

V V P , waarin de V de snelheid en 
0.125 

p de soortelijke massa (in kg sec 2/m4 ) van 
de lucht is, bij welke deze grootst mogelijke 
waarde van den stuwdruk optreedt. 

g. vlieglijn: 
de horizontale lijn door het zwaartepunt van 

het volbelaste, horizontaal met maximale snel
heid in lucht van normalen toestand vliegende 
vliegtuig, gelegen in het vlak van symmetrie; 

h. stuurkrachten: 
de door den bestuurder of de besturingsin

richting op de stuurorganen uitgeoefende 
krachten. 

Voor de hoogtebesturing wordt daaronder 
verstaan een kracht, welke werkt in langs
scheepsche richting en aangrijpt aan den 
handgreep van den stuurknuppel of aan den 
omtrek van het stuurwiel. 

Voor de clwarsbesturing wordt claaronde1· 
verstaan een kracht, welke werkt in clwars
scheepsche richting en aangrijpt aan den 
handgreep van den stuurknuppel , of de som 
van twee gelijke, tegengesteld gerichte krach
ten, welke werken langs de raaklijnen aan den 
omtrek van het stuurwiel en aangrijpen in 
twee diametraal tegenover elkaar gelegen pun
ten. 

Voor de richtingsbesturing wordt daaronder 
verstaan een kracht, welke werkt in langs
scheepsche richting en aangrijpt -op den voet
steun aan een zijde van het voetenstuur. 

§ 2. Eischen aan de algemeene inrichting, 
instrumenten en uitru,sting te stellen. 

A. A I g e m e e n e i n r i c h t i n g . 

1. Algemeene eischen. 

Art. 100. 1. Het uitzicht vanuit de bestuur
derszitplaats moet zooclanig zijn, dat, bij nor
maal gebruik van het vliegtuig, de bestuurder 
kan overzien, of ten gevolge van de stuurbe
wegingen gevaar voor botsing bestaat. 

2. Indien een vliegtuig één bestuurders
zitplaats heeft, moet deze in het vlak van 
symmetrie van het vliegtuig, clan wel links 
daarvan zijn gelegen. Indien een vliegtuig 
twee of meer bestuurclerszitplaatsen heeft, moet 
de hoofdzitplaats in het vlak van symmetrie, 
clan wel links daarvan zijn gelegen en de zit
plaats van den tweeden bestuurder in het vlak 
van symmetrie dan wel rechts daarvan zijn 
gelegen. 

3. Indien de bestuurdersruimte(n) van ven
sterruiten is (zijn) voorzien, moet een inrich
ting aanwezig zijn, welke het mogelijk maakt 
te voorkomen, dat het uitzicht van den be
stuurder door neerslag of anderszins wordt be
lemmerd. 

Art. 101. 1. Zitplaatsen moeten op zooda
nige wijze zijn geplaatst, dat bij het breken 
van de bladen van een luchtschroef het ge
vaar voor de inzittenden zooveel mogelijk 
wordt beperkt. 

2. H et vliegtuig moet zoodanig zijn ge
bouwd, dat bij een landing met een te groote 
verticale snelheid of bij het over den kop 
sl aan de kans op letsel voor de inzittenden 
zooveel mogelijk wordt beperkt. 

Art. 102. Gesloten verkeersvliegtuigen, be
stemd voor het vervoer van passagiers, behoo
ren voorzien te zijn van (een) goed toeganke
lijke(n) nooduitgang(en) van voldoende af
metingen, welke ook na eenige vervorming 
van de kajuit, van binnen uit gemakkelijk 
kunnen (kan) worden geopend. Voor iedere 
vier passagiers moet tenminste één nooduit
gang aanwezig zijn. Ramen en deuren mogen 
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als nooduitgang worden bestemd, mits zij van 
zoodanige afmetingen zijn , dat aan de boven
ge telde eischen wordt voldaan. 

Art. 103. Vensterruiten moeten zijn ver
vaardigd van zoodanig materiaal , dat den in
zittenden bij breuk geen letsel kan worden 
toegebracht. 

Art. 104. De luchtschroef(ven) moet(en) 
zoodanig zijn geplaatst, dat de afstand van 
den schroefcirkel tot het horizontale vlak, 
gaande door de aanrakingspunten van het 
vliegtuig met den grond, grooter is dan 0.10 
rn, wanneer het vliegtuig op den grond staat, 
terwijl het veerende gedeelte van het onder
stel geheel ingedrukt is en de vlieglijn hori
zontaal is, alsmede in den stand, waarin het 
onderstel en de staartsteun (het staartwiel) 
het horizontale vlak raken. Tevens moet de 
hoek tusschen de vlieglijn en het vlak, gaande 
door de aanrakingspunten der wielen en het 
onderste punt van de(n) schroefcirkel (s), wan
neer het veerende gedeelte van het onderstel 
geheel is ingedrukt, grooter zijn dan 8°. 

Art. 105. In gesloten vliegtuigen moet de 
ventilatie aan redelijke eischen voldoen; de 
inzittenden mogen geen hinder van de uitlaat
gassen der motoren ondervinden. 

A1·t . 106. 1. De kleur van de pijpleidingen 
dient bij voorkeur te worden gekozen in over
eenstemming met de internationale normali 
satie-voorschriften. 

2. De inrichting van don brandstoftoevoer 
naar de motoren moet zoodanig zijn, dat de 
inhoud van de tanks geheel of bijna geheel 
tijdens de vlucht kan worden verbruikt. Tevens 
moet evenbedoelde inrichting zoodanig zijn, 
dat met een geringe hoeveelheid brandstof 
veilig kan worden opgestegen. 

3. De tanks voor de motorbrandstof mogen 
bij een inwendigen overdruk van 0.2 atmos
feer geen lekkage of overmatige vormverande
ringen vertoonen. Tijdens de beproeving mag 
de tank op dezelfde wijze als in het vliegtuig 
worden ondersteund. Overigens moeten de 
tanks als onderdeelen van het vliegtuig vol
doen aan de sterkte-eischen. 

Art. 107. 1. Indien het vliegtuig van wiel
remmen is voorzien, moet de constructie zoo
danig zijn, dat het in werking stellen van de 
remmen bij achteruitrijden geen beschadiging 
van eenig deel van het vliegtuig tengevolge 
kan hebben. 

2. Het onderstel en de staartsteun (het 
staartwiel) moeten zoodanig zijn gebouwd, dat 
deze onder normale omstandigheden het lucht
vaartterrein zoo min mogelijk beschadi gen. 

3. Indien het vliegtuig is voorz ien van een 
intrekbaar onderstel ( en ( of) staartwiel) , moet 
in de bestuurdersruimte duidelijk zichtbaar 
zijn, in welken stand het onderste l (en (of) 
staartwiel) zich bevindt. 

2. Eischen in verband met brandgevaar. 

Art. 108. 1. De tanks, de leidingen en de 
kranen voor de brandstof en de smeerolie voor 
de(n) motor(en) moeten van een zoodanige 
constructie zijn en zoo zijn aangebracht, dat 
bij een normaal gebruik van het vliegtuig, 
b.v. door zich ontwikkelende dampen in geslo
ten ruimten of door opeenhooping van bra nd
stof bij lekkage, geen brandgevaar kan ont
staan. 

2. De aa11leg van leidingen en kranen voo1· 
de brandsoof en de smeerolie moet zoodanig 
zijn, dat lekkende brandstof of smeerolie steeds 
naar buiten en 'Op zoodanige wijze wordt af
gevoerd, dat bij terugslag in den carburateur 
geen brand ka n worden veroorzaakt. Deze 
leidingen moeten op zoodanige wijze worden 
aangelegd, dat zij zoo weinig mogelijk aan 
belasting door trillingen onderhevig zijn en 
steeds gemakkelijk kunnen worden gecontro
leerd. De aansluitingen en kranen moeten ge
makkelijk toegankelijk zijn. 

3. De tanks, de leidingen met de aanslui 
tingen en de kranen voor de motorbrandstof 
moeten van zoodanige material en vervaardigd 
zijn, dat zij niet op gevaarlijke wijze door de 
motorbrandstof aangetast kunnen worden. 

4. Zooveel mogelijk moet zoowel de leiding 
voor de motorbrandstof bij de(n) carburateur(s) 
als de leiding voor de motorbrandstof bij de 
tanks afgesloten kunnen worden door kranen, 
waarvan de bedieningsorganen onmiddellijk 
onder het bereik van de bemanning zijn ·gele
gen. De open of gesloten stand van de kranen . 
moet voor de bemanning duidelijk zichtbaar 
zijn. De kranen moeten lekvrij en van een 
zoodanige constructie zijn, dat zij snel geopend 
en gesloten kunnen worden, niet kunnen gaan 
vastzitten of kunnen dicht trillen. Zij moeten 
zoodanig worden aangebracht en beschermd, 
dat de stand daarvan niet onopzettelijk kan 
worden gewijzigd. 

5. De uitlaatbu izen en andere sterk ver
warmde deelen van de(n) motor(en) moeten 
zoo zijn aangebracht, dat geen deel van het 
vliegtuig op gevaarlijke wijze wordt verw.a1md. 
Deelen van uitlaatbuizen, welke binnen het 
vliegtuig zijn aangebracht, moeteri door een 
afscherming van metaal van de naastbijliggen
de deelen zijn gescheiden, waarbij de ruimte 
tusschen deze afscherming en de uitlaatbuizen 
met de buitenlucht in verb inding moet staan. 

Art. 109. 1. Elke motor, welke in of voo,· 
een romp of vleugel wordt gemonteerd, moet 
daarvan zijn gescheiden door een brandschat 
van een goedgekeurde constructie. · Gaten tot 
doorlating van stangen, leidingen, enz. moeten 
zoo goed mogelijk worden afgedicht. 

2. De tanks voor de motorbrandstof moeten 
zoodanig zijn bevestigd, dat ook bij zware 
stooten geen lek kan ontstaan. De tankruimten 
moeten goed afwaterend en geventileerd zijn. 

3. Alle metalen deelen, welke niet dienen 
voor het geleiden van electrischen stroom, 
moeten geleidend met elkaar verbonden zijn. 

4. Door of vanwege Onzen Minister worden 
voorschriften gegeven met betrekking tot den 
aanleg van de electrische en de radio-electri 
sche install at ie, zoom ede met betrekking tot 
inrichtingen ter voorkoming van het gevaar, 
verbonden aan blikseminslag. 

3. Eischen aan de bcsturings- en bedieninys
organen te stellen. 

Art. 110. 1. De besturings- en bedi'lnings
organen moeten zoo zijn aangebracht, dat zij 
gemakkelijk kunnen worden geïnspecteerd. 

2. De besturingsorganen moeten zoodanig 
zijn uitgevoerd, dat bij breuk van een der dee
len in het samenstel, waarin de breuk op
treedt, tenminste een gedeeltelijke besturing 
behouden blijft, tenzij de vliegeigenschappen 
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zoodanig zijn, dat met het vliegtuig toch veilig 
kan worden gevlogen en geland. 

3. De besturingsinrichting moet zóó zijn 
aangebracht, dat onbevoegden geen invloed 
op de besturing kunnen uitoefenen en dat be
klemd geraken van de onderdeelen onmoge
lijk is. 

4. De uitslag der roeren moet, ongeacht of 
op andere plaatsen beperkingen van de bewe
ging van de stuurorganen noodig zijn, be
grensd worden door aanslagen, welke in de 
onmiddellijke nabijheid van de roeren zijn 
aangebracht. · 

5. Bij het gebruik van voetpedalen mag de 
totale draaiing van het steunvlak der voeten 
niet grooter zijn dan 45°. De voeten moeten 
gemakkelijk de uiterste standen van het voe
tenstuur· kunnen inemen. • 

Art. 111. Het hoogteroer moet zoodanig zijn 
uitgevoerd, dat de linker en rechter helft geen 
bewegingen ten opzichte van elkaar kunnen 
uitvoeren, wanneer de stuurkabels losgenomen 
zijn. 

Art. 112. 1.' De bewegingsinrichting van de 
besturingsorganen moet zoodanig zijn, dat: 

a. het naar achteren bewegen van den 
stuurknuppel of het stuurwiel het achterste 
deel van het vliegtuig neerwaarts doet draaien 
om de dwarsas ; 

b. het naar rechts be,vegen van den stuur
knuppel of het volgens de beweging van de 
wijzers van een uunverk draaien van het 
stuurwiel het vliegtuig om zijn lengteas doet 
draaien met de rechter vleugelhelft naar om
laag; ' 

c. het naar voren brengen van de rechter 
helft van het voetenstuur het vliegtuig om de 
topas doet draaien met de linkervleugelhelft 
naar vóren. 

2. Het bedieningsorgaan voor het regelen 
van den gastoevoer moet bij voorkeur kunnen 
worden bewogen in een vlak, evenwijdig aan 
het vlak van symmetrie van het vliegtuig en 
wel zoodanig, dat bij het naar voren ·bewegen 
van den bedieningshefboom het toerental van 
den motor wordt verhoogd. · 

3. Het bedieningsorgaan voor het bedienen 
van het horizontaal stabilisatievlak moet bij 
voorkeur kunnen worden bewogen in een vlak, 
evenwijdig aan het vlak van symmetrie van 
het vliegtuig, met dien verstande, dat de 
bewegingsinrichting zoodanig zij, dat het 
vliegtuig gaat stij gen, indien een hefboom of 
de bovenkant van een handwiel naar achteren 
wordt gebracht. 

4. H et bedieningsorgaan voor het bedienen 
van het kielvlak moet bij voorkeur kunnen 
worden bewogen in een vlak loodrecht op het 
vlak van symmetrie van het vliegtuig, met 
dien verstande, dat de bewegingsinrichting 
zoodanig zij , dat het v liegtuig een draaiing 
om ·de topas gaat uitvoeren met de linker
vleugelhelft naar voren, indien een hefboom 
naar rechts of een handwiel in de richting 
van de wjjzers van een uurwerk wordt bewo
gen. 

B. In strumenten en uitrusting. 

Art. 113. Verkeersvliegtuigen moeten zijn 
voorzien van de hiernavolgende instrumenten 
en uitrusting: 

a. I n s t r u m e n t e n. 
1. Cont,·iile-instrumenten . 
één, onderscheidenlijk, ingeval het maximum 

toelaatbaar gewicht van het vliegtuig 3000 kg 
of meer bedraagt, twee hoogtemeters; 

een snelheidsmeter, welke geschikt is om de 
maximale horizontale snelheid van het vlieg
tuig aan te geven; 

een I angs-hell ingmeter; 
een toerenteller voor eiken motor, waarop 

met een roode streep het maximaal toerental 
aangegeven is of waarbij op andere wijze dui
delijk is aangegeven, welk het maximaal toe
rental van den betrokken motor is; 

een uurwerk; 
een benzinestandaanwijzer voor elke·n hoofd

tank, waarop in tenminste één stand van het 
vliegtuig de aanwezige hoeveelheid brandstof 
duidelijk kan worden afgelezen. De stand van 
het vliegtuig, waarvoor de meter geijkt is , 
moet op of bij het instrument worden aan
gegeven. 

2. N avigatie-inst,·umenten. 
een kompas, dat onder het onmiddellijke ge

zichtsbereik van den bestuurder moet zijn op
gesteld ; 

een bochtaanwijzer, kunstmatige horizon of 
dergelijk instrument, dat het vliegen zonder 
zicht mogelijk maakt, behoudens door den In
specteur te verleenen ontheffing. 

Uit een vel"klaring, afgelegd door een daar
toe door of vanwege Onzen Minister bevoegd 
verklaard persoon of lichaam moet blijken. 
dat bij den bouw van het vliegtuig op behoor
lijke wijze rekening is gehouden met de op
stel ling van het kompas en dat het kompas 
naar behooren is gecompenseerd. 

Het kompas moet telkens, wanneer zulks 
door den Inspecteur noodig wordt geoordeeld , 
opnieuw door een daartoe bevoegd verklaard 
persoon wordtm gecompenseerd. In het vlieg
tuig moet, zoolang het aan het verkeer deel
neemt, een geregeld bijgehouden foutenlijst 
aanwezig zijn . 

De instrumenten moeten zoodanig zijn inge
richt en opgesteld, dat met het vliegtuig zon
der zicht een bepaalde baan kan worden ge
vlogen. 

3. Behalve de hiervoren genoemde contróle
instrumenten moeten nog instrumenten, b.v. 
thermometers en oliedrukmeters, zijn aange
bracht, welke voor het veilig gebruik of de 
controle van den motor worden noodig geacht. 

b. V e r b a n d m i d d e I e n. 
Een verbandtrommel, waarvan de inhoud 

aan de door of vanwege Onzen Minister ge
stelde e ischen voldoet. De verbandtrommel 
moet op een duidelijk zichtbare plaats zijn 
aangebracht. 

c. G e re e d s c h a p. 
Eenig. gereedschap voor hulp bij ongevallen. 
d. B r a n d b I u s c h m i d d e I e n. 
1. Verkeersvliegtuigen, bestemd voor het 

vervoer van passagiers, moeten, behoudens in 
het hieronder volgende geval , voorzien z,ijn 
van tenminste twee brandbluschapparater:, 
waarvan het eene voor den bestuurder vanaf 
zijn zitplaats, het andere voor de passagiers 
gemakkel ijk bereikbaar moet zijn. 
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In verkeersvliegtuigen voor het vervoer van 
ten hoogste zes passagiers, waarbij de plaats 
van den bestuurder niet van die der pa sa
giers is ge cheiden, kan worden volstaan met 
één brandbl usch apparaat, hetwelk zoowel voor 
den bestuurder als voor de pa agiers gemak
kelijk bereikbaar moet zijn. 

In verkeer vliegtuigen, uitsluitend bestemd 
voor het vervoeren van vracht, kan eveneens 
worden volstaan met één brandbluschapparaat, 
dat voor den bestuurder gemakkelijk vanaf 
zijn zitplaats bereikbaar moet zijn. 

Bij gesloten vliegtuigen moet de vulling van 
het brandbluschapparaat zoodanig zijn, dat bij 
het gebruik geen bedwelmende, verstikkende 
of vergiftige gassen worden gevormd. 

2. Bij vliegtuigen, waarbij motoren achter, 
in of vóór den vleugel zijn gebouwd, moet een 
zoodanige inrichting aanwezig zijn, dat blus
sching van een brand in de ruimten in de na
bijheid van deze motoren mogelijk is. 

e. V e i I i g h e i d s g o r d e I s. 
D e bestuurderszitplaats(en) en elke open 

zitplaats moet(en) van een veiligheidsgordel 
ûjn voorzien. 

Veiligheidsgordels en hun bevestiging aan 
het vliegtuig moeten aan de door of vanwege 
Onzen Minister te stellen eischen voldoen. 

f. 0 v e r i ge i n r i c h t i n g. 
In het vliegtuig moet goed zichtbaar een 

door den Inspecteur goedgekeurd ladingsvoor
·chrift zijn aangebracht. 

De maxim ale horizontale snelheid moet goed 
zichtbaar voor den bestuurder in het vlieg
tuig zijn aangegeven. 

Op den romp van het vliegtuig moet op een 
goed zichtbare plaats worden vermeld het 
leeggewicht, zooals dat in het bewijs van 
luchtwaardigheid is omschreven en het maxi
mum toelaatbaar gewicht. 

Art. 114. Vliegtuigen, niet zijnde verkeers
vliegtuigen, moeten zijn voorzien van de hier
navolgende instrumenten en uitrusting: 

a. I n s t r u m e n t e n. 

1. Oontróle-instrumentcn. 
één, onderscheidenlijk, ingeval het maximum 

toelaatbaar gewicht van het vliegtuig 3000 kg 
of meer bedraagt, twee hoogtemeters; 

een snelheidsmeter, welke geschikt is om de 
maximale horizontale snelheid van het vlieg
tuig aan te geven; 

een toerenteller voor eiken motor, waarop 
1net een roode streep het maximaal t.oere ntal 
aangegeven is of waarbij op a ndere _wijze dui
delij k is aangegeven, welk het maximaal toe-
1·ental van den betrokken motor is; 

een benzinestandaanwijzer voor eiken hoo[d
tank, waarop in tenminste één stand van het 
vliegtuig de in den tank aanwezige hoeveel
he id brandstof duidelijk kan worden afgelezen. 
D e stand van het vliegtuig, waarvoor de meter 
geijkt is, moet op of bij het instrument worden 
aangegeven. 

2. N avigatie-instru,nenten. 
een kompas, behoudens door den Inspecteur 

te verleenen ontheffing; 
een bochtaanwijzer, kunstmatige horizon of 

dergelijk instrument, dat het vliegen zonder 

zicht mogelijk maakt, behoudens door den 
Inspecteur te verleenen ontheffing. 

3. Behalve de hiervoren genoemde contröle
instrumenten moeten nog instrumenten, bijv. 
thermomet.ers en ol iedrukmet.ers, worden aan
gebracht, welke voor het veilig gebruik of de 
contröle van den motor worden noodig geacht. 

b. B r a n d b I u s c h m i d d e I en. 
een brandbluschapparaat, dat voor den be

stuurder gemakkelijk vanaf zijn zitplaats be
re ikbaar moet zijn. 

Bij gesloten vliegtuigen moet de vulling van 
het brandblu chapparaat zoodanig zijn, dat bij 
het gebruik geen bedwelmende, verstikkende 
of vergiftige gassen worden gevormd. 

Bij vliegtuigen, waarbij motoren achter, in 
of voor den vleugel zijn gebouwd, moet een 
zoodanige inrichting aanwez ig zijn, dat blus
sching van een brand in de ruimten in de na
bijheid van deze motoren mogelij k is. 

Art. 115. 1. De in de artikelen 113 en 114 
genoemde instrumenten en uitrustingsmiddelen 
moeten van een goedgekeurd type zijn. 

2. D e instrumenten moeten voldoende nauw
keurig en betrouwbaar aanwijzen. 

§ 3. Sterkte-eischen voor vliegtuigen. 

Art. 116. H et bewijs van voldoende sterkt.e 
van het vliegtuig en zijn onderdeelen moet 
worden geleverd voor de door of vanwege 
Onzen Minist.er te tellen belastingsgevallen. 
Dat bewijs kan worden geleverd door bereke
ning of door bela tingsproeven, met dien ver
stande, dat de bela tingsproef moet geschieden 
in de gevallen, waarin de berekening naar het 
oordeel van den Inspecteur onvoldoende be
trouwbaar wordt geacht. 

Art. 117. De berekening en (of) de belas
tingsproef moeten geschieden ten genoegen 
van den Inspecteur met inachtneming van de 
door of vanwege Onzen Min ister te stell en 
eischen en te geven aanwijzingen . 

§ 4. Sterkte-eischen voor luchtschroeven. 

Art. 118. Zoolang voor luchtschroeven door 
of vanwege Onzen Minister nog geen alge
meene sterkte-eischen zij n gegeven, zal de 
sterkte in elk geval afzonderlijk door den In
specteur worden beoordeeld. 

§ 5. Eischen betreffende de vlieg
eigenschappen. 

A. A I g e m e e n e b e p a I i n g. 

Art. 119. 1. Bij de krachtens d eze para
graaf te stellen eischen word(t) (en) de mo
tor(en), tenzij anders is bepaa ld , gedacht voor
zien te zijn van (een) bij behoorende schroe(f)
(ven), als bedoeld in artikel 125, welke op 
het b.v.!. vermeld zal (zullen) worden. 

2. Indien niet anders i bepaald, zullen alle 
opgaven over vliegeigenschappen gelden voor 
den normalen toe tand van de lucht. 

B. 0 p s t ij g e n e n I a n d e n. 

Art. 120. Het vliegtuig moet, voor zooverre 
het opstijgen en landen betreft, vol doen aan 
de door of vanwege Onzen Minister te stellen 
eischen. 

Art. 121. Aan de in het vorig artikel be
doelde eischen moet het vliegtuig voldoen, 
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wanneer het volbelast is en het zwaartepunt 
zich in de uiterste standen bevindt. 

Art. 122. Ook bij die ladingstoestanden, 
welke daarvoor het minst geschikt zijn, moet 
zonder bezwaar op normale wijze kunnen wor
den geland. Ongewenscht springen of bokken 
bij den aan- of uitloop mag niet voorkomen. 

C. S t a b i 1 i t e i t , b e s t u u r b a a r h e i d 
e n s t u u r k r a c h te n. 

Art. 123. De eischen aan de vliegtuigen te 
stellen in zake sta bil it,Ait, bP-stuurbaarheid en 
de grootte van stuurkrachten worden door of 
vanwege Onzen Minister vastgesteld. 

Art. 124. 1. De vliegtuigen moeten aan de 
in het vorige artikel bedoelde eischen voldoen 
in de navol gende omstandigheden: 

het vliegtuig is volbelast; 
de tanks voor de motorbrandstof zijn gevuld 

met de minimale hoeveelheid brandstof, ver
deeld over alle tanks, waarmede nog kan wor
den gevlogen en het vl iegtuig is beladen met 
rle minimale la ding, welke toegestaan wordt ; 

de lading is zoodanig verdeeld, dat het 
zwaartepunt van het vliegtuig in de uiterste 
standen komt ; 

het onderstel is, indien het verstelbaar is, 
gesteld in de standen, welke bij het gebrnik 
van het vliegtuig voorkomen; 

de motor(en) draai (t) (en) met de toeren
tallen, welke in de praktijk kunnen voorko
men en met geheel geopende, zoowel als met 
gesloten gasklep. 

2. Tijdens een proef mogen, tenzij zulks 
wordt toegestaan, geen veranderingen aan het 
vliegtuig worden aangebracht. 

3. In bijzondere gevallen kan geëischt wor
den, dat ook bij andere lad ingstoestanden en 
andere regeling van de motoren, als in het 
eerste I id omschreven, proeven worden ver-
1·icht. 

§ 6. B eproeving van vliegtuigen en 
vlieg tuigenonde1·deel en. 

Algemeen. 
Art. 125. 1. Bij de proefnemingen, in deze 

paragraaf bedoeld, moet(en) de motor(en) , 
tenzij anders is bepaald, :voorzien zijn van 
(een) bijbehoorende luchtschroe(f) (ven), waar
onder wordt(en) verstaan een of meer van de 
voor het type-vliegtuig goedgekeurde lucht
schroeven, waarmede de motor hij het gebruik 
van het vliegtuig zal worden uitgerust, met 
dien verstande, dat, indien de spoed van de 
schroefbladen aa.n den grond verstelbaar is, 
de luchtschroef de afstelling moet bezitten, 
welke tijdens het gehruik van het vliegtuig 
zal worden toegepast. 

2. Het gewicht van het vliegtuig, zoomede 
het zwaartepunt moet worden bepaald met 
behulp van weegschalen van voldoende nauw
keurighei d. 

Art. 126. 1. Het onderzoek naar de vlieg
eigenschappen van trpe-vliegtuigen di t;!1t te 
geschieden door vliegproeven, waarb1J het 
vliegtuig zal worden bestuurd door een daar
toe door Onzen 1'11:inister aangewezen vlieger, 
die in Overheidsdienst moet zijn (Rijksvlie
ger ). 

2. De vluchten door den Rijksvlieger zul len 
eerst worden gehouden, nadat het vliegtuig is 
ingevlogen door een door den aanvrager van 

het b.v.!. aangewezen vlieger, en nadat is aan
getoond, dat de vluchten, noodig ter contröle 
van de vliegeigenschappen, veil ig kunnen 
worden uitgevoerd . 

Art. 127. 1. Bij de proefvluchten mag het 
maximaal toelaatbare toerental en het maxi
maal vermogen van de(n) motor( en) niet wor
den overschreden. 

2. Indien zulks door den Inspecteur nood
zakelijk wordt geoordeeld, moet het vliegtuig 
door de zorg van den aanvrager van het b. v .1. 
naar een te bepalen luchtvaartterrein worden 
overgebracht, opdat aldaar de contröle van de 
vliegeigenschappen kan geschieden. 

Art. 128. De aanvrager van het b.v.!. voor 
een serie-vliegtuig kan in het algemeen vol
staan met verwijzing naar de beproeving van 
het type-vliegtuig. In bijzondere gevallen kan 
door den Inspecteur worden verlangd, dat 
ook met een serie-vliegtuig proefnemingen ge
schieden. 

Geëischte vluchten, zoowel voo1· type- als voor 
serie-vliegtuigen. 

A 1·t. 129. 1. Behalve vluchten ter contröle 
van de vliege igenschappen, zull en verkeers
vliegtuigen een vlucht van drie opeenvolgende 
uren, de andere vliegtu igen een vlucht van 
één uur, in het algemeen zonder onderbreking, 
of, indien zulks noodig geoordeeld wordt, met 
enkele tusschenl andingen moeten uitvoeren. 
Bij het vertrek moet het toestel volbelast zijn. 

2. Bij die proefvlucht(en) moet(en) de 
motor(en) met ongeveer 9/10 van het interna
tionaal toerental loopen, met dien verstande, 
dat hij (zij) gedurende tenminste een kwar
tier moet(en) Ioopen zoowel met een wisselend 
toerental als met het internationaal toeren
tal , tenzij dit toerental niet bereikt kan wor
den, in welk geval moet worden gevlogen 
met het grootste toerental, dat in horizontale 
vlucht bereikt kan worden, en met geheel ge
opende gasklep (zoo noodig stij gend), waarbij 
het maximaal toerental niet m ag worden 
overschreden. 

3. Indien het vliegtuig voorzien is van 
(een) in de vlucht verstelbare schroe( f) (ven) 

zoogenaamde bestuurbare schroeven - , 
moet(en) deze met verschillende in de vlucht 
mogelijke bladstanden beproefd worden. 

4. Onverminderd hetgeen hiervoren is be
paald, moet gedurende de proefvlucht de 
goede werking van alle instrumenten worden 
nagegaan; bovendien zal worden nagegaan, 
of de temperaturen van de(n) motor (en) bin
den de daarvoor vastgestelde g renzen blijven; 
zulks geldt mede ten aanzien van cylinderkop-, 
olie- of eventueel watertemperaturen. De koel
inrichting van de(n) motor(en) moet zoodanig 
zijn, dat de goede werking onder alle omstan
dighe den bij verschill ende temperaturen van 
de lucht verzekerd blijft . 

5. Voor serie-vliegtuigen, niet zijnde ver
keersvliegtuigen, waarvan het maximum toe
laatbaar gewicht 1000 kg of minder bedraagt, 
kan worden volstaan met een proef van een 
half uur. 

6. Het vliegtuig mag bij de in dit artikel 
bedoelde vlucht(en) geen gebreken vertoonen; 
gedurende de vlucht(en) mogen zich bij ver
schi llend toerental van de(n) motor (en) geen 
overmatige trillingen voordoen. 
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7. Bij de in dit artikel bedoelde vluchten 
zal het vliegtuig in den regel worden bestuurd 
door den in artikel 126 bedoelden Rijksvlieger, 
met dien verstande, dat een serievliegtuig ook 
mag worden bestuurd door een door of va,i
wege Onzen Minister daarvoor bevoegd ver
klaard persoon, die niet in 's Rijks dienst is. 
In dat geval moet zoo spoedig mogelij:,; over 
het verloop der proefvlucht(en) en de bijzon
derheden , welke ûch daarbij hebben voorge
daan, een rapport bij den Inspecteur wordPn 
ingediend. 

8. De vluchten, welke noodig zijn ter con
trole van de vliegeigenschappen, sterkte, stijf
heid, enz., kunnen geheel of gedeeltelijk wor
den gecombineerd met de in dit artikel 
bedoelde vluchten. In dat geval zal de duur 
daarvan in het algemeen worden verlengd. 

Type-rnoto,·en. 

Art. 130. Ten aanzien van een type-motor 
of een gewijzigden serie-motor kunnen uitge
breide proeven worden geëischt. Zoo, .,rng om
trent die proeven door of vanwege Onzen Mi
nister nog geen a lgemeene eischèn zijn gesteld, 
kunnen in elk afzonderlijk geval daartoe door 
den Inspecteur bijzondere eischen worden ge
steld. 

Se1Tie-,notoren. 

Motoren, besternd voor v,erkeersvliegtuigen. 

Art. 131. 1. Elke motor moet, na inge
loopen te zijn, behalve in het hierna onder 5 
bedoelde geval, gekoppeld aan een goedge
keurde i-em of schroef, de volgende proef 
ondergaan: 

de motor moet gedurende een half uur loo
pen met het internationale vermogen en 
toerental; binnen een half uur daarna moet 
een proef begonnen worden, waarbij de motor 
gedurende drie uren moet loopen mèt onge
veer 0. 9 van het internationale vermogen bij 
het internationale toerental; onmiddellijk na 
de vorige proef moet ·de motor gedürende tien 
minuten met zoogenaamd gesloten gasklep 
loopen en daarna bij opening van de gasklep 
zonder haperen op het maximale toerental ko
men. 

2. De motor mag tijdens de proeven niet 
gestopt worden; geen onderdeel mag tijdens 
de proeven worden hersteld of vervangen. De 
goede werking van alle bedieningsorganen, die 
invloed op den gang van den motor uitoefe
nen (b.v. magneten, carburateurs, ventilateur, 
enz.)' moet gedurende of na de drie-uursproef 
worden onderzocht. 

Indièn het noodig is de proef te onderbreken 
moet deze herhaald worden. 

3. De motor moet na de onder 1 omschre
ven proeven gedemontèerd worden, ten einde 
onderzocht te worden. Indien bij dat onder
zoek blijkt, dat overmatige slijtage heeft plaats 
gevonàeii of dat hoofddeelen van deó motor 
niet meer in goeden staat verkeeren, kan wor
den bepaald, aat na montage van nieuwe on-
0derdeeleri, de onder 1 bedoelde proeven geheel 
of gedeeltelijk herhaald zullen worden. De 
hierna volgendè hernieuwde inspectie behoeft 
zich in' den regel slechts uit te strekken tot de 
nieuw gemonteerde hoofddeelen. 

4. Na inspectie, in orde bevinding en mon
tage moet de motor gedurende tenmi'nste vijf-

tien minuten achtereen met 0.9 van het inter
nationale toerental, gedurende vijf minuten 
met het volle internationale toerental en ge
durende tien minuten met zoogenaamd ge
sloten gasklep loopen, waarna de motor bij 
opening van de gasklep zonder haperenr het 
maximale toerental moet kunnen bereiken. 

5. In bijzondere gevallen kan word,in be
paald, dat de belasting van den motor met 
een schroef in het vliegtuig geschiedt. De 
proef geschiedt op dezelfde wijze en gedurende 
denzelfden tijd a ls omschreven in de vorige 
leden, met dien verstande, dat het toerental 
tenminste 29/30 moet bedragen van het toeren
tal, hetwelk de motor bij volgas bereikt wan
neer het vliegtuig stijgt. 

6. V an inrichtingen ter regeling ,van den 
motor, welke bestemd zijn alleen op een be
paalde hoogte te worden gebruikt, kan worden 
verlangd, dat zij op die hoogte worde~ be
proefd. 

Motoren, besternd voor vliegtuigen, ni~t zijnde 
verkeersvliegtuigen. 

Art. 132. Voor motoren, niet bestemd voor 
verkeersvliegtuigen, zullen de hiervoren in 
artikel 131 genoemde bepalingen geldeµ, met 
dien verstande, dat de duur der beproeving 
de helft mag bedragen van de in dat artikel 
genoemde tijden. 

Geëischte vluchten voor gewijzigde of 
hentelde vliegtuigen. 

Art. 133. 1. Vliegtuigen, waarvan het b'.v.l. 
op grond van een der gevall en, genoemd on
der a,, b en c van artikel 91, is ingetrokken, 
dan wel geschorst, moeten, nadat zij ~ijn ge
wijzigd of hersteld, \Vorden onderworpen aan 
een proefvlucht van denzelfden duur en van 
overeenkomstigen' aard, a ls voor een serie
vl iegtuig van het betrokken type in artike l 
129 is bepaald: · :: 

2. Vliegtuigen, welke in onderhoud zijn ge
weest of welke, zonder dat het b. v.i. is inge
trokken of geschorst, een wijziging of herstel 
ling hebben ondergaan aàn de hoofildeelen, 
waaronder worden verstaan ·de ' deelen, die 
döor den Inspecteur als zoodanig worden' aan
gewezen, moeten, behoudens het bepaalde in 
het volgend lid, een nieuwe proefvlucht uit
voeren, waarvan de tijdsduur voor · verkeers
vliegtuigen tenminste één uur en voor de 
overige . vliegtuigen tenminste een hal'f uur 
moet bedragen. 

3. Indien een of meer motoren zijn vervan
gen door andere moet het vliegtuig een proef
vlucht van tenminste 10 minuten hebben uit: 
gevoerd, voordat met het vliegtuig andere per
sonen dan de in artikel 126 bedoelde vlieger 
en de voor een proefvlucht noodzakelijke be
manning mogen worden vervoerd. 

4. H et vliegtuig kan bij de in de vorige 
leden bedoelde vluchten behalve doot den 
Rijksvlieger bestuurd worden door een .door 
of vanwege Onzen Minister daartoe bevoegd 
verkl aard persoon, die niet in 's-Rijks dienst is. 

Geëischte proeven voor hentelde of na,gezien e 
motoren. 

Art. 134. 1. Onder een herstelden mótor 
wordt in dit artikel verstaan een motor, waar
van door den Inspecteur als hoofddeeleh aan-
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gewezen deelen zijn hersteld. Onder een nage
zienen motor wordt verstaan een motor, welke 
gedemonteerd is en waaraan vóór het weder 
monteeren als voornaamste werkzaamheden· 
hebben plaats gehad schoonmaken, pasmaken 
van · draaipunten, opschuren van kleppen en 
verwisselen van enkele onderdeelen. door 
nieuwe. 

2. Een herstelde motor, bestemd voor een 
verkeersvliegtuig, moet worden onderworpen 
aan een proef als omschreven in het eerste 
lid van artikel 131, met dien verstande, dat 
in plaats van drie uren, één uur wordt ge
lezen . . Na deze proef moet de motor zoover 
worden gedemonteerd, dat inspectie van het 
(de) herstelde of vernieuwde hoofddeel(en) 
mogeHjk is, waarna de motor weder !l10et wor
den gemonteerd en onderworpen aan een proef 
als .omschreven in het vierde lid van artikel 
l3l. 

Een nageziene motor, bestemd voor een ver
keersvliegtuig, moet beproefd worden overeen
komstig het bepaalde in het vierde lid van 
arti kei 131. 

In bijzondere gevallen kan door den Inspec
teur worden bepaald, dat de hiervoren ge
noemde · proeven, in ·plaats van op· ·een proef
bank; kunnen geschieden met den in een vlieg
tuig ingebouwden motor, een en ander volgens 
het bepaalde in het vij fde lid vàn artikel 131. 

3. ·· Vocir herstelde en nageziene · motoren, 
wel ke niet bestemd zijn voor verkeersvliegtui
gen, zul1en dezelfde bepal i;,gen gelden als ge
noemd in het tweede lid van dit artikel, met 
dien verstande, dat de , duur der beproeving 
de helft mag bedragen van de aldaar genoem
de tijden. · 

Die · proeven kunnen zonder bijzondere toe
stemming ook in het vlîegtuig gedurende de 
vlucht plaats vinden, een en ander volgens de 
bepalingen, genoemd in het vij fde lid van 
artikel 131. 

A,·t: 135. De in de artikelen 131, 132 en 
134 bedoelde proeven moeten geschieden ten 
overstaan. van den Inspecteur, dan wel ten 
overstaan van een persoon, die door of van
wege Onzen Minister op voorstel van den eige
naar van den motor bevoegd is verklaard tot 
het houden van die proeven en die van de 
uitslagen der proeven zoo spoedig mogelijk een 
onderteekende verklaring moet inzenden. 

§ 7. Bijzondere eischen in verband met het 
gebruik vom vliegtuigen. 

Art, 136. 1. Verkeersvliegtuigen, welke ge
bruikt worden· voor vluchten van meer dan 
vijf uren, moeten zijn voorzien van een dub
bele besturingsinrichting, waarvan één vast 
moet zijn ingebouwd, tenzij het vliegtuig zoo
danig is ingericht, dat de bestuurder, zonder 
dat daardoor de besturing wordt bemoeilijkt, 
tijdens het vliegen afgelost kan worden. 

2. Verkeersvliegtuigen, welke gebruikt wor
den voor een vlucht van meer dan 800 km, 
moeten behalve met het kompas, als in arti
kel 113 bedoeld, met een tweede kompas zijn 
uitgerust. 

3. Indien bij nacht wordt gevlogen, moet 
aan de ·volgende eischen worden voldaan: 

a . Het vliegtuig moet zijn voorzien van de 
in het Luchtverkeersreglement voorgeschreven 
lichten en seinmiddelen. 

b. De in de artikelen 113 en 114 genoemde 
instrumenten moeten kunnen worden verlicht, 
of, voor zoover het · den wijzer en de schaal
verdeeling betreft, met lichtgevende verf zij 
bedekt. 

c. Verkeersvliegtu igen moeten zijn voorzien 
van tenminste één electrisch landingslicht, be
nevens van twee parachutefakkels. 

4. Verkeersvl iegtuigen, welke gedurende 
eenigen tijd op een hoogte van meer -dan 
4500 m vliegen, moeten zijn uitgerust met 
een zuurstofinstallatie voor de bemanning en 
de passagiers. 

5. Ten aanzien van de hiervoren genoemde 
instrumenten en uitrustingsmiddelen moet wor
den voldaan aan het bepaalde in artikel 115 
van dit reglement. 

AFDEELING III. 

V r ij e b a 1 1 o n s. 

§ 1. Algemeene voorschriften voor de beoor
deeling van de luchtwaardigheid van 

v,'ije ballons. 

A,·t. 137. 1. De bepalingen van de artike
len 75, 78 en 82, van het tweede lid vaP ar· 
tikel 83, van artikel 84, van het eerste lid 
van art_ikel 86, van de artikelen 88 en 90, 
van artikel 91, onder a, b, c en e, en van de 
artikelen 92, 93, 94 en 95 vinden ten aanzien 
van het b. v.i. van een vrijen ballon overeen
komstige toepassing, met dien verstande, dat: 

a. voor wat de uitreiking van het b . v .1. 
betreft, aan de in deze afdeeling gestelde 
eischen moet worden voldaan; 

b. de beoordeel ing inzake de luchtwaardig
heid, alsmede het toezicht op het behoud van 
de luchtwaardigheid, geschiedt door den In
specteur, die terzake een schriftelijk advies 
aan het Departement van Waterstaat uit
brengt . . 

2. Artikel 96 vindt ten aanzien van een 
vrijen ballon overeenkomstige toepassing. 

Art. 138. 1. De bepalingen, vervat in het 
tweede I id van artikel 83, in artikel 84 en in 
het eerste lid van artikel 86 vinden overeen
kÖmstige toepassing ten aanzien van een vrijen 
ballon, welks bewijs van luchtwaardigheid in
gevolge artikel 17 van de Luchtvaartwet is 
gelijkgesteld of ten behoeve waàrva n een aan
vraag tot gelijkstelling is ingediend. 

2. De bepal ingen, vervat in de artikelen 
88 en 90, in artikel 91, onder a, b, c en e 
en in de artikelen 92, 93, 94 en 95 vinden, 
voor zooverre het in die artikelen gestelde be
trekking heeft op een b.v.!., overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van een ingevolge ar
tikel 17 der Luchtvaartwet verleende gelijk
stell ing van het bewijs van luchtwaardigheid 
van een vrijen ballon. Het bepaalde onder a 
en b van het tweede lid van artikel 97 is van 
overeenkomstige toepassing. 

§ 2. Technische voo,·schriften voor de beoor
deeling van de luchtwaardigheid van 

vrije ballons . 

Art. 139. Het omhulsel van den vrijen bal
lon moet bestaan uit een stof van voldoende 
sterkte en gasdichtheid, en voorzien zijn van 
een voldoende afsluitend ventiel, een en ander 
met dien verstande, dat het gemiddeld gas-
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verlie per uur ten gevolge van lekken niet 
meer dan 2 pct. van het draagvermogen van 
den ballon bedraagt. 

Art. 140. 1. In het ombulsel moet zijn aan
gebracht een scheurbaan, welker opening ten
minste 0.1 pct. van het geheele opervlak van 
het omhulsel moet bedragen. 

2. De lijn, waarmede de scheurbaan ge
opend wordt, moet geborgd zijn, zoodanig, dat 
de lijn niet aan de scheurbaan hangt. 

Art. 141. Het net, de ring en de m and, 
welke tot de uitrusting van den vrijen ballon 
behooren, a lsmede de verbindingen van het 
net, onderscheidenlijk de mand, met den ring, 
moeten zijn van deugdelijke samenstelling en 
voldoende sterkte, een en ander ter beoordee
ling van den Inspecteur. 

Art. 142. 1. De vrije ballon moet geduren
de de vaart voorzien zijn van: 

a. een sleeptouw, lang tenminste 60 m en 
wegende ten minste 2 pct. van het draagver
mogen van den ballon, wanneer deze geheel 
gevuld is. Het sleeptouw moet zijn bevestigd 
aan den ring en aan het ondereinde geheel 
glad zijn afgewerkt; 

b. een hoogtemeter, welke bij het dalen 
geen grootere fout mag aanwijzen, dan de 
lengte van het sleeptouw bedraagt; 

c. een zuurstofapparaat, in geval van een 
vaart, waarbij een hoogte van meer dan 5000 
m wordt bereikt. 

2. Van de bepaling, vervat in het eerste 
lid, kan door of vanwege Onzen Minister ge
h eel of gedeeltelijk ontheffing worden ver
leend. 

Art. 143. Onverminderd het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 142 is het den ballon
voerder verboden de luchtvaart uit te oefenen 
met een vrijen ballon, ten aanzien waarvan 
niet wordt voldaan aan het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 140 en in artikel 142." 

Art. VI. In Hoofdstuk VI der R egeling 
Toezicht Luchtvaart worden de volgende wijzi
gingen gebracht: 

Na het eerste lid van artikel 148 wordt een 
nieuw tweede lid van den volgenden inhoud 
ingevoegd: . . 

"2. Het bepaalde in het eerste lid ".!nctt 
geen toepassing, voor wat betreft de bew11zen 
van geschiktheid tot het besturen van auto
giro-vliegtuigen." 

Het tweede en derde lid oud van artikel 
148 worden gelezen: 

3. Onze Minister kan aan de in het eer
s~' lid bedoelde uitreiking voorwaarden ver
binden. 

4. Onze Minister zal ten aanzien van het 
aanbrengen van nationaliteits- en inschrijvings
kenmerken aan of op de in het eerste lid be
doelde vliegtuigen, niet zijnde autogiro-vlieg
tuigen, de noodige aanwijzingen verstrekke!"l·" 

Art. VII. In Hoofdstuk VIII der R egelmg 
Toezicht Luchtvaart worden de volgende wijzi-
gingen gebracht: _ . 

Aan het eerste lid van artikel 159 wordt toe
gevoegd een nieuw punt /,. lui_dende: . . 

,,/ . een gezondheidsorgamsat1e aanwezig 1s, 
welke doorloopend beantwoordt aan hetgeen 
noodig is om ziek-ten te voorkomen en welke 
in elk geval de medewerki~g v~n een gene~s
kundige verzekert zoo d1kw1Jls diens aanwez ig
heid noodig kan zijn voor . een ingevolge ver-

drag of wettelijk voorschrift te verrichten 
geneeskundig onderzoek." 

Aan het gestelde onder c in het tweede lid 
van artikel 164 wordt na de woorden ,, , waar
bij de vleugels" ingevoegd : ,,of, indien het 
een autogiro-vliegtuig betreft, de wieken". 

Art. VIII. Hoofdstuk X der R egeling Toe
zicht Luchtvaart wordt gelezen als volgt: 

,,HOO}'DSTUJ( X. 

Bescheiden, In een luchtvaartuig mede 
· te voeren. 

Art. 184. 1. De gezagvoerder van een hier 
te lande ingeschreven I uchtvaartuig is ver
plicht ten aanzien daarvan een journaal te 
houden, met inachtneming van hetgeen ter
zake in de volgende artikelen is bepaald. 

2. De eigenaar van een hier te lande inge
schreven verkeersvliegtuig is verplicht ten 
aanzien daarvan een vliegtuigboek en een 
seindagboek, alsmede ten aanzien van eiken 
in het vliegtuig gebruikten motor een motor
boek te houden of te doen houden, met in
achtneming van hetgeen terzake in de vol 
gende artikelen is bepaald. 

Art. 184bis. De journal en, vliegtuigboeken , 
seindagboeken en motorboeken moeten zijn in
gericht volgens door of vanwege Onzen Minis
ter vast te stellen modellen. 

Art. 184ter. Bij iedere vlucht is de gezag
voerder verplicht wrg te dragen, dat het jour
naal en het seindagboek aanwezig zijn aan 
boord van het luchtvaartuig, ten behoeve waar
van zij zijn aangelegd. 

Art. 184quater. 1. De gezagvoerder is ver
pl icht zorg te dragen, dat in het journaal da 
delijk na afloop van elke vlucht of reis en, 
in geval van een reis van meerdere dagen , 
gedurende die reis dagelijks, aanteekeningen 
worden gesteld met betrekking tot: 

a. de namen van de leden der bemanning 
en den werkkring, welken zij in het luchtvaar
tu ig tijdens de vaart hebben te vervullen; 

b. de plaats en het tijdstip van den.aanvang 
en van het einde van elke vlucht; 

c. voorgekomen noodlandingen, met ver
melding van de oorzaak; 

d. voorgekomen ongevallen en de daarbij 
door het luchtvaartuig beloopen of aan derden 
veroorzaakte schade; 

e. verrichte herstellingen. 
2. · Onverminderd het bepaalde in het eerste 

l id moeten in het journaal de aanteekeningen 
van sanitairen aard worden gesteld , waartoe 
de gezagvoerder, dan wel het bevoegd gezag 
van een luchtvaartterre in ingevolge wet of 
verdrag verpl icht is. 

Art. 184quinquies. In het vl iegtuigboek, on
derscheidenlijk het motorboek, worden alle 
verrichtingen van het vliegtuig, onderscheiden
lijk van den motor, geregeld vermeld en bij 
gehouden, zoodat daaruit onder meer kan blij
ken, hoeveel uren het vliegtuig, onderscheiden
lijk de motor, sedevt de bouw in bedrijf is ge
weest. 

Art. 184sexies. In het seindagboek wordt 
aanteekening gehouden: 

1 °. van plaats, dag en uur, waarop een sein 
is ontvangen of gegeven; 

2°. van den naam of de aanduiding van 
den persoon, aan wien of het station, waaraan 
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een sein is gegeven dan we1 van wien of waar
van een sein is ontvangen. 

Art. 184septies. 1. De inschrijvingen in het 
journaal, het vliegtuigboek, het seindagboek 
en het motorboek moeten geschieden met inkt 
of inktpotlood. 

2. Inschrijvingen in het journaal, het vlieg
tuigboek, het se indagboek, en het motorboek 
mogen niet worden uitgewischt of geradeerd; 
bladen mogen niet uit een dier boeken worden 
verwijderd. 

3. De voor het journaal bestemde gegevens 
mogen aanvankelijk in een notitieboekje 
worden gesteld en moeten, met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 184quater, in het 
journaal worden overgenomen. 

Art. 184octies. Het journaal, het vliegtuig
boek, het seindagboek en het motorboek moe
ten, nadat zij buiten gebruik zijn gesteld, be
waard blijven, totdat er twee jaren zijn ver
loopen na het tijdstip, waarop het luchtvaar
tuig, onderscheidenlijk de motor, waarvoor zij 
zijn gehouden, is afgeschreven. 

Art. 185. 1. Onverminderd het bepaalde in 
de voorgaande artikelen van dit hoofastuk 
moet de gezagvoerder van een zich in de 
lucht bevindend luchtvaartuig zorg dragen, 
dat daarin aanwezig zijn: 

a. het bewijs van inschrijving, bedoeld in 
artikel 6 der Luchtvaartwet; 

b. het bewijs ( de bewijzen) van geschikt
heid, bedoeld in artikel 15 der Luchtvaart
wet· 

c.' het bewijs van luchtwaardigheid, bedoeld 
in artikel 15 der Luchtvaartwet; 

d. indien het luchtvaartuig is voorzien van 
een inrichting voor radiotelefonie of radio
telegraf ie, de machtiging voor het hebben en 
gebru iken van deze inrichting. 

2. H et voorschrift, in het eerste lid ver
vat, geldt n iet ten aanzien van proef- en 
oefenvluchten, gehouden met vliegtuigen bin
nen een afstand van 3 km, te rekenen van uit 
het middelpunt van een onderscheidenlijk voor 
proefvluchten en voor oefeningen, dan wel 
voor beide doeleinden aangewezen luchtvaart
terrein: 

Art. 185bis. De gezagvoerder van een zich 
in de lucht bevindend verkeersvl iegtuig, dat 
in internationaal verkeer onderscheidenlijk pas
sagiers en goederen vervoert, moet zorg dra
gen, dat daarin, behalve de in het vorige ~_r
tikel genoemde bescheiden, aamvez1g z1Jn 
onderscheidenlijk een naamlijst van de passa
g iers, de luchtvrachtbrieven en de manifesten 
van lading." 

Art. IX. I n Hoofdstuk XIII der Regeling 
Toezicht Luchtvaart wordt de volgende wijzi
g ing gebracht: 

Artikel 203 wordt gelezen: 

,,Art. 203. 

TARIEVEN. 
1. Tweede l id van artikel 6 der 

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

2. Tweede lid van artikel 15 der 
Luchtvaartwet, j 0

• het eerste lid onder 
b van dat artikel (ontheffing bewijs 
van luchtwaardigheid luchtvaartui-
gen) ....... ......... ....... .. . . .. ... ...... ... ... ... ... f 5.-

3. Eerste lid van artikel 17 der 
Luchtvaartwet (voor zoover gelijk
stelling van bewijzen van geschikt-
heid betreft) .. .. .. .. .... .... . .... .. .. ..... . ..... f 20.

of zooveel minder 
als door of van
wege Onzen M i
nister bepaald. 

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

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

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

7. Artikelen 22 tot en met 32 der 
Luchtvaartwet (bouwverbod in nabij-
heid luchtvaartter rein) .... ..... .... ..... .. . f 75.-

8. Artikel 53 der Luchtvaartwet 
(vergunning oplaten kabelballons of 
kabelvliegers) .... .... .............. .. ... .. ... .... 5.-

9. Artikel 144 der R.T.L. (toe-
stemming gebruik valschermen) ... ... . 5.-

10. Artikel 155 der R.T.L. (ont-
heffing verbod bouwen op luchtvaart-
terrein) ........ .... ...... ... ..... ... ... ... ....... ... f 5.-

11. Artikel 196, vijfde lid der 
R.T.L. (ontheffing verbod medevoeren 
ontplofbare stoffen, vergiftige gassen 
en zieke of gevaarl ijke dieren) ..... ... . f 5.-
12. Artikel 197 der R.T.L. (toe

stemming luchtvaartvertooning of 
luchtvaartwedstrijd): 

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

b. indien de vertooning of de wed
strijd op een terrein, niet zijnde 
een luchtvaartterrein, wordt ge-
houden . ........ . ... ... ....... .. .... ... ...... f 30.-

c. voor eiken dag, dat op verzoek 
van belanghebbende vliegtech
nisch toez icht van Rijkswege zal 
worden uitgeoefend ... ..... ... . ...... f 25.--

13. Artikel 63, tweede l id van het 
Luchtverkeersreglement ( ontheffing 
verbod hinderlijk gelu id en sleepen 
van voorwerpen in de lucht) .. ... .... .. . f 5.-

14. Artikel 64 , tweede lid van het 
Luchtverkeersreglement ( ontheffing 
verbod uitwerpen) ....... .. .. ... ....... .. ..... f 5.-

15 , Hoofdstuk II der R.T.L . (in
schrijving en overschrijving van I ucht
vaartu igen) . 

B.v.i. van een vliegtnig f 10,-, 
B.v.i. v. e. vrijen ballon " 10,- , 

5,-1 f 1,-
1,- ,, 5,-
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16. Hoofdstuk IV der R.T.L. (bewijzen 
van geschiktheid). 

Vliegbewijs A, vliegbe
wijs A g, b.v. g. als 
navigator, werktuig• 
kundige, radiotele
fonist, radiotelegra• 

1 "oi:, ...., A 
"'·-........ 
" p ~" ~ 

" oi:, 
~ . .s "00 
-~ Q .... 
"Cl·- p 

·8 ~ " ~ 
~..si 

.... 
" i:Q 

fist en ballonvoerder f 15,- f 15,- f 15,
Vliegbewijs Ah, B, 

Bw. Bg en C. ,, 20,-,, 15,-,, 15,-

·ullID"llXll .Illpuoz 
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•[llfl .rooA uf!ID.Illl uap !l1lA 
fl~.ilUll[.IllA .IOOA UllID1lX:[ 

0 Sf!A\llq lllq U1lA flu~ 
·!ll.Ilfll lllS.Illll JOOA UllID1lX:[ 
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0000 
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l""""ll""""ll""""IC'l 

1. 
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Het tarief voor keuring geldt enkel voor 
personen, die den in het vierde lid van artikel 
24 aangegeven leeftijd hebben bereikt. Voor 
jongere personen kan een hooger bedrag door 
Onzen Minister worden bepaald. 

Indien de candidaat bij herkeuring .wordt 
goedgekeurd, zal hem het bedrag, voor de her
keuring gestort, worden terugbetaald. Voor 
de keuring, onderscheidenlijk het examen, als 
bedoeld in het eerste lid van artikel 28, en 
voor de keuring, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 28, zijn geen kosten verschuldigd. 

Bij het verzoek om verlenging van het be
wijs zal enkel het bedrag worden gestort, voor 
de periodieke keuring vereischt. Indien het 
noodig wordt geacht, dat het examen geheel 
of gedeeltelijk wordt afgelegd, wordt den 
candidaat daarvan mededeeling gedaan, onder 
uitnoodiging voor de aanvulling van het ont
brekende bedrag zorg te dragen. 

17. Hoofdstuk V , Afdeeling I, § 2, § 3, 
§ 4 en § 7 der R.T.L . (b.v.!. van luchtvaar
t uigen en bewijzen van deugdelij kheid voor 
onderdeel en). 

I. Vliegtuigen. 

1. 1. 1 
,..... ,..... ,..... 

1 1 1 
L-s' tÖ tÖ 

"" "" "" 

~i ., ., 
-~ ~ 
;:l .i 
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~ 
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p- p- p- ~:,:: 
.....; .....; ---:~ ~ 
~ ~ P-,S ~ 
~ ~ ~ 

Ten aanzien van vliegtuigen met een maxi
mum toelaatbaar gewicht van 1000 kg of 
minder wordt de helft van de hierboven om• 
schreven bedragen in rekening gebracht". 



1025 25 NOVEMBER (S. 668) 1935 

II. Bewijzen van deugdelijkheid, voor 
vliegtuigmderdeel en. 

Uitreiking van een bewijs van deugdelijkheid 
voor een onderdeel van een vliegtuig f 300.

of zooveel minder 
als door of van
wege Onzen Mi
nister bepaald. 

III. Vrije ballons. 

B.v.l. v. e. v•·ijen ballon f 25,-1 f lU,-1 f 1,-

18. Artikelen 96 en 97, alsmede artikel 137, 
tweede lid der R.T.L. {gelijkstelling bewijzen 
van luchtwaard igheid vliegtuigen en vrije 
ballons). 

I. Vliegtuigen. 

Gelijkstelling van het 
bewijs v. luchtwaar
digheid van een vrij 
en ballon .. . .. 
L. & S. 1935. 

f 10,J f 5,-1 f 1,-

Art. X. In Hoofdstuk XIV der Regeling 
Toezicht Luchtvaart wordt de volgende wijzi
g ing gebracht: 

De artikelen 204, 205 en 206 worden ge
lezen als volgt: 

,,Art. 204. Overtreding van de artikelen 10, 
11 , 17 en 18, van het vierde I id van artikel 
27, van het derde en zesde lid van artikel 28, 
van het derde en vijfde lid van artikel 29, van 
het eerste en vierde I id van artikel 30, van de 
artikelen 46, 52, 57 en 63 (voor zoover betreft 
het niet voldoen aan het vierde lid van ar
tikel 27, het derde en zesde lid van a rtikel 28, 
het derde en vijfde lid van artikel 29 en het 
eerste en vierde lid van artikel 30), van het 
eerste lid van artikel 86, van het vierde lid 
van artikel 90, van het tweede I id van artikel 
93, van het eerste en vierde lid van artikel 
94, van artikel 97, van het eerste I id van ar
tikel 137, van het eerste en tweede lid van 
artikel 138 (voor zoover betreft het niet vol
doen aan het eerste lid van artikel 86, het 
vierde lid van artikel 90, het tweede I id van 
a rtikel 93 en het eerste en vierde lid van 
artikel 94), van artikel 162, van het eerste 
1 id van artikel 171, van artikel 175 , van de 
artikelen 184ter, 184quater, 184quinquies, 
184sexies, 184septies en 184octies, van het 
eerste lid van artikel 185, van de artikelen 
185bis en 187, van het tweede lid van artikel 
188, van de artikelen 190, 191, 192 en 195 en 
van het derde lid van artikel 207 wordt ge
straft met geldboete van ten hoogste f 100.-. 

A ,·t. 205. Overtreding van het eerste, het 
derde en het vierde I id van artikel 70, van 
het eerste 1 id van arti kel 72, van tweede en 
derde lid van artikel 77, van het achtste lid 
van artikel 87, van het eerste lid van artikel 
97 { voor zooverre betreft het overtreden van 
het achtste lid van artikel 87), van het eerste 
lid van artikel 145, van het eerste lid van 
artikel 156 , van artikel 157, van het eerste 
lid van artikel 160. van artikel 161, van het 
eerste lid van artikel 168, van artikel 174, 
van het eerste 1 id van artikel 182, van artikel 
184, van artikel 189, van het eerste I id van 
artikel 193 , van artikel 194 en van het eerste, 
tweede, derde en vierde lid van artikel 196 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
dertig dagen of geldboete van ten hoogste 
f 250.-. 

A1·t. 206. Overtreding van het derde lid van 
artikel 86, van het eerste lid van artikel 97 
{ voor zooverre betreft het niet vol doen aan 
het derde lid van artikel 86), van de artikelen 
143 en 144, van artikel 146, van de artikelen 
158 en 159, van het derde lid van artikel 160, 
van het eerste en tweede lid van artikel 169, 
van de artikelen 170 en 172, van het eerste, 
tweede en derde lid van artikel 173, van de 
artikelen 180 en 181 wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste vier maanden of geld
boete van ten hoogste f 1000.-." 

Art. XI. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Art. XII. Bewijzen van luchtwaardigheid, 
welke zijn afgegeven ingevolge de bepalingen 
van het bij artikel V van dit besluit ingetrok
ken Hoofdstuk V, behouden, behoudens sch01·
sing of intrekking, hun kracht. Uiterlijk bin-

65 
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nen een termijn van twaalf maanden na den 
dag van inwerkingtreding van dit besluit kan 
door den Inspecteur worden geëischt, dat voor 
zooverre het vliegtuig niet voldoet aan de bij 
of krachtens dit besluit gestelde eischen, aan 
het vliegtuig de veranderingen worden aan
gebracht, welke noodzakelijk worden geoor
deeld. Wanneer niet binnen achttien maanden 
na den dag van inwerkingtreding van dit 
besluit aan de door den Inspecteur gestelde 
eischen is voldaan, kan het bewijs van lucht
waardigheid worden ingetrokken. 

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

Het Loo, den 25sten November 1935. 

s. 669. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
v a n L i tl t h tl e J e u tl e. 

( Uitgeg. 6 D ecember 1935.) 

25 Novembeir 1935. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 16 Maart 1922 (Staatsblad, n° . 126) 
tot uitvoering van enkele bepalingen van 
de Tabakswet (Staatsblad, 1921, n°. 712) . 

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

Financiën van 30 October 1935, n°. 173, Af
deeling Accijnzen; 

Gelet op Ons besluit van 16 Maart 1922 
(Staatsblad, n°. 126), gewijzigd bij Onze be
sluiten van 20 December 1924 (Staatsblad, 
n° . 557), 14 Maart 1927 (Staatsblad n°. 54) 
en 8 Februari 1934 (Staatsblad, n°. 46); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 November 1935, n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 November 1935, n°. 
177, Afdeeling Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Ons voormeld besluit van 16 Maart 
1922 (Staatsblail n°. 126) wordt nader gewij
zigd als volgt: 

A. In artikel 1, eerste lid, letter a, tweede 
onderalinea, zooals deze luidt blijkens artikel 
1, letter A, van Ons besluit van 8 Februari 
1934 (Staatsblail n°. 46), wordt tusschen 
"f 100,-" en de punt-komma ingevoegd: per 
1000 stuks. 

B. Artikel 2, zooals dit artikel laatstelijk 
is gewijzigd bij artikel 1, letter B, van Ons 
besluit van 8 Februari 1934 (Staatsblad. n°. 
46), wordt na het zesde Jid gelezen a ls volgt: 

Het beeld der zegels bestaat uit een geo
metrisch gevormd versieringsmotief, waarin 
twee- of meermalen de Nederlandsche leeuw 
is aangebracht, behalve in dat van het zegel 
sub c voor sigaren belast met een accijns van 
17½ ten honderd. Bovendien komt op die 
zegels tweemaal het woord "Nederland" voor. 

De zegels worden gedrukt als volgt, te weten: 
die sub a en b, voor zoover zij zullen dienen 

voor sigaren belast met een accijns van 12½ 
ten honderd, een ondergrond in lichtbruin, 
een overdruk in blauw en een opdruk, ver
meldende soort van het tabaksfabrikaat, hoe
veelheid en kleinhandelsprijs in rood; 

die sub c, voor zoover zij zullen dienen voor 
sigaren belast met een accijns van 12½ ten 
honderd , een ondergrond in lichtbruin en een 
overdruk met kleinhandelsprijs in blauw; 

die sub a en b, voor zoover zij zullen dienen 
voor sigaren belast met een accijns van 17½ 
ten honderd, een ondergrond in neutraal grijs, 
een overdruk in roodbruin en een opdruk, ver
meldende soort van het tabaksfabrikaat, hoe
veelheid en kleinhandelsprijs in zwart; 

die sub c, voor zoover zij zullen dienen voor 
sigaren belast met een accijns van 171/2 ten 
honderd, een ondergrond in neutraal grijs en een 
overdruk met kleinhandelsprijs in roodbruin ; 

die sub d een ondergrond in rose, een over
druk in roodbruin en een op"druk, vermeldende 
soort van het tabaksfabrikaat, hoeveelheid en 
kleinhandelsprijs in zwart; 

die sub e en / een ondergrond in lichtbruin, 
een overdruk in groen en een opdruk, vermel
dende soort van het tabaksfabrikaat, hoeveel
heid en kleinhandelsprijs in zwart. 

De zegels welke ter voldoening van den in
gevolge de wet van 29 December 1933 (Staats
blail n° . 769) verhoogden accijns wijziging 
hebben ondergaan, zullen nog zoolang de 
voorraad strekt, naast de in het vorige I id 
vermelde zegels worden uitgegeven, te weten: 

die sub a, voor zoover zij zullen dienen voor 
sigaren belast met een accijns van 17½ ten 
honderd, met een ondergrond in lichtbruin, 
een tweeden ondergrond in violet, een over
druk in blauw, een Jijnenopdruk in rood, be
staande uit zes lijnen en een opdruk, vermel
dende soort van het tabaksfabrikaat, hoeveel
heid en kleinhandelsprijs in rood; 

die sub b, voor zoover zij zullen dienen voor 
sigaren belast met een accijns van 1 7½ ten 
honderd, met een ondergrond in lichtbruin, 
een tweeden ondergrond in groen, een over
druk in blauw, een ]ijnenopdruk in rood, be
staande uit vier lijnen en een opdruk, vermel 
dende soort van het tabaksfabrikaat, hoeveel
heid en kleinhandelsprijs in rood; 

die sub d met een ondergrond in lichtbruin, 
een tweeden ondergrond in groen, een over
druk in roodbruin, een Jijnenopdruk in rood , 
bestaande uit vier lijnen en een opdruk, ver
meldende soort van het tabaksfabrikaat, hoe
veelheid en kleinhandelsprijs in rood. 

C. Artikel 9, zesde lid, vierde onderalinea, 
wordt gelezen als volgt: 

pruimtabak in rollen en stangen bij hoe
veelheden van 5, 2½, 1, 0.5 en 0.25 ki logram 
nettogewicht, met dien verstande, dat de hoe
veelheid van 0.25 kilogram slechts is toege
laten in de kleinhandelsprijzen van f 5.- en 
f 6.- per kilogram. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den eersten December 1935. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blail zal w01·den geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten November 1935. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u ei. 

(Uitgeg . 29 Novembe,· 1935.) 
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27 Novembe1· 1935. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van een besluit van den 
raad van A msteràam betreffende woning
verbetering. 

Verlen,gd tot 8 Juni 1936. 

s. 671. 

28 Nov,ember 1935. WET tot w1Jz1gmg en 
verhooging van de begrooting van het 
Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstjaar 1934. 

s. 672. 

28 November 1935. WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie voor het dienstjaar 1935. 

s. 673. 

28 Novemb,er 1935. WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting van uitga
ven van het Wegenfonds voor het dienst
jaar 1934. 

s. 674. 

28 November 1935. WET, houdende regelen 
omtrent het vervoer van personen en goe
deren met motorrijtuigen uit en naar het 
buitenland. 

Bijl. Hand. 2de Kamer 1934/1935, n°. 404, 
1-8; 1935i1936, n°. 21. 

Hand. id. 1935/1936, blz . 175. 
Bijl. Hand. 1ste Kamer 1935/1936, n°. 21, 

blz . 1-3. 
Hand. id. blz. 106. 

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

dat het in verband met de buitengewone tijds
omstandigheden wenschelijk is regelen te tref
fen omtrent het vervoer van personen en goe
deren met motorrijtuigen uit en naar het bui
tenland; 

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

wordt verstaan: 
a. onder motorrijtuigen: alle rij- of voer

tuigen, bestemd om uitsluitend of mede door 
eene mechanische kracht, op of aan het rij 
of voertuig zelf aanwezig, anders dan langs 
spoorstaven te worden voortbewogen; 

b. onder aanhangwagens: rij- of voertui
gen, welke door een motorrijtuig worden voort
bewogen; 

c. onder Onze Minister: Onze Minister vau 
Waterstaat. 

2. 1. Onze Minister kan, voor zoover hij 
zulks wenschelijk oordeelt, het vervoer met 
een motorrijtuig of een aanhangwagen van 
personen en goederen uit en naar de in zijne 
beschikking aan te wijzen landen, ook indien 
dit vervoer over het grondgebied van een an
der dan het aangewezen land geschiedt, van 
eene door of vanwege hem aan den eigenaar 
of houder van het moto rrijtuig te verleenen 

vergunning afhankelij k stellen. Deze beschik
king wordt in de Nederlandsche Staatscoura11t 
bekend gemaakt. 

2. In de vergunningsvoorwaarden kan be
taling van eene geldsom worden geëischt. De 
aldus ontvangen bedragen komen ten bate van 
het Verkeersfonds. 

3. Onverminderd het bepaalde bij de Wet 
Openbare Vervoermiddelen is het in het eerste 
lid omschreven vervoer zonder vergunning 
verboden, voor zoover het door Onzen Minis
ter van eene vergunning afhankelijk is gesteld. 

3. 1. Voor overtreding van artikel 2, derde 
lid, zijn aansprakelijk de eigenaar of houder 
van het motorrijtuig of den aanhangwagen, 
waarmede het vervoer geschiedt, alsmede de 
bestuurder van het motorrijtuig. 

2. Indien de eigenaar of houder van het 
motorrijtuig of den aanhangwagen is eene 
naamlooze vennootschap, wederkeerige verze
kerings- of waarborgmaatschappij, coöpera
tieve of andere rechtspe1·soonlijkheid bezitten
de vereeniging of eene stichting, worden voor 
de toepassing van het eerste lid de leden van. 
het bestuur als eigenaren of houders van het 
motorrijtuig of van den aanhangwagen aau
gemerkt. 

4. Op de eerste vordering van de in artikel 
7 genoemde ambtenaren is de bestuurder van 
een motorrijtuig verplicht het rijtuig te doen 
stilhouden alsmede, ingeval krachtens artikel 
2, eerste lid, eene vergunning is verleend, het 
vergunningsbewijs behoorlijk ter inzage af te 
geven. 

5. Overtreding van artikel 2, derde lid, ar
tikel 4 en artikel 8, tweede lid, eersten zin, 
en niet-naleving van de verplichtingen, voort
vloeiende uit artikel 8, vierde lid, tweeden 
zin, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste tienduizend gulden. 

6. D e feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als overtredingen beschouwd. 

7. Met het opsporen van de feiten, straf
baar gesteld bij deze wet, zijn, onvermindérd 
het bepaalde bij artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering, belast alle ambtenaren 
van Rijks- en gemeentepolitie, zoomede de 
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen. 

8. 1. De in het vorig artikel bedoelde per
sonen zijn bevoegd, ingeval van overtreding 
van artikel 2, derde lid, of van artikel 4: 

a. te beletten, dat het voertuig zijn rit ve1 -
volgt; 

b . zorg te dragen, dat het rechtstreeks naai· 
de plaats van herkomst, of, indien de eige
naar of houder in het buitenland woont, naar 
de grens wordt vervoerd, zul ks zoo noodig 
onder geleide. 

2. De bestuurder van het motorrijtuig is 
verplicht op vordering van de in artike l 7 
bedoelde personen zijne tot dat vervoer nood
zakelijke medewerking te verleenen en op ge
lijke vordering de in artikel 7 bedoelde per
sonen of de door dezen met het geleide belaste 
personen met zijn motorrijtuig te vervoeren. 
De kosten van het geleide, daaronder begre . 
pen de kosten van de terugreis, moeten in 
handen van de in artikel 7 bedoelde personen 
vooruit worden betaald. 

3. Indien de in artikel 7 bedoel de personen 
vervoer onder geleide noodig oordeelen en een 
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passend geleider niet beschikbaar is, of niet 
aao het bepaalde bij het tweede lid van dit 
artikel, ter zake van het vooruit betalen der 
kosten, wordt voldaan, kunnen het voertuig 
en de daarmede vervoerde goederen, onder 
toezicht of in bewaring worden gesteld, voor 
zooveel bedoelde personen zulks noodig oor
deelen. 

4. In het laatste geval wordt het voertuig 
en worden de daarmede vervoerde goederen 
naar eene door die personen geschikt geachte 
plaats gebracht en a ldaar bewaard, een en 
a nder op kosten van den eigenaar van het 
voertuig. Het bepaalde bij den eersten zin van 
het tweede lid is op het vervoer naar de 
bewaarplaats van overeenkomstige toepassing. 
Het voertuig en de daarmede vervoerde goe
deren kunnen door of vanwege den eigenaar 
van het voertuig worden afgehaald tegen be
taling van de kosten van toezicht en, indien 
het voertuig en de goederen in bewaring wa
ren gesteld, van de kosten van overbrenging 
en bewaring van voertuig en goederen. 

5. Zijn het voertuig en de goederen niet 
binnen een maand afgehaald, dan wordt de 
e igenaar van het voertuig bij aangeteekend 
schrijven aangemaand om het voertuig en de 
goederen alsnog binnen twee weken na den 
dag van verzending van dat schrijven af te 
halen. Na vedoop van dien termijn kunnen 
het voertuig en de goederen van Rijkswege 
worden verkocht. 

6. De opbrengst wordt na aftrek van de in 
het vierde I id genoemde kosten en van de kos
ten van verkoop, geconsigneerd. Van den ver
koop en de consignatie geschiedt bij aange
teekend schrijven mededeeling aan den eige
naar van het voertuig; hem wordt de gecon
signeerde geldsom op zijn verzoek uitgekeerd. 

7. Indien de geconsigneerde geldsom niet 
binnen drie jaren na den dag van verzending 
van het in het vorig lid bedoelde schrijven 
<loor den e igenaar van het voertuig is opge
vorderd, vervalt zij aan het Rijk. 

8. Indien het aan het voertuig aangebrachte 
kenteeken is afgegeven aan een ander dan den 
-eigenaar, wordt voor de toepassing van dit 
artikel degene, wien dat kenteeken is afge
geven , als de eigenaar van het voertuig aan
gemerkt. 

9. l. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

2. Beha! ve ten aanzien van de begane straf
bare feiten vervalt zij met ingang van den 
eersten J anuari 1938. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten No

vember 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h d e J e u d e. 

De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 i s s e n. 
D e Minister van Buitenlan!lsche Zaken, 

D e Gr ae ff. 
(Uitg eg. 10 December 1935.) 

s. 675. 

28 November 1935. WET, houdende goedkeu
ring van het op 28 Juni 1934 te Lissabon 
tusschen N ede,·land en Portugal gesloten 
Verdrag van Handel en Scheepvaart met 
Aanvullend Protocol en Protocol van On
derteekening. 

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

dat het op 28 Juni 1934 te Lissabon tusschen 
N ede,·land en Portugal gesloten Verdrag van 
Handel en Scheepvaart met Aanvullend Pro
tocol en Protocol van Onderteekening, a lvo
rens te worden bekrachtigd, ingevolge artikel 
58 der Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeft en dat het voorts wenschelijk 
is om de bevoegdheid voor te behouden dit 
Verdrag op te zeggen; 

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

Verdrag van Handel en Scheepvaart tusschen 
Nederland en P ortugal met Aanvullend Proto
col en Protocol van Onderteekening, op 28 
Juni 1934 te Lissabon gesloten, wordt goedge
keurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
het in artikel 1 genoemde Verdrag op te zeg
gen. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten No

vember 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e 1 i s se n. 
D e Minister van Buitenlandsche Zaken, 

D e Graeff. 
De Minister van Financiën, 0 u cl. 

De Minis ter van Landbouw en V isscherij, 
L. N. Dec k e r s. 

Fransche tekst. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

II. Colijn. 
(Uitgeg. 31 Decemb,er 1935.) 

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NA VI
GATION ENTRE LES PAYS-BAS 

ET LE PORTUGAL. 
Sa Majesté l a Reine des Pays-Bas et Son 

Excellence Ie Président de la République Por
tugaise, animés d'un égal désir de développer 
les relations économiques entre les •deux pays, 
ont décidé de conclure un Traité de Commerce 
et de Navigation et ont nommé à eet effet 
pour leurs Plénipotentiaires, à savoir, 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : 
Monsieur A. Loudon, Chargé d' Affaires a. i. 

des P ays-Bas à Lisbonne, 
Son Excellence le Président de la Républi

que Portugaise: 
Le Docteur José Caeiro da Matta, Ministre 

des Affaires Etrangères, 
lesquels, après s'être communiqués leurs 

pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme 
sont convenus des articles suivants: ' 
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Art. 1. Les produits naturels ou fabriqués 
originaires et en provenance de la République 
Portugaise (Portugal, îles adjacentes de Ma
dère, Porto Santo et des Açores et les colonies 
portugaises), à l'exclusion de ceux énumérés à 
la liste A, annexée au présent Traité, ne 
seront, à leur importation aux Pays-Bas, assu
jettis à des droits, taxes, surtaxes ou charges, 
autres ou plus élevés, ni à des règles ou for
malités, autres ou plus onéreuses que ceux 
auxquels sont ou seront assujettis les produits 
originaires et en provenance d'un pays tiers 
quelconque. 
• Art. 2. Les produits naturels ou fabriqués 
originaires et en provenance du Royaume des 
Pays-Bas, à l'exclusion de ceux énumérés à ia 
liste B, annexée au présent Traité, ne seront, 
à leur importation au Portugal , y compris les 
îles ad jacentes de Madère, Porto Santo et des 
Açores , assujettis à des droits , taxes, surtaxes 
ou charges, autres ou plus é levés, ni à des 
règles ou formalités , autres ou plus onéreuses 
que ceux auxquels sont ou seront assujettis les 
produits originaires et en provenance d'un 
pays tiers quelconque. 

Art. 3. Les produits naturels ou fabriqués 
originaires et en provenance de la République 
Portugaise (Portugal, îles adjacentes de Ma
dère, Porto Santo et des Açores et les colonies 
portugaises) énumérés à la liste C" an11exée au 
présent Traité, ne seront, à leur importation 
aux Pays-Bas, frappés de droits, taxes, sur
taxes, coefficients ou autres majorations, au
tres ou pi us élevés que ceux fixés pour chaque 
produit dans iadite I iste. 

Art. 4. Les produits naturels ou fabriq ués 
originaires et en provenance du Royaume des 
Pays-Bas, énumérés à la l iste D, annexée au 
présent Traité, bénéficieront, à leur importa
tion au Portugal , y compris les îles adjacentes 
de M adère, Porto Santo et des Açores, d'une 
réduction à 5 pour cent de la taxe addition
nelle de 20 pour cent instituée par Ie décret 
portugais n°. 20935, du 26 F évrier 1932, à 
l'exception de la margarine comprise sous la 
désignation "Beurres artificiels", n° . 628 du 
tarif portugais, dont la surtaxe de 20 pour 
cent sera maintenue au niveau actuel. 

Art. 5. D ans Ie cas ou une des Hautes Par
ties Contractantes prendrait des mesures ta
rifaires, non contraires aux dispositions des 
a rticles 3 et 4, mais qui tout de même seraient 
susceptibles de diminuer la valeur des con
cessions tarifaires prévues auxdits articles, eile 
en avisera l'autre Partie qui pourrait deman
der !'ouverture immédiate de négociations ten
dant à rétablir l'équ il ibre menacé. Si ces né
gociations n'aboutissaient pas dans un délai 
de deux mois, l a Partie qui se considérerait 
lésée au rai t Ie droit de reprendre sa I iberté 
en ce qui concerne les concessions accordées à 
i'autre Partie par les articles 3 et 4 pour les 
produits énumérés aux listes C et D . 

Art. 6. Les produits naturels ou fabriqués 
originaires et en provenance de la République 
PMtugàise (Portugal, îles adjacentes de Ma
dère, Porto Santo et des Açores et les colo
nies portugaises) , énumérés à la liste A , joui
ront, à leur importation aux Pays-Bas, du 
traitement de la nation la plus favorisée, tel 
qu' il a été prévu à l'article l. Au cas ou le 
Gouvernement néerlandais procéderait à un , 

changement du système tarifaire actuellement 
existant, les produits prévus au présent artioie 
bénéficieront du traitement tarifaire, qui se 
rapprocherait Ie plus du traitement prévu à 
l'article 7 pour les produits originaires et en 
provenance du Royaume des Pays-Bas. 

Art. 7. Les produi ts naturels ou fabriqués 
originaires et en provenance du Royaume des 
Pays-Bas, énumérés à i a liste B , bénéficieront 
à leur importation au Portugal, y compris les 
îles adjacentes de Madère, Porto Santo et des 
Açores, des droits insCl'its au tarif minimum 
actuel lement en vigueur ou qui pounait !'être 
à ]'avenir. 

Art. 8. Les produits naturels ou fabriqués 
exportés du territoire de chacune des Hautes 
Parties Contractantes (les tenitoires d'outre
mer exclus) à destination du territoire de 
l'autre ne seront pas soumis, à leur exporta
tion, à des droits, taxes ou charges autres ou 
plus éievés, ni à des règles ou formalités 
au tres ou pi us onéreuses, que ceux qui s'ap
pl iquent aux produits similaires destinés au 
terr itoire d'un autre pays quelconque. 

Art. 9. Chacune des Hautes Parties Con
tractantes s'engage à faire profiter i'autre, 
immédiatement et sans compensation, pour les 
marchandises mentionnées ou non dans Ie pre
sent Traité, de tout privilège, faveur ou abais
sement qu'elle accorde ou pourrait accorder à 
tout autre pays en ce qui concerne la réexpor
tation, Ie transit, l'entreposage, ie transborde
ment des marnhandises et l'accomplissement 
des formalités douanières y respectives, ainsi 
qu'en ce qui concerne les droits et taxes affé
rents à ces diverses manutentions, de même 
que pour les règles, forma! ités et charges dans 
les opérations de douane. 

Art. 10. Les Hautes Parties Contractantes 
s'engagent à s'accorder réciproquement Ie trai 
tement inconditionnel et illimité de la nation 
la plus favorisée pour tout ce qui se rapporte 
aux droits, taxes et impöts intérieurs de quel
que nature qu'ils soient, aux impöts de con
sommation , aux droits ou taxes de monopole , 
d'octroi, d'accise, aux droits de timbre, a insi 
que pour Ie mode de perception de ces droik , 
taxes ou impöts. 

Art. ll. Chacune des Hautes Parties Con
tractantes pourra exiger, pour établir !'origine 
des produits importés, la présentation par l'im
portateur d'un certificat d'origine constatant 
que l' article importé est de production ou de 
fabrication nationale ou qu'il doit être consi
déré comme tel étant donné la transformation 
qu'il a subie dans Ie pays d'ou il provient. 

Les certificats d'origine seront dé! ivrés, soit 
par la chambre de commerce <lont relève l 'ex
péditeur, soit par tout autre organe ou grou
pement que Ie pays destinataire aura agréé; 
le visa d'un représentant consula ire du pays 
destinataire pourra être exigé. 

Les produits portant des marques nationales 
ou des marques coil ectives ou particul ières ga
ranties par ie pays exportateur et admises pré
al ablement par Ie pays destinataire , pourront 
être exemptés de la justification d'ori gine. A 
eet effet lesdites marques seront communiquée 
par le représentant diplomatique du pays ex
portateur au Gouvernement du pays destina 
taire qui en notifiera l'acceptation. 

Les dispositions du troisième alinéa du pré-
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sent article ne portent pas atteinte aux stipu
lations de l'article 13 ei-dessous qui prescr i
vent la présentation d'un certificat d'origine à 
l'importation des vins ayant droit à une ap
pellation d'originc. 

Quand Ie certificat d'origine sera exigé pour 
les produits des territoires d'outremer, ce docu
ment pourra être visé Ie cas écheant, soit dans 
un port de la métropol e, soit dans tout autre 
port situé sur la route normale suivie par l' ex
pédition et oû réside un agent consula ire du 
pays importateur. 

Les colis postaux sernnt dispensés du cer t ifi 
cat d'origine quand Ie pays destinataire re
connaîtra qu'il ne s'agit pas d'envois revêtant 
un caractère commercial. 

Art. 12. Chacune des H autes Parties Con
tractantes s'engage à prendre les mesures né
cessaires pour garantir autant que possible les 
produits naturels ou fabr iqués originaires du 
territoire de l'autre contre la concurrence dé
loyale dans les transactions commercia les, no
tamment en prohibant ou en réprimant par la 
saisie ou par toutes autres sanctions appro
priées, conformément à sa propre législation, 
l'importation, la fabrication, la circulation, la 
vente et la mise en vente de tous produits 
désignés par des harques, noms, inscriptions ou 
s ignes quelconques, figurant soit sur les pro
duits eux-mêmes, sur leur conditionnement im
médiat ou sur leur emballage extérieur, so it 
dans les factures, lettres de voiture, connaisse
ments, documents publici taires ou autres pa
piers de commerce et comportant, directement 
ou indirectement, de fausses indications sur 
!'origine, ]'espèce, la nature ou les qualités 
pécifiques desd its produits. 
Les mesures susmentionnées seront appli

quées sur Ie territoire de chacune des Hautes 
Parti es Contractantes à 1 a dill igence de l' ad
ministration ou à la requête du Ministère Pu
blic, conformément aux législations respectives 
de chacunes des H autes Parties Contractantes, 
ou sur l'ini t iative d'une partie intéressée, per
sonne privée, syndicat ou association ressortis
sant de l 'une des H autes P art;ies Contractan
tes. 

Art. 13. L e Gouvernement des P ays-Bas re
connaît que les désignations " P orto" et " M a
deira" et les combinaisons dérivées de J'em
ploi de ces noms, soit dans leurs formes origi
nelles soit traduits (Port, Ûporto, Portwine, 
Portwein, Portwijn, etc., ou Madère, Madeira 
wine, M adeira Wein, Madeira Wijn , etc. ), 
a insi que les désignations "Moscatel de Setu
bal" et "Carcave1os", constituent des marques 
régionales ou appellations d'origine, dûment 
protégées au P ortugal et appartenant excl u
sivement aux vins liquoreux produits dans les 
,·égions portugaises respectivement du Douro, 
de l'Ile de Madère, de Setuba] et de Carca
velos. 

Le Gouvernement des Pays-Bas s'engage à 
prendre les mesures nécessaires pour réprimer 
sur Ie territoire des Pays-Bas l'importation, 
J'entreposage (soit dans les entrepots de dou
ane, soit dans les entrepots cautionnés ou li
bres), la préparation, l'exportation, 1 a circu
lation, la mise en vente et la vente de vins 
portant ces désignations, dès qu'ils ne seraient 
pas originaires des régions portugaises du 
Douro, de l'Ile de M adère , de Setubal et de 

Carcavelos et qu'ils n'aient pas été exportés 
respectivement Ie Porto par la barre de Douro 
et Ie Port de Leixoes, le M adei ra par Ie Port 
du Funchal, Je Moscatel de Setubal par les 
Ports de Lisbonne ou de Setubal et Ie Carca
velos par Ie Port de Lisbonne. 

L'authenticité de ces vins doit être établie 
par des certificats d'origine déli vrés par les 
autori tés compétentes portugaises et <lont la 
présentation sera indispensable pour leur im
portation aux Pays-Bas. 

L a répression des contraven tions aux di spo
sitions du présent article s'exercera par voie de 
saisie, inutilisation ou toutes autres sanctions 
appropriées, alors même que la véritable ori
gine du produit sera it mentionnée ou que les 
appellations fausses seraient accompagnées de 
certains correctifs tels que "genre", .,type", 
"façon", ,,rival ", ou d'une autre indication 
régionale spécif ique ou autre, toutes marques, 
étiquettes ou inscriptions <levant être interdites 
qui sera ient susceptibles d'induire en erreur 
l' acheteur ou de créer dans son esprit une con
fusion sur la véritable origine du vin qu'il 
achète. 

Les mêmes sanctions seront prises à l'égard 
de tous procédés tendant à mettre en vente des 
vins de liqueur ayant dro it aux termes de eet 
article à une appellation d'origine, <lont l'état 
de pureté à l'importation aurait été al téré par 
add ition d'eau ou de vins autres. 

Les sanctions visées CÎ-dessus seront appli
quées à la diligence de l' administration ou à 
la requête du Ministère Public, ou sur l'initia
tive d'une partie intéressée, personne privée, 
syndicat ou association ressortissant de l'une 
des H autes Parties Contractantes. 

Les dispositions ci-dessus seront applicables 
au vin !iquoreux portant la m arque "Extre
madura" et expéd ié p ar Ie Port de Lisbonne, 
dès que la région vinicole <lont il est origi
naire aura été délimitée et que sön exporta
tion sera soumise aux mêmes règles et garan
ties que celles adoptées au Portugal pour les 
v ins énumérés au premier ali néa du présent 
article . 
. Art. 14. Le Gouvernement des Pays-Bas 

s'engage à modifier les stipulations de l'Arrêté 
R oyal du 15 Mars 1922 (Staatsblad n°. 123) , 
modifié par l'Arrêté Royal du 24 Décembre 
1929 (Staatsblad n°. 586), contenant des dis
positions spécia les concernant l'acquittement 
des droits d'accise, de Ie façon suivante: 

I - Les vins doux, ainsi que les vins non
doux non renforcés à !' a ide d'al cool , originai
res et en provenance du Portugal ne seront 
pas soumis au paiement d'un droit d'acci se de 
sp iritueux tant qu'ils ne contiennent, pa1· h ee
tolitre, pas plus de 16 li tre d'alcohol, à une 
température de 15° centigrades. 

II - Seront soumis au paiement d'un droit 
d'accise de spiritueux équ ivelent à l'accise de 
spiritueux due pour 3 litres d' alcoo'l pur: 

a. Les vins originaires et en provenance du 
Portugal, contenant par hectolitre, à une tem
pérature de 15° centigrades, plus de 16 mais 
au maximum 18 li tres d'alcool; 

b. Les vins de Porto et Madeira, orig inaires 
et en provenance des régions respectives· du 
Portugal , ne contenant par hectoli tres, à une 
température de 15° centigrades, pas plus de 22 
litres d'alcool , sous condition que ces vins, aux 
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termes de l'articl e 13, soient accompagnés d'un 
certificat d'origine délivré par les autorités 
portugaises compétentes. 

Art. 15. Il reste entendu que Ie droit d'ac
cise de spiritueux dû pour Jes vins énumérés à 
l'article 14, sub II, a, sera calculé pour les 
vins originaires et en provenance du Portugal 
contenant par hectolitre, à une température 
de 15° centigrades, plus de 16 mais au maxi
mum 17 litres d' a lcool , à base de dixième de 
litre, de telle façon que pour chaque dixième 
de li tre au dessus de 16 litres, il sera perçu 
une accise de spir itueux équivalente à l'accise 
de spiritueux - y inclus les centimes addi
t ionnels - dè 0.15 litres d'alcool pur mesuré 
à une température de 15 centigrades. 

Art. 16. En ce qui concerne Ie controle sur 
la qual ité du vin, les vins portuga is ne seront 
pas soumis à un régime moins favorable que 
les vins de n' importe ·que] autre pays. 

Art. 17. Les commis-voyageurs munis d'une 
carte de Jégitimation délivrée par les autori tés 
compétentes du- pays d'origine, jouiront sous 
tous Jes rapports et notamment en tout ce 
qui concerne l'importat ion et l'exportation des 
échantillons qui les accompagnent, des mêmes 
droits et avantages que les commis-voyageurs 
de la nation la plus favorisé. 

Art. 18 . Les Hautes Parties Contractantes 
s'accorderont réciproquement Ie traitement de 
la nation la plus favorisée en ce qu i concerne 
la liberté du transit à travers leurs territoires 
métropolitains. 

Les sujets des Haut.es Part ies Contractantes 
jouiront dans les mêmes conditions que les su
jets de Ja nation la plus favorisée de tous les 
avantages à eux accordés · pour l' entreposage, 
primes, facilités douanières et restitutions de 
droits. 

Art. 19. Les entreprises de navigation et les 
navires du Royaume des Pays-B as, a insi que 
leurs passagers et leurs cargaisons ne seront 
pas soumis, au Portugal et aux î les adjacentes 
à partir du ler J ui ll et 1934, aux colonies por
tugaises à partir du ler Juill et 1936, à des 
droits ou charges au tres ou pi us élevés ni à 
des conditions ou restr iction autres ou plus 
onéreuses que ceux auxquels sont ou seront 
assujettis les entreprises de navigation et les 
navires du Portugal , des îles adjacent.es, des 
colonies portugaises ou de n'importe que] autre 
pays, ainsi que leurs passagers et Jeurs car
gaisons. 

Cette égalité de traitement s'applique no
tamment à Ja liberté d'acces des ports, à leur 
utilisation, à la complète jouissance des com
rnodités acco rdées à la navigation, aux opéra
tions commerciales pour les navires, leurs pas
sagers et leurs cargaisons, aux facilités de tou
t.es sortes relatives à l'attribution de places à 
quai, au chargement et au déchargement, aux 
d,·oits et taxes de toute nature applicables aux 
navires, à leurs pa sagers ou à Jeurs cargaisons 
(tels que droits de douane ou assimi lés, droits 
d'octroi ou de consommation, frai s accessoires) 
perçus au nom ou pom· Ie compte du Gouver
nement, des autorités pub] iqm,s, des conces
sionnai res ou établ issements de toute sorte, et 
en général à tous les avantages et exemptions 
dont profite la navigation nationale ou celle 
de la nation la plus favorisée. 

Le même traitement sera accordé aux entre-

prises de navigation et aux navires du Portu
gal, ainsi qu'à leurs passagers et leurs cargai
sons, dans les Pays-Bas à partir du l er juillet 
1934 et dans les territoires d'outremer à partir 
du l er juillet 1936. 

Il est toutefois entendu que les entreprises 
de navigation et les navires .du Royaume des 
Pays-Bas, ainsi que leurs passagers et leurs 
cargaisons bénéficieront dans les colonies por
tuga ises du traitement de la nation la plus 
favor isée; de même, les entreprises de navi
gation et les navü-e du Portugal, ainsi que 
leurs passagers et leurs cargaisons bénéficie
ront dans les Indes N éerlandaises, Ie Surinam 
et Ie Curaçao du traitement de la nation la 
plus favorisée. 

Les stipulations du présent article ne s'appli
queront qu'en ce qui concerne la navigation 
mari time et ne sont pas applicable~ au trafic 
et aux opérations à l'intérieur des ports, ni au 
trafic entre les ports des territoires de cha
cune des Hautes Parties Contractantes ni à la 
pêche, matières qui restent exclusivement sou
mises aux lois et règlements y respectifs dans 
les territoires des Hautes Parties Contractan
tes. 

Art. 20. Les figues sèches originaires et en 
provenance du territoire de la R épublique 
Portugaise (Portugal, iles adjacentes de Ma
dère, Porto Santo et des Açores et les colonies 
portugaises) ne seront pas frappées de droits 
de monopole plus élevés que Ie droit actuelle
ment en vigueur de florins 0,02 par kilogram
me brut. 

Art. 21. Le Gouvernement Portugais s'en
gage à ne pas prendre des mesures pour in
terdire pendant la durée du présent Traité 
l'importation et la vente de margarine colorée. 

Art. 22. Dans Je cas ou J'une des Hautes 
Parties Contractantes prendrait la décision de 
soumettre au régime de contingentement l'im
portation de marchandises intéres ant l' autre, 
elle s'engage à reconnaître à cette Partie un 
contingent minimum, s'élevant à 100 pour cent 
de la moyenne de J'importation effectuée pen
dant les années 1931, 1932 et 1933 ou de l'im
portation de la dernière année au cas ou celle
ci sera supérieure à ladite moyenne. Dans Ie 
cas ou il s'agirait d'articles n' ayant fait leur 
apparition sur Ie marché que dans Ie courant 
des dernières annéês, les H aut.es Parties Con
tractantes tiendront compte au tant que possible 
des nécessités de l 'expansion comrnerciale du 
pays producteur. 

Art. 23. Le tra iternent de la nation la plus 
favorisée prévu aux articles précédents ne com
prendra pas: 

a. les privilèges qui sont ou pourra ient être 
accordés par une des Hautes Parties Contrac
tantes pour facil iter Ie trafic des frontières 
avec les pays limitrophes dans une zone n'ex
cédant pas quinze kilomètres de part et d'autre 
de la frontière; 

b. Ie régirne spécial que Ie Portugal a in
stitué, ou pourrait instituer, par des accords 
particul iers avec l'Espagne ou Ie Brésil; 

c. les régimes spéciaux que les Hautes Par
ties Contractantes ont institués, ou pourra ient 
instituer, en matière tar ifaire pour les impor
tations en provenance de leurs territoires 
d'outremer ou pour les exportations destinées à 
ces mêmes t.erritoires; 
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d. les droits et privilèges accordés à un ou 
p i usieurs au tres États en vue d'une uni on 
douanière. 

Art. 24. Le présent Tra ité sera ratifié et les 
ratifiçations seront échangées à la H aye a ussi
töt que faire se pourra. Il entrera en vigueur 
un mois après !'échange des ratifications et 
demeurera obligatoire pendant une année à 
partir du jour de son entrée en vigueur, avec 
tacite reoonduction pour une même pér iode 
chaque fois oi.t il ne sera pas dénoncé par une 
des Hautes Parties Contractantes au moins 
trois mois avant !'échéance. 

Le présent Traité remplace Ie arrangements 
suivants qui prendront fin à la date de l'en
trée en vigueur du Trai té, savoir : les échanges 
de notes du 27 août 1924 et du 5 août 1926 
entre les Pays-Bas et Ie Portugal dont les 
tipu lations ont été prorogées par les échanges 

de notes du 2 juin 1927, du 21 juin 1928, du 
8 juin 1929, du 5 juin 1930, du 24 et 30 avril 
1931 et du 17 août 1932. 

En foi de quoi les soussignés, dûment auto
risés à eet effet, ont signé Ie présent Traité et 
y ont apposé leurs sceaux. 

Fait en double exemplaire à Lisbonne, Ie 
28 Juin 1934. A. Loudon. 

uméro 
du tarif 

néerlandais 
X 

E:1.. 137 V-B 2 
Ex 49 
Ex 49 
Ex 137 
Ex 74 
Ex 30 

X 
Ex 30 

J osé Caeiro da Matta. 

LISTE A 

DÉSIGNATION DES 
MARCHANDI ES 

Guano. 
Lapins morts. 
Crin anima!. 
Poil de vache. 
Farine de viande. 
Craie. 
Cblorure de potassium . 
Farine d'os. 
Engrais artificiels, non dénom

més. 
X Antimoine. 
X Mercure. 

Ex 45 M:ica. 
X Baryte. 
X Glace. 

Ex 30 A IV Chloroforme. 
Ex 30 Lessive de chaux. 
Ex 30 Se! de Glauber. 
Ex 68 Lithopone. 
Ex 68 A XIV La.que de cellulo e. 

X Laine de bois. 
A = Arrêté du 6 mai 1925 (BuJ,letin des lois 

No. 183) . 
X = Non mentionné a u tarif néerlandais. 

Numéro 
du t arif 

portugais 

LIS'fE B 

DÉSIGNATION DES 
MARCHANDISES 

22 Laine en masse ; b).anche, lavée. 
52 Douves brutes. 
65 Chanvre. 
68 Charbon végétal non dénommé. 
75 Étoupes. 
85 Bois scié ayant plus de 75 millimètres 

d 'épaisseur et 25 centimètres ou plus 
de Jargeur. 

86 

87 

88 

102 

ll3 

123 
126 
127 
257 
313 
710 

721 
728 
746 

805 

Bois scié ayant plus de 75 millimètres 
d 'épaisseur et moins de 25 centi 
mètres de largeur. 

Beis scié ayant plus de 35 jusqu'à 
75 millimètres d 'épaisseur. 

Bois scié ayant plus de 15 jusqu'à 
35 millimètres d 'épaisseur. 

Pyréthre en poudre, emballé en colis 
de poids net non inférieur à 10 kilo
grammes, sans tares intérieures par
tielles. 

Agglomérés de charbon minéral de 
poids supérieur à 1 kilogra= e 
chacun. 

Kaolin . 
Soufre brut. 
Soufre en poudre et en canons. 
Carbonate de sonde en poudre. 

aphtali ne. . 
Pierres natU1·elles ou artificielles pour 

ébarber, polir et affûter. 
Scies à ruban. · 
Automobiles de charge, carrossées. 
Voiturettes et chai es à roues pour 

transport d 'enfants ou de malades. 
Matières végétales, filamenteuses, en 

ouvrages non dénommés. 

LISTE C 
Numéro 

DÉSIGNATION DES Droits 
du tarif d'entrée 

néerlandais. MARCHANDISES ad valorem 

Ex ll2 II D, 1 Bouchons. 10 % 
Ex 136 I a 

Ex 139 I 4 
Ex 139 I 7 

Numéro 
du tarif 

portugais 

Ex 16 
95 

117 
201 
223 
251 
288 
410 
628 

Ex 651 

1.012 A 

1.031 

Sardines en con-
serve . . . . . . 25 % 
Figues sèches . . 12 % 
Amandes de toute 
sorte, san s coq ues 7,8 % 
PJI·ites ... .. 
Liège brut . 

exemption 
exemption 

LIS'fE D 

DÉSIGNATION DES 
MARCHANDISES 

oir an ima!. 
Huile de !in, crue ou cuite. 
Goudron et brai, minéraux. 
Acide stéarique. 
Amidons et fécules non dénommés. 
Caféine. 
Dextrines. 
Fil de soie. 
B eurres artificiels . 
Appareils radio-électriques, récep

teurs et transmetteurs, les acces
soires et lampes non compris, 

fesant plus de 5 kilogrammes. 
Fi de cuivre, isolé, pour usages 

électriques, revêtu extérieure
ment de caoutchouc. 

Lampes électriques, non dénom
mees. 

PROTO COLE ADDl'l'IO 'NEL. 

Art. 1. Le " Royaume des P ays-Bas" com
prend Ie territoire en Europe, les Indes Néer
landa ises, Ie Surinam et Ie Curaçao; pa1·tout 
ou dans Ie présent Trnité Ie territoire en 
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Europe est seul visé, il est désigné comme 
,,Pays-Bas". 

Art. 2. Dans Ie cas ou Ie Gouvernement des 
Pays-Bas serait amené à augmenter Ie droit 
afférent aux a,nandes indiqué à la position 
139-I-7 du tarif douanier néerlandais (7,8 pour 
cent ad valo1·e1n), la marchandise dont il 
s'agit ne sera pas soumise à un droit supérieur 
au 10 pour cent ad valore,n. 

Art. 3. Il reste entendu que Ie fait de la 
perception par Je Gouve1·nement néerlandais 
de droits ou charges grévant les produits énu
mérés à la liste C, et constituant une compen
sation ou un équivalent d'un impót ou d'une 
charge intérieure, n'est pas considéré comme 
contra ire aux stipulations de l' article 3 du 
Traité. Toutefois, une augmentation de ces 
droits ou charges au dessus du niveau existant 
à la date de la signature du présent Traité 
serait de nature à faire jouer la procédure 
prévue à l'article 5. 

Art. 4. Il est entendu que le traitement na
tional et de la nation la plus favorisée stipulé 
dans Ie présent Traité pour Ja navigation des 
Hautes Parties Contractantes ne comprend 
pas, en ce qui concerne les Pays-Bas, les fa
veurs accordées en matières d'émigration par 
le Portugal à l'Angleterre et à la France 
d'après Jes traités et accords déjà signés à la 
date de la signature du présent Traité, non 
plus que les faveurs en matière de taxes de 
qua i aux Açores qui pourraient résulter pour 
ces deux derniers pays de ces mêmes traités et 
accords. A. Loudon. 

José Caeira da Matta. 

PROTOCOLE DE SIGN ATURE. 
Les Hautes Parties Contractantes se réser

vent le droit d'appliquer provisoirement les 
disposition du Traité de Commerce et de N a
vigation à partir d'une date à fixer ultérieure
ment de commun accord, aussitót que possible 
mais en tout cas avant Ie 1 juillet 1934. 

A . Loudon. 
J osé Caeiro da Matta. 

s. 676. 

28 Novmnb.e,· 1935 . WET, houdende goedkeu
ring van het op 16 Juni 1934 te Madrid 
tusschen N ed erland en Spanje gesloten 
Verdrag van Handel en Scheepvaart met 
Aanvullend Protocol. 

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

dat het op 16 Juni 1934 te Madrid tusschen 
Nederland en Spanje gesloten Verdrag van 
Handel en Scheepvaart met Aanvullend Pro
tocol, al vorens te worden bekrachtigd, inge
volge artikel 58 der Grondwet de goedkeuring 
der Staten-Generaal behoeft en dat het voorts 
wenschelijk is om de bevoegdheid voor te be
houden dit Verdrag op te zeggen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het bij deze wet in afdruk gevoeg

de, op 16 Juni 1934 te Madrid gesloten, Ver
drag van . Handel en Scheepvaart tusschen 
Nederland en Spanje met Aanvullend Proto
col wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 

het in artikel 1 genoemde Verdrag op te zeg
gen. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten No

vember 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart , 

H. G e I i s s e n. 
De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 

De G ra e f f. 
De Ministe,· van Financiën, 0 u d_ 

De Minister van Landbouw en Vissche,-ij, 
L. N. Dec k e r s. 

D e Ministe,· van Staat , 
Ministe,· van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uitgeg. 31 Dece1nber 1935.) 

Fransche tekst. 
, 

TRAITE DE COMMERCE ET DE NA
VIGATION EN'fRE LES P AYS-BAS E'f 

L'ESPAGNE. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Son 
Excellence Ie Président de la République 
Espagnole, animés d'un égal désir de dévelop
per les relations économiques entre Jes deux. 
pays ont décidé de concl ure un Traité de 
Commerce et de Navigation et ont nommé à 
eet effet pour Leurs Plénipotentiaires, à sa
voir: 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : 
Son Excellence R. C. T. Roosmale Nepveu, 

Envoyé Extraordinaire et Ministre Pl én ipoten
tiaire des Pays-Bas en Espagne; 

Son Excellence Ie Prés ident de la Républi
que Espagnole : 

Son Excellence Juan José Rocha Garcia, 
Ministre de la Marine, Chargé du Départe
ment d'Etat, 

lesquels , après s'être communiqués leurs 
pleins pouvoirs trouvés en bonne et due f01me, 
ont convenu les articles suivants·: 

Art. 1. Les produits naturels ou fabriqués 
originaires et en provenance d'Espagne, des 
lies Baléares, des lies Canaries, des posses
sions espagnoles ou de Ja Zone de Protectorat 
Espagnol au Maroc, énumérés à la liste A, an
·nexée au présent Traité, bénéficieront à leur 
importation dans Ie territoire du Royaume des 
Pays-Bas des taux et droits les plus favorables 
que Ie Gouvernement néerlandais accorde ou 
pourrait accorder à uri pays étranger quel
conque, soit par voie autonome, soit par voie 
conventionnelle. 

L'application de ce traitement pour les pro
duits énumérés à la liste A, s'entend de telle 
sorte qu'il comporte l'extension immédiate et 
inconditionnelle de toute réduction ou exonéra
tion des droits et taxes, ainsi que des disposi
tions d'application du tarif . 

Art. 2. Les produits naturels ou fabriqués 
originaires et en provenance du Royaume des 
Pays-Bas, énumérés à la liste B, annexée an 
présent Traité, bénéf icieront à !.eur importa
tion en Espagne, dans les Iles Baléares, les 
Iles Can.aries et les possessions espagnoles, des 



1935 28 NOVEMBER (S. 676) 1034 

taux et droits Jes plus favorables que Je Gou
vernement espagnol accorde ou pourrait ac
corder à un pays tiers quelconque, soit par 
voie autonome, soit par voie conventionnelle. 

L'application de ce traitement pour les pro
duits énumérés à l a liste B , s'entend de telle 
sorte qu' il comporte l'extension immédi a te et 
inconditionnelle de toute réduction ou exonéra
tion des droits et taxes, a insi que des disposi
t ions d'application du tarif. 

Art. 3. Les produits naturels ou fabriqués 
or igina ires et en provenance d'Espagne, les 
lies Bal éares, des Il es Canaries, des possessions 
espagnoles ou de la Zone de Protectorat E s
pagnol au Maroc, énumérés à la liste C, an
nexée au présent Traité, ne seront, à leur im
portation aux Pays-Bas, frappés de droits, 
taxes, surtaxes, coeff ic ients ou autres majora
tions, autres ou plus élévés que ceux fixés pour 
chaque produit dans la dite liste . 

Art. 4. Les produits naturels ou fabr iqués 
origina ires et en provenance du Royaume des 
Pays-Bas, énumérés à la liste D , annexée au 1 

présent Traité, ne seront, à leur importation 
en Espagne, aux Iles Baléares, Il es Canaries 
et possessions espagnoles, frappés de droits, 
taxes, surtaxes, coefficients ou autres m a jora
t ions, autres ou plus élévés que ceux fixés pour 
chaque p roduit dans la dite liste. 

Art. 5. L es produits naturels ou fabr iqués 
originaires et en prövenance d'Espagne, des 
Iles Baléares, des Iles Canaries, des possess ions 
espagnoles ou de Ja Zone de Protectorat E s
pagnol au M aroc non repris aux listes A ou C 
jouiront, à leur importation dans Ie territo ire 
du Royaume des Pays-Bas, du traitement de 
la nation la plus favori sée, tel qu'il a été 
prévu à l' a rticle premier. Au cas ou Ie Gou
vernement néerl andais procéderait à un change
ment du système tarifaire actuellement ex is
ta nt. les produits visés au présent article 
bénéfi cieront d'un traitement tarifaire qui se 
rapprocherait autant que possible du tra ite
ment prévu à l ' article 6 pour les produits du 
Royaume des Pays-Bas. 

Art. 6. Les produits naturels ou fabriqués 
originaires et en provenance du Royaume des 
Pays-Bas, non repris aux li stes B et D acqu it
teront, à leur importation en Espagne, aux 
Il es Baléares, aux Iles Canaries et aux pos
sessions espagnoles, Jes droi ts fixés dans la 
cleuxième colonne du tarif douanier espagnol , 
actuell ement en vigueur ou qui pourrait !'être. 
à l' avenir. 

Art. 7. Les produits naturels ou fabr iqués 
exportés du territoire de chacune des H autes 
Parties Contractantes avec destination au terri
toire de l' autre ne seront pas soumis à des 
droits, taxes ou charges autres ou plus élevés, 
ni à des 1·ègles et fo rmalités plus onéreuses que 
ceux qui s'appliquent aux produits simila ires 
destinés au territoire d'un autre pays quel
conque. 

Art. 8. Tous les avantages, faveurs, pri vilè
ges et immunités qui ont été ou pour ront ,\tre 
accordés à l 'avenir par une des H autes Parties 
Contractantes à des produits naturels ou fal ri 
qués origina ires et en provenance d'un au , re 
pays quelconque ou destinés au territoire d'11n 
autre pays quelconque, seront appl iqués i111-
médiatement et sans compensation aux pr ... 
<lu its de la même nature originaires et en pro 

venance de l'autre P artie ou destinés au terri 
toire de celle-ci. 

En conséquence les produits naturels ou fa
briqués de chacune des H autes P arties Con
tractantes ne seront jam ais soumis à des droits, 
taxes ou charges autres ou p lus élevés, ni à 
des règles et formali tés autres ou plus oné
reuses que ceux qui s'appliquent aux produits 
similaires d 'un autre pays quelconque. 

Art. 9. Chacune des Hautes P arties Con
tractantes s'engage à faire profiter l' autre, im
médi atement et sans compensation, pour les 
marchandises mentionnées ou non dans Ie pré
sent Traité, de tout privi lège, faveur ou abais
sement qu'elle accorde ou pourra it accorder à 
tout autre pays en ce qui concerne la réexporta
tion, Ie transit, l'entreposage, Ie transborde
m ent des marchandises et l' accomplissement 
des fonnalités douan iè res, a insi qu'en ce qui 
concerne les droits et taxes afférents à ces di
verses manutentions, de même que pour les 
règles, formali tés et charges dans les opéra
t ions de douane. 

Art. 10. Les I-Iautes P arties Contractantes 
s'engagent à s'accorder réciproquement Ie 
tra itement inconditionnel et ill imi té de la na
tion la plus favorisée pour tout ce qui se rap
porte aux droits, taxes et impóts intérieurs de 
quelque nature qu'i ls soient, aux impöts de 
consommation, aux impöts sur Ie chiffre d'af
faire, aux droi ts ou taxes de monopole, d'oc
tro i, d'accise, aux droits de · timbre, ainsi que 
pour Ie mode de perception des impöts . 

Les produits et spéciali tés pharmaceutiques 
d'une des I-Iautes P arties Contractantes im
portés ou fabriqués, preparés ou conditionnés 
dans Je territoire de l 'autre ne seront pas sou
mis à des droits, taxes ou charges autres ou 
plus élevés ni à des règles· et formalités autres 
ou plus onéreuses que ceux, qu i s'appliquent 
aux mêmes produits de la nation la plus favo
risée-. 

Art. ll. Le traitement de Ja nation la plus 
favorisée prévu aux articles précédents ne com
prendra pas : 

a. les privil èges qu i sont ou pourraient être 
accordés par une des I-Iautes Parties Contrac
tantes pour faci l iter Ie trafic des frontières 
avec les pays limitrophes dans une zone n'excé
dant pas quinze ki lomètres de part et d' autre 
de l a fron t ière; 

b. Ie régime spécial que l'Espagne a in
stitué ou pourrait instituer, en matière tari
faire, pour les importat-ions en provenance du 
Portugal ou de la Zone E spagnole de Pro
tectorat au M a roe; 

c. Ie régime spécia] que Jes Pays-Bas ont 
institué ou pourraient instituer, en matière 
tarifaire, pour les importations en provenance 
de leurs territoires d'ou tremer; 

d. les droits et privi lèges accordés à un ou 
plusieurs autres Etats en vue d'une union 
douanière. 

Art. 1 2. D 'une façon générale les certifi
cats d'origine ne seront pas ex ig ibles à l'ini
portation des marchandises d'une des Hautes 
Parties Contractantes dans Ie territoi re de 
l' autre. 

Chacune des I-Iautes P arties Contractantes 
pourra cependant exiger, pour établir !'origine 
des produits importés, la présentation par 
l'irnportateur d' une déclaration officielle con-
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statant que l'article import.é est de production 
ou de fabrication nationale ou qu'il doit être 
considéré comme tel étant donné la transfor
mation qu'il a sµbie dans Ie pays d'o11 il pro
vient. 

Les certificats d'ol'igine seront délivrés, soit 
par la chambre de commerce <lont relève l'ex
péditeur soit par tout autre organe ou groupe
ment que Ie pays destinataire aura agréé; Ie 
visa d'un représentant consulaire du pays des
tinataire pourra être exigé. 

Les produits portant des marques nationales 
ou des marques collectives ou particulières ga
ranties par ie pays exportateur et admises 
préalablement par Ie pays destinataire, pour
TOnt être exemptés de la justification d'origine. 
A eet effet les dites marques seront communi
quées par les représentants diplomatiques du 
pays exportateur au Gouvernement du pays 
destinataire qui en notifiera l'acceptation. 

Quand Ie certificat d'origine sera exigé pour 
1es produits des territoires d'outre-mer, ce do
cument pourra être visé Ie cas échéant, soit 
dans un port de la métropole, soit dans tout 
autre port situé sur la route normale suivie 
par l'expédition et 011 réside un agent consu-
1 aire du pays importateur. 

Les colis postaux seront dispensés du certi
ficat d'origine quand Ie pays destinataire re
connaîtra qu'il ne s'agit pas d'envois revêtant 
un caractère commercial. 

Art. 13. Les Hautes Parties Contractantes, 
tout en se réservant Ie droit d'appliquer les 
prescriptions de leurs législations int.érieures 
s'engagent chacune en ce qui la concerne, à 
reconnaître les certificats sanitaires, vét.éri
naires, phytopathologiques et les certificats 
d'analyse délivrés par les autorit.és officielles 
de l'autre pays, comme preuve que les pro
duits d'origine du pays qui a délivré Ie certi
ficat importés sur Ie territoire de l'autre ré
pondent aux prescriptions de la législation 
int.érieure du pays d'origine. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes 
conserve Ie droit de faire procéder en cas de 
suspicion de fraude à toutes vérifications utiles 
nonobstant la production d'un certificat ci
dessus prévu. 

Au cas 011 Ie certificat attestera en outre que 
les produits qui y sont visés ont droit à une 
appellation d'origine reconnue par la législa
tion du propre pays, les produits seront dis
pensés à l'impörtation dans l'autre pays de la 
productipn du certificat d'origine prévu à l'ar
ticle 12 du présent Traité. Les Hautes Parties 
Contractantes s' engagent à prendre toutes 
précautions nécessaires pour garantir l'identit.é 
de la marchandise export.ée et celle de l'échan
tillon soumis à !'examen. 

La procédure établie par chaque Gouverne
rrient pour assurer, dans les conditions ci
dessus énoncées, Ie prélèvement des échantil
lons ainsi que les modèles des certificats se
Tont notifiés à l'autre pays et agréés par lui . 

La ]iste des autorités officielles, chargées 
dans chaque pays de la délivrance des certifi
cats sera notifiée par chacun des Gouverne
ments à l'autre dans Ie plus bref délai . 

Art. 14. Chacune des Hautes Parties Con
tractantes s' engage à prendre les mesures né
cessaires pour garantir autant que possible les 
produits naturels ou frubriqués originaires du 

territoire de l'autre contre la concurrence dé
loyale dans les transactions commerciales, no
tamment en prohibant ou en réprimant par la 
saisie ou par toutes autres sanctions appro
priées, conformément à sa propre législation, 
l'importation et la fabrication, la circulation, 
la vente et la mise en vente de tous produits 
désignés par des marques, noms, inscriptions 
ou signes quelconques, figurant soit sm· les 
produits eux-mêmes, sur leur conditionnement 
immédiat ou sur leur emballage extérieur, soit 
dans les factures, lettres de voiture, connaisse
ments, documents publicitaires ou autres pa
piers de commerce et comportant directement 
ou indirectement de fausses indications sur 
!'origine, l'espèce, la nature ou les qualit.és 
spécifiques desdits produits. 

Les mesures sus-mentionnées seront appl i
quées sur Ie territoire de chacune des Hautes 
Parties Contractantes à la diligence de l'Ad
ministration ou à la requête du Ministère pu
blic, conformément aux législations respectives 
de chacune des Hautes Parties Contractantes 

·ou sur l'initiative d'une partie int.éressée, per
sonne privée, syndicat ou association ressor
tissant de l'une des Hautes Parties Contrac
tantes . 

Art. 15 . Le Gouvernement des Pays-Bas 
s' engage à prendre les mesures nécessaires en 
vue d'insérer dans sa législation intérieure sur 
les vins des stipulations tendant à réprimer 
sur Ie territoire des Pays-Bas l'emploi abusif 
des appellations géographiques des produits 
vinicoles de l'Espagne portant une des appel
lations d'origine "Jerez", ,,Sherry", ,,Xerez", 
ainsi que "Malaga", pourvu que celles0ci res
tent dûment protégées en Espagne. Le Gou
vernement d'Espagne notifiera au Gouverne
ment des Pays-Bas les documents officiels qui 
accompagneront les produits expédiés et qui 
justifieront leur droit aux elites appellations 
dans Ie pays d'origine. Seront notamment in
terdits et réprimés par la saisie ou par toutes 
autres sanctions appropriées l'importation, l'ex
portation, l'entreposage, la fabrication, la 
circulation, la vente et la mise en vente de 
produits vinicoles dans Ie cas 011 figureraient, 
soit sur les fûts, bouteilles, emballages ou cais
ses les contenant, soit dans les factures, lettres 
de voitures, connaissements, documents publi
citaires ou autres papiers d0' commerce y rap
portant des marques, noms, inscriptions ou 
signes quelconques comportant faussement une 
des appellations susmentionnées. L'intèrdiction 
de s'en servir subsiste alors même que la véri
table origine des produits serait mentionnée 
ou que les appellations fausses seraient accom
pagnées de certains correctifs tels que "genre", 
,,type", ,,façon", ,,rival", ou d'une autre in
dication régionale spécifique ou autre. 

Les mesures susmentionnées seront appli
quées à la diligence de !'Administration ou à 
la requête du Ministère Public, conformément 
à la légÎslation des Pays-Bas, ou sur l'initia
tive d'une partie int.éressée, personne privée, 
syndicat ou association, ressortissant de l'une 
des Hautes Parties Contractantes. 

Art. 16. Le Gouvernement des Pays-Bas 
s'engage à modifier les stipulations de l'Ar-
1·êté Royal du 15 mars 1922 (Staatsblad n°. 
123), modifié par l'Arrêt.é Royal du 24 décem
bre 1929 (Staatsblad n°. 586), contenant des 
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dispositions spéciales concernant Ie paiement 
des droits d'accise, de la façon suivante: 

I . - Les vins doux, ainsi que les vins non 
doux non renforcés à !'aide d'alcool, origi
naires et en provenance d'Espagne ne seront 
pas soumis au paiement d'un droit d'accise 
de spiritueux tant qn'ils ne contiendront, par 
hectolitre, pas plns de 16 l itres d'alcool à une 
tem pérature de 15 degrés centrigrades. 

II. - Seront sournis au paiement d'un droit 
d'accise de spiritueux équivalent à l'accise de 
spiritueux due pour 3 litres cl'alcool pur: 

a. les vins originaires "t en provenance 
d'Espagne, contenant par hoctolitre à une tem
pérature de 15 degrés centigrades plus de 16 
mais au maximum 18 litres d'alcool; 

b. les vins dénommés "Jerez", ,,Sherry" ou 
"Xerez" ainsi que "Malaga", originaires et 
en provenance des régions respectives de l'Es
pagne ne contenant par hectolitre, à une tem
pérature de 15 degrés centigrades, pas pi us de 
22 litres d'alcool, sous condition que ces vins 
soient accompagnés d'un certificat d'origine 
délivré par les autorités espagnoles compéten
tes. 

Art. 17. Il 1·este entendu que Ie dro it d'ac
cise de sp iritueux dû pour les vins énumérés à 
l'article 16, sub II a, sera calculé pour les 
vins originaires et en provenance d'Espagne 
contenant par hectolitre, à une température 
de 15 degrés centigrades, plus de 16 mais au 
maximum 17 l itres d'alcool, à base de dixièmes 
de litre, de telle façon que pour chaque 
dixième de litre au dessus de 16 litres il sera 
ajoutée chaque fois une accise de spiritueux 
équivalente à l' accise de spiritueux - y inclus 
les centimes add it ionnels - de 0.15 litres d'al
cool pur mesuré à une température de 15 
degrés centigrades. 

Art. 18. E n ce qui concerne Ie contróle sur 
1 a qual ité d u v in les vins espagnols ne seront 
pas soum is à un régime moins favorab le que 
les vins de n' impor te que! autre pays. 

Art. 19. Les commis-voyageurs mun is d'une 
carte de légit imation dél ivrée par les autor ités 
compétentes du pays d'origine, jouiront sous 
tous Ie rapports et notamment en tout ce qui 
concerne l'importation et l'exportation des 
échantillons qui les accompagnent, des mêmes 
d roits et avantages que les commis-voyageurs 
de la nation la plus favorisée. 

Art. 20. Les Hautes Parties Contractantes 
s'accorderont réciproquement la liberté du 
transit à travers leur territoire, et elles s'en
gagent à ne percevoir de ce chef aucun droit, 
ni taxe . 

Les sujets des H autes P arties Contractantes 
seront exemptés, en ce qui concerne ces opé
rations, du paiement de tous dro its de trnns it , 
et jouiront clans les mêmes conditions que les 
su jets de la nation la plus favorisée de tous 
les avantages à eux accordés pour l'entrepo
sage, primes, facili tés douanières et restitu
t ions de droits. 

Art. 21. Chacune des Hautes Parties Con
tractantes s'engage à accorder aux navires bat
tant le pavillon de l'autre, ainsi qu'à leurs 
équi pages, ]eurs passagers et leur cargaisons 
à tous égards Ie même traitement que cel ui 
accordé aux navires de la nation la plus fa
vorisée ainsi qu'à leurs équipages, leurs pas
sagers et leurs cargaisons. 

Cette disposition ne s'applique pas au ca
botage dans les territoires d'outremer des 
Hautes Parties Contractantes, !edit cabotage 
restant exclusivement soumis au.x lois et règle
ments y relatifs dans ces territoires. 

Art. 22. Les sociótés commerciales, indus
trielles, financières, d'assurance, de transport 
et de communications va lablement constituées 
d'après les lois de l 'une des Hautes Parties 
Contractantes et ayant leur siège sur son terri
toire seront juridiquement reconnues dans 
l 'autre pays. Leur capacité et droit d'ester en 
justice seront appréciés d'après la loi sous le 
régime de laquelle elles ont été constituées. 

Lesdites sociétés pourront, sous réserve de 
l'accomplissement des formalités prévues à 
eet effet par les lois et règlements en vigueur, 
étendre Jeurs opérations, notamment celles de 
caractère commercial, sur Ie territo ire de 
l'autre Partie, y acquérir des droits, les y 
exercer et y poursuivre leur activité économi 
que. 

Lesdites sociétés jou iront, à tous égards, du 
traitement accordé aux sociétés constituées sm· 
Ie territoire du pays Ie plus favor isé; elles ne 
seront astreintes, notamment, à aucune con
tr ibution ou redevance f iscale, de quelque dé
nomination et de quelque espèce que ce soit, 
autres, plus élevées ou plus onéreuses que 
celles qui sont ou seront perçues des sociétés 
de la nation la plus favor isée. Elles seront dis
pensées de participer à tout emprunt forcé . 

Art. 23. Le présent Traité sera ratifié et Ie 
ratifications seront échangées à La H aye aus
sitót que faire se pourra. Il entrera en vigueur 
un mois après !'échange des ratifications et 
demeurera obligatoire pendant une année à 
partir du jour de son entrée en vigueur, avec 
tacite reconduction pour une même période 
chaque fois ou il ne sern pas dénoncé par une 
des H autes Parties Contractantes au moins 
trois mois avant !'échéance. 

Le présent Traité remplace les Arrangements 
suivants qui prendront fin à la date de !'en
tree en vigueur du Traité, savoir: ]'échange 
de Notes du 30 décembre 1921 , 5 et 6 janvier 
1922 entre les Pays-Bas et l'Espagne; 
!'échange de otes du 27 septembre 1929 entre 
les P ays-Bas et l'Espagne concernant les terri 
toires espagnoles du Golfe de Guinée. 

En foi de quoi les soussignés, dûment auto
r isés à eet effet, ont signé Ie présent Traité et 
y ont apposé leurs sceaux. 

Fait en double exemplaire à Madrid, Ie 16 
juin 1934. 

N uméros 
du tarif 

néerlandais 

2 
128 

9, 13, 56, 
113 

13 A- X 1 

R. Roosmale N epveu. 
J. J osé Rocha. 

Ll STE A. 

NOMENCLATURE 

Parfumerie avec alcool. 
Parfumerie d'autres genres. 
Batterie do suisi ne, etc. 

Futaille en tóle. 

1 A signifie: Arrêté du 5 mai 1925 (Staats
blad 183). 
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13 A-VIII 
13A-X 
20 

20 
20 
X 2 

28 
30 
30, 37 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
32 
35 
;35 
41 

43 
43 
45 
53 
55 
59 
59 
59 
61 
62 
68A- XIV 
68 A-XIV 
69 

70, 139 
75 
83A-X 
85 
85 
85 

88 

88 
88 e- a 
90 
96 
96 
96 A- XI 
96 A- XI 
96A- Xl 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
97 

97 
97 

105 
113 
123 

X 
X 

Futaille en caisses en bois. 
Emballages en acier. 
Peaux non tannées de bétail à 

laine. 
Peanx de chèvre. 
Lomes, tannés et graissés . 
Les autres peaux tannées, etc. 
Caoutchouc manufacturé. 
Albumine, fibrine, etc. 
Caillettes et ferments. 
Sels de plomb. 
Les autres produits, etc. 
Divers sels chimiques. 
Seis potassiques pour engraisse-

ments. 
Aaide tartarique et tartrates. 
Carbonate potassique. 
Insecticides pour le bétail. 
Extrait de réglisse. 
Réglisse en branches. 
Corderie de chauvre d'abaca ,ou 

d'autres fibres végétales. 
Pilules, capsules, etc. 
Spécialités pharmaceutiques. 
Verre creux. · 
Chapeux en feutre et autres. 
i\1:iel d'abeilles. 
Ambre, jais, etc. 
Corne non élaborée, etc. 
Baleine, écume de mer, etc. 
Fromages. 
Objets de bureau. 
i\l(atières colorantes, etc. 
Vernis, etc. 
Boutons, boutons à manchettes 
en corne, etc. 
Douceurs, confitures, etc. 
Carbure de calcium. 
Machines diverses. 
Tissus en coton. 
Tissus en jute, abaca, etc. 
Tissus en jute, abaca, etc. de 

moins de 500 grammes . 
Couteaux, conteaux à sessorts, 

etc. 
Lames à rasoir. 
Quincaillerie. 
Guitares, mandolines, etc. 
Téré benthine. 
Colophane. 
liuile d'olive. 
Huile d'arachide. 
Hniles diverses pour !'industrie. 
Cire animale, en bloes. 
Cire travaillée. 
Glycerines brutes. 
Glycerines distillés . 
liuiles d'essence, etc. 
Papiers variés. 
Papiers avec des matières dif-

férentes. 
Papier à cigarettes, etc. 
Tableux, estampes, etc. 
Essences di verses, etc. 
Monlins à café, etc. 
Tapis en laine, etc. 
Ciment. 
Terre employée dans les arts et 

les industries. 

2 X: les positions marquées ainsi nè sont 
pas mentionnées dans Ie tarif néerlandais. 

125 A-IX 
132 
133 

134 
134A- X 
136 
136 
136 
37, 136, 137 
X 

137 
137 

137 
X 
X 
X 

137 
X 

139 
139 

139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 

139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 

139 
139 
139 

12, 139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
142 

2 
146 
146 
146 
146 

146 

1935 

Appareils télégraphiqnes. etc. 
Appareils de chirurgie, etc. 
Faïences, grès, etc., en flenrs et 

ornements. 
Chassis, etc., pour automobiles. 
Pièces détachées pour moteurs. 
Poissons demi -salés . 
Sardines en conserve, en boîtes. 
Poissons conservés. 
Pates alimentaires. 
Volailles vivantes. 
Jambons. 
Viande de porc salée, lard frais 

et fondu. 
V olailles, etc. 
Cuirs desséchés . 
Cuirs. 
Tripes salées. 
Antres dépouilles. 
Plantes vivantes . 
Semences oléagineuses . 
Produits végétaux employés en 

médecine. 
Antres produits végétaux. 
Riz décortiqué. 
Ails et oignons. 
Pommes de terre. 
Tomat.es. 
Choux-flenrs. 
Melons. 
Les autres légumes . 
Salade (laitue). 
Citrons. 
Grape fruits. 
Oranges. 
Mandarines. 
Raissins frais. 
Bananes. 
Prunes. 
Apricots. 
Les autres fruits frais (poires, 

pommes, etc.). 
Pulpe de fruit. 
Amandes avec écorce. 
Amandes en pépie. 
Chataignes. 
Olives vertes et en sanmure. 
Noisettes avec et sans écorce. 
Noix. 
Figues sèches. 
Raisons secs. 
Autres fruits secs (prunes, apri-

cots, etc.). 
Olives. 
Anis . 
Les autres semences. 
Tourtaux, etc., pour le bétail. 
Conserves de légumes, etc. 
Conserves de plantes potagères. 
Conserves de fruits. 
Conserves non y comprises. 
Piment doux. 
Safran. 
Armes, à feu, courtes et pour la 

chasse. 
Cognac et brandy. 
Vin de Malaga. 
Mistelles, blanches et i;ouges. 
D'autres vins . 
Vins variés en fûts ou récipients 

semblables. 
Vins en bouteilles. 
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146 
147 A- XV 
147 A-XV 
150 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

112 e-a 

135 A-X 
76 

A-X 
X 
X 
X 

A- X 
139 
136 
139 
139 
150 
30 
X 

A-VIII 
108 

8, 31, 143 
124 
85 
67 
67 

105 
114 
124 
139 
85 

139 
150 
68 
X 
85 

123 
20 

Vermouth. 
Savpns de toilette. 
Savons pour !'industrie. 
Chlorure de sodium. 
Minerai de fer. 
Pyrites de fer. 
Minerai de cuivre, etc. 
Poteaux de bois. 
Bois fin en tronçons. 
Liège en planches. 
Liège en copeaux et sciures. 
Bouchons et manufactures de 

liège. 
Radiateurs . 
Balcons, lits, etc. 
Cuivres (en rosettes). 
Plomb pauvre en saumons. 
Plomb en lingots. 
Mercure. 
Machinerie textile, etc. 
Riz non décortiqué. 
Farine de poisson. 
Arachides. 
Marmelade de fruits. 
Kainite. 
Carbonate de magnésie. 
Bois d'Okoumé. 
Planches d 'Okoumé. 
Chaussures . . 
Faïence sanitaire. 
Carreaux et dalles de faïence. 
Sacs de jute. 
Bas et chaussettes de coton. 
Bas et chaussettes en soie. 
Jus de fruits . 
Jouets. 
Pavés. 
Coings. 
Velours de coton. 
Pignons (amandes du pin). 
Karnallite. 
Ocres en brut ou moulues. 
Bismuth. 
Feutres de laine ou de poils. 
Tapis. 
Plumes d 'oiseaux. 

LISTE B. 

CLASSE I. 
11 à 13 inclus, 18 à 21 inclus, 22, 24, 26 à 

29 inclus, 33, 39, 44, 45, 47, 54, 56, 57b, 58 à 
61 inclus, 63 à 66 inclus, 72, 77, 81 à 84 
inclus, 86, 88, 89, 91, 92 , 94, 95. 

CLASSE II. 
96 à 141 inclus, 142 à 150 inclus. 

CLASSE III. 
161 à 166 inclus, 174, 176 à 180 inclus, 182, 

187 à 189 inclus, 191, 192, 193, 211 , 212, 216, 
218. 

CLASSE IV. 
245, 251 à 253 inclus, 257 a et b, 268, 277, 

287, 288, 298, 306, 307, 309 à 312 inclus, 318, 
327, 329, 332, 341, 350, 355, 358, 360, 362, 
363, 364, 370, 375, 377, 382, 387, 389, 396, 
440, 441, 453, 454, 460, 463, 464, 469, 470, 
471, 474, 475, 477, 481 , 492. 

CLASSE V. 
499 à 502 inclus, 533, 544, 546, 547, 554, 

557 572, 573, 584, 590, 591, 594, 597, 598, 
599' 601 615, 620 à 634 inclus, 640, 641, 643, 
644'. 645'. 645bis, 646 , 648, 651, 657, 674 à 676 

inclus, 681, 685, 687, 690, 694 à 696 inclus, 
697, 709, 711, 712, 721, 723, 732, 737, 745 , 
754, 756, 773 à 784 inclus. 

CLASSE VI. 
786, 788, 795, 796, 798 à 829 inclus, 832, 

833, 834, 836, 837, 839, 841, 842, 844, 845 , 
848 à 852 inclus, 858, 867, 870, 872, 881, 883, 
884, 886 à 890 inclus, 893, 894, 901a, 901b , 
902, 916, 918, 919 , 922, 924, 925, 930, 934 , 
935, 936, 938, 940, 941, 949, 950, 952, 955, 
956, 957, 961, 975, 976, 978, 981, 982, 986, 
988 à 990 inclus, 993, 996 à 1.006 inclus, 1.011 
à 1.020 inclus. 

CLASSE VII. 
1.022 à 1.064 inclus, 1.067, 1.069, 1.073, 
1.074, 1.075, 1.077, 1.079, 1.084a, 1.085a, 
1.088, 1.097, 1.098, 1.101 , 1.102. 

CLASSE VIII. 
1.103, 1.105, 1 .111, 1.112, 1.168, 1.169, 1.175. 

CLASSE IX. 
1.181, 1.182, 1.184, 1.185 à 1.187 inclus, 

l.188bis, 1.192, 1.193, 1.196, 1.201 à 1.204 
inclus, 1,211. 

CLASSE X. 
1 .219, 1.221, 1.223, 1.254, 1.255 . 

CLASSE XI. 
1.281, 1.288, 1.298. 

CLASSE XII. 
1.321, 1.323, 1.325, l.325bis, 1.326, 1.327 , 

1.331, 1.335 à 1.344 inclus, 1.346 à 1.377 
inclus, 1.379, 1.380, 1.382 à 1.402 inclus, 
1.405, 1.406, 1.408, 1.410, 1.416 à 1.420 in
clus, 1.422, 1.422a, 1.423, 1.424, 1.425, 1.425a, 
1.427 à 1.429 inclus, 1.432, 1.433, 1.434. 

CLASSE XIII. 
1.444, 1.448 , 1.455 , 1.456, 1.460, 1.471, 1.483. 

1.484, 1.488 , 1.491 , 1.492, 1.495, 1.496, 1.499 , 
1.507, 1.508 , 1.510, 1.513, 1.517, 1.518, 1.519. 
1.531 , 1.539 . 

LISTE C. 
Numéros Désignation des Droits 
du tarif d'entrée "ad 

néerlandais marchandises valorem'' 

Ex 136 Anchois, frais ou salés 
avec moins de 40 % 
de sel et en embal-
lages de plus de 
1,200 grammes . exemption 

Ex 139 I 8 Safran ..... 10% 
Piment doux . 10 % 

Ex 139 I 10 Riz travaillé, prêt 
à la consommation 
(en emballages d'un 
poids supérieur à 
1,200 gr.) . . . exemption 

Ex 139 I 10 Citrons ... 13 % 
bis 

Oranges .. 13% 
Mandarines . 13 % 

Ex 139 III C Pulpes d'apricots 10 % 
3a 

X i Pyrite .... exemption 
X Minerai de fer exemption 
X Minerai de plomb exemption 

1 x : les positions marquées ainsi ne sont 
pas mentionnées dans Ie tarif néerlandais. 
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Numéro 
du tarif 
espagnol 

Ex 59 

Ex 63 

Ex 64 

Ex 643 

Ex 695 

834 

836 

Ex 978 
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LISTE D. 

NOMENCLATURE 

Baguettes de verre et tubes de première fa
brication qui ne présentent aucune extrémité 
grattée ni brûlée et qui n'ont subi aucune 
opération de transformation ou complémen 
taire, décolorées ou colorées en pate, inclus 
avec une marque de fabrique constituée par 
une ou deux ligues colorées tracées dans la 
direction de l'axe du cylindre. 

Ampoules de verre incolores obtenues méca
niquement d'une épaisseur égale sur toute 
la parois, appropriées pour la fabrication de 
lampes à incandescence 

Ampoules de verre colorées ou opalines oh
tenues mécaniquement d'une épaisseur égale 
sur toute la parois, appropriées pour la fa
brication de lampes à incandescence. 

Réduction, telle qu'elle est indiquée à la marge 
sur le droit actuel de 2,88 pesetas or par 
kilogramme pour les suivantes pièces spéciales 
pour appareils de radiotéléfonie. 
1°. Condensateurs variables 

Condensateurs d'hrule 
Condensateurs électrolytiques 
Condensateurs de papier 
Condensateurs de mica 
Condensateurs de règlage (Trimmer) 

2°. R ésistances de charbon et potentiomètres 
3°. Bobines blindées de haute fréquence 
4°. Moteurs (,,nucleos") d'acier spécial aiman
té pour hautparleurs 
5°. Cónes pour haut-parleurs 
6°. Interrupteurs spéciaux pour changement 
d'ondes 
7°. Interrupteurs de réseau 
8°. Phonocapteurs 

Appareils de rayon X ou Roentgen, destinés 
à la radioscopie, radiographie, radiothérapie 
et diagnostique 

NOTE : Pour les matières minérales artifi
cielles contenues dans cette position, à l'ex
ception du bleu d'outre-mer, une marge ne 
dépassant pas 5 % sera admise en ce qui 
concerne Ie mélange avec des colorants arti
ficiels organiq ues 

NOTE : Quand Jes peintures liquides, in
cluses dans cette position se trouvent, à leur 
importation, dans des bidons de fer blanc, 
contenus dans des caissesde bois, ellesjouiront 
d'une tare de 20 %, à déduire du poids brut 
total · 
NOTE : Pour Jes peintures liquides en bleu 
ou en rouge, une marge ne dépassant pas 
3 % sera admise en ce qui concerne Ie mé
lange avec des colorants organiques artificiels 

F écu!es de pomme de terre à usage industrie! 
et fécules de manioc en brut, non décolorées, 
non purifiées, et sans raffiner, à usage in
dustrie! 

1 

Réduction 
sur les droits 

actuels 

Droits 
conven
tionnels 

20 % sur 30 pese- 24 pesetas or par 
tas or les 100 kilo- 100 kilogrammes. 

grammes 

20 % sur 70 pese- 56 pesetas or par 
tas or les 100 kilo- 100 kilogrammes. 

grammes 

20 % sur 100 pese
tas or les 100 kilo

grammes 

20% sur 2,88 pese
tas or Ie kilogram

me 

80 pesetas or par 
100 kilogrammes. 

2, 30 pesetas or par 
kilogramme. 

20 % sur 10 pese- 8 pesetas or par 
tas or par kilo- kilogramme. 

gramme 

10 % sur 15 pese
tas or les 100 kilo

grammes 

13,50 pesetas or les 
100 kilogrammes. 
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Ex 1,418 Fromages d'Edam, de Gouda et de Leyde 

Comme fromage d'Edam, de Gouda et de 
L eyde est considéré Ie fromage à pate dure, 
exclusivement fabrique de !ait de vache, 
pressé en forme de boule ou rectangulaire, 
respectivement en forme plateronde, muni 
d'une marque enregistrée de la "Nederland
sche Kaascontrole onder R ijkstoezicht" fa . 
briqué de caséïne insérée dans la croûte 

33,33%sur Je droit 1,00 peseta or par 
actuel de 1,50 p e- kilogramme. 
setas or Ie kilo -
gramme pour une 
quantité d'un mil-
lion de kilogram-
mes du fromage, 
tel qu'il est indi-

qué ci-dessus 

PROTOCOLE ADDITIONNEL AU 
TRAITÉ DE COl\Il\IERCE ET 

DE NAVIGATION. 

I. 
Le Gouvernement des P ays-Bas s'engage à 

rédui re par voie autonome et au pi us tard au 
moment de l ' entrée en vigueur du présent 
'T'ra ité les droits perçus par Je Monopole des 
Fruits et des Légumes à l'importation d'Es
pagne des oranges et des mandarines à f,1.00 
par 100 kg. pour la période du 15 novembre 
au 15 juin. 

II. 
L e Gouvernement des Pays-Bas s'engage à 

donner les ordres nécessaires pour que Je Mo
nopo]e des Fruits et des Légumes accepte tous 
les contrats de bonne foi relatifs à l 'achat 
d'oranges et de mandarines et d'au tres fruits 
et légumes orig inaires et en provenance d'Es
pagne qui lui seraient présentés. 

III. 
Il est en tendu que ch aque réduction qui 

pourrait être portée dans les droits perçus par 
le Monopole des Fruits et des Légumes à l'im
portation d'oranges et de mandarines ou d'au
tres fruits et légumes d'un autre pays quel 
conque durant la période prévue à l' a rticle I , 
sera accordée immédiatement et sans com
pensation à l 'importation d'oranges et de 
mandarines ou d'autres fruits et légumes 
d'Espagne durant la même période. 

IV. 
L e Gouvernement Espagnol s'engage à don

ner des ordres nécessaires pour que les im
portateurs en Espagne puissent obtenir les 
devises nécessa ires pour Je règlement de leurs 
ach ats de marchandises néerlandaises dans les 
mêmes condi t ions que cell es qu i s'apnli quent 
aux im portateurs de marchandises d'or ig ine 
et en provenance des pays jouissant du traite
ment de la nation la plus favorisée en matière 
de devises. 

v. 
Ne seront considérés comme contra ires aux 

stipul ations contenues dans les articles 3 et 4 
du présent Traité Ie prélèvement ou l'institu
tion de droits ou charges grevant les pro
duits importés et constituant une compensa
tion ou un équivalent d'un impót ou d'une 
charge intérieure. 

VI. 
Le Gouvernement Espagnol déclare qu'il 

n'entre pas dans ses intentions d'augmenter 

pendant la durée du présent Traité les droits 
de douane grevant actuell ement les articl es de 
radio-téléfonie compri s dans l'article 643 du 
tarif douanier espagnol , pour autant qu'ils 
dépassent un poids de 5 ki logrammes. 

Si des nécessités d'ordre intérieur J'ame
naient à prendre en cons idération une modifi
cation des droits actuellement en vigueur. Ie 
Gouvernement espagno] en notifiera Ie Gou
vernement néerl and ais dans Ie hut d'établir 
des conversations relatives auxd ites modifica
tions. 

Madrid, Ie 16 juin 1934. 

s. 677. 

R. Roosmale Nepvei... 
J . José Rocha. 

28 November 1935. WET tot goedkeuring van 
het op 26 April 1934 te R ome g-esloten 
verdrag- tot het brengen van eenheid in 
de methorlen van monsterneming en van 

· scheikundig onderzoek van kaas. 

vVii vVTT .ffELMINA . enz .. .. doen te weten: 
Al zoo Wij in overweiring genomen hebben, 

dat het op 26 April 1934 te Rome gesloten 
verdrag tot het brengen van eenheid in de 
methoden van monsterneming en van scheikun
dig onderzoek van kaas met bijbehoorend pro
tocol van ondertee,kening, alvorens •e kunnen 
worden bekrachtiird, ingevolge artikP] 58 der 
Gronrlwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft; 

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

H et op 26 Apr il 1934 te Rome gesloten ver
drng tot het brengen van eenheid in de me
thorlen van monsterneming- en van scheikundi g 
onderzoek van kaas met bijbehoorend protocol 
van onderteekening, in afrlrnk nevens deze wet 
gevoegd, wordt voor het Rijk in Europa goed
gekeurd. 

L asten en bevel en, enz. ; 
Geg-even te 's-Gravenh age, den 28sten N o

vember 1935. 
WILffELMINA. 

D e Ministe,· van Landbouw en Vissche,·ij, 
L . N. D ec k ers. 

De Minister van B uitenlantlsche Zaken , 
D eGrae ff. 

De ~Minister van Sociale Zaken, 
M. S I i n g e n b e r g. 

(Uitgeg. 17 D ecem ber 1935. ) 
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Conventlon Internationale pour l'unlflca
tlon des métltodes de prélèvemeut des 
écltantlllons et <l'analyse des fromages. 

Rome 26 avrll 1934. 

Le Président du Reich allemand; Sa Ma
jest.é Ie Roi des Bel ges; Sa Majesté Ie Roi de 
Danemark; Ie Président de la République 
française; Ie Président de la République hel
lénique; Son Altesse Sérénissime Ie Régent du 
Royaume de Hongrie; Sa Majesté Ie Roi 
d'Italie; Sa Majesté Ie Roi de Norvège; Sa 
Majesté la Reine des Pays-Bas; Son Altesse. 
Ie Bey de Tunis; Sa Majesté Ie Roi de Suède; 
Ie Gonseil fédéral de la Confédération suisse; 
le Président de la République tchécoslovaque; 
Sa Majesté Ie Roi de Yougoslavie; 

A:yant jugé qu'il est désirable d'unifier les 
rnéthodes de prélèvement des échantilloHs et 
d'analyse des fromages, dans Ie but d'eliminer, 
e t , Ie cas échéant, d'aplanir les contest'ations 
susceptibles de se produire dans Ie commerce 
international et ayant reconnu l'utilité d'une 
collaboration plus étroite à cette fin, ont dé
cidé de conclure une Convention et ont· dé
signé pour leurs Plénipotèntiaires, savoir: 

Le Président du R eich Allemand: 
Le Prof. Dr. Anton Fèhr, Ancien Ministre; 
Le Dr. Karl 4ugust Wegener, Con,e1ller 

supérieur du Gou_vernement. 
Sa Majesté le Roi des B el ges: 

M. Pierre Wauters, Directeur général au. 
Ministère de l'Agriculture. 

Sa Majesté le Roi de Danemark: 
M. Hubert Wichfeld, Conseiller de la Léga

t ion de Danemark à Rome. 

L e P résident de la R épublique française: 
M. Louis-Dop, Membre de l'Académie à'Agri

culture de France, Délégué de la France et des 
Colonies frança ises, Vice-Président du Comité 
Permanent de l'Institut International d' Agri
cul ture; 

M. Eugène Vitoux, Directeur adjoint . du 
Laboratoire centra! du Ministère de l 'Agricul
t ure. 

Le Président de la R épublique hell énique: 
Son Excellence M. Pierre Metaxas, Envoyé 

extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de 
la République H ellénique près S. M. Ie Roi 
d'Italie. 

·son Altesse Sérénissime le Régcnt du 
Royaume de H ongrie: 

M. Tibor de Pechy, Conseiller au Ministère 
Royal de l 'Agricul ture; 

M. Ivan Mesterkovits, Inspecteur superieur 
-de !' Agriculture. · 

Sa Majesté l e Roi d' /tal ie: 
Le Dr. Guido Segre, Consul Général de S. 

M. Ie Roi d'Italie, Chef de Bureau /J. la Di
rection générale des Affaires Economiques du 
Ministère Royal des Affaires Etrangères; 

Le Prof. Bartolo Maymone, Directeur de la 
Station royale de Zootechnie de Rome; 

-Le Prof. Giulio Da11a Torre, Directeur de 
la Station royale de fromagerie de Caserte. 

Sa Majesté le Roi de N 01·vège : 
M . Johannes Irgens, Envoyé extraordinaire 

et Ministre plénipotentiaire de Norvège près 
.S. M. Ie Roi d'Italie. 

L. & S. 1935. 

Sa Majesté la Reine des -Pays-Bas: 
M. A. J. Swaving, Conseiller du Ministère 

des Affaires économiques; 
M. J . J. L. van Rijn, Délégué des Pays-Bas 

au Comité Permanent de l'Institut Internatio
nal d' Agriculture. 

Son Altesse Ze Bcy de Tunis : 
M. Louis-Dop, précité; 
M. Eugène Vitoux, précité. 

Sa Majesté le Roi de Suéde: 
M. Bo Henrik von Stockenstroem, Ancien 

Ministre, Président de l'Association nationale 
suédoise de Laiterie. 

Le Conseil fédéra( de la Confédération 
suisse : 

Le Prof. Dr. Robert Burri, Directeur de 
l'Établissement d'industrie laitière et de bac-· 
tériologie de Liebefeld ; 

M. Ie Dr. Guido Koestler, Adjoint à l'Éta
blissernent d'industrie laitière et de bactério
logie de Liebefeld. 

Le Pré_sidrnt de la République T chéco
slovaque: 

Son Excellence M. Frantisek Chvalkovsky, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten
t iaire de la République Tchécoslovaque près 
S. M. Ie Roi d'Italie; 

M. Jaroslav Dvorak, Conseiller supérieur au 
Ministère de l' Agricul ture. 

Sa Majesté l e Roi de Yougoslavie: 
Le Dr. Lludevit Prohaska, Directeur de la 

Seotion de Zootechnie du Ministère de l'Agri
eulture, 

Lesquels, à ce dûment ·autorisés, réunis à 
Rome, au siège de l'Institut International 
d' Agrioulture, sont con venus de ce qüi suit: 

Art. 1. En vue d'assurer l'application des 
principes fixés pa1· les articles 2 et 3 ei-après, 
les· Parties contractantes s'engagent à intro
duire dans •leur réglementation des prescrip
tions sur l a prise d'échantillons et !'examen 
chimique des fromages (humidité et matière 
grasse), applicables en cas de contestations 
qui pourraient surgir dans Ie commerce inter
national. 

Art. 2. Le prélèvement d'échantillons devra 
être exécuté en tenant compte de l'espèce du 
fromage, de . sa grosseur et de la consistance 
de la päte. Les échantillons devront re)Jrésen
ter aussi fidèlement que possible chaque partie 
eonsommable du fromage et être prélevés en 
oonformité des prescriptions de l' Annexe A 
de la présente Convention. 

.En ce qui eoncerne les modifications ulté
rieures, la Commission prévue à l'article 7 
ei-après, tenant compte des renseignements 
transmis par les Gouvernements, établira une 
notice déterminant les règles nouvelles suivant 
lesquelles devront obligatoirement s'effectuer 
les prélèvements d'échantillons. 

Art. 3. L'examen chimique devra être 
opéré, en ce qui ooncerne Ie dosage de l'humi
dité et la détermination de la matière grasse, 
en suivant les méthodes indiquées dans !'An
nexe B de la présente Convention. 

Les dispositions du deuxième alinéa de l'ar
ticle précédent seront applieables en cas de 
modification des méthodes prescrites dans 
!'Annexe B. 

Art. 4. En cas de oontestation sur l 'inter-
66 
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prétation des cl auses de Ia présente Conven
tion ou de difficultés d'ordre pratique pour 
son application, l'une des Parties intéressées 
pourra, d'accord avec l'autre Partie, deman
der à l'Institut International d'Agriculture de 
procéder à un essai de concil iation et recourir 
en dernière instance à la Cour Permanente de 
Justice Internationale, après avoir épuisé tous 
Les moyens d' entente. 

A l'effet de l'essai de conciliation, un Co
mité dans lequel les Etats intéressés et l'In
stitut International d'Agriculture désigneront 
chacun un expert, examinera Ie différend, en 
tenant compte de tous documents et éléments 
probatoires utiles. Ce Comité déposera son rap
port, que l'Institut International d'Agriculture 
notifiera à chacun des Pays intéressés, toute 
liberté d'action ultérieure des Gouvernements 
étant réservée. 

Les Gouvernements intéressés s'engagent à 
supporter en commun les frais de la mission 
confiée aux experts. 

Art. 5. Les Pays qui n'ont pas signé la 
présente Convention seront admis à y adhérer 
sur leur demande. 

L'adhésion sera notifiée par la voie diploma
tique au Gouvernement italien et par celu i-ci 
aux Pays contractants ainsi qu'à l'Institut In
ternational d' Agriculture. 

Art. 6. Tout Pays contractant peut, en tout 
temps, notifie1· au Gouvernement italien que 
la présente Convention est appl icable à tout 
ou partie de ses Colonies, Protectorats, Terri
toires sous mandat, Territoires soumis à sa 
souveraineté ou à son autorité, ou tous Terri
toires sous sa suzeraineté. La Convention s'ap
pliquera à tous les territoires désignés dans la 
notification. A défaut de cette notification, la 
Convention ne s'appliquera pas à ces terri
toires. 

Art. 7. Le Pays contractant qui, hors les 
cas prévus aux articles 2 et 3, voudra appor
ter une modification au texte des Annexes A 
ou B de la présente Convention, devra en 
donner communication à l'Institut International 
d' Agricul ture. 

Ce dernier soumettra Ie texte des modifica
tions demandées à l'approbation d'une Com
mission de cinq experts, désignés par lui après 
consul tation des Gouvernements des Etats con
tractants sur les personalités appelées à en 
faire partie. Les membres de cette Commission 
seront renouvelés tous les trois ans. Elle en
tendra un expert désigné par Ie Gouvernement 
qui demande la modification. 

Dans le cas ou les modifications demandées 
seraient approuvées par ladite Commission, 
l'Institut portera ce résultat à la connaissance 
des Pays contractants, en les invitant à donner 
leur adhésion dans Ie délai de six mois. A 
l'expiration de cette période, les Pays con
tractants qui n'auront pas répondu seront con
sidérés comme acceptants. 

La modification entrera en vigueur six mois 
après la date de la lettre par laquelle l'Insti
tut International d'Agriculture aura commu
niqué aux Pays contractants l' adhésion una
nime à la modification proposée, telle qu'elle 
résulte de l'application du paragraphe ci
dessus. 

Art. 8. Le Pays contractant qui voudra 
dénoncer la présente Convention, soit pour la 
totalité de ses territoires, soit seulement pour 

tout ou partie de ses Colonies, Protectorats, 
Possessions ou Territoires v isés à !'art. 6 
devra Ie notifier au Gouvernement ita lien, qui 
en avisera immédiatement les autres Etats 
adhérents et l'Institut International d' Agricul 
ture, en leur faisant connaître la dàte à la
quelle il a reçu cette dénonciation. 

La dénonciation ne produira ses effets qu'à 
l'égard du Pays qui !'aura notifiée ou des Co
lonies, Protectorats, Possessions ou Territoires 
visés dans !'acte de dénonciation, et cela seule
ment un an après que la notification en sera 
parvenue au Gouvernement italien. 

Art. 9. La présente Convention sera rati 
fiée aussitót que possible et les ratifications 
seront déposées auprès du Gouvernement ita
lien. 

Avis de chaque ratification sera donné par Ie 
Gouvernement italien a ux autres Pays con
tractants ainsi qu'à l'Institut International 
d' Agriculture. 

Art. 10. Chaque Pays aura l a facu lté de dé
clarer, au moment du dépót de sa ratification, 
qu'il subordonne la mise en vigueur de la 
présente Convention, en ce qui Ie concerne, à 
l'application de la Convention de la part de 
certains Pays nommément désignés. 

La présente Convention entrera en vigueur 
lorsqu'elle aura été ratifiée au moins par tro is 
Pays souverains, inconditionnellement ou sous 
des conditions qui se sont réalisées. 

Dans ce cas, l'entrée en vigueur commen
cera six mois après la date du dépöt de la 
troisième ratification. 

Pour tous les autres P ays ratifiants ou ad
hérents la Convention entrera en vigueur dans 
un délai de six mois, au fur et à mesure du 
dépöt de leu r ratification ou de leur adhésion. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires respec
tifs ont signé la présente Convention. 

Fait à Rome, Ie 26 avri l mil neuf cent 
trente-quatre, en un seul exemplaire, qui sera 
déposé dans les Archives du Ministère des Af
fa ires Etrangères d'Italie. Une copie, certifiée 
conforme, sera remise par la voie diplomati
que à chaque Pays signataire de la présente 
Convention. 
Pour l' All e1nagne: 

Pour la B elgique: 
Pour le Danerna.rk: 
Pour la France: 

Pour la Grèce : 
Pour la Hongrie: 

Pour l' [talie: 

Pour la N orvège: 
P our les Pays-Bas: 

Pour la Tunisie: 

Pour la Suède: 

Dr. Anton Fehr, a. r . 
Dr. Karl August 

Wegener, a. r . 
Wauters . 
H. Wichfeld, a. r. 
L. D. , a. r. 
E. V. , a. r. 
P. METAXAS, a . , .. 
Mesterkovits. 
Tibor de Pechy. 
Guido Segre. 
Bartolo Maymone. 
Giulio Dalla Torre_ 
J . Irgens, a. r. 
A . J. Swaving. 
J. J. L. van Rijn . 
L. D., a. r. 
E. V. , a. ,·. 
B. v. Stockenstroem, 

a . r . 
Pour la Suisse: Dr. Rob. Burri. 
Pour la T chécoslovaquie : 

Chvalkovsky, a. 1·. 

J. Dvorak, a. r. 
Pour la Yougoslavie: Dr. L . Prohaska, a. 1·. 
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ANNEXE A. 

P,·élèvement d'échantillons. 

Le prélèvement d'échantillons de fromages 
sera e fectué en tenant compte des distinctions 
suivantes: 

I. - Fromages, dont les échantillons peu
vent être prélévés: 

a. au moyen d'une sonde; 
b. en découpant un secteur. 

Observations: 
a. En général, pour les petits fromages, il 

est préférable de taill er un secteur au lieu de 
recourir à l a sonde. Celle-ci sera appliquée si 
l 'àge du fromage dépasse au moins un mois. 

Pour Ie prélèvement d'échantillons qui né
cessitent une sonde on la choisira su ivant les 
dimensions du fromage . 

1 - la sonde traversera, à une distance de 
10 à 20 cm, du bord du fromage, une face de 
celui-ci dans une direction oblique, allant vers 
Ie centre, par exemple pour les fromages 
Grana, Gorgonzola, Emmentha l, Gruyère, 
Ovari (5 kilogrammes), Fontina et autres; 

2 - la sonde travesera Ie fromage d'une 
face à l'autre, en passant par Ie centre, par 
exemple pour les fromages Edam (ayant un 
poids de 2 kilogrammes ou plus), Provolone, 
Caciocavallo, etc.; 

3 - cette sonde sera dirigée horiwntalement 
du centre d'une face verticale jusqu'au centre 
du fromage, par exemple pour les fromages 
Gouda (ayant un poids de 2 kilogrammes ou 
plus), Pecorino romain, Tilsit, etc. ; 

4 - pour Ie fromage expédié en fûts ou en 
d'autres récipients, par exemple la Caillebotte, 
Brynza et autres, la prise d'échantillons s'ef
fectuera en faisant presser la sonde oblique
ment de haut en bas, à travers tout Ie con
tenu du fût ou du récipient. 

b. Pour les fromages pour lesquels il est 
nécessaire de tailler un secteur, on devra Ie 
faire en partant du bord ou bien du centre 
d'une des faces, en procédant immédiatement 
à la cautérisation de la surface de la pàte 
ainsi mise à découvert, par exemple pour les 
fromages Port-Salut, Edam etc., lorsqu'i ls ont 
un poids inférieur à deux kilogrammes. 

Le poids des échantillons prélevés ne devra 
pas être inférieur à 40 grammes. 

L'échantillon doit être placé immédiatement 
dans un vase en métal ou en verre bien fermé, 
et examiné Ie plus tót possible. 

Si l'échantillon ne peut pas être enfermé 
immédi atement dans un vase en métal ou en 
verre, on l 'enveloppera provisoirement et so ig
neusement dans une feuille d'étain. 

En aucun cas l' échantillon ne sera emballé 
dans du papier ou dans d'autres matières ab
sorbantes, ni se sera mis en contact avec du 
papier ou des matières absorbantes. 

Après avoir enlevé un cm. environ de la 
croûte qui sert ensuite - dans Ie cas oû des 
sondes ont été prises - à boucher les trous, 
l'échantillon doit être finement rapé et mé
langé avec précaution. 

Pour les fromages tels que Edam et Gouda, 
on n'enlève pas la croûte, mais seulement les 
moisissures. 

Immédiatement avant chaque analyse l 'échan
tillon sera mélangé soigneusement. 

II. - Fromages ne se p1-êtant pas aux modes 
de prélèvement décrits ci-dessus: 

Pour les fromages à pàte molle, (Brie, Ca
membert et similaires) ne se prêtant pas aux 
modes de prélèvement décrits ci-dessus, l 'échan
tillon sera prélevé en découpant dans Ie fro
mage à examiner un secteur d'un poids mini 
mum de 50 grammes, afin d'obtenir 40 gram
mes de produit consommable, après avoir dé
taché la croûte de moisissures tapissant les 
faces ex ternes du fromages; 1 a masse ainsi 
obtenue sera padaitement homogénisée à !'aide 
de la spatule ou du mortier. 

Il en sera de même pour les fromages en 
boîte, pour les fromages Gervais, Camembert, 
Schabziger et de types analogues. 

III. - D ans des fournitures de fromage en 
masse (fournitures par wagon) les prélève
ments d'échantillons devront s'effectuer de 
façon que ]'on obtienne un échanti llon moyen 
réel, mais que soit évitée une dépréciation 
sensible des fromages expédiés. 

Avis technique conce,·nant l e prélè1>e,,,ent 
d' échantillons de fromage. 

Une attention spéciale sera prêtée aux points 
su ivants: 

1 - Quand il s'agit de gros fromages (com
me par exemple Ie Cheddar) l a sonde devra 
avoir une longueur suffisante pour traverser 
Ie milieu du fromage, afin d'être sûr que 
l'échantillon ainsi obtenu représente la consti
tution moyenne du produit, c'est-à-dire de la 
partie extérieure jusqu'au milieu , au lieu de 
celle de la partie extérieure seule, ce qui se
rait Ie cas en utilisant une sonde trop petite. 

2 - En aucun cas l 'échantillon ne sera em
ballé dans du papier ou dans d' au tres ma
tières absorbantes, ni ne sera mis en contact 
avec du papier ou des matières absorbantes. 

ANNEXE B . 

E x a m e n c h i m i q u e. 

1. Dosage de l' humidité. 

Cinq grammes de fromage sont pesés dans 
une petite capsule plate. Si !'on fait usage de 
sable purifié (obli gatoire pour Ie fromage à 
pàt.e molle), l 'échantillon pesé est mélangé 
prudemment au moyen d'une baguette en verre 
à bout aplati, tarée avec la capsule. 

Il est recommandable de dessécher l'échan
tillon d' abord à la température ordinaire pen
dant au moins seize heures, si possible, en 
s'aidant du vide, puis il est desséché directe
ment à au moins 105° C. 

On continue la dess iccation et on répète les 
pesées à courts intervalles jusqu'à poids con
stant. 

2 . Dosage d e la matièr e grasse . 

Le dosage de la matière grasse est basé sur 
la méthode Schmidt-Bondzynski-Ratzlaff. 

Si !'on ne dispose pas d'un apparei l permet-
tant de procéder directement à toutes les opè
rations du dosage dans Ie même tube et d'ex
traire l a totalité de la matière grasse, trois 
grammes de fromage sont pesés dans un petit 
ballon d'environ 50 cc. ; on ajoute 10 cc. 
d'acide chlorhydrique (D = 1,125), on chauffe 
doucement en seoouant avec précaution jusqu'à 
complèt.e dissolution du fromage. 
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Le cont.enu du ballon est introduit quantita
tivement dans un cylindre bouché, on r ince 
l'.jntérieur du ballon d'abord avec 10 cc. d'al
cool à 96 %, puis avec 25 cc. d'éther pur, et, 
à la fin, avec 25 cc. d'éther de pétrole (point 
d'é!:mllition 40° = 60° C.). 

Les liquides de rinçage doivent être ajoutés 
à la sol ution de fromage et on secoue Ie cy
J indre prudemment après chaque addition, en 
ayant soin de Ja boucher au préalable avec un 
bouchon de liège humecté d'eau. On laisse au 
repos environ pendant deux heures de ma-
11ière à obt.enir une séparation complèt.e de la 
sol ution éthérée de graisse. 

La solution limpide éthérée de gra isse est 
éparée aussi complèt.ement que possible (de 

manière à ne laisser que l cc. au plus) et 
introdu it.e dans un petit ballon taré; on intro
dtiit dans Ie cylindre environ 25 cc. d'un mé
lange à parties égales d'éther et d'éther de 
pétrole, puis on agité à différentes reprises. 
Après une heure de repos, on sépare de nou
veau Ie liquide éthéré et on l'introduit aussi 
complètement que possible dans Ie ballon taré. 
Cette opérat ion e&t répétée une deuxième fois. 

La solution éthérée de graisse totale est 
ensû it.e distillée et le résidu est chauffé dans 
l'étuve à envi ron 102° C. jusqu'à poids con
stant. 

PROTOCOLE DE SIGNATURE. 

I. 
Au moment de signer la présente Conven

tion, la Délégation italienne fait la déolara
tion suivante: ,,Bien que les fromages men
tionnés dans l'Annexe A Ie oient purement à 
titre d'exemple, la Délégation italienne tient 
à spécifier que, pour les fromages types Grana, 
Ie prélèvement d'échantillons à la sonde (Ia) 
peut être prat iqué pour les fromages jeunes, 
tandis que pour les fromages devenus durs Ie 
prélèvement par secteurs (I b) est préférable." 

II. 
Au moment de signer Ja présent.e Conven

tion, la Délégation danoise fait la déclaration 
su ivant.e: ,,Le Gouvernement danois est d'opi
nion qu'il est très difficile de fixer des pres
ci"iptions général es· sur Ie prélèvement d'échan
ti llons et ]'examen des fromages applicables 
dans tous les cas et dans tous Jes P ays. En 
-conséquenoe, Je Gouvernement danois est d'avis 
que ces prescriptions ne doivent pas faire 
partie d'une Convention international e, mais 
,qu'i l f_aut la isser à chaque Pays Ie soin de les 
fixer." 

P owr l' Allemagne : 

Pour la B elgique: 
Pour l e Danemark: 
Pour la France: 

Pour la Grèce: 
Po.ui· la II ongrie: 

Pour l' l talie: 

Po.ur la N orvège: 

Dr. Anton Fehr, a. , .. 
Dr. K arl Augi.,.st 

Wegener, a. r. 
Wauters. 
H . Wichfeld, a. , .. 
L. D., a. r. 
E. V ., a. r. 
P. METAXAS, a. ,·. 
Mester kovi ts. 
Tibor de Pechy. 
Guido Segre. 
Bartolo Maymone. 
Giulio Dalla Torre. 
J. lrgens, a. r. 

Pour les Pays-JJas: 

P our la Tunisie .' 

Pour la Suède: 

A. J . Swaving. 
J. J. L. van Rijn . 
L. D., a. r. , 
E. V., a. r. 
B. v. Stockenstroem , 

a. r. 
Pour la Suisse: Dr. Rob. Burri. 
P our la Tchécoslovaquie : 

Chvalkovsky, a:" r. 
J. D vorak, a. r. 

Pou,· la Yougoslavie: Dr. L. Prohaska, a. r. 

Instltnt International d' Agrlculture. 
Les soussignés Ing. Agr. Waldemar Raythe 

de Queiroz e Silva, et Agr. et Dr. Vétérinaire 
J orge de Sà E arp, munis par Ie Gouverne
ment de la République des Etats-Unis du. Bré
sil de mandats réguliers et des pleins pou. 
voirs pour la signature de la " Convention in
ternationale pour l'unification des méthodes 
de prélèvement des échantillons et d'analyse 
des fromages", n'ayant pas pu, à cause de 
circonstances fortuites, prendre part aux séan
ces de la Conférence y relativa, ont pris con
naissance de la Convention signée à Rome à 
eet effet Ie 26 avril passé et, la corisidérant 
conforme aux intérêts de leur propre P ays et 
l'approuvant complèt.ement, la signent, d'ac
cord avec tous les autres E tats signataires, au 
nom du Brésil , en qualité de P ays contractant. 

Le présent Protocole est · considéré partie 
intégrant.e de la susdite Convention du 26 
avril 1934. 

Rome Ie 27 avri] 1934. 
Waldemar Raythe de Queiroz e Silva. 
J orge de Sà Earp. 

Instltut Internatl-Onal d'AgrlcQlture. 
Le soussigné Docteur L ars Arne Alexander 

H omen, muni par Je Gouvernement de Fin
lande de mandat régulier et des pleins pou
voirs pour la signature de la "Convention in
ternationale pour l'unification des méthodes 
de prélèvement des échantillons et d'analyse 
des fromages" , n'ayant pas PV, à cause de 
circonstances fortuites, prendre part aux séan
ces de la Conférence y relative, a pris con
na issance de la Convention signé à Rome à 
eet effet Ie 26 avri l passé et, la cpnsidérant 
conforme aux intérêts de son propre pays et 
l'approuvant complètement, la signe, d' accord 
avec tous les autres Etats signataires, au nom 
de la Finl ande, en qualité de Pays contrac
tant. 

Le présent Protocole est considéré partie in
tégrante de Ja susdite Convention du 26 avril 
1934. 

Rome, Ie 27 avril 1934. 

s. 678. 

Arne B omen. 

28 ·November 1935. WET, houdende goedkeu
ring van een overeenkomst van dading tot 
beëindiging van een geschil tusschen C·ui·a
çao en de N.V. tot aanneming van werken 
voorheen H. J . Nederhor t te Gouda. 

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

dat het wenschelijk is een tusschen Curaçao 
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en de aamlooze Vennoot.schap tot aanneming 
van werken voorheen H. J. Nederhorst, ge
vestigd te Gouda, bestaand geschil door da
ding te beëindigen; 

Gel et op het eerste lid van artikel 14 van 
de Curaçaosche Comptabiliteitswet (Staatsblad 
1910 n°. 316, Publicatieblad 1910 n°. 63); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig arti kei. 

De overeenkomst van dading gesloten tot 
beëindiging van een geschil tusschen Curaçao 
en de Naamlooze Vennootschap tot aannemmg 
van werken voorheen H. J . Nederhorst, ge
vestigd te Gouda, aangegaan bij akte van 31 
December 1934, waarvan een uittreksel bij 
deze wet is gevoegd, woi·dt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten No

vember 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Co lijn. 
(Uitgeg. 10 Dec,em ber 1935.) 

UITTREKSEL. 

Voor mij , J an Jacob Beaujon, notaris ter 
standplaats Curaçao, in tegenwoordigheid van 
de na te noemen getuigen, zijn verschenen: 

1 °. De Heer P etrus Christiaan Maria van 
der Drift, Administrateur van financiën in 
Curaçao, wonende op Curaçao, ten deze han
delende voor en namens het Gouvernement van 
Cu,·açao . . . . . . en · 

2°. De Heer Hendrik J an Nederhorst,: ad
junct-directeur van de naamlooze vennootschap 
" N aamlooze Vennootschap tot aanneming van 
werken, voorheen H , J. Nederhorst" , geves-
t igd te Gouda; wonende op Curaçao ...... . 

De comparanten verklaarden ...... : 
dat · ...... de Gouverneur· van C,iraçao heeft 

goedgevonden onder nadere goedkeuring bij de 
wet overeenkomstig het bepaalde in artikel 
veertien van de Comptabili teitswet voor Cura
çao, den Administrateur van financiën te mach
tigen om ..... . met de Naamlooze Vennoot
schap tot aanneming van - werken, voorheen 
H . J . Nederhorst, gevestigd te Go'Uda, eene 
akte van dading, voor een notaris te verlijden 
aan te gaan ter voorkoming van een te voeren 
arbitrage-procedure ter beslechting van ge
schillen , welke .. .. .. partijen uiteenhouden ... ... ; 

dat aan deze Gouvernements-beschikking 
zoowel door · partij Nederhorst al3 door het 
Gouvernement van Curaçao gedeeltelijke ui t
voering is gegeven : door partij Nederhorst 
door een zestigtal woningen op den domein
grond genoemd M undo Nobo te bouwen; door 
het Gouvernement door voorschotten tot den 
bouw te verstrekken tot een bedrag van vier
honderd drie en vijftig duizend vijfhonderd 
gulden (f 453,500); 

dat partij Nederhorst van meening is recht 
te hebben op een voorschot groot vijf en zeven
tig percent van zevenhonderd en twint ig dui 
zend vijfhonderd en t ien gulden acht en tach
tig cent (f 720.510.88) of vijfhonderd en veer
t ig duizend driehonderd drie en tachtig gul den 
zestien cent (f 540,383.16); 

dat aangezien partij Nederhorst van heL 
Gouvernement een voorschot genoot van vier
honderd drie en vijftig duizend vijf honde1·d 
gulden (f 453,5 00) zij pretendeert nog 1-ech t 
te hebben op een bedrag van zes en tachtig 
duizend achthonderd drie en tachtig gulden 
zestien cent (f 86,883.16); · 

dat het Gouvernement betwist het recht ·van 
part.ij Nederhorst op vijf en zeventig percent 
van de zoogenaamde tien percent winstopslag 
ad twee en zestig duizend zevenhonderd drie 
en zeventig gu lden twee en zeventig ·cent 
(f 62,773.72) of zeven en veertig dui'zenci 
en tachtig gulden negen en twintig cent 
(f 47,080.29); 

dat partij Nederhorst nalatig is te voidoen 
aan den eisch gesteld in de meergenoemde 
Gouvernements-beschikking om reute te · .be
talen over de genoten voorschotten, welke 
rente tot en met den een en dertigsten Decem
ber negentienhonderd drie en dertig bedráagt 
acht en zeventig duizend vijfhonderd zeven .en 
negentig gul den zeven en negentig en- é:en 
halven cent (f 78,597,975) ; 

dat het voor beide partijen raadzaam is om 
deze geschillen in den minne te regelen en 
dat daartoe een dading de voor beide partljen 
meest gewenschte oplossing brengt, indien deze 
leidt tot algeheele I iquidatie van de voor ,iar
tijen uit vorengenoemde Gouvernemeilts-be-
schikking voortvloeiende verbintenissen. . 

De comparanten verklaarden ...... bij deze 
akte eene dading aan te gaan waaromtrent par
tijen zijn overeengekomen en zulks onder • de 
volgend_e .. .... voorwaarden: 

I. De Naamlooze Vennootschap tot aamie
ming van werken, voorheen H. J . Nederhorst 
voornoemd, draagt voor zoover zulks noodig 
is aan het Gouvernement van Curaçao m vol 
len eigendom en vrij van lasten over de door 
haar gebouwde opstallen genummerd: 

West-Indische Compagniestraat vijf/zeven, 
negen/elf, dertien/vijftien, zeventien/negentien , 
twee/vier , veertien/zestien , twee en twinti g/ 
vier en twintig; , c 

J an Otzenstraat twee/vier, t ien/twaalt, ·ee1·
tien/zestien, achttien/twintig; 

Johan de Laet.straat een/drie, negen/elf, der
tien/vijftien, zeventien/negentien, tien/twaalf, 
veertien/zestien, achttien/twintig; 

Laufferstraat een/drie, vijf/zeven, negen/elf, 
twee/vier en twee garages genummerd West
lndische Compagniest_l'aat achttien/twintig; 

waartegenover het Gouvernement van Cu
raçao -den vollen en onbezwaarden eigendom 
van de Naamlooze Vennootschap voornoemd 
erkent van de volgende opstallen en de gt'on
den, volgens . de rooi brieven tot deze opsl.a!.lcn 
behoorende, m vollen en onbezwaarden eigen
dom overdraagt aan de Naamlooze Vennoot
schap voornoemd. te weten: · . 

West-Indische Compagniestraat zes/acht, t ien/ 
twaa lf ; 

J an Otzenstraat zes/acht; ' ·· .- · 
Johan de Laetstraat vijf/zeven, twee/vier, zes/ 

acht en 
La.ufferstraat derti en/v ijftien,- zeventien,'ne

gentien. 
······· ·········· ····· ······· ······· ····· ···· ··· ··· ········ ··;·····' 
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De comparanten verklaarden, ...... dat deze 
dading ...... voorts wordt aangegaan onder bij
zonder beding : 

1. dat voornoemde aamlooze Vennoot chap 
zich verbindt de woningen (opstallen) '\,Vest
Indische Compagniestraat vijf/zeven vóór de 
overdracht te verbouwen tot een woning op 
de wijze zooals dit reeds met andere woningen 
is geschied; 

2. dat voornoemde aamlooze Vennoot-
schap aanneemt van den eersten Januari ne
gentienhonderd vier en dertig af tot den 
een.ten April negentienhonderd vier en dertig 
een rente van vijf percent over een bedrag 
van vierhonderd drie en vijftig duizend vijf
honderd gulden (f 453,500) door het Gouver
nement van Curaçao als voorschot voor de 
bouw der woningen verleend, te betalen; 
waartegenover het Gouvernement het recht 
heeft om, ook indien de overdracht der op
stallen niet vóór den eersten April negen
tienhonderd vier en dertig mocht hebben plaats 
gehad, niettemin de huur der aan hem over 
te dragen woningen (opstallen) te innen en 
a ls aan hem toebehoorende tot zich te nemen; 

3. dat de hierboven bedoelde rente vóór of 
bij het verlijden dezer notarieele a kte moet 
worden betaald. 

Waarvan akte, in minuut, 
verleden te Willemstad op Curaçao, ten kan

tore van mij notaris, op heden den een en 
dertigsten December negentienhonderd vier en 
dertig ....... 

(Geteekend) van der Drift ; H . J. Neder
horst; H. E. Romijn; Ellis; J. J . B eaujon, 
Nofaris. 

s. 679. 

Voor eensluidend afschrift, 
voor zoover het geëxtraheerde betreft, 

De Secretaris- Gene,·aal 
bij het Departement van Koloniën, 

0. E. W. S ix. 

28 November 1935. WET, houdende wijziging 
en verhooging van het elfde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 

s. 680. 

28 Novem ber 1935. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van de afdeel ing 
Gymnasium van het Vrijzinnig Christelijk 
lyceum te 's-Gravenhage, 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 1 
October 1935., n° . 13204 III, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderw ijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 24 Maart 1930 
(Staatsblad n°. 109); 

Den Raad van State gehoord (advies van 12 
November 1935, n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 November 1935, n°. 
19519, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1935 de afdee

ling gymnasium van het Vrijzinnig Christelijk 
lyceum te 's-Gravenhage opnieuw voor een 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen als bevoegd 
om, met inachtneming der desbetreffende wet
telijke voorschriften aan haar leerlingen, die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bijge
woond, een getuigschr ift van bekwaamheid tot 
universitaire studiën a f te geven, dat met het 
getuigschrift, in artikel 11 der Hooger-onder
wijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten óvember 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SI o tem a ker de B ruïne. 
(Uitgeg. 10 December 193:\ . ) 

s. 681. 

28 No1!ember 1935. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) de res
tanten op enkele artikelen van hoofdstuk 
X der Rijksbegrooting voor het dienstJaar 
1934 worden toegevoegd aan de overeen
komstige artikelen van hoofdstuk X der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 

s. 682. 

29 Novenibe,· 1935. BESLUIT tot w11z1gmg 
van de herziene regelen betreffende het 
deelgenootschap in het Weduwen- en Wee
zenfonds voor Europeesche burgerlijke 
landsdienaren in N ederlandsch-lrulië van 
Europeesche leerkrachten bij het bijzonder 
onderwijs in N ederlandsch-lndië. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op artikel 1, B I van Ons besluit van 

4 Mei 1935 (Nederlandsch Staatsblad n°. 234 , 
Indisch Staatsblad n°. 167) tot nadere aan
vulling en wijziging van de regelen voor het 
beheer enz. betreffende de Indische pensioen
en weduwen- en weezenfondsen, 
· en op artikel 5, lid 5 van het bij Ons besluit 
van 12 November 1935 (Nederlandsch Staats
blad n°. 649) vastgestelde reglement van het 
Weduwen- en '\Veezenfonds voor Europeesche 
burgerlijke landsdienaren in N ederlandsch
l ndië; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Koloniën van 23 Novem
ber 1935, Afdeeling Kabinet n°. 14; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Ons besluit van 11 Mei 1932 (Ne

derlandsch. Staatsblad n°. 197, Indisch Staats
blad n°. 379) tot herziening van de regelen 
betreffende het deelgenootschap in het Wedu
wen- en Weezenfonds van Europeesche burger
lijke ambtenaren in Nede,·landsch-lndië van 
Eurnpeesche leerkrachten bij het bijzonder on
derwijs in Nederlandsch-lndië wordt gewijzigd 
als volgt: 

I. Lid 1 van artike l 1 wordt gelezen: 
1. Met inachtneming van het bepaalde bij 
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de volgende artikelen worden de Europeesche 
bijrondere leerkrachten en personen, op wie 
het Pensioenreglement voor bijzondere leer
krachten (Indisch Staatsblad 1932 n°. 154, 
juncto Indisch Staatsblad 1934 n°. 557) van 
toepassing is of wordt, dan wel krachtens de 
bepalingen van dat reglement de vóór den dag 
van il\ werking treden daarvan voor Euro
peesche particuliere onderwijzers en bijzondere 
leeraren van kracht zijnde pensioenvoorschrif
ten van toepassing blijven, zoowel mannen als 
vrouwen met uitzondering ech ter van 
Roomsch-K atholieke geestelijken, ordebroeders 
en zusters en van degenen, wier pensioen
grondslag, bedoeld in de artikelen 5 en 6 van 
het pensioenreglement voor bijzondere leer
krachten, of van wie die gedurende het loo
pende deelgenootschap gegolden hebbende 
hoogste pensioengrondslag minder dan f 50 
's maands bedraagt of heeft bedragen, a lsmede 
van hen , di e den leeftijd van 18 jaar nog niet 
bereikt hebben - aangemerkt als deelgenooten 
in het Weduwen- en Weezenfonds voor Euro
peesche burgerlijke landsdienaren in Nede,·
lq,nàuh-lndië en is op hen het reglement van 
dat fonds van toepassing. 

II. In artikel 2, lid 1 wordt in stede van 
" het reglement voor" gelezen "het reglement 
van'' .. 

III. In artikel 3 wordt in stede van " de 
Directie of den Beheerder van het fonds" ge
lezen " de Directie van de Indische Pensioen
fondsen of haar Vertegenwoordiger in Neder
landsch-lndië". 

IV. Artikel 4 vervalt. 
V. In artikel 5, lid 1 wordt in stede van 

" in artikel 8 van het fondsreglement" gelezen 
,, in artikel 7 van het fondsreglement" . 

VI. In artikel 6 wordt in stede van " in 
artikel 7 van dat reglement" gelezen "in a r
t ikel 6, lid 2 van dat reglement". 

2. De bijzondere leerkrachten en personen, 
bedoeld in artikel 1 van Ons in den aanhef 
van het vorige artikel genoemde besluit, die 
op 30 November 1935 reeds a ls deel genooten 
in het Weduwen- en Weezenfonds. van Euro
peesche burgerlijke ambtenaren in Nede,·
landsch-lndië waren aangemerkt, en van wie 
de pensioengrondslag, bedoeld in de artikelen 
5 en 6 van het pensioenreglement voor bijzon
dere leerkrachten, minder dan f 50 's maands 
bedraagt, of die gepensionneerd zijn of zijn 
ontslagen met recht of aanspraak op eigen 
pens ioen, dat berekend is of moet worden naar 
een bedrag kleiner dan f 50, dan wel op dien 
datum den leeftijd van 18 jaar nog niet be
reikt hebben, blijven ook na dien datum als 
deelgenooten in dat fonds aangemerkt. 

3. Dit beslui t treedt in werking op 1 De
cember 1935, behoudens h et bepaalde in arti
kel 1 onder III, dat geacht wordt in werking 
te zijn getreden op 1 Mei 1935. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 29sten November 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
Ministe,· van Koloniën, 

H. Colijn. 
( Uitgeg. 13 Deceniber 1935. ) 

s. 683. 

Vervallen. 

s. 684. 

29 November 1935. BESLUIT, betreffende 
inwerkingstelling van de Tariefwet 1934. 

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

Financiën van 26 November 1935, n°. 120, 
afdeeling Invoerrechten ; 

Gezien artikel 42, lid 2, der Tariefwet 1934 ; 
Gelet op Ons besluit van 28 Augustus 1935, 

(Staatsblad n°. 530}; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 
De nog niet in werking getreden artikelen 

der Tariefwet 1934 treden in werking met 
ingang van den eersten Januari 1936, op welk 
tijdstip de Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 
568) vervalt. 

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

's-Gravenhage, den 29sten November 1935. 

s. 685. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Financiën, 0 ud. 

(Uitgeg . 10 December :t.935.) 

29 November 1935 . WET tot verlaging van 
de openbare uitgaven. 

Bijl. Hand. 2e Kam er 1934/1935, n°. 362, 
1- 16 ; 1935/1936, n°. 7, 1. 

Hand. id. 1984/1935, blz. 2102-2141; 2162-
2189 ; 2195-2209 ; 2221-2245 ; 1935/1986, blz. 
26-34; 52- 97; 100-173. 

B ijl. Hand. 1e Kam er 1935/1936, n° . 7, blz . 
1-ln 

Hand. id. 1935/1936, blz. 107-150. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het ter verlaging van de openbare uitga
ven noodig is gebleken verschillende voorzie
ningen te treffen; 

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

AFDEELING I (,TUSTITIE). 

PARAGRAAF 1. 
Besparing Staatsblad. 

Art. 1. In het Souverein Besluit van 18 De
cember 1813, Staatsblad 1814 n°. 1, betrekke
lijk de daarstelling van een Staatsblad der 
Vereenigde Nederlanden, worden de volgende 
wijzigingen gebracht. 

I. In artikel 2 vervalt het woord: 
,,alleenlijk" . 

2. In artikel 3 vervallen de woorden: 
,, , en als vervangende de bevorens gebrui

kelijke toezending van gedrukte exemplaren; 
zullende all e Gemeente-besturen, uit dien 
hoofde , verpligt zijn, zich van hetzelve, ten 
hunnen koste, te voorzien". 

Art. 2. In artikel 240 van de Gemeentewet 
wordt onder t in plaats van " op het Staats
blad" gelezen: 

"op de door Ons aangewezen afdeelingen 
van het Staatsblad". 
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PARAGRAAF 2. 

Eenig artikel. 

Vereenvoudiging aanvaarding 
erfenissen en schenkingen. 

De artikelen 947, 1092 lid 2, en 1717 van 
het Burgerlijk Wetboek vervallen. 

PARAGRAAF 3. 

V e.rmindering werkzaam
heden kantonrechter. 

Art. 1. · In artikel 1121, laatste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek vervalt de zinsnede: ,. in 
tegenwoordigheid van den kantonregter". 

Art. 2. 1. In artikel 1223, laatste lid, laat
ste zin, van het Burgerlijk Wetboek vervalt de 
zinsnede: 

,. , met uitzondering alleen dat de tegen
woordigheid van den kantonriigter niet ver
eischt wordt" . 

2. In artikel 1255 van het Burgerlijk We~ 
boek vervalt de zinsnede: ,. , en in tegen
woordigheid van den regter van het kanton, 
alwaar alle of het meerendeel der goederen 
gelegen zijn". 

3. In artikel 537a van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering vervalt de zin
snede: ,. , met . uitzondering alleen, dat de 
tegenwoordigheid' van den Kantonregter niet 
vereischt wordt". 

PAR.AGRAAF 4. 

Notarieele examencommissie. 
De wet ·op het notarisambt wordt ge,vijzigd 

als volgt: 
Art. 1. Artikel 11, lid 1, wordt- gelezen: 
"Tot het afnemen van het examen stelt Onze 

Minister van Justitie jaarlijks eene Commissie 
in, met benoeming van zooveel leden en plaats
vervangende leden als hij noodig oordeelt." ' 

Art. 2. In artikel 14, lid 2, wordt na " pro
gramma" ingevoegd ,. , het aantal leden of 
plaatsvervangende leden der commissie, dat 
het examen afneemt, welk aantal voor de ver
schi llende gedeelten van het examen ver
schillend kan zijn". 

PARAGRAAF 5. 

U itzetting van vreemdelingén. 
Art. 1. De wet van 13 Augustus ;1.849 

(Staatsblad n° . 39} , tot regeling der toelati n_g 
en uitzetting van vreemdelingen, wordt ge
wijzigd als volgt. 

i.. Artikel 19 wordt gelezen: 
" De bepalingen dezer wet zijn niet van 

toepassing op vreemdelingen, die bij de in
werkingtreding der wet op het Nederlander
schap en ·het ingezetenschap - 1 Juli 1893 -
voldaan hadden aan het toenmaals geldende 
artikel 8 van het Burgerlijk Wetl::ioek, zoolang 
zij nadien hunne woonplaats in het Rijk be
houden." 

2. In artikel 20 wordt "uitzonderingen" 
vervangen door: ,,uitzondering". 

Art. 2. In het laatste lid van de Overgangs
bepaling der wet op het ederlanderschap en 
ingezetenscbap vervalt de zinsnede "en van 
artikel 19 der wet van 13 Augustus 1849 
(Staatsblad n°. 39} gewijzigd bij de wet van 
6 April 1875 (Staatsblad n°. 66}". 

PARAGRAAF 6. 

E enig artikel. 

Afschaffing verplichte con
clusie van het 0 . M. bij 
den Hoogen Raad in be
lastingzaken. 

Het slot van artikel 23, lid 1, der wet van 
19 December 1914 (Staatsblad n°. 564). hou
dende instelling van raden van beroep voor de 
directe belastingen en vaststelli ng van alge
meene bepalingen betreffende het beroep op 
die colleges, wordt van "stelt" af gelezen: 
,;stelt de griffier, bij al dien de procureur-gene
raal bij den Hoogen Raad den wensch om te 
worden gehoord te kennen heeft gegeven, alle 
stukken in diens handen." 

PARAGRAAF 7. 

· E enig m·tikel . 

Wachtgeldregeling R aden 
van Beroep 0. 

Wij behouden Ons voor bij algemeenen maat-
1·egel van bestuur niemve regelen te stellen 
met betrekking tot de geldelijke gevolgen van 
de ontbinding, bij de ivet van 1 Mei 1917 
(Staatsblad n°. 358), van de toenmalige raden 
van beroep (0) voor de ambtenaren, die aan 
deze colleges' verbonden waren. 

Wettelijke• bepalingen, welke onvereenigbaar 
zijn met de krachtens het vorige lid gestelde 
regelen, blijven in zooverre buiten toepassing. 

PARAGRAAF 8. 

Kosten openbaarmaking straf
rechtelijke uitspraken. 

Art. 1. Artikel 36 van het Wet!;,oek " van 
Strafrecht wordt gelezen: 
, ,.Art. 36. In de gevallen waarin de _ rech~,· 
krachtens de wet de openbaarmaking zijner 
uitspraak gelast, bepaalt hij tevens de , wijze 
waarop aan dien last uitvoering wordt, ge
geven. 

De kosten van openbaarmaking worden in 
de uitspraak op een bepaald bedrag geschat. 

Dit bedrag moet door den veroordeelde ,vor
den betaald binnen den termijn door den 
ambtenaar, . in wiens naam de tenuitvqedeg
ging van het vonnis of arrest geschiedt, te 
stellen. 

Bij gebreke van betaling wordt vervangende 
vrijheidsstraf ten uitvoer gelegd. De artikelen 
23, vierde en vijfde en zevende tot en met 
negende I id, en 25 zijn van overeenkomstige 
toepassing." 

Overgangsbevaling. 

Art. 2. De oude wetgeving blijft gelden 
voor zaken waarin in eersten aanleg eiriduit
spraak is ge\Jaan vóór het tijdstip van inwer-
kingtreding ".an deze paragraaf . .' ' 

PARAGRAAF 9. 

Eenig artikel. 
Beperking uitgaven 
psygopathenwetgeviug. 

In de wet van 21 April 1933, Staatsblad n°. 
179, houdende tijdelijke voorziening met be
trekking tot het ter beschikking van de Re-
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geering stellen van personen, bij wie tijdens 
het begaan van een strafbaar feit gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke storing der geest
vermogens bestond, wordt in artikel 1 in 
plaats van "voor 1 Januari 1936" gelezen: 

,,vóór 1 Januari 1939". 

PARAGRAAF 10. 

Beperking processen-verbaal · 
en vereenvoudigde aanteeke
ning van vonnissen in kan
tohgerechtsstrafzaken. 

In het Wetboek van Strafvordering worden 
de volgende wijzigingen gebracht. 

Art. 1. Aari artikel 398 wordt een tweede 
1 id toegevoegd: 

"Indien 
a. tegen den verdachte verstek wordt ver

leend of door of namens hem niets ter ver
dediging wordt aangevoerd, en tevens 

b. geene get~igen of deskundigen worden 
gehoord, 

c. gee'ne beleedigde 'partij zich in het ge
ding' heeft gevoegd, 

d, de artikelen 312 en 313 niet overeenkom
stig worden toegepast, en 

e. een mondeling vonnis wordt gewezen, 
strekkende- tot het opleggen van een straf ·of 
maatregel, ·doch geen andere dan gel dboete; 
berisping of teruggave aan ouders of voogd 
zonder toepassing van eenige straf, 

kan .op last · van den 'kantonrechter hèt op
maken van een proces-verbaal der terechtzitr 
ting achterwege blijven en worden volstaan 
met een door hem te waarmerken aanteeke
ning van de opgelegde straf of maatregel op 
het, dubbel van de dagvaarding of oproeping; 
indien de aanduiding van het feit in de op
roeping bij de nadere opgave van artikel 393 
is verbeterd of aangevuld, nadat de verbete
ri-ng · of aanvulling · in het dubbel is verwerkt 
en door den kantonrechter gewaarmerkt. Af
stand ter te"rechtzitting van rechtsmiddelen 
wordt in de aanteekening vermeld. De arti
kelen 297, laatste lid, en· 366, eerste lid laat
ste volzin, blijven buiten toepassing. Het von
nis geldt als uitgesproken op den dag \vaar
tegen werd opgeroepen of gedagvaard, tenzij 
de aanteekening anders vermeldt." 

Art. 2. In artikel 395·, derde Jid, wordt na 
,,geteekend" ingevoegd: · 

;,of de ·aanteekening, bedoeld in artikel 398, 
tweede -lid, is gewaarmerkt". · 

Art. 3. In artikel 403, tweede lid, wordt 
aan het slot een nieuwe volzin toegevoegd: 

"Artikel 398, tweede lid, vindt in zaken 
waarvan het kantongerecht kennis neemt, over-
eenkomstige toepassing." · 

Art. 4. In artikel 425 worden de . volgende 
wijzigingen gebracht. 

In n°. 1 wordt · na "398" ingevoegd: 
,,eerste lid,". 

De punt aan het slot van n°. 2 wordt een 
punt-komma. Toegevoegd wordt een nieuw 
n°. 3, luidende : . 

,,3°. dat, indien artikel 398, tweede lid, 
in eersten aanleg toepassing vond, de beraad
slaging aNeen geschiedt naar aanleiding van 
het onderzoek op de terechtzitting in hooger 
beroéP:'' ! , r 

Art. 5. In artikel 508 wordt in het vijfde 
lid na "terechtzitting" ingevoegd: 

,,of, werd artikel 398, tweede lid, toegepast, 
op het dubbel van de dagvaarding of oproe-
ping,". · 

PARAGRAAF ll. 

Beperking verzet in strafzaken.' 

.Art. 1. In het Derde Boek van het Wetboek 
van Strafvordering worden de volgende wijzi 
gingen gebracht. 

1. Artikel 399 wordt gelezen: 
"Art. 399. Tegen een bij verstek gewezen 

vonnis, in eersten aanleg als einduitspraak ge
geven, kan degene die daarbij niet van de 
geheele telastlegging is v1·ijgesproken, noch 
daaraan geheel of gedeeltelijk heeft voldaan, 
verzet doen: 

a. indien de dagvaarding om ter terechtzit
ting te verschijnen hem in persoon is betee
kend, gedurende veertien dagen na de uit
·spraak; 

b. in andere gevallen, uiterlijk veertien 
dagen nadat zich eene omstandigheid heeft 
voorgedaan, waaruit voortvloeit dat het von
nis hem bekend is. 

Verzet kan niet worden gedaan tegen een 
vonnis waartegen de verdachte hooger beroep 
kan instellen. Hooger beroep, ingesteld door 
het openbaar ministerie, schorst de rechtsge
volgen van verzet; indien op het beroep eene 
beslissing wordt gegeven over een of meer van 
de vragen bedoeld in de artikelen 351 of 352, 
vervalt het gedane verzet en de bevoegdheid 
om dit rechtsmiddel aan te wenden." 

2. Artikel 400 wordt gelezen: 
.,Art. 400. Het verzet brengt van rechts

wege dagvaarding mede tegen de eerste 'ge
wone terechtzitting welke gehouden wordt na 
afloop van den verzettermijn of, zijn op dat 
oogenbl ik de rechtsgevolgen van het verzet 
geschorst, na afloop van de schorsing, doch in 
geen geval eerder dan nadat in zaken waa"rvan 
de rechtbank kennis neemt, zeven, in andere, 
vijf dagen sedert den dag van het verzet zul
len zijn verstreken. In zaken waarvan de 
rechtbank kennis neemt, wordt, naar gelang 
de uitspraak is gedaan door eene meervoudige 
kamer, een P.Olitierechter of een kinderrechter, 
a ls de eerste gewone terechtzitting aangamerkt 
de zoodanige terechtzitting van eene meer
voudige kamer, een politierechter of een kin
derrechter." 

3. Artikel 401, tweede lid, oud wordt ar
tikel 401 nieuw. 

4. In artikel 402, eerste lid, vervallen 
tweemaal de woorden : 

,,of arrest", 
en wordt tweema~J na "be_r~~p" ingevoegd : 

,,1n cassatie . 
5. In artikel 403, eerste lid, wordt de eer

ste volzin gelezen: 
,,Indien degene die in verzet is gekomen, 

ten dienenden dage in ,·echten verschijnt, 
wordt de .zaak overeenkomstig den Zesden, 
Zévenden of Achtsten Titel van het Tweede 
Boek behandeld, als ware het rechtsgeding b_ii 
verstek niet voorafgegaan," 

6. Artikel 404, tweede Jid, vervalt. 
1. Artikel 405 vervalt. 
8, Artikel 408 wordt gelezen: 
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"Art. 408. Het hooger beroep moet door 
het openbaar ministerie en den verdachte wor
den ingesteld: 

a. indien de dagvaarding om ter terecht
zitting te verschijnen den verdachte in persoon 
is beteekend of de verdachte ter terechtzitting 
is verschenen, binnen veertien dagen na de 
einduitspraak of, indien het vonnis overeen
komstig het tweede lid van artikel 363 is voor
gelezen, uiterlijk veertien dagen na de voorle
zing; 

b. in andere gevallen, uiterlijk veertien 
dagen nadat zich eene omstandigheid heeft 
voorgedaan, waaruit voortvloei t dat het von-
11is den verdachte bekend is." 

9. Artikel 409 wordt gelezen: 
,,Art. 409. Nadat hooger beroep is inge

s teld, zendt de griffier van de rechtbank de 
stukken van het geding zoo spoedig mogelijk 
aan den griffier van het gerechtshof. 

Indien hooger beroep alleen door den offi
cier van justitie is ingesteld, geschiedt de in
zending niet of wordt aan haar, heeft zij ten 
onrechte plaats gehad, op straffe van nietig
heid van de behandel ing van de zaak, geen 
gevolg gegeven, dan nadat het beroep aan den 
verdachte in persoon is aangezegd of zich 
eenige andere omstandigheid heeft voorge
daan, waaru it voortvloeit dat het beroep hem 
bekend is." 

10. Artikel 409 oud wordt genummerd 
. ,410". 

Artikel 410 oud vervalt. 
ll. In artikel 411 vervallen de woorden: 

,,voor hem". 
12. In artikel 415 wordt in plaats van "en 

315-366" gelezen: 
,, , 315-354 en 356-366". 

13. Artikel 427, tweede lid, wordt gelezen: 
,,Verzet en hooger beroep schorsen de rechts

gevolgen van beroep in cassatie; indien in den 
]ageren aanleg eene besl issing wordt gegeven 
over een of meer van de vragen bedoeld in de 
arti kelen 351 en 352, vervalt het ingestelde 
beroep in cassatie." 

14. Artikel 432 wordt gelezen: 
,,Art. 432. Het beroep in cassatie moet wor

den ingesteld binnen een termijn van acht da
gen na de einduitspraak of, indien het vonnis 
of anest den verdachte overeenkomstig het 
tweede l id van artikel 363 is · voorgelezen, 
uiterlijk acht dagen na de voorlezing." 

15. Aan artikel 433 wordt een vierde lid 
toegevoegd: 

,,Indien door het openbaar ministerie be
roep in cassatie is ingestel d tegen een vonnis 
waartegen voor de verdach te nog verzet of 
hooger beroep openstaat, geschiedt de inzen
di ng niet of wordt aan h aar, heeft zij ten on
rechte plaats gehad, geen gevol g gegeven, dan 
nadat de termijn voor het verzet of het hooger 
beroep is verstreken." 

16. In artikel 437, eerste lid, wordt in 
p laats van "beklaagde" gelezen: 

,, verdachte". 
Art. 2. Overigens worden in het Wetboek 

van Strafvordering de volgende wijzigingen 
gebracht. 

1. In artikel 392 wordt de aanhef van het 
tweede lid gelezen: 

,,Voor de toepass ing van de artikelen 366 , 
399 en 408 wordt eene oproeping ... ....... .... . ". 

2. Artikel 532 wordt gelezen: 
"Art. 532. Hooger beroep kan, afgezien 

van de gevallen waarin de termijn ingevolge 
artikel 408 langer loopt, eene maand na de 
einduitspraak worden ingesteld." 

3. Artikel 533 wordt gelezen: 
,,Art. 533. Is ingevolge een vonnis, bij ver

stek gewezen, beslag op de goederen van den 
verdachte gelegd, dan kan hij tegen dat von
nis in geen geval later verzet doen of hooger 
beroep instell en dan uiterlijk veertien dagen 
daarna." 

4. Aan artikel 557 wordt een tweede lid 
toegevoegd, 1 uidende: 

"Een vonnis in eersten aanleg bij verstek 
gewezen, kan worden ten uitvoer gelegd na de 
beteekening van eene mededeeling, als bedoeld 
in artikel 366 , of, indien zoodanige mededee
ling niet behoeft te geschieden, na de uit
spraak. Door verzet of hooger beroep wordt de 
tenuitvoerlegging geschorst of opgeschort. Deze 
laatste bepaling geldt niet: 

1 °. voor bevelen bij het vonnis verleend, 
welke dadelij k uitvoerbaar zijn; 

2°. indien baar het oordeel van het open
baar ministerie vaststaat dat het rech tsmiddel 
na het verstrij ken van den daarvoor gestelden 
termijn is aangewend, tenzij op verzoek van 
dengene die het middel aanwendde, en na 
zijn verhoor, indien hij d it bij het verzoek 
heeft gevraagd, de voorzitter van de rechtbank 
of, betreft het een vonnis van den kantonrech
ter, deze anders bepaalt." 

Art. 3. In het Wetboek van Strafrecht wor
den de volgende wijzigingen gebrach t. 

1. In arti kel 70, eerste lid, worden de vol-
gende wijzigingen gebracht. 

N°. 1 wordt gelezen: 
,,1 °. in twee jaren voor alle overtredingen;". 
In n°. 3 en n°. 4 wordt in p laats van "alle" 

gelezen : 
de'' 

2. In artikel 76 ,;~rden de volgend(l wijzi
g ingen gebracht. 

Het tweede lid wordt gelezen: 
"De termijn dezer verjaring is een derde 

langer dan de termijn van verjaring van het 
recht tot strafvordering. In geen geval is de 
termijn korter dan de duur der opgelegde 
straf." 

Het derde en het vierde I id vervallen. 
Aan het vroeger vijfde lid wordt een tweede 

volzin toegevoegd, luidende : 
,,Deze bepal ing is niet toepasselijk ten op

zichte van den veroordeelde opgelegde ge
vangenisstraf.'' 

Het vroeger zesde lid vervalt. 

Overgangsbepaling. 

Art. 4. De oude wetgev ing blijft gelden 
voor zaken waarin in eersten aanleg eindui t
spraak is gedaan vóór het tijdstip van inwer
kingtreding van deze paragraaf. 

PARAGRAAF 12. 

Beperking hooger beroep 
in strafzaken. 

Art. 1. In de wet op de rechterl ijke organi
satie en het beleid der justitie worden de vol
gende wijzigingen gebracht. 

1. Het tweede lid van artikel 44 wordt ver-
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vangen door de twee navolgende leden: 
"Tegen hunne vonnissen kan hooger beroep 

niet worden ingesteld in de gevallen dat geene 
andere straf is bedreigd dan geldboete van 
ten hoogste vijf en twintig gulden. 

Tegen andere vonnissen kan de verdachte 
hooger beroep instellen tenzij in de einduit
spraak: 

1 °. geen straf of maatregel werd opgelegd; 
2°. geen andere straf of maatregel werd 

opgelegd dan: 
a. geldboete van ten hoogste vijf gulden; 
b. berisping; 
c. teruggave aan ouders of voogd zonder 

toepassing van eenige straf; 
en kan het openbaar ministerie hooger be

roep instellen tenzij voor de einduitspraak: 
1 °. geen straf of maatregel werd gevorderd; 
2°. geen andere straf of maatregel werd 

gevorderd, dan een van de drie bovengenoem
de.,, 

Het tegenwoordige derde lid wordt vierde 
lid. De aanhef wordt gelezen: 

,,De kantonrechters nemen". 
2. Artikel 95 wordt gelezen: 
"Art. 95. De hooge raad neemt kennis van 

den eisch tot cassatie tegen de handel in gen 
van de hoven, arrondissements-regtbanken en 
kantongeregten en tegen derzel ver arresten of 
vonnissen, ingesteld hetzij door partijen, hetzij 
,, in het belang der wet" door den procureur
generaal bij den hoogen raad." 

3. Artikel 96 wordt gelezen: 
"Art. 96. De eisch tot cassatie kan door 

eene partij niet worden ingesteld, indien haar 
een ander gewoon rechtsmiddel openstaat of 
heeft opengestaan. 

Cassatie "in het belang der wet" kan niet 
worden ingesteld, indien voor partijen een 
gewoon 1·echtsmiddel openstaat." 

4. Artikel 98 wordt gelezen: 
,,Art. 98. Cassatie "in het belang der wet" 

brengt geen nadeel toe aan de regten door 
partijen verkregen." 

5. Artikel 99, tweede lid, wordt gelezen: 
,,Niettemin kunnen de vonnissen van kan

tonrechters, afgezien van het geval van cas
satie "in het belang der wet", wegens geen 
ander verzu im van vormen worden vernietigd 
dan omdat zij de gronden niet inhouden, waar. 
op zij zijn gewezen, of niet met opene deuren 
zijn uitgesproken, en voorts in burgerlijke za
ken a lleen wegens onbevoegdheid of overschrij: 
ding van regtsmagt." 

6. Artikel 103 wordt gelezen: 
,,Art. 103. In burgerlijke zaken zijn par

tijen niet ontvankelijk om in cassatie te worden 
toegelaten, zoo lang de gewone wijze van pro
cederen toereikende is om hare bezwaren tA 
doen herstellen door denzelfden rechter bij 
wien de zaak heeft gediend." 

Art. 2. In het Wetboek van Strafvordering 
wordt in het tweede lid van artikel 424 in 
plaats van "niet" gelezen: 

,,slechts met eenparigheid van stemmen" . 

Overgangsbepaling. 
Art. 3. De oude wetgeving blijft gelden 

voor zaken waarin in eersten aanleg eind
uitspraak is gedaan vóór het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze paragraaf. 

PARAGRAAF 13. 

Overbrenging van het grootste 
gedeelte van de werkzaamheid 
der deurwaarders in strafzaken 
naar de poste1·ijen. 

Art. 1. In de Vijfde Afdeeling van Titel I 
van het Vijfde Boek van het Wetboek van 
Strafvordering worden de volgende wijzigin
gen gebracht. 

1. Het opschrift van de Afdeeling wordt 
gelezen: 

"Beteekeningen, verklaringen en andere 
mededeelingen." 

2. De artikelen 585 tot en met 589 worden 
gelezen: 

,,Art. 585. In alle gevallen waarin dit wet
boek niet nitdrukkelijk eene andere wijze van 
mededeeling toelaat of voorschrijft, geschieden 
de daarbij voorgeschreven beteekeningen, dag
vaardingen, oproepingen, kennisgevingen, aan
zeggingen of andere mededeelingen door uit
reiking van een op de sluiting gestempeld ge
rechtelijk schrijven. 

Art. 586 . De uitreiking van het gerechtelijk 
schrijven geschiedt door de post. 

De uitreiking kan in spoedeischende geval
len of indien dit om eenige andere reden 
wenschelijk is, aan een deurwaarder of een 
dienaar der openbare macht worden opgedra
gen. 

Art. 587. De uitreiking geschiedt: 
a. aan hen die in verzekerde bewaring zijn: 

in persoon; 
b. aan alle anderen: in persoon of, te hun

ner woonplaats hier te lande of is deze niet 
bekend te hunner verblijfplaats hier te lande, 
aan een huisgenoot. 

Is in het geval bedoeld in het voorgaande 
lid onder b, ook de verblijfpl aats niet bekend, 
zoo wordt uitgereikt ter griffie van het ge
recht dat van de zaak moet kennisnemen dan 
wel het laatst kennisgenomen heeft; betreft 
het eene mededeeling omtrent een aangewend 
rechtsmiddel, dan steeds ter griffie waar dit 
middel werd aangewend. V an de uitreiking 
wordt in deze gevallen door of vanwege den 
griffier, onder vermelding van den persoon 
voor wien het schrijven bestemd is, aan het 
gerechtsgebouw aanplakking gedaan. Het uit
gereikte schrijven wordt dezen persoon, zoo. 
dra dit mogelijk wordt, overgegeven of toe
gezonden. 
· Wordt in het geval bedoeld in het eerst.. 
l id onder b, noch de persoon voor wien het 
schrijven bestemd is, noch iemand van diens 
huisgenooten aan zijne woon- of verblijfplaats 
aangetroffen, of zijn deze personen niet be
reid het schrijven in ontvangst te nemen, zoo 
geschiedt de uitreiking aan het hoofd van het 
plaatselijk bestuur of een door dezen aange
'".~zen ambtenaar, die het schrijven zoo moge
hik alsnog aan den persoon voor wien het 
bestemd is, doet toekomen, zonder dat van 
dit laatste echter in rechte zal behoeven te 
blijken. 

Van iedere uitreiking wordt eene akte van 
uitreiking opgemaakt, vermeldende: 

1 °. de autoriteit van welke het gernchtelijk 
schrijven uitgaat; 

2°. het nummer van het schrij ven; 
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3°. de persoon voor wien het schrijven be-
stemd is; 

4°. de persoon aan wien het is uitgereikt; 
5°. de plaats van uitreiking; 
6°. den dag en het uur van uitreiking. 
De akte wordt door hem die de uitreiking 

be\vèrkstelligde, ter plaat e en persoonlijk op 
den eed afgelegd bij de aanvaarding zijner be
diening, opgemaakt en terstond onderteekend. 
Is uitgereikt overeenkomstig het tweede of 
derde lid, zoo wordt in de akte vermeld, dat 
uitreiking overeenkomstig het eerste lid niet 
mogelijk was. · 

Alles op straffe van nietigheid. 
In de gevallen bedoeld in het tweede en 

derde lid, wordt, bij bekende verblijfplaats 
buitenslands, tevens door de autorite it van 
welke het gerechtelijk schrijven uitgaat, eer\ 
afschrift van de mededeeling welke het schrij
ven bevat, bij aangeteekenden, op de si uiting 
gestempelden brief verzonden aan hem voor 
wien het schrijven bestemd is_ 

Art. 588. De nietigheid bij het voorgaande 
artikel gesteld, wordt door vrijwillige verschij
ning gedekt. 

Art. 589. In de gevallen waarin dit wet
boek voorschrijft dat eene oproeping, kennis
geving of andere mededeeling schriftelijk ge
schiedt, kan ·deze plaats hebben: 

a. bij gewonen of aangeteekenden brief 
over de post; 

b. per telegram;" 
c. door uitreiking van het stuk op andere 

wijze, doch dan aan den betrokkene in persoon 
of op andere voldoende wijze." · 

Art. 2. Overigens worden in het Wetboek 
van Strafvordering de volgende wijzigingen 
gebracht. 

1. In het tweede lid van artikel 44 wordt 
in plaats van "in het exploot van beteekening 
vermeld", gelezen: 

"vermeld in het gerechtelijk schrijven door 
uitreiking waarvan de beteekening geschiedt". 

2. De tweede en derde volzin van het 
tweede lid van artikel 238 worden ·vervangen 
door het navolgende: 

"De verdachte kan van deze bevoegdheid 
afstand doen door eene verklaring, af te leg
gen op de griffie van het gerecht waartoe de 
rechter-commissaris behoort; de artikelen 450 
en 451 zijn van overeenkomstige toepassing. 
Geschiedt de beteekening door een deurwaar
der of een dienaar der openbare macht, zoo 
kan de' verdachte de verklaring ván afstand 
ook doen opnemen in de akte van uitreiking; 
hij moet de verklaring teekenen; indien hij 
niet kan . teekenen, wordt de oorzaak van het 
beletsel in de akte vermeld." 

3. Het tweede lid van artikel 263 wordt 
vervangen door het navolgende: 

"Hij geeft dezen daartoe, met inachtnemfr1g 
van de bepaling van artikel 260, tweede lid, 
indien dagvaarding door de post verlangd 
wordt ten minste vier, en anders ten minste 
twee dagen vóór .de terechtzitting monde] ing 
ten parkette van den officier van justitie of 
schriftelijk bij aangeteekenden, aan den offi
cier gerichten brief op, onder gelijktij_dige 
storting van het bedrag van de dagvaardmgs
kosten of, is dit bed_rag niet nauwkeurig be
kend, van een vol doende bedrag ter nadere 
verrekening. 

Bij de berekening van de -termijnen genoemu 
in het voorgaande lid, worden dagen waarop 
het parket gesloten is, piet _medegeteld; bij 
schriftelijke opgave geldt de dag van out
vangst van den brief,welke onverwijld daarop 
wordt aangeteekend, als dag van opgave. · 

De officier van justitie. doet de getuigen en 
deskundigen, opgegeven met inachtneming 
van de beide voorgaande leden, onverwijld 
dagvaarden." 

4. In artikel 265 worden de volgende wij 
zigingen gebracht. , 

Aan het eerste lid wordt een nieuwe volzin 
toegevoegd, ·luidende: 

"In het laatste geval worden dagen waarop 
het parket gesloten is, niet medegeteld." 

Het tweede lid wordt gelezen: 
,,Met toestemming van den verdachte kun

nen deze termijnen worden verkort,. mits. van 
deze toestemming blijkt door eene verklaring, 
af te leggen op de griff ie van het gerech t 
voor hetwelk ~edagvaard wordt; de ar t ikel en 
450 en 451 ziJn van overeenkomstige toe11as
sing. Geschiedt de beteekening van de dag
vaarding door een deurwaarder of een dieq11ar 
der openbare macht, zoo kan de verdachte de 
verklaring ook doen opnemen in de akte van 
uitreiking; hij moet de verklaring tee kenen; 
indien hij niet kan teekenen, wordt de ' 001'

zaak van het beletsel in de akte vermeld." 
5. Het eerste lid van ·artikel 266 word t 

gelezen: 
"Zoolang het onderzoek op de terechtzitti,ng 

nog niet is aangevangert, kan de officier· van 
justitie de intrekking van de dagvaarding aan 
den verdachte doen beteekenen." 

6. De eerste twee leden van artikel 321 
worden gelezen: , 

" In alle gevallen waarin, na schorsing, het 
onderzoek op eene nadere terechtzitting wordt 
hervat, kunnen nieuw bij te brengen, nog niet 
gehoorde getuigen en deskundigen overeen
komstig de_ artikelen 260, eerste lid, 263 en 
264 worden gedagvaard of opgeroepen. 

Artikel 260, tweede en derde Jid, vindt over-
eenkomstige toepass ing." ! · 

7. In artikel 376 worden de volgende wij
zigingen gebracht. 

Het derde lid wordt vervangen door de 
beide navolgende leden: 

,,De zaak wordt alsdan op de bestaande te
lastlegging voor de meervoudige kamer aan
hangig gemaakt door aanzegging, vanwege 
den officier van justitie aan den ve:rdachte, 
van den dag van de nadere terechtzitting. ··De 
artikelen 260, tweede lid , en 263, 264 en· 265-
zijn van toepassing. . 

De zaak wordt op de gewone wijze vervolgd, 
met dien verstande, dat de beraadslaging, be
äoeld in de artikelen 348 en 350, mede ge
schiedt naar aanleiding van het onderzoek op 
de terechtzitting van den politierechter, zooals 
dit volgens het proces-verbaal dier tereohtzit
ting heeft plaats gehad, behalve voor zoover 
betreft aldaar afgelegde verklaringen van ge
tuigen en deskundigen." 

Het vierde ·tot en met zesde wordt vijfde 
tot en met zevende lid. 

8. ' In artikel 385 worden de volgende wij -
zigingen gebracht. · 

De laatste zinsnede van het eerste lid , aa11-
vangende " bij de uitreiking aan den ver-
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dachte", wordt een afzonderlijk tweede lid ; 
het · tweede tot eri met vîerde wordt derde tot 
en met vijfde lid. 

Toegevoegd wordt een nieuw zesde lid, lui-
dende: · 

"Niet-nakoming van het eerste en derde, of 
van het vièrde of vijfde lid van dit artikel 
heeft nietigheid van de oproeping ten ge
volge." 

9. Het tweede eti derde lid van artikel 387 
worden vervangen door het navolgende: 

"Indien het open'baaT ministerie oordeelt 
dat de zaak op eene latei·e terechtzitting moet 
worden aangebracht, doet het -<len · verdachte 
die latere zitting aanzeggen." 

10. Artikel 389 vervalt. 
11. Artikel 394 wordt gelezen: 
"Art. 394. Indien de verdachte bij zijne 

eerste verschijning ter terechtzitting aanneme
lijk maakt dat hij in het belang zijner verdedi
g ing uitstel behoeft, schorst de kantonrechter 
het onderzoek voor een bepaalden tijd ." 

12. In artikel 398 ·worden de aanvangs
wooraen van n°·. 11 "In het exploot vim", ver-
vangen door: ·· 

,,Bij de beteekening van de" . 
13. In het tweede lid van artikel 414 wordt 

. na "tweede", ingevoegd: . 
· ,,tot en met vierde". 

14. In het derde lid van artikel 434 w~dt 
in plaats van " de dagteekening van het ex-
p loot of na", gelezen: · 

,,den dag van aanzegging of". 
15. Titel V van het Derde Boek wordt ge-

lezen: · 
,,TITEL V . 

Aanwenden van gewone rechtsmiddelen. 
Art. 449 .. Verzet wordt· gedaan, hooger be-

1·oep of beroep in cassatie ingesteld door eene 
verklaring, af te leggen door dengene die het 
rechtsmiddel aanwend.t, op de griffie van het 
gerecht door of bij _hetwelk de bes! issing is ge
geven. 

In gevallen waarin de verdachte ter uitvoe
r ing van een 1:iij verstek gewezen vönnis is 
aangehouden, .kan verzet of hooger beroep 
door hem ook geschieden bij aangeteékenden 
brief gericht tot dezelfde griffie. Als dag van 
het verzet of het hooger beroep geldt in dit 
geval dé dag ·van ontvangst van den brief ter 
griffie. 

Bezwaarschriften worden ingediend op de 
g riffie van het gerecht door of bij hetwelk de 
bes! issing is gegeven of de handeling is ver-
richt. ' 

Art. 450. H et aanwenden van de rechts
middelen bedoeld in het voorgaande artikel, 
kan ook geschieden door: 

a. een advocaat, indien deze verklaart daar
toe door dengene die het middel aanwendt; 
bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd; 

b. een bij bijzondere volmacht schriftelijk 
ge machtigde. · 

Bevindt degene die een Techtsmiddel wenscht 
aan te wenden, zich terzake van het feit in 
verzekerde bewaring en verlangt hij eene ver
klaring zelf af te leggen of een bezwaarschrift 
-zelf in te leveren, dan begeeft de griffier zich 
tot hem. 

Art. 451. Van iedere verklaring of inleve
J'ing, als bedoeld in de beide voorgaande ar-

tikelen, maakt de griffier eene akte 'op, die 
hij met dengene, die de verklaring aflegt of 
het bezwaarschrift inlevert, onderteekent. In
dien "deze niet kan teekenen, wordt de oor
zaak van het beletsel in de akte vermeld. 

De schri ftelijke volmacht in het eerste lid 
van het voorgaande artikel bedoeld, of, zoo 
zij voor een notaris in minuut is verleden, 
een authentiek afschrift daarvan, wordt aan 
de akte gehecht. 

Is verzet of hooger beroep gedaan bij aau
geteekenden brief, zoo teekent de griffîer on
verwijld dag en uur van ontvangst ap den 
brief aan. · 

De akte of de aangeteekende brief wordt bij 
de processtukken gevoegd. 

Van ieder aangewend rechtsmiddel wordt 
dadelijk aanteekening gedaan in een daartoe 
bestemd, op de griffie berustend register het
welk door de belanghebbenden kan worden 
ingezien. · 

Art. 452. Artikel 450, eerste lid, is op de 
indiening van schrifturen van overeenkomstige 
toepassing. 

De griffier teekent dag en uur van ont
vangst onverwijJ.d op ingekumen schrifturen 
aan . 
· Van de ontvangst wordt , dadelijk aanteeke
niqg gedaan in het register in het voorgaanda 
aTtikel bedoeld." 

16. In het tweede lid van artikel 454 wordt 
in · plaats van ,, , 451 en 452", gelezen: 

,,en 451". 
17. In het eerste lid van artikel 491 vervai , 

!en de woorden: 
,, , met dien verstande dat, indien hij bij 

zijne ouders of voogd inwoont en het geven 
van een afschrift is vereischt, slechts één af
schrift aan hem en zijne ouders of zijn voogd 
wordt gelaten". 

18. Artikel 500 vervalt. 
' 19. In artikel 503 worden de volgende wij
zigingen gebracht. 

De tweede volzin van het tweede lid wordt 
vervangen door het navolgende: 

,,Indien de zaak door oproeping van zoo
danigen •minderjarige aanhangig is gemaakt, 
wordt in de oproeping van zijne ouders of 
zijn voogd de korte aanduiding van het feil 
opgenom'en. In het geval bedoeld in den aan
hef van artikel 390, is dat artikel ten aanzien 
van de wijze van oproeping van ouders of 
voogd, en zoo noodig van· intrekking van deze 
oproeping. van overeenkomstige toepassing." 

De derde volzin van het tweede lid wordt 
een afzonderlijk derde lid. 

H et derde lid wordt vierde lid. 
20. Artikel 538 wordt gelezen: 
,,Art. 538 . Met betrekking rot de uitreikin

gen, bedoeld in de Vijfde Afdeeling van den 
Eersten Titel van het Vijfde Boek, gelden de 
navolgende afwijkingen: 

1°. zij kunnen in de gevallen, bedoeld in 
artikel 586, tweede lid, mede worden opge
dragen aan een ambtenaar der belastingen, 
die dan voor de overige bepalingen van dit 
wetboek met een dienaar der openbare macht 
wordt gelijkgesteld; 

2°. zij geschieden, is de verdachte een 
rechtspersoon, aan den persoon of de woon
plaats van het hoofd van het -bestuur of op 
de plaats waar het bestuur zitting of kantoor 
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houdt, behoudens, betreft het eene uitre iking 
ingevolge artikel 585, overeenkomstige toepas
sing van artikel 587, tweede en derde lid." 

21. Het tweede lid van artikel 541 wordt 
gelezen: 

"De officier van justitie is eveneens bevoegd 
getuigen, deskundigen en tolken te doen op
roepen om te verschijnen voor den rech ter
commissaris. De oproeping kan ook mondel ing 
door een dienaar der openbare macht of schrif
telijk gesch ieden; de officier kan ook zelf 
mondeling oproepen." 

22. In artikel 573 worden de volgende wij 
zigingen gebracht. 

I n het eerste lid wordt voor " aanmaning", 
ingevoegd: 

,,schri ftelijke". 
In het tweede lid wordt in plaats van "aan

gezegd bij exploot", gelezen: 
,,beteekend". 

23. In het eerste lid van artikel 574 wordt 
in plaats van "de beteekening van de in het 
voorgaande artikel bedoelde aanzegging", ge
lezen: 

" de in het voorgaande artikel bedoelde 
beteekening". 

24. In het tweede lid van artikel 576 wordt 
in plaats van " herhaald bij exploot", gelezen: 

,,overeenkomstig artikel 585 beteekend". 
25. H et tweede en derde lid van artikel 

580 worden gelezen: 
,,Het openbaar ministerie doet den aange

houdene, de getuigen die van zijnentwege zul
len gehoord worden en die waarop de aange
houdene zich beroept, dagvaarden. Het tweede 
lid van artikel 260 vindt met betrekking tot 
al deze getuigen overeenkomstige toepassing. 

Indien het openbaar ministerie weigert een 
getuige te doen dagvaarden, kan het gerecht, 
op het verzoek van den aangehoudene, de dag
vaarding bevelen, onverminderd de bevo~gd
he id van den aangehoudene om zelf getu igen 
te doen dagvaarden. H et tweede tot en met 
vierde lid van artikel 263 vinden in het laat
ste geval overeenkomstige toepassing." 

26. Artikel 581 wordt gelezen: 
"Art. 581. Het onderzoek en de beslissing 

geschieden overeenkomstig de bepalingen van 
den Achtsten Titel van het Tweede Boek, van 
den Zesden Titel van het Tweede Boek of van 
den E ersten Titel van het Vierde Boek, naar 
gelang de zaak bij een kantongerecht, bij eene 
rechtbank of bij den Hoogen Raad is aange
bracht. Artikel 394 vindt in de laatste twee 
gevallen overeenkomstige toepassing." 

27. In artikel 591 worden de volgende wij
zi gingen gebracht. 

In het eerste en tweede lid wordt in plaats 
van "exploten", gelezen: 

,,mededeelingen in rechte". 
Toegevoegd wordt een nieuw vijfde lid, lui

dende: 
"Een en ander vindt op rechtsgedingen tot 

herkenning van veroordeelden of van andere 
gevonniste personen, indien de identiteit n iet 
wordt aangenomen, overeenkomstige toepas
sing ." 

Art. 3. I n het Wetboek van Strafrecht wor
den de volgende wijzigingen gebracht. 

1. In artikel 14e vervall en de woorden: 
door een deurwaarder of dienaar der open

b~;e macht". 

2. Het laatste lid van artikel 14i vervalt. 
3. In het derde lid van artikel 14k wordt 

in plaats van "vanwege het openbaar ministe
rie onverwijld op den voet van de arti kelen 
585- 587 van het Wetboek van Strafvorde
ring", gelezen: 

,,onverwijld vanwege het openbaar ministe
rie''. 

4. Na artikel 14k wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 141, luidende : 

"A ,·t. 14l. De oproepingen, dagvaardingen 
en beteekeningen, bedoeld in de artikelen 14e, 
14i en 14k, vinden plaats op den voet van de 
artikelen 585-588 van het Wetboek van Straf
vordering." 

5. In den aanhef van het tweede li d van 
arti kel 37d wordt in plaats van " 14k" gele
zen : 

,,14l". 
6. In den aanhef van het tweede lid van 

artikel 39bis á wordt in plaats van " 14k" 
gelezen: 

,,14l". 
Art. 4. In de wet van 18 April 1874, 

Staatsblad n°. 66, tot vaststelling der tarieven 
van geregtskosten in strafzaken, waarvan de 
gewone regter kennis neemt, worden de vo l
gende wijzigingen gebracht. 

1. In de tweede a linea van artikel 5 word t 
in plaats van "exploten", gelezen: 

,,mededeelingen in rechte". 
2. N a artikel 33 wordt ingevoegd een 

nieuw Hoofdstuk VII, 1 uidende: 

,,HOOFDSTUK VII. 

Van het uitreiken van geregtelijke stukken en 
het uitbrengen van exploten. 

Art. 34. De deunvaarders mogen voor h et 
uitreiken van geregtelijke stukken, overeen
komstig de artikelen 585-587 of artikel 589 
van het Wetboek van Strafvordering, in reke
ning brengen: 

a. bij uitreiking op hunne standplaats, 
f 0.50 ; 

b. bij uitreiking elders, f 1, behoudens in 
dit geval de vergoeding van reis- en verblijf
kosten ingevolge het volgende Hoofdstuk. 

Geschiedt de uitreikjng van een gerechte
lijk schrij ven op kosten van een verdachte , 
veroordeelde of aangehoudene, zoo wordt bo
vendien f 0.15 voor de opstelling van het 
schrijven in rekening gebracht. 

Art. 35. Geschiedt de uitreihlng van -een 
geregtel ijk schrijven, overeenkomstig de arti 
kelen 585-587 van het Wetboek van Straf
vordering, door een dienaar der openbare 
magt, door een ambtenaar der belastingen of 
door de post en op kosten van een verdachte, 
veroordeelde of aangehoudene, zoo w.orden 
aan dezen de volgende bedragen ten behoeve 
van 's Rijks kas in rekenjng gebracht: 

in geval van uitreihlng door een dienaar 
der openbare magt of door een ambtenaar der 
belastingen : afgez ien van 1·eis- en verblijfkos
ten naar den maatstaf van de bepalingen, 
welke door Ons ter regeling van de vergoeding 
voor reis- en verblij fkosten wegens reizen voor 
's Rijks dienst, zijn of nader zu ll en worden 
vastgesteld, de bedragen, genoemd in het voor
gaande artikel ; 

in geval van uitreiking door de post: f 0.30. 
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A1·t. 36. Voor het uitbrengen van exploten 
van dagvaard ing en van andere exploten in
gevolge bijzondere wetten mogen de deurwaar
ders het volgende in rekening brengen: 

a. voor het stellen en uitbrengen van het 
exploot, f 0.50; 

b. voor elk afgegeven of aangeplakt af
schrift van het exploot, het schrijfloon daarin 
begrepen, f 0.25: 

c. voor schrijfloon voor afschriften van te 
bereekenen stukken, f 0.10 voor iedere 300 
lettergrepen , of deel daarvan, 150 lettergrepen 
te boven gaande ; wordt het afschrift ter tee
kening gereed aan den deurwaarder overhan
digd, zoo kan deze voor de vergelijking met 
het origineel en de onderreekening van het 
afschrift, f 0.15 in rekening brengen." 

3. Artikel 47 vervalt. 
4 . In artikel 68 wordt in plaats van "door 

beklaagden opgeroepen," gelezen: 
,, , ten verzoeke van verdachten, veroordeel

den of aangehoudenen gedagvaard,". 
5. Het eersre lid van artikel 69 wordt ge

lezen: 
"Van het bedrag van gemaakte kosten dat 

krachtens wettelijk afgegeven bevelschrift van 
tenu itvoerlegging door den Staat moet worden 
vergoed, wordt door den betrokkene eene de
claratie in duplo opgemaakt." 

Art. 5. H et tweede lid van artikel 74 van 
de Wet op de Personeele Belasting 1896 wordt 
gelezen: 

,,Zij ·maken van hunne bevinding proces
verbaal op, dat den bekeurde in a fschrift 
wordt medegedeeld.'! 

AFDEELING 2. (BINNENLANDSCHE 
ZAKEN.) 

PARAGRAAF 14. 

E enig wrti kel. 

Opheffing Armenraden. 

Wij behouden Ons voor, de Al gemeene Ar
mencommissie gehoord, een of meer Armen
raden op te heffen , ook op andere gronden, 
dan genoemd in artikel 53 der Armenwet. 

PARAGRAAF 15. 

Ambtenaren vereenigde of 
opgeheven gemeenten. 

Art. 1. De leden 6, 7, 11 en 12 van artikel 
17 der wet van 30 Juli 1920 (Staatsblad N °. 
644), tot wijziging van de grenzen der ge
meenten Delft, Schipluiden en P ijnacker en 
opheffing van de gemeenten H of van Delft en 
l,'rijenban, vervallen. 

Art. 2. De wet van 28 December 1920 
(Staatsblad N°. 919) tot uitbre iding van de 
gemeente Amsterdan, met deelen van de ge
meenten Westzaan, Zaandam, Oostzaan, Die
men, Ouder-A.1nstel en Nieuwer-Anistel, een 
gedeelte van het open IJ en van de Zuiderzee, 
benevens met de gemeenten B uiksloot, Nieu
wendam, Ransdo1·p, Wate1·qraafsmeer en Slo
ten wordt gewijzigd als volgt: 

1 °. Aan artikel 20, lid 8, wordt de volgen
de bepaling toegevoegd : 

,,Indien sedert 1 J anuari 1921 voor de wed
den en den kindertoeslag van de vaste ambre
naren der vergroote gemeente A mste1·dam een 

regeling is of wordt getroffen of gewijzigd, 
waardoor het in den vorigen zin bedoeld pen
sioen tot een ander bedrag zou zijn toegekend, 
indien daarvoor bedoelde regeling a ls grond
slag had gegolden, dan wordt bedoeld pensioen 
dienovereenkomstig gewijzigd." 

2°. Artikel 21 vervalt. 
Art. 3. I. In artikel 10 der wet van 29 

April 1921 (Staatsblad N°. 694), tot vereeni
ging van de gemeenten Veldlwven en M eer
veldhoven, Z eelst en Oerle, en 

artikel 10 àer wet van 24 December 1921 
(Staatsblad N °. 1391), tot vereeniging van de 
gemeenten Engelen en B okhoven, wordt lid 3 
aangevuld met de volgende bepaling: 

" Indien ten aanzien van de wedden, den 
kindertoeslag en verdere emolumenten voor 
den burgemeester en de vaste ambtenaren der 
vereenigde gemeente eene regeling is of wordt 
getroffen of gewijzigd, waardoor het wacht
geld tot een ander bedrag zou zijn toegekend, 
indien daarvoor bedoelde regeling als grond
slag had gegolden, dan wordt het wachtgeld , 
alsmede de pens ioensgrondslag voor zoover 
deze niet op een hooger bedrag was bevestigd, 
dienovereenkomstig gewijzigd.'' 

IL Artikel 10, lid 11, der wet van 29 April 
1921 (Staatsblad N°. 694) en artikel 10, lid 
11 , der wet van 24 December 1921 (Staatsblad 
N °. 1391) worden aangevuld met de volgende 
bepaling: 

" Artikel 35 en artikel 36 der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad N°. 240), zijn, wat het be
paalde voor bijdragen voor eigen p·ensioen 
betreft, van overeenkomstige toepassing voor 
de gemeente, welke de wachtgelden verschul
digd is, en voor hen , di e wachtgeld genieten.'' 

III. Artikel 11 der wet van 24 December 
1921 (Staatsblad N° . 1391) vervalt. 

Art. 4. I. In artikel 10 der wet van 24 
December 1921 (Staatsblad N°. 1392) , tot ver
eeniging van de gemeenten Waal wijk, Baardr 
wijk en B esoyen, 

arti kel 9 der wet van 22 December 1922 
(Staatsblad N°. 725), tot vereeniging van de 
gemeenten Sprang, Capelle en Vrijhoeve
Gapelle, 

artikel 9 der wet van 22 December 1922 
(Staatsblad N °. 726), tot vereeniging van de 
gemeenten Waalre en Aalst, en 

artikel 9 der wet van 22 December 1922 
(S taatsblad N°. 727) , tot vereeniging van de 
gemeenten Eersel en Duizel en Steensel, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1 °. de laatste zin van lid 3 wordt vervan
gen door den volgenden zin: 

"Indien ten aanzien van de wedden, den 
kindertoeslag en verdere emolumenten voor 
den burgemeester en de vaste ambtenaren der 
vereenigde gemeente een regeling is of wordt 
getroffen of gewijzigd, waardoor het wacht
geld tot een ander bedrag zou zijn toegekend, 
indien daarvoor bedoelde regeling als grond
slag had gegolden, dan wordt het wachtgeld , 
a lsmede de pensioensgrondslag, voor zoover 
deze niet op een hooger bedrag was bevestigd, 
dienovereenkomstig gewijzigd.'' 

2°. Lid 11 wordt aangevuld met de vol
gende bepaling: 

"Artikel 35 en artikel 36 der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad N°. 240) zijn, wat het be
paalde voor bijdragen voor eigen pensioen 
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betreft, van overeenkomstige toepas.sing voor 
de gemeente, welke de wachtgelden verschul
digd is , en voor hen, die wachtgeld genieten." 

IL Artikel 11 der wet van 24 December 
1921 (Staatsblad N°. 1392} vervalt. 

Art. 5. In artikel 9 der wet van 14 April 
1923 (Staatsblad N°. 131) tot vereeniging van 
de gemeenten Renkum en Doorwerth, 

artikel 9 der wet van 14 April 1923 (Staats
blad N°. 132) tot vereen iging van de gemeen
ten Genderen, Drongelen en M eeuwen , 

artikel 9 der wet van 14 April 1923 (Staats
blad N°. 133) tot vereeniging van de gemeen
ten Ravenstein, H uisseling en Nee1'loon, D eur
sen en D ennenburg en Dieden, Demen en 
Langel, 

artikel 9 der wet van 14 April 1923 (Staats
blad N°. 134) tot vereeniging van de gemeen
ten Balgoy en Overasselt , 

arti kel 9 der wet van 14 April 1923 (Staat.s
blad N°. 135) tot vereen iging van de gemeen
ten Echteld en IJzendoorn, 

artikel 12 der wet van 28 April 1923 (Staats
blad N°. 170) tot uitbreiding van het grond
gebied der gemeente 's-Gravenhage door toe
voeging van de gemeente Loosduinen, 

artikel 9 der wet van 28 April 1923 (Staats
blad N°. 171) tot vereeniging van de gemeen
ten Stad-Ommen en Ambt-Ommen, 

artikel 11 der wet van 18 December 1924 
(Staatsblad N°. 554) tot vereeniging van de 
gemeenten Jfaarheeze en So erendonk, Sterk
sel en Gassel en wijziging van de grens tus
schen die gemeenten en de gemeente Leende, en 

artikel 9 der wet van 29 Juni 1925 (Staats
blad N° . 285) tot vereeniging van de gemeen
ten D eurne en Liessel en Vlierden, 

worden in l id 4 tusschen de woorden "wacht
geld" en " dienovereenkomstig" ingevoegd de 
woorden: ,, , alsmede de pensioensgrondslag, 
voor zoover deze niet is vastgesteld · met toe
passing van artikel 150 der Pensioenwet 1922 
(Sta,a,tsblad N° . 240) ," 

en wordt lid 12 aangevuld met de volgende 
bepaling: 

" Artikel 35 en artikel 36 der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad N°. 240) , zijn, wat het be
paalde voor bijdragen voor eigen pensioen 
betreft, van overeenkomstige toepassing voor 
de gemeente, welke de wachtgelden verschul
digd is, en voor hen. die wachtgeld genieten." 

Art. 6. Artikel 36 der wet van 21 April 
1927 (Staatsblad N°. 86) tot wijziging van de 
grenzen der gemeenten Haarlem , Velsen, Bloe
mendaal en H eevistede, alsmede Haarl emmer
liede en Spaarnwoude en opheffing der ge
meenten S choten en Spaarndam wordt gewij
zigd· als volgt: 

1 °. In den laatsten zin van I id 3 vervallen 
de woorden ,, , met dien verstande. dat het 
wachtgeld verminderd wordt op gelijke wijze , 
als de kindertoeslag zou afnemen, indien de 
betrokkenen in dienst zouden zijn gebleven". 

Aan het lid wordt de volgende bepaling toe
gevoeg-d : 

,. Indien ten aanzien van de wedden, den 
kindertoeslag en verdere emolumenten, voor de 
ambtenaren in dienst der gemeente H aarlem 
of V elsen een regeling is of wordt getroffen 
of gewijzigd , waardoor het wachtgeld tot een 
ander bedrag zou zijn toegekend, indi en daar
voor bedoelde regeling als grondslag had ge-

golden, dan wordt het wachtgeld, alsmede 
de pensioensgrondslag, voor zoovér deze niet 
is vastgesteld met toepassing van ai·tikel 150 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad N°. · 240) 
dienovereenkomstig gewijzigd." 

2°. Lid 10 wordt aangevuld met de vol
gende bepaling: 

"Artikel 35 en artikel 36 der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad N° . 240) zijn, wat het be
paalde voor bijdragen voor eigen pensioen 
betreft van overeenkomstige toepassing voor 
de gemeenten, welke de wachtgelden verschul
digd zijn en voor hen, die wachtgeld genie
ten." 

3° . · Lid 13 wordt aangevuld met de volgen
de bepaling: 

"Indien na 1 Mei 1927 in de · regeling van 
de wedden van burgemeesters, secretar issen en 
ontvangers in de provincie Noord-Holland wij
ziging is of wordt gebracht, waardoor de ver
goedin'gen zijn of zouden moeten worden ver
hoogd, blijven deze verhoogingen voor de be
paling van de hoogte der vergoedingen .vanaf 
de inwerkingtreding dezer wet achterwege." 

Art. 7. Artikel 11 der wet van 21 April 
1927 (Staatsblad N° . 87) tot uitbreiding van 
de gemeente Breda met gedeelten van de ge
meenten T eteringen, Ginne ken en Bavel en 
Princenhage wordt gewijzigd als volgt: 

1 °. In den laatsten zin van artikel 2 ver
vallen de woorden ,, , met dien verstande, dat 
het wachtgeld verminderd wordt op gelijke 
wijze, als de kindertoeslag zou afnemen, in
dien de betrokkenen in dienst zouden zijn ge
bi even". 

Aan het lid wordt de volgende bepaling toe-
gevoegd: · · · 

" Indien ten aanzien van de wedden, den 
kindertoeslag en verdere emolumenten, voor 
de ambtenaren in dienst der verkleinde ge
meenten eene regel ing is · of wordt getroffen 
of gewijzigd, waardoor het wachtgeld tot een 
ander bedrag zou zijn toegekend, indien daar
voor bedoelde regeling als grondslag had · ge
golden, dan wordt het wachtgeld, alsmede de 
pensioensgrondslag, voor zoover déze niet is 
vastgesteld met toepassing van artikel 150 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad N°. 240), dien
overeenkomstig gewijzigd." 

2°. Aan lid 9 wordt de volgende bepaling 
toegevoegd : · 

"Artikel 35 en artikel 36 der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad N°. 240), zijn, wat het b&
paalde voor bijdragen voor eigen pensioen· 
betreft, van overeenkomstige toepassing voor 
de gemeente , welke de w·achtgelden verschul 
digd is. ·en voor hen, die wachtgeld .genieten." 

3°. Aan lid 11 wordt de volgende bepaling 
toegevoegd : 

" Indien na 1 Mei 1927 in de regeling van 
de wedden van burgemeesters, secretarissen en 
ontvangers in de provincie Noord-Brabant wij
ziging is of wordt ·gebracht, waardoor de ver
goed ingen zouden moeten worden verhoogd, 
blijven deze vergoedingen gehandhaafd op de 
bedragen, met ingang van genoemden datum 
vastgesteld." 

Art. 8. I. In den laatsten zin van het derde 
l id van artikel 10 der wet van 7 Februari 1929 
(Staatsblad N°. 28) tot vereeniging van de 
gemeenten P etten en Zijpe, 

in den laatsten zin van het derde lid van 
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artikel 13 der wet van 23 April 1931 (Staats
blad N°. 161) tot vereeniging van de gemeen
ten Driebergen en Rijsenburg, en 

in den laatsten zin van het tweede lid van 
artikel 16 der wet van 25 Juli 1932 (Staats
blad N°. 359) tot opheffing van de gemeente 
Cromvoirt en wijziging van de grenzen tus
schen de gemeenten 's-H ertogenbosch en 
Vught, 

vervallen de woorden ,, , met dien verstan
de, dat het wachtgeld verminderd wordt op 
gelijke wijze a ls de kindertoeslag zou afnemen, 
indien de bétrokkenen in dienst zouden zijn 
gebleven". 

Aan elk dier leden wordt de volgende be
pal ing toegevoegd: 

"Indien ten aanzien van de wedden, den 
kindertoeslag en verdere emolumenten, voor 
den burgemeester en de vaste ambtenaren een 
regeling is of wordt getroffen of gewijz igd , 
waardoor het wachtgeld tot een ander bedrag 
zou zij n toegekend, indien daarvoor bedoelde 
regeling als grondslag had gegolden, dan 
wordt het wachtgeld, alsmede de pensioens
grondslag, voor zoover deze niet is vastgesteld 
met toepass ing van artikel 150 der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad N°. 240), dienovereen
komstig gewijzigd." 

II. Artikel 10, lid 10, der genoemde wet 
van 7 Februari 1929 (Staatsblad n°. 28) wordt 
aangevu ld met, 

artikel 13, lid 11, der genoemde wet van 23 
April 1931 (Staatsblad n°. 161), en artikel 16, 
lid 10, der genoemde wet van 25 Juli 1932 
(Staatsblad n°. 359) worden vervangen door 
de vol1tende bepaling: 

" Artikel 35 en artikel 36 der P ensioenwet 
1922 (S taatsblad n° . 240) is, wat het bepaalde 
voor bijdragen voor e igen pensioen betreft, 
van overeenkomstige toepassing voor de ge
meente, welke wachtgelden verschuldigd is, en 
voor hen, die wachtgeld ge nieten." 

III. Artikel 13. lid 10 , van de wet van 23 
April 1931 (Staatsblad n°. 161) en artikel 16, 
lid 9, van de wet van 25 Juli 1932 (Staats
blad n°. 359) worden vervangen door de vol
gende bepaling: 

,De tijd, wel ke krachtens deze wet op wach t
g;ld wordt doorgebracht, wordt als diensttijd 
in den zin van de P ensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240), sedert gewijzigd, aangemerkt. " 

Art. 9. Aan artikel 8 der wet van 21 De
cember 1929 (Staatsblad N°. 553) tot wijzi
ging van de grenzen tusschen de gemeenten 
Sas van Gent en W estdorpe wordt de volgende 
bepal ing toegevoegd : 

"Indien in de regeling van de wedden van 
den burgemeester, den secretar i , den ontvan
ger, de ambtenaren van den burgerlijken 
stand en den veldwacbter der gemeente West
dorpe wijziging is of wordt gebracht, waar
door de vergoedingen zijn of zouden moeten 
worden verhoogd, blijven deze verhoogingen 
voor de bepaling van de hoogte der vergoedin
gen vanaf de inwerkingtreding dezer wet ach
terwege." 

Art. l 0. I. I n artikel 12, 1 id 4 der wet 
van 30 December 1933 (Staatsblad N°. 800), 
tot vereen iging van de gemeenten B orkel en 
Schaft, Do1Mnelen en Valkenswaard. 

artikel 19 . lid 4, de r wet van 30 December 
1933 (Staatsblad N°. 802) , tot wijzi ging van 

L. & s. 1936. 

de grenzen der gemeenten R otterdam, Rhoon 
en P oortugaal en opheffing van de gemeenten 
P ernis en H oo{lvl iet, 

artikel 13, lid 4, der wet van 26 April 1934 
(Staatsblad N °. 220), tot vereeniging van de 
gemeenten Enschede en L onneker, en 

artikel 17, lid 4, der wet van 28 Juni 1934 
(Staatsblad N °. 334) , tot vereeniging van de 
gemeenten .J!Jngwirden en Schoterland en wij
ziging van de grens tusschen de gemeenten 
H ee,·enveen en H askerland, 

worden de woorden na het woord "wet" ver
vangen door: 

" in de regeling van de wedden van hare 
ambtenaren wijzi g ing heeft gebracht of brengt, 
wordt de in het derde I id bedoelde wedde voor 
de toepassing van da t lid en van het vij fde en 
zesde lid van di t a rtike l op overeenkomstige 
wijze geach t te zijn gewijzi gd." 

II. In artikel 13, lid 4, der wet van 30 
December 1933 (Staatsblad N°. 800), tot ver
eeni g ing van de gemeenten B orkel en Schaft, 
Do1nmelen en Valkenswaard, 

artikel 20, lid 4, der wet van 30 December 
1933 (Staatsblad N°. 802), tot wijzig ing van 
de grenzen der gemeenten Rotterdam, Rhoon 
en P oortugaal en opheffing van de gemeenten 
P ernis en H oogvl iet, 

artikel 14, lid 4, der wet van 26 April 1934 
(Staatsblad N°. 220), tot vereen ig ing van de 
gemeenten E1Mchede en L onneker, en 

a rtikel 18, lid 4, der wet van 28 Juni 1934 
(S taatsblad N °. 334), tot vereeniging van de 
gemeenten .J!Jngwirden en Schot e,·land en wij
ziging van de g rens tusschen de gemeenten 
H ee,·enveen en Haskerland, 

wordt het woord " kan" vervangen door 
,, verhaalt" ; vervalt het woord "verhalen" ; 
wordt de komma achter " P ensioenwet 1922" 
vervangen door een pu nt, en verva ll en de 
daarop volgende woorden . 

Art. ll . 1. Indien in eene gemeente, in 
deze paragraaf genoemd, geen betrekkingen 
bestaan, waarmede de opgeheven betrekkingen 
van hen , di e wachtgeld of ingevolge d ie op
heffing verl eend pensioen genieten, voor de 
toepassing van deze paragraaf kunnen worden 
vergeleken, wordt door de gemeente alsnog 
ten behoeve van deze vergelij king met in acht
neming van het pe il der salarissen van het 
overige personeel dier gemeente een wedde
regeling vastgesteld, welke zou gelden ingeval 
bedoelde betrekkingen in die gemeente wel 
bestonden. 

2. Geschi ll en omtrent de toepassing van het 
voorgaande lid worden beslist door Gedepu
teerde Staten van de provincie, waarin de ge
meente is gelegen. 

PARAGRAAF 16. 

Eenig artikel. 
Vermindering pensioensbijdragen. 

H et totaal d r bijdragen, bedoeld in artikel 
36, eerste I id , onder a en b, der Pensioenwet 
1922 {Staatsblad n°. 240) wordt van 1 J anuari 
1936 a f verminderd met één percent van het 
gem iddelde van de gezamenlijke pensioens
grondslagen op 15 Maart en 15 September der 
op die tijdstippen bij het Rijk, de provincie, 
de gemeente, het waterschap, het veenschap 
en den veenpolder in di enst zijnde ambtenaren. 

67 
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PARAGRAAF 17. 

Wijziging Gemeentewet. 

In de gemeentewet worden de navolgende 
wijzigingen gebracht. 

Art. 1. Artikel 2, tweede en derde lid, wor
den gelezen: 

"In de door Ons aan te wijzen gemeenten 
van 5000 zielen en daar beneden wordt de 
bediening van secretaris door den burgemees
ter bekleed. 

·Indien het zielental van een aangewezen 
gemeente boven 5000 stijgt, blijft de burge
meester, die ten tij de, waarop het zielental 
boven 5000 steeg, de bediening van secretaris 
bekleedde, deze bekleeden totdat hij in die be
diening door den raad is ontslagen." 

Art. 2. Artikel 102, derde lid, wordt gele
zen: 

"Het bepaalde in het eerste en tweede Jid 
lijdt uitzondering voor de gemeenten, waar 
ingevolge artikel 2 de bediening van secreta
ris door den bu rgemeester wordt bekleed. 

Schors ing of ontslag als burgemeester van 
deze gemeen ten brengt mede schorsing onder
scheidenlijk ontslag a ls secretaris." 

Art. 3. Artikel 105, tweede, derde en vierde 
lid, worden gelezen : 

"In de door Ons aan te wijzen gemeenten 
van 5000 zielen en daar beneden worden de 
bediening van secretaris en die van ontvanger 
derzelfde gemeente door denzelfden persoon 
bekleed. 

Indien het z ie lental van een aangewezen 
gemeente boven 5000 stijgt blijven de be ide be
dieningen in den persoon, die ten tijde, waar
op het zielental boven 5000 steeg, deze bekleed
de vereeni gd, totdat de raad daarin verande
ring brengt. 

In de niet door Ons aangewezen gemeenten 
is de bediening van secretaris met dte van 
ontvanger derzelfde gemeente onvereenigbaar." 

A rt. 4. I ndien in gemeenten op grond van 
het bepaalde in artikel 2, derde l id, of van 
artikel 105, vierde l id, der Gemeentewet, zoo
a ls deze vóór de inwerkingtreding dezer para
graaf l u idden, de bediening van burgemeester 
en d ie van secretaris of die van secretaris en 
die van ontvanger door denzelfden persoon 
worden bekleed, mogen zij in den persoon, die 
bedoelde bedieningen bekl eedt op het tijdstip, 
waarop deze paragraaf in werking treedt, ver
eenigd blijven. 

Art. 4a. Artikel 183, zevende l id, wordt 
gelezen: 

I ndien het zielental van eene gemeente, 
waar de betrekking van ambtenaar van den 
burgerlij ken stand en die van onderwijzer voor 
het lager of middelbaar onderwijs, of van ont
vanger door denzel fd en persoon worden be
kleed boven 5000 stijgt, mogen zij, onder 
Onze' goedkeuring, in dien persoon vereen igd 
blij ven. 

H et bepaalde in het vorige lid vindt over
eenkomstige toepassing, indien het zielental 
van eene gemeente, waar de betrekking van 
ambtenaar van den burgerlijken stand en die 
van secretaris door denzelfden persoon worden 
bekleed, boven 20 000 stij gt. 

Art. 5. N a artikel 145 wordt ingevoegd: 
"Art. 146a. Een regeling, als bedoeld in 

art. 129 kan door Ons worden opgelegd in 

all e gevallen, waarin bij de behartig ing van 
eenig belang, waaronder mede wordt begrepen 
de voorziening in zaken, inrichtingen of wer
ken, door samenwerking besparing van kosten 
kan worden verkregen. 

Indien naar het oordeel van Onzen met de 
uitvoering dezer wet belasten Minister aan le i
d ing bestaat voor toepass ing van het bepaalde 
in het vorig lid van dit artikel, geeft hij van 
zij n gevoelen kennis aan Gedeputeerde Staten 
van de provinciën, waarin de betrokken ge
meenten gelegen zijn met bij voeging van het 
ontwerp van een regeling. 

Gedeputeerde Staten doen terstond van dit 
gevoelen mededeeling aan de besturen der be
trokken gemeenten onder toezending van een 
afschrift van de ontworpen regel ing. Zij kun
nen die besturen hooren en zij n hiertoe ver
plicht ten aanzien van besturen, welke di t 
schriftelijk hebben verzocht. 

Artikel 140, tweede en derde lid, artikelen 
141, 142, 143 en 144 v inden daarmede over
eenkomstige toepass ing, met dien verstande, 
dat in de plaats van het verzoek van het ge
meentebestuur treedt de kennisgeving, bedoeld 
in het tweede l id van dit artikel. H et derde 
li d van arti kel 140 is mede van toepassing op 
het bepaalde in den tweeden volzin van het 
derde lid van dit artikel." 

Art. 6. In artikel 270 en artikel 272, eerste 
en tweede lid wordt in p laats van "voorschr if
ten" gelezen " plaatselij ke voorschri ften". 

Art. 7. Artikel 290, eerste l id, wordt ge
lezen: 

,,De invordering der plaatselijke belastingen, 
voorzoover die niet geschiedt op den voet van 
artikel 296, wordt geregeld bij plaatsel ij ke 
verordeni ngen, overeenkomstig de bepalingen 
der artikelen 291-304". 

PARAGRAA F 18. 

Eenig artikel. 

Verplegingskosten arm
lastige krankzinn igen. 

De bedragen, die de besturen van krankzin
nigengestichten en van inrich tingen en woni n
gen of gedeelten van inrichtingen en won ingen , 
door Ons aangewezen krachtens artikel 7, 
tweede li d, 2°. der wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n° . 96), zooals deze nader is ge
wijzigd, aan de gemeentebesturen voo r de ver
pleging van arme lijders in rekening mogen 
brengen, mogen de door Ons bij algemeenen 
maatregel van bestuur vast te stellen bedragen 
niet te boven gaan. 

AFDEELING 4. {FINANCIËN) . 

PARAGRAAF 37. 

Conversie Nationale Schuld. 

Art. 1. Onze M in ister van F inanciën wordt, 
ter vermindering van de uitgaven wegens a
tiona]e Schuld door conversie, gemachtigd tot 
het te gelde maken van schuldbewijzen ten 
laste van het Rijk met ]ageren rentevoet dan 
de te amortiseeren schuld. Die tegeldemaking
kan geschieden op de tijdst ippen, welke Onze 
Minister van Financiën dienstig zal achten. 

Art. 2. Bij die tegeldemaking zullen de 
volgende bepal ingen gelden : 
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Uitvoeringsvoorschriften. Rekening. Schuld,. 
delging. 

a. De voorwaarden van. de tegeldemaking 
der bedoelde schuldbewijzen worden door On
zen Mini ter van Financiën vastgesteld. 

b. Van de tegeldemaking dier schuldbewij 
zen wordt, voor elke leen ing afzonderlijk, eene 
rekening afgelegd, welke, na door de Alge
meene Rekenkamer te zijn nagezien en ac
coord bevonden, aan de Staten-Generaal wordt 
medegedeeld. 

c. De schuldbewijzen worden vóór de uit
gifte door de Algemeene Rekenkamer gere
g istreerd en van een bewijs dier registratie 
voorzien. 

d. Onverminderd het bepaalde in het vol
gende lid, zal de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, worden gedelgd in ten 
hoogste 40 jaren, te beginnen in het jaar 
volgende op dat, waarin de tegeldemaking 
plaats vindt. 

e. De bevoegdheid tot versterkte delging 
van de k rachtens deze wet gevestigde sch ui d 
wordt voorbehouden. · 

/. De ingevol ge toepassing van de beide 
vorige leden terugontvangen schuldbewijzen 
worden ter vernietiging bij de Algemeene 
Rekenkamer overgebracht. 

Provisie. 

a. Bij rechtstreeksche tegeldemaking van 
de schuldbewijzen kan aan de baukier , de 
makelaars in effecten en de commissionnairs 
in effecten, door wier tusschenkomst inschrij
vingen voor die schuldbewijzen worden inge
leverd, over het nominaal bedrag der aan hen 
toegewezen schuldbewijzen, waarvoor het ver
schuldigde wordt gestort, eene provisie worden 
toegekend van ten hoogste ½ pct. (een half 
ten honderd). 

b. In het geval, bij het vorig lid voorzien, 
kan mede aan de bankiers, van wier kantoren 
wordt gebru ik gemaakt voor de bemiddeling 
bij de tegeldemaking, het in ontvangst nemen 
van inschrijvingen en stortingen en de a fgifte 
der schuldbewijzen, over het nominaal bedrag 
der door hunne tusschenkomst uitgegeven 
schuldbewijzen eene vergoeding worden toege
kend van ten hoogste 3/8 pct. (drie achtsten 
ten honderd). 

Vrijstelling van belastingen. 

Onder de voorwaarden van tegeldemaking 
kan worden opgenomen, dat krachtens deze 
wet uitgegeven schuldbewijzen, met de daarbij 
behoorende rentebewijzen, vrijgesteld zijn van 
alle Nederl andsche belastingen, welke van 
schuldbewijzen ten laste van N ederland en de 
daarbij behoorende rentebewijzen mochten 
worden geheven. 

Vr·ijstelling van zegelrecht. 
De biljetten van inschrijving voor on de 

nota's van toewijzing van de krachtens deze 
wet uitgegeven schuldbewijzen zijn vrij van 
zegelrecht. 

Art. 3. Het recht tot opvordering van het 
kapitaal der aflosbaar gestelde schuldbewijzen, 
welke krachtens deze wet zijn uitgegeven, ver
valt tien jaren na den eersten dag waarop zij 
aflosbaar zijn. 

PARA GRAAF 38. 

Wijziging Beleggingswet. 

Art. 1. 1. Aan het eerste lid van artikel 6 
der wet van 29 December 1928 (Staatsblad 
n°. 507) houdende nadere regeling van de 
belegging van gelden van Rijksfondscn en in
stellingen wordt de navolgende zinsnede toe• 
gevoegd: 

"Wij behouden Ons voor de in de vol'ige 
zinsnede omschl'even beperking - echter tot 
ten hoogste de helft van het overigens in het 
jaar van uitgifte voor belegging beschikbaar 
bedrag - buiten werking te stellen in geval
len, waarin een geld leening ten laste of onder 
garantie van het Rijk tegen een lagere rente 
kan worden uitgegeven dan de gem iddelde 
rentevoet bedraagt van leeningen, die door 
andere publiekrechtelijke lichamen worden 
uitgegeven. In dat geval bepaalt Onze Minis
ter van Financiën, na overleg met den Beleg
gingsraad, het bedrag dezer deelname". 

2. In het vierde lid van a rtikel 6 der ever, 
genoemde wet wordt na het woord "maximum" 
ingevoegd: ,,onderscheiden! ijk het in de laat
ste zinsnede van het eerste lid bedoelde be
drag". 

Art. 2. Artikel 6, 3de lid der bovengenoem
de wet wordt geiezen a ls volgt: 

,,3. De in het eer te lid bedoelde deelne
ming geschiedt tegen denzelfden koers en 
tegen dezelfde rente als die van de leening, 
waarin wordt deelgenomen, terwijl aan de 
Fondsen dezelfde provisie wordt toegekend als 
aan bij de uitg ifte betrokken tusschenperso
nen". 

Art. 3. Wij behouden Ons voor in gevallen 
waarin door de Rijk fondsen en -instellingen, 
genoemd in arti kel 1 der wet van 29 Decem
ber 1928 (Staatsblad n°. 507), onder a, b, c, 
/ en g, gelden zijn belegd tegen een zoodanige 
rente of onder zoodanige aflossingsvoorwaar
den, dat daardoor de algemeene verlaging van 
den rentevoet wordt belemmerd, na verhoor 
van den Centralen Beleggingsraad in de rente 
en/of de aflossingsvoorwaarden dezer beleg
gingen de noodige wijziging aan te brengen. 

Art. 4. 1. In artikel 1, 2de I id der wet 
van 29 December 1928 (Staatsblad n°. 507) 
wordt in plaats van: ,,c. het Inval iditeits
fond " gelezen: ,,c. het Invalidi teits- en Ou
derdomsfonds" en in plaats van: ,,d. het 
Ouderdomsfonds" gelezen: ,.d. het Ouderdoms
fonds B; ". 

2. In artikel 6, 2de lid van genoemde wet 
wordt in plaats van: ,,het Inval idi teits-, het 
Ouderdoms-," gelezen : ,,het Invalidi teits- en 
Ouderdomsfonds, het Ouderdomsfonds B,". 

3. In artikel 6, lste I id, van vorengenoem
de wet wordt in plaats van: ,,het Invaliditeits
fonds" gelezen: ,,het Invaliditeits- en Ouder
domsfonds". 

PARAGRAAF 39 . 

Eenig artikel. 
Afwijking fontwet. 

Met afwijking in zooverre van het bepaalde 
in het lste lid, laatste zinsnede van artikel 
3bis van de Muntwet 1901 worden de renten 
van de kapitalen van het "Fonds uit de zui
vere winsten, verkregen uit aanmuntingen 
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voor rekening van het Rij k" gedurende de ji.
ren 1936 tot en met !U40 geboekt ten bate 
van den Gewonen Dienst van de Middelen 
tot dekking van de uitgaven, begrepen in de 
Rijksbegrooting. 

PARAGRAAF 40. 

Eenig a,·tikel. 

Opheffing Schattingscommissiën 
Inkomstenbelasting. 

Wij_ behouden Ons voor, de Schattingscom
m1ss1en voor de inkomstenbelasting op te hef
f~n en de in_ ve~band met die opheffing noodig 
ztJ nde voorz iernngen te treffen. 

PARAGRAAF 40 A. 

Beteekening dwangbevelen. 

Art. 1. Aan artikel 20 van de wet van 22 
Mei 1845 (Staatsblad n°. 22) , laatstelij k ge
wijzigd bij de wet van 7 Augustus 1933 
(Staatsblad n°. 431) wordt een tweede lid 
toegevoegd, 1 ui den de: 

"Indien deze ambtenaren ter woonplaats van 
dengene aan wien een beteekening moet ge
schieden, noch dezen noch een zijner huisge
nooten aantreffen, kan artikel 2 van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering over
eenkomstige toepassing vinden in dier voege, 
dat onder "ter hand steil en" mede wordt ver
staan: ,,per post toezenden", en dat onder 
,,terhandstell ing" mede wordt verstaan: ,, ver
zending per post"." 

A rt. 2. I n artikel 1, derde I id, letter c van 
de wet van 1 Juni 1850 (Staatsblad n°. 26) , 
l aatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 Maart 
1923 (Staatsblad n°. 91) wordt na de woor
den : ,, wordt vereischt" en vóór de komma
punt het volgende ingelascht: 

"of verzending per post plaats heeft volgens 
het tweede lid van art. 20 der wet van 22 Mei 
1845 (Staatsblad n°. 22)." 

A rt. 3. I.1 artikel 291 van de Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n° . 
:38 ), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 
.Juli 1934 (Staatsblad n° . 403) wordt het vier
de lid gelezen als volgt: 

,,Ten aanzien van de uitvaardiging, de be
teeken ing en de tenuitvoerlegging van de 
<iwangbevelen vinden de artikelen 14bis, 15, 
eerste en tweede l id, 15quater, 16 en 20, 2de 
lid, der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 
22) overeenkomstige toepassing." 

PARAGRAAF 41. 

E cnig artikel. 

Openbare registers 
Hypotheekkantoren. 

Wij behouden Ons voor maatregelen te ne
men, waardoor de letterlijke overschrijving 
van stukken in de openbare registers, welke 
aan de ka ntoren van de hypotheken, het ka
daster en de scheepsbewijzen worden gehouden, 
wordt afgeschaft en inplaats daarvan op for
mulieren gestelde duplicaten dier stukken op 
gemelde kantoren zullen worden bewaard. 

Omtrent de in het vorige lid bedoelde for
mulieren zullen door On voorschriften worden 
gegeven. 

Wij behouden Ons voorts voor maatregelen 
te treffen op grond waarvan de inontvangst
nemmg van duplicaten wordt geweigerd in
di_en da~ruit niet ·op door Ons aan te g~ven 
WtJze bhikt van een ingesteld onderzoek naar 
de juiste aanduiding van de in de stukken ge
noemde natuurlijke en rechtspersonen. 

AFDEELING ö. (DEFENSIE.) 
PARAGRAAF 42. 

Wijziging Dienstplichtwet. 

Art. 1. De Dienstplichtwet (Staatsblad 1922, 
nr. 43), laatstelijk gewijzigd bij de Ambtena
rei:iwet 1929 ( taatsblad n°. 530), wordt ge
w1Jz1gd als volgt: 

Art. l. Eerste lid. Punt a wordt gelezen a ls 
volgt: 

,,a. onder "minister'' Onze minister van de
fensie;,, 

Punt d. In de plaats van "het korps" wordt 
gelezen: ,,de". 

Punt e. In de plaats van "wettige vertegen
woordiger" wordt gelezen: ,,wettelijke verte
genwoordige,0'. 

Punt g. In de plaats van "wettige vertegen
woordiger" wordt gelezen: ,, wettelij ke verte
genwoordiger". 

In de plaats van "Nederlandsch-Indië of 
Curaçao" wordt gelezen: ,,Nederlandsch-Indië 
Suriname of Curaçao". ' 

Punt i. In de plaats van "niet van het 
tegendeel" wordt gelezen: ,,het tegendeel 
niet". 

De,·de ~~d. In de plaats van "n iet van het 
tegendeel wordt gelezen: ,,het tegendeel 
niet". 

Vijfde lid. Tusschen " wordt" en "die" 
wordt ingevoegd: ,, , voor zoover het tegen
deel niet blijkt,". 

Art. 2. Derde l id. In de p laats van te 
wier overstaan de loting p laats heeft" wo~dt 
gelezen: ,,door welke de loting geschiedt" . 

Tusschen "om" en "tot" wordt ingevoegd : 
,, , naar door den minister te stell en regelen,". 

Art. 4. E erste l id. In de plaats van Zoo
lang iemand, die voor inlijving aangewe~~n of 
i~gel ij fd_ is," wordt gelezen: ,, Zoolang een 
d1enstpl ,chtige". 

In de plaats van "de bepali ngen van deze 
wet, voor zoover het tegendeel niet bl ij kt " 
wordt gelezen: ,,de bepalingen van de hoofd
stukke!'l VI~~ en IX, v?o_r zoover het tegen
deel met bhJkt of de mm1ster niet anders be
paalt,". 

Art. 6. Eerste lid. Punt a wordt gelezen 
als volgt: 

" a. de Nederlander, die op het door Ons te 
bepalen tijdstip van het jaar, waarin hij 18 
jaar oud wordt, _i_n Nederl and woonplaats heeft, 
of wiens wettehJke vertegenwoordiger op dat 
tijdstip aldaar woonplaats heeft;" . 

Punt b. In de plaats van "genoemd" wordt 
gelezen: ,,dat" . 

Art. _7. Eerste lid. Punt a. In dit punt 
wordt m de plaats van " 1 Januari van het 
jaar, _waarin hij 19 jaar oud wordt," gelezen: 
,,het lil art. 6, eerste lid, onder a bedoeld tijd
stip". 

In dit punt vervalt "of in een plaats in het 
buitenland, welke niet meer da n 15 K.M. van 
de Nederlandsche grens is gelegen,". 
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In de plaat.Il van "wettige vertegenwoordi
ger" wordt gelezen: ,,wettelijke vertegenwoor
diger". 

Punt b. In de plaats van "wettige vertegen
woordiger" wordt ge lezen: ,,wettelijke verte
genwoordiger". 

In dit punt vervalt "of in een plaat.Il, als 
onder a, bedoeld.". 

Art. 8. Tweede lid. Dit lid wordt vervangen 
door twee nieuwe leden, luidende als volgt: 

"2. De aangifte geschiedt door den in te 
schrijven persoon zelf, bij zijn verhindering 
door zijn wettelijken vertegenwoordiger. I s een 
recht.spersoonlijkheid bezittende vereeniging, 
een stichting of een instelling van weldadig
heid wettelijk vertegenwoordiger, dan rust de 
verplichting tot aangifte bij verhindering op 
de bestuurders. 

3. De aangifte kan geschieden door tus
schenkomst van een daartoe schriftel ijk ge
machtigde." 

H et derde lid (oud) wordt vierde lid. Dit 
lid wordt gelezen als volgt: 

"4. De aangifte geschiedt binnen den door 
Ons te bepalen tijd." 

Art. 9. Het derde l id verva lt. 
H et vierde. vijfde en zesde lid worden on

derscheidenlijk derde, v ierde en vijfde lid. 
Art. ll. Ee,·ste lid. In den tweeden volzin 

wordt in de plaat.Il van "min ister van oorlog" 
gelezen: ,,m inister". 

Art. 13. H et vijfde I id vervalt. 
Het zesde lid wordt vijfde lid. 
Art. 18. Eerste lid. Eerste volzin. In de 

plaat.Il van ,.voor de gemeente" wordt gelezen: 
,,_vo~; dezelfde gemeente en voor dezelfde lich
tin~ . 

In de plaats van "wettige vertegenwoordi
ger" wordt gelezen: ,.wettelijke vertegenwoor
diger". 

Art. 19. 'l'weede lid. In de plaats van "wet
tige vertegenwoordiger" wordt gelezen : ,.wet
telijke vertegenwoordiger". 

Art. 20. Tw eede lid. Tusschen "en" en 
" herkeuringsraden" wordt ingevoegd: ,,een of 
meer" . 

Art. 21. Eerste lid. In de plaat.Il van "voor 
de gemeente" wordt ge lezen: ,, voor dezelfde 
gemeente en voor dezelfde lichting". 

In de plaat.Il van "wettigen vertegenwoor
diger" wordt gelezen: ,, wette lijken vertegen
,voordiger". 

Vierde lid. In de plaats van "wettigen ver
tegenwoordiger" wordt gelezen: .,wettel ijken 
vertegenwoordiger" . 

Art. 24. Eerste lid. In de plaats van 
" Blijkt" wordt gelezen: ,.Bestaat er naar het 
oordeel van den minister gegrond vermoeden". 

Tweede lid. In de plaats van "wettige ver
tegenwoordiger" wordt gelezen: ,,wettelijke 
vertegenwoordiger''. 

Art. 25. Vijfde lid. In de plaats van "wet
tige vertegenwoord iger" wordt gelezen: ,,wet
telij ke vertegenwoord iger". 

Art. 27. Eerste lid. In den aanhef wordt, 
in de plaat.Il van "vermeerderd" en wat daar
op volgt, gelezen: ., vermeerderd met het getal 
van hen. die na hun bestemming tot gewoon 
dienstp!ichti1;e in een vorig, door Ons aange
wezen Jaar: . 

Punt b wordt punt c en punt c wordt punt b. 
Tusschen punt e en punt / wordt een nieuw 

punt ingevoegd, luidende als volgt: 
,,/. door den minister zijn erkend als te 

behooren tot groepen, die in geval van oorlog 
of oorlogsgevaar niet of voorloopig niet in 
werkel ij ken dienst komen: ". 

Punt / (oud) en punt g worden onderschei
deniijk punten g en h. 

Tusschen het eerste en het tweede I id wordt 
een nieuw li d ingevoegd, luidende als volgt: 

,,2 . Onder de personen, bedoeld in het eer
ste lid onder b, c, d, e, g en h, worden uit
sluitend personen begrepen, die de eerste oefe
ning nog niet hebben volbracht." 

Het tweede lid (oud), het derde en het vier
de I id worden onderscheidenlijk derde, vierde 
en vij fde I id. 

De,·de (oud tweede) lid. Punt a wordt ge
lezen als volgt: 

,.a. voor de zeemacht ten hoogste 1000 man, 
vermeerderd met het getal van hen, die na 
hun bestemming tot gewoon dienstplichtige en 
hun toewijzing aan de zeemacht in het in het 
eerste lid bedoeld jaar zijn komen te verkee
ren in een der gevallen, in het eerste lid 
onder ar- h vermeid;". 

Vierde (oud derde ) lid. Punt a, wordt punt 
b en punt b wordt punt a. 

Art. 32. Eerste lid. In punt a, wordt in 
de plaat.Il van "b, c en d" gelezen: ,.b en c". 

Punt b vervalt. 
Punt c wordt punt b. Dit punt wordt ge

lezen a ls volgt: 
,,b. ten hoog te zes ,naanden voor de dienst

plichtigen van de geneeskundige troepen, be
houdens het bepaalde onder c; ". 

Punt d wordt punt c. In dit punt wordt 
tusschen "officier," en het daarop volgende 
woord "voor" ingevoegd: ,,voor de onberede
nen, di e na hun inlijving in opleiding zijn 
genomen tot onderofficier,". 

Punt e wordt punt d. 
Punt / wordt vervangen door drie nieuwe 

pun ten, lu idende als volgt: 
,,e. ten hoogste negen maanden voor hen, 

die na hun inlijving in opleiding zijn genomen 
uit.sluitend voor den dienst bij de marine
kustwacht; 

/. ten hoogste vijft ien maanden voor de 
overige dienstplichtigen van de zeemacht, be
houdens het bepaal de onder g; 

g. ten hoogste achttien maanden voor hen , 
die na hun inlijving in opleiding zijn genomen 
tot onderofficier, inbegrepen de rang van kor
poraal." 

Art. 33. Eerste lid. De derde volzin ver
valt. 

Art. 37 . Derde lid. In de plaat.Il van "kun
nen zij , zonder hun toestemming. niet langer 
clan twaalf maanden in werkelijken dienst 
worden gehouden" wordt gelezen : ,,kan hun 
verblij f in werkelijken dienst, zonder hun toe
stemming, met niet meer dan vier maanden 
worden vei-lengd". 

Art. 42. Het eerste lid vervalt. 
Het tweede en het derde lid worden onder 

scheiden lijk eerste en tweede lid. 
Eerste (oud tweede) lid. In de plaats van 

"art. 40 of art. 41, eerste of vierde lid," wordt 
ge lezen: ,,art. 40 of art. 41". 

'l'weede (oud derde) lid. De woorden 
"krachtens dit artikel of krachtens een andere 
wettelijke bepaling" vervallen. 
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Art. 45. Vierde l id. In de plaats van " De 
dienstplichtigen van de zeemacht" wordt ge
lezen: ,,De dienstplichti gen". 

Art. 48. Eerste lid. Punt b. D e komma
punt wordt vervangen door een punt. 

Punt c vervalt. 
Art. 2. 1. Zij , d ie vóór het in werking 

treden van deze paragraaf voor den dienst
plicht hadden· moeten worden ingeschreven, 
docht wier inschrijving niet heeft plaats ge
had , worden voor den di enstplicht ingeschre
ven , zoodra he t verzuim blijkt. 

2. D e gewone dienstplichtigen, die voor op
leiding tot ziekenverpleger zijn bestemd en 
vóór of in 1935 de eerste oefening h ebben 
aangevangen: 

a. kunnen voor deze oefening in werkel ijken 
di enst worden gehouden evenlang als deze 
oefening ten hoogste zou hebben geduurd vol
gens art. 32 der Dienstplichtwet, zooals dit 
a rtikel vóór de wijzig ing luidde; 

b. hebben slechts één herhalingsoefen ing 
van ten hoogste 20 dagen. 

3. Voor de tot de zeemacht behoorende ge
wone dienstplichtigen van de li chting 1935 of 
van een vroegere lichting, die bij het in wer
king treden van deze paragraaf de eerste oefe
ning nog niet hebben volbracht, duurt deze 
oefening niet langer dan zij volgens art. 82 der 
Di enstpl ichtwet, woals di t artikel vóór de 
wijziging luidde, ten hoogste zou hebben ge
duurd. 

PARAGRAAF 43. 

Capitulantenreglement. 

Vastgesteld wordt het volgende R eglement 
tot in telling van een capitulantenstelsel. 

Art. l. Dienstplichtige onderoff icieren met 
rang van sergeant, die ingevolge vergunning 
van Onzen Minister van D efens ie in den zin 
vàn artikel 35 der Dienstpl ichtwet een t ijdvak 
van zes jaren in werkelijken dienst hebben 
doorgebracht, hebben aanspraak: 

a. op toel ating in den door hen bekleeden 
rang tot eene vrijwillige verbintenis a ls mili
tair ambtenaar bij de Koninklijke l andmacht 
in den zin van artikel 1 , eerste lid, onder a, 
der Militaire Ambtenarenwet 1931 , bij daar
voo r aan te wijzen onderdeelen dier landmacht; 
dan we l 

b. op benoeming tot ambtenaar in dienst 
van een der lichamen, genoemd in artikel 3 
en a rtikel 4 der P ensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240}, in een ambt of eene betrekking, aan 
te wijzen bij een ingevol ge de bepalingen van 
dit reglement door het daartoe bevoegd gezag 
vast te stell en regel ing; dan wel 

c. op benoeming tot spoorwegambtenaar in 
den zin der Pensioenwet voor de Spoorweg
ambtenaren 1925 in een ambt of eene betrek
king, aan te wijzen bij eene ingevolge de be
palingen van dit reglement door het daartoe 
bevoegd gezag vast te stellen regeling . 

Art. 2. Vrijwillig dienende m anschap pen 
der Koninklijke Marine, behoorende tot het 
Korps M a riniers, die te rekenen van het e inde 
hunner eerste opleiding bij dat Korps daa rbij 
gedurende een tijdvak van zes jaren hebben 
gediend en die niet bestemd worden om bij 
de zeemacht blijvend eene functie te vervullen, 

korporaal s van het K orps Politietroepen, die 

gedurende een tijdvak van zes jaren bij dat 
Kor ps hebben gediend en die niet bestemd 
zijn om daarbij blijvend eene functie te ver
vullen, 

marechaussees, die gedurende een tijdvak 
van zes jaren als zoodanig hebben gediend en 
die n iet bestemd zijn om bij h un wapen blij 
vend eene functie te vervullen, 

remonterijde rs, die gedurende 'een : ti.id'vak 
van tien jaren a ls zoodanig hebben gediend, 
zoomede 

eervol uit den dienst bij het Koninklijk 
N ederlandsch-Indisch leger ontslagen Euro
peesche militairen beneden den rang van ser
geant, die gedurende een tijdvak van ten 
minste vijf , doch niet meer dan acht jaren bij 
dat leger hebben gediend en wier ontslag nà 
den datum van inwerkingtreding van dit 
reglement is ingegaan, 

hebben aanspraak op eene benoeming tot 
ambtenaar in dienst van een der lich amen, 
genoemd in artikel 3 en artikel 4 der P en
sioenwet 1922 {Staatsblad n°. 240), dan wel 
op eene benoeming tot spoorwegambtenaar in 
den zin der P ensioenwet voor de Spoorweg
ambtenaren 1925, in de ambten en betrekkin
gen, welke daartoe ingevolge de bepalingen 
van dit reglement bij door het daartoe bevoegd 
gezag getroffen regel ingen zijn aangewezen. 

Art. 3. 1. Door Onzen Minister van D e
fensie wordt telkenmale vóór den aanvang van 
eenig jaar, na overleg met de daartoe bij al
gemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen 
lichamen, bepaald, tot welk maximum-aanta l 
dienstplichti ge onderoffi cie ren , als in a rtikel 1 
bedoeld, in dat jaar vergunning kunnen be
komen tot verblijf in werkelijken dienst in den 
zin van artikel 35 der Dienstp lichtwet. 

2. D e militairen en gewezen militairen, in 
de a rtikelen 1 en 2 genoemd, worden in de 
volgende a r t ikelen aangeduid met de bena
m ing : capitulant. 

Art. 4. D e toelating tot eene vrijwi1lige 
militaire verbintenis, a ls waarvan sprake is in 
artikel 1 , onder a, en de benoeming tot amb
tenaar en tot spoorwegambtenaar, als wäarvan 
sprake is in artikel 1 , onder b en c, en in 
artikel 2, geschieden door het gezag, dat vol 
gens de ter zake geldende bepalingen tot di e 
toelating of tot di e benoeming bevoegd is. 

Art. 5. 1. D e aanwijzing voor toelating tot 
eene vrijwillige militaire verbi ntenis, als be
doeld in artikel 1 , onder a, da n wel voor be
noeming tot ambtenaar - anders dan in het 
geval , voorzien in artikel 224, vijfde lid , der 
Gemeentewet - of tot spoorwegambtenaar, 
van de capitulanten , gesch iedt door een door 
Ons bi.i algemeenen maatregel van bestuur in 
te stell en orgaan. 

2. D e in het vorig lid bedoelde aanwijzing 
geschiedt in de volgorde. waarin de namen der 
capitul anten zij n ingeschreven op eene candi 
da ten Iiist. 

3. Bij den in het eerste lid genoemden al
gemeenen maatregel van bestuur wordt tevens 
bepaald. welke candidatenlijsten zull en worden 
aangehouden, welke groepen van capitulanten 
op elke .candidatenlijst kunnen worden inge
schreven, en naar welken maatstaf de volgorde 
van inschrijving zal worden geregeld, a lsmede 
op welke wijze het verstrekken van opgaven 
van capitulanten tot het opm aken eener aan-
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beveling, als bedoeld in artikel 224, vijfde lid, 
der Gemeentewet, zal geschieden. 

4. Afwijking van de volgorde op eene can
didatenlijst is - naast het geval, omschreven 
in evenaangehaald artikel 224, vijfde lid -
slechts toegelaten in het geva l, dat .een capitu
[ant, die zou moeten worden aangewezen ter 
vervulling van eene vacature a l ambtenaar of 
als spoorwegambtenaar, de voor de vaoeerende 
betrekking vereischte bijzondere bekwaamheid 
of geschiktheid bepaaldelijk mist. 

Art. 6. 1. Het in artikel 4 bedoelde gezag 
is verplicht, ter vervulling van eene vacature 
als militair ambtenaar, als bedoeld in artikel 
1, onder a, als ambtenaar in den zin der Pen
s ioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), als bedoeld 
in artikel 1, onder b, en artikel 2, dan wel . a ls 
spoorwegambtenaar, als bedoeld in artikel 1, 
onder c, en in artikel 2, - m et uitsluiting van 
andere gegadigden - te bestemmen den capi
tulant, die daarvoor wordt aangewezen door 
het in artikel 5, eerste lid , aangeduide orgaan. 

2. Het in het vorig lid bedoelde gezag is 
tevens verpl icht om van het voornemen tot het 
vervullen van eene vacature als mil ita ir amb
tenaar, als ambtenaar in den zin der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240), dan wel a ls 
spoorweg ambtenaar, als waarvan in evenge
noemd lid sprake is, kennis te geven aan het 
in artikel 5, eerste lid , aangeduide orgaan, 
niet later dan 14 dagen vóór den datum, 
waarop de vervulling dier vacature zou dienen 
te geschieden. 

Art. 7. 1. Indien een capitulant, als in ar
tikel 1 genoemd, weigert eene vrijwillige .mi
litaire verbintenis, als onder a van dat artikel 
omschreven, te slui ten, dan wel wanneer een 
capitulant weigert eene benoeming tot ambte
naar of tot spoorwegambtenaar te aanvaarden, 
a ls waartoe hij door het in artikel 5, eerste lid, 
genoemde orgaan is aangewezen of waartoe hij 
is aanbevolen ingevolge het bepaalde in arti
kel 224, vijfde lid, der Gemeentewet, dan ver
liest hij door die weigering elke aan dit regle
ment te ontleenen aanspraak. 

2. In het geval , vermeld in het vorig lid, 
wordt de capitulant, bedoeld in artikel 1, zoo
dra doenl ijk met groot verlof gezonden. Hij 
wordt eveneens zoodra doenlijk met groot ver
lof gezonden en verliest tevens elke aan dit 
reglement te ont]ee~en aa~~praak: .. . 

a . wanneer h1J t1Jdens z1Jn verbhJf in wer
kelijken dienst in het huwel ijk treedt; 

b . wanneer hij tijdens dat verblijf in con
cubinaat gaat leven, en 

c. wanneer hij blijk geeft, uit eenigerlei 
hoofde ter beoordeeling van Onzen Minister 
van D~fens ie, niet langer geschikt te zijn om 
als capitulant te dienen. 

3. Onverminderd het bepaalde bij de vorige 
leden, doet ontslag uit den mi li tairen dienst 
voor den capitulant - met mtzondermg van 
den in artikel 2 bedoelden eervol ontslagen 
militair van het Koninklijk Nederlandsch
Indisch leger - elke aan dit reglement te ont
leenen aanspraak verloren gaan. Voor den 
evengenoemden eervol ontslagen militair gaat 
bedoelde aanspraak verloren, zoodra nà zijn 
ontslag uit den dienst bij voormeld leger een 
t ijdvak van twee jaren zal zijn verloopen. 

Art. 8. Door Ons worden bij algemeenen 
maatregel van bestuur aangewezen de onder-

deelen der Koninklijke landmacht, waarbij de 
in artikel 1 aangeduide capitulanten in den 
door hen bekleeden rang kunnen worden toe
gelaten tot eene vrijwillige verbintenis als mi-
1 ita ir ambtenaar, als in dat artikel onder a 
bedoeld, alsmede de ambten en betrekkingen, 
welke, overeenkomstig het gestelde in artikel 
1, onder b, en in artikel 2, bestemd zijn om 
door capitul anten te worden vervuld, voor zoo
ver de aan die ambten en betrekkingen ver
bonden bezoldigingen worden gekweten, hetzij 
onm iddell ijk, hetzij middellijk, uit 's Rijks 
schatkist, dan wel uit een rechtspersoonlijkheid 
bezittend fonds, dat onder het toezicht staat 
van het Rijk of van een der organen van het 
Rijk. 

Art. 9. De Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) wordt aangevuld en gewijzigd als 
volgt: 

a. na artikel 42a wordt een nieuw artikel 
42b ingevoegd, luidende: 

Art. 42b. 1. Voor pensioen wordt mede in
gekocht de tijd in militairen dienst bij de 
Koninklij ke marine, bij de Koninklijke land
macht, dan wel bij het Koninklijk Neder
landsch-Indisch leger doorgebracht door e'en 
ambtenaar, die, uit hoofde van dien militairen 
dien t, ingevolge eene wettelijke regeling als 
zoodanig is benoemd. 

2. De inkoop gesch iedt binnen zes maanden 
nà den datum, waarop de belanghebbende de 
hoedanigheid van ambtenaar heeft verkregen, 
en wel, indien deze laatstel ij k heeft gediend 
bij de Koninklijke Marine of de Koninklijke 
landmacht, door Onzen Minister van Defen
sie, en overigens door Onzen 11i ni ter van 
Koloniën. 

3. De als inkoopsom te betalen bijdrage be
loopt voor e lk jaar van den in het eerste lid 
bedoelden tijd een bedrag overeenkomstig een 
tarief, dat wordt vastge teld bij algemeenen 
maatregel van bestuur. De bijdrage wordt in 
é 'ns voldaan, ten laste van het Vllle Hoofd
stuk der Rijksbegrooting, indien de inkoop 
gesch iedt door Onzen Minister van Defensie, 
en ten laste van de begrooting voor Neder
l andsch-Indië, indien de inkoop geschiedt door 
Onzen Minister van Koloniën. Zij wordt niet 
op de daarbij betrokken ambtenaren ver
haald."; 

b. in artikel 56, eerste lid, onder C, wordt 
in plaats van: ,,b. in militaire betrekkingen;" 
gelezen: ,,b. in mi li taire betrekkingen, anders 
dan die bedoeld in artikel 42b ; ". 

Art. 10 . De P ensioenwet voor de Spoorweg
ambtenaren 1925 wordt aangevuld en gewij
zigd als volgt: 

a. na artikel 18 wordt een nieuw artikel 18a 
ingevoegd, lui dende: 

"Art . 18a. 1. Voor pensioen wordt mede 
ingekocht de tijd , in milita iren dienst bij de 
Koninklijke Marine, de Koninklijke land
macht, dan wel bij het Koninklijk Neder
landsch-Indisch leger doorgebracht door een 
spoorwegambtenaar, die, uit hoofde van dien 
militairen dienst, ingevolge eene wettelijke 
regeling a ls zoodanig is benoemd. 

2. De inkoop geschiedt binnen zes maanden 
nà den datum, waarop de belanghebbende de 
hoedanigheid van spoorwegambtenaar heeft 
verkregen, en wel, indi en deze laatstelijk heeft 
gediend bij de Koninklij ke Marine of de Ko-
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ninklijke landmacht, door Onzen Minister van 
Defensie , en overigen door Onzen Minister 
van Koloniën. 

3. De a ls inkoopsom te betalen bijdrage be. 
loopt voo1· elk jaar van den in het eerste lid 
bedoelden tijd een bedrag, overeenkomstig een 
tarief, dat wordt vastgesteld bij algemeenen 
maa tregel van bestuur. De bijdrage wordt in 
ééns voldaan, ten laste van het VIIIe Hoofd
stuk de r Rijksbegrooting, indien de inkoop 
geschiedt door Onzen Minister van Defens ie, 
en ten laste van de begrooting voor Neder
landsch-Indië, indien de inkoop geschiedt door 
Onzen Minister van Koloni ën. Zij wordt niet 
op de daarbij betrokken spoorwegambtena ren 
verhaald."; 

b. in artikel 29 , eerste lid, wordt in pi aats 
va n: ,,of op wachtgeld, als bedoeld in artikel 
18," gelezen: ,,of op wachtgeld, als bedoeld in 
artike l 18, dan wel in militairen dienst, a ls 
bedoeld in artikel 18a.". 

Art. ll. A an artikel 140 der P rovinciale 
Wet wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende : 

,,Daarbij stellen zij eene verordening vast, 
waarin de ambten en betrekkingen, in den 
dienst hunner provincie worden aangewezen, 
welke - met uitsluiting van andere gegad ig
den - slechts kunnen worden vervuld door 
militairen of gewezen militairen, die ingevolge 
eene wettelijke regeling aanspraak hebben op 
benoeming tet ambtenaar in dienst van een 
der l ichamen, genoemd in artikel 3 en artikel 
4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240).". 

Art. 12. De Gemeentewet wordt aangevuld 
en gewijzigd als volgt: 

a. aan artikel 133 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

" Indien aan de commissie de bevoegdheid 
wordt toegekend tet het benoemen van ambte
na ren en bedienden, worden daarbij tevens, 
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
der Provincie, aangewezen de ambten en be
t rekkingen, welke - met ui tsluiting van an
dere gegadigden - slechts kunnen worden 
vervu ld door militairen of gewezen mili ta iren, 
die ingevo lge eene wettelijke regeli ng aan
spraak hebben op benoeming tet ambtenaar in 
di enst van een der li chamen, genoemd in a r
tikel 3 en artikel 4 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240). Va n deze verplichting 
kan door Ons, Gedeputeerde Staten der Pro
vi nc ie gehoord, in het belang der commiss ie 
ontheffing worden verleend."; 

b. aan a rtikel 179 wordt een nieuw I id 
toegevoegd, luidende : 

"I-Iij is verplicht, onder goedke uring van 
Gedeputeerde Staten de r Prnvincie , de amb
ten en betrekkingen in d ienst der gemeente 
aan te wijzen, welke - met uitsluiting van 
andere gegadigden - slechts kunnen worden 
vervuld door mi li tairen of !j'ewezen militairen, 
die ingevol ge eene wettelijke regeling aan
spraak hebben op benoem ing tot ambtenaar in 
dienst van een der lichamen, genoemd in ar
tikel 3 en artikel 4 der P ensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240). Wij behouden Ons ech
te r voor, op verzoek van den Raad, Gedepu
teerde Staten der P rov incie gehoord, in het 
belang van de daarbij betrokken gemeente, van 
deze verplichting ontheffing te verleenen."; 

c. in a rtikel 224 wordt in het vijfde lid in 
p laats van : ,,Zij worden, op aanbeveling van 

den burgemeester, benoemd door Onzen com
missaris ;" gelezen: ,, Zij worden benoemd door 
Onzen commissaris, op aanbeveling van den 
burgemeester, uit de militairen of gewezen 
militairen, die ingevolge eene wettel ijke rege
ling aanspraak hebben op benoeming tet amb
tenaar in dienst van een der lichamen, ge
noemd in artikel 3 en a rtikel 4 der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240).". 

Art. 13 . Door de Staten der onderscheiden 
provinciën worden zoowel in de bestaande als 
in n ieuw door hen vast te stell en inrichtingen 
en reglementen voor de onder hun toezich t 
staande water chappen, veenschappen en veen
polders bepalingen opgenomen, krachtens 
welke de besturen dier waterschappen, veen
scha ppen en veenpolde rs verplicht zullen zij n 
de onder hen ressorteerende ambten en be
trekkingen aan te wijzen, welke - met u it
slui t ing van andere gegad igden - slech ts kun
nen worden vervu ld door militairen en gewe
zen militairen, di e ingevolge eene wettelij ke 
regeling aanspraak hebben op benoeming tet 
am btenaar in dienst van een der l ichamen, 
genoemd in artikel 3 en artikel 4 der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 24 0 ) . Wij be
houden Ons ech ter voor, de Staten eener 
provincie te machtigen om voorsch reven be
paling ten aanz ien van eenig wate rsciiap, 
eenig veenschap of een igen veenpolder, in het 
belang van zooda nige instelling, niet toe te 
passen. 

Art. 14. De besturen der maatschappijen, 
genoemd in artikel 3 der P ensioenwet voor de 
Spoorwegambtenaren 1925, zij n verplicht, ten 
genoegen van Onze Ministers van W aterstaa t 
en van Defensie, de ambten en betrekkingen 
in dienst hunner maatschappijen (met inbe
grip van het Spoorwegpensioenfonds) aan te 
wijzen, welke - met ui tsluiting van andere 
gegadigden - slechts kunnen worden vervuld 
door mi li tairen en gewezen m il ita iren, die i11-
gevolge di t reglement aanspraa k hebben op 
benoeming tet spoorwegambtenaar in den zi n 
van voorschreven P ens ioenwet. 

Art. 15. Dit R eglement kan worden aange
haald als "Capitulantenreglement" , onder 
toevoeging van het jaar, waarin deze wet i11 
het Staatsblad i afgekondigd. 

Algemeene maatregelen van be tu ur ter uit
voer ing van dit Reglement, zoomede regelin
gen van anderen aard, welke in verband daar
mede worden geboden, worden vastgesteld 
binnen één jaar, nà den datum, waarop deze 
wet in het Staatsblad za l worden afgekondigd. 

PARAGRAAF 44. 
E enig wrtikel. 

Milita ir Onderwijs. 
Wij behouden Ons voo: af te wijken van het 

bepaalde in de a rtikelen " 24, 26, 27 en 28 
van de wet van 21 J ui i 189e (Staatsb lad 11° . 
126) tet regeling van het mil; · ir onderwijs. 
laatstelijk gewijzigd bij de wet 28 J ul i 
1933 (Staatsblad 11°. 380). 

PARAGRAAF 45 . 
E cnig artikel. 

R eserve-personee 1 
der landmacht. 

Wij behouden Ons voor, af te wijken van het 
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bepaalde in artikel 5, tweede lid, punten 1°. , 
2° . en 3°. van de wet voor het reserve-perso
neel der la ndm acht 1905, laatstelij k gewijzigd 
bij de wet van 10 N ovember 1927 (Staats blad 
n° . 355 ). 

PARAGRAAF 46. 

E enig a,·tikel. 

Bijdrage Defensie aan 
het Zuiderzeefonds. 

Wij behouden Ons voor, a f te wijken van het 
bepaa lde in artikel 7 der wet van 29 Juni 
1925 (S taatsblad n° . 306) . 

AFDEELING 6. (WATERSTAAT.) 

PARAGRAAF 47. 

Coördina tie van het verkee r . 

Art . 1. Wij behouden Ons voor, ge oord de 
Commissie, bedoeld in artikel 4 der Wet van 
6 October 1934 (Staatsb lad n°. 534) tot instel
ling van een Ver keersfonds, met a fwijking 
voor zooveel noodig van hetgeen bepaald is in 
de Wet Openbare Vervoermiddelen, over te 
gaan bij a lgemeenen maatregel van bestuur, 
tot invoering van een vergunningsstelsel, als 
bedoeld in de a rtikelen 2 en 3. 

Art. 2. H et exploiteeren van middelen tot 
vervoer van personen en van goederen kan 
worden a fh ankelijk gemaakt va n een door Ons 
of een door Ons aan te wijzen au tori teit, te 
verleenen vergunning. 

Art. 3. A an de in het vori g a rtikel bedoelde 
vergunning kunnen slechts voorwaarden wor
den verbonden betreffende : 

a. den te volgen weg; 
b. het aa nta l uit te voeren ri tten, vaarten 

of vluch ten; 
c. de dienstregeling; 
d . de ta rieven ; 
e. de verzekering tot dekking van de gelde

lijke gevol gen van de aansp rakelijkhe id de r 
ondernemers · 

/. de aan ' personeel en mate ri eel te steil en 
e ischen ; 

g. de dienst- en rusttijden van het perso
neel , 

en hetgeen verder voor de ve ilighe id van het 
verkeer wordt vereisch t . 

AFDEELING 7. (ECONOMISCHE 
ZAKEN.) 

PARAGRAAF 48. 

Verl aging kosten 
octrooiaanvrage. 

Art. 1. I n de Octrooiwet 1910 (Staatsblad 
n°. 313 ), laatstelijk géwij zigd bij de wet van 9 
Juli 1931 (S taatsblad n° . 301 ), wor·den de vol
gende wij zig ingen aangebracht: 

a. in art ikel 21, eerste lid, wordt in plaats 
van " 1 100" gelezen: ,,f 50". H et tweede I id 
van a rt ikel 21 verva lt . 

b. art ikel 25, eerste en tweede l id, wordt 
gelezen a ls volgt : 

" 1. De openbaarmaki ng geschiedt, indien 
geen beroep meer openstaat of de aanvrager 
van zijn rech t van beroep afstand heeft gedaan 

· en zood ra door den aanvrage r een bewijs is 
overgelegd , dat een bedrag, waarvan de hoe-

groothe id nader bij a lgemeenen maatregel va n 
bestuur wordt vastgeste ld , doch dat een be
drag van f 50 niet zal te boven gaan, bij het 
B ureau voor den I nd ustrieelen E igendom is 
gestort , door vermeld ing van de daa rtoe strek
kende beslui ten in een door dat Bureau ui t te 
geven bl ad . De aanvrage wordt geacht te zijn 
ingetrokken , indi en het bewijs van stor t ing 
niet is overgelegd, na een beslui t tot open 
baarmaking van een aanvraagafdeel ing, op 
den dag dat het bes! ui t in gewijsde gaat, of na 
een dergelijk bes lui t van een afdeeli ng van 
beroep, binnen één maand na dat beslui t, be
houdens het bepaalde in het volgend lid . 

2. Indien de aanvrager tijdi g het verl angen 
daar toe f:e kennen geeft onder over! eggi ng van 
een bewijs, dat een bedrag va n f 25 bij het 
Bureau voor den Industrieelen E igendom is 
gestort, zal de Octroo iraad van de in het vorig 
lid bedoelde beta li ng u itstel ve rl eenen voor 
een termijn van ten hoogste d r ie maanden. 
Ingeval het bepaalde in de vori ge zinsnede toe
passing v indt , wordt de aanvrage geacht te zij n 
ingetrokken , indi en het in het vor ig lid be
doelde bewijs niet is overgelegd op den dag 
van afloop van den termijn, voor we lken door 
de n Octrooiraad ui tstel van beta ling is ver 
leend. " 

c. in artikel 26, eerste lid, derde zinsnede, 
en in a r t ikel 32, tweede lid , eerste zinsnede, 
wordt in plaats van ,.a rt ike l 25" gelezen: 
,,het de rde li d va n artikel 25". 

d. in a rtikel 26, vierde lid, wordt in plaats 
van "genoemd in artikel 25" gelezen: ,,ge
noemd in het derde I id van artikel 25" . 

e. artikel 28, tweede lid , 1 aatste zinsnede, 
wordt gelezen a ls vol g t: 

" H et octrooi wordt met de beschr ijv ing der 
u itv inding a ls a fzonderlijke bijl age in het in 
a rt ikel 25 bedoelde blad opgenomen ." 

Art. 2. Op de bij de inwerkingtreding dezer 
paragraaf reeds ingediende octrooi aanvragen 
is het bepaalde in artikel 1 sub a en b dezer 
wet niet van toepass ing. 

AFDEELING 8. (SOCIALE ZAJ{EN.) 

P ARAGRAAF 50. 

E enig arti k el. 

Invoeringskosten Land- en Tuin
bouwongevall enwet 1922 . 

De 2de volzin van a rtikel 106bis der L and
en Tu inbouwongevall enwet 1922 wordt gelezen 
als volgt: 

" H et a ldus vastgestelde bedrag wordt door 
den Staa t aan de Bank vergoed in 12 jaar
lij ksche termij nen, waarvan de eerste 8 termij
nen een 10- jarige a nnuïte it van het tota le be
drag der invoer ingskosten vertegenwoordigen 
en de laatste 4 term ijnen een 4-i arige a nnuï
te it van het alsdan nog door den Staat te ver 
goeden deel di e r kosten". 

PARAGRAAF 51. 
E enig ar tikel . 

Kosten toezicht erkende bedrij fs
ve reenig ingen Ziektewet. 

Art ikel 119, 3de lid, der Ziekte wet word t 
ge lezen a ls volgt: 

" De kosten, voo rtvl oe iende ui t het toezich t 
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op de erkende bedrijfsvereenigingt>n, ·omen te 
haren laste". 

PARAGRAAF 53. 

Administratiekosten 
Ouderdomswet 1919. 

Art. 1. Artikel 4, 2de lid (oud 3de lid) , der 
Ouderdomswet 1919 wordt gelezen als volgt: 

,,De uit deze wet voortvloeiende ad inistra
t iekosten, met inbegrip van de kosten der door 
de posterijen te bewijzen diensten, ko en voor 
zoover zij betrekking hebben op verze eringen, 
in de premie waarvan een opslag v r admi
ni tratiekosten is begrepen, ten Ia te van het 
Ouderdomsfonds B, en voor het ov rige ten 
laste van het Invaliditeits- en O erdoms-
fonds." . 

Art. 2. Artikel 9, lste lid, der Ou erdoms
wet 1919 vervalt. Voor het tweede li van dat 
artikel vervalt het cij fer "2". 

PARAGRAAF 54. 

Kosten voorzieningen tegen 
besmettelijke ziekten. 

Art. 1. In artikel 20 van de we 
Juli 1928 (Staatsblad n°. 265) houde 
zieningen tegen besmettel ijke ziekte worden 
de volgende wijzigingen gebracht: 

1°. Het eerste lid wordt gelezen as volgt: 
1. Onder de voorwaarden, bij a l meenen 

maatregel van bestuur te stellen, , rdt uit 
's Rijks kas eene bijdrage verleend v vij ftig 
ten honderd: 

1°. van de kosten van oprichting, 
wing en uitbreiding van een geme 
ontsmettingsdienst, dien Onze Min 
noodzakelijk heeft aangewezen ; 

2°. aan de gemeenten van de uitg 
e lk dienstj aar bij ziekten, bij algemee 
regel van bestuur te noemen, voor 
g ing, de ontsmetting en de vernietig i 
onder mede begrepen wordt de schad 
1 ing, voor zoover die uitgaven niet 
langhebbenden kunnen worden gedra 

3°. van eene tegemoetkoming aan 
tengevolge van de toepassing van a 
eerste I id , inkomsten dHven, die 
levensonderhoud noodzakelijk zijn, in ien een 
gemeentebestuur zoodanige tegemo tkoming 
toekent en vooraf de goedkeuring v Onzen 
Minister daarvoor heeft verkregen. 

2°. Aan het artikel wordt een nie 
de, lid toegevoegd, luidende als vol 

4. Voor de instandhouding van een gemeen
telijken ontsmettingsdienst, dien Onze inister 
noodzakelijk acht, kan eene bijdrage ui 's Rijks 
kas worden verleend. Wij stell en bij lgemee
nen maatregel van bestuu r voorwaar en voor 
de toekenning van zoodanige bijdrage 

Art. 2. Artikel 22 van voormelde 
gelezen als volgt : 

1. Onder de voorwaarden bij al 
maatregel van bestuur te steil en, w 
eene vereeniging, die een ontsmetti gsdienst 
heeft, welken Onze Minister als noodza kelijk 
heeft aangewezen, eene bijdrage verleend van 
vijftig ten honderd van de kosten van oprich
t ing, vernieuwing en uitbreiding van den 
ontsmettingsdienst. 

2. Voor de instandhouding van een ont
smettingsdienst van eene vereeniging, dien 
Onze Minister als noodzakelijk heeft aange
wezen, kan aan de vereeniging eene bijdrage 
uit 's Rijks kas worden verleend. Wij stellen 
bij a lgemeenen maatregel van bestuur voor
waarden voor de toekenn ing van zoodanige 
bijdrage. 

Art. 3. Volgens regels, bij algemeenen maat
regel van bestuur te stell en, wordt uit ' s Rijks 
kas eene bijdrage verleend van vijftig ten 
honderd voor gemeentelijke ontsmettings ïen
sten, die Onze Minister niet noodzakelijk a.cht, 
met betrekking tot de kosten van opwachtg·eld
stelling van personeel, aan een gemeentel ij ken 
ontsmettingsdienst verbonden op 1 Mei 1935, 
alsmede in de jaarlijk che lasten voor de ka
pitaalsuitgaven, voor den ontsmettingsdienst 
vóór dien datum gedaan, voor zoover de wed
den vab dat per oneel en de bedoelde jaar
lijksche lasten naar de regels, d ie vóór de 
inwerkingtreding van deze wet van kracht 
waren, voor eene bijdrage uit 's Rijks ka; in 
aanmerking kwamen. 

PARAGRAAF 55. 

Financiering Invalidi te its
en Ouderdomsverzekering. 

Art. 1. In artikel 1 der Invaliditeitswet 
wordt in plaats van de woorden " Invalidite its
fonds: het fonds, waarin gestort worden de 
gelden, aan de Bank toekomende krachtens 
deze wet" gelezen: ,,Inval iditeits- en Ouder
domsfond : het fonds, waarin gestort worden 
de gelden, aan de Bank toekomende krachtens 
deze wet, alsmede krachtens de Ouderdomswet 
1919, met uitzondering van die, welke gestort 
worden in het Ouderdomsfonds B". 

Art. 2. Artikel 20, l ste I id, der Inval idi
teitswet wordt gelezen als volgt: 

"De middelen voor de dekking der uit te 
keeren renten, der te verleenen geneeskundige 
behandeling en toelagen en der administr tie
kosten worden gevonden door het heffen van 
premiën van de werkgevers van de verzeke
ringsplicht ige arbeiders en van de verzekerden 
en door bijdragen van het Rijk, waarvan het 
bedrag bij de wet zal worden vastgesteld." 

A rt. 3. In artikel 1 van de Ouderdomswet 
1919 wordt in plaats van de woorden: ,,Ouder
domsfonds A.: het fonds, waarin gestort wor
den de gelden, aan de Bank toekomende krach
tens deze wet, met uitzondering van die, 
welke gestort worden in het Ouderdomsfonds 
B" gelezen: ,,Invalid iteits. en Ouderdoms
fonds: het fonds, waarin gestort worden de 
gelden, aan de Bank toekomende krachte ns 
deze wet, met uitzonder ing van die, we,lke 
gestort worden in het Ouderdomsfonds B. , als
mede die, welke aan de Bank toekomen krach
tens de Invaliditeitswet". 

Art. 4. Artikel 4, lste lid, der Ouderdoms
wet 1919 wordt gelezen a ls volgt : 

,,De middelen voor de dekking der krach
tens deze wet uit te keeren renten en der it
keeringen bij overlijden, worden gevonden 
door het heffen van prem iën van de verzeker
den en door bijdragen van het Rijk, waarvan 
het bedrag bij de wet zal worden vastgesteld." . 

Art. 5. De bezittingen en schulden van het 
Invalidite itsfonds en van het Ouderdomsfonds 
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A worden overgedragen aan het Invaliditeira
en Ouderdomsfonds. 

Art. 6. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel I der wet van 29 December 1932 
(Staatsblad n°. 681) en van het bepaalde in 
artikel I der wet van 28 December 1934 
(Staatsblad n°. 699) , stort het Rijk, ter vol
doening aan de verplichtingen, voortvloeiende 
uit artikel 20, l e lid, der Invaliditeitswet en 
uit artikel 4, l e lid, der Ouderdomswet 1919, 
in het Invaliditeira- en Ouderdomsfonds: 

a. ieder jaar een bedrag, gelijk aan het 
nadeelig saldo, dat de bedrij fsrekening van 
het Invalidi teira- en Ouderdomsfonds over het 
voorafgaande kalenderjaar heeft opgel everd; 

b. in het jaar 1936 een bedrag van 1 000 000 
gulden en in elk volgend jaar 1 000 000 gu l
den meer dan in het voorafgaande jaar is ge
stort, totdat de inkomsten van het Inval idi
teira- en Ouderdomsfonds met de uitgaven in 
evenwicht zijn ; 

c. de helft van het bedrag, dat in eenig 
jaar de Rijksuitgaven voor werkloosheidsbe
strijding { de bijdrage aan het werkloosheids
subs idiefonds en de zuiver ten laste van het 
Rijk blijvende uitgaven wegens subsidie aan 
werkloozenkassen) minder dan 52 500 000 gu l
den zull en bl ijken te hebben bedragen; 

d. de helft van het bedrag, dat in eenig 
jaar de opbrengst van de Inkomstenbelasting 
in hoofdsom meer dan 45 500 000 gulden zal 
blijken te hebben opgebracht; 

e. de helft van het bedrag, dat in eenig 
jaar de Omzetbelasting in hoofdsom meer dan 
70 000 000 gulden zal blijken te hebben op
gebracht. 

Art. 7. De in artikel 6 vervatte regeling 
zal voorshands voor 5 jaren gelden. Zoo spoe
dig mogelijk na 31 December 1939 zal een 
wetenschappelijke balans van den toestand van 
het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds worden 
opgemaakt op evengenoemden datum, ten e inde 
te onderzoeken of deze regeling doelmatig 
werkt. 

Art. 8. Wij treffen, voor zooveel noodig, in 
afwijking van bestaande wettelij ke voorschrif
ten, de vereischte voorzieningen ter uitvoering 
van de in de artikelen 1 tot en met 6 ver
vatte bepalingen. 

PARAGRAAF 57. 

E enig artikel. 

Gezondheidsraad. 

H et derde lid van artikel 2 van de Gezond
heidswet (Staatsblad 1919, n°. 784) vervalt. 
Het vierde en het vij fde lid worden genum
me,rd met 3 en 4. 

AFDEELING 9 (STRAFBEPALING). 

Eenig artikel. 

Overtreding van voorschriften, krachtens 
deze wet gegeven, voor zoover uitdrukkelijk 
a ls strafbaar feit in den zin van deze afdeeling 
aangeduid, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van 
ten hoogste vijf duizend gulden. 

H et feit wordt beschouwd als eene overtre
ding. 

AFDEEL! G 10 (SLOTBEPALINGEN) . 
E enig · artikel. 

De paragrafen dezer wet treden in werking 
op een door Ons te bepalen tijdstip, welk tijd
stip verschillend kan zijn voor elk der para
grafen of voor hare onderdeelen. 

De paragrafen 7, 14 en 16 ; artikel 3 van 
paragraaf 38 en de paragrafen 40, 41, 44, 45, 
46 en 47 dezer wet vervallen met 1 Januari 
1941. 

De door Ons ingevolge § 47 dezer wet met 
afwijking van wettelijke regelingen genomen 
maatregelen vervallen telkens na verloop van 
twee jaren, doch uiterlijk op 1 Januari 1941 
voorzoover niet vóór d ien tijd in het onder
werp dezer maatregelen door de wet is voor
zien. 

De door Ons ingevolge een der overige 
paragrafen der wet met afwijking van wette
lijke regel ingen genomen maatregelen verval
len met 1 Januari 1941, voorzoover niet vóór 
dien datum in het onderwerp dezer maatrege
len door de wet is voorzien. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten No

vember 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Col ij n. 
De Ministe1· van B uitenlandsche Zaken, 

De G ra e f f. 
De Minister van J ustitie, v a n S c h a i k. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. de W i 1 d e. 

De Ministe1· van Onderwijs, 
Kunsten en ·w etenschappen, 

J. R. S I o tem a k e r de B r u ï n e. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

De Minister van Sta,a,t, 
M inis ter van D efensie a.i., 

H. Co 1 ij n. 

De Miniater van lVat ers taat, 
van Lidth de J e ud& 

De Minister van Handel, 
N ijverheid en Scheepvaart, 

H. G e l i s se n. 
De Minist e1· van Sociale Zaken, 

M. S I i n gen b e r g. 
De Ministe,· van Landbouw en Visscherij, 

L . . Deck ers. 
(Uitg eg. 9 December 1935.) 

INHOUD VAN DE W ET. 

AFDEELING 1 (JUSTITIE). 
§ 1. Besparing Staatsblad. 
§ 2. Vereenvoudiging aanvaarding erfenissen 

en schenkingen. 
§ 3. Vermindering werkzaamheden kanton-

rechter. 
§ 4. Notarieele examencommissie. 
§ 5. Uitzetting van vreemdelingen. 
§ 6. Afschaffing verplichte conclusie van het 

0. M. bij den Hoogen Raad in belas
tingzaken. 

§ 7. W achtgeldregeling R aden van Beroep 0 . 
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§ 8. Kosten openbaarma king strafrechtel ijke 
uitspra ken. 

§ 9. B eperking uitgaven psychopathenwet
geving. 

§ 10. Beperking processen-verbaal en vereen
voudi gde aanteekening van vonnissen 
in kantongerech tsstrafzaken. 

§ ll. Beperking verzet in strafzaken. 
§ 12. Beperking hooger beroep in strafzaken . 
§ 13. Overbrenging van het grootste gedeelte 

van de werkzaamheid der deurwaarders 
in strafzaken naar de posterijen. 

AFDEELING 2 (BI ENLA. DSCHE 

§ 14. 
§ 15. 

§ 16. 
§ 17. 
§ 18. 

ZAKEN). 
Opheffing Armenraden. 
Ambtenaren vereenigde of opgeheven 
gemeenten. 
Vermindering pensioensbijdragen. 
Wijzig ing Gemeentewet. 
Verplegingskosten armlastige krankzin
nigen. 

AFDEELING 4 (FI A CI:ltN). 
§ 37. Conversie N ationale Schuld. 
§ 38. Wijzig ing Beleggingswet. 
§ 39. Afwijking Muntwet. 
§ 40. Opheffing Schattingscommiss iën Inkom

stenbelasting. 
§ 40A. B eteekening dwangbevelen. 
§ 41. Openbare registers H ypotheekkantoren . 

AFDEELING 5 (DEFENSIE). 
§ 42. Wijziging Dienstplichtwet. 
§ 43. Capitul antenreglement. 
§ 44. Milita ir Onderwijs. 
§ 45. Reservepersoneel der landmacht . 
§ 46. Bijdrage Defensie aan het Zuiderzee

fonds. 

AFDEEL! G 6 (WATERSTAAT). 
§ 47. Coördinatie van het verkeer. 

AFDEELING 7 (ECONOMISCHE ZAKEN). 
§ 48. Verlag ing kosten Octrooi-aanvrage. 

AFDEELING 8 (SOCIALE ZAKE T). 
§ 50. 

§ 51. 

§ 53. 
§ 54. 

§ 55. 

§ 57. 

Invoeringskosten Land- en Tuinbouw
ongevall enwet 1922. 
Kosten toez icht erkende bedrijfsvereen i
gingen Z iektewet. 

Administratiekosten Ouderdomswet 1919. 
Kosten voorzieningen tegen besmette
lijke ziekten . 
Financiering Invalidi teits- en Ouder
domsverzekering. 
Gewndheid raad . 

AFDEELING 9 (STRAFBEPALI G). 

AFDEELING 10 (SLOTBEPALINGEN). 

s. 686. 

29 Novernb er 1935. BESLUIT tot uitvoering 
van de T ariefwet 1934, voor zooveel be
treft de v rijdommen van invoerrecht, van 
statistiekrecht, van accijns en van de be
lasting op gouden en zilveren werken. 

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

Financiën van 6 November 1935, n°. 195, afd. 
Invoerrechten ; 

Gelet op de artikelen 15, 16, 17. 18, 19, 20 . 
21 , 22 en 43 van de Tariefwet 1934, Bijzon
dere bepaling 3 op post n°. 13, Bij zondere be
paling 5 op post n°. 44, post n°. 91, onder
deel IV en onderdeel V, Bijzondere bepaling 
3 op post n°. 104, Bijzondere bepaling II op 
post n°. 106, Bijzondere bepaling 3 op post 
n°. 129, Bijzondere bepaling 4 op post n°. 
135, Bijzondere bepaling ö op post n° . 142, 
Bijzondere bepaling 9 op post n°. 148, Bij
zondere bepaling 4 op post n° . 151, Bijzon
dere bepal ing 3 (letter a) op post n°. 160, 
van het bij genoemde T ariefwet behoorend 
Tarief en a rtikel 3, letter d, van de Wet op 
het Statist.iekrecht (Staatsbfod 1932, n°. 231) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 November 1935, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 November 1935, 
n °. 121 , afd . Invoerrechten; 

H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Artikel 15 der wet. 

Art. 1. 1. Er wordt vrijdom van invoer
recht en van accijns verleend voor goederen 
- met uitzondering van vervoermiddel en - , 
welke na uit het vrije verkeer te zijn uitge
voerd in onbewerkten en onverwerkten staat 
weder worden ingevoerd, en zulks onder de 
in de artikelen 2 tot en met 6 genoemde voor
waarden. 

2. De goederen worden h ierbij onderschei
den in twee categorieën, te weten: 

a. goederen, waarvan bij den ui tvoer be
kend is, dat zij in onbewerkten en onverwerk
ten staat weder zull en worden ingevoerd; 

b. goederen, waarvan dit bij den uitvoer 
niet bekend is. 

2. 1. Voor de goederen, bedoeld bij artikel 
1, tweede lid, letter a, wordt de vrijdom toe
gekend door den inspecteur der invoerrechten, 
in wiens di enstkring belangh ebbende woont 
of gevestigd is, of door den inspecteur, in 
wiens dienstkring de goederen ten u itvoer 
worden ingeladen. 

2. De bij den inspecteur in te di enen aan
vraag om vrijdom houdt een duidelijke en 
nauwkeurige omschr ijving van de goederen 
in en vermeld t voorts : 

a. de hoeveelheid en de waarde van de 
goederen, alsmede bijzondere kenteekenen of 
andere aanwijzingen voor de erkenning van 
hunne eenzelvigheid bij den weder invoer; 

b. de plaats, waar de goederen zich bevinden ; 
c. de redenen, waarom de goederen naar 

het bui tenland zull en worden gezonden; 
d. het vervoermiddel, waarmede de verzen

d ing zal plaats vinden. 
3. De inspecteur kent den vrijdom alleen 

toe, indien de goederen van herkenningsteeke
nen kunnen worden voorzien of ind ien door 
opneming van afmetingen, gewich t of andere 
aanwijzingen voldoende zekerheid voor de e r
kenn ing van hunne eenzelv igheid kan worden 
verkregen. 

4. Vóór den uitvoer vergelijken de ambte
naren der invoerrechten de goederen met de 
omschrijving en de bijwnderheden, welke in 
de ·beschikking zijn vermeld en stell en zij hier
omtrent, a lsmede nopens de genomen maat-
1·egelen tot va tstelling van de eenzelvigheid , 
een verkl aring op die besch ikking, welke zij 
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daarna weder aan belanghebbende teruggeven 
om te dienen bij den wederinvoer. 

5. De goederen worden bij den wederinvoer 
a lleen dan met vrijdom toegelaten, ind ien zij 
tijdens het verblijf buitenslands geenerlei be
werking of verwerking hebben ondergaan, de 
aangebrachte herkenningsteekenen uog aan
wezig zijn en overigens de eenzelvigheid vol
doende vaststaat. 

3. De vrijdom, bedoeld in artikel 2, kan, 
in daartoe leidende gevallen, door of van
wege Onzen Minister van Financ iën, onder 
door hem te stell en voorwaarden, doorloopend 
tot wederopzeggens worden toegekend. 

4. 1. Voor de goederen, bedoeld bij artikel 
1, tweede lid, letter b, wordt de vrijdom toe
gekend door den inspecteur over de losplaats, 
waar de goederen zijn aangebracht. 

2. De bij genoemden inspecteur in te die
nen aanvraag om vrijdom houdt een duidelijke 
en nauwkeurige omschrijving van de goederen 
in en vermeldt voorts: 

a. de hoeveelheid en de waarde van de 
goederen; 

b. de plaats, waar de goederen zich bevinden; 
c. den dag waarop, het vervoermiddel waar

mede en het land en de plaats waarheen de 
goederen werden afgezonden, onder vermel 
ding tevens langs welk I aatste kantoor of langs 
welke uiterste wacht de goederen werden uit
gevoerd; 

d . den naam van dengene, voor wien de 
goederen bestemd waren; 

e. de reden van de terugkomst van de 
goederen, met vermei ding van de overgelegde 
bescheiden of andere bewijsstukken, waaruit de 
eenzelvigheid en het in onbewerkten en on
verwerkten staat terugkomen van de goederen 
kan blijken; 

/. een verklaring, dat belanghebbende des
gevraagd bereid is tot het geven van inzage 
van boeken of andere bescheiden, waaruit de 
aanspraak op vrijdom kan blij ken; 

g. verdere bijzonderheden, welke voor een 
richtige oeoordeeling van de zaak noodig of 
wenschelijk zijn. 

3. De inspecteur kent den vrijdom alleen 
toe, indien te zijnen genoegen wordt aange
toond, dat de goederen in onbewerkten en on
verwerkten staat weder worden ingevoerd, dat 
zij uit het vrije verkeer zijn uitgevoerd en aan 
of ten behoeve van den oorspronkelijken ex
porteur worden teruggezonden. 

4. Onze Minister van Financiën kan goe
deren aanwijzen ten aanzien waarvan de eisch , 
dat zij aan of ten behoeve van den oorspron
kelijken exporteur werden teruggezonden, niet 
behoeft te worden gesteld. 

5. 1. Voor goederen, welke met vrijdom, 
afschrijving of teruggaaf van accijns, omzet
belasting of invoerrecht zijn uitgevoerd, wordt 
geen vrijdom volgens artikel 1 verleend, al
vorens de tengevolge van den uitvoer niet ge
heven of alstoen teruggegeven som is betaald 
of terugbetaald of de betaling daarvan is 
verzekerd. 

2. Belanghebbende is verplicht bij zijn aan
vrage om vrijdom de noodige opgaven te ver
strekken ter vaststelling van de volgens dit 
artikel verschuldigde bedragen. 

6. 1. Gouden en zilveren werken, waar
voor volgens artikel 2 vrijdom is verleend of 

volgens artikel 4 vrijdom wordt gevraagd, 
worden bij den wederinvoer naar het kantoor 
van den waarborg overgebracht op den voet 
van artikel 70 der W aarborgwet 1927 (Staats
blad n°. 48) , met dien verstande dat de in
ventaris wordt ingeleverd bij den ontvanger 
op de losplaats, waar de goederen zijn aange
bracht, en dat de vereischte borgstelling mede 
strekt tot verzekering van de mogelijk ver
schuldigde invoerrechten. Zijn de werken in
dertijd met teruggaaf van belasting ui tge
voerd, dan worden zij overgebracht naar het 
kantoor, waar de aangifte, voorgeschreven bij 
artikel 79 der genoemde wet, is ingeleverd. 

2. In den inventaris wordt vermeld, dat 
voor de goederen vrijdom volgens art ikel 15 
van de T ariefwet 1934 is verleend of wordt 
gevraagd en, indien de goederen indertijd met 
teruggaaf van belasting zijn uitgevoerd, de 
datum en het nummer van het document, 
waarmee de uitvoer plaats had. 

3. De ambtenaren van den waarborg stel
len, na vergelijking van de goederen met den 
inventaris en eventueel met het document, 
waarop de uitvoer plaats h ad, van hunne be
vinding een verklaring op den volgbrief. 

4. De goederen, waarvoor reeds een ver
gunning volgens artikel 2 is gegeven, worden 
niet met vrijdom toegelaten en voor andere 
wordt niet overeenkomstig het bepaalde bij ar
tikel 4 vergunning tot vrijen invoer verleend, 
dan nadat uit de verklaring op den volgbrief 
is gebleken, dat hiertegen bij de ambtenaren 
van den waarborg geen bezwaar bestaat. 

5. Zijn dezen van oordeel, dat de eenzelvi g
heid van de goederen niet vaststaat of dat om 
andere redenen bedenking bestaat tegen vrij 
dom van invoenecht, dan geven zij de voor
werpen in verzegelden staat aan den aanbie
der terug. In dit geval wordt de volgbrief niet 
a ls voll edig gezuiverd beschouwd en vindt ar
tikel 77 van de genoemde wet toepassing, in
dien de goederen niet binnen den in dat arti
kel gestelden termijn met ongeschonden ver
zegeling op een betalingspaspoort, verkregen 
op de in het eerste lid bedoelde losplaats, aan 
de ambtenaren der invoerrechten a ldaar ter 
nadere visitatie worden aangeboden. 

Artikel 16, letter a der wet. 

7. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 
verleend voor: 

a. goederen, ingevoerd om hier te lande een 
herstelling of bewerking (het aanbrengen 
aan andere goederen daaronder begrepen) te 
ondergaan en daarna weder te worden ui tge
voerd; 

b. teekeningen, ontwerpen en modellen, in
gevoerd om daarnaar hier te lande werken of 
voorwerpen te vervaardigen of samen te stel
len en daarna weder te worden uitgevoerd. 

2. De vrijdom van invoerrecht wordt toe
gekend door den inspecteur der invoerrechten 
over de losplaats, waar de goederen zijn aan
gebracht. 

3. D e bij den inspecteur in te dienen aan
v,-aag om vrijdom houdt een du idelijke en 
nauwkeurige omschrij ving van de goederen in 
en vermeldt voorts : 

a. de hoeveelheid en de waarde van de 
goederen, al mede bijzondere ken tee kenen of 
andere aanwijzingen voor de erkenning van 
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hunne eenzelvigheid bij den wederuitvoer; 
b. de plaats, waar de goederen zich bevinden; 
c. den aard van de herstelling of bewerking, 

c.q. het doel, waarvoor de teekeningen, ont
werpen en modellen moeten dienen; 

d. den naam en een nauwkeurige aanwij
zing van de ligging van de inrichting of van 
het pand, waar de bewerking of herstelling 
van de goederen zal plaats vinden of waar 
de voorwerpen zullen worden vervaardigd of 
samengesteld. 

4. De inspecteur kent den vrijdom alleen 
toe, indien de goederen van herkenningstee
kenen kunnen worden voorzien of indien door 
opneming van afmetingen, gewicht of andere 
aanwijzingen, voldoende zekerheid voor de 
erkenning van hunne eenzelvigheid kan wor
den verkregen. 

5. Bij den invoer wordt voor de goederen, 
teekeningen, ontwerpen of modellen, bedoeld 
bij het eerste l id van dit artikel, na aangifte 
volgens artikel 120 der gewijzigde Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 
38) tegen zekerheidstelling voor de invoer
rechten een volgbrief afgegeven, waarin de 
bestemmingsplaats wordt vermeld. 

6. De volgbrief wordt gezuiverd en de ze
kerheid opgeheven zoodra het bewijs is ge
leverd, dat de herstelde of bewerkte goederen, 
de teekeningen, ontwerpen of modellen, waar
van de eenzelvigheid moet blijken overeen
komstig de voorschriften in de beschikking 
vermeld, het Rijk weder zijn uitgevoerd. 

7. De invoerrechten worden geheel of ge
deeltelijk ingevorderd indien het bewijs van 
uitvoer niet of slechts voor een gedeelte van 
de goederen binnen 12 maanden na de af
gifte van den volgbrief is geleverd. Deze ter
mijn kan in bijzondere gevallen door of van
wege Onzen M inister van Financiën worden 
verlengd. 

8. De vrij dom van invoerrecht kan door of 
vanwege Onzen Minister van Financiën, onder 
door hem te stell en voonvaarden, ook worden 
toegekend bij wijze van teruggaaf van het 
bij den invoer betaal de invoerrecht. 

8. De vrijdom van invoerrecht, bedoeld in 
artikel 7, kan, in daartoe leidende gevallen, 
door of vanwege Onzen Minister van Finan
ciën onder door hem te stellen voorwaal'den, 
doorloopend tot wederopzeggens worden toe
gekend. Tevens kan door genoemden Minister 
worden bepaal d in welke gevallen op bedoel
den vrijdom slechts gedeeltelijk aanspraak 
bestaat. 

Artikel 16, letters c en d., der wet. 
9. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 

verleend voor: 
a. accijnsvrije goederen, die enkel ter her

stell ing naar het buitenland worden gezonden 
en weder worden ingevoerd; 

b. teekeningen, ontwerpen en modellen, 
wel ke naar het buitenland worden gezonden, 
om daarnaar werken of voorwerpen te ver
vaardigen of samen te stellen en weder wor
den ingevoerd. 

2. De vrijdom van invoerrecht wordt toe
gekend, hetzij door den inspecteur der invoer
rechten, in wiens dienstkring belanghebbende 
woont of gevestigd is, hetzij door den inspec
teur, in wiens dienstkring de goederen ten 

uitvoer worden ingeladen, of, indien tevens 
een vrijdom volgens artikel 19 wordt ge
vraagd, door den inspecteur der invoerrechten 
over de losplaats, waar de vervaardigde voor
werpen ten invoer zullen worden aangegeven. 

3. De Lij den inspecteur in te dienen aan
vraag om vrijdom houdt een duidelijke en 
nauwkeurige omschrijving van de goederen 
in en vermei dt voorts: 

a. de hoeveelheid en de waarde van de 
goederen, alsmede bijzondere kenteekenen of 
andere aanwijzingen voor de erkenning van 
hunne eenzelvigheid bij den wederinvoer; 

b. de plaats, waar de goederen zich bevinden ; 
c. den aard van de herstelling c.q. het 

doel , waarvoor de teekeningen, ontwerpen of 
modellen moeten dienen; 

d. het vervoermiddel, waarmede de verzen
ding zal geschieden. 

4. De inspecteur kent den vrijdom alleen 
toe, indien de goederen van herkenn ingstee
kenen kunnen worden voorzien, of indie'n 
door opneming van afmetingen, gewicht of an
dere aanwijzingen, voldoende zekerheid voor 
de erkenning van hunne eenzelvigheid kan 
worden verkregen. 

5. Vóór den uitvoer vergelijken de ambte
naren der invoerrechten de goederen met de 
omschrijving en de bijzonderheden, welke iu 
de beschikking zij n vermeld en ste ll en zij 
hieromtrent, alsmede nopens de genomen 
maatregelen tot vaststell ing van de eenzelvig
heid een verklaring op de beschikking, welke 
zij daarna weder aan belanghebbende terug
geven om te dienen bij den wederinvoer. 

6. De goederen worden bij den wederinvoer 
alleen dan met vrijdom toegelaten, indien de 
aangebrachte herkenningsteekenen nog aanwe
zig zijn en overigens de eenzelvigheid voldoen
de vaststaat. 

7. Voor onder dit artikel vallende gouden 
en zilveren werken kan overbrenging naar een 
kantoor van den waarborg achterwege blijven, 
mits bij de met de visitatie belaste ambtenaren 
geen twij fel bestaat omtrent de eenzelvigheid. 
Is dit wel het geval , dan wordt op overeen
komstige wijze toegepast hetgeen bij artikel 6 
van d it besluit is bepaald ten aanzien· van 
goederen, waarvoor volgens artikel 2 vrijdom 
is verleend. 

10. De vrijdom van invoerrecht, bedoeld in 
artikel 9, kan, in daartoe leidende gevallen, 
door of vanwege Onzen Minister van Finan
ciën onder door hem te stellen voorwaarden, 
doorloopend tot wederopzeggens worden toege
kend. Tevens kan door genoemden Minister 
worden bepaald in welke gevallen op bedoel
den vrijdom slechts gedeeltelijk aanspraak be
staat. 

Artikel 17 der wet. 

11. 1. Er wordt geheele of gedeeltelijke 
vrijdom van invoerrecht verleend voor mate
rialen, voonverpen en stoffen te gebruiken of 
gebruikt voor het daaruit samenstellen van 
goederen hier te lande, welke worden uitge
voerd. 

2. De vrijdom kan ook worden uitgestrekt 
tot voorwerpen en stoffen, gelijk aan doch niet 
identiek met de ingevoerde. 

3. De vrijdom wordt door of vanwege On
zen Minister van Financiën, en onder door 
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hem te stellen voorwaarden, alleen toegekend 
voor die goederen, ten aanzien waarvan te 
zijnen genoegen is te bepalen voor welke be
dragen aan invoerrecht de vrijdom geldt. 

12. De vrijdom van invoerrecht, bedoeld in 
a rtikel 11, kan, in daartoe leidende gevallen, 
door of vanwege Onzen Minister van Finan
ciën, onder door hem te stellen voorwaarden, 
doorloopend tot wederopzeggens worden toe
gekend. 

Artikel 18 der wet. 

13. 1. Wederinvoer van ter bewerking naar 
het buitenland gezonden door Onzen Minister 
van Financiën aangewezen accijnsvrije goede
ren tegen betaling van het volgens artikel 18 
der Tariefwet 1934 te berekenen bedrag aan 
invoerrecht kan geschieden met vergunning 
van den inspecteur der invoerrechten over de 
losplaats, waar de goederen na de bewerking 
ten invoer zullen worden aangegeven. 

2. De bij den inspecteur in te dienen aan
vraag houdt een duidelijke en nauwkeurige 
omschrijving va n de goederen in en vermeldt 
voorts : 

a. de hoeveelheid en de waarde van de 
goederen, alsmede bijzondere kenteekenen of 
andere aanwijzingen voor de erkenning van 
hunne eenzelvigheid; 

b. de plaats, waar de goederen zich bevinden; 
c. den aard van de bewerking, welke de 

goederen in het buitenland zullen ondergaan; 
d. het vervoermiddel , waarmede de ver

zending zal plaats vinden; 
e. een verklaring, dat belanghebbende des

gevraagd bereid is tot het geven van inzage 
van boeken of andere bescheiden, waaruit bij 
den wederinvoer de waarde en hoeveelheid 
van de goederen in den staat, waarin ze wer
den uitgevoerd en in den staat, waarin ze 
weder worden ingevoerd, kan blijken. 

3. Voor aan omzetbelastingt onderworpen 
goederen moet bij de aanvraag een verklaring 
van den uitvoerder en - indien de goederen 
van een ander hier te lande zijn betrokken -
ook van den l everancier van de goederen, 
worden overgelegd, dat men er mede instemt, 
dat de goederen voor de toepassing van · de 
Omzetbelastingwet 1933 (Staatsblad n° . 546) 
geacht worderi niet ten uitvoer bestemd te zijn. 

4 . De inspecteur verleent de gevraagde ver
gunning alleen, indien de goederen van her
kenningsteekenen kunnen worden voorzien of 
indien door opneming van a fmetingen, ge
wicht of andere aanwijzingen voldoende ze
kerheid voor de erkenning van hunne eenzel
vigheid kan worden verkregen en zoo noodig 
voldoende maatregelen kunnen worden geno
men tot vaststelling van de waarde van de 
goederen in den staat, waarin zij zich bij den 
uitvoer bevinden. 

5. Vóór den invoer vergelijken de ambte
naren der invoerrechten de goederen met de 
omschrijving en de bijzonderheden, welke in 
de vergunning zijn vermeld, en stellen zij 
hieromtrent, alsmede nopens de genomen maat
regelen tot vaststelling van de eenzelvigheid 
en van de waarde een verklaring op de ver
gunning, welke zij daarna aan belanghebbende 
teruggeven om te dienen bij den wederinvoer. 

6. De vergunning is alleen geldig indien 
bij wederinvoer de aangebrachte herkennings-

teekenen nog aanwezig zijn en overigens de 
eenzelvigheid van de goederen voldoende vast
staat. 

14. 1. Bij den invoer van de bewerkte goe
deren levert belanghebbende de vergunniug 
weder bij den inspecteur in, die op dit stuk 
zijn beslissing nopens het aan invoerrecht te 
betalen bedrag stelt. 

2. De aangever legt de vergunning vervol
gens bij zijn t en kantore van den ontvanger 
volgens artikel 120 der meergenoemde Alge
meene Wet in te leveren aangifte over. 

15. De vergunning tot wederinvoer van goe
deren tegen betaling van het volgens artikel 
18 der Tarie fwet 1934 te berekenen bedrag 
aan invoerrecht kan, in daartoe leidende ge
vallen , door of vanwege Onzen Minister van 
Financiën, onder door hem te stellen voor
waarden, doorloopend tot wederopzeggens wor
den verleend. 

Artikel 19 der wet. 

16. 1. Met inachtneming van hetgeen in 
dit artikel en in de artikelen 17 en 18 is voor
geschreven kan bij invoer van goederen, waai
aan zich deelen bevinden welke te voren uit 
het vrije verkeer naar het buitenland zijn ge
zonden, de waarde voor de berekening van het 
invoerrecht worden aangegeven en vastgesteld 
zonder inbegrip van de waarde, welke die 
deelen hadden ten tijde van den uitvoer. 

2. Vergunning hiertoe moet worden ge
vraagd aan den inspecteur · der invoerrechten 
over de losplaats, waar de goederen ten· invoer 
zullen worden aangegeven. · 

3. De aanvraag houdt een duidelijke en 
nauwkeurige- omschrijving van de uit te voeren 
deel en in en vermeldt voorts: 

a. de hoeveelheid en de waarde van di e 
deelen, alsmede •bijzondere kenteekenen of 
andere aanwijzingen voor de · erkenning van 
hunne eenzelvigheid; 

b. de plaats, waar de deelen zich bevinden; 
c. een verklaring dat belanghebbende des

gevraagd bereid is tot het geven van inzage 
van boeken of andere bescheiden, waaruit de 
waarde van de deelen bij den uitvoer kan 
blijken ; 

d. het vervoermiddel, waarmede de deelen 
zullen worden verzonden ; 

e. een volledige omschrijving van de goede
ren, waaraan de uit te voeren deelen zich bij 
wederinvoer zullen bevinden; 

f. voor aan omzetbelasting onderworpen 
goederen, moet bij de aanvraag een verklaring 
van den uitvoerder en - indien de goederen 
van een ander hier te lande zijn betrokken -
ook van den leverancier van de goederen, 
worden overgelegd, dat m en er mede instemt, 
dat de deel en voor de toepassing van de 
Omzetbelastingwet 1933 (Staatsblad n°. 546) 
geacht worden niet ten uitvoer bestemd te 
zijn. 

4. D e inspecteur verleent de vergunning a l
leen, indien de deelen van herkenningsteeke
nen kunnen worden voorzien of indien door 
opneming van afmetingen, gewicht of andere 
aanwijzingen voldoende zekerheid voor de er 
kenning van hunne eenzelvigheid kan worder, 
verkregen. 

5. Vóór den uitvoer vergelijken de ambte
naren der invoerrechten de deelen met de 
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omschrijving en de bijzonderheden, welke in 
de vergunning zijn vermeld en stellen zij hier
omtrent, alsmede nopens de waarde en de ge
nomen maatregelen tot vaststelling van de 
eenzelvigheid, een verklaring op die vergun
ning, welke zij daarna weder aan belangheb
bende teruggeven om te dienen bij den weder
invoer . 

6. De vergunning is alleen geldig indien bij 
wederinvoer de aangebrachte herkenningstee
kenen nog aanwezig zijn en overigens de een
zei vigheid van de deel en voldoende vaststaat. 

17. 1. De vergunning moet bij den invoer 
van de goederen aan de visiteerende ambte
naren ter afschrijving of intrekking worden 
aangeboden. 

2. De waarde mag niet worden aangegeven 
en vastgesteld beneden den door den buiten
landschen afleveraar in rekening gebrachten 
prijs met bijkomende kosten voor de levering 
van de goederen hier te lande, zonder inbe
grip van de N ederlandsche belastingen en van 
de binnenl andsche expeditieko ten. 

18 . . De vergunning tot toepassing van ar
tikel 16, eerste lid, kan, in daartoe leidende 
gevallen, door of vanwege Onzen Minister van 
Financiën, onder door hem te stellen voor
waarden, doorloopend tot wederopzeggens wor
den verleend. 

Artikel 20 der wet. 

19. 1. Met inachtneming van hetgeen in dit 
en in het volgend artikel is voorgeschreven 
kan bij invoer van door Onzen Minister van 
Financiën aan te wijzen goederen, belast met 
een invoerrecht naar de waarde, deze worden 
aangegeven en vastgesteld zonder begrip van 
de waarde, welke die goederen ontleenen aan 
teekèningen, modellen, handschriften of an
dere producten van techniek. kunst of weten
schap, vervaardigd door ingezetenen des Rijks, 
of aan auteursrechten, octrooien en dergelijke 
rechten, toebehoorende aan ingezetenen des 
Rijks of aan hier te lande gevestigde rechts
personen. 

2. Vergunning hiertoe moet worden ge
vraagd aan den inspecteur der invoerrechten 
over de losplaats, waar de goederen ten in
voer zullen worden aangegeven. 

3. De aanvraag dient een duidelijke en 
nauwkeurige omschrijving van deze goederen 
in te houden, benevens een voldoende aandui
ding van de voorwerpen of rechten, waaraan 
die goederen het niet in de aangifte ten in
voer te begrijpen gedeelte van hun waarde 
ontleenen, met vermelding onderscheidenlijk 
van de vervaardigers van die voorwerpen en 
van de bezitters van die rechten. 

4. De inspecteur verleent de vergunning a l
leen, indien hem blijkt, dat bedoelde vervaar
digers of bezitters aan den gestelden eisch, 
wat hunne woonplaats of vestiging hier te 
lande betreft, voldoen, dat de invoer van de 
goederen ten behoeve van de vervaard igers 
van de in de aanvrage genoemde voorwerpen 
of van hunne hier te la nde wonende of ge
vestigde lastgevers of rechtverkrijgenden dan 
wel van de bezitters van de in de aanvrage 
genoemde rechten geschiedt en dat die rechten 
niet rechtstreeks of zijde! ings van den buiten
landschen afleveraar van de goederen zijn 
verkregen. 

20. 1. De vergunning moet bij den invoer 
van de goederen aan de visiteerende ambtena
ren ter afschrijving of intrekking worden aan
geboden. 

2. De waarde mag niet worden aangegeven 
en vastgesteld beneden den door den buiten
landschen afleveraar in rekening gebrachten 
prijs met bijkomende kosten voor de levering 
van de goederen hier te lande, zonder inbe
grip van de N ederlandsche belastingen en van 
de binnenl andsche expeditiekosten. 

Artikel 21 der wet. 

21. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 
verleend voor door Onzen Minister van Fi
nanciën aan te wijzen en naar door hem te 
geven voorschr iften, zoo noodig te vermengen, 
chemicaliën, verfstoffen en andere zelfstan
digheden van dien aard, benoodigd als hulp
middel bij de werkzaamheden in fabrieken en 
trafieken. De vrijdom wordt toegekend door 
den inspecteur der invoerrechten, in wiens 
dienstkring de fabriek of trafiek is gelegen. 

2. De bij den inspecteur in te dienen aan
vraag om vrijdom houdt in: 

a. de gemeente, de straat en het nummer 
alwaar, en de kadastrale omschrijving van de 
panden, waarin de fabriek of trafiek is ge
vestigd; 

b. de naam van het artikel, waarvoor vrij
dom wordt verlangd, alsmede een omschrij
ving van het doel, waarvoor het bij de werk
zaamheden in de fabriek of trafiek benoodigd 
is· 

~- de hoeveelheid van het artikel, welke 
jaarlijks noodig wordt geacht. 

3. De inspecteur kent den vrijdom alleen 
toe, indien blijkt dat het artikel uitsluitend 
a ls hulpmiddel bij de werkzaamheden in de 
fabriek of tra fiek zal worden gebezigd eu be
paalt daarbij mede, indien vermenging noodig 
is , of de mer!gmiddelen zullen worden gele
verd door den vrijdomgenietende of op zijn 
kosten van wege het Rijk. 

4. In de beschikking wordt door den in
specteur tevens de hoeveelheid bepaald, welke 
per jaar met vrijdom kan worden ingeslagen, 
a lsmede het minimum van eiken inslag. 

5. Met afwijking in zooverre van de ar
t ike len 22 en 24 hierna, kan de vergunning 
met machtiging van Onzen Minister van Fi
nanciën en onder de daarbij te stellen voor
waarden, ook bij wijze van teruggaaf van het 
betaalde invoerrecht worden verleend. 

22. 1. Bij den invoer van goederen, waar
voor vrijdom wordt verlangd, wordt, na aan
gifte volgens artikel 120 der meergenoemde 
Algemeene Wet, tegen zekerheidstelling voor 
de invoerrechten een volgbrief afgegeven, 
waarin de bestemming van de goederen wordt 
vermeld. 

2. H et vervoer van de goederen naar de 
fabriek of trafiek geschiedt, tenzij in de be
schikking anders is bepaald, onder verzegeling. 

3. De inslag in de fabriek of trafiek ge
schiedt onder toezicht van ambtenaren, die 
onderzoeken of de stof aan de voor den vrij 
dom gestelde e ischen voldoet en in wier tegen
woordigheid de vermenging, zoo die is voor
geschreven, dadelijk plaats heeft. 

4. Bij schending van de verzegeling of bij 
het bevinden van andere onregelmatigheid 
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wordt de volgbrief niet gezuiverd en èe ge
stelde zekerheid ingevorderd. 

23. 1. Het is verboden de met vrijdom in
geslagen, a l dan niet vermengde, stoffen tot 
een ander doel te bezigen dan waarvoor de 
vrijdom is verleend en bedoelde stoffen on
verwerkt uit de fabriek of trafjek uit te slaan. 
Dit verbod geldt, behoudens door of vanwege 
Onzen Minister van Financiën toegestane af
wijkingen, ook voor, a l dan niet vermengde, 
stoffen als di e waarvoor vrijdom is verleend, 
welke niet met vrijdom worden inges lagen. 

2. H et is mede verboden : 
a. de bijmengselen, van welker aanwezig

heid of toevoeging de vrijdom afhankelijk iL 
gesteld, geheel of gedeeltelijk af te scheiden; 

b. mengmiddelen te verstrekken, welke niet 
aan de gestel de eischen vol doen; 

c. middelen aan te wenden waardoor een 
deugdelijke vermenging kan worden belem
merd of belet, of waardoor de vermenging 
kan worden verijdeld. 

3. De inspecteur kan bij de toekenning van 
den vrijdom tevens bepalen, dat in de fabriek 
of trafiek geen distillee rketel aanwezig mag 

zijn, alsmede dat de met vrijdom ingeslagen stof
fen na afwerking moeten worden vernietigd . 

4. De vrijdomgenietende heeft voor de na
koming van deze bepalingen zorg te dragen. 

24 . 1. De ontvanger de r invoerrechten of 
accijnzen onder wiens kantoo r de fab ri ek of 
tra fi ek is gelegen, houdt met betrekking tot 
de met vrijdom ingeslagen goederen per kalen
de rjaar een rekening met den fabrikant of 
trafikant. 

2. Indien meer is ingeslagen dan de hoe
veelheid, waarvoor vo lgens de vergunning 
over het loopende jaar vrijdom kon worden 
geno en. wordt voor hetgeen is ingeslagen 
boven deze hoeveelheid de volgbrief n iet ge
zuiverd en het invoerrech t zoo noodig op de 
gestelde zekerheid verhaald. 

3. De vrijdomgenietende levert bij het 
e inde van het jaar ten kantore van den ont
vanger een schriftelijke en onderteekende op
gave in van de hoeveelhe id met vrijdom inge
slagen goederen, welke bij den afloop van dai 
t ijdvak nog ongebruikt voorhanden is. 

4. Deze hoeveelheid wordt a ls eerste irn,lag 
in het volgend jaar beschouwd en als zooda
nig op de in het eerste lid bedoelde rekening 
gebracht. 

5. Zool ang de voormelde opgave niet is 
gedaan. wordt geen nieuwe inslag toegelaten . 

6. De ambtenaren zijn bevoegd, met mach
t ip:in p: van den ontvang-er. ti> allen tijde de 
voorhanden met vrijdom ingeslap:en goederen 
en de daaruit of daarmede bereide producten 
in cle fabriek of trafiek op te nemen. 

25. De inspecteur, die den vrijdom heeft 
toegekend, kan bij gebleken misbruik of po
ging daartoe, alsmede bij het niet nakomen 
van de hier gep:even voorschriften. onverm in
derd de bevoegdheid tot het instellen van be
keuring zoo daartoe termen bestaan, den fabr i
kant of trafi kant voor bepaalden of onbepaal
den tijd het recht ontzeggen om goederen met 
-vrijdom van invoerrecht volgens a rtikel 21 
van dit. besluit in zijn fabriek of trafiek in te 
slaan. 

26. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 
-verleend , voor door Onzen Ministe r van Fi-

L . & S. lll3!i . 

nanciën aan te wijzen chemicaliën, verfstoffen 
en andere zelfstandigheden van dien aard, be
noodigd bij landbouw, tuinbouw en veetee lt. 

2. De vrijdom wordt door of vanwege On
zen Minister van Financiën, onder door hem 
te stell en voorwaarden toegekend. 

Artikel 22, letter a, der wet. 

27. Benoodigdheden voor vlotten worden 
vrij van invoerrecht ten invoer toegelaten, 
voorzoover zij uitsluitend uit gebruikte voor
werpen bestaan en dit desgevraagd bij de 
visitatie wordt aangetoond. 

Artikel 22, letter d, der wet. 

28. 1. Vervoerm iddelen van binnenlandsche 
herkomst of niet tot duurzaam verblijf hier te 
lande bestemd , worden met inachtnem ing van 
de in de artikelen 29 tot en met 33 gegeven 
voorschriften van invoerrecht vrijgesteld. 

2. De vervoermiddelen, bedoeld bij artikel 
22, letter d, der Tariefwet 1934, worden on
derscheiden in vier categorieën, te weten: 

a. motorrijtuigen, welke door ingezetenen 
des Rijks worden gebez igd ; 

b. motorrij tuigen, niet voor duurzaam ver
blijf hier te lande bestemd, welke niet door in
gezetenen des Rijks worden gebezigd; 

c. spoorwagens en spoorwegvoertuigen, ge
bez igd in internationaal- , of grensverkeer, als
mede de tot tijdelijk gebru ik hier te lande 
gehuurde koel- en dergelijke spoorwagens; 

d. overige vervoermiddelen. 
3. Onder motorrijtuigen worden verstaan: 

automobielen , motorrijwielen en r ijwielen met 
hulpmotor. 

29 . 1. Voor motorrijtuigen van ingezete
nen des Rijks moet bij binnenkomst hier te 
lande zekerheid worden gesteld voor de even
tueel van het ,·ijtuig verschu ldigde invoerrech
ten, tenzij de hestuurder voorzien is van een 
geldi g nationalite itsbewijs, a ls bedoeld is bij 
het volgend arti kei. , 

2. Tot opheff ing van de zekerheid verleent 
de directeur der invoerrechten machtiging, in
dien hem binnen een jaar na den invoer wordt 
aangetoond , dat het motorrij tuig te voren 
met betaling van invoerrecht werd ingevoerd 
of dat daarvoor geen invoerrecht ve rschu ldigd 
was. Bij gebreke daarvan worden de invoer
rechten inp:evorderd. 

30. 1. H et nationaliteitsbewijs wordt aan
gevraagd bij den ontvanger der invoerrechten 
of, ter plaatse waar geen ontvanger der in
voerrechten is gevestigd, bij den ontvanger der 
accijnzen over de woonplaats van den belang
hebbende. 

2. De aanvraag ter bekoming van dit be
wijs houdt in: 

a. naam en woonplaats van den aanvrager; 
b. voor zooveel automobielen betreft : fa

brieksmerk, nummer van het chassis, aantal 
cyl inders, motornummer, typeletters en -cij fers 
van het chassis en van den motor, model van 
de carrosser ie, aantal zitplaatsen, naam van 
den fabrikant der car rosserie, kleur van het 
rijtu ig en hoofdbekl eed ing daarvan ; 

voor zooveel motorrijwielen en rijwielen met 
hulpmotor betreft: fabrieksmerk, aantal cy
linders, frame- en motornummer, typeletters 
en -cijfers van het frame en van den motor en 
indien het motorrijwiel is voorzien van een zij. 

68 
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spanwagen hiervan het merk of den naam van 
den fabrikant, de kleur, de hoofdbekleeding en 
het nummer; 

c. het land, waar het motorrijtuig is ver
vaardigd, voor zooveel a utomobiel en betreft, 
voor chassis en carosserie afzonder! ijk; 

d. de plaats waar en de dagen waarop het 
rijtuig ten behoeve van het vereischte onder
zoek kan worden opgenomen. 

3. De ontvanger geeft het nationalite its
bewijs alleen af iP-dien hem door overlegging 
van de vereischte bescheiden is aangetoond, dat: 

a. voor zoover het motorrijtuig uit het bui
ten! and afkomstig is, het daarvoor verschul
digd invoerrecht is betaàld of bij den invoer 
zoodanig recht niet was ver chuldigd; 

b. de automobiel een chassisnummer en een 
motornummer, het motorrijwiel en het rijwiel 
met hulpmotor een framenummer en een mo
tornummer en de zijspanwagen een nummer 
draagt, welke nummers, voor ieder fabrieks
merk afzonderlijk, seriesgewijze doorloopen eL 
welke zijn ingeslagen op een naar zijn oordeel 
doel treffende, hetzij door belanghebbende, het
zij ambtshalve in de aanvrage te vermelden 
plaats van het motorrijtuig en van den zij
spanwagen, op welke pl aats geen andere num
mers of sporen van verwijderde nummers mo
gen voorkomen. 

4. Een nationaliteitsbewijs is slechts ge ldig 
voor een motorrij tuig, dat geheel aan de om
schrijving in het bewijs beantwoordt en dat ter 
aangeduide plaatse geen andere of kennelijk 
gewijzigde nummers of sporen van verwijderde 
nummers bevat. 

5. Onze Minister van Financiën kan bepa
len, dat het nationaliteitsbewijs alleen geld ig 
is, ind ien het motorrijtuig is voorzien van een 
door hem vast te stellen herkenningsteeken. 

6. Vervanging van nationaliteitsbewijzen 
kan slech ts geschieden met vergunning van 
Onzen Minister van F inanciën. Vóór het in be
handeling nemen van een daartoe strekkende 
aanvraag, wordt een door den Minister van 
Financiën te bepalen vergoeding gevorderd, 
welke in, volgens het oordeel van dien Mi
nister, daartoe aan leiding gevende gevall en , 
geheel of gedeeltelij k kan worden terugge
geven. 

7. De in het vorige lid bedoelde vergoeding 
wordt mede gevorderd ingeval de bescheiden, 
bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet 
kunnen worden overgel egd. 

8. H et is verboden bij binnenkomst hier te 
lande voor een motorrij tu ig een nationaliteits
bewijs te vertoonen, hetwelk voor dat rijtuig 
niet geld ig is. 

31. 1. Voor motorrij tuigen van niet- inge
zetenen des Rijks moet bij binnenkomst hier 
te lande zekerheid worden gesteld voor de 
eventueel van het r ij tuig verschuldigde invoer
rechten, tenzij du bestuurder is voorzien van 
een geldig triptiek of carnet de passages en 
douanes, a fgegeven overeenkomstig de voor
schr iften van Onzen M inister van Financiën, 
of van een bewijs als bedoeld is in het laatste 
lid van dit artikel. 

2. Tot opheffing van de zekerheid verleent 
de directeur der invoerrechten machtiging, in
dien hem binnen een jaar na den invoer wordt 
aangetoond, dat het motoni~~uig zich wederom 
in het buitenland bevmdt, b1J gebreke waarvan 

het invoerrecht wordt ingevorderd. 
3. De opheffing van een in geld gestelde 

zekerheid kan, zonder voormelde machtiging, 
geschieden door den ontvanger la ngs wiens 
kantoor het motorrijtuig b innen den genoem
den termijn weder wordt uitgevoerd, voor zoo
ver diens kas de terugbetaling van het aldaar 
of elders gestorte bedrag toe laat en de te
rugbetaling bij dien uitvoer wordt verzocht. 

4. Het invoerrecht is dadelij k invorderbaar. 
indien het motorrijtuig hier te lande door in
gezetenen des Rijks wordt gebez igd of indien 
het in binnenlandsch verkeer tot vervoer, 
tegen betaling, van personen of goederen 
wordt gebezigd. 

5. Vordering van invoerrecht voor slechts 
tijdelijk hier te lande verbleven motorrij tui 
gen, waarvoor de bij of ingevolge dit artike l 
gegeven voorschriften niet in acht zijn geno
men, kan slechts achterwege blijven met ver
gunning van Onzen Minister van Financiën 
en tegen betaling van de door dien Minister te 
bepalen vergoeding. 

6. Voor motorrij tuigen van niet-ingezetenen 
des Rijks, ten aanz ien waarvan over igens aan 
de eischen voor de afgifte van een national i
teitsbewijs wordt voldaan, kan door of van
wege Onzen voornoemden M inister een ·bewijs 
afgege,-en worden, dat voor de gehee le toe
passing van artikel 30 het nationali teitsbewijs 
vervangt. 

32. 1. De spoorwagens en spoorwegrij tu i
gen van binnenlandsche herkomst, gebez igd in 
internationaal of grensverkeer, zullen vrij ten 
invoer worden toegelaten, indien zij in het 
wagenpark van aen Nederlandsche spoorweg
onderneming, die aan het bepaalde bij het 
laatste lid van dit artikel heeft voldaan, zijn 
ingeschreven. 

2. Als va n binnenlandsche herkomst zullen 
ten deze zijn aan te merken zoowel de hie r te 
l ande vervaardigde spoorwagens en spoorweg
rijtuigen als die, waarvan het invoerrecht is 
betaald. 

3. De niet van binnenlandsche herkom t, 
zijnde spoorwagens en spoorwegrij tuigen, ge
bezigd in internationaal of grensverkeer, a ls
mede de voor tijdel ij k gebruik hier te lande 
u it het buitenland gehuurde spoorwagens voor 
bijzonder gebruik (koelwagens en dergelijke) 
zullen vrij ten invoer worden toe gel aten, zoo
lang zij niet in het wagenpark van een Neder
la ndsche spoorwegonderneming zijn ingeschre
ven. 

4. A a nspraak op vrijstelling volgens het 
ee rste li d van dit artikel bestaat a ll een, voor 
zoover de spoorwegonderneming zich overeen
komstig door Onzen Minister van F inanciën t 
geven voorschriften verbonden heeft , geen in
schrijving van spoorwagens of spoorwegrij tui 
gen in haar wagenpark te doen, a lvorens de 
daarvoor verschuldigde invoerrechten zij n be
taald of de voldoen ing daarvan is verzekerd. 

33. 1. De vervoermiddelen bedoeld bij let
ter d van a rtikel 28 van d it bes] uit worden 
vrij van invoerrecht toegelaten, indien zij ken
nelijk van binnenlandsche herkomst of niet 
tot duurzaam verbl ij f hier te lande bestemd 
zijn en dit, desgevraagd, bij de visitatie wordt, 
aangetoond. 

2. Als van binnenlandsche herkomst wor
den aangemerkt zoowe] de vervoermiddelen, 
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welke hier te lande zijn vervaardigd als die, 
waarvan de invoerrechten zijn betaald, of bij 
den invoer niet verschuldigd waren. 

3. Vervoermiddelen van ingezetenen des 
Rijks worden steeds geacht tot duurzaam ver
bl ijf hier te lande te zijn bestemd. 

4. Bij twijfel of voor een vervoermiddel, als 
in het eerste I id is bedoeld, aanspraak op vrij
steil ing bestaat, kan de ontvanger van het 
kantoor, waarlangs het vervoermiddel binnen
komt, of voor luchtvaartuigen de chef van den 
visitatiedienst op het vliegveld, zekerheid doen 
stellen voor het invoerrecht. 

5. De directeur der invoerrechten verleent 
machtiging tot opheffing van de zekerheid, 
bedoeld in het vorig lid, indien hem binnen 
een jaar na den invoer voldoende aanwijzing 
is gedaan, dat aanspraak op vrij dom bestaat, 
bij gebreke waarvan het invoerrecht wordt in
gevorderd . 

6. De opheffing van een in geld gestelde 
zekerheid kan, zonder voormelde machtiging, 
gesch ieden door den ontvanger, langs wiens 
kantoor het vervoermiddel binnen den genoem
den termijn wordt uitgevoerd, voor zoover 
diens kas de terugbetali ng van het al daar of 
elders gestorte bedrag toelaat, de terugbeta
ling bij den uitvoer wordt verzocht en het een 
vervoermiddel van een niet.ingezetene des 
R ij ks betreft. 

7. Geen zekerheid wordt gevorderd ten aan
zien van luchtvaartuigen van niet-ingezetenen 
des Rijks, waarvoor een geldig, volgens de 
voorschriften van Onzen Minister van Finan
ciën afgegeven, carnet de passages en douanes 
wordt vertoond. 

Artikel 22, letter e, der wet. 

34 . Goederen, welke door reizende personen 
tot hun persoonlijk gebruik gedurende de reis 
worden gebezigd, worden vrij van invoerrecht 
toege laten, voor zoover zij kennelijk voor het 
bedrijf of beroep of voor het gerief of het ge
noegen van den reiziger dienen en dit, desge
vraagd, bij de visitatie wordt aangetoond. 
Hier te lande gevestigde personen moeten des
verlangd aannemelijk maken, dat zij de goe
deren uit het vrije verkeer uit Nederland heb
ben roedegenomen. 

Artikel 22, letter / , der wet. 

35 . 1. Monsters en stalen, voor zoover niet 
uit accijnsgoederen bestaande, worden vrij van 
invoerrecht toegelaten, indien blijkt, dat zij 
geen of een geheel onbeduidende handelswaar
de hebben. 

2. Monsters en stalen, welke bestaan uit 
accijnsgoederen worden tot door Onzen Mi
nister van Financi ën te bepalen hoeveelheden, 
vrij van invoerrecht en van accijns ten invoer 
toegelaten. Voor deze goederen bestaat slechts 
aanspraak op vrijstelling, voor zoover zij als 
monsters en stal en worden aangegeven en bij 
visitatie blijkt, dat zij kennelijk uitsluitend 
zijn bestemd om als handelsmonsters te dienen. 

3. Geen vrijdom volgens dit artikel wordt 
verleend voor monsters en stalen, welke voor 
reken ing van een hier te lande wonenden of 
gevestigden opdrachtgever in het buitenland 
zijn vervaardigd. · 

Artikel 22, letter g, der wet. 

36. 1. Er wordt vrijdom van invoerrech t 
verleend voor stalen en monsters met handels
waarde, ingevoerd door of ten behoeve van 
voor hun beroep reizende personen en bestemd 
om weder te worden uitgevoerd, behoudens in
achtneming van den in art. 22, letter g, der 
Tari efwet 1934 gestelden eisch van wederkee
righe id, indien de invoer plaats vindt door of 
ten b1,hoeve van een niet ingezetene des Rijks. 

2. Na een daartoe ingediende aangift,, 
wordt. door den ontvanger van het grenskao 
toor o i van het kantoor der invoerrechten te1 
Jo plaats of ter plaatse waar het entrepot, 
waarin de goederen zijn opgeslagen, geves
tigd is, onder zekerheidstelling voor het in
voerrecht, een transitopaspoort afgegeven. 

3. H et transitopaspoort houdt een juiste en 
nauwkeurige omschrijving van de goederen in 
en vermeldt voorts: 

a. de hoeveelheid en de waarde van de sta
len of monsters; 

b. de maatregelen, genomen tot vaststelling 
van de eenzelvi gheid van de goederen; 

c. den tijd, binnen welken de wederuitvoer 
moet plaats hebben. 

4. Voor gouden en zi lveren werken worden 
de bepalingen van de artikelen 69, 83 en 84 
der Waarborgwet 1927 (Staatsblad n°. 48) in 
acht genomen. 

5. Het transitopaspoort wordt gezuiverd biJ 
regelmatigen uitvoer binnen den gestelden ter
mijn, voor zoover de goederen op het docu
ment omschreven aanwezig zijn en de een
zelvigheid er van voldoende blijkt. Voor niet 
aanwezige goederen, alsmede voor goederen. 
waarvan de eenzelvigheid niet voldoende 
blijkt, wordt de gestelde zekerheid ingevor
derd. 

Artikel 22, letter h, der wet, 
(al roede art. 3, letter d, der 
Wet op het Statistiekrecht.) 

37. 1. Er wordt vrij dom van invoerrecht 
accijns en statistiekrecht verleend voor scheeps'. 
provisiën en scheepsbehoeften aan boord van 
binnenkomende vaartuigen en vlotten tot ver
bruik aan boord aanwez ig. 

2. De schippers van binnenkomende vaar
tuigen, vlotten hieronder begrepen, die op 
den vrijdom in het vorig Jid bedoeld aan
spraak wenschen te maken, zijn verplicht da
delijk bij binnenkom t aan de met de inkla
ring of vis itatie b I aste ambtenaren een 
schriftelijke opgave in duplo te doen van de 
voorhanden hoeveelhei d van deze goederen 
per soort, met vermeld ing van de emball age 
en die voorraden, desp;evraagd aan genoemd~ 
ambtenaren aan te wijzen. 

3. Alle meer, of elders dan ter aangewezen 
plaatse bevonden hoeveelheden worden als niet 
aangegeven behandeld en van den vrijdom 
uitgesloten. 

4. Door of vanwege den inspecteur der in
voerrechten over de plaats van binnenkomst, 
wordt van de aangegeven hoeveelheden zoo
veel vrijgelaten als hem voor gebruik aan 
boord tijdens de rei s voor den duur van het 
verblijf hier te lande in redelijken zin noodig
voorkomt. 

5. De met inklaring of visitatie belaste 
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ambtenaren stellen nopens de vrijgelaten hoe
veelheden een aanteekening op de opgavH, 
waarvan zij een exemplaar teruggeven. 

6. Bij vertraging in de reis ka n de inspec
teur der invoerrechten of zijn plaatsvervanger 
ter plaatse waar het schip zich a lsdan be
vindt, de vrijgela ten hoevee lheden verhoogen. 

38. Voor zoover de goederen te voren niet 
kennelijk uit het vrije verkeer hier te la nde 
zonder eenigen vrijdom, afschrijving of terug
gaaf zijn uitgevoerd, mag tenzij met machti
ging van Onzen Minister van Financiën, de in 
totaal vrij te I a ten hoeveelhe id per opvarende, 
aan boord verblijvende passagiers hieronder 
begrepen, echter niet meer bedragen dan: 

a. 5 li ter wijn, 
½ li ter gedistilleerd, 
8 1 ite r bier, 
2 kilogram suiker, 
5 kilogram vleesch of spek, 
50 sigaren of 100 sigaretten of ½ kilog ram 

tabak, dan wel een evenredige hoeveelheid 
van deze goederen te zamen, 

5 kilogram suikerhoudende goederen of ver
duurzaamde levensmiddelen. 

125 1 iter benzine; 
b. van andere soorten een hoeveelhe id waar

van het totaal der invoerrechten, accijnzen en 
statistiekrechten per soort niet meer dan f 3 
bedraagt. 

39 . 1. De niet vrijgelaten hoeveelheden 
moeten op de gewone wijze ten in- of door
voer worden aangegeven, tenzij bij wederuit
voer met hetzelfde schip de u itvoer volgens 
regelen door of vanwege Onzen Minister van 
Financiën te stell en, op andere wij ze voldoen
de wordt verzekerd. 

2. Voor ter zee binnengekomen schepen 
wordt van de aanwezigheid van niet vrijge
laten, a ls surplus-provisie aan te duiden hoe
veelheden, in de generale verklaring melding 
gemaakt en ka n bij niet-nakoming van de bij 
o f krachtens dit besluit gegeven voorsch r iften 
de a fgifte van een a kte van afrekening en de 
uitklaring geweigerd worden. 

40 . Behoudens door den inspecteur der in
voerrechten onder de noodige voorzieningen 
tegen misbrui k te verleenen vergunn ii:i_g, is 
loss ing zonder document ook van de vnJgela
ten hoeveel heden verboden. 

41. 1. Voor van inkl aring vrijgestelde sche
pen kan een opgave als bedoeld is in artikel 
37, achterwege blijven, indien de visiteerende 
ambtenaren deze niet vragen, en per opvaren
de niet meer aanwezig is dan: 

a. 1 li ter wijn , 
¼ 1 iter gedistilleerd, 
3 1 iter b ier , 
½ kilogram sui ker , 
2 kilogram vleesch of spek, 
25 sigaren of 50 sigaretten of ¼ kilogram 

tabak, dan wel een evenred ige hoeveelhe id 
van deze goederen te zamen, 

½ kilogram suikerhoudende goederen, 
2 kilogram niet-suikerhoudende verduur

:zaamde levensmiddelen, 
75 1 iter benzine; 
b. van de verder voorhanden provisie een 

hoeveelhe id, waarvan de invoerrechten, accijn
zen en statistiekrechten te zamen niet meer 
dan f 0. 75 per goederensoort en niet meer dan 
f 3 in totaal bedragen; 

c. van de niet ouder letter a of b vallende 
scheepsbehoeften een hoeveelhe id , waa rva n de 
invoerrechten, accijnzen en statistiekrechten te 
zamen niet meer dan f 3 per goederensoort en 
niet meer dan f 7.50 in totaal bedragen. 

2. Bij het bepalen van deze hoeveelheden 
blijven goederen . waarvan bewijsbaar is, dat 
zij te voren uit het vrije verkeer hier te lande 
zonder eenige vrijdom, afschrijving of terug
gaaf zijn uitgevoerd, buiten aanmerking. 

3. Wat wijn, gedistill eerd, bier, sigaren , 
sigaretten en tabak betreft, tell en opvarenden 
beneden 16 jaar niet mede. 

4. De inspecteur der invoerrechten over de 
plaats van binnenkomst kan de in het eerste 
lid genoemde hoeveelheden voor bepaalde goe
deren of vaartu igen verminderen. 

5. H et bepaalde in artikel 40 is van toe
passing. 

42. Door of vanwege den inspecteur der 
invoerrech ten wordt bepaald, welke goederen
soorten en hoeveelheden als scheepsprovisi ën 
en scheepsbehoeften op uitgaande N ederland
sche schepen voor vrij stel I ing van statistiek
recht in aanmerking komen. 

43. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 
en accijns verleend voor brandstoffen en smeer
middelen aanwezig in , aan of op andere bin
nenkomende vervoermiddelen cl an vaartuigen 
en voor de voortclrijving en smering daarvan 
bestemd. 

2. Onze Minister van Financiën kan zoo 
noodig beperkende voorschriften geven, ten 
e inde misbruik te voo rkomen. 

Artikel 22, letter i, de,° wet. 

44. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 
verleend voor verhuisboedels, voorzoover die 
ui t gebruikte goederen bestaan. 

2. De vrijdom wordt toegekend door den 
inspecteur de r invoerrechten, in wi ens dienst
kring de goederen zullen worden vrijgemaakt. 

3. Bij de aanvraag om vrijdom , welke bij 
den inspecteur moet worden ingediend , wordt 
overgel egd : 

a. een verklaring van het gemeentebestuur 
of eenige andere autoriteit. waaruit ten ge
noegen van den inspecteur blijkt, dat belang
hebhencle zijn woonplaats van elders naar N e
der! and overbrengt: 

b. een lijst van a ll e goederen, welke hij de 
verhuizing worden overgebracht, onverschillig 
of daarvoor a l dan niet aanspraak op vrijdom 
bestaat, met aanduiding van de zich daar
onder bevindende gouden en zilveren werken. 

4. Gouden en zilveren werken moeten bij 
den invoer afzonderlijk zijn verpakt. Ten aan
invoerrecht worden toegelaten, wordt van deze 
invoerecht worden toegelaten, wordt van deze 
omstandig-heir] melrling gemaakt in den in
ventaris, welke in dit geval, in zoover met af
wijking van artikel 70 der Waa rhorgwet 1927 
(Staatsblad n°. 48). moet worden ingeleverd 
bij den ontvanger op de losplaats, waar de 
goederen zij n aangebracht. 

5. De goederen worden bij den invoer ge
visiteerd en all een met vrijdom toegelaten, 
voor zoover zij kennelijk tot een verhuisboedel 
behooren, gebruikte voorwerpen zijn en in de 
bovengenoemde I ij st naar behooren zijn ver
meld. 

6. De inspecteu~ kan onder de noodige voor-
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zieningen in het belang van het toezicht be- 1 
pa len, dat de visitatie van den verhuisboedel 
zal geschieden bij de aflading in de nabijheid 
van het pand, waarin de goederen zullen wor
den opgeslagen. 

Artikel 22, letter j, der wet. 

45. 1. Er wordt vrijdom van invoenecht 
en van de belasting op gouden en zilveren 
werken verleend voor gebrui kte goederen -
geen handelsinven taris zijnde - waarvan een 
ingezetene des Rijks aantoont, dat hij deze 
uit een opengevallen nalatenschap heeft geërfd. 

2. De vrijdom wordt toegekend door den 
inspecteur der invoerrechten, in wiens dienst
kring de goederen zullen worden vrijgemaakt. 

3. Bij de aanvraag om vrijdom, welke bij 
den inspecteur moet worden ingediend , wordt 
overgelegd: 

a. een verklaring, afgegeven door een no
taris of eeni ge andere autoriteit, waaruit ten 
genoegen van den inspecteur bl ijkt, dat de 
goederen, zooals die op de onder b hierna 
genoemde lijst zijn omschreven, door den be
langhebbende ui t een opengevallen nalaten
schap zijn geërfd; 

b. een lijst van a lle in te voeren goederen, 
uit de nalatensch ap afkomstig en door be
langhebbende geërfd, onverschillig of daar
voor al dan niet aanspraak op vrijdom be
staat, met aanduiding van de zich daaronder 
bevindende gouden en zilveren werken. 

4. De inspecteur kan vorderen, dat hem 
vóór het toekennen van den vrijdom tevens 
wordt aangetoond, dat belanghebbende inge
zetene des Rij ks is. 

:;. De gouden en zil veren werken moeten 
bij invoer afzonderlijk zijn verpakt en worden, 
met inachtneming van de fo rmalitei ten en 
voorzorgsmaatregelen, bedoeld in het 7de 
hoofdstuk der Waarborgwet 1927 (Staatsblad 

. n°. 48), aan het onderzoek van de ambtenaren 
van den waarborg onderworpen. Ten aanzien 
van de werken, welke met vrijdom van in
voerrecht worden toegelaten, wordt van deze 
omstandigheid melding gemaakt in den in
venta ris, welke in dit geval, in zuover met 
afwijking van het bepaalde bij artikel 70 der 
genoemde wet, moet worden ingeleverd bij den 
ontvanger op de losp laats, waar de goederen 
zij n aangebracht. De overbrenging naar het 
kantoor van den waarborg kan achterwege 
blijven, indi en bij de met de visitatie belaste 
ambtenaren geen twijfel bestaat aan het ge
bruikt zijn van de werken. 

6. De goederen worden bij den invoer ge
visiteerd en a ll een met vrijdom toege laten, 
voor zoover zij kennelijk tot een nalatenschap 
behooren, gebruikt en geen handelsinventaris 
zijn en in de bovengenoemde lij st naar be
hooren zijn vermeld. 

Artikel 22, letter k, der wet. 
46. 1. Er wordt vrijdom van invoerre,cht 

en van de belasting op gouden en zilveren 
werken verleend voo r ui tzetten en bruids- en 
bruiloftsgeschenken - met uitzonder ing van 
voedings- en genotmiddelen, manufacturen 
aan het stuk, of andere goederen, welke zon
der verwerk ing voor part iculieren niet bruik
baar zijn - bestemd voor personen komende 
uit den vreemde, die met ingezetenen des Rijks 

in het huwelijk treden , voor zoover deze per
sonen komen uit Staten, waarin aan Neder
land che ingezetenen gelijke vrijdom wordt 
verleend. 

2. De vrijdom wordt toegekend door den 
inspecteur der invoerrech ten, in wiens dienst
kring de goederen zullen worden vrijgemaakt. 

3. Bij de aanvraag om vrijdom, welke bij 
den inspecteur moet worden ingediend , wordt 
overgelegd : 

a. een verklaring van het gemeentebestuu r 
of eenige andere bevoegde autoriteit, waaruit 
ten genoegen van den inspecteur blijkt, dat 
degene voor wien de goederen bestemd zijn, 
komende uit den vreemde, met een ingezetene 
des Rijks in het huwelijk zal treden of is ge
treden; 

b. een lijst va n all e goederen, behoorende 
tot den uitzet of tot de geschenken, welke 
naar Nederland worden overgebracht, onver
schilli g of daarvoor al dan niet aanspraak o p 
vrijdom bestaat. 

4. De goederen worden bij den invoer ge
v isiteerd en alleen met vrij dom toegelaten , 
voor zoover zij kennelijk tot een uitzet be
hooren of als bruids- en bruiloftsgeschenken 
kunnen worden aangemerkt, niet bestaan ui t 
voedings- en genotmiddelen, manufacturen aan 
het stuk of andere goederen, welke zonder 
verwerking voor particulieren niet bruikbaar 
zijn , en in de bovengenoemde lijst naar behoo
ren zijn vermeld. 

Artikel 22, letter ll, der wet. 

47. 1. Er wordt v l"ijdom van invoerrechL 
verl eend voor vruchten en gewassen, gewon
nen op la nden ge legen op vreemd grondgebied 
en in gebruik bij ingezetenen des Rijks, als
mede voor de door die ingezetenen voor de 
bewerking en het binnenhalen van den oogst 
van deze landen tijdelijk uit- en daarna weder 
ingevoerde voorwerpen, mits de invoer ge
schiedt tusschen het opgaan en het ondergaan 
der zon en voor zoove r bedoelde gronden van 
uit de op N ederlandsch grondgebied gelegen 
boerderij of woning worden geëxploi teerd. 

2. Gelijke vrijdom wordt verleend aan inge
zetenen van naburige Staten, die landen op 
's Rijks grondgebied in gebruik hebben, die 
zij van uit de op vreemd grondgebied ge legen 
boerderij of woning exploi teeren, voor zoover 
de invoer geschiedt tusschen het opgaan en 
het ondergaan der zon en het voorwerpen 
betreft. welke tijdelijk naar N ederland worden 
overgebrach t, mits in di e Staten gelijke vrij 
steil ing aan ingezetenen van ederland wordt 
verleend. 

3. De ontvanger van het grenskantoor, het 
dichtst gelegen bij de pl aats waar de invoer 
geschiedt, kan bij twijfel of aanspraak op vrij 
dom bestaat vorderen, dat te zijnen genoegen 
wordt aangetoond, dat de vruchten en gewas
sen, welke worden ingevoerd, gewonnen zijn op 
gronden, a ls bedoeld zijn in het eerste I id van 
dit artikel en indien het voo rwerpen betreft , 
dat zij hebben ged iend of zijn bestemd voor 
de doel e inden, vermeld in het eerste en in het 
tweede I id van dit a rtikel. 

Artikel 22, letter l2 en l3 , der wet. 

48. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 
verleend voor : 
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a. paarden , welke worden gebez igd in grens
verkeer· 

b. p;arden, teruggevoerd na beweiding op 
of beakkering van in het buitenland gelegen 
gronden, welke van uit de op Nederlandsch 
grondgebied gelegen boerderij of woning wor
den geëxploiteerd, mit de invoer geschiedt 
tusschen het opgaan en het ondergaan der zon. 

2. Aan ingezetenen van naburige Staten 
wordt gelijke vr ijdom verleend voor paarden, 
welke worden ingevoerd ter beweiding op of 
beakkering van in ederland gelegen gronden, 
welke van uit de op vreemd grondgebied ge
legen boerderij of woning worden geëxploi
teerd, mi ts de invoer geschiedt tusschen het 
opgaan en het ondergaan der zon en in die 
Staten gelijke vrijstelling aan ingezetenen 
van Nederland wordt verleend. 

3. Onze Minister van Financiën is bevoegd 
nadere voorschriften te geven ter uitvoering 
van het bepaalde in dit artikel. 

Artikel 22, letter m, der wet. 

. 49 . 1. Led ige, mits gebruikte zakken, fus
ten en andere voorwerpen, alsmede gebruikte 
dekkleeden, een en ander voor het vervoer 
van goederen opzettelijk vervaardigd en inge-
1·icht, mits niet vervaardigd uit glas, porse
lein, aardewerk, cement of steen worden vrij 
ten invoer toegelaten, indien bij de visitatie 
blijkt, dat de voorwerpen kennelijk gebruikt 
zijn. 

2. Voorwerpen, als in het eerste lid van dit 
artikel zijn bedoeld, welke van glas, porselein, 
aardewerk, cement of steen zijn vervaardigd, 
zul len a lleen vrij ten invoer worden toegela
ten, indien bij de visitatie bl ijkt, dat zij ken
nelijk gebruikt zijn en voorts door overlegging 
van boeken of andere bescheiden afdoende 
wordt aangetoond, dat zij hebben gediend om 
daarmede goederen uit het vrije verkeer uit 
Nederland uit te voeren. 

Artikel 22, letter n, der wet. 

50. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 
verleend voor nieuwe zakken en andere tot 
verpakking dienende nieuwe voorwerpen, be
stemd om na vulling hier te lande weder te 
worden uitgevoerd , daaronder begrepen nieuwe 
hulzen. haspels, klossen en dergel ijke opwind
m iddelen, bestemd om, nadat zij hier te lande 
van de daarop te winden goederen zijn voor
zien, weder te worden uitgevoerd. 

2. De vrijdom wordt toegekend door den 
inspecteur over de losplaats , waar de goederen 
zijn of zullen worden aangebracht. 

3. De bij den inspecteur in te d ienen aan
vraag om vrijdom wordt gedaan door den ge
bruiker van de voorwerpen, zij houdt een du i
delijke en nauwkeurige omschrijv ing van de 
voorwerpen in en vermeldt hiervan voorts: 

a. de hoeveelheid en de waarde, beiden 
voor iedere soort afwnderl ijk, al mede bijzon
dere kenteekenen of andere aanwijzingen voor 
de erken11 ing van hunne eenzelvigheid; 

b. de plaats, waar de voorwerpen zich be-
vinden; · 

c. de naam en liggi ng van de inrichting, 
waar de voorwerpen zullen worden gevuld ; 

d . de soort van de goederen, waarmede de 
voorwerpen zu ll en worden gevuld. 

4. De inspecteur kent den vrij dom all een 

toe, indien door het aanbrengen van herken
ni ngsteekenen of andere door hem voor te 
schrijven controlemaatregelen, voldoende ze
kerheid voor de erkenning van de eenzelvig
heid kan worden verkregen. 

5. Bij invoer wordt voor de voorwerpen, 
na aangifte volgens arti kel 120 der meerge
noemde Algerneene Wet, tegen zekerheidstel
li ng voor het invoerrecht een volgbrief afge
geven, waarin de bestemmingspl aats wordt 
vermeld. 

6. De volgbr ief wordt gezuiverd en de 
zekerheid voor het invoerrecht opgeheven, zoo-. 
dra het bewijs is geleverd , dat de voorwerpen, 
waarvan de eenzelvigheid moet blijken over
een komstig de voorschriften in de vergunning 
vermeld, het Rijk weder zijn uitgevoerd. 

7. De invoerrechten worden geheel of ge
deel telijk ingevorderd, indien het bewijs van 
uitvoer niet of slechts voor een gedeelte van 
de goederen, binnen 1 2 maanden na de af
g ifte van den volgbrief, is geleverd. Deze ter
mijn kan in bijzondere gevall en door of van
wege Onzen Minister van Financiën worden 
verlengd. 

8. De vrijdom volgens dit artikel kan door 
of vanwege Onzen :Minister van Financiën, 
onder door hem te stell en voorwaarden, ook 
worden toegekend bij wijze van teruggaaf van 
h et, bij den invoer betaalde invoerrecht. 

51. De vrijdom van invoerrecht, bedoeld in 
arti kel 50, kan in daartoe le idende gevall en , 
door of vanwege Onzen Minister van Finan
ciën, onder door hem te stell en voorwaarden, 
doorloopend tot wederopzeggens worden toe
gekend. 

'Artikel 22, letter o, der wet. 

52 . 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht, 
van accijns en van de bel asting op gouden en 
zilveren werken verleend voor natuurhistor i
sche en ethnografische voorwerpen, naturaliën 
en anatomische praeparaten op sp iri tus of 
andere stoffen, beelden, afgietsels en alle der
gel ijke artikelen, bestemd voor instellingen 
van onderwij s en voorts voor a ll e artikelen 
bestemd voor openbare musea of verzamelin
gen om daarin bewaard te bl ij ven. 

2. Voor de goederen in het vorig lid be
doeld moet onder overlegging van een ver
klaring van het hoofd van de inri cht ing, van 
het museum of van de verzameling waaruit 
bl ijkt, dat de goederen zijn bestemd om te 
dienen voor onderwijsdoeleinden of om in het 
museum of de verzameling duurzaam te wor
den bewaard, bij den ontvanger de r invoer
rechten een aangifte ter bekorning van een 
volgbrief volgens art ikel 120 der meerge
noem de Algemeene Wet worden gedaan. N a 
zekerheidsstelling voor het invoerrecht, den ac
cijns en de belasting op gouden en zilveren 
werken, wordt een volgbrief afgegeven, waar
mede de goederen naar de pl aats van bestem
ming worden vervoerd. Voor gouden en zil ve
ren werken wordt hierbij artikel 69. eerste lid , 
der Waarborgwet 19 27 (Staat.sblad n°. 48) in 
acht genomen. In den volgbrief wordt van de 
bestemming tot inslag met aanspraak op vrij 
dom melding gemaakt. 

3. Praeparaten op spiritus worden ten deze 
geacht een gehalte te hebben van 95 pct. 

4. De goederen worden voor zoover moge-
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lijk onder verzegeling gebracht. Gouden en 
zilveren werken, alsmede praeparaten op spi
ritus worden steeds verzegeld. 

5. De volgbrief wordt niet gezuiverd, dan 
nadat de inslag van de goederen onder toe
zicht van ambtenaren heeft plaats gehad en 
de aangebrachte verzegeling ongeschonden is 
bevonden. Ingeval de volgbrief niet wordt ge
zuiverd, wordt de gestelde zekerhe id ingevor
derd. 

Artikel 22, letter p , der wet. 

53. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 
verleend voor materialen en voorwerpen, waar
van wordt aangetoond, dat zij bestemd zijn 
voor den bouw, de uitrusting of de her telling 
van bij invoer, niet aan het ingevolge artikel 
1, eerste lid, der Tariefwet 1934, geheven in
voerrecht onderworpen, hier te lande te bou
wen, uit te rusten of te herstell en vaartuigen 
of luchtvaartu igen. De vrijdom wordt niet ver
leend voor goederen welke naar het oordeel 
van Onzen Minister van Financiën · geacht 
moeten worden te behooren tot den lossen in
ventaris van niet in het internationaal verkeer 
gebezigde vaartuigen. 

2. Baggermolens, zandzuigers, pontonkra
nen en andere dergelijke drijvende werktui
gen worden ten deze mede als vaartuigen ?.an
gemerkt. 

3. De vrijdom wordt toegekend door den 
inspecteur der invoerrechten, in wiens dienst
kring de bouw, de uitrusting of de herstelling 
van het vaartuig of luchtvaartu ig waarvoor de 
materialen of voorwerpen bestemd zijn, ge
schiedt. 

4. De bij den inspecteur in te dienen aan
vraag om vrijdom houdt een nauwkeurige en 
duidelijke omschrijving van de goederen in en 
vermei dt voorts: 

a. de hoeveelheid en de waarde van de 
goederen, alsmede bijzondere kenteekenen of 
andere voldoende aanwijzingen voor de erken
ning van hunne eenzelvighe id ; 

b. de plaats, waar de goederen zich bevinden; 
c. de pl.aats, waar het vaartuig of lucht

vaartuig waarvoor de goederen bestemd zijn, 
1 igt of gebouwd wordt; 

d. de overgelegde bescheiden of andere be
wijsstukken, waarui t kan blijken, dat de goe
deren inderdaad de bestemming hebben, waar
voor aanspraak op vrijdom bestaat. 

5. De inspecteur kent den vrijdom alleen 
toe, indien te zijnen genoegen is aangetoond, 
dat aanspraak op vrijdom bestaat en de goe
deren van herkenningsteekenen kunnen wor
den voorzien, of door opneming van afmetin
gen, · gewicht of andere aanwijzingen, voldoen
de zekerheid voor de erkenning van hunn" 
eenzel vigheid kan worden verkregen. 

6. Bij invoer wordt voor de goederen, na 
aangifte volgens artikel 120 der meerge
noemde Algemeene Wet, tegen zekerheidstel-
1 ing voor de invoerrechten een volgbrief af
gegeven, waarin de bestemmingsplaats wordt 
vermelèl . 

7. De volghrief wordt gezuiverd en de ze
kerheid opgeheven, zoodra het bewijs is ge
leverd, dat de goederen, waarvan de een
zelvigheid moet blijken. overeenkomstig _de 
voorschriften in de beschikking vermeld, m
<lerdaad aan het te bouwen, uit te rusten of te 

herstellen vaartuig of luchtvaartuig zijn aan
gebracht. 

8. De invoerrechten worden geheel of ge
deeltelijk ingevorderd indien het. in het vor ige 
lid bedoelde bewijs niet of slechts gedeeltelijk 
wordt ge leverd. 

54. De vrijdom volgens artikel 53 kan door 
of vanwege Onzen Minister van Financiën, 
onder door hem te stellen voorwaarden, ook 
doorloo pend worden toegekend en bij wijz_e 
van teruggaaf van het bij den invoer betaalde 
ih ,oerrecht. 

Artikel 22, lette1· q, der wet. 

55. Onderd~elen van rollend spoorwegmate
rieel en van I uchtvaartuigen, door buiten
landsche spoorweg. of luchtvaartondernemin
gen ingevoerd voor de hers teil ing van hier te 
lande in internationaal verkeer aanwezig, haar 
toebehoorend materieel, worden vrij van in
voerrecht toegelaten, mits bij de visitatie een 
verklaring word t overgelegd, waarvan de in
houd en de wijze van afgi fte door Onzen Mi
nister van Financiën worden vastgesteld. 

Artikel 22, letter r, der wet. 

56. Gebruikte onderdeelen van rollend 
spoorwegmaterieel en van luchtvaartuigen, 
alsmede ander gebruikt spoorweg- en lucht
vaartmaterieel, door Nederlandsche spoorweg
of luchtvaartondernem ingen ingevoerd en af
komstig van aan haar toebehoorend, in inter
nationaal verkeer gebezigd materieel , of van 
door haar in het buitenland geëxploi teerde 
aansluitingslijnen, worden vrij van invoerrecht 
ten invoer toegelaten, mits bij de visitatie 
blijkt, dat het materieel of de onderdeelen 
kennelijk gebru ikt zijn en een verklaring 
wordt overgelegd, waarvan de inhoud en de 
wijze van afg ifte door Onzen Minister van 
Financiën worden vastgesteld. 

Artikel 22, letter s, der wet. 

57. 1. Er wordt vrijdom van invoerrech t 
verleend voor spoorwegmaterieel en andere 
goederen benoodigd voor den dienst van op 
N ederlandsch grondgebied gelegen, èloor in 
het buitenland gevestigde spoorwegonderne
mingen geëxploi teerde aansluitingslijnen, de 
aanleg en het onderhoud van de lijn en van 
de daartoe behoorende gebouwen daaronder 
begrepen. De vrijdom wordt alleen verleend, 
indien de buitenlandscbe spoorwegonderne
ming zelve of eenige vreemde overheid ver
pi icht is in een en ander te voorzien en voor 
zoover in den betrokken nabuurstaat weder
keer ig gelijke vrijdom aan Nederlandsche 
spoorwegondernemingen is gewaarborgd. 

2. De vrijdom wordt door of vanwege On
zen Minister van Financiën, onder door hem 
te stell en voorwaarden, toegekend. 

Artikel 22, letter t, der wet. 

58. 1. Doodkisten, waarin lijken, en urnen, 
waarin asch van verbrande lijken, benevens de 
daarmede ingevoerde tot versiering van de kis
ten of urnen dienende voorwerpen, worden, 
behoudens het bepaalde bij het tweede l id van 
dit a rtikel , vrij van invoerrecht en van de be-
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lasting op gouden en zilveren werken ten in
voer toe gel aten. 

-~· De _visiteerende ambtenaren zij n bevoegd 
b1J den invoer overlegging van een verkla
ring te vorderen, afgegeven door het bestuur 
van de gemeente of van het crematorium van 
waar het lij k of de asch wordt overgeb1:acht, 
ver meldende den naam van den overledene 
en de plaats waarheen het lij k of de asch 
wordt vervoerd. Bij invoer uit zee van het lijk 
van een aan boord van het sch ip over leden 
persoon wordt deze ve1·klaring vervangen door 
een_ extract uit het dagregister, bedoeld bij 
artikel 348 van het Wetboek van Koophandel. 

Artikel 22, letter u, der wet. 

59. 1. Er wordt vrij dom van invoerrecht 
en van de belasting op gouden en zilveren 
werken vedeend voor op daarvoor door Onzen 
Minister van Financiën aangewezen kantoren 
ten invoer aangegeven oudheden, waaronder 
worden verstaan voorwerpen of deelen van 
voorwerpen, waarvan door of namens den 
invoerder wordt aangetoond, dat zij ouder zij n 
dan zeven t ig jaren. 

2. In de aangifte moet de ouderdom van 
de voorwerpen worden vermeld. 

60. 1. Indien de ambtenaar, met de visi
tatie belast, twij fe l t aan de juistheid van de 
aangifte voor zooveel betreft den aangegeven 
ouderdom, wordt de zaak onderworpen aan de 
bes lissing van twee deskundigen, waarvan een 
aan te wijzen door den inspecteur der invoer
rechten en een door den aangever. 

2. K unnen deze niet tot overeenstemming 
komen, dan k iezen zij te zamen een derden 
deskund ige, wiens uitspraak beslissend is. 

3. Indien zij het niet eens worden omtrent 
den persoon van den derden deskundige, wordt 
deze aangewezen door den Voorzitter der Ta
riefcomm iss ie, bedoeld in artikel 8 der Tarief
wet 1934. 

61. 1. Aan de in het vorig artikel bedoel
de deskund igen wordt, voor zoover zij geen be
zold ig de betrekking bij 's Rijks belastingen be
kleeden, door den inspecteur der invoerrechten 
een_ vacatiegeld toegekend overeenkomstig de 
artikelen 61 en 63 van het tarief van justitie
k?sten en sa larissen in burgerlijke zaken, met 
dien verstande, dat de beoordee ling ,an den 
inspecteur in de plaats treedt van die van den 
rechter. 

2. Het vacatiegeld wordt door den inspec
teur toegekend aan den voet der decl arat ie 
van den deskund ige, d ie daarin melding 
maakt van zijn aanwij zing, van den aard van 
de verrichte werkzaamheden en van den daar
aan besteden tijd. 

3. Het alzoo door den inspecteur toege
schatte bedrag wordt door den ontvanger te 
wiens kantore de aangifte is geschied, aan 
den deskundige uitbetaald. 

62. Indien door de bes! issing van de des
kundigen de aangever in het ongel ijk wordt 
gesteld, kom~!' de kosten, in het vorig a rtikel 
bedoeld , te z1Jnen laste en worden de ten in
v~er aangeg~ve_n voorwerpen in geen geval te 
z1Jner besch1k k111g geste ld dan nadat h ij die 
kosten ten kantore van den in gemeld artikel 
genoemden ontvanger heeft betaald of daar
voor ten genoegen van dien ontvanger zeker
heid heeft gesteld. 

Bijzondere bepali ng n° . 3 op 
post n°. 13 en Bijzondere be
pal ing n°. ö op post n°. 142. 
Medaillons enz. Versierings
voorwerpen. 

63. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 
verleend voor meda illons, beelde n en andere 
artikelen, behoorende tot post n°. 13 van het 
bij de Tar iefwet 1934 behoorend tarief en 
voor versier ingsvoorwerpen, behoorende' tot 
post n°. 142 van genoemd tarief, indien be
doelde goederen door of ten behoeve van pu
bliekrechtelijke lichamen worden ingevoerd 
ter versiering van p leinen, straten of open
bare gebouwen, of indien ze worden ingevoerd 
om aan publiekrechtelijke l ichamen voor voor
meld doel te worden overgedragen. 

2. De vrijdom wordt toegekend door den 
inspecteur der invoerechten in wiens dienst
ki- ing de voorwerpen zullen worden vrijge
maakt. 

3. De bij den inspecteur in te dienen aan
vraag om vrijdom houdt een duidelij ke en 
nauwkeurige omschrij ving van de voorwerpen 
in en vermeldt voorts: 

a. de · hoeveelheid en de waarde van de 
voorwerpen ; 

b. het kantoor, waar de voorwe rpen zullen 
worden vrijgemaakt; 

c. de overgelegde besche iden of a ndere be
wijsstukken, waaruit kan blijken, dat de voor
werpen de bestemmi ng hebben, waarvoor aa11-
spraak op vrijdom bestaat. 

_4. I!e inspecteur kent den vrijdom toe, in
di en u_1_t voorme lde bescheiden of bewijsstuk
ken bhJ kt, dat de voorwerpen door of ten be
hoeve van publiekrechtelij ke li chamen worden 
ingevoerd ter versiering van p leinen, straten 
of openbare gebouwen, of dat zij worden in
gevoerd om aan publiekrechtelij ke lichamen 
voor voormeld doel te worden overgedragen. 

5. Gouden en zil veren werken worden naar 
het kantoor van den waarborg overgebracht 
op den voet van art. 70 der Waarborgwet 
1927 (Staatsblad n°. 48), met dien verstande 
dat de inventaris wordt inge leverd bij den ont'. 
vanger op · de losplaats, waar de goederen zij n 
aangebracht. In den inventaris wordt ver
meld , dat de goederen op grond van dit ar
tikel vrij van invoerrecht zij n toegelaten. 

Bijzondere bepaling n° . 5 op 
post n°. 44. Garens en draad. 

64. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 
verleend voor: 

a. garens, welke behooren tot onderdeel I 
of II van post n °. 44 van het bij de Tariefwet. 
1934 behoorend tarief, mits zij n iet meer dan 
2 draden bevatten, welke uits luitend bestaan 
uit wol, mohair of een daarmede overeen
komende zelfstandigheid en mits niet samen
gesteld uit metaa ldraad of metaal band en -
email , lak, verms en dergelij ke stoffen uitge
z~nderd -- bovendien uit papie r, katoen. wol , 
z1ide, g uttapercha of andere zel fstandigheid 
da n metaal ; 

b . garens, welke behooren tot onderdeel I V 
letter A, n°. 1, of letter B, n°. 3, van ge '. 
noemden post; 

c. • garen en draad, vervaard igd van caout
chouc, rubber of guttapercha, a l clan n iet om -
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wonden of omsponnen en behoorend tot ge
noemden post; 

een en ander voor zoover de goederen be
stemd zijn om te d ienen a ls grondstof in de 
industrie en a ls zoodanig zu ll en worden ver
werkt aan of tot andere goederen. 

2. De met vrijdom ingeslagen goederen 
mogen niet anders dan verwerkt aan of tot 
andere goederen worden uitgeslagen, tenzij 
met machtiging door of vanwege 'Onzen M inis
ter van Financiën onder door hem te stellen 
voorwaarden. 

65. De vrijdom van invoerrech t in het vo
r ig artikel bedoeld, wordt door of vanwege 
Onzen Minister van F inanci ën onder door 
hem te stellen voorwaarden toege kend. De 
vrijdom kan ook worden toegekend bij wijze 
van teruggaaf van het bij den invoer betaalde 
invoerrecht. 

66. B ij het n iet volledig nakomen van de 
gestelde voorwaarden, a lsmede bij misbru ik 
of poging daa1·toe, kan Onze Minister van 
F inanciën, onverminderd de bevoegdheid tot 
het instell en van bekeuring zoo daartoe ter
men bestaan, den belanghebbende voor be
paalden of onbepaalden tijd het recht ontzeg
gen om goederen, a ls zij n bedoel d in het 
eerste lid van artikel 64, met vrijdom van 
invoerrecht in te slaan. 

Post 91 , onderdeel IV. 
Ongebleekt katoen. 

67. 1. De fabrikant, die ongebleekt katoen 
als grondstof voor zij n katoendrukkerij of ver
verij tegen betaling van een invoerrecht van 
3 percent van de waarde wenscht in te voeren, 
geeft daarvan ten minste 14 dagen vóór den 
eersten inslag kenn is aan den inspecteur der 
invoerrechten, in wiens dienstkring de fabriek 
is gelegen. 

2. H ij geeft daarbij tevens op langs welke 
losplaatsen of eerste kantoren h ij voornemens 
is de stoffen in te voeren. 

68. 1. In de aangifte ten invoer, overigens 
te doen overeenkomstig artikel 120 der meer
genoemde Algemeene Wet, wordt voor elke 
soort en breedte afzonderl ij k vermeld het aan
tal stukken, de totale lengte en de waarde 
van de goederen, a lsmede dat zij bestemd zijn 
om te worden bedrukt of geverfd, met aan
duiding van de fabr iek waarin die bewerking 
zal p i aats hebben. 

2. Op die aangifte wordt, nadat het in
voerrecht, van 3 percent van de waarde is be
taald , na zekerheidstelli ng een vo lgbrief af
geg~ven, waarin de voormelde bij zonderheden 
mede worden opgenomen. 

69 . 1. De goederen worden met den volg
br ief naar de fabriek vervoerd onder verzege-
1 ing, plombeering of bewaking. Zij worden 
inges lagen onder toezich t van ambtenaren , 
d ie na visitatie el k stuk aan ieder der uit
einden zoo dicht mogel ijk bij d ie u iteinden 
en in elk geval op een afstand van ten hoog
ste 25 centimeter daarvan, voorzien van du i
delij k zichtbare stempelafdrukken van kool
teer of van een andere gesch ikte zelfstand ig
heid , te leveren door den fabr ikant. 

2. De vorm van het stempel wordt door 
Onzen Minister van F inanc iën vastgesteld. 

70 . 1 . De volgbr ief wordt gezui verd door 
de daarop te stell en verkl aringen: 

a. van de ambtenaren met het toezicht be
l ast, dat de inslag in de fabriek heeft plaats 
gehad, en de stukken door hen gestempeld 
zijn; 

b. van den ontvanger, dat de gestempelde 
stukken op de bij artikel 74 bedoelde reken ing 
zij n ingeschreven. 

2. De fabrikant stelt vooraf zekerhe id voor 
het bedrag van het mogelijk nog verschul digd 
invoer recht. 

71. 1. Onder het drukken of verven blij ven 
de stukken in hun geheel. Indien echter voor 
de bewerking splitsing van de stukken, hetzij 
in de lengte, hetzij in de breedte za l geschie
den, kan na een daartoe door den fabrikant 
bij den ontvanger ingediende aanvrage, door 
dezen vergunn ing tot spl itsing worden ver
leend, onder bepaling dat vóór de spli tsing de 
vereischte stempelafdrukken worden geplaatst. 

2. De ambtenaren ste ll en op de vergunn ing 
een verklaring nopens het aantal verdeelde 
en tengevolge daarvan verkregen stukken en 
zoo noodig de lengte en breedte daarvan, 
waarna zij de vergunning bij den ontvanger 
inleveren, die de in artikel 74 bedoelde re ke
ning daarmede in overeenstemm ing brengt. 

72. 1. Na afloop van de bewerking van 
een of meer partij en of gedeelten van partij en, 
m its n iet minder bedragende dan 500 meter, 
levert de fabr ikant bij den ontvanger een 
schriftel ijke aangifte in, waar in voor e lke 
soort en breedte afzonderl ij k wordt vermeid 
het aantal bewerkte stukken met de tota le 
lengte daarvan. De ambtena ren overtuigen 
zich , dat de goederen zij n bedrukt of geverfd 
en <lat de daarop gestelde stempelafdrukken 
aanwez ig zijn. D ie stempelafdrukken worden 
vervolgens afgeknipt of op andere door Onzen 
Minister van F inanclën te bepalen wijze on
bruikbaar gemaakt, waarna de stukken ter 
beschikking vau den fabrikant worden gelaten. 

2. De ambtenaren stellen van een en a nder 
een verklaring op de aangifte welke zij daar
na bij den ontvanger inleveren. 

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
als de lengte en breedte van de stukken aan
genomen d ie, welke zij hadden t ijdens de v isi 
tatie, bedoeld in artikel 69, of na de spl its ing 
bedoeld in artikel 71 en dus zonder in aan
merking te nemen de vermeerdering of ver
m indering we lke die lengte of breedte ten ge
volge van de bewerking mocht hebben onder
gaan. 

73. Het is verboden ongeverfd of onbedrukt 
katoen, tegen beta ling van een invoerrecht van 
3 percent van de waarde ingeslagen , uit de 
fabriek te voeren anders dan na aangifte met 
nadere betal ing van het verschil in invoer
recht, berekend naar 7 percent van de waarde , 
en aanbieding ter visitatie op dezelfde wijze 
en met dezelfde gevolgen a ls bij invoer recht
streeks van bu ite nsl ands. Bij de v isitatie wor
den de stempelafdrukken op de bij artikel 72 
bedoelde wijze afgeknipt of onbruikbaar ge
maakt. 

74. 1. De ontvanger, onder wiens kantoor 
de fabriek is gelegen , houd t met den fabr ikant 
een rekening volgens een door Onzen Minister 
van F inanciën vast te stellen model. 

2. Deze rekening wo rdt gehouden in meter
maat, voor elke soort en breedte afzonderl ij k. 

3. Zij wordt gedebiteerd met de stukken 
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waarvoor volgens artikel 70 volgbrieven wor
den gezuiverd. 

4. Zij wordt gecrediteerd met: 
a. de stukken waarvoor door de ambtena

ren verklaringen volgens artikel 72 zijn af
gegeven ; 

b. de stukken waarvoor volgens artikel 73, 
artikel 75 of artikel 76 de rechten zijn be
taald. 

75. 1. De crediteeringen worden geacht 
de oudste ins! agen van dezelfde soort en 
breedte te betreffen, welke nog niet zijn aan
gezuiverd. 

2. Die aanzuivering moet voor eiken inslag 
geheel hebben plaats gehad binnen een jaar 
na den dag van debiteering, welke termijn in 
bijzondere gevallen door of vanwege Onzen 
~Iinister van Financiën kan worden verlengd. 

3. Voor het niet-tijdig aangezuiverde ge
deelte wordt het verschil in invoerrecht van 7 
percent van de waarde dadelijk ingevorderd. 

76. 1. Indien de fabriek in andere handen 
overgaat en voorts zoo dikwijls dit wegens 
vermoeden van misbruik of uit anderen hoof
de noodig wordt geacht, kan de voorraad be
werkt of onbewerkt katoen in de fabriek en 
daartoe behoorende magazijnen door ambte
naren worden opgenomen. 

2. Blijkt bij de opneming dat de aanwezige 
hoeveelheid goederen, voorzien van de in ar- 1 

tikel 69 bedoelde stempelafdrukken minder 
bedraagt dan de hoeveelheid, waarvoor het 
debet van de rekening nog niet is aangezu i
verd, dan wordt voor het ontbrekende het 
ver chi! in invoerrecht van 7 percent van de 
waarde terstond ingevorderd, berekend naar 
de hoogste waarde van de goederen van de
zei fde soort en breedte als die van de goederen 
waarvan te weinig werd bevonden, waarvoor 
in de laatste zes maanden de rekening op den 
voet van dit besluit is gedebiteerd. 

77. De ambtenaren hebben te a ll en tijde 
toegang tot de fabriek en de lokalen welke 
daarm de gemeenschap hebben, ten einde zich 
te kunnen verzekeren, dat de bepalingen van 
dit bes! uit behoorlijk worden nageleefd. 

78. Indi en blijkt dat een fabrikant van de 
bovenstaande bepalingen misbruik maakt, 
wordt het verschil in invoerrecht van 7 percent 
van de waarde van de goederen, welke vol
gens de rekening nog voorhanden moeten 
zijn, terstond ingevorderd, onverminderd het 
instellen van bekeuring zoo daartoe termen 
zij n. 

79. 1. Aan fabrikanten, die zich verpl ich
ten er voor te zorgen, dat geen uits lag van 
ongeverfd en onbedrukt katoen, onverschillig 
van welke herkomst, plaats heeft, anders clan 
na aangifte met nadere betaling van het ver
schil in invoerrecht, berekend naar 7 percent 
van de waarde, en na visitatie als bij invoer 
rechtstreek van buitenslands, kan Onze Mi
nister van Financiën onder door hem te stel
len voorwaarden ontheffing verleenen van de 
tempeling en van daarmede samenhangende 

bepalingen van de artikelen 69 tot en met 78 
van dit besluit. 

2. Uitslag van katoen in strijd met voor
melde verplichting is verboden en heeft, on
verm inderd de deswege tegen den fabrikant 
in te stellen bekeuring, evenals het niet na
leven van de gestelde voorwaarden intrekking 

van de verleende ontheffing en invordering 
van de voor het ingeslagen katoen overeen
komstig artikel 70, laat te lid, gestelde zeker
heid tengevolge. 

80. Ter bedrukking of verving ingeslagen 
katoen, waarvoor de volgbrieven nog voor 1 
Juli 1934 zijn afgegeven, wordt verder behan
deld alsof de invoer op of na 1 Juli 1934 
had plaats gehad, met dien verstande, dat in 
de gevallen, voorzien in artikel 73, 75 , derde 
l id , 76, tweede lid. 78 en 79, tweede lid , het 
hiervoor alsnog te betalen of in te vorderen 
invoerrecht 10 percent in plaats van 7 percent 
van de waarde bedraagt. 

Post 91, onderdeel V. 
OngeblePkte en ongeverfde lakens. 

81. Ongebleekte en ongeverfde lakens, be
stemd om te worden gebruikt voor dekens in 
katoendrukkerijen, kunnen tegen betaling van 
een invoerrecht van 3 percent van de waarde 
worden ingevoerd, indi en de lakens geen min
der gewicht hebben dan 0.7 ki logram per m2 . 
en de aangifte, bedoeld bij artikel 120 der 
meergenoemde Al gemeene Wet, voorzien of 
vergezeld is van een onderteekende verklaring 
van den fabrikant-ontbieder, waarin de be
stemming als zoodanig is vermeld. 

Bij1.ondere bepaling n°. 3 op 
post n°. 104. Oliezuren, enz. 

82. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 
verleend voor door Onzen Minister van Fi
nanciën aan te wijzen goederen, vallende on
der post n°. 104, onderdeel II, letter B , van 
het tot de Tariefwet 1934 behoorende tarief, 
welke hier te lande zullen worden gevulcani
seerd of gesulfoneerd of zullen worden gebe
zigd voor het vervaardigen van met gevulca
niseerde of gesulfoneercle oliën amengestelde 
producten. 

2. De vrijdom, in het vorig 1 id bedoeld, 
wordt door of vanwege Onzen l\1inister van 
Financiën, onder door hem te stellen voor
waarden, toegekend. 

Bijzondere bepaling n°. II op 
post n°. 106. Sigarettenpapier. 

83. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 
verleend voor sigarettenpapier, dat hier te 
lande zal worden gebezigd voor de vervaardi
ging van sigaretten in sigarettenfabrieken. 

2. De vrijdom wordt toegekend door den 
inspecleur der invoerrechten, in wiens dienst
kring de fabriek is gelegen. 

3. De bij den inspecteur in te dienen aan
vraag om vrijdom houdt in: 

a. de gemeente, de straat en het nummer 
alwaar, en de kadastrale om chrijving van de 
panden, waarin de fabriek is gevestigd; 

b. de omschrijving van de soort van het 
sigarettenpapier, hetwelk in de fabricase zal 
worden gebezigd , te weten: igarettenpapier 
in den vorm van hulzen. in blaadjes, in vel
len, op rollen of anderszins. 

4. De inspecteur kent clen vrijdom toe 
onder de voorwaarden vermeld in de artikelen 
84 tot en met 87. 

84. 1. Bij den invoer van sigarettenpapier, 
waarvoor de vrij dom wordt verlangd, wordt de 
bestemming opgegeven in de aangifte voor-
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geschreven bij artikel 1_20 der meergenoemde 
A lgemeene Wet. 

2. Op die aangifte wordt, nadat voor het 
invoerrecht zekerheid is gesteld, een volgbriei 
afgegeven, waarin de bestemming wordt ver
meld. 

3. Het vervoer van het papier naar de fa
briek geschiedt onder ambtelijke verzegeling. 

85. 1. De inslag in de fabrie k heeft plaats 
onder toezicht van ambtenaren der invoerrech
ten. 

2. Dadelijk bij dien inslag boekt de fabri
kant het ingeslagen papier overeenkomstig de 
door den inspecteur te geven voorschriften, in 
een daarvoor bestemd register. 

3. De ambtenaren stellen op den volgbrief 
een verklaring nopens de ingeslagen hoeveel
heid en de boeking in het hiervoren bedoelde 
register. 

4. Bij schending van de verzegeling of bij 
een andere bevonden onregelmatigheid wordt 
de volgbrief niet gezuiverd en de gestelde ze
kerheid ingevorderd. 

86. De fabrikant is verplicht telkens wan
neer de inspecteur dit verlangt, te diens ge
noegen aan te toonen dat de ingeslagen hoe
veelheden inderdaad verbruikt zijn bij de 
vervaardiging van sigaretten in zijn fabriek 
of ongebruikt in zijn fabriek voorhanden zijn. 

87. Uitslag van sigarettenpapier a ls zoo
danig uit de fabriek is verboden, tenzij met 
schriftelijke toestemming van den inspecteur 
en onder daarbij door hem te stellen voor
waarden. 

88. De inspecteur kan bij gebleken mis
bruik of poging daartoe, alsmede bij het niet 
nakomen van de bepalingen, vastgesteld bij 
of ingevolge de artikelen 83 tot en met 87, 
onverminderd de bevoegdheid tot het instell en 
van bekeuring zoo daartoe termen bestaan, 
den fabrikant voor bepaalden of qnbepaalden 
tijd het recht ontzeggen om sigarettenpapier 
met vrijdom van invoerrecht in te slaan. 

89. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 
verleend voor sigarettenpapier, dat gebez igd 
wordt voor de vervaardiging van door Onzen 
Minister van Financiën aan te wijzen goede
ren, welke bij invoer niet of aan een lager in
voerrecht zijn onderworpen dan van sigaretten
papier is verschuldigd. 

2. De vrijdom in het vorig l id bedoeld 
wordt door of vanwege Onzen Minister van Fi
nanciën, onder door hem te stellen voorwaar
den, toegekend . 

3. Onze voornoemde Minister kan tevens 
bepalen in welke gevallen de vrijdom slechts 
ge deel tel ijk zal worden toegekend. 

Bijzondere bepaling n°. 3 op 
post n°. 129. Tabak enz. 

90. 1. Tabak en tabaksstelen kunnen vrij 
van invoerrecht worden ingevoerd, indien bij 
<:Ie visitatie, door overlegging van bescheiden 
afdoende wordt aangetoond, dat zij zijn be
stemd, hetzij om te dienen als landbemesting, 
hetzij om te worden gebezigd voor de ver
vaardiging van 60?.r Onzen Minister van F\: 
nanciën aan te w1Jzen producten, welke b1J 
invoer, anders dan in verpakten of getablet
teerden staat, niet aan invoerrecht zijn onder
worpen. De tabak of de tabaksstelen zull en 
bovendien .door toevoeging van een door voor-

noemden Minister te bepalen mengmiddel zoo
danig moeten zijn gedenatureerd, dat de goe
deren als genotmiddel niet meer zijn te ge
bruiken. 

2. Zijn dP goederen niet aldus gedenatu
reerd, dan geeft de ontvanger desverlangd 
tegen zekerhe idstelling voor de belasting een 
volgbrief _af, waarmede zij naa r de plaats van 
bestemm ing worden vervoerd. 

3. Het vervoer van de goederen naar de 
bestemming geschiedt tenzij door of vanwege 
Onzen voornoemden Minister anders wordt be
paald, onder ambtelijke verzegeling. 

91. 1. De inslag van niet gedenatureerde 
goederen door den ontbieder geschiedt onder 
toezicht van ambtenaren der invoerrechten. 
Bij dien inslag worden de goederen door toe
voeging van een mengmiddel als bedoeld is in 
het vorig artikel, ten genoegen van de ambte
naren zoodanig vermengd, dat zij als genot
middel niet meer zijn te gebruiken. 

2. Bij schending van de verzegeling of bij 
het bevinden van een andere onregelmatigheid 
wordt de volgbrief niet gezuiverd en de ge
stelde zekerheid ingevorderd. 

Bijzondere bepaling n° . 4 
op post n°. 135. Thee. 

92. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 
verleend voor thee, welke wordt gebez igd voor 
de vervaardig ing van producten, welke bij in
voer niet of aan een lager invoerrecht zijn 
onderworpen dan voor thee verschuldigd is. 

2. De vrijdom wordt door of vanwege On
zen Minister van Financiën, onder door hem 
te stellen voorwaarden, toegekend . 

Bijzondere bepaling n°. 9 op 
post n°. 148. Vruchten enz. 

93. 1. Er wordt vrijdom van invoerrecht 
verleend voor vruchten, vruchtdeelen , spece
rijen en drogerijen, welke worden gebez igd 
voor de vervaardig ing van aetherische ol iën 
en van andere door Onzen Minister van Fi
nanciën aan te wijzen goederen, welke bij in
voer. a nders dan in verpakten of getabletteer
den staat, niet aan invoerrecht zijn onder
worpen. 

2. De vrijdom wordt toegekend door den 
inspecteur der invoerrechten, in wiens dienst
kring de fabriek is gelegen, waar de vervaar
diging plaats heeft. 

3. De bij den inspecteur in te dienen aan
vraag om vrijdom houdt in: 

a. de gemeente, de straat en het nummer 
a lwaar, en de kadastrale omschrijving van dP 
panden, waarin de fabriek is gevestigd; 

b . een nauwkeurige opgave van de te ver
vaardigen goederen en van het artikel, waar
voor vrijdom wordt verlangd, alsmede een 
omschrijving van de verschillende bewerkin
gen , welke het artikel in de fabriek onder
gaat; 

c. de jaarlijks benoodigde hoeveelheid van 
het artikel , waarvoor vrijdom wordt verlangd. 

4. De inspecteur kent den vrijdom alleen 
toe, indien blijkt, dat het artikel, waarvoor 
vrijdom wordt verlangd, uitslui tend zal wor
den gebez igd voor de vervaard ig ing van aethe
rische oliën of van andere ingevolge het eerste 
lid van dit artikel aangewezen goederen. Hij 
stelt daarbij de hoeveelheid vast, welke per 
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kalenderjaar met vrijdom kan worden inge
slagen, a lsmede het m inimum van eiken in
slag, en kan tevens bepalen, dat bij de ver
vaard iging verkregen bijproducten overeen
komstig door Onzen Minister van Financièn 
te geven voorschriften worden vern ietigd of 
vermengd. 

5. Tenzij het artikel, waarvoor vrijdom 
wordt verlangd, bij den inslag in de fabriek 
overeenkomstig door Onzen voornoemden Mi
nister te geven voorschriften wordt vermengd, 
zal de vrijdom slechts worden verleend onder 
door dien Minister te stellen voorwaarden. 

6. Indien ingevolge het vierde of vij fde l id 
van dit artikel vermenging noodig is, wordt 
door den inspecteur tevens bepaald, of de 
mengmiddelen zullen worden geleverd door 
den vrij domgen ietende, dan wel op diens kos
ten door het Rij k. 

7. Door Onzen M inister van Financiën kan 
worden bepaald in welke gevallen de vrijdom 
slechts gedeeltel ijk zal worden toegekend. 

94. l. Bij den invoer van goederen, waar
voor vrij dom wordt verlangd, wordt na aan
g ifte volgens artikel 120 der meergenoemde 
Algemeene Wet, tegen zekerheidstell ing voor 
de invoerrechten een vnlgbrief afgegeven, 
waarin de bestemming van de goederen wordt 
vermeld. 

2. H et vervoer van de goederen naar de 
fa br iek gesch iedt, tenzij de inspecteur in zijn 
beschikking anders bepaalt, onder verzegeling 
of bewaking. 

3. De inslag in de fabriek heeft plaats on
der toezicht van ambtenaren, die onderzoeken 
of de goederen aan de voor den vrij dom ge
stelde eischen voldoen en in wier tegenwoor
digheid de vermenging, indien deze nood ig is, 
dadel ijk plaats heeft. 

4. B ij schending van de verzegeling of bij 
het bevinden van een andere onregelmatigheid, 
wordt de volgbr ief n iet gezu iverd en de ge
stelde zekerheid ingevorderd. 

95 . l. De met vrij dom ingeslagen, a l dan 
niet vermengde, goederen mogen tot geen 
ander doe l worden gebezigd dan waarvoor <le 
vrij dom is toegekend en mogen niet onver
werkt uit de fabriek worden uitgeslagen, ten
zij met schr iftelij ke toestemming van den in
specteur en onder daarbij te stellen voorwaar
den. 

2. H et is mede verboden : 
a. de mengmiddelen, waarvan de aanwe

zigheid of toevoeging als voorwaarde is ge
steld bij het toekennen van den vrijdom of 
welke aan bij de vervaardiging verkregen 
bijproducten zij n toegevoegd, geheel of gedeel
telij k a f te scheiden; 

b. mengm iddelen te verstrekken, welke n iet 
aan de gestelde eischen voldoen; 

c. middelen aan te wenden, waardoor een 
deugdel ijke vermenging kan worden belem
merd of belet of waardoor d ie vermenging 
kan worden verijdeld. 

3. De vrijdomgenietende moet voor de na
koming van deze bepal ingen en van de krach
tens het vij fde lid van artikel 93 te stellen 
voorwaarden zorg dragen. 

96. l. De ontvanger der invoerrech ten of 
accijnzen, onder wiens kantoor de fabriek is 
gelegen , houdt met betrekking tot de _met 
vrijdom ingeslagen goederen per kalenderJaar 

een reken ing met den vrijdomgenietende. 
2. Indien meer is ingeslagen, dan de hoe

veelheid, waarvoor volgens de besch ikking 
over het loopende kalenderjaar vrijdom is toe
gekend, wordt voor hetgeen is ingt-slagen 
boven deze hoeveelheid de volgbrief niet ge
zuiverd en het invoerrech t zoo noodig op de 
gestelde zekerheid verhaald. 

3. De vrijdomgenietende levert bij het einde 
van het jaar ten kantore van den ontvanger 
een schriftelijke en onderteekende opgave in 
van de hoeveelheid met Vl' ij dom ingeslagen 
goederen welke bij den afloop van dat t ijdvak 
nog ongebruikt voorhanden zij n. 

4. Deze hoeveelheid wordt a ls eerste inslag 
in het volgend jaar beschouwd en a ls zoo
danig op de in het eerste lid bedoAlde reke
ning gebracht. 

5. Zoolang de voorrr.dde opgave n iet is 
gedaan, wordt geen nie uwe inslag toegelaten. 

6. De ambtenaren zij1, bevoegd, met mach
t iging van den ontvanger, te a ll en t ij de de 
hoeveelheid van de voorhanden met vrijdom 
ingeslagen goederen en de daaruit of daar
mede bereide producten in de fabri ek op te 
nemen. 

97. De inspecteur, d ie den vrijdom heeft 
toegekend, kan bij gebleken m isbru ik of po
ging daartoe, a lsmede bij het n iet nakomen 
van de hier gegeven voorsch r iften of bij het 
niet in acht nemen van de krachtens het vij fde 
lid van artikel 93 gestelde voorwaarden , on
verminderd de bevoegdheid tot het instellen 
van bekeuring zoo daartoe termen bestaan, 
den vrij domgenietende voor bepaalden of on
bepaalden t ijd het recht ontzeggen om goede
ren met vrij dom van invoerrecht volgens ar
tikel 93 van d it beslui t in zijn fabri ek in te 
slaan. 

Bijzondere bepaling n°. 4 op 
post n°. 151. Explos ie- en 
ontstekingsmiddelen ten be
hoeve van het mijnbedrijf. 

98. l. Er wordt vrijdom van invoerrecht 
verleend van door Onzen M inister van Finan
ciën aan te wijzen explosie- en ontsteki ngs
m iddelen ten behoeve van het mijnbedrij f. 

2. De vrijdom wordt toegekend door den 
inspecteur der invoerrechten in wiens dienst
kring de mijn, waar de m iddelen zullen wor
den gebezigd, is gelegen. 

3. De bij den inspecteur in te dienen aan
vraag om vrij dom houdt in: 

a. de aanwij zing van de plaats, waar de 
m ijn is gelegen; 

b. de omsch r ijv ing van de soort van de 
explosie- en ontstekingsmiddelen, waarvoor 
vrijdom wordt verlangd. 

4. Ile inspecteur kent den vrijdom toe on
der de voorwaarden en bepalingen vermeld in 
de artikelen 99 tot en met 103. 

99. l. Bij den invoer van explosie- en ont
stekingsmiddelen, waarvoor vrijdom wordt 
verlangd, wordt de bestemming opgegeven i11 
de aangifte voorgeschreven bij artikel 120 der 
meergenoemde Algemeene Wet. 

2. Op d ie aangifte wordt, nadat voor het 
invoerrecht zekerheid is gesteld , een volgbr ief 
afgegeven, waarin de best.emm ing wordt ver
meld. 

3. Het vervoer van de explosie- en ontste-
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king;middelen naar de mijn geschiedt onder 
ambtelijke verzegeling of bewaking. 

100. 1. De inslag op het afgesloten terrein 
van de mijn heeft plaats onder toezicht van 
1mbtenaren der invoerrechten. 

2. Dadelijk bij den inslag worden de inge
slagen explosie. en ontstekingsmiddelen, over
eenkomstig de door den inspecteur te geven 
voorschriften, geboekt in een daarvoor be
stemd register. 

3. De ambtenaren stellen op den volgbrief 
een verklar ing nopens de ingeslagen hoevee l
heid en de boeking in het hiervoren bedoelde 
register. 

4. Bij schending van de verzegeling of bij 
het bevinden van andere onregelmatigheid 
wordt de vol gbrief niet gezuiverd en de ge
stel de zekerheid ingevorderd. 

101. De mijnonderneming is verplicht tel
kens wanneer de inspecteur dit verlangt, te 
diens genoegen aan te toonen, dat de inge
slagen hoeveelheden inderdaad zijn verbruikt 
ten behoeve van het mijnbedrijf of ongebruikt 
op het terrein van de mijn voorhanden zijn . 

102 . H et is verboden de met vrijdom van 
invoerrecht ingeslagen explosie- en ontste
kingsmiddelen buiten het afgesloten tenein 
van de mijn te brengen, tenzij met schr ifte
lijke toestemming van den inspecteur en onder 
daarbij door hem te stellen voorwaarden. 

103. De inspecteur kan bij gebleken mis
bruik of poging daartoe, alsmede bij het niet 
nakomen van de bepalingen, vastgeste ld bij 
of ingevolge de artikelen 98 tot en met 102, 
onverminderd de bevoegdheid tot het instell en 
van bekeuring zoo daartoe termen bestaan, de 
mijnonderneming voor bepaalden of onbepaal
den tijd het recht ontzeggen om explosie- en 
ontstekingsmiddelen met vrijdom van invoer
recht in te si aan. 

Bijzondere bepaling n°. 3, letter a, 
op po" t n°. 160. Liksteenen. 

104. Onze Minister van Fiuanciën is ge
machtigd orri onder de noodige voorzieningen 
te vergunnen, dat door depothouder van land
bouwzout als bedoeld zijn in hoofdstuk III van 
Ons bes] uit van 2 Maart 1912 (Staatsblad, n°. 
98), buitenlandsche I iksteenen zonder betaling 
van invoerrecht worden ingeslagen, ten einde 
aan veehouders te worden a fgeleverd. 

Algemeene bepalingen. 

105. Waar in dit besluit wordt gesproken 
van ingezetenen, worden daaronder verstaan 
alle personen , die hun werkelijke woonplaats 
binnen het Rijk hebben. 

106. Een ingevolge de bepalingen van dit 
besluit toegekende doorloopende vrijdom ver
valt, zonder dat daartoe intrekking noodig is: 

1°. indien het bedrijf, ten behoeve waar
van de vrijdom is toegekend, wordt verplaatst 
of in andere handen overgaat; 

2°. ind ien gedurende drie achtereen volgen
de kalenderjaren van den vrijdom geen ge
bruik is gemaakt. 

107. Waar in de artikelen 63 tnt en met 
104 van dit bes] uit wordt gesproken van "in
voerrecht" , is daaronder te verstaan het in
voerrecht, hetwelk wordt geheven krachtens ar
tikel 1, eerste en tweede lid der Tariefwet 1934. 

108. De bij het in werking treden van di t 

besluit krachtens vroegere be pal in gen reeds 
toegekende vrijdommen, zu llen voor zoover zij 
met de bepalingen van de Tariefwet 1934 en 
van dit besluit vereenigbaar zijn, geacht wor
den krachtens dit besluit te zijn verleend. 

109. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel " Vrijdommenbesluit" , mits 
met bijvoeging van het jaar van het Staats
blad,, waarin het is geplaatst. 

110. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 J anuari 1936. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van di t besluit, dat in het 
Staatsblad, zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 29sten November 1935. 

s. 687. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u cl. 

( Uitgeg. 13 Dece,nber 1935. ) 

30 Nove1nber 1935. BESLUIT tot w1Jz1g111g 
van het Koninklijk besluit van 3 J anuari 
1930 (Staatsblad n°. 3) tot vaststelling 
van de premiën voor de verplichte ziekte
verzekering, zooals dat bes] uit laatstel ijk 
is gewijzigd hij Koninklijk besluit van 7 
Juni 1935 (Staatsblad n°. 336). 

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

Sociale Zaken van 25 November 1935, n°. 
2943, afcleeling Arbeidersverzekering-: 

Gezien de artikelen 63, eerste lid . 64. 68 en 
69. eerste en derrie lid , der Ziektewet (door
loopende tekst, bekend gemaakt hij Ons be
sluit van 28 Januari 1935, Staat , blarl n°. 32) ; 

Hehhen /l"Oedg-evonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 3 Janüari 1930, 

Staatsblad n°. 3, tot vaststelling van de pre
miën voor de verplichte ziekteverzekering, 
laatste lijk gewijzigd bij Ons besluit van 7 
Juni 1935 , Staatsblad n°. 336, en te bepalen 
als volgt: 

Art. 1. N a artikel 4 van Ons vorengenoemd 
g-ewijzigd besluit van 3 Januari 1930. Staats
blad n°. 3, wordt een nieuw artikel inge
voegd, luidende: 

"Art. 5. In afwijking van het bepaal de in 
de ar'ikelen 1 en 2 bedraagt voor het gebied 
van alle Raden ' van Arbeid de premie voor 
verzekerden, die bij wijze van werkverschaf
fing zijn te werk gesteld aan administratieve 
werkzaamheden 2 %, indien de werkzaamhe
den worden verricht in dienst van een onder
neming, waarin uitgeoefend wordt een der be
drijven genoemd in artikel 2 onder A: .. 3 %", 
indien de werkzaamheden worden verricht in 
dienst van een onderneming, waarin uitgeoe
fend wordt een der bedrijven, genoemd onder 
A bi..: ,,4 .3 o/n" , en indien de werkzaamheden 
worden verricht in dienst van een onderne
ming-, waar in uitgeoefend wordt een der be
drijven. genoemd onder B: ,.4.75 %" van het 
loon . <lat voor het tijdperk, waarover de beta
ling loopt. krachtens het bepaalde bij artikel 
68 der Ziektewet voor premiebetal ing in aan
merki ng komt. 

2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 
69. eerste I id, der Ziektewet en behoudens het 
daarin voorziene geval, is voor de in het eerste 
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lid bedoelde verzekerden van de premiepercen
tages, vastgesteld in dat lid verschuld igd door 
den werkgever onderscheidenlijk 1 %, 1.5 %, 
2.15 % en 2.375 % en door den verzekerde 
onderscheidenlijk 1 %, 1.5 %, 2.15 % en 
2. 375 %". 

Art. II. Het bepaalde in artikel I wordt 
voor de eerste maal toegepast bij de vaststel
ling der premie, verschuldigd over Joon, ver
diend over tijdvakken, gelegen na 30 Juni 
1935. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslu it, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 30sten November 1935. 

s. 688. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. SI i n ge n be r g. 
( Uitgeg. 17 December 1935.) 

3 December 1935. BESLUIT, betreffende het 
krankzinnigengesticht "Maasoord" te Poor
tugaal. 

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

Binnenland che Zaken van 29 November 1935, 
n°. 10819, Afdeeli ng Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 Apri l 1884 (Staats
blad n°. 96), zooals die sind dien is gewijzigd ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Ons besluit van 2 J uni 

1917 (Staatsblad n°. 455), zooals dat sindsdien 
is gewijzi gd, te bepalen: 

Art. 1. Aan het bestuur van de gemeente 
Rotterdam wordt vergunning verleend elf pa
viljoenen van "Maasoord", gelegen in de ge
meente P oortugaal, in te richten tot een ge
sticht voor krankzinnigen overeenkomstig de 
overgelegde teekeningen en daarbij gegeven 
beschrijving. 

2. De overige zes paviljoenen worden ge
zamenlijk onder de voorwaarden, vermeld in 
art . 11 , aangewezen a ls een inrichting, welke 
niet a ls een gesticht wordt be chouwd, ook 
wanneer daar in meer dan twee krankz inni gen 
worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

3. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
bepaalt voor elk paviljoen het tijdstip waarop 
dit in gebruik mag worden genomen en het 
maxi mum van het aantal verpleegden, dat 
daari n mag worden opgenomen. 

4. In het gesticht voor krankzinn igen mo
gen niet meer dan 632 krankzinn igen, 294 
mannen en 338 vrouwen, verpleegd worden. 

Evenwel mogen gedurende het tijdvak, e in
digende 31 December 1940, in het gesticht 
nog 22 mannen en 30 vrouwen verpleegd wor
den. 

5. In de inrichting, bedoeld in artikel 2, 
mogen niet meer dan 154 mannen en 158 
vrouwen verpleegd worden. 

6. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenl andsche Zaken mogen op het 
terrein van Maasoord geen opstallen, tenzij 
overeenkomstig de teekeningen en beschrijving, 
bedoeld in arti kel 1, worden opgericht en mag 

niet aan derd.en de beschikking over eenig deel 
van dit terre in worden gegeven. 

7. Zonder toestemming van Onzen Ministe, · 
van Binnenlandsche Zaken mag in de gebou
wen van :Maasoord, de rioleering en verdere 
inrichtingen op het terrein, zoomede de af
rastering van het terrein en in de omheining 
van de tuinen geen verandering worden aan
gebracht, welke tengevolge zou hebben, dat zij 
niet meer geheel overeenstemden met de tee
keningen en beschrij ving, bedoeld in artikel 1. 

8. I n elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op een duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal perso
nen, waarvoor het bestemd is. 

9. De geneeskundige behandeling der vel"
pleegden in Maasoord wordt opgedragen aan 
ten minste zes geneeskundigen, die gevestigd 
moeten zij n in woningen op het terre in van 
Maasoord, en daarbuiten geen geneeskundi ge 
practijk mogen uitoefenen. 

10. V an elke opneming, ontsl ag of overlij 
den van een verpleegde wordt binnen twee 
weken eene schriftelijke kennisgeving gezon
den aan diengene der inspecteurs , bedoeld in 
artikel 1 der wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), die door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken belast is met het toe
zicht op Maasoord. 

ll. De voorwaarden, bedoeld in artikel 3, 
lu iden a ls volgt: 

1. Tot de inrichting wordt te allen tijde 
vrije toegang ve rl eend aan den inspecteur, be
last met het toezicht op " M aasoord". 

2. H et bestuur, de geneeskundigen, verbon
den aan de inrichting, benevens het over ige 
aldaar werkzame personeel, geven den in
specteur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting maken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd , nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie
denis, zoomede van den toestand van de vel"
pleegden in lichamel ijk, geestelijk en maat
sch appelijk opzicht, van de wijzig ingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vall en en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; u it deze aanteeke
ningen moet voorts nu en dan blijken of voort
zetting van de verpleging in de inrich t ing nog 
noodzakelijk of wenschelij k is. Zij worden na 
het ontslag of overlijden van den verpleegde 
zorgvuldig bewaard gedurende vijf en twintig 
jaren. 

Van deze aanteekeningen wordt aan den 
inspecteur op zijn verlangen inzage gegeven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schr iftelijk te wenden tot de hoofd en der 
Departementen van Algemeen be tuur, tot den 
inspecteur en tot den Officier van J ustitie. 

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

ouders of van den voogd, ingeval de ver
pleegde staat onder ouderlijke macht of voog
dij; 

b. op schrift.e lijke verklaring van den eel"
sten geneeskundige, dat zijne verpleging in de 
inrich• ing niet langer noodzakel ij k of wen
sche!ijk is; 

c. op verlangen van den inspecteur. 
6. In acht worden genomen de nadere voor-
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schriften, welke door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken ten aanzien van het 
bepaalde in dit artikel mochten worden ge
geven. 

12. Aan den inspecteur wordt te a ll en tijde 
vrije toegang verleend tot de dienstgebouwen 
van "Maasoord". 

13. Het bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 3, 6, 7, 
en 11, zoomede een copie van de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 1, aanwe
zig zijn in "Maasoord" en aan den inspecteur 
zoomede aan den Officier van Justitie, te allen 
tijde op verlangen ter · inzage worden voorge
legd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 3den December 1935. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

{ Uitgeg. 17 Decemb er 1935.) 

s. 689. 

3 Decem ber 1935. B:t!;SLUIT tot nadere aan
vulling van het Reglement voor het W e
duwen- en Weezenfonds der Europeesche 
Officieren van het Nederlandsch-Indische 
Leger. 

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

Staat, Minister van Koloniën van 9 November 
1935, Afdeeling Kabinet n°. 2; 

Den Raad van State gehoord {advies van 26 
November 1935, n°. 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 November 1935, Af
deeling Kabinet, n°. 2; 

Den Volksraad gehoord; 
Gelet op artikel 70 van de Indische Staats

regel ing, zoomede op artikel 2 der Wet van 
den 31sten Mei 1929 {Nede1·landsch Staatsblad 
n°. 296, I ndisch Staatsblad n° . 323); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: . 
Art. 1. Het bij artikel 1 van Ons besluit 

van 27 September 1923 (Nederlandsch Staats
blad n°. 466, Indisch Staatsblad n°. 543, Gou
vernementsblad van Suriname n°. 89, Publi
catieblad van Curaçao n°. 90) vastgeste lde 
Reglement voor het Weduwen- en Weezenfonds 
der Europeesche Officieren van het Neder
landsch-lndische leger, zooals dit reglement 
sedert is aangevuld en gewijzigd, laatstelijk bij 
Ons besluit van 4 Mei 1935 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 235, Indisch Staatsblad n°. 168, 
Gouvernementsblad van Surinam e n°. 77, Pu
blicatieblad van Curaçao n° . 57) ondergaat de 
volgende nadere aanvu 11 ingen: . 

I. Aan het einde van l id 6 van artikel 29 
wordt een nieuwe alinea ingelascht, luidende 
als volgt: . 

Als hoogste bezoldiging zal voor 2de lu1te
n;~ts gelden een maandelijksche bezoldiging 
van f 300 en voor le luitenants, officieren 
v,an gezondheid 2de klasse, militaire apothe
kers 2de klasse en militaire paardenartsen 2de 
klasse een maandelijksche bezoldiging van 
f 500." 

II. In lid 8 van artikel 29 wordt tusschen 
de eerste en tweede alinea een nieuwe alinea 
ingelascht, luidende: 

"Als hoogste bezoldiging zal voor de 2de 
luitenants gelden een maandelijksche bezoldi 
g ing van f 300 en voor le luitenants, officieren 
van gezondheid 2de klasse, militaire apothe
kers 2de klasse en militaire paardenartsen 2de 
klasse een maandelijksche bezoldiging van 
f 500." 

2. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 April 1934. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal w01·den geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den December 1935 . 

s. 690. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Colij n. 
(Uitgeg. 17 De(}ember 1935.) 

4 Decembe,· 1935. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het B ezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934 (Staatsblad 1933, 
n°. 783) , laatstelijk gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 15 November 1935 . (Staats
blad n°. 655), zoom ede tot verlaging van 
buitengewone weddeverhoogingen, toela
gen, kortingen, e. d. , bedoeld in vorenge
noemd Bezoldigingsbesluit. 

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

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van 8 November 1935 
n°. 458, Kabinet M.R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet en op 
artikel 125, eerste lid , der Ambtenarenwet 
192~: 

Den Raad van State gehoord {advies van 26 
November 1935, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 30 November 1935, n°. 
495, Kabinet M.R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het B e
zoldigingsbeslui t Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934 opnieuw te wijzigen, zoomede de buiten
gewone weddeverhoogingen, toelagen, kortin
gen e.d., bedoeld in vorengenoemd Bezoldi
gingsbesluit, te verlagen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 
Art. 1. Alle op grond van vorenbedoeld 

Bezoldigingsbesluit en de daarbij behoorende 
bijlagen toegekende en toe te kennen bezoldi
gingen - te weten all e wedde- en loonbedra
gen (zoowel die van de vaste wedden als die 
van de minima, periodieke verhoogingen en 
maxima) - zoomede alle in genoemd Besluit 
of in vor ige Bezoldigingsbesluiten Burgerlijke 
Rijksambtenaren vermelde, c.q. op grond daar
van, dan wel in verband daarmede, toegeken
de, weddeverhoogingen boven het maximum 
van de schaal, toelagen, belooningen, vergo6-
dingen, kortingen, limieten e.d. worden met 5 
ten honderd verlaagd, met dien verstande, 
dat: 

a. het in artikel 21, eerste lid, onder a, 
van genoemd Besluit aangegeven minimum-
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bedrag ad f 60 per jaar voor de ki nder toelage 
der am btenaren op jaarloon en het in artikel 
24, zevende l id, van dat Beslu it aangegeven 
min imumbedrag ad f 1.15 per week of f 5 per 
maand voor de kindertoelage der ambtenaren 
op m aand. en weekloon, buiten deze verlaging 
vall en ; 

b. de verlaging va n de weddeverhoogingen 
boven het maximum van de schaal , toelagen, 
belooningen, vergoedingen, kortingen e.d. a ls 
vorenbedoeld achterwege blij ft, indien deze 
zijn ui tgedrukt in een procentisch deel of 
worden berekend naar evenredigheid van in 
dat Besluit of in vorige Bezoldigingsbesluiten 
Burger lij ke Rijksam btenaren vastgestelde, met 
5 ten hoiaderd te verlagen, wedden; 

c. de hed ragen, vermeld in het in a r t ikel 6, 
vierde l id , van vorenbedoeld Bezold igingsbe
sluit genoemde Rijkskleedingbeslu it , ongewij
zigd gehandhaafd blijven. 

2. Di t besluit treedt in werking met ingang 
van 1 J anuar i 1936, behalve voor de ambtena
ren op maand- en week loon, wier standplaats 
in de a ls bij lage E aan het Bezoldig-ingsbe
slui t Burgerlij ke Rijksambtenaren 1934 ge
hechte lijst gerangschikt is in de v ierde klasse, 
ten aanzien van wie de verlaging. a ls hedoeld 
in a r t ikel 1 van dit besluit, op 1 J uli 1936 in
gaat. 

Onze Ministers, hoofden der departementen 
van a lgemeen bestuur, zijn, ieder voor zoovee l 
hem betreft, belast met de uitvoering- van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worJen 
gepl aatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 4den Decemher 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
Minister van Koloniën . 

Voorzitter van den R aad van Ministers, 
H . Co lijn. 

( Uit geg. 6 Decemb er 1935 . ) 
s. 691. 
5 December 1935. BESLUIT, betreffende het 

krankzinnigengesticht te Castricum. 
W ij WILHE LMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

B innenl andsche Zaken van 2 December 1935 , 
n°. 12074, Afdeeli ng Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 Apr il 1884 (Staats
blad n°. 96) , zooals d ie laatstelijk is gewijzigd; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

E enig artikel. 
Artikel 2 van Ons beslu it van 22 Maart 1904 

(Staatsblad n°. 65), zooals dat laatstelijk is 
gewijzigd bij Ons beslu it van 7 October 1931 
(S taatsblad n°. 412) word t gelezen als volgt: 

" I n het gesticht, bestaande uit 3 pavil joenen 
voor mannen, 4 pav il joenen voor vrouwen en 
de noodige dienstgebouwen mogen niet meer 
dan 931 krankzinnigen, 402 mannen en 529 
vrouwen worden verp leegd. 

Evenwel mogen gedurende het t ijdvak eindi
gende 31 December 1940 in het gesticht nog 
46 mannen en 46 vrouwen worden verpleegd. 

Onze Minister van Bin nenl andsche Zaken 
bepaal t na de voltooiing van elk paviljoen het 
tijdsti p, waarop di t in gebruik mag worden 
genomen en het maximum van het getal ver
pleegden, dat daar in mag worden opgenomen ." 

Onze Mi nister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de ui tvoering van di t beslu it, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 5den December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken , 
J . A. d e W i l cl e. 

(Uitgeg. 17 Decem ber 1935.) 
s. 692. 
5 Dece1nber 1935. BESLUIT , houdende wij

ziging van het K oninklijk Besluit van 5 
December 1932 (Staatsblad n° . 580}, re
gelende de aanwijzing van de gezagsgebie
den van Stellingcommandanten en territo
riale bevelhebbers. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen M inister van 

Staat, Minister van Defens ie a . i. van 30 No
vember 1035, Geheim Litt. z203: 

Overwegende, dat de wenschelij kheid is ge
bleken wijziging te brengen in de gezagsge
bieden van den Commandant der Ve t ing H ol
land , den Commandant van de Stell ing van 
Den H elder en van den Terr itorial e-bevelheb
ber in Friesland enz., zooals deze zijn vastge
steld bij Kon inklijk beslu it van 5 December 
1932 (Staatsblad n°. 580); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig Artikel. 
H et Koninklijk Beslu it van 5 December 193::: 

(Staatsblad n°. 580) wordt gewijzigd a ls volgt: 
1 °. In bij lage I wordt in het gestelde onder 

.,1°. H et Noordfront (S telling van Amster
dam)" in de 2de kolom achter "Medembli k" 
een noot (a) geplaatst. 

2°. In bijlage I word t het gestelde in de 
laatste zin nede gelezen : 

Het gedeelte van het IJsselmeer, gelegen ten 
zu iden van de I ij n, gevormd door de zuid-oost
grens van de gemeente Wieringen en de zuid
oostgrens van de gemeente W onseradeel . 

3°. In bijlage II wordt in het gestelde onder 
A. Te l and., in de 2e kolom achter " Fries
la nd", onder "Schiermonn ikoog", ingevoegd : 
·wonseradeel. 

4°. I n bijl age II wordt het gestelde in de 
laatste zin nede gelezen : 

Bovend ien a ls watergebied het gedeelte van 
het IJsselmeer en de W adden, begrepen tus
schen de lij n, gevormd door de zuidoostgrens 
van de gemeente Wieringen en de zuidoost
grens van de gemeente Wonseradeel en de lij n 
getrokken in recht noord-oostelijke richting 
van het punt, waar de gren tusschen de ge
meen ten Uith'ltizernieedcn en ' t Zandt de kust 
ontmoet. 

5°. In bijl age IV wordt het gestelde onder 
A . Te land. gelezen : 
De provinciën Friesland en Groningen, beide 

voor zoover gelegen op den vasten wal en, 
voor zooveel Friesland betreft, met uitzonde
ring van de gemeente lVonseradeel , alsmede 
Drenthe. 

Onze M iniste,· van Defensie is belast met de 
uitvoering van di t bes] uit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Graven hage, den 5den December 1935. 
WILHELMI NA. 

De Minister van Staat, 
1lfinister van Defensie a. i ., 

H . Co I ij n . 
(Uitgeg. 20 December 1935.) 
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5 Decernb er 1935. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
nieuwe voorschriften voor goederen, welke 
slechts voorwaardelijk ten vervoer zijn toe
gelaten, vormende Bijlage I van het op 23 
October 1924 te Bern gesloten internationaal 
verdrag betreffende het goederenvervoer 
per spoorweg (Staatsblad 1928, n°. 180), 
welke voorschriften door de Commissie 
van deskundigen, bedoeld in artikel 60, 
§ 2, van genoemd verdrag zijn vastgesteld 

·in haar zitting van Juli 1934. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de door de Commissie van deskun

digen, bedoeld in artikel 60, § 2, van het op 
23 October 1924 te Bern gesloten internatio
naal verdrag betreffende het goederenvervoer 
per spoorweg (Staatsblad 1928, n°. 180), in 
haar zitting van Juli 1934 vastgestelde nieuwe 
voorschriften voor goederen, welke slechts 
voorwaardelijk ten vervoer zijn toegelaten, vor
mende Bijlage I van genoemd verdrag, van 
welke voorschriften een afdruk en eene ver
taling bij dit Besluit zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat genoemde voorschriften op 
1 Mei 1935 zijn in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 30sten Novem
ber 1935, Directie van het Protocol, n°. 
39404; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
genoemde voorschr iften, alsmede· de verta

ling daarvan, te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuu1·, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 5den December 1935. 

WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
D e G ra e f f. 

(Uitgeg. 20 D ecember 1935.) · 

VERTALING. Bijlage I. (Art. 4.) 

VOORSCHRIFTEN VOOR GOEDERE ' , 
W ELKE SLECHTS VOORW AARDELIJJ{ 

TEN VERV OER ZIJN TOEGELAT.E . 

(Tekst, in Juli 1934 vastgesteld door de Com
missie van deskundigen voor de Bijlage I.) 

Inl eiding . 
1 

De in de Bijl age I vermelde goederen moe
ten in den vrachtbrief met de in de Bijlage 
voorkomende benaming worden genoemd. Deze 
benam in_g moet rood worden onderstreept. 

1 De Fransche tekst der voorschriften is niet 
opgenomen. 

L. & S. lll35. 

De stoffen, welke onder de klassen I, II en 
VI kunnen worden gerangschikt, doch daarin 
niet bij name zijn genoemd, zijn van het ver
voer uitgesloten. De goederen, welke onder de 
klassen III, IV en V kunnen worden gerang
schikt, doch daarin niet bij name zijn ge
noemd, worden onvoorwaardelijk ten vervoer 
toegelaten. 

3 
De in Bijlage I genoemde goederen mogen 

in één collo worden samengepakt: 
a. met in de Bijlage niet genoemde goede

ren, mits dit ingevolge hoofdstuk B. der ver
voersvoorwaarden van de betrokken klasse is 
toegestaan; 

b. met andere in Bijlage I genoemde goede
ren, mits zulks voor elk der samen te pakken 
goederen ingevolge hoofdstuk B. der vervoers
voorwaarden van de betrokken klasse uitdruk
kelijk is toegestaan. 

4 
De in Bij lage I genoemde goederen mogen 

met elkander of met andere goederen in den
zelfden wagen worden geladen, indien zulks 
ingevolge hoofdstuk F. der vervoersvoorwaar
den van de betrokken klasse niet is verboden. 

6 
Voor zoover ingevolge hoofdstuk C. der ver

voersvoorwaarden van de betrokken klasse het 
tegendeel niet is bepaald, mogen de in Bijlage 
I genoemde goederen onbeperkt als snelgoed, 
zoomede met de aanwijzing "station restante" * 
ten vervoer worden aangenomen. 

6 
Voor zoover de hierna volgende bepalingen 

het aanbrengen van etiketten overeenkomstig 
de aan het slot der Bijlage voorkomende mo
del! en voorschrijven, moeten deze door den 
afzender aan de colli zijn bevestigd bij voor
keur door opplakking of door bevestiging op 
een andere geschikte wijze; a ll een indien de 
aard der colli dit niet toelaat, mogen zij, ge
plakt op karton of op plankjes, stevig aan de 
colli zijn bevestigd. In plaats van deze etiket
ten mogen de afzenders op de colli onuitwisch
bare teekens aanbrengen, die volkomen moeten 
overeenstemmen met de voorgeschreven mo
dellen. 

7 
Voor zoover in Bijlage I opschriften op de 

verpakkingsmiddelen zijn voorgeschreven, moe
ten deze in een der officiëele talen van het 
land van afzending zijn gesteld. Bovendien 
moet de afzender een Fransche, Duitsche of 
Italiaansche vertaling bijvoegen, tenzij in de 
inter11ationale tarieven of in bijzondere over
eenkomsten tusschen de spoorwegbesturen an
ders is bepaald. 

* Totdat de nieuwe I. 0. G. van 23 Novem
ber 1933 in werking treedt, mogen geenerlei 
goederen van de klassen Ia, Ib, Ic, Id, Ie en 
II geadresseerd worden: station restante (zie 
art. 6, § 6h van de I. 0. G. van 23 October 
1924). 

69 
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KLASSE I. - Ontplofbare stoffen. 

Ia. Ontplofflngsmld<lelen (springstoffen, 
voortdrijV'ende middelen In vuurwapens 

en andere soortgelijke stoffen). 1 

T en vervoer worden slechts toegelaten de 
hierna genoemde stoffen: 

8 

A. SPRINGSTOFFEN. 2 

1 e Groep. 

Springstoffen welke als stukgoed niogen 
worden vervoerd. 

1. Ni trocell ulose (schietkatoen, collodium
wol ), te weten: 

a. vlokvormige, niet geperste, bevattende 
ten hoogste 75 gewichtsdeelen droge stof en 
ten minste 25 gewichtsdeelen 

water, 
of alcohol {aethylalcohol, propylalcohol, bu

tyla lcohol, amylalcohol of mengse ls van deze 
alcoholen), 

of water en alcohol, 
of alcohol en kamfer, 
of xylol ; bij mengsels met xylol mag het 

sti kstofgehalte van de nitrocellulose niet hoo
ger zij n dan 12 pct. ; 

b. geperste, bevattende ten hoogste 85 ge
wich tsdeelen droge stof en ten minste 15 ge
wichtsdeelen water. 

De n itrocellulose moet voldoen aan de vol
gende stabi li teitsvoorwaarden: 

gedurende twee uren blootgesteld aan een 
temperatuur van 132° C, mag de afsche id ing 
van stifstofoxyde ten hoogste 3 cm3 per g 
nitrocell ulose bedragen; de ontvlammingstem
peratuur moet liggen boven 180° C. 

9 
2. Tri n it rotoluol. 

10 
3. Hexanitrodiphenylamine en pikrinezuur. 

11 
4. Organische nitroverbindingen, niet ge

vaarlijker dan pikrinezuu r , bestemd voo r we
tenschappelij ke of pharmaceutische doeleinden, 
elk in hoeveelheden van ten hoogste 500 g en 
tezamen van ten hoogste 5 kg netto-gewicht, 
overeenkomende met een bruto-gewicht va n ten 
hoogste 15 kg. 

1. S•offen, welke bij aanraking met een vlam 
niet kunnen ontploffen en die voor stooten of 
wrijven niet gevoel iger zijn dan d initrobenzol , 
behooren niet tot de ontplofbare stoffen in den 
zin van deze bepalingen . 

Bij het ten vervoer aanb ieden van een derge
lijke stof moet de afzender in den vrachtbrief 
verklaren: ,,De zending is niet onderworpen 
aan de bepalingen voor ontplofbare stoffen 
van Bijl age I, I. 0. G .". 

2 In de springstoffen mag de nitrog lycerine 
geheel of gedeeltelij k zijn vervangen door nitro
glycol of dinitrochloorhydrine of door een ge
nitreerd mengsel van glycerine en sorbiet of 
door een genitreerd mengsel van glycol of 
chloorhydrine en sorbiet of door een gen itreerd 
mengsel van glycerine, sorbiet, glycol of ch loor
hydrine, in de laatste drie gevall en met een 
toevoeging van diphenylamine. 

12 
5. Ammoniumnitraatspri ngstoffen, te weten: 
niet gegelatineerde ammon iumnitraatspring

stoffen en gegelati neerde ammoniumnitraat
sprinstoffen (gegelatineerd met d initrochloo r
hydrine of met dinitroglycol), 

onder voorwaarde dat zij gedurende 48 uren 
onafgebroken blootgesteld aan een tempera 
tuur van 75° C, geen stikstofoxyde afscheiden 
en __ zij, zoowel vóór a ls na de proef, bij stoot, 
wnJving of ontsteking n iet gevaarlij ker zij n 
dan een vergelijkingsspringstof van de vol
gende samenste l I ing: 80 pct. ammoniumni
traat, 12 pct. trinitrotoluol , 4 pct. houtmeel en 
4 pct. nitroglycerine. 

Deze springstoffen moeten volgens de voor
schriften van het land van afzending krach
tens de mildste der voor deze spri ngstoffen 
geldende bepalingen kunnen worden vervoerd. 

13 
6. Met buskruit overeenkomende spri ngstof

fen (mijnkruit) van de volgende samenstel 
ling: 

Mengsels van 70 tot 75 pct. natriumsalpeter, 
waarvan tot ten hoogste 20 pct. van de totale 
hoeveelheid springstof mag zij n vervangen 
door kal iumsal peter, 9 tot 11 pct. zwavel en 
10 tot 15 pct. steen- of bru inkool , onder voor
waarde, dat zij vo lgens de voorschr iften van 
het land van afzending, krachtens de m il dste 
der voor deze spr ingstoffen ge ldende bepa
lingen mogen worden vervoerd. 

2 e Groep. 

Springstof/en, welke slechts als wagenladinr1 
niogen. worden vervoerd. 

14 
7. Organische n itroverbindingen, voor zoo

ver zij , gedurende 48 u ren onafgebroken bloot
gesteld aan een temperatuur van 75° C, geen 
gewich tsverander ing onde rgaan en zij , bij 
stoot, wrijving of ontsteking, niet gevaarlijker 
zij n 

voor wat betreft de in water niet oplosbare. 
dan tetran itromethylan il ine 1 , 

en voor wat betreft de in water oplosbare. 
da n tr initroresorc ine. 

ló 
8. Chloraat- en perchloraatspringstoffen 

(mengsels van ch loraten of perchloraten van 
a lka li- of aardalkalimetalen met koolstofrij kc 
verbind iniren zooals koolstof, koolwate rstoffen. 
harsen , oliën, gen it reerde aromatische kool
waterstoffen. pl antenmeel , anorgan ische zouten 
en soortgelij ke), onder voorwaarde, dat zij 
overeenkomstig de voorschr iften van het land 
van afzending ten vervoer zijn toe gel aten. 

De chloraatmengsels mogen geen a.mmo
niumzouten bevatten. Bij stoot, wrij ving of 
ontst~~ing ~ogen deze springstoffen niet ge
vaarhJ ker z1J n dan een chl oraatspr ingst,,f van 
de volgende samenstelli ng: 80 pct. ka li um
chloraat, 10 pct. d in itrotoluol , 5 pct. trin itro
toluol , 4 pct. ricinusolie en 1 pct. houtmeel. 

1 Tetranitromethyl ani line mag in hoeveel
heden van ten hoogste 200 kg, verpakt in kis
ten van ten hoogste 25 kg inhoud, als stuk
goed worden vervoerd. 
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16 
9. Pentaerythriettetranitraat (nitropentaery

thriet) in fijn gekristalliseerden toestand en 
met 30 pct. water gelijkmatig doortrokken, 
a lsmede trimethylentrinitroamine (cyclotrime
tylentrinitramine) in fijn gekristall iseerden 
toestand en met 15 pct. water gelijkmatig 
doortrokken. 
17 

10. Buskrnit (mengsels van kalium- of na
triumsalpeter, zwavel en houtskool) gekorreld, 
geperst of in poedervorm, voor zoovér het bij 
stoot, wrijving of ontsteking, niet gevaarlijker 
is dan het fijnste jachtkruit van de volgende 
samenstell ing : 75 pct. kaliumsalpeter, 10 pct, 
zwavel en 15 pct. houtskool (van vogelkers
hout), onder voorwaarde, dat het volgens de 
voorschriften van het land van afzending ten 
vervoer is toegelaten. 
18 

ll. Dynamiet en dynamietachtige spr ing
stoffen onder voorwaarde, dat zij volgens de 
voorschriften van het land van afzending ten 
vervoer zijn toegelaten. 

Zij mogen niet gevaarlijker zijn dan spring
gelatine met 93 pct. nitroglycerine. 
19 

12. Genitreerde èhloorhydrine (dinitrochloor
hydrine) , alsmede techn isch genitreerde chloor
hydrine , waarvan het nitroglycerinegehalte 
niet meer bedraagt dan 5 pct. 

B. VOORTDRIJVENDE MIDDELEN IN 
VUURWAPENS. 

1 e Groep. 

Voortdrijvende middelen, wel ke als stukgoed 
mogen worden vervoerd. 

20 
13. Gegelatineerd schietkatoen- en nitro

glycerinekruit (met uitzondering van poreuse 
of poedervormige kruitsoorten) onder voor
waarde, dat het volgens de voorschriften van 
het land van afzending, krachtens de mildste 
der voor deze voortdrijvende middelen gelden
de bepalingen mag worden vervoerd. 
21 

14. Poreus, gegelatineerd schietkatoenkruit, 
onder voorwaarde, dat het voldoet aan de 
stabi li teitsvoorwaarden, in het land van af
zending gesteld voor de krui tsoorten van de 
le groep. 

2 e Gro ep. 

Voortd,·ijvende niiàdelen, welke slechts als 
wagenlading mogen worden vervoerd. 

22 
15. Poreus, gegelatineerd schietkatoenkruit, 

indien het niet is verpakt overeenkomstig rand
getal 43. 
23 

16. Gegelatineerd schietkatoen- en nitro
glycerinekruit, niet voldoende aan alle eischen 
gesteld voor de kruitsoorten van de le groep. 
24 

17. Niet gegelatineerd schietkatoenkruit 
(z.g. mengkruit). 
25 

18. Buskru it en soortgelijk voor gebruik in 
vuurwapens geschikt kruit. 

26 
De voortdrijvende middel en genoemd onder 

15, 16 en 17, moeten voldoen aan dezelfde 
stabilitei tsvoorwaarden als in het land van 
afzending zijn gesteld voor die middelen van 
de l e groep. 

C. ANDERE ONTPLOFBARE STOFFEN, 
WELKE ALS STUKGOED MOGEN 

WORDEN VERVOERD. 
27 

19. Afval van nitrocellulosefilms, gewas
schen en nabehandeld door koken onder druk, 
met een kamfergehalte van ten minste 2 pct. ; 
gedurende twee uren verhit op 132° C, mag 
één g van de gewasschen en nabehandelde af
val ten hoogste 3 cm3 stikstofoxyde afscheiden. 

Vervoersvoorwaarden. 
A. Colli: ve,·pakking, gewichtsbeperkingen, 

opschriften en etiketten. 

SPRINGSTOFFEN. 
1 e Gro ep. 

28 
1. Nitrocellulose als genoemd onder 1, moet 

zijn verp'.1'kt in sterke, dichte, goed gesloten, 
houten kisten, ondoordringbaar voor water of 
alcohol, of in kistjes van blik, zink of alu
minium of in stevige, waterdichte, kartonnen 
vaten of in ijzeren vaten, inwendig verz inkt 
of verlood. De kistjes en de ij zeren vaten moe
ten dicht zijn en zijn voorzien van een lucht
dichte sluiting, welke aan inwendigen druk 
kan toegeven. De kistjes moeten op hun beurt 
afzonderlijk of met eenige tezamen met behulp 
van stroo, papier of ander zacht materiaal 
dat de tusschenruimten geheel opvult, vast 
zijn verpakt in sterke houten kisten. Bij de 
houten en kartonnen pakmiddelen moet de ver
eischte ondoordringbaarheid voor water en 
alcohol verkregen zijn door een voldoend 
dichte binnenbekleeding, bestaande bijv. ui t 
zinken platen of een ononderbroken bekleeding 
van geparaffineerd papier. 

H et bruto-gewicht van een collo mag bij ge
bruik van kisten niet meer dan 120 kg en bij 
gebruik van vaten, die kunnen worden gerold . 
niet meer dan 300 kg bedragen. 
29 

2. Trinitrotoluol , als genoemd onder 2, 
moet vast zijn verpakt in sterke, dichte, goed 
gesloten, houten pakmiddel en. In plaats van 
deze h?uten pakmiddelen mogen ook sterke, 
waterdichte , kartonnen vaten worden gebruikt. 

Z. g. vloeibaar trinitrotoluol mag, behalve in 
sterke, dichte, goed gesloten, houten pakmid
delen ook in ijzeren pakmiddelen zijn verpakt; 
deze moeten voorz ien zijn van een luchtdichte 
sluiting, welke bij brand moet kunnen wijken 
voor den druk der zich inwendig ontwi kkelen
de gassen. 

H et bruto-gewicht van een collo mag bij 
gebruik van kisten ten hoogste 120 kg, en bij 
gebruik van vaten, die kunnen worden gerold. 
ten hoogste 300 kg bedragen. 
30 

3. H exanitrodiphenylamine en pikrinezuur, 
als genoemd onder 3, moeten vast zijn verpakt 
in sterke, dichte, goed gesloten, houten pa·k
middelen. In plaats van houten pakmiddelen 
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mogen ook gebezigd worden sterke, waterdichte 
kartonnen vaten. Voor de verpakking van pi
krinezuur mogen lood en loodhoudende stoffen 
(mengsels of verbindingen) niet worden ge
bruikt. 

Het bruto-gewicht van een collo met stoffen 
genoemd onder 3, mag ten hoogste 120 kg 
bedragen .. 
31 

4. Organische nitroverbindingen, als ge
noemd onder 4, moeten goed verpakt zijn in 
luchtdicht, zeer goed gesloten, glazen of aar
den vaatwerk en dit moet op zijn beurt goed 
verpakt zijn in sterke, dichte, goed gesloten, 
houten kisten. 
32 

5. Ammoniumnitraatspringstoffen, als ge
noemd onder 5, moeten den vorm van patro
nen hebben. De patronen moeten vast zijn ver
pakt in luchtdicht gesloten, blikken bussen en 
deze weer in sterke, houten kisten. 

Bij de vervaardiging der patronen mogen 
ook zijn gebezigd papieren hulzen , met paraf
fine of ceresine doortrokken. Deze patronen 
moeten met stevig pakpapier vereen igd zijn 
tót pakketten. Niet met paraffine of ceresine 
gedrenkte patronen mogen op die wijze tot 
pakketten zijn vereenigd, mits het gewicht 
van een pa kket ten hoogste 2,5 kg bedraagt 
en ieder pakket door een laag ceresine of hars 
volledig luchtdicht is gemaakt. De pakketten 
moeten vast zijn verpakt in sterke, dichte, 
goed gesloten, houten kisten. 

Een collo mag ten hoogste 50 kg springstof 
bevatten. 
33 

6. Met buskruit overeenkomende spring
stoffen, als genoemd onder 6, moeten, indi en 
zij geperst zijn in den vorm van cilinders, met 
sterk, taai papier stevig tot rollen zijn gewik
keld, waarbij een rol ten hoogste 300 g mag 
wegen. D e rollen moeten vast zijn verpakt in 
stevige, dichte, inwendig met sterk, taa i papier 
bekleede en goed gesloten, houten kisten. 
Springstoffen in den vorm van korrels moeten 
in hoeveelheden van ten hoogste 2,5 kg ver
pakt zijn in sterke, papieren zakken en deze 
in dichte, stevige, kartonnen doozen met goed 
sluitend deksel. Het deksel van een doos mag 
bestaan uit een dubbele klep met z.g. tong
sluiting, die door overgeplakt sterk band, bijv. 
isolatieband, goed dicht moet zijn gesloten en 
bevestigd. De kartonnen doozen moeten vast 
verpakt zijn in sterke, dichte, goed gesloten, 
houten kisten. Een bekleeding met papier is 
niet noodig. 

Een collo mag ten hoogste 25 kg springstof 
bevatten. 
34 

7. Colli, inhoudende pikrinezuur, moeten 
vöoi-zien zijn van het duidelijke opschrift in 
roode letters "Pikrinezuur". 

I eder collo met stoffen, genoemd onder 1 
tot en met 6. moet voorzien zijn van een etiket 
volgens model 1. 

2 e Groep. 
35 

8. a. D e in water niet oplosbare organische 
nitroverbindingen, genoemd onder 7, moeten 
vooreerst zijn verpakt in dichtgeweefde, goed 

gesloten zakken, welke ten hoogste 12,5 kg 
springstof mogen bevatten. Ten hoogste 50 kg 
van de aldus verpakte springstof moet in 
stevige, goed dicht gesloten, houten kisten 
zijn verpakt. 

b. De in water oplosbare organische nitro
verbindingen, genoemd onder 7, moeten, nadat 
zij met zooveel water gelijkmatig zijn door
trokken, dat gedurende het geheele vervoer het 
watergehalte niet beneden 25 pct. kan dalen 
verpakt zijn in goed gesloten vaten van roest'. 
vrij staal of van een materiaal (bijv. aarde
werk) , dat met de natte springstof geen schei
kundige verbinding kan vormen. De si uiting 
der vaten moet zoodanig zijn, dat zij kan wij
ken voor inwendîgen druk. 

Deze vaten, uitgezonderd die van roestvrij 
staal, moeten op hun beurt onbewegelijk vast 
zij n verpakt in stevige, dichte, goed gesloten, 
houten pakmiddelen . De ledige ruimten in 
deze pakmiddelen moeten zoodanig zij n opge
vuld met daartoe geschikt opvullingsmateriaal, 
dat iedere verschu iving daarin is uitgesloten. 

Een collo mag ten hoogste 25 kg springstof 
bevatten. 

36 
9. De chloraat- en perchloraatspringstoffen, 

als genoemd onder 8, moeten den vorm van 
patronen hebben. D e patronen moeten over
trokken zijn met een laag paraffine of cere
sine, dan wel gewikkeld zijn in geparaffineerd 
of geceresineerd papier en vervolgens met 
stevig pakpapier zijn vereenigd tot pakketten 
van ten hoogste 2,5 kg. De pakketten moeten 
vast zijn verpakt in sterke, dichte, goed ge
sloten. houten kisten . De ledige ruimten in 
deze kisten moeten met daartoe geschikt op
vullingsmateriaal zoodanig zijn opgevuld, dat 
verschuiving daarin is uitgesloten. 

Een collo mag ten hoogste 25 kg springstof 
bevatten. 
37 

10. P entaerythriettetranitraat en trimethyl
entrinitramine (cyclotrimethylentrinitramine), 
a ls genoemd onder 9, moeten zijn verpakt in 
dicht geweven, goed gesloten. zakken tot ten 
hoogste 10 kg per zak ; iedere zak moet ge
plaatst zijn in een, geen vocht doorlatende, 
goed dicht gesloten kartonnen doos. Niet meer 
dan 4 doozen te zamen moeten verpakt zijn in 
een stevir-e. houten kist, die inwendig gehe~l 
met gegolfd karton moet zijn bekleed. 

In plaats van kartonnen doozen mogen ook 
blikken doozen worden gebruikt; in di t geval 
moeten de doozen in de kisten van elkander 
gescheiden worden gehouden door omslagen 
van gegolfd karton. 

De deksels der kisten moeten met hout
s.chroeven zijn bevestigd. 
38 

ll. Buskruit, a ls genoemd onder 10, moet 
ziin verpakt in dichte. goed gesloten , geweven 
of papieren zakken, di e doorstuiven of uitstor
ten hel etten. De zakken moeten zijn verpakt 
in dichte , goed gesloten doozen van blik of 
sterk ka rton. Deze doozen moeten met behulp 
van houtwol of ander daartoe geschikt, droog 
onvnllin1Zsmateriaal. vast ziin verpakt in 
sterke, houten kistim. De blikken doozen moe
ten voorzien zijn van een slu iting, welke bij 
brand kan wijken voor den druk der zich in-
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wendig ontwikkelende buskruitgassen. Bij de 
kartonnen doozen mag het deksel bestaan uit 
een dubbele klep met z.g. tongsluiting, die 
door overgeplakt ste rk band, bijv. isolatieband, 
goed dicht moet zijn gesloten en bevestigd . 

De hoeveelheid buskruit in een zak of in 
een houten kist mag niet meer dan 2,5 onder
scheidenlijk 25 kg _bedragen. 

39 
12. Dynamiet en dynamietachtige spring

stoffen, als genoemd onder 11 , moeten den 
vorm van patronen hebben. De patronen, waar
van de hulzen niet uit gevet of geolied (maar 
wel uit geparaffineerd) · papier mogen zijn ver
vaardigd, moeten in sterke kartonnen doozen 
zijn verpakt; de tusschertruimten tusschen de 
patronen moeten geheel zijn opgevuld met 
papiersnippers, zaagsel of een andere droge, 
zachte stof, di e schokken kan opvangen en 
mogelijk u itsijpelende nitroglycerine kan op
zuigen. 

De doozen mdeten vast zijn verpakt in sterke, 
dichte, goed gesloten, houten kisten, waaraan 
geen ijzeren banden of versterkingen mogen 
voorkomen. Het is echter toegestaan de slui
ting met er om gelegde metalen banden of 
draden te verzekeren. 

Op de deksels der kisten moet het fabrieks
merk door middel van een zegel (stempel of 
merk) of een over het deksel en de wanden 
geplakt etiket, zijn aangebracht; het bruto
gewicht van een kist mag ten hoogste 35 kg 
bedragen. 

40 
13. Genitreerde chloorhydrine, a ls genoemd 

onder 12, moet zijn verpakt in sterke, goed 
dicht gesloten, metalen vaten, die slechts tot 
9/10 van den inhoud mogen zijn gevuld en ten 
hoogste 25 kg g-enitreerde chloorhydrine mo
gen bevatten. Elk vat afzonderlijk moet in 
een sterk houten pakmiddel zoodanig vast ver
pakt zijn, dat tusschen het vat en het omrin
gende pakmiddel overal een ruimte van ten 
minste 10 cm overblijft, die geheel met zaag
sel moet zijn opgevuld. 

41 
14. Ieder collo met stoffen, genoemd onder 

7 tot en met 12, moet voorzi en zijn van een 
etiket volgens model 1 a . 

42 

VOORTDRIJ VENDE MIDDELEN IN 
VUURWAPE S. 

1 e Groep. 

15. Gegelatineerd schietkatoen- en nitro
glycerinekru it , als genoemd onder 13, moet 
zijn verpakt in doozen van karton, blik of 
zink, die aan een inwendigen druk kunnen 
toeg-even of in geparaffineerde, dicht geweven 
zakken. Deze doozen en zakken moeten goed 
zijn gesloten en, hetzij afzonderl ijk, hetzij met 
eenige te zamen, zijn verpakt in sterke houten 
kisten. Indien het kruit den vorm heeft van 
pijpen, staven, draden, band of schijven, is 
voorverpakking in doozen of zakken niet noo
dig, maar in dat geval moeten de ki sten in
wendig- geheel zijn bekleed met geparaffineerd 
of geol ied weefsel of papier. 

In plaats van houten kisten kunnen ook 
worden gebruikt stevige, waterdichte, goed ge-

sloten, kartonnen vaten of houten kisten met 
een zinken binnenbekleeding. In dit geval i 
voorverpakking in doozen of zakken, evenals 
de binnenbekleeding met weefsel of papier. 
niet noodig. 

H et bruto-gewicht van een collo met stoffen. 
als genoemd onder 13, mag ten hoogste 120 kg 
be.dragen. 

43 
16. Poreus, gegelatineerd schietkatoenkruit, 

als genoemd onder 14, moet zijn verpah-t in 
blikken of kartonnen doozen, waarvan de slui
ting kap wijken voor inwendigen druk. Een 
doo mag ten hoogste 1 kg kruit bevatten; zij 
moeten in sterk papier zij n gewikkeld en in 
sterke houten kisten onbewegel ijk zijn ver
pakt. 

Een kist mag ten hoogste 25 kg kruit be
vatten. 

H et kruit mag ook zijn verpakt in dichte 
zaken, die op hun beurt in sterke houten kis
ten met zinken binnenbekleeding zijn verpakt, 
of in sterke zinken pakmiddelen; de wanden 
van deze laatste moeten zijn voorzien van een 
voering van dik karton, terwijl de bodem en 
het deksel goed bekleed moeten zijn met het
zelfde soort karton of met houten schijven. 

Een pakmiddel mag ten hoogste 30 kg kruit 
bevatten. 

44 
17. Ieder collo met stoffen genoemd onder 

13 en 14, moet voorzien zijn van een etiket 
volgens model l. 

2 e Groep. 
4ó 

18. Gegelatineerd en niet-gegelatineerd 
schietkatoen- en nitroglycerinekruit, als ge
noemd onder 15, 16 en 17, moet vast zijn ver
pakt in stevige, goed dicht gesloten, houten 
pakmiddelen met ged ichte voegen of in stevige, 
waterd ichte, kartonnen vaten. De aan de pak
middelen voorkomende ijzeren draadnagels, 
schroeven en andere ijzeren bevestigingsmid
delen (hoepels, banden, enz. ) moeten goed ver
zinkt zijn. Metalen pakmiddelen (uitgezonderd 
die van plaatijzer) zijn toegelaten, mits zij 
volkomen dicht zijn maar toch voor een in
wendigen druk kunnen wijken ten einde ont
ploffing te verhinderen. 

Het bruto-gewicht van een pakmiddel ·mag 
ten hoogste 90 kg bedragen. Afzonderlijke kar
doezen mogen een hooger gewicht hebben.· 

46 
19. Gekorreld buskruit, zoomede ander 

soortgelij k, voor gebruik in vuurwapens ge
schikt buskruit, als genoemd onder 18 , moet, 
alvorens in tonnen of k isten te worden ver
pakt, gestort zijn in stevige, dichte zakken. 
Los prismatisch buskruit moet verpakt zijn 
in sterke, dichte, goed gesloten, houten· kistèfr 
De wanden van deze kisten moeten met zwa 
luwstaarten, bodem en deksel met vastgelijmde 
houten pennen of met schroeven van messing 
zijn bevestigd. In de kisten moeten de prisma's 
vast zijn opgesloten door middel van bladen 
vi lt of een soortgelijke elastische stof . 

H et bruto-gewicht van een ki st mag ten 
hoogste 90 kg bedragen. Afzonder! ij ke kardoe
zen mogen een hooger gewicht hebben. ·· ,; .'., 
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47 
20. I eder collo met stoffen, genoemd onder 

16 tot en met 18, moet voorzien zijn van een 
etiket volgens model la. 

Andere ontplofbare sto ffen. 
48 

21. Afval van nitrocell ulosef ilms, a ls ge
noemd onder 19, moet verpakt zijn in dichte 
papieren zakken en deze weer in stevige zinken 
bussen, waarvan de wand inwendig moet zijn 
bekl eed met dik karton en de bodem en het 
deksel met een houten schijf. 

Een bus mag ten hoogste 30 kg afval be
vatten. 
49 

22. Ieder collo met stoffen, genoemd onder 
19, moet voorzien zij n van een etiket volgens 
model 1. 

B . Sam,enpakken met andere go ede-ren in 
één collo. 

60 
Verboden. 

C. Wijze van vervoe,·. 
51 

1. De stoffen, genoemd onder 3, 4 en 6, 
mogen niet als snelstukgoed ten vervoer wor
den aangeboden ; die genoemd onder 7 tot en 
met 12 en 15 tot en met 18, zijn in ieder ge
val uitgesloten van vervoer a ls snelgoed. 
52 

2. De stoffen, genoemd in kla se Ia, mogen 
niet worden geadresseerd: station restante. 

53 

D . Opgaven en verklaringen in den 
vrachtbrie f . 

1. De inhoudsopgave moet worden omlijst : 
a. eenmaal met rood voor wat betreft de 

springstoffen en de voortdrijvende middelen in 
vuurwapens van de eerste groep, genoemd 
onder 1 tot en met 6, 13 en 14, zoomede bij de 
afval van nitrocellulosefilms, genoemd onder 
19; 

b. tweemaal met rood voor wat betreft de 
springstoffen en de voortdrijvende middelen 
in vuurwapens van de tweede groep, genoemd 
onder 7 tot en met 12 en 15 tot en met 18. 

54 
2. Bij zendingen met stoffen van ki asse Ia, 

moet de afzender op den vrachtbrief verkl a
ren: .,Samenstelling en verpakking _ _overeen
komstig de voorschriften van B1Jl age I , 
!.O.G.". 
.;5 

3. Bij de springstoffen en de voortdrij vende 
middelen van de tweede groep moeten in de 
vrachtbrieven, behalve de merken en nummers, 
het aantal en de soort der pakmiddelen, ook 
het bruto-gewicht van ieder pakmiddel zijn 
opgegeven. 
56 

4. Bij het verder vervoer van de geheele 
of vàn een deel van eene oorspronkelij ke zen
ding, waarvoor een verklaring op den vracht
brief is vere ischt door een anderen afzender 
dan de fabriek, ~aar de stoffen zijn vervaar
digd, kan de voorgeschreven verk laring ach
terwege blijven, mits de nieuwe afzender in 
den vrachtbrief verklaart, dat de zending de 

oorspronkelijke is of dat de colli afkomstig 
zij n van de oorspronkelijke zending, welke on
derzocht is geworden en die van een verkla
ring was voorzien en dat aan de 001·spronke
lijke verpakking niets is veranderd. E en en 
ander moet op verzoek worden aangetoond. 

De bedoelde verklaring in den vrachtbrief 
in verkorten vorm moet luiden: .,Inhoud en 
verpakking dezelfde als bij de oorspronkelijke 
zending." 
67 

5. De bijzondere wettelijke voorschriften 
van de tot deze overeenkomst toegetreden sta
ten, over welker gebied het vervoer zal plaats 
hebben, bepalen welke verdere verklaringen 
mogelijk no"g worden vereischt. 

E . Vervoermiddelen: laden, opschrif ten 
en etike tt en. 

58 
1. H et vervoer van stoffen van kl asse I a 

moet in gesloten wagens geschieden. 
59 

2. Wagens, waarvan de wanden of het dak 
met lood zijn bekleed, mogen voor het ver
voer van pikrinezuur niet worden gebezigd. 
60 

3. De stoffen van de tweede groep, ge
noemd onder 7 tot en met 12 en 15 tot en 
met 18, zijn onderworpen aan de volgende 
voorschriften: 

a. Men mag slechts gebru iken wagens, voor
zien van elastische stoot. en trek inr ichtingen, 
een sterk, volkomen dicht gevoegd dak, goed 
slu itende deuren en zoo mogelijk niet voorzien 
van remtoestell en. 

b. W agens, waarin ij zeren draadnagels, 
schroeven, moeren en dergelijke uitsteken, mo
gen niet worden gebruikt. 

c. De deuren en vensters van de wagens 
moeten goed sluiten en goed gesloten worden 
gehouden. 

d. De colli moeten in de wagens zoodan ig 
zijn geladen, dat schui ven, schudden, stooten, 
kantelen en afvall en van hoogere lagen is 
u itgesloten. In het bijzonder mogen tonnen 
niet rechtop zijn geplaatst, maar moeten in 
de lengterichting van den wagen zijn gelegd; 
houten stopblokken , geplaatst onder dichte, 
zachte kleeden, moeten elke rollende bewe
gi ng voorkomen. 

e. Ladingsbenoodigdheden (dekkleeden, enz.) 
moeten door den afzender worden verstrekt, 
en worden aan den geadresseerde met de zen
ding a fgeleverd . 
61 

4. Voor den aanvang van het laden van 
coll i, voorzien van etiketten volgens model 1 
(zie randgetall en 34, 44 en 49) of volgens 
mode l 1 a (zie randgetallen 41 en 47) , moeten 
aan beide zijden van de wagens etiketten van 
hetzelfde model worden aangebracht. 

F. V erboden sa1nenlading in een wagen. 
62 

1. Stoffen van kl asse I a mogen niet in een
zelfden wagen worden gelaten met: 

vuurwerken tot het geven van seinen, be
hoorend tot kl asse Ib onder 3, 

detonatiem iddelen, behoorend tot klasse Ib 
onder 5, 
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werplooden, behoorend tot klasse Ib onder 6, 
slagkoord, behoorend tot klasse Ib onder 7, 
de in klasse Ib onder 13 genoemde scherpe 

munitiën. 
De stoffen van de tweede groep, genoemd 

onder 7 tot en met 12 en 15 tot en met 18, 
mogen bovendien niet in eenzelfden wagen 
worden geladen met de brandbare vloeistoffen 
van klasse IIIa, genoemd onder 1 en 2. 
63 

2. Lood en loodhoudende stoffen (mengsels 
of verbindingen) mogen met pikrinezuur niet 
in eenzelfden wagen worden geladen. 

G. Ledige pak,nidàelen. Verdere voorschriften. 
64 

Geen bijzondere voorschriften. 
65-70 

Ib. Munitiën. 

Ten vervoer worden slechts toegelaten de 
hierna genoemde goederen: 
71 

1. Vuurkoord niet voorzien van het ont
stekingsmiddel : 

a. snel brandend vuurkoord ( vuurkoord be
staande uit een dikke slang met een buskruit
kern van groote doorsnede of met .een kern 
van sch ietkatoendraden); voor langzaam bran
dend vuurkoord zie randgetal 123; 

b. detoneerend vuurkoord in den vorm van 
een dunwandige metalen bu is van geringe 
doorsnede met een kern van slagsas, die niet 
gevaarlijker is dan zu iver pikrinezuur; 

c. detoneerend vuurkoord in den vorm van 
gesponnen snoer van geringe doorsnede met 
een kern van slagsas, die niet gevaarlijker is 
clan pentaerthriettetranitraat (nitropentaery
thriet). 

Voor slagkoord zie randgetal 77. 
72 

2. Niet brisante ontstekingsmiddelen (ont
stekingsmiddelen, welke noch met behulp van 
een si agpijpje, noch met een ander middel een 
br isante uitwerking verkrijgen): 

a. ontstekingsmiddelen voor patronen voor 
handvuurwapens en voor arti ll eriemunitie; 

b. ledige patroon- en kardoeshulzen voor
zien van het ontstekingsmiddel; 

c. pijpjes, ontstekingsdoppen en soortgelijke 
ontstekingsm iddelen met een kleine vulling 
van buskruit of sas, welke door wrijving, slag 
of electriciteit worden ontstoken; 

d. niet brisante ontstekingsmiddelen voor 
handgranaten (al of niet voorz ien van een 
steel) , slaghoedjes met een vul ling van bus
kruit voor oefeningssteelhandgranaten en voor 
andere munitie; 

e. buizen voor projectielen zonder slagpijp
jes of ontstekingsmiddelen, die een brisante 
werking veroorzaken; slagdoppen voor buizen 
voor projectielen. 
73 

3. Vuurwerken tot het geven van seinen, 
te weten: 

a. donderslagen, gevuld met ten hoogste 
200 g gekorreld buskruit of met ten hoogste 
70 g rookzwak huit, en 

b. knalstopseinen voor de spoorwegen mits 
zij aan de voorschriften van het land van af
zending voldoen. 

Voor moord lagen, gevuld met ten hoogste 
75 g gekorreld buskruit, voor gebruik a ls 
vuurwerk zie randgetal 144. 

74 
4. Patronen voor draagbare wapens: 
a. patronen, waarvan de hulzen geheel uit 

metaal bestaan. De kogels moeten zoo vast 
aan de hulzen zijn bevestigd, dat zij niet kun
nen losraken en het kruit niet kan doorzi ften; 

b. patronen, waarvan de hulzen gedeelte
lijk uit metaal bestaan. De geheele kruitlading 
moet zich in het onderste metalen gedeelte der 
hulzen bevinden en door een prop of schijf 
zijn opges loten. Het karton moet zoo sterk 
zijn, dat het t ijdens het vervoer niet kan bre
ken; 

c. patronen, met centrale ontsteking, waar
van de hulzen geheel uit karton bestaan. Het 
karton moet zoo sterk zijn, dat het tijdens het 
vervoer n iet kan breken; 

d. patronen tot het ontwikkelen van gas, 
rook of nevel , met een sterk traanverwekkende 
werking, en waarvan de hulzen zijn samenge
steld als aangegeven onder b of c; 

e. Flobertkogelpatronen; 
/. Floberthagelpatronen; 
{J . Flobertpatronen zonder kogel of hagel. 

75 
5. Detonatiemiddelen: 
a. slagpijpjes (al of niet met vertraging); 
b. slagpijpjes ingericht voor electrische ont

steking (al of niet met vertraging); 
c. slagpijpjes vast verbonden aan langzaam 

brandend vuurkoord; 
d. slagpijpjes met vertraging en slaghoed

jes (echoloodpatronen); 
e. detonatoren, d.z. slagpijpj es samengesteld 

met een inleidingslading van een geperste 
springstof, niet gevaarlijker dan tetranitrome
thylaniline; 

/. slagpij pjes in buizen voor projectielen, a l 
of niet met een inleidingslading. 

76 
6. Werplooden (de slagpijpjes, met de slag

hoedjes, opgesloten in b i ik). 

77 
7. Slagkoord (gesponnen snoer van geringe 

doorsnede met een kern van si agsas, die ge
vaarlijker is dan pentaerythriettetranitrnat) 
mits het voldoet aan de voorschriften van het 
land van afzending. 

78 
8. Militaire munitiën, voor zoover niet el

ders genoemd (bijv. patronen voor geschut, ge
vulde projectielen), mits niet voorzien van de 
ontstekingsmiddelen, mits zij voldoen aan de 
voorschriften van het land van afzending. 

79 
9. H and- en geweergranaten zonder de ont

stekingsmiddelen, mits zij voldoen aan de voor
schriften van het land van afzending. 

80 
10. Brisante ladingen voor projectielen, tor

pedo's en mijnen, verder springbussen en der
gel ijke springmiddelèn, tetrylladingen in hul
zen, a lles zonder ontstekingsmiddel, mits zij 
voldoen aan de voorschriften van het land 
van afzend ing. 
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81 
ll. Middelen tot verlichting en het 

van seinen. 
geven 

Hiertoe behooren in het bijzonder: 
a. licht- en sein-

patronen, 1 ichtkogels 
en lichtgranaten, 1 icht
spoormunitie; 

b. handlichtseinen, 
inschietprojectielen 
met vuur- of stofver
schijnsel en, bliksem
lichtpatronen voor het 
nabootsen van mon
dingsvuur. 

2 

De voortdrijvende 
of de lichtsas moet 
zoo sterk zijn samen
geperst, dat de voor
werpen bij het ver
branden niet meer 
kunnen ontploffen. 

12. Stoffen voor het ontwikkelen van nevel 
en rookmakers, een chloraat bevattende of 
voorzien van een ontplofbare ontstekingsla
ding, mits zij voldoen aan de voorschriften 
van het l and van afzending. 

Voor rookmakers ten dienste van den land
bouw en het boschwezen zie randgetal 148. 

83 
13. Scherpe munitiën, als genoemd onder 8 

tot en met 10, voorzien van de slagpijpjes of 
de buizen, mits deze op betrouwbare wijze zijn 
beveiligd, zij voldoen aan de voorschriften van 
het land van afzending en als wagenlading ten 
vervoer worden aangeboden. 

Vervoersvoorwaarden. 

A. Colli: verpakking, ge1vich~beperkingen, 
opschri ft en en etiketten. 

8-l 
1. De verpakking van de goederen, genoemd 

onder 1, is onderworpen aan de volgende voor
schriften: 

a. Vuurkoord, als genoemd onder 1 a en 1 b, 
moet zoo vast zijn verpakt in stevige, dichte, 
goed dicht gesloten, houten kisten, dat het 
kruit niet kan doorziften of doorstuiven. In 
plaats van houten kisten mogen ook sterke, 
waterdichte vaten van karton worden gebezigd. 

H et bruto-gewicht -van een collo met goe
deren, genoemd onder 1 a en 1 b, m ag ten 
hoogste 100 kg bedragen. 

b. Vuurkoord, als genoemd onder 1 c, moet 
in lengten van ongeveer 100 m zijn g"ew ikkeld 
om stevige rollen van niet gemakkel ijk brand
bare stof, bijv. hout of sterk, vast karton. Deze 
rollen moeten in sterke, goed dicht gesloten 
houten kisten zóó zijn verpakt. dat de rollen 
vuurkoord noch elkaar, noch de wanden van 
de ki sten kunnen raken. Dit verkrijgt men 
bijv. door de rollen eenige malen in stevig 
taai papier te wikkelen, terwijl dan het los
raken of doorlaatbaar worden van deze ver
pakking wordt verhinderd door vastlijmen of 
op andere doelmatige wijze. 

Een kist mag ten hoogste 1000 m vuurkoord 
bevatten. De wijze van verpakking moet door 
de bevoeg"de autoriteit van het I and van af
zending- zijn goedgekeurd. 

c. Het is toegestaan de sluiting van houten 
kisten met vuurkoord zonder het ontstekings
middel , door er omgelegd ijzeren beslag of 
ijzerdraad te verzekeren. 

85 
2. De goederen , genoemd onder 2, moeten 

zijn verpakt in sterke, di chte, goed gesloten, 
houten kisten; verder zijn toegelaten: 

blikken doozen voor de ontstekingsmiddelen, 
genoemd onder a; 

zakken voor de ledige patroonhulzen, ge
noemd onder b. 

Alvorens de ontstekingsmiddelen, genoemd 
onder a, in de buitenste pakmiddelen te pak
ken, moeten die, waarvan de as onbedekt is , 
bij ten hoogste 1000 stuks en die, waarvan de 
sas bedekt is, bij ten hoogste 5000 stuks, vast 
zijn verpakt in blikken pakmiddelen, sterke 
kartonnen doozen of houten ki ten. 

Patroonhulzen met randontsteking (voor Flo
bert en dergelijk klein kaliber) mogen, in hoe
veelheden van ten hoogste 25000 stuks, even
eens zijn verpakt in een . zak van katoen of 
een dergelijke stof, mits zij door toeb inden 
van den zak volkomen onbewegelijk zijn vast
gelegd. De zak moet in de buitenkist goed zij11 
vastgelegd, door middel van een binnenbeklee
ding van gegolfd karton. 

De goederen, genoemd onder 2 c, 2 d en 2 e, 
moeten in de pakmiddelen z66 zijn verpakt. 
dat zij volstrekt niet kunnen verschuiven. 

Het bruto-gewicht van een collo met goe
deren, genoemd onder 2 a, 2 c, 2 d en 2 e, mag 
ten hoogste 100 kg bedragen. 

86 
3. De goederen, genoemd onder 3, moeten 

zijn verpakt a ls volgt: 
a. Donderslagen, vast verpakt in de oor

spronkelijke verpakking van de fabriek, waar 
zij zijn vervaardigd en waarbij de plaats van 
ontsteking zoodanig beschermd moet zijn , dat 
geen sas verloren kan gaan, moeten stevig 
vastgelegd zijn in stevige, dichte, goed ge
sloten , houten kisten of in sterke, waterdichte , 
kartonnen vaten. 

H et bruto-gewicht van een collo mag ten 
hoogste 100 kg bedragen; het totaal gewicht 
aan gekorreld buskruit mag niet hooger dan 
25 kg en dat aan rookzwak kruit niet hooger 
dan 10 kg zijn. 

b. Knalstopseinen, moeten zijn verpakt in 
dichte kisten, vervaardigd van ten minste 20 
mm dikke, goed aaneengeploegde planken, ver
bonden door houtschroeven. Zij moeten met be
hu lp van papiersnippers, zaagsel, g ips of op 
andere wijze vast in de ki sten zijn verpakt, zoo 
dat zij noch elkaar, noch de wanden der kisten 
kunnen raken . 

Het bruto-gewicht van een coll o m ag ten 
hoogste 50 kg bedragen. 
87 

4. De goederen, genoemd onder 4, moeten 
in pakmiddelen van blik, hout of sterk karton 
vol komen vast zijn verpakt zoodanig, dat zij 
in het geheel niet kunnen verschu iven. Deze 
pakmiddelen moeten nauwkeuring aaneenslui 
tend naast en op elkaar zijn verpakt in sterke, 
dichte, goed gesloten, houten kisten. De tus
schenruimten moeten met karton, papier, werk, 
houtwol of houtkrullen - a ll es vrij van vocht 
of vettigheid - zoo vast zijn opgevuld, dat 
iedere verschuiving is uitgesloten. 

H et bruto-gewicht van een collo mag ten 
hoogste 100 kg bedragen. 
88 

5. De goederen, genoemd onder 5 a, moetèn 
zijn verpakt: 
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a. ten hoogste 100 stuks tezamen zoo vast 
in stevige blikken of kartonnen doozen, dat 
iedere verschuiving, zelfs bij hevige stooten, is 
u itgesloten. 

De ledige ruimten in en tusschen de slag
pijpjes moeten geheel zijn opgevuld met droog 
meel van een harde houtsoort of met een soort
gelijke, zandvrije stof, tenzij de samenstelling 
der slagpijpjes zoodanig is, dat de slagsas tij
dens het vervoer niet kan losra ken (bij v. met 
een beschermende binnenhuis ). 

Bij de blikken doozen moeten bodem en 
deksel met een laag vilt, l aken , gegolfd kar
ton of een soortgelijke stof en de wanden met 
karton, zoodanig zijn bekleed, dat onmiddel
lijke aanraking van de slagpijpjes met het 
bi ik is uitges loten. 

K artonnen doozen moeten uitwendig met pa
raffine, ceresine of een andere waterdicht ma
kende stof zijn behandeld . 

b. De op die wijze gevulde blikken of kar
tonnen doozen moeten goed dicht zijn geslo
ten; zij moeten met stevig papier zoo zijn om
plakt, dat het deksel den inhoud goed aan
drukt en het bewegen van de slagpijpjes belet. 
Ten hoogste 5 blikken doozen moeten met 
stevig pakpapier tot een pakket zijn vereenigd, 
of vast in een kartonnen doos zijn verpakt. 

c. De pakketten of doozen moeten vervol 
gens in een ste rke, houten kist met een wa nd
dikte van ten minste 20 mm of in een sterke, 
blikken kist zoo vast zijn verpakt, dat zoo min 
mogelijk led ige ruimten overblijven. In iedere 
laag moet ten minste een pakket of doos met 
een sterken band zijn omwonden, opdat het 
pakket o f de doos gemakkel ijk uit de laag kan 
worden gelicht. De ledige ruimten in de ki sten . 
moeten met droge stoffen, zooals papier, stroo , 
houtwol of houtkrull en zijn aangev uld. Bij 
houten kisten moet het deksel met schroeven 
zijn bevesti gd ; de schroefgaten in het deksel 
en in de wanden moeten zijn geboord voordat 
de kist wordt gevuld. Een blikken kist moet 
voorzien zijn van een sterke, goed dichte slu i
t ing, die echter gemakkelijk en zonder gevaar 
moet kunnen worden losgemaakt en weer op 
de oorspronkelijke wijze kan worden bevestigd. 

d. De houten of blikken ki sten, waarvan 
het deksel den inhoud zoodanig moet aandruk
ken , dat bewegen van den inhoud geheel wordt 
belet, moeten worden geplaatst in een sterke, 
dichte, met schroeven goed gesloten, houten 
buitenkist, met een wanddikte van ten minste 
20 mm. Tusschen de binnenkist en de bui ten
k ist moet overal een ruimte van ten minste 
3 cm aanwezig zijn. Deze tusschenruimte moet 
vast zijn opgevuld met droge stoffen, zooals 
zaagsel , stroo, houtwol of houtkrull en . 

e. I edere bui tenk ist moet met lood zijn ver
zegeld of voorz ien zijn van een zegel (afdruk 
of merk), dat ten minste twee schroefkoppen 
bedekt of van een, ove r het deksel en de zij 
wanden geplakt, fabrieksmerk. 

f. H et bruto-gewicht van een collo mag ten 
hoogste 50 kg bedragen. 

g. Colli met een bruto-gewicht van meer 
dan 25 kg moeten zijn voorzien van h andvat
ten of klampen. 
89 

6. De goederen, genoem d onder 5 b, moeten 
a ls volgt zijn verpakt: 

a. ten hoogste 100 stuks tezamen tot een 

pakket. De slagpijpj es moeten beurtelings naar 
de eene en naar de andere zijde van het pak
ket zijn gericht. T en hoogste 10 pakketten 
moeten tezamen in sterk pap ier zij n gewikkeld 
en Samengebonden ; ten hoogste 5 van deze 
nieuwe pakketten moeten in een sterke blikken 
kist of in een sterke houten kist met een 
wanddikte van ten minste 20 m m, zijn ver
pakt, waarbij opvulling met droge stoffen, 
zooals papier, stroo, houtwol of houtkrullen 
iedere beweging moet beletten. H et deksel van 
een houten ki st moet met schroeven zijn beves
tigd; de schroefgaten in het deksel en in de 
wanden moeten zijn geboord voordat de kist 
wordt gevuld. Een blikken kist moet voorzien 
zijn van een sterke, goed dich te si ui t ing, die 
ech ter gema kkelijk en zonder gevaar moet 
kunnen worden los gemaakt en weer op de 
oorspronkelijke manier kan worden bevestigd. 

b. I edere houten of blikken kist moet met 
lood zijn verzegeld of voorzien zijn van een 
zegel (afdruk of merk) dat ten minste twee 
schroe fkoppen bedekt of van een, over het 
deksel en de zijwanden gepla kt, fabri eksmerk. 

c. Colli met een bruto-gewicht van meer 
dan 25 kg moeten zijn voorzien van handvat
ten of klampen. 
90 

7. De goederen, genoemd onder 5 c, moeten 
als volgt zijn verpakt: 

a. H et vuurkoord moet zijn opgerold en 
vastgebonden tot een ring. Ten hoogste 10 rin
gen moeten zijn vereenigd tot een rol , di e in 
stevig pakpapier moet zijn gewikkeld en daar
na vastgebonden. T en hoogste 10 roll en moe
ten zijn verpakt in een houten kist met een 
wanddikte van ten minste 12 mm, waarbij op
vulling van de ledige ruimten met droge stof
fen, zooals papier, stroo, houtwol of houtkrul
len, iedere beweging van den inhoud moet 
beletten. H et deksel van de kist moet met 
schroeven zijn bevestigd; de schroefgaten in 
het deksel en in de wanden moeten zijn ge
boord voordat de kist wordt gevuld. 

b. Ten hoogste 10 van deze kisten , waarvan 
het deksel den inhoud zooda nig moet aan
drukken, da t bewegen van den inhoud geheel 
wordt belet, moeten zijn verpakt in een sterke, 
di chte met schroeven goed gesloten, houten 
buitenkist met een wanddikte van ten minste 
20 mm . Tusschen de binnenkist en de buiten
ki st moet overal een ruimte zijn van ten min
ste 3 cm. Deze tusschenruimte moet zijn opge
vuld met droge stoffen, zooals zaagsel, stroo, 
houtwol of houtkrullen. 

c. I edere buitenkist moet met lood zijn ver
zegeld of voorzien zijn van een zegel (afdruk 
of merk) , dat ten minste twee schroefkoppen 
bedekt of van een, over het deksel en de zij
wanden geplakt, fabrieksmerk. 

d . Coll i met een bruto-gewicht van meer 
dan 25 kg, moeten zijn ·voorzien van h andvat
ten of klampen. 
91 

8. De goederen, genoemd onder 5 d, moeten 
a ls volgt zijn verpakt: 

a. T en hoogste 50 stuks moeten tezamen 
zijn verpakt in de oorspronkelijke verpakking 
van de fabriek waar zij zijn vervaardigd (d.i. 
in sterke bi ikken doozen, waarin de patronen 
zijn gelegd in 5 lagen ieder van 10 stuks, 
waarbij zij zorgvuldig onbewegelijk worden 
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gehouden door tusschen de lagen gelegd wol
len vi lt; het deksel moet met isolatieband aan 
de doos zij n bevestigd). Ten hoogste 10 van 
deze doozen moeten zorgvuldig vast zij n ver
pakt in een stevige houten kist. Het deksel 
moet met schroeven zij n bevestigd; de schroef
gaten in het deksel en in de wanden moeten 
zij n geboord voordat de kist wordt gevu ld. 

b. De kisten, waarvan het deksel den in
houd zoodanig moet aandrukken, dat bewegen 
van den inhoud geheel wordt belet, moeten 
zijn gepakt in een sterke, dichte, met schroeven 
goed gesloten, houten buitenkist met een 
wandd ikte van ten minste 20 mm . Tusschen 
de b innenkist en de bu itenkist moet overal 
een ruimte van ten minste 3 cm aanwez ig zij n. 
D eze tusschenruimte moet zij n opgevuld met 
droge stoffen, zooals zaagsel, stroo, houtwol 
of houtkrullen. 

c. Iedere bu itenk ist moet met lood zijn ver
zegeld, of voorzien zijn van een zegel (afdruk 
of merk), dat ten minste twee schroefkoppen 
bedekt of van een, over het deksel en de zij
wanden geplakt, fabrieksmerk. 

d. Colli met een bruto-gewicht van meer 
dan 25 kg moeten zij n voorz ien van handvat
ten of klampen . 
92 

9. De goederen, genoemd onder 6 e, moeten 
zij n verpakt : 

a. 1. Slagpij pjes, samengesteld met een in
leidingslading van een geperste springstof n iet 
gevaarlij ker dan tetran itromethylaniline, moe
ten bij ten hoogste 100 stuks te zamen, zij n 
verpakt in houten kisten met een wandd ikte 
van ten minste 20 mm; de wanden moeten 
door zwaluwstaarten aan el kaar zij n verbon
den, bodem en deksel door schroeven zij n be
vestigd. In de k isten moeten de slagpij pjes 
met beh ul p van houten of metalen binnenwerk 
vast zijn verpakt, zoodanig dat zij van el kaar 
e n van de wanden ten m inste 10 mm zijn ver
wijderd. Zij n de houten k isten voorzien van 
een zinken binnenbekl eedi ng, dan kan de 
wanddi kte ten minste 16 mm bedragen. 

2. Deze kisten, waarvan het deksel den in
houd zoodan ig moet aandrukken, dat bewegen 
van den inhoud geheel wordt belet, moeten 
zij n ver pakt in een sterke, d ichte, met schroe
ven goed gesloten, houten buitenkist met een 
wandd ikte van tePl minste 20 mm. Tusschen 
de binnenkisten de buitenkist moet overal een 
mimte aanwezig zijn van ten minste 3 cm . 
Deze tusschenruimte moet zij n opgevuld met 
droge stoffen, zooals zaagsel , stroo, houtwol of 
houtkr ull en . 

3. I edere buitenkist moet met lood zijn ver
zegeld of voorzien zij n van een zege l (afdruk 
of merk), dat ten minste twee schroefkoppen 
bedekt of van een, over het deksel en de zij
wanden, geplakt fabrieksmerk. 

4. Coll i met een bruto-gewicht van meer 
clan 25 kg moeten zij n voorz ien van hand
vatten of klampen. 

b. 1. Detonatoren kunnen ook bij ten hoog
ste 5 stuks tezamen, zijn verpakt in blikken 
t rommels, voorzien van een over den boven
ka nt grijpend deksel en van een ui_~geboorcl 
houten binnenwerk. H et deksel moet ztJ n geslo
ten met een omgeplakten band. Ten hoogste 
20 trommels moeten vast zijn verpakt in een 
stev ige houten kist met een wanddikte van 

ten minste 20 mm. Een buitenkist is n iet ver
eischt. 

2. Iedere houten k ist moet met lood zij n 
verzegeld of voorz ien zij n van een zegel (af
druk of merk), dat ten minste twee schroef
koppen bedekt of van een, over het de ksel en 
de zijwanden geplakt, fabrieksme r k. 

3. Coll i met een bruto-gewich t va n meer 
dan 25 kg moeten zij n voorzien van h and
vatten of klampen. 

c. 1. Ontstekingsladingen voor torpedo's 
(gevulde aanvuurkokers zonder slagpininrich
ti ng) moeten, wanneer zij zich n iet bevinden 
in de ijzeren houders waarin zij aan boord 
worden afgeleverd, bij ten hoogste 10 stuks 
tezamen stevig zijn verpakt in houten kisten 
met een wanddikte van ten minste 20 mm . De 
wanden moeten met zwaluwstaarten aan elkaar 
zij n verbonden, bodem en deksel met schroeven 
zij n bevestigd. Ind ien de k isten voo rzien zij n 
van een zinken binnenbekleed ing, behoeft de 
wanddikte slechts 16 mm te zij n. I n de kisten 
moeten deze ontstekingsladingen met beh ul p 
van houten b innenwerk goed vast zij n gezet, 
zoo dat zij van el kaar en van de wanden ten 
m inste 20 mm zij n verwijderd . 

2. Ten hoogste 5 van deze kisten moeten 
onbeweeglijk vast zij n verpa kt in een sterke, 
dichte, met schroeven goed gesloten , houten 
buitenkist met een wanddikte van ten minste 
20 mm. Tusschen de binnenkist en de buiten
k ist moet overal een ru imte aanwez ig zijn van 
ten minste 3 cm. Deze tusschenruimte moet zij n 
opgevuld met droge stoffen, zooals zaagsel, 
stroo, houtwol of houtkrullen. 

3. Iedere buitenkist moet met lood zij n 
verzegeld of voorz ien zij n van een zegel (af
druk of merk), dat ten m inste twee schroef
koppen bedekt of van een, over het deksel en 
de zijwa nden geplakt, fabrieksmerk. 

4. Coll i met een bruto-gewicht van meer 
dan 25 kg moeten zij n voorz ien van ha ndvat
ten of kl ampen. 

93 
10. De goederen, genoemd onder 5 /, moe

ten zij n verpakt: 
a. Bij ten hoogste 25 stuks tezam en in hou

ten kisten met een wanddikte van ten minste 
20 mm. De wanden moeten met zwal uwstaar
ten aan elkaar zij n verbonden, bodem en dek
sel met schroeven zijn bevestigd. I n de k isten 
moeten de slagpij pjes met behulp van houten 
binnenwerk vast zijn verpakt, zoodanig dat zij 
van elkaar en van de wanden ten m inste 20 
mm zijn verwij derd. 

b. Ten hoogste 5 van deze k isten moeten 
onbewegelijk vast zijn verpakt in een sterke, 
dich te, met schroeven goed gesloten, houten 
buiten k ist met een wanddi kte van ten minste 
20 mm. T usschen de binnenk ist en de buiten
kist moet overal een ruimte aan~vez ig zij n van 
ten minste 3 cm . Deze tusschenruimte moet 
zijn opgevuld met d roge toffen, zooals zaag
el, stroo, houtwol of houtkrullen. 

c. Iedere buitenkist moet met lood zij n ver
zegeld of voorzien zijn van een zegel (afd ruk 
of merk), dat ten minste twee schroefkoppen 
bedekt of van een, over het deksel en de zij 
wanden geplakt, fabrieksmerk. 

d . Colli met een bruto-gewicht van meer 
dan 25 kg, moeten zij n voorzien van hand
vatten of ki ampen. 
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94 
ll. De goederen, genoemd onder 6, moeten 

zijn verpakt a ls volgt: 
a . bij ten hoogste 25 stuks tezamen in de 

oorspronkelijke verpakking van de fabriek 
waar zij zijn vervaardigd ( d. i. in sterke kar
tonnen of blikken doozen met dichtgeplakte 
slu iting, waarin de werplooden ieder afzonder
lijk in geïmpregneerd papier zij n gepakt en 
vervolgens omgeven door een huls van gegolfd 
karton) ; ten hoogste 500 stuks moeten onbe
wegelijk vast zijn verpakt in een sterke, goed 
ges loten, houten kist. 

b. Het bruto gew icht van een coll o mag 
ten hoogste 50 kg bedragen. 

c. Colli met een bruto-gewicht van meer 
dan 25 kg moeten zijn voorzien van handvat
ten of kl ampen. 

96 
12. D e goederen, genoemd onder 7, moeten 

in lengten van ongeveer 100 m zijn gewonden 
om stevige, moeilijk brandbare, rollen van 
hout of karton. Deze rollen moeten in dichte, 
met houtschroeven goed gesloten, houten kis
ten met een wanddikte van ten minste 20 mm 
zóó zij n verpakt, dat zij noch elkaar, noch de 
wanden kunnen raken. 

H et bruto-gewicht van een collo mag ten 
hoogste 90 kg bedragen. 
96 

13. De goederen, genoemd onder 8, moeten 
in stevige, dichte, met houtschroeven goed 
gesloten, houten kisten zijn verpakt. 
97 

14. D e goederen, genoemd onder 9, moeten 
zij n verpakt als volgt: 

a. Handgranaten moeten bij ten hoogste 25 
stuks tezamen zij n verpakt in houten kisten 
met een wanddikte van ten minste 16 mm, 
waarin zij, met behulp van houten binnenwerk 
moeten zij n vastgelegd. 

b. Geweergranaten moeten bij ten hoogste 
50 stuks tezamen zijn verpakt in houten kisten 
met een wanddikte van ten minste 16 mm, 
waarin zij met behulp van houten binnenwerk 
moeten zij n vastgelegd. 

c. Kisten met hand- of geweergranaten 
moeten met lood zijn verzegeld of voorzien 
zijn van een zegel (afdruk of merk) , dat ten 
minste twee schroefkoppen bedekt of van een, 
over het deksel en de zijwanden geplakt, fa
brieksmerk. 
98 

15. De goederen, genoemd onder _10, moe
ten zijn verpakt: 

a. Brisante springladingen, springbussen en 
boorpatronen, zoomede niet scherpe oefenings
munitie, moeten in sterke, dichte, goed geslo
ten, houten kisten zijn verpakt. Voorwerpen 
van geperst p ikrinez uur moeten voorzien zijn 
van een waterdicht omhulsel. Gevechtsladin
gen voor torpedo's 'en lad ingen voor zeemij nen 
mogen in hunne stalen omhulsels worden ver
voerd. 

Colli met een bruto-gewicht van meer dan 
25 kg moeten zij n voorzien van handvatten 
of klampen. 

b. Springladingen van tetryl in hulzen moe
ten bij ten hoogste 100 stuks tezamen in blik
ken doozen zijn verpakt; ten hoogste 100 van 
deze blikken doozen moeten goed vast zij n ver-

pakt in een sterke, goed gesloten, houten kist. 
c. Springladingen van pentaerythr iettetra

ni traat moeten in hoeveelheden van ten hoog
ste 3 kg in sterke kartonnen doozen zoo zijn 
verpakt, dat zij elkaar niet kunnen raken 
(doozen met vakjes of omwikkeling met pa
pier). Ten hoogste 3 van deze doozen moeten 
dicht naast el kaar, in een sterke, di chte, hou
ten kist zoodanig worden verpakt, dat tusschen 
de buitenwanden der doozen en de binnen
wa nden van de kist een niimte blijft van ten 
minste 3 cm, welke gehee l met hou tmeel moet 
zijn opgevuld. Het de ksel van de houten ki st 
moet met houtschroeven zijn bevestigd. 

99 
16. De goederen, genoemd onder 11, moe

ten in de oorspronkelijke verpakking van de 
fabriek, waar zij zij n vervaard igd , in sterke, 
dichte, houten kisten zoo vast zij n verpakt, 
dat verpl aats ing gedurende het vervoer is uit
gesloten. De goederen, genoemd onder b, mo
gen ook zij n verpakt in sterke, waterdichte, 
kartonnen vaten; de plaats van de ontsteking 
moet zóó zijn beschermd, dat losraken van de 
sas is uitgesloten. Kisten inhoudende goederen 
genoemd onder a, moeten zijn voorzien van 
een binnenbekleeding van geolied papier. De 
wanden van de kisten, inhoudende goederen 
genoemd onder a, moeten ten minste 18 mm 
dik zijn en met zwaluwstaarten met elkaar 
zijn verbonden; deksel en bodem moeten met 
schroeven zijn bevestigd. Toegel aten zijn ook 
volkomen dicht slui tende, scharnierende dek
sels, voorzien van een looden zegel. Kisten 
met goederen, genoemd onder a, moeten zijn 
voorzien van handvatten of klampen . 

Het bruto-gewicht van een collo mag ten 
hoogste 100 kg bedragen. 

100 
17. De goederen, genoemd onder 12, moe

ten in sterke houten kisten goed zij n vastgezet. 

101 
18. De goederen, genoemd onder 13, moeten 

zijn verpakt zooals voor de overeenkomstige 
munitiën is voorgeschreven in de randgetallen 
96, 97 en 98. 

102 
19. Ieder collo met goederen, g~noemd on

der 3, 5, 6 en 7, moet voorz ien z1J n van een 
eti ket volgens model 2; ieder collo met goe
deren, genoemd onder 8 tot en met 11, van een 
etiket volgens model 1 en ieder collo met goe
deren , genoemd onder 13, va n een etiket vol
gens model 2 a. 

B. Samenpakken m et amde-re goederen 
in één collo . 

103 
Verboden . 

C. Wijze van ve,·voer . 
104 

1. De goederen, genoemd onder 3 en 5 tot 
en met 11, mogen niet ten vervoer a ls snel
stukgoed worden aangeboden; die genoemd 
onder 13 zij n in ieder geval uitgesloten van 
het vervoer al s snel goed. 

105 
2. De goederen, genoemd in klasse I b, ui t

gezonderd die genoemd onder 1, 2, 4 en 12, 
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mogen niet worden geadresseerd: station res
tante. l 

106 

D. Ovgaven en verklaringen in den 
vrachtbrief. 

1. De inhoudsopgave moet worden omlijst: 
a. eenmaal met zwart, bij de goederen, ge-

110emd onder 3, 5, 6 en 7; 
b. eenmaal met rood, bij de goederen, ge

noemd onder 8 tot en met 11 ; 
c. tweemaal met zwart, bij de goederen, 

genoemd onder 13. 
107 

2. Bij zendingen goederen, behoorende tot 
klasse I b, uitgezonderd die genoemd onder 
1 a, moet de afzender in den vrachtbrief ver
klaren: ,,Samenstelling en verpakking over
eenkomstig de bepalingen van Bijlage I , 
I. 0 . G." 
108 

3. Bij het verder vervoer van de geheele of 
van een deel der oorspronkelijke zending, 
waarvoor een verklaring op den vrachtbrief 
wordt vereischt, door een anderen afzender 
dan de fabr iek waar de goederen zijn vervaár
digd, kan de voorgeschreven verklaring achter
wege blijven, indien de n ieuwe afzender op 
den vrachtbrief verklaart, dat de zending de 
oorspronkelijke is, of dat de coli i afkomstig 
zijn van de oorspronkelijke zending, welke on
derzocht is geworden, en die van een verkla
ring was voorzien en dat aan de oorspronke
lijke ,verpakking niets is veranderd. Een en 
ander moet op verzoek worden aangetoond. 

De bedoelde verklaring op den vrachtbrief 
moet in verkorten vorm luiden: ,,Inhoud en 
verpakking zijn dezelfde als bij de oorspronke
lijke zending." 
109 

4. D e bijzondere wettelijke voorschriften 
van de tot deze overeenkomst toegetreden 
staten, over welker gebied het vervoer zal 
plaats hebben, bepalen welke verdere verkla
ringen mogelijk nog worden verei scht. 

E. V ervoermiddelen: laden, opscM·iften 
en etiketten. 

110 
1. Hèt vervoer moet gesch ieden in gesloten 

wagens. 
111 

2. De goederen, genoemd onder 13, zijn 
bovendien onderworpen aan de volgende voor
schriften: 

a. Men mag slechts gebruiken wagens, voor
zien van elastische stoot- en trekinrichtingen, 
met een sterk, volkomen <licht gevoegd dak, 
goed sl uitende deuren en zoo mogelijk niet 
voorzien van remtoestellen. 

b. W agens waarin ij zeren draadnagels, 
schroeven, moeren en dergelijke uitsteken, 
mogen niet worden gèbezigd. 

c. De deuren en vensters van de wagens 
moeten goed sluiten en goed gesloten worden 
gehouden . 

1 Tot het in werking treden van de nieuwe 
I. 0. G. van 23 November 1923, mogen geener
le i goederen van kl asse I b geadresseerd wor
den: station restante (zie art. 6, § 6 h van de 
I. 0 . G. van 23 0ctober 1924) . 

d. De coll i moeten in de wagens zoodariig 
zijn geladen , dat schuiven , schudden, stooten, 
kantelen en a fvallen van de hoogere lagen is 
uitgesloten. Tonnen mogen niet rechtop zijn 
geplaatst, maar moeten in de lengterichting 
van den wagen zijn gelegd; . houten stopblok
ken, geplaatst onder dichte, zachte kleeden, 
moeten elke rollende beweging voorkomen. 

e. Ladingsbenoodigdheden ( dekkleeden, enz.) 
moeten door den afzender worden verstrekt en 
worden aan den geadresseerde met de zending 
afgeleverd. 

112 
3. Voor den aanvang van het laden van 

colli, voorzien van etiketten vo lgens model 1 , 
2 of 2 a (zie randgetal 102), moeten aan beide 
zijden van de wagens etiketten volgens het
zelfde model worden aangebracht. 

F. Verboden samenlading in een wagen. 

113 
Vuurwerken tot het geven van seinen, als 

genoemd onder 3, detonatiem iddelen, als ge
noemd onder 5, werplooden, a ls genoemd onder 
6, slagkoord, a ls genoemd onder 7, en de 
scherpe munitiën, als genoemd onder 13 , mo
gen niet in eenzelfden wagen worden geladen 
met: 

stoffen van klasse I a, 
goederen van klasse I b, genoemd onder 8 

tot en met 11, 
brandba1·e vloeistoffen van klasse III a, ge

noemd onder 1 en 2. 

G. Ledige pakmiddelen. Verdere voorschriften. 

114 
Geen bijzondere voorschriften. 

11~120 

Ic. Ontvlammlngsmlddelen, vnnrwerl, eu 
derge]Jjke artikelen. 

T en vervoer worden slechts toegelaten de 
hierna genoemde goederen: 

Ontvlammingsmiddelen. 
121 

1. Gewone lucifers en andere strijklucifers. 

122 
2. Knalstrooken en geparaffineerde knal 

strooken voor veiligheidslampen, bevattende 
een sas, samengesteld uit kaliumchloraat of 
salpeter, geringe hoeveelheden fosfor zwavel
an~_imoon, zwavel, melksuiker, ult;amarijn , 
knJt, kleefstoffen (dextrine, gom) of derge
lijke stoffen. 1000 klappertjes mogen ten hoog
ste 7,5 g knalsas bevatten. 

Voor andere knalstrooken ( amorcesstrooken) 
zie randgetal 135. 

123 
3. Langzaam brandend vuurkoord (bestaan

de uit een dunne, dichte slang met een bus
kruitkern van geringe doorsnede). 

Voor ander vuurkoord zie randgetallen 71 
en 77. 

124 
4. Gezwinde lont, d.i. schietkatoendraad tot 

snelle ontsteking van vuurwerk, enz. De ge
zwrnde lont moet dezelfde stabil iteit bezitten 
als nitrocellulose (klasse Ia). 
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125 
5. Zunders (dunne, aan beide einden ge

sloten papieren of kartonnen kokers, gevuld 
met een geringe hoeveelheid brandsas, samen
gesteld uit zuurstofdragers - .chloraten, ni
traten - en organische stoffen, al of niet met 
een toevoeging van aromatische ni troverbin
dingen) en z.g. thermietpijpj es met sastablet
ten. 

126 
6. Veiligheidsvuurkocirdaanstekers (stevige 

{!apieren of kartonnen hulzen , bevattende een 
doorboord slaghoedje met . doorloopende trek
kerdraad of soortgelijke inrichting ). 

127 
7. Electrische ontstekers zonder slagpijpje . 

128 
8'. Electrische ontvlammingsmiddelen (bijv. 

voor fotografi sch bliksemlichtpoeder) 1 . De 
hoeveelhe id sas voor elk der inrichtingen mag 
niet meer bedragen dan 30 mg en niet meer 
dan 10 pct. knalkwik bevatten. 

Pyrotechnisch speelgoed ; kl/J/fJPertjes (amore-es) 
en k,:ialstrooken (amorcesstrooken), 

knallichamen. 
129 

-9. Kamervuurwerk (boscocylinders, confetti
bommen, cotillonvruchten en dergelij ke artike
len, elk bevattende een kleine lading van ten 
hoogste 1 g collodiumwol, bestemd tot het uit
stooteri van een ongevaarlijke prop, zooais 
kogel s van watten, confet.l;i, enz.). 

130 
10. Knalbonbons, bloemenkaarten, blaadjes 

collodiumpapier, en dergelijke artikelen, be
vattende een zeer kleine hoeveelhe id collodium
papier of knalzilver. 

131 
li: · "Knalerwten; knalgranaten en derge

lijke knal zilver bevattende artikelen; 1000 
stuks mogen ten hoogste 1 g knalzilver be
vatten. 
182 

12. Knal knikkers d. z. steenen knikkers met 
een middellijn van ten minste 25 mm, aan de 
oppervlakte voorzien van een hoeveelheid knal
sas van ten hoogste 3 g, gedekt door zijde
papier. De knal sas mag ten hoogste bevatten 
25- 30 pct. ka_liumchloraat,. 10 pct. fosforses
quisulfide en 60- 65 pct. vul- en bindstoffen, 
die aan de ontl eding geen werkzaam aandeel 
nemen. 

Ten vervoer worden eveneens toegelaten 
soortgelijke artikelen, mits zij niet gevaarlijker 
zijn dan knalknikkers. 
138 

13. P yrotechnische lucifers (Bengaalsche 
lucifers met ten hoogste 20 g brand- en ont
stekingssas, in doosjes van ten hoogste 20 tot 
24 lucifers, goudenregenkaarsen, bloemen
regen kaa rsen, enz.). 

1 Bliksemlichttoestellen, in den vorm van 
electr ische gloeilampen en bevattende een sas, 
als is aangegeven voor de electrische ontvlam
m ingsmiddelen, worden niet beschouwd als 
voorwerpen van klasse Ic en onvoorwaardelijk 
ten vervoer aangenomen. 

134 
14. Wonderkaarsen, voorzien van een sas, 

bestaande uit barietnitraat , ijzervijl sel , al umi
niumslijpsel en kleefstoffen; de kaarsen mogen 
niet voorzien zijn van een ontstekingskop. 
135 

15. Kl appertj es (amorces ), knalstrooken 
(amorcesstrooken) , en knal ringen (amorces
ringen ), bevattende een knal sas, bestaande uit 
kaliumchloraat of salpeter, geringe hoeveel
heden roode fosfor, zwavelantimoon, zwavel , 
melksuiker, ultramarijn, krijt, kleefstoffen 
(dextrine, gom) of soor tgelijke stoffen. 1000 
klappertj es mogen ten hoogste 7,5 g knalsas 
bevatten. 

Voor knalstrooken voor veiligheidslampen 
zie randgetal 122. 
136 

16. Knalkurken, bevattende een knalsas 
samengesteld uit chloraten en fosfor, (ka l ium
chloraat, roode fosfor , krijt en een kl eefstof) ; 
1000 knalkurken mogen ten hoogste 60 g kna l
sas bevatten. De afstand tusschen de opper
vlakte van de sas en de rand van de boorope
ning in de kurk moet ongeveer 5 mm bedra
gen. Bij gebruik van natuurlijke kurk moet de 
sas tusschen twee bl aadjes papier of in een 
kartonnen hoedje zoodanig zijn bevestigd, dat 
zij niet kan losraken of uitvallen. Bij kurken, 
yervaardigd van geperste kurkstof , mag de 
sas direct in de hol te zijn aangebracht. 
137 

17. Knalschij ven, bevattende een knal sas 
van fosfor met chloraa t (kaliumchloraat, roode 
fosfor, krijt en kleefstof) en bestaande uit een 
ongeveer 2 mm dik kartonnen schijfje, waarin 
een holte is ingedrukt voor de knalsas, die 
met een bl aadj e papier moet zijn gedekt. 
1000 knal schijven mogen ten hoogste 45 g 
knalsas bevatten. 
138 

18. Knalkurken, bevattende een knalsas 
samengesteld ui t een fulminaat of een soort
gelijke stof, geperst in kartonnen dopjes, welke 
in de boorgaten der kurken zijn vastgezet. 
1000 knalkurken mogen ten hoogste 60 g knal
sas bevatten. 
189 

19. K artonnen slaghoedjes (Liliputmunitie), 
bevattende een samengeperste knalsas, samen
gesteld uit een fulminaat of een soortgelij ke 
stof. 1000 slaghoedjes mogen ten hoogste 25 g 
knalsas bevatten. 
140 

20. K artonnen slaghoedjes (Liliputmunitie) , 
bevattende een knalsas van fosfor met chloraat 
(kaliumchloraat, roode fosfor, kr ijt en kleef
stof) . 1000 si aghoedjes mogen ten hoogste 25 g 
knalsas bevatten. 
141 

21. Kartonnen slaghoedjes, welke knallen 
door een druk met den voet, met een afge
dekte knalsas van fosfor met chloraat. 1000 
slaghoedj es mogen ten hoogste 30 g knal sas 
bevatten. 
142 

22. Knette rl ak en m artinicas (z.g. Spaansch 
vuurwerk), bevattende een mengsel van witte 
(1<ele) fosfor en roode fosfor met kalium
chloraat en ten minste 50 pct. stoffen, welke 
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aan de ontleding van het mengsel geen werk
zaam aandeel nemen. Het gewicht van elk 
stukje knetterlak mag niet meer bedragen dan 
2,5 g en dat van een stukje martinicas niet 
meer dan 0,1 g. 

Ten vervoer worden ook toegelaten soortge
lij ke goederen, die niet gevaarlij ker zijn dan 
de 1·eeds genoemde. 

Vuurw erk. 1 
143 

23. Bommen en vuur- of zwermpotten, be
stemd om uit mortieren te worden geschoten, 
met een netto-gewicht van ten hoogste 9 kg, 
inbegrepen de voortdrijvende lading (bruto
gewicht 12 kg). 

Branders, vuurpijlen, romeinsche kaarsen, 
fonteinen, wiel en en dergelijke voorwerpen, 
met vuil ingen van ten hoogste 800 g per stuk. 
144 

24. Moordslagen, bestaande uit een met 
touw omwoelde en gelijmde papieren huls, be
vattende ten hoogste 75 g gekorreld buskrnit 
of 25 g knalsas (aluminiumpoeder en kal ium
perchloraat zonder zwavel) en geweer klappers 
- petarden 2 -, bestaande uit een aan be ide 
uiteinden gesloten papieren huls, bevattende 
ten hoogste 20 g gekorreld buskruit; beide 
soorten voorzien van lont, waarvan de uit
einden verkapt moeten zijn en soortgelijke 
voorwerpen, dienende tot het voortbrengen 
van een harden knal. 

Voor groote donderslagen (vuurwerk tot 
het geven van seinen) zie randgetal 73. 

145 
25 . T uinvuurwerk (zevenklappers, voetzoe

kers, gouden en zilveren regen, enz.), met ten 
hoogste 1000 g gekorreld buskruit per 144 
stuks. V ul kanen , staartsterren, enz. bevatten
de ten hoogste 30 g gekorreld buskruit per 
stuk. 
146 

26. Bengaalsch vuurwerk (fakkels, B e n
gaalsch vuur, vlammen, enz.) zonder ontste
kingsdop. 
147 

27. Gemengd bliksemlichtpoeder, voor het 
gebru ik gereed, in afzonderlij ke verpakkingen, 
elk bevattende ten hoogste 5 g li chtsas, waarin 
geen chloraten mogen voorkomen. 

Middelen tot bestrijding van schaiielij ke 
insecten. 

148 
28. Rookmakers ten d ienste van den land

bouw en het boschwezen, alsmede rookpatronen 
ter bestrijding van schadelijke insecten. De 
rooksas mag geen chloraten bevatten. 

149 
Voor de goederen, genoemd onder 1 tot en 

met 28, gelden de volgende bepalingen: 
a. De ontplofbare sas moet zoodanig zijn 

samengesteld, aangebracht en verdeeld, dat 
door wrijving, schokken, stooten of ontbran
ding der verpakte goederen geen ontploffing 

1 De sas in het vuurwerk mag geen chlora
ten bevatten. 

2 Voor knalstopseinen voor de spoorwegen, 
vroeger ook wel petarden genoemd, zie rand
getal 73. 

van den geheelen inhoud wordt teweegge
bracht. 

b. H et gebruik van witte of gele fosfor is 
slechts toegestaan bij de goederen genoemd 
onder 2 en 22. 

c. De gebezigde sas moet bestend ig zijn , 
d. w. z. dat zij , na opslag gedurende 4 weken 
bij een temperatuur van 50° C ., geen verande
ring mag ondergaan, welke wijst op een on
voldoende bestendigheid. 

d. De vervaardiger moet zich voortdurend 
door herhaalde proefnemingen overtuigen van 
de hoedanigheid van de ontplofbare sas en van 
de wijze waarop zij is aangebracht. 

e. De goederen, genoemd onder 16 tot en 
met 21, worden slechts tot het vervoer toege
laten, indien zij overeenkomen met het mon
ster en verpakt zij n op de wijze, goedgekeurd 
door de bevoegde autoriteit van het land van 
afzending. 

Vervoersvoorwaard en. 
A. Colli: verpakking, gewichtsbeperkingen 

opschriften en etiketten. 
150 

1. De goederen, genoemd onder 1, 9 en 10, 
moeten stevig zijn verpakt in sterk pakpapier 
of in sterke doozen. Een kartonnen doos mag 
ten hoogste 1200 doozen met l ucifers bevatten; 
zie ook randgetal 173. 

151 
2. De goederen , genoemd onder 2, moeten 

stevig zijn verpakt, hetzij in cilindervormige 
blikken bussen, hetzij in sterke, cilindervor
mige, kartonnen kokers, aan be ide uiteinden 
voorzien van goed dicht sluitende deksels, het
zij in sterke, kartonnen doozen . Iedere bus of 
koker mag ten hoogste 12 opgerolde strooken 
met elk ten hoogste 50 klappertjes bevatten. 
Ten hoogste 30 bussen of kokers moeten met 
papier tot een stevig pakket zij n vereenigd. 

De opgerolde strooken moeten van elkaar 
zij n gescheiden door kartonnen schijven, di e 
nauw keurig in de bussen of de kokers moeten 
passen. I edere kartonnen doos mag ten hoog
ste 100 klappertjes ieder met 5 mg knalsas 
bevatten. 7,5 mg knalsas per stuk is slechts 
toegestaan, indien een doos ten hoogste 50 
klappertjes bevat. Ten hoogste 12 doozen 
moeten tot een rol en ten hoogste 12 rollen 
met sterk papier tot stevige pakketten zijn 
vereenigd; zie ook randgetal 173. 

152 
3. De goederen, genoemd onder 3, moeten 

zijn verpakt in sterke, dichte, goed gesloten, 
houten kisten of in stevige, waterdichte, kar
tonnen vaten. De kisten moeten van binnen 
gehee l met goed, taai papier zij n bekleed ; het 
papier mag zij n vervangen door een dunne, 
zinken voering. 

153 
4. De goederen , genoemd onder 4, moeten 

in lengten van ten hoogste 30 m gewikkeld 
zijn om sterke stukken karton en daarna in 
papier zijn verpakt. Ten hoogste 10 van deze 
pakken moeten met pakpapie1'. tot een pakket 
zijn vereenigd, dat geplaatst moet zijn in een 
houten kistje met een wanddi kte van ten 
minste 10 mm . De tusschenruimten moeten 
met houtmeel zijn opgevuld. Een collo mag 



1103 5 DECEMBER (S. 693) 1935 

ten hoogste 6000 m gezwinde lont bevatten; 
zie ook randgetal 173. 

164 
5. De goederen, genoemd onder 5, moeten 

met ten hoogste 25 stuks tezamen, stevig zijn 
verpakt in dichte , blikken of kartonnen bus
sen, thermietpijpjes evenwel met ten hoogste 
100 stuks tezamen, in een dichte, kartonnen 
doos. Deze binnenverpakkingen (bussen of 
doozen) moeten met tusschenruimten van ten 
minste 1 cm onwrikbaar vastgezet zijn in een 
ki st , waarbij de tusschenruimten met sterk 
aa ngedrukt houtmeel moeten zijn opgevuld. 
Een kist mag ten hoogste 40 binnen verpak
kingen bevatten. Deze moeten zoodanig in de 
kisten zijn geplaatst, dat door ten hoogste 
iedere 20 stuks een groep wordt gevormd en 
da t twee groepen gescheiden worden door een 
ten minste 3 cm dikke laag van vast opgestopt 
houtmeel ; zie ook randgetal 173. 

166 
6. De goederen, genoemd ónder 6, moeten 

zijn verpakt in sterke, dichte, goed gesloten, 
houten kisten. 

166 
7. De goederen, genoemd onder 7, moeten 

zijn verpakt in sterke, dichte, goed gesloten, 
houten kisten of in houten tonnen of in stevi ge, 
waterdichte, kartonnen vaten. 
ló7 

8. De goederen, genoemd onder 8, moeten 
bij ten hoogste 72 stuks te zamen zij n verpa kt 
in een ka rton . Ten hoogste 12 van deze kar
tons moeten tot een pakket zijn vereeni gd ; 
zie ook randgetal 173. 

Voor de goederen , genoemd onder 9 en 10, 
zie randgetal 150. 
168 

9. De goederen, genoemd onder 11, moeten 
bij ten hoogste 1000 stuks tezamen stevig zijn 
verpa kt in houten ki stjes of in met papier om
wikkelde, sterke, kartonnen doozen; zij moe
ten met zaagsel onbewegelijk zij n vastgezet; 
zie ook randgeta l 173. 
169 

10. De goederen, genoemd onder 12, moe
ten bij ten hoogste 25 stuks tezamen stevig 
zijn verpa kt in kartonnen doozen; de knal
knikkers moeten met zaagsel zorgvuldig onbe
wegel ijk zijn vastgezet; zie ook randgetal 173. 
160 

ll. De goede ren, genoemd onder 13, moeten 
stevig zijn verpakt in doozen, terwijl ten hoog
ste 12 doozen met papier tot een pakket moe
ten zijn vereen igd; zie ook randgetal 173. 
161 

12. De goederen, genoemd onder 14, moe
ten stev ig zijn verpakt in doozen, terwijl ten 
hoogste 12 doozen met papier tot een pakket 
moe'en zijn vereenigd of zijn gepakt in een 
papieren zak. E en zak moet zijn gesloten door 
het open einde om te vouwen. De doozen of de 
zakken moeten met sterk pakpapier tot stevige 
pakketten zijn vereenigd, waarbij ieder pakket 
ten hoogste 144 wonderkaa rsen mag bevatten; 
zie ook rangetal 173. 
162 

13. De goederen, genoemd onder 15 , moeten 
stevig zijn verpakt in sterke kartonnen doozen, 

waarbij iedere doos ten hoogste 100 klapper 
tjes, e lk met 5 mg knalsas, mag bevatten. 
7,5 mg knalsas is slechts toegestaan indi en 
een doos ten hoogste 50 klappertj es bevat. T en 
hoogste 12 doozen met klappertj es, knalstroo
ken of knalringen moeten tot een rol, ten 
hoogste 12 rollen met pakpapier tot een stevig 
pakket zijn vereenigd; zie ook randgetal 173. 

163 
14. De goederen, genoemd onder 16 en 18, 

moeten bij ten hoogste 50 stuks tezamen, ste
v ig zijn verpa kt in kartonnen doozen, gesloten 
door een deksel met overslaanden rand. De 
kurken moeten op den bodem zijn vastgepl akt 
of op een andere even deugdelijke wijze op 
hun plaats worden gehouden. De tusschen
ruimten moeten met droog houtmeel of droog 
kurkmeel goed zijn opgevuld. Op het meel moet 
een I aag watten of een andere, even veer
krachtige stof zijn gelegd ; de doos moet zijn 
gesloten door een deksel met oversl aanden 
rand. De a ldus verpakte doozen moeten door 
middel van een omgepl akten papieren band 
of van touw, tot pakjes zijn vereenigd, zoo
danig, da t een pakje ten hoogste 100 knal
kurken bevat. De omgeplakte banden of het 
touw moeten zoo sterk zijn en zoo stevig zijn 
bevestigd, dat het houtmeel in de doozen niet 
kan bewegen, noch kan uitvallen. Ten hoogste 
5 pakjes moeten met pakpapier tot een stevig 
pakket zijn vereenigd; zie ook randgetal 173. 

164 
15. De goederen, genoemd onder 17, moe

ten bij ten hoogste 5 stuks tezamen , stevig zijn 
verpakt in kartonnen doozen, gesloten door 
een deksel met overslaanden rand. T en hoogste 
5 doozen moeten in papier zijn gewikkel d tot 
een rol. Ten hoogste 20 rollen moeten zijn 
vereenigd tot een pakket . Ten hoogste 2 pak
ketten moeten zijn geplaatst in een sterke 
kartonnen doos , gesloten met een deksel met 
overslaanden rand. Het deksel moet door een 
op het onderste gedeelte van de doos vastge
pl a kten, sterken, papieren band, goed zijn 
bevestigd. I edere ki st mag ten hoogste 50 
kartonnen doozen bevatten ; zie ook rand
getal 173. 

Voor de iroederen, genoemd onder 18, zie 
randgetal 163. 
16ó 

16. De goederen, genoem d onder 19, moe
ten bij ten hoogste 10 stuks tezamen, stevig 
zijn verpakt in kartonnen doozen , gesloten 
door een deksel met overslaanden rand, waar
bij all e tusschenruimten met hou tmeel moeten 
zijn opgevuld ; op den bodem en onder tegen 
het deksel moet een bordpapieren schijf van 
ten minste 1 mm dikte zijn ge legd. H et deksel 
moet door een op het onderste gedeelte vast
geplakten, sterken, papieren band, goed zij n 
bevestigd. T en hoogste 10 doozen moeten met 
papier zijn omwikkeld tot een rol ; ten hoog
ste 10 rollen moeten met pakpa pier tot een 
stevig pakket zijn vereen igd. I edere ki st mag 
ten hoogste 25 pakketten bevatten ; zie ook 
randgetal 173. 

166 
17. De goederen, genoemd onder 20, moe

ten stevig zijn verpakt hetzij volgens de voor
schriften van randgetal 165, of wel bij ten 
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hoogste 50 stuks tezamen, in kartonnen doo
zen, gesloten met een deksel met overslaanden 
rand; de slaghoedjes moeten zij n vastgezet in 
doorboorde kartonnen platen, terwij l all e tus
schenruimten moeten zij n opgevuld met hout
meel ; zie ook randgetal 173. 

167 
18 . De goederen, genoemd onder 21 , moe

ten bij hoeveelheden van ten hoogste 15 op 
een kartonnen sch ij f geplakte slaghoed jes, ste
v ig zijn verpakt in sterke, kartonnen doozen . 
De led ige ruimten in de doozen, waarvan het 
deksel door een op het onderste gedeelte vast
geplakten, sterken, papieren band goed moet 
zijn bevestigd, moeten met houtmeel zij n op
gevuld . Ten hoogste 12 doozen moeten tot 
een rol zijn vereen igd. Ten hoogste 6 rollen 
moeten zij n verpakt in een kartonnen doos, 
waarvan de kanten en hoeken zij n versterkt en 
samen worden gehouden door haken van ijzer
draad; zie ook randgetal 173. 

168 
19. De goederen, genoemd onder 22, moe

ten stevig zijn verpakt en wel : 
a. Knetterl ak, in een d ichte doos van 

leder- of strookarton, goed omgeven door hout
meel of fijn zaagsel ; iedere doos mag ten 
hoogste 144 stuks en een kist ten hoogste 50 
doozen bevatten ; het max imum-gewich t aan 
knetter lak is 18 kg; zie ook rand getal 173. 

b. Martinicas bij ten hoogste 65 stuks teza
men, in ronde kartonnen doozen , inwend ig 
bekleed met zijdepapier; ten hoogste 72 doozen 
moeten zij n verpakt in karton. Een kist mag 
ten hoogste 3600 doozen in kartonverpakki ng 
bevatten, het maximum-gewicht aan martinicas 
is 24 kg; zie ook randgetal 173. 

169 
20. De goederen, genoemd onder 23, 25 en 

26, moeten stevig zijn verpakt in sterke kar
tonnen doozen of in houten kistjes; de goe
deren, genoemd onder 26, mogen ook in pa
p ieren zakken verpakt zijn; groote stukken 
vuurwerk moeten in papier zij n verpakt indi en 
ontstekingseinde n iet met een papieren kap 
is bedekt; in beide gevall en moet het door
z iften van de sas zijn u itgesloten ; zie ook 
r;ir,dgetal 173. 

Bij bommen met een bru to-gewich t van meer 
dan 5 kg moet de voortdrijvende lading be
schermd zijn door een, het onderste gedeelte 
van den bom bedekkende, papieren huls. De 
bommen moeten zij n verpakt in kisten; de 
tusschenruimten moeten zijn opgevuld met 
houtwol of dergelijke stoffen. 
170 . 

21. De goederen, genoemd onder 24, moe
ten stevig zij n verpakt in sterke doozen ; 
moordslagen moeten goed zijn vastgelegd, ter
wijl de verschill ende voorwerpen onderling 
door een dikke laag hou+meel of een dergelijke 
stof gescheiden moeten zijn; zie ook randgetal 
1 73. . 

Voor de verpakking van de goederen, ge
noemd onder 25 en 26, zie randgetal 169. 
171 

22. De goederen, genoemd onder 27 , moe
ten zij n ve rpakt in papieren zakken: ten hoog
ste 20 zakken moeten onbewegelijk vast zijn 
verpakt in kartonnen doozen ; de doozen moe
ten ieder afzonderlij k, dan wel met eeni ge te-

zamen, in geol ied papier zij n gewikkeld. ln 
plaats van papieren zakken mog;,n ook dich t
gekurkte glazen buisjes worden gebezigd ; ten 
hoogste 3 van deze bui sjes moeten, door mid
del van zachte stoffen, onbewegelijk vast zijn 
verpakt in kartonnen schu ifdoozen zóó, da t zij 
elkaar niet kunnen raken ; zie ook randgetal 
173. 

172 
23. De goederen, genoemd onder 28 , moe

ten in sterke, di chte, goed gesloten, houten 
kisten zijn verpakt. De kisten moeten inwen
d ig zijn bekleed met goed pakpapier, geol ied 
papier of gegolfd karton. Een dich te bekl ee
ding met deze stoffen is n iet noodzakelij k 
wanneer de voorwerpen ze lf zijn verpakt in 
stevig papier of stevig karton . 

R ookpatronen tot bestrijd ing van schade
lijke insecten, verpakt in stevig papier of ste
v ig karton, mogen ook wor den verpakt in 
zeer sterke kartonnen doozen of in doozen van 
gegol fd karton. H et ka rton of het gegolfd 
karton mag dan ook waterdicht gemaakt zijn . 
Voor zend ingen met een bruto-gewicht van ten 
hoogste 5 kg, mogen ook gebezigd worden 
doozen van gewoon karton. 

173 
24. a. De binnenverpa kkingen van de goe

deren, genoemd onder 1, 2, 4, 5 en 8 tot en 
met 27, moeten in stev ige, dichte, goed ge
sloten, houten k isten zijn verpakt. 

b. Voor de goederen, genoemd onder 1, 
mogen ook gebruikt worden doozen van sterk, 
hardgelijmd kar ton van ten minste 2 mm d ikte, 
alsook pakmiddelen van bl ik. 

c. De kisten voor de goederen, genoemd 
onder 4, 5 en 13, mogen van binnen zijn be
kleed met goed, taai pap ier , met z.g. teer- of 
asfaltpapier, met zinken platen of met ver
lood plaatij zer. 

d. Bij de goederen, genoemd onder 2, 9, 11 , 
12 en 15 tot en met 27, moeten de k isten be
staan ui t goed gevoegde planken van ten 
minste 18 mm -di kte; de zijwanden moeten 
door m iddel van zwal uwstaarten of door kl am
pen zij n verbonden; de kisten moeten inwen
dig geheel met sterk papier van goede kwali 
te it zijn bekleed ; het papier mag zijn ver
vangen door een dunne zinken bekl eeding. 

e. Bij bl ikseml ichtpoeder, a ls genoemd on
der 27, kunnen ook gewone, sterke, k isten , of, 
als het poeder verpakt is in papieren zakken, 
sterke kartonnen doozen worden gebru ikt. 

/. De pakketten mogen in de pakmiddelen 
n iet kunnen schu iven. Bij de goederen, ge
noemd onder 2, 9, 11 , 12 en 15 tot en met 
26, moeten de tusschenruimten in de buitenste 
k isten , met daartoe geschi kt, droog verpak
kingsmateriaal - houtwol , papier , enz. -
stevig zijn opgevuld; bij knalkurken, knal
schijven, L il iputmuni t ie, knal knikkers, ka r ton
nen slaghoedjes welke knallen door een druk 
met den voet, knetterla k, martinicas en soort
gel ijke goederen, moet houtmeel of zaagsel 
worden gebru ikt. Vochtig hooi , in olie !!"e
drenkte of vettige poetskatoen of dergelijk 
voor zel fontbrand ing vatbare stoffen mogen 
niet worden gebezigd. 

Bij groote stukken vuurwerk (transparan
ten) is het voldoende ze onwrikbaar vast in de 
pakm iddelen te bevestigen. 
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174 
25. a. Het bruto-gewicht van een collo 

met goederen, genoemd onder 2, 5, 9, 11, 12 
en 15 tot en met 28, mag niet meer dan 100 
kg bédragen. 

b. Het totaal gewicht aan ontplofbare stof 
(voortdrijvende lading, uitstootlading en licht.
sas) mag niet meer bedragen dan 20 kg voor 
de goederen genoemd onder 5, 36 kg voor die 
genoemd onder 23 en 25 kg voor die genoemd 
onder 25. Het totaal gewicht aan gekorreld 
buskrnit mag bij de goederen, genoemd onder 
23 en 25 niet meer dan 3,2 kg bedragen. 

c. Het bruto-gewicht van dfil gewone houten 
kis.ten en van de kartonnen doozen, bevatten
Ie bliksemlichtpoeder als genoemd onder 27, 
mag niet meer dan 5 kg bedragen. 

d. H et bruto-gewicht van doozen van kar
ton of van gegolfd karton met rookpatronen 
voor bestrijding van schadelijke insecten, a ls 
genoemd onder 28, mag niet meer dan 20 kg 
bedragen. 

175 
26. I eder collo met goederen, genoemd 

onder 23, moet voorzien zijn van een etiket 
volgens model 1. 

B. Samenpakken met andere uoederen 
in één collo. 

Het samenpakken is onderworpen aan de 
volgende voorschriften: 

176 
1. De goederen, genoemd onder 1, in hoe

veelheden van ten hoogste 5 kg, mogen teza
men worden verpakt met andere goederen, 
met uitzondering van de goederen van klasse 
Ic, genoemd onder 4, en de stoffen van de 
klassen II en III. 

177 
2. Kistjes met goederen, genoemd onder 4, 

mogen tot ten hoogste 5 stuks met andere goe
deren in een collo worden verpakt (zie rand
getal 153) . 

178 
3. De goederen, · genoemd onder 9 tot en 

met 15 , mogen tezamen worden verpakt hetzij 
met elkander, hetzij met goederen, genoemd 
onder 23 {uitgezonderd bommen en vuur- of 
zwermpotten), hetzij met goederen genoemd 
onder 24 tot en met 26. Een kist, waarin goe
deren van verschillende soort zijn verpakt, 
moet voldoen aan de voorschriften voor de 
daarin aanwezige goederen, waarvoor in de 
randgetallen 173 en 174 de strengste bepalin
gen zijn gegeven. De binnenverpakk_ingen m'?_e
ten in deze buitenkisten onbewegehJk vast z13n 
verpakt door het opvullen der tusschenruim
ten met daartoe geschikt verpakkingsmate
riaal (houtwol, papier, enz.). 

179 
4. De goederen, genoemd onder 9 tot en 

met 22, indien zij verpakt zijn volgens de 
randgetallen 150 en 158 tot en met 168, mogen 
tezamen worden gepakt met ga lanteriën en 
speelgoed, mits zij daarvan gescheiden zijn 
gehouden. 

H et bruto-gewicht van een kist, waarin deze 
goederen zijn samengepakt, mag niet meer dan 
100 kg bedragen. 

L. & S. 1935. 

C. Wijze van vervoer. 
180 

De goederen van klasse I c, genoemd onder 
23 tot en met 26, mogen niet worden geadres
seerd : station restante. 1 

181 

D . Opuaven en verkla.rinuen in den 
vrachtbrie f. 

1. Bij zendingen met goederen genoemd 
onder 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 en 15 tot en met 
28, moet de afzender in den vrachtbrief ver
klaren : 

,,Samenstell ing en verpakking overeenkom
stig de bepalingen van Bijlage I , I. 0. G.". 
182 

2. Bij het verder vervoer van de geheele 
of van een deel der oorspronkelijke zending, 
waarvoor een verklaring op den vrachtbrief 
wordt vereischt, door een anderen afzender 
dan de fabriek, waar de goederen zijn vervaar
digd, kan de voorgeschreven verklaring ach
terwege blijven, indien de nieuwe afzen der op 
den vrachtbrief verklaart, dat de zending de 
oorspronkelijke is, of dat de colli afkomstig 
zijn van de oorspronkelijke zending, welke on
derzoéht is geworden en die van een -verkla
ring was voorzien, en dat aan de oorspronke
lijke verpakking niets is veranderd. 

Een en ander moet op verzoek worden aan
getoond. 

De bedoelde verklaring op den vrachtbrief 
moet in verkorten vorm luiden: ,,Inhoud en 
verpakking zijn dezelfde als bij de oorspronke
lijke zending." . 

E. Vervoermiddelen: laden, opschriften 
en etiketten. 

183 
1. Voor het vervoer moeten gesloten wageos 

worden gebezigd. 
184 

2. Op kartonnen kistjes met goederen ge
noemd onder 1 - randgetal 173, b - mogen 
slech ts zoodanige colli - ook in eenige lagen 
- worden geplaatst, die wat omvang en 
gewicht betreft, niet noemenswaard verschillen 
van de kartonnen kistjes met goederen ge
noemd onder 1. 

185 
3. Ten aanzien van kartonnen vaten met 

goederen genoemd onder 3, moet er voor ge
waakt worden, dat beschadiging door andere 
voorwerpen is uitgesloten. 
186 

4. Voor den aanvang van het laden van 
coll i, voorzien van etiketten volgens model 1 
(zie randgetal 175), moeten aan beide zijden 
van de wagens etiketten volgens hetzelfde 
model zijn aangebracht. 

F. Ve,·bodcn sa,nenladin(J in een wagen. 
187 

Geen verbodsbepalingen. 

1 Tot het in werking treden van de nieuwe 
I . 0 . G. van 23 November 1933, mogen gee
nerlei goederen van klasse Ic geadresseerd 
worden: station restante (zie art. 6, § 6 h van 
de I. 0 . G. van 23 October 1924). 

70 
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G. L edige pakrni.ddelen. Ve1·dere voorschriften. 
188 

Geen bijzondere voorschriften. 
189-200 

Id. Samengeperste, tot vloeistof ver<llchte 
of onder druk opg·eloste gassen. 

Ten vervoer worden slechts toegelaten de 
hierna genoemde stoffen : 

a. San,engeperste gassen. 
201 

1. Koolzuur. 
2. Watergas, lichtgas (steenkoolgas), meng

gas (oliegas met ten hoogste 30 pct. acety
leen ). 

3. Oliega (vetgas). 
4. Zuurstof l met ten hoogste 4 volume

procenten waterstof, waterstof (al of n iet ver
mengd met methaan ) met ten hoogste 2 vo
l urne procenten zuurstof, stikstof, kooloxyde, 
mijngas (methaan), lucht, boorfluoride, edel
gassen (argon, neon, helium, xenon, crypton 
of hunne mengsels). 

b. Tot vloeisto f verdichte gassen: 
202 

5. Aethyleen, koolzuur'\ oliegas, stikstof
oxydule, aethaan, Z-gas (oliegas dat bij 50° C 
een overdruk heeft van niet meer dan 26 
kg/cm2). 

6. Propyleen, ammoni ak 3, propaan, butaan, 
isobutaan, chloorkooloxyde (phosgeen). 

7. Chloor, chloorwaterstof, zwaveligzuur 3, 
stikstoftetraoxyde, T-gas (mengsel van aethy
leenoxyde en koolzuur, dat bij 50° C een over
druk heeft van niet meer dan 14 kg/cm2. 

8. Chlo01methyl, chlooraethyl, het laatste 
ook geparfumeerd (L ance-parfum), vinylchlo
ride, broommethyl 4 , methylaether, methyl a-

l Zuurstof, samengeperst tot ten hoogste 0,3 
kg/cm2, in zakken van rubber, geïmpregneerd 
weefsel of dergelijke stoffen, wordt niet als 
ontplofbare stof beschouwd en onvoorwaarde-
1 ij k ten vervoer toegelaten. 

2 Metalen kokers met koolzuur (sodors, spar 
klets), bevattende ten hoogste 25 g vloe ibaar 
koolzuur met ten hoogste 1 g vloeistof op 1,34 
cm3 inhoud, worden, a ls het koolzuur n iet 
meer dan ½ pct. lucht bevat, niet beschouwd 
a ls ontplofbare voorwerpen en onvoorwaarde
lijk ten vervoer toegelaten. 

Kleine, naadlooze, uit vloe istaal vervaardig
de fl esschen met vloeibaar koolzuur, worden, 
a ls de inhoud niet meer bedraagt dan 220 cm3, 
met ten hoogste 1 g vloeistof op 1 ,34 cm3 in
ho ud , niet beschouwd al s ontplofbare voor
werpen en onvoorwaardelijk ten vervoer toe
gel aten. 

3 Houders van ij smachines, waarin de voor 
het bedrij f benoodi gde hoeveelheid vloeibaar 
zwave li gzuur of vloeibare ammoniak tot ten 
hoogste 20 g voortdurend aanwezig is, worden 
niet beschouwd als ontplofbare voorwerpen en 
onvoorwaardelijk ten vervoer toegelaten. 

4 Een mengsel van broommethyl en aethy
Jeenbromide met ten hoogste 50 pct, broom
methyl , wordt niet beschouwd als een ontplof
bare stof en onvoorwaardel ijk ten vervoer toe
gelaten. 

mine, aethylamine, aethyl eenoxyde, butadiëen. 
9. Vloeibare lucht, vloeibare zuurstof, vloei 

bare stikstof. 

C. Onder druk opgeloste gassen: 1 

203 
10. Oplo singen van ammoniak in water 

met meer dan 35 pct. en niet meer clan 50 pct. 
ammoniak. 

11. Acetyleen, opgelost in aceton en opge
zogen in een poreuze stof. 

Yervoers,·oorwaarden. 
A. Colli: verpakking, gewichtsbeperkingen, 

opschriften en etiketten. 

1. Aard der houders. 
204 • 

1. De samengeperste, tot vloe istof verdichte 
of onder druk opgeloste gassen, genoemd on
der 1 tot en met 8, 10 en 11 , moeten in goed 
gesloten metalen houders worden vervoerd. 2 
205 

2. De houders moeten zijn vervaardigd van 
vloeistaal of van specia le staalsoorten, di e 
echter wat vasthe id en taaihe id betreft ten 
minste aan dezelfde eischen moeten voldoen 
als vloeistaal. 

Koper is echter toegestaan: 
a. voor samengeperste gassen, waarvan de 

vuil ingsdruk niet meer bedraagt dan 20 
kg/cm2, met ui tzondering ech ter van acetyleen
mengsels (zie randgetal 201 onder 2); 

b. voor de volgende tot vloe istof verdich te 
gassen: chloormethyl, methylaether en zwa
veli gzuur. 

De houders mogen wnder naad, geklonkeu . 
gelascht of hard gesol deerd zijn. Gelaschte of 
hard gesoldeerde houders worden slechts toe
gelaten onder voorwaarde, dat de vervaardi 
ger een goed produkt waarborgt; voor ge
laschte houders mag a ll een gebru ikt zij n v loe i
staal , waarvan de laschbaarheid volkomen 
vast staat. 

.B ij de proefdruk mag de spanning op het 
zwakste gedeel te van den wand niet meer be
dragen clan 2/3 der spanning bij de strekgrens. 
206 

3. Ook mogen worden vervoerd: 
a. in ste rke, dichtgesmolten glazen bu izen, 

de volgende, onder 5, 6 en 7 genoemde, tot 
vloeistof verd ichte gassen: koolzuur, aethaan 
en stikstofoxydule tot ten hoogste 3 g, am
moniak, chloor en stikstoftetraoxyde tot ten 
hoogste 20 g, zwaveligzuur en chloorkooloxyde 
( phosgeen) tot ten hoogste 100 g. De glazen 
buizen mogen slech ts voor de helft zijn ge
vuld bij koolzuur, aethaan en stikstofoxydule. 
voor twee derde bij ammoniak, chloor en stik-

1 Ammoniakwater met ten hoogste 35 ge
wichtsprocenten ammonia k en koolzuurhouden
de dranken worden niet beschouwd a ls ont
plofbare stoffen en onvoorwaardelijk ten ver
voer toe gel aten. 

2 Vaten met samengeperste zuurstof, beves
tigd aan vischhouders, worden ook ten ve r
voer toegelaten, als zij n iet luchtdicht zijn af
gesloten, maar voorz ien zijn van een inrich 
t ing, die de zuurstof gele idelijk laat ontsnav
pen. 
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stoftetraoxyde en voor drie vierde bij zwavelig
zuur en ch loorkooloxyde (pho geen). Elke 
glazen buis moet zijn geplaatst in een dicht 
gesoldeerden, met infusoriënaarde aangevul
den ,blikken koker en deze weer in een sterke 
houten kist. Eenige blikken kokers mogen in 
eenzel fden kist worden verpakt (zie echter ook 
randgetal 232); 

b. in sterke, gasd icht gesloten, glazen of 
metal en buizen de tot vloeistof verdichte gas
sen genoemd onder 8 (in hoeveelheden van 
ten hoogste 150 g), met inachtneming van de 
voorschriften betreffende den vul! ing graad, 
gegeven in randgetal 225. De buizen moeten 
onbewegelijk vast zijn verpakt in stevige kist
jes van hout o f sterk karton. Een kistje mag 
ten hoogste 600 g vloeistof bevatten. Voor het 
verpakken van de kistjes moeten sterke houten 
kisten worden gebruikt, die, indien de hoe
veelheid vloeistof meer bedraagt dan 5 kg, 
voorzien moeten zijn van een dicht gesoldeer
de blikken voering. Het bruto-gewicht van e n 
kist mag niet meer bedragen dan 60 kg, bij 
chlooraethyl en Lance-parfum niet meer dan 
75 kg. 

207 
4. De houders voor in aceton opgelost ace

tyleen , a ls genoemd onder 11, moeten geheel 
zijn gevuld met een fijnporeuze, ge lijkmatig 
verdee lde stof, di e 

a. de ij zeren houders niet aantast en noch 
met het oplo middel voor het acetyleen (ace-
ton) noch met het acetyleen zelf, schadelijke 
verbindingen vormt. 

b. ook bij langdurig gebruik en bij schok
ken , zelfs bij een temperatuur van 50° C, niet 
in elkaar zakt of gevaarlijke holle ruimten 
vormt, 

c. met zekerheid belet dat, zelfs bij hooge 
temperatu ren of tengevolge van hevige stoo
ten, ontledingen van ontplofbaren aard op
treden of zich door de stof voortplanten. 

20 
5. Voor vloeibare lucht, vloeibare zuu r

stof en vlo ibare t ikstof, genoemd onder 9, 
moeten worden gebruikt: 

a. Glazen flesschen met dubbele , luchtledige 
wanden. Zij moeten uitwendig met vilt zijn 
bekleed en met een vilten stop zóó zijn ge
sloten, dat de verdampende gassen kunnen ont. 
wijken zonder een te hoogen inwendi gen druk 
te veroorza ken, maar zonder dat de vloei tof 
kan wegvloeien. De vilten stop moet zoodanig 
zijn bevestigd, dat zij niet kan losraken als de 
[l esch kantelt of omvalt. Iedere fl esch afzon
derlijk of eenige [l esschen gezamenlijk, moe
ten tegen schokken zijn beveiligd door plaat. 
sing in een stevig staanden, me alen korf of 
een dergelijk pakmiddel. Deze korven of pak
middelen moeten zijn geplaatst in metalen of 
houten , van binnen met plaatijzer bekleede 
kisten, welke van boven open zijn of wel zijn 
ge loten met een metalen vlechtwerk. een ge
perforeerd deksel of iets dergelijks. Deze me
talen of houten kisten moeten aan de onder
zijde tot een zoodanige hoogte volkomen dicht 
zijn, dat bij breken van een fl esch, de vloei tof 
niet naar buiten kan wegvloeien. In de me
ta len of houten kisten met vloeibare lucht of 
vloeibare zuurstof mag zich geen licht brand
baar verpakkingsmateriaal bev inden; toege-

staan is het gebru ik van stoffen zooals vilt en 
wol. 

b. Houders vervaardigd van een ander ma
teriaal. 

Deze mogen slechts worden gebezigd mits 
zij zoodanig tegen het doorlaten van warmte 
zijn beschut, dat zij noch met waterdamp, noch 
met ij s kunnen beslaan. Verdere verpakking 
van deze houders is niet noodi g. De voorschrif
ten onder a gegeven ten aanzien van de slui 
ting van glazen fl esschen, ge lden ook voor deze 
houders. 

2. Uitrusting der houile1·s. 
209 

1. I edere metalen houder voor het vervoer 
van samengeperste, tot vloei tof verdichte of 
onder druk opgeloste gassen (uitgezonderd die 
voor vloeibare I ucht, vloeibare zuurstof en 
vloeibare stikstof) mag, behalve het mangat, 
dat door een zelfslu itend deksel moet zijn ge
sloten, en een opening voor het verwijderen 
van condensatieprodukten, ten hoogste twee 
openingen bevatten. Aan deze twee openingen 
moeten zijn aangebracht a ll e inrichtingen voor 
het vullen en ledigen, we lke inrichtingen moe
ten bestaan uit klepafsluiters of naaldafslui
ters. Schuifafslu iters en gewone kranen zijn 
verboden. 

Flesschen met opgelost acetyleen mogen 
voorzien zijn van afslui ter met beugelsluiting. 

210 
2. De koppelingen en de afsluiters moeten 

volkomen dicht zijn en bestaan uit materiaal, 
dat door den inhoud niet wordt aangetast. Bij 
acetyleenoplossingen mogen de metalen deelen 
der afslu iters niet meer dan 70 pct. koper be
vatten. Aan houders voor bo01·fluoride of voor 
tot vloeistof verd ichte of in water opgeloste 
ammoniak zijn afsluiters, vervaardigd van ko
per of van a ndere metalen of metaall egeerin
gen, die door boorfluoride of ammoniak kun
nen worden aangetast, niet toegestaan. 

H et is verboden vet- of oliehoudende dich
tingsmaterialen of smeermiddelen te bezigen 
bij houders voor zuurstof, stikstoftetraoxyde 
stikstofoxydule en samengeperste lucht. ' 

211 
3. De afsluiter moeten zijn omgeven door 

ijzeren schermkappen, voorzien van een of 
~eer ?_Peningen; koperen houder mogen voor
zien z1Jn van koperen kappen. Voor af I uiters, 
aangebracht in het inwendige van den hals 
en beschermd door een opgeschroefden, goed 
vast zittenden, metalen dop, zijn schermkap
pen niet vereischt. 

Bij ol iegas, menggas en in water opgeloste 
ammoniak, mogen in plaats van afsluiters, op
geschroefde metalen doppen worden gebezigd• 
deze moeten zoo goed slu iten, dat de inhoud 
niet te ruiken is. 

212 
4. Cilindervormige houders met samenge

perste of tot vloeistof verdichte gassen, of on
der druk opgelost acetyleen, - niet verpakt 
in kisten en ingericht om staande te worden 
vervoerd - moeten voor zoover de bepalingen 
van het land van afzending dit voorschrijven 
zijn voorzien van een inrichting, welke het rol'. 
len belet. Deze inrichtingen mogen met de 
schermkappen geen geheel uitmaken . Dez 
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voorschriften gelden niet voor groote vaten, 
voorzien van rolbanden, met een inhoud van 
ten minste 100 1 en ten hoogste 500 1. 1 Deze 
vaten zijn slechts toegestaan voor de gassen 
genoemd onder 6, 7, 8 en 10. 

· 3. Stempels en opschriften aan te brengen 

213 
op· de houders. 

1. Op de metalen houders me t gassen, ge
noemd onder 1 tot en met 8 , 10 en 11, moet 
duidelijk en duurzaam het volgende zijn aan
gegeven: 

a. bij a lle gassen: 
de onverkorte benaming van het gas (inge

slagen of opgeschilderd), de naam van den 
vervaardiger of van den eigenaar en het volg
nummer van den houder; 

het tarra-gewicht van den houder met in
begrip van de onderdeelen (afsluiters, metalen 
doppen en derg. met uitzondering van den 
schermkap); 

de hoogte van den proefdruk (zie randgetal 
217), de datum van de laatste persproef (zie 
randgetal 218) en het stempel van den deskun
dige die de proef heeft verricht; 

b. bij tot vloeistof verdichte gassen en in 
water opgeloste ammoniak: 

het toegelaten grootste gewicht der vulling 
(zie randgetallen 225 en 226, b); 

c. bij samengeperste gassen en bij in ace
ton opgelost acetyleeri: 

de toegelaten grootste vullingsdruk (zie rand
getallen 222 en 226, a); voorts bij houders 
voor in aceton opgelost acetyleen het gewicht 
van den ledigen houder met inbegrip van de 
onderdeelen, van de poreuze stof en van de, 
voor den houder toegestane, hoeveelheid ace
ton. 

214 
2. Bij nieuwe houders mogen de voorge

schreven aanduidingen slechts worden aange
bracht op een versterkt gedeelte van den 
wand; terwijl bij flesschen de afmetingen van 
de aanduidingen zoodanig moeten zijn, dat zij 
op den versterkten hals kunnen worden aan
gebracht. 

Op de houders ingeslagen, doch niet meer 
geldige aanduid ingen, mogen niet worden 
verwijderd, indien de wanddikte daardoor be
neden h et voorgeschreven minimum zal ver
minderen. Het verwijderen of veranderen van 
aandu idingen, mag slechts geschieden, nadat 
de houders volkomen geledigd en schoonge
maakt zijn en na verkregen toestemming van 
een door het bevoegd gezag gemachtigden 
deskundige. Alvorens de houders weder in ge
bruik te nemen, moet de deskundige deze 
onderzoeken en aan een herbeproeving onder
werpen. 

215 
3. Houders moeten in kisten zoo geplaatst 

zijn, dat de proefstempels gemakkelijk gevon
den kunnen worden. · 

1 Voor het vervoer van vloeibaar chloor zijn 
toegelaten vaten met rol banden met een in
houd van 800 1 = 1000 kg. 

4. 0/ficieele beproeving van de houders. · 

216 
1. Houders van vloeiijzer, staal of koper, 

moeten vóórdat zij in gebruik worden geno
men, door een door het bevoegd gezag ge
machtigden deskundige, aan een persproef 
worden onderworpen. Houders voor acetyleen
oplossingen moeten, vóórdat zij in gebruik 
worden genomen, bovendien worden onder
zocht ten aanzien van de samenstelling van de 
poreuze stof en van de toelaatbare hoeveelheid 
oplosmiddel (zie randgetallen 207 en 226, a). 

217 
2. De bij de persproef te bezigen inwendige 

druk moet bedragen: 
a. voor de samengeperste gassen anderhalf 

maal den druk van de vu lling, die niet groo
ter mag zijn dan bij randgetal 222 is aange
geven. De proefdruk moet den vullingsdruk 
met ten minste 5 kg/cm2 te boven gaan; 

b. voor de tot vloeistof verdichte gassen 
genoemd onder 5, 6, 7 en 8: 

voor koolzuur ............... ...... ...... .. 
,, oliegas ........................ ...... .. 
,, stikstofoxydule ................ .. . 
,, aethyleen ............. ............ .. 

chloorwaterstof eo aethaan 
Z-gas ................ .. .............. . 
propyleen .......................... . 
ammoniak ....................... .. .. 

1 , propaan ... . . ................. .... .. . . 
,, chloorkooloxyde (phosgeen) 
,, chloor en T-gas ................ .. 
,, zwavelig zuur . .... . ..... .... . .... . 
,, stikstoftetraoxyde ........... : .. . 

chloo rmethyl .......... .. .......... . 
,, mè.thylaether ...... : ... : ... : .. . .. .. . 
,, methylamine ..................... .. 
,, chlooraethyl, broommethyl , 

aethylamine, aethyleenoxyde, 
butaan en butadiëen ........ .. 
isobutaan ...................... .... . 

,, vinylchloride ................ ...... . 
c. voor de onder druk opge

loste gassen: 
" in aceton opgelost acetyleen 
,, onder druk in water opge

loste ammoniak: · 
bevattende meer dan 35 tot 
ten hoogste 40 gewichtspro-
centen ammoniak .............. . 
bevattende meer dan 40 tot 
ten hoogste 50 gewichtspro-
centen ammoniak .......... .. . . . 

250 kg/cm2 
250 
250 
225 
120 

40 
35 
30 
30 
15 
30 
12 
22 
16 
16 
14 

10 
12 
11 

60 

8 

12 

3. De pers proef moet ~orden herhaald: 

218 
a. om de twee jaar bij houders voor boor

fluoride en ch loor (met uitzondering van de 
houders van ketelwagens), chloorwaterstof, 
stikstoftetraoxyde, zwaveligzuur (met uitzon
dering van de houders van ketelwagens), 
chloorkooloxyde (phosgeen): 

b. om de vijf jaar bij houders voor de 
overige samengeperste of tot vloeistof ver
dichte gassen en voor onder druk opgeloste 
ammoniak, a lsmede voor de houde rs van 
ketelwagens voor het vervoer van chloor en 
zwaveligzuur. 
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219 
4. De houders voor opgelost acetyleen moe

ten om de tien jaar worden onderzocht. H et 
onderzoek moet zich uitstrekken zoowel over 
den uitwendigen toestand der houders a ls over 
den toestand van de poreuze stof (holle ruim
ten, in elkaar gezakt zijn). Indien het niet 
mogelijk is door verwijdering van de poreuze 
stof, de houders inwendig te schouwen, moeten 
steekproeven worden genomen, waartoe een 
redelijk aantal houders moet worden openge
sneden en aan een nauwkeurig onderzoek on
derworpen naar inwend ige roestvorming, als
mede ook naar veranderingen in het mate
riaal van den houder en in de poreuze stof. 

220 
5. De houders· moeten de persproeven door

staan zonder blijvende vormverandering te on
dergaan en zonder kleine barsten of scheuren 
te vertoonen. 

221 
6. Voor groote houders met rolbanden, be

doel d in randgetal 212, moet een inwendig 
onderzoek plaats hebben binnen dezelfde ter
mijnen als voor de persproeven is voorire
schreven. Dit onderzoek moet, zoo mogel ijk, 
geschieden gelijktijdig met het nemen der pers
proeven. 

Houders van ketelwagens voor het vervoer 
van chloor en zwa veligzuur moeten bovendien 
om de twee jaar aan een inwendig onderzoek 
worden onderworpen. 

·5. Vulling van de houde,·s. 
222 

1. De grootste toegelaten vullingsdruk bij 
houders voor samengeperste gassen bedraagt, 
herleidt tot een temperatuur van 15° C: 

voor gasvormig koolzuur ... ..... .... 20 kg/cm2 
" meng-i:ras (oliegas met ten 

hoogste 30 pct. acetyleen) en 
watergas .. ... .... ....... ........ ..... 10 

" ul ieg-as (vetgas) .......... ........ 125 
" zuurstof. waterstof, 1 ichtg-as 

(steenkool g-as), kool oxyde, 
stikstof, mijngas (methaa n) , 
lucht, boorfl uoride en edelgas-
sen .... .... ........................... .. 200 

228 . 
2. De graad van zuiverheid van samenge

perste zuurstof en van samengeperste water
stof moet bij het vullen analytisch zijn ge
verifieerd. De uitkomst van deze analyse moet 
op verl angen worden getoond. 

224 
3. Bij iedere zending samengeperste gassen, 

genoemd onder 1 tot en met 4, moet de afzen
der op verlangen de in de houders aanwezige 
druk met behulp van een manometer aantoo
nen. Deze bepaling geldt niet voor oliegas en 
menggas. dat vervoerd wordt in zeeboeien of 
soortgelijke houders. 

225 
4. Het grootste gewicht der vuil ing, toege

laten voor houders met tot vloeistof verdichte 
gassen, als genoemd onder 5, 6, 7 en 8, be
draagt: 

inhoud van den houder. 

~~0~~0 ~ 00~0000~~0~00~~0~~~~ 
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5. Voor de onder druk in vloeistof , opge
loste gassen geldt het volgende: 

a. voor in aceton opgeloste acetyleen, als 
genoemd onder 11, bedraagt de toegelaten 
grootste vullingsdruk bij 15° C 15 kg/cm2 wan
neer de evenwich tstoestand is bereikt. · 

De normale hoeveelheid van het oplosmiddèl 
moet bij herleiding tot een temperatuur va'll 
15° C zooveel bedragen, dat na de vergroo
ting, welke het volume door het opnemen van 
acetyleen ondergaat, tot den einddruk van ·de 
vull ing, in het inwendige van de ·poreuze stof 
nog een ruimte overblij ft, welke gelijk staat 
men ten minste 15 pct. van het watervolume 
dat de houder kan bevatten. 

b. Voor onder druk in water opgeloste am
moniak, als genoemd onder 10, bedraagt het 
toegelaten grootste gewicht der vulling: . , 

bij meer dan 35 en ten hoogste 40 gewichts
procenten ammoniak, 1 kg vloeistof per 1,25 
li ter inhoud van den houder, 

bij meer dan 40 en ten .hoogste 50 gewichts
procenten ammoniak, 1 kg vloeistof per 1,30 
liter l iter inhoud van den houder. 

227 
6. Vóór ied~re vulling moeten de ho1rders 

door een deskundige van de fabriek, met de 
vull ing belast, worden onderzocht of zij in 
goeden toestand verkeeren. Mogelijk overge
bleven resten moeten worden verwijderd. Het 
schoonmaken is vooral noodzakelijk, indien bij 
het schudden der ledige houders daarin losse , 
hard geworden bestanddeelen worden gecon
stateerd . Houders waarvan de ·contröle-aanäui
d ingen onduidelijk of onvoll edig zijn geworden 
of waarvan niet ontwijfelbaar vaststaat, dat 
zij onderzocht zijn (zie de randgetallen 218 
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tot en met 221) mogen zonder voorafgaand 
onderzoek niet worden gevuld. 
228 

7. Houders voor tot vloeistof verdichte of 
onder druk opgeloste gassen moeten gedurende 
de vulling worden gewogen en bovendien aan 
een naweging worden onderworpen om een 
mogelij ke te groote vulling te kunnen vast
stellen. 

6. Opschri ft en en etiketten aan te b1·engen 

22s' 
op de colli. 

1. Op de kisten, waarin houders met gassen, 
genoemd onder 1 tot en met 8, 10 en 11, zijn 
verpakt, moet op dezelfde wijze als op de 
houders de inhoud duidelijk en duurzaam zijn 
aangegeven (zie randgetal 213). 

280 
2. Colli met vloeibare lucht, vloeibare zuur

stof of vloeibare stikstof, als genoemd onder 
9, moeten op duidelijke wijze het opschrift 
"Vloeibare lucht (zuurstof of stikstof)" dragen 
en voorzien zijn van etiketten volgens model 
6; de houten kisten en metalen korven met 
glazen flesschen, als bedoeld in randgetal 208, 
moeten bovendien zijn voorzien van een etiket 
volgens model 7. 

B. Samenpakken met andere goede1·en 
in één collo. 

281 
1. Z ijn houders met gassen, genoemd onder 

5, 6 en 7 ( uitgezonderd chloor en stikstof
tetraoxyde) of onder 8, verpakt in kisten, dan 
mogen deze met andere goederen in één collo 
worden samengepakt. 
232 

2. Zij n tot vloeistof verdichte gassen, als 
genoemd onder 6, 6 en 7, volgens randgetal 
206 a verpakt in bl ikken kokers, dan mogen 
zij met el kander of - met u itzondering van 
chloor - met andere goederen in sterke, hou
ten kisten tezamen worden verpakt; echter 
mogen g lazen buizen met chloor niet worden 
geborgen in kisten, bevattende glazen buizen 
met ammoniak of zwaveligzuur. 
233 

3. Zij n gas en als genoemd onder 8 verpakt 
volgens randgetal 206, b, dan mogen zij, in 
hoeveelheden van ten hoogste 5 kg, met an
dere goederen in een sterke kist tezamen wor
den verpakt. 

C. Wijze van vervoer. 
284 

Geen beperkende bepalingen. 1 

285 

D. Opgaven en verklaringen in den 
vrachtbrie f . 

Bij vervoer van houders met opgelost acety
leen, als genoemd onder 11, moet bij den 
vrachtbrief zijn overgelegd een verklaring van 
het officieele proefstation van het I and van 
afzending, dat de houders aldaar tot het ver
voer zijn toegelaten. 

1 Tot het in werking treden van de nieuwe 
I. 0 . G. van 23 November 1933, mogen gee
nerlei goederen van ki asse Id geadres eerd 
worden: station restante (zie art. 6, § 6 h van 
de I. 0 . G. van 23 October 1924) . 

E. V ervoermiddelen: laàen, opschrif ten 
en etiketten. 

236 
Het vervoer moet geschieden: 
a. Voor gassen, genoemd onder 1 tot en 

met 4: 
in gesloten wagens. Heeft de aanbieding ten 

vervoer plaats in voor het vervoer langs de 
gewone wegen speciaal inger ichte wagens, 
welke met dekk leeden of met een houten be
kleeding volkomen zijn a fgedekt, dan moeten 
open wagens worden gebezigd. 

Voor watergas en menggas, genoemd onder 
2, voor oliega (vetgas), genoemd onder 3, en 
voor mijngas, genoemd onder 4, mogen ook 
open wagens worden gebezigd; deze wagens 
moeten evenwel gedurende de maanden Apri l 
tot en met October met dekkleeden volkomen 
zijn afgedekt, tenzij de houders in houten kis
ten zijn verpakt. 

Voor zuur tof en waterstof, genoemd onder 
4, mogen in de maanden ovember tot en met 
Maart eveneens open wagens worden gebez igd. 

b. Voor de gassen, genoemd onder 5 tot en 
met 8: 

in gesloten of op open wagens; de open 
wagens moeten evenwel gedurende de maan
den April tot en met October met dekkleeden 
volkomen zijn afgedekt, tenzij de houders in 
houten kisten zijn verpakt. 

c. Voor de gassen, genoemd onder 9: 
in gesloten wagens. 
d. Voor de gassen, genoemd onder 10 : 
op open of in gesloten wagens. 
e. Voor de gassen, genoemd onder 11: 
in gesloten wagens; gedurende de maanden 
ovember tot en met Maa1-t mogen ook open 

wagens worden gebezigd. 

237 
2. Met de colli mag niet worden gegooid, 

evenm in mogen zij schokken ondergaan en 
blootgesteld worden aan zonnestralen of 
kachelwarmte. 

288 
3. De houders moeten zóó worden geladen, 

dat zij niet kunnen vallen of kantelen. De 
houders met vloeibare lucht, vloeibare zuur
stof of vloeibare stikstof moeten rechtop staan 
en tegen elke be chadiging door andere colli 
zijn gevrijwaard. 

Houders met vloeibare lucht of vloeibare 
zuurstof mogen evenmin worden geladen in de 
onmiddellijke nabijheid van licht ontvlambare 
stoffen in kleine stukken of in v loeibaren toe
stand . 
239 

4. a. Houders van ketelwagens voor het 
vervoer van samengeperste, tot vloeistof ver
dichte of onder druk opgelo te gassen, moeten 
of blijvend aan den wagen zijn verbonden of 
wel afneembaar zijn. Onder "afneembare hou
ders" verstaat men die houders, welke speciaal 
voor het soort wagen zijn vervaardigd en d ie 
eerst na verwijdering van de bevestigingsmid
delen kunnen worden afgenomen. De houders 
moeten zoo zijn bevestigd, dat zij n iet kunnen 
verschuiven. Het aantal houders per wagen is 
onbeperkt. 

Van afneembare houders, welke gerold kun
nen worden, moeten de afsluiters van scherm
kappen zijn voorzien. 
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De uitrustingsstukken aan de houders moe
ten zoo zijn ingericht, dat zij niet beschadigd 
kunnen worden door de behandeling bij nor
maal spoorwegvervoer. 

De houders mogen niet voorzien zijn van 
ve iligheidsafsluiters. 

De afsluitinrichtingen moeten zóó zijn aan
gebracht, dat zij door onbevoegden niet kun
nen worden geopend. 

Voorts gelden voor deze houders de rand
getallen 205 , 209, 210, 211, 212 - dit laatste 
slechts voor de afneembare houders met ten 
minste 100 1 inhoud -, 213 - voor alle hou
ders en zonder op de schermkappen betrekking 
hebbende uitzonderingen, genoemd onder a -, 
214, 216 tot en met 228, 243 en 244. 

E en inwendig onderzoek van de houders van 
ketelwagens moet plaats hebben op dezelfde 
tijdstippen a ls is voorgeschreven voor de pers
proeven. 

De ketelwagens moeten zoo zijn gebouwd, 
dat de houders electrisch zijn geaard. 

b. Cilindervormige houders van ketelwagens 
voor het vervoer van tot vloeistof verdichte 
gassen, welke langer zijn dan 3,50 m, moeten 
zijn voorzien van geperforeerde dwarsschotten, 
waardoor de houders worden verdeeld in af
deelingen, niet langer dan 3,50 m . 

Houders van ketelwagens voor tot vloeistof 
verdichte gassen, genoemd onder 5, 6 en 7, 
moeten tegen de inwerking van zonnestralen 
zoodanig zijn beschut, dat de temperatuur van 
den inhoud in geen geval kan stijgen boven 
50° C. Deze beschutting moet zoodanig zijn, 
dat het onderzoek van de vul- en uitlaatope
ningen en van de gemeenschappelijke buizen 
gemakkel ijk mogelijk is. 

H et vervoer van chloorkooloxyde {phosgeen) , 
als genoemd onder 6, in ketelwagens is echter 
verboden. 

c. Wanneer een aantal houders blijvend aan 
den wa gen is verbonden, en deze houders be
stemd zijn voor het vervoer van samengeperste 
gassen, welke niet gevaarlijk zijn voor de 
ademh ali ngsorganen, dan is het niet noodza
kelijk, dat iedere houder voorzien is van een 
inrichting tot het vullen en ledigen, maar is 
het voldoende als alle houders verbonden zijn 
het een gemeenschappelijke buis, voorzien van 
een dergelijke inrichting. · 

Bij samengeperste gassen, die gevaarlijk zijn 
voor de ademh alingsorganen, moet iedere hou
der afzonderlijk door een afslui ter kunnen 
worden afges loten . I s een gemeenschappelijke 
buis aanwezig, dan moet deze in de vrije 
lucht uitmonden en niet voorz ien zijn van een 
a fsluiter. 

W anneer een aantal houders blijvend aan 
den wagen verbonden is en deze houders be
stemd zijn voor het vervoer van tot vloeistof 
verdichte g-assen, dan mogen deze houders niet 
afzonderlijk door afslui ters afgesloten kunnen 
worden, maar zij moeten verbonden zijn met 
een gemeenschappelijke buis of op soortgelijke 
wijze met elkander in verbinding st11an. 

Voor a fneembare houders is het gebruik 
Yan gemeenschappelijke buizen verboden. 

240 
5. K etelwagens met samengeperste of tot 

vloeistof verd ichte gassen moeten zijn voorzien 
van een etiket volgens model 10. 

F. V erboden samenlaáing in een wagen. 
241 

Geen verbodsbepalingen. 

0. L edige houders. Verdere voorschriften. 
242 

1. Ledige houders, welke gevuld zijn ge
weest met gassen van klasse Id, met uitzonde
ring van die, genoemd onder 9, moeten goed 
dicht gesloten zijn. Als ledi ge houders worden 
ook beschouwd houders, gediend hebbend voor 
de tot vloeistof verdichte gassen, genoemd 
onder 5 tot en met 8, waarin , nadat zij ge
led igd zijn, kleine gasvormige resten zij n ach
tergebleven. 
243 

2. Voor zoover in deze Bijl age geen bij
zondere voorschriften zijn gegeven, waaraan zij 
bovendien moeten voldoen, gelden voor de 
houders, ook die van ketelwagens, voor het 
vervoer van samengeperste, tot vloeistof ver
dichte of onder druk opgeloste gassen, de voor
schriften van het land waarvan zij afkomstig 
zijn. 
244 

3. Houders voor samengeperste, tot vloei
stof verdichte of onder druk opgeloste gassen, 
die volgens de vroegere bepalingen van Bij
lage I ten vervoer waren toegelaten, mogen 
ook thans nog worden vervoerd. 

Ten aanzien van het herhalen der persproe
ven, zie randgetallen 218 en 219. 
245- 260 

Ie. Stoffen, welke bij aanraking· met 
water, ontvlambare of de verbranding 

bevorderen1le gassen ontwikkelen. 1 

Ten vervoer worden slechts toegelaten de 
hierna genoemde stoffen : 
261 

1. Alkalimetalen en aardalkal imetalen, zoo
als natrium, kalium , calcium e.d.; zoomede 
de legeeringen van deze metalen onderling. 
262 

2. Calciumcarbid en calciumhydruur. 
263 

3. N atriumsupel'Oxyde, ook in mengsels, 
welke niet gevaarlijker zijn dan natrium
superoxyde. 

Vervoersvoorwaarden. 

A.. Colli: verpakking, gewichtsb eperkingen, 
opschriften en etiketten. 

264 
1. De verpakking moet geschieden in sterke, 

dichte, goed gesloten pakmiddelen van ijzer, al 
of niet verlood, of van bi ik. De stoffen, ge
noemd onder 1, mogen in hoeveelheden van 
ten hoo~te 5 kg, ook worden vervoerd in 
sterke glazen fl es chen. voorzien van een 
stevige, dichte slu iting. De pakmiddelen moe
ten vol komen droog zijn of, bij de stoffen 
genoemd onder 1, met petroleum zijn gevuld. 

1 Kal kstik tof wordt niet beschouwd als ont
plofbare stof en onvoorwaardelijk ten vervoer 
toegelaten. 
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265 
2. De pakmiddelen, bevattende stoffen ge

noemd onder 1 en 3, moeten in beschermende 
omhulsels zijn geplaatst en wel: 

a. de ijzeren, al of niet verloode, of de blik
ken pakmiddelen, inhoudende stoffen als ge
noemd onder 1, in houten ki sten of in ij zeren 
schutkorven; 

b. de glazen fleschen met stoffen genoemd 
onder 1, en de pakmiddelen met stoffen ge
noemd onder 3, in houten kisten, voorzien van 
een waterdichte, ijzeren (al of niet verloode) 
of blikken binnenbekleeding. De in die kisten 
geplaatste fl esschen moeten in droge infusoriën
aarde of een soortgelij ke niet brandbare stof, 
vast zijn verpakt. Glazen flesschen met niet 
meer dan 250 g inhoud, mogen in plaats van 
in houten kisten, ook verpakt worden in ijzeren 
(al of n iet verloode ) of bl ikken pakmiddelen, 
voorzien van een stevige, dichte sluiting. 

Blikken pakmiddelen met natriumsuperoxyde 
als genoemd onder 3, aangeboden ten vervoer 
als wagen lading, mogen ook in ijzeren schut
korven zijn geplaatst. 

Beschermende omhulsels zijn n iet vereischt 
voor de stoffen, genoemd onder 1, indien zij · 
stevig zijn verpakt in sterke, ijzei'en vaten met 
een dichte sluiting. 

Voor de stoffen, genoemd onder 3, worden 
beschermende omhulsels niet vereischt, indien 
sterke, dichte, ijzeren vaten worden gebru ikt , 
welke tegen den wand en den bodem zijn 
voorzien van een ten minste 2,5 cm di kke, 
houten bekleed ing, door bandijzeren hoepels 
'en hoeken stevig bevestigd. 
266 

3. Ieder collo met stoffen van klasse I e, 
moet voorz ien zijn van een etiket volgens mo
del 8. 

B . Samenpakken met andere goederen 
in één collo. 

267 
Stoffen behoorende tot klasse I e, mogen tot 

hoeveelheden van ten hoogste 5 kg met andere 
goederen in een collo worden verpakt. 

C. Wijze van ve1·voer. 
268 

Geen beperkende bepalingen. 1 

269 

D . Opgaven en ve,·klaringen in den 
vrachtb1·ie f . 

Geen bijzondere voorschr iften . 

E. Vervo er,niddelen: laden, opsch,-i/ten 
en -etike tt en. · 

270 
1. Voor het vervoer moeten gesloten wa

gens worden gebruikt. Calciumcarbid, als ge
noemd onder 2, mag ook op open wagens met 
dekkleeden worden vervoerd. 
271 

2. De colli moeten zeer voorzichtig worden 
behandeld. Zij mogen niet worden gegooid en 
moeten in de wagens zóó stevig worden vast-

1 Tot het in werking treden van de nieuwe 
I . 0. G. van 23 November 1933, mogen gee
nerle i stoffen van klasse I e geadresseerd wor
den: station restante (zie art. 6, § 6 h van de 
I. 0. G. van 23 October 1924). 

gezet, dat zij tegen schuren, schokken, stooten, 
omkantelen of neervallen uit de hoogere la
gen zijn gevrijwaard. 
272 

3. Speciaal voor het vervoer van het onder 
2 genoemde calciumcarbid ingerichte kete l
wagens moeten aan de zijde waar zij gesloten 
worden, voorzien zijn van het opschrift: ,,N a 
het vul len en het led igen goed dicht sluiten." 

F. V,erboden samenladin (l in een wagen. 
273 

Geen verbodsbepalingen. 

G. L edige pakmiddelen. Verdere voorschriften. 
274 

Ledige pakmiddelen, welke onder 2 genoem
de stoffen hebben bevat, moeten van de ove.r
blijfselen van die stoffen zij n gezui verd. In 
den vrachtbrief moet zijn aangegevep wat zij 
tevoren hebben bevat. 
276-280 

KLASSE II. - Voor zelfontbrau11lug • 
vatbare stoffen. 1 

Ten vervoer worde"n slechts toegelaten _ de 
hierna genoemde stoffen: · 
281 

1. Gewone (witte of gele) fosfor. 
282 

2. Verbindingen van fosfor met aardalka li 
metalen, bijv. fosforcalcium, fosforstrontium. 
283 

3. Mengsels van amorfe fosfor met harsen 
of vetten, waarvan het smel tpunt ligt boven 
35° c. 
284 

4. Zinkaethyl , zinkmethyl , magnesiumaethyl 
en andere dergelijke vloeistoffen, welke aan de 
lucht vanzelf ontvlammen, a lsook oplossingen 
van deze stoffen in aether; oplossingen van 
gewone fosfor in zwavelkoolstof. 
285 

5. Versch gegloe id roet. 2 

286 
6. a. Versch geglooide houtskool , gemalen , 

in korrels of in stukken 2, olijfpittenkool 2; 
b. Versch gezwoll en kurk 2, gemalen of in 

korrels, a l of niet met toevoeging van pek of 
soortgelijke stoffen 1, niet onderhevig aan 
zelfoxydatie. 

1 Amorfe (roode) fosfor, fosforsesquisulfide, 
verb indingen van fosfor met metalen, bijv. fos
forij zer en fosforkoper, worden niet geacht te 
zijn voor zelfontbranding vatbare stoffen en 
onvoorwaardelijk ten vervoer aangenomen. 

Dit geldt eveneens voor omhulsels en pla
ten, vervaard igd door het persen van gezwol
len kurk, al of niet met toevoeging van pek 
of soortgelijke ~toffen. 

2 Indien deze sto ffen zich bev inden in eën 
toestand, waarin zij niet vatbaar zijn voor 
zelfontbranding, en de a fzender dit verk laart 
door in den vrachtbrief te stellen: ,,Niet vat
baar voor zelfontbranding", dan zijn dezé stof
fen niet onderworpen aan de voorschriften ge
steld voor deze klasse . 
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287 
7. Verzwaarde zijde (cordonnetzijde, souple

zijde, bourette en chappezijde) in strengen. 1 

288 
8. a,. De volgende met v·et, vernis of olie 

doortrokken stoffen: wol, haar, kunstwol , ka
toen, kunstkatoen, zijde, vlas, hennep, jute -
in ruwen toestand, in den vorm van afval van 
spin- of weefwerk of in den vorm van lompen 
of werk - onder voorwaarde, dat zij droog 
zijn 1; voorts gebruikte poetskatoen en poets
lappen (poetsdoeken); 

b. Voorwerpen, in drogen toestand verkee
rende, vervaardigd van de hiervoren genoemde 
stoffen, en doortrokken met vet, vernis of olie, 
zooa ls dekkleeden, touwwerk, drijfriemen van 
katoen of hennep, weeflussen of tuiglussen, 
garens en getwijnde garens, netwerk (getaande 
vischnetten, enz.) 1_ 

289 
9. Mengsels van korrelige of poreuze brand

bare stoffen met lijnolie, vernis, hars, hars
ol ie, petroleumresidu en dergelijke stoffen, 
voor zoover de laatstgenoemde bestanddeelen 
nog aan zelfoxydatie onderhevig zij n (bijv. 
z.g. kurkvulsel , lupuline), voorts oliehoudende 
resten afkomstig van de bleeking van soja
olie. l 
290 

10. Gemal en caoutchouc· (gummi, rubber), 
caoutchouc (gummi-, rubber-)stof. 
291 

ll. De volgende met vet, vernis of olie 
doortrokken stoffen 1 : papier (of karton) en 
de daarvan vervaardigde voorwerpen (bij v. 
kokers, ringen , enz.) voor zoover de stoffen 
waarmede zij doortrokken zijn; nog niet droog 
zijn. 
292 

12. Stof en poeder van a luminium 2 of 
zink 2, zoomecle mengsel s van stof of poeder 
van ahnninium met stof of poeder van zink, 
ook vet of olieachtig; gefi ltreerd stof uit 
hoogovens . 
293 

13. Ongereinigde, gebruikte gistzakken 1. 

294 
14. Stoffen ged iend hebbende tot reiniging 

van lichtgas 1. 

296 
15. Niet gedenitreerde draden nitrocellu

lose voor de vervaardiging van kunstzijde en 
kunstwol. 
296 

16. Kunstmatig toebereid (bijv. door ver-

1 Indien deze stoffen zich bevinden in een 
toestand, waarin zij niet vatbaar zijn voor 
zelfontbrand ing en de afzender ·dit verklaard 
door in den vrachtbr ief te stel len: ,,Niet vat
baar voor zelfontbranding", dan zijn deze stof
fen ·niet onderworpen aan de voorschriften, 
gesteld voor deze klasse. 

2 Kleine hoeveelheden stof en poeder van 
a luminium of zink, verpakt in de in den 
handel gebruikelijke verpakkingen, bijv. in 
eenzelfde verpakking tezamen met lakken voor 
het vervaardigen van bronsverven, worden on
voorwaardelijk ten vervoer aangenomen . 

malen of op andere wijze) .stof 1 van steen
kool, bruinkool, brninkoolcokes en turf, voorts 
inert gemaakt (d.w.z. voor zelfontbranding 
minder vatbaar gemaakte) gedeeltel ijk gedis
t illoorde bruinkoolcokes. 

Vervoersvoorwaar1len. 
A. Colli: verpak king, gewichtsbeperkingen, 

opschriften en etiket ten . 
297 

1. De stoffen, genoemd onder 1 en 2, moe
ten zijn verpakt in sterke, dichte, goed gesol
deerde, bi ikken pakmiddelen, die in een sterke, 
goed gesloten, houten kist goed moeten zijn 
vastgezet. · 

Het vervoer van gewone fosfor, genoemd 
onder 1, is bovendien onderworpen aan de vol
gende voorschriften: 

De fosfor moet in het pakmiddel geheel in 
water zijn gedompeld. 

Het mag ook verpakt zijn in sterke, dichte, 
goed gesloten vaten van sterk plaatijzer. Het 
gewicht van een dergelijk vat mag niet meer 
dan 300 kg bedragen. Vaten met een gewicht 
van meer dan 100 kg moeten voorzien zijn van 
kop- en rolbanden. _ 

Hoeveelheden van ten hoogste 250 g mogen 
ook in sterk, luchtdicht gesloten, g lazen vaat
werk zijn verpakt, dat met daartoe geëigend 
verpakkingsmateriaal in dichte plaatijzeren 
pakmiddelen goed vast verpakt moet zijn ; deze 
pakm iddelen moeten weer goed vast zijn ver
pakt in een houten buitenkist. 

Voor het vervoer van gewone fosfor in daar
toe speciaal inger ichte wagens zie randgetal 
318. 

Voor de stoffen, genoemd onder 2, mogen, 
bij hoeveelheden van ten hoogste 2 kg, in 
plaats van hl ikken pakmiddelen, ook glazen 
flesschen of kruiken worden gebezigd, welke 
evenzeer in sterke, houten kisten vast moeten 
zijn verpakt. 

298 
2. De stoffen, genoemd onder 3, moeten 

zijn verpakt in kisten, waaruit de inhoud niet 
kan doorziften, of zij moeten gegoten zijn in 
ledige projectielen. 

299 
3. De stoffen , genoemd onder 4, moeten 

zijn verpakt in sterke, dichte pakmiddelen van 
glas, aardewerk (steengoed, enz.) of van me
taal, welke dichtgesmolten of op even afdoen
de wijze I uchtdicht gesloten moeten zijn. 

De pakmiddelen mogen slechts tot ten 
hoogste 90 pct. van den inhoud zijn gevuld. 

Pakmiddelen van glas of aardewerk moeten, 
hetzij afzonderlijk, hetzij bij een ige tezamen, 
verpakt zijn in stevige blikken pakmiddelen, 
gevuld met asch of droge infusoriënaarde en 
luchtdicht gesoldeerd. 

Metalen pakmiddelen moeten, hetzij afzon
derlijk, hetzij bij eenige tezamen, met doelma
t i!l' emballagemateriaal in sterke, andere pak
middelen (manden, metalen korven, kuipen 

1 H et natuur! ijke stof, achtergebleven bij 
de winning van steenkolen, cokes of turf wordt 
niet beschouwd als voor zei fontbrandi~g vat
bare stof in den zin van Bijlage I en onvoor
waardelijk ten vervoer aangenomen. 
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of ki sten) goed vast zijn verpakt. Ind ien de 
buitenste pakmiddelen open zijn, moeten zij 
voorzien zij n van een beschuttende afdekking, 
di e, wanneer zij bestaat uit stroo, riet, biezen 
of dergelijke licht brandbare stoffen, gedrenkt 
moet zijn met klei- of kalkmelk e. d. onder 
toevoeging van waterglas. 

300 
4. De stoffen, genoemd onder 5, 6 a en 6 b, 

moeten zijn verpakt in di chte , goed gesloten 
pakmiddelen. Houten pakmiddelen moeten in
wendig een dichte bekleeding hebben. 

301 
5. De stoffen, genoemd onder 7, moeten 

zijn verpakt in sterke kisten. Zij n de kisten 
hooger dan 12 cm, dan moeten tusschen de 
afzonderlijke lagen zijde, door middel van 
houten roosters, led ige ruimten van voldoende 
afmeting aanwezig zijn; in de wanden aan
wezige gaten, correspondeerende met die ledige 
mimten moeten luchtcirculatie mogelijk ma
ken. Aan de buitenzijde moeten lij sten aan
wezig zijn , die beletten dat de gaten worden 
bedekt. 

302 
6. Van de onder 8 a genoemde stoffen, moe

ten gebruikte niet-drooge poetskatoen en poets
lappen (poetsdoeken) stevig samengeperst zijn 
verpakt in sterke, dich te, goed gesloten pak
middelen. 

Voor het vervoer in ijzeren dekselwagens, zie 
randgetal 317, b. 

303 
7. De stoffen, genoemd onder 9, moeten, 

wanneer zij in vormen zijn geperst, in sterke, 
<lichte blikken of van een dichte blikken voe
ring voorziene, houten pakmiddelen zij n ver
pakt; zijn zij niet in vormen geperst dan moe
ten zij in sterke, dichte, goed gesloten pak
middelen zijn verpakt. 

304 
8. De stoffen, genoemd onder 10, moeten 

zijn verpakt in sterke, dichte, goed gesloten 
pakmiddelen. 

305 
9. De stoffen, genoemd onder 11 , moeten 

zijn verpakt in sterke, dichte pakmiddelen. 

306 
10. De stoffen, genoemd onder 12, moeten 

zijn verpakt in dichte, goed gesloten pakmid
del en van metaal of hout. 

Voor het vervoer van onverpakt gefiltreerd 
stof uit hoogovens, zie randgetal 317 , c. 

307 
ll. De stoffen, genoemd onder 13 moeten 

zijn verpakt in goed gesloten pakmiddelen. 
308 

12. De stoffen, genoemd onder 14, moeten 
zijn verpakt in dichte blikken pakmiddelen. 

Voor het vervoer in ijzeren wagens, zie rand
getal 31 7, d. 
309 

13. De stoffen, genoemd onder 15, moeten 
zijn verpakt in luchtdich t gesloten metalen of 
houten pakmiddelen. De houten pakmiddelen 
moeten zooveel water bevatten, dat dit uit het 
bewegen van het pakmiddel blijkt. Bij ver
pakking in een metalen pakm iddel is het vol-

doende a ls elke spoel nitrocellulosed raden is 
omgeven door een goed vochtigen doek. 
310 

14. De stoffen, genoemd onder 16, moeten 
zoo zijn verpakt, dat geen lucht kan toetre
den: 

of in sterke metalen of houten pakmiddelen 
(bijv. vaten) , 

of in sterke zakken, vervaardigd uit een aan
tal lagen papier, 

of in sterke zakken van pap ier, jute of der
gelij ke stoffen, die door behandeling met 
rubber of op andere wijze, luchtdicht zijn ge
maakt. 

Bij zakken mag de luchtdich te sluiting ver
kregen zijn door toebinden (bijv. met ijzer
draad). 
311 

15. Ieder collo met stoffen, genoemd onder 
1 tot en met 4, moet voorzien zijn van een 
etiket volgens mode l 3. 

Bovendien moeten: 
a. Bij vervoer van gewone fosfor, a ls ge

noemd onder 1, moeten de vaten, voorzien van 
een opgeschroefd deksel - voor zoover zij ten 
minste geen inrich ting bezitten, waardoor zij 
slechts staande kunnen worden vervoerd -
benevens de kisten, voorzien zijn van een etiket 
volgens model 6. 
' b. B uitenverpakkingen, bevattende gl aswerk 
met stoffen genoemd onder 4, moeten voorzien 
zijn van een etiket volgens model 7. 

B. Samenpakken met andere goederen 
in één collo. 

312 
De hierna genoemde stoffen mogen met an

dere goederen in een sterk, di cht, goed ge
sloten, houten pa kmiddel samen worden ver
pakt onder de volgende voorwaarden: 

a. gewone fosfor, genoemd onder 1 , in hoe
veelheden van ten hoogste 250 g; 

b. de stoffen, genoemd onder 2, in hoe
veelheden van ten hoogste 5 kg; 

c. de stoffen, genoem d onder 4, in hoeveel
heden van ten hoogste 2 kg, mits het vaat
werk vast in het buitenste pakmiddel is ver
pakt; het is echter verboden deze stoffen 
samen te pakken met andere voor zelfontbran
ding vatbare stoffen en met de brand bare stof
fen genoemd in de klassen IIIa en IIIb; 

d. de stoffen, genoemd onder 11, zonder ge
wichtsbeperking; 

e. stof en poeder van aluminium of zink, 
zoomede mengsel s van stof of poeder va n al u 
minium met stof of poeder van zink, a ls ge
noemd onder 12, bij hoeveelheden van ten 
hoogste 1 kg, waarbij de stoffen verpakt moe
ten zijn in goed gesloten, glazen vaatwerk of 
in blikken bussen. H et glazen vaatwerk moet 
bovendien in dichte, blikken of kartonnen 
bussen goed zijn vastgezet, waarbij de ledige 
ruimten moeten zij n opgevuld met infusoriën
aarde. 

De stoffen, genoemd onder 12, mogen echter 
niet worden samengepakt met zuren, a lkali
loogen of waterhoudende vloeistoffen. 

C. W ijze van vervoer. 
313 

1. De onder 4 genoemde stoffen mogen 
slech ts bij hoeveelheden van ten hoogste 10 
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kg tot het vervoer a ls snelstukgoed worden toe
gelaten. 
314 

2. De in klasse II onder 1 tot en met 4 ge
noemde stoffen, mogen niet worden geadres
seerd: station restante. 1 

•· D. Opgaven en v-erklaringen in den 
vrachtbrief. 

315 
1. Indien de stoffen, genoemd onder 15 , 

zijn verpa kt in metal en pakmiddelen, moet de 
afzender in aen vrachtbrief de volgende ver
klaring stellen: ,,I edere spoel is omgeven door 
een vochtigen doek" . 
316 

2. Indien het onder 16 genoemde kunstma
t ig bereide stof van steenkool , bruinkool of 
turf niet verpa kt is in metalen pakmiddel en , 
moet de afzender in den vrachtbrief verkla
ren , dat deze stoffen na de door verhitting 
verkregen drog ing volkomen waren a fgekoeld. 
D e verklar ing moet luiden: ,,Volkomen a fge
koeld na de drog ing door verhitting." 

E . V ervoe1·1niddelen: laden, opschrif ten 
en etike tten. 

317 
1. Voor het vervoer moeten worden gebe

zigd : 
a. voor de stoffen , genoemd onder 4 , open 

wagens; kl eine hoeveelheden tot ten hoogste 
10 kg, mogen ook worden geladen in gesloten 
wagens; de colli moeten stevig in de wagens 
zijn vastgezet ; open m a nden en kuipen moe
ten aan de wagenwanden zijn vastgemaakt; 
zij mogen niet op elkander worden geplaatst ; 
tijde ns het vervoer defect geraa kte pa kmidde
len moeten onmiddellijk worden uitgeladen, 
terwijl, indien het niet mogelijk is ze in kor
ten tijd te herstell en , zij met het overgebleven 
deel van den inhoud, zonder verdere formal i
te it, voor rekening van den a fzender kunnen 
worden verkocht. 

b. voor de stoffen, genoemd onder 7, 8 en 
11 , gesloten wagens of open wagens m et dek
kleeden. Gebruikte poetskatoen en poetslappen 
(poetsdoeken), als genoemd onder 8 a, mogen 
onverpak t slechts worden vervoerd in ijzeren 
deksel wagens ; indien zij zijn verpa kt vol gens 
de voorschriften van r a ndgetal 302, mag het 
vervoer ook op open wagens pl aats vinden; 

c. voor ni et verpakt gefi ltreerd stof uit 
hoogovens, a ls bedoeld onder 12, ijzeren deksel
wagens of open ijzeren wagens met dekklee
den; 

d. voor de stoffen, genoemd onder 14, voo r 
zoover zij niet zijn verpakt in blikken pak
middelen , ijzeren wagens. Indien deze wagens 
niet voorzien zijn van goed s lui tende ij zeren 
deksels, moet de l ading volkomen zijn afge
dek t met dekkleeden , welke bij directe aan
raking m et een vlam niet ontbranden. H et 
l aden en het lossen moet geschieden door 
den afzender en den geadresseerde ; op verzoek 

1 Tot het in werking treden van de nieuwe 
I. 0. G. van 23 November 1933, mogen gee
uerle i stoffen va n klasse II geadresseerd wor
den: station restante (zie art. 6. § 6 h van de 
I . 0. G. van 23 0 ctober 1924) . 

van den spoorweg moet de afzender ook voor 
het verstrekken der dekkl eeden zorgen; 

e. voor de stoffen, genoemd onder 15 , ge
sloten wagens, waarvan de open ingen gesloten 
moeten worden gehouden. 

318 
2. De houders van ketelwagens moeten goed 

a fgesloten en di cht zij n. 
Die welke stoffen , al s genoemd onder 1, be

vatten, moeten met water gevuld en voorzien 
zijn van een verwarmingsinstallatie. 

319 
3. Voor den aanvang van het laden van 

colli, voorzien van een etiket volgens model 3 
(zie randgetal 311), moeten aan beide zijden 
van de wagens etiketten vol gens hetzelfde mo
wel zijn aangebracht. Dit geldt ook voo r ketel
wagens met deze soort stoffen. B ovendien 
moeten wagens waarin stoffen, als genoemd 
onder 4, worden geladen, aan beide zijden 
voo1·z ien worden van een etiket volgens model 
10. 

F. V.e1·boden sarnenlading in een wagen. 

320 
Geen verbodsbepalingen. 

G. L edige pakrniddel en. V erdere voorsch1'i/ten. 

321 
1. Ledige ketelwagens en ledige ijzeren va

ten , waar in stoffen al s genoemd onde r 1 , zijn 
vervoerd, moeten goed gesloten zijn . D e a fzen
der moet in den vrachtbrief verklaren: ,,Goed 
a fgesloten ." 

322 
2. Ledige pakmiddelen, welke stoffen als 

bedoeld onder 4, hebben bevat, mogen slechts 
wor den vervoerd als zij goed gesloten zijn. Zij 
moeten worden vervoerd op open wagens, met 
ui tzondering van ledi ge metalen pakmiddelen, 
die ook in gesloten wagens vervoerd mogen 
worden. 
In den vracht brief moet zijn aangegeven, waar
voor de pakmiddelen tevoren zijn gebruikt. 

323-330 

KLASSE III. - Brandbare stoffen. 

III a. Bran1lbare vloeistoffen. 1 

De hie rna genoemde vloeistoffen en daar
mede vervaardigde kunstmatige m engsels. het
zij vloeibaar, hetzij bij een temperatuur bene
den 15° C nog zalfachtig van aard , zijn on
derworpen aan bijzondere voorwaa rden: 

1 D e in den handel gebruikelijke kleine ver
pakkingen - al of n iet a ls monster - (voor 
de vloeistoffen genoemd onder 1, tot een hoe
veelhe id van ten hoogste 200 g per pakje ) en 
in een stev ige bui tenverpakking (va n bi ik, 
hout of karton), welke ter voorkoming van bre
ken goed zij n vastgezet, worden niet beschouwd 
als stoffen genoemd in Bij lage I en onvoor
waardelijk ten vervoer aangenomen. Evenzoo 
worden gechloreerde koolwaterstoffen niet be
schouwd als bra ndbare vloeistoffen in den 
zin van deze bepalingen. 



1935 5 DECEM:)3:tl)R (S. 693) 1116 

331 
1. Brandbare vloeistoffen, welke zelf of 

welker brandbare, vloeibare bestanddeelen niet 
met water vermengd kunnen worden en waar
van het vlampunt ligt beneden 21 ° C 1 en die 
niet meer dan 30 pct. in de vloeistoffen opge
loste en/of gesuspendeerde vaste stoffen 2 be
vatten. Tot deze categorie behooren bijv.: 
ruwe aardoliën en andere ruwe oliën, alsmede 
vluchtige distillaten uit aardolie, kool-, bruin
kool-, leisteen-, hout- en turfteer, zooals ben
zine, benzol, petroleumaether en toluol; na
tuurgas-gasoline; aethylacetaat (azijnester); 
aethylaether en verschillende andere aethers 
en esters; collodium; zwavel koolstof. 

332 
2. Brandbare vloeistoffen, welke zelf of -vel

ker brandbare, vloeibare bestanddeelen niet 
met water vermengd kunnen worden en waar
van het vlampunt ligt beneden 21 ° C 1 en die 
meer dan 30 pct. in de vloeistoffen opgeloste 
en/of gesuspendeerde vaste stoffen 2 bevatten. 
Tot deze categorie behooren bijv.: sommige 
leder- en diepdrukinkten, zoomede sommige 
lakken en rubberoplossingen. 

333 
3. Brandbare vloeistoffen, welke zelf of 

welker brandbare, vloeibare bestanddeelen niet 
met water vermengd kunnen worden en waar
van het vlampunt ligt tusschen 21 ° C en 55° 
C 1 en die niet meer dan 30 pct. in de vloei
stoffen opgeloste en/of gesuspendeerde vaste 
stoffen 2 bevatten. Tot deze categorie behooren 
bijv.: terpentijnolie, terpentijnoliesurrogaat, pe
troleum voor verlichting en verwarming, 
zware benzine met een vlampunt van meer 
dan 21 ° C (bijv . voor het vervaardigen van 
lakken), xylol, cumol, solventnafta, a lsmede 
andere middelzware distillaten uit aardolie, 
kool-, bruinkool-, leisteen-, hout- en turfteer. 
334 

4. Brandbare vloeistoffen, welke zelf of 
welker brandbare, vloeibare bestanddeelen niet 
met water kunnen worden vermengd en waar
van het vlampunt meer bedraagt dan 55° C 
tot ten hoogste 100° C 1 en die niet meer dan 
30 pct. in de vloeistoffen opgeloste en/of ge
suspendeerde vaste stoffen 2 bevatten. Tot deze 
categorie behooren bijv.: sommige teeren (bijv. 
gedistilleerde kool teer) en daaruit verkregen 
distillaten, zooals motorbrandstof, solarolie, 
poetsoliën, gasol iën en paraffineoliën; tetra
line; nitrobenzol. 
336 

5. Brandbare vloeistoffen, welke zelf of 
welker brandbare, vloeibare bestanddeelen met 
wate1· in iedere verhouding kunnen worden 
vermengd en waarvan het vlampunt ligt be
neden 21 ° C 1 en die niet meer dan 30 pct. 
in de vloeistoffen opgeloste en/of gesuspen
deerde vaste stoffen 2 bevatten. Tot deze cate
gorie behooren bijv.: houtgeest (methylalcohol , 

1 Het vlampunt wordt bepaald met het 
toestel van Abel -Pensky, herleid tot een ba
rometerstand van 760 mm. 

2 Met vaste stoffen worden gelijkgesteld 
siccatieven, standoliën (ingedikte lijnolie), en 
dergelijke stoffen met een vlampunt van meer 
dan 100° C. 

methanol), spiritus (aethylalcohol), al :of .niet 
gedenatureerd en het gewone denatureerings
middel voor spiritus (met pyridine vermengde 
methanol); aceton; acetaldehyd. . 

Vervoersvoorwaarden. 

A. Colli: verpakking, gewichtsbeperkingen, 
opschriften en etiketten. 

336 
1. De verpakking moet geschieden in sterke, 

dichte, goed gesloten pakmiddelen van een 
materiaal (plaatijzer of platen van ander me
taal , glas, aardewerk of hout) dat door de 
er in aanwezige vloeistof niet wordt aange
tast. Houten pakmiddelen zijn verboden voor 
de vloeistoffen, genoemd onder 1 en 2 en 
voor xylol en amylacetaat. Mengsels bevatten
de rubberoplossingen of dergelijke, stoffen 
mogen echter ook worden verpakt in sterke 
eikenhouten vaten, voorzien van ijzeren ban
den. 

Voor het vervoer in ketelwagens zie r11,nd
getal 346. 

337 
2. Blikken pakmiddelen, bevattende brand

bare vloeistoffen, genoemd onder 1 , met een 
netto-gewicht van ten hoogste 20 kg en vaat
werk van glas of aardewerk moeten af~onder-
1 ijk of met eenige tezamen goed vast verpakt 
zijn in andere sterke pakmiddelen (manden of 
metalen korven, kuipen of kisten), voorzien 
van doelmatig emballagemateriaal. Deze bui
tenste pakmiddelen moeten, met uitzondering 
van de kisten, zijn voorzien van goede, sterke 
h andvatten. , 

De buitenste pakmiddelen, welke open zijn, 
moeten zijn voorz ien van een beschuttende af
dekking, welke, als zij bestaat uit stroo, riet, 
biezen of soortgelijke licht brandbare stoffen 
gedrenkt moet zijn met klei- of kalkmelk e. d '. 
onder toevoeging van watergl as. Het bruto
gewicht van een dergelijk collo mag niet meer 
bedr;tgen dan 75 kg. 

Pakmiddelen van gewoon plaatijzer, inhou
dende aethylaether of zwavelkoolstof, moeten 
steeds ( ook a ls het betreft hoeveelheden van 
minder dan 20 kg) op dezelfde wijze in over
eenkomstige buitenverpakkingen goed vast 
zijn verpakt. Buitenverpakkingen zijn echter 
niet noodzakelijk, indien de aethylaether of de 
zwavelkoolstof verpakt is in gelaschte, dichte 
~n goed gesloten pakmiddelen van sterk pl11,at
lJzer. 

Blikken pakmiddelen met een inhoud van 
meer dan 5 kg moeten gefelste en gesoldeerde 
naden hebben. 

338 
3. Vaatwerk van plaatijzer of van platen 

van ander metaal m ag met de vloeistoffen 
genoemd onder 1 en 2, slechts gevuld tot 90 
pct. van den inhoud, gemeten bij een tempera
tuur van 15° C. 

339 
4. Ieder collo met vloeistoffen, als genoemd 

onder 1 en 2, moet voorzien zijn van een eti 
ket volgens model 3. De buitenste pakmiddelen 
(manden, kuipen en kisten) moeten vloeistof
fen , als genoemd onder 1, bovendien voorzien 
zijn van een etiket volgens model 7. 
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340 
5. De reservoirs van motorrijtuigen - ook 

wanneer deze in gesloten wagens worden ver
voerd, - mogen brandstof bevatten, mits de 
leiding voor de brandstof naar de carqurator 
is gesloten of mits de overdruk · in het reser
voir is opgeheven en met dien verstande, dat 
in beide gevallen de carburator door het laten 
uitdraa ien van den motor is geled igd. Hulp
tanks, vast met het motorrijtuig verbonden, 
mogen eveneens met brandstof zijn gevuld, 
mits zij goed gesloten zijn. 

B. Sanienpakken ,net andere goederen 
in één collo. 

341 
De hierna genoemde stoffen mogen met an

dére goederen in sterke, dichte, goed gesloten, 
houten ki sten samen worden verpakt onder de 
volgende voorwaarden : 

a. de vloeistoffen, genoemd onder 1, tot een 
gezamenlijk gewicht van niet meer dan 60 kg, 
welke hoeveelhei d verminderd wordt voor zwa
velkoolstof tot 5 kg en voor natuurgas-gasoline, 
aethylaether, collodium en andere aethylaether 
bev~ttende oplossingen tot 20 kg; 

b. de vloeistoffen, genoemd onder 2 tot en 
met 5, zonder gewichtsbeperking. 

C: W ijze van ve,r,voer. 
342 

Brandbare vloeistoffen mogen niet ten ver
voer als snelstukgoed worden aangeboden. Uit
gezonderd zijn de zend ingen, die ingevolge 
randgetal 344 als stukgoed in gesloten wagens 
mogen worden vervoerd. 

348 

D . Opgaven en verklaringen in den 
vrachtbrief . 

In de vrachtbrieven moet onder de benaming 
der · goederen - zooals deze in de tarieven 
voorkomt of in den handel gebruikelijk is -
de volgende aandu iding worden opgenomen: 

" Goederen van klasse IIIa genoemd onder 
............ " {aangeven het getal overeenkomende 
met een der randgetall en 331 tot en met 335). 
Deze aanduiding moet in rood zijn geschreven 
of met rood zijn ondersti-eept. 

Ontbreekt di t getal , dan wordt de zending 
behandeld volgens de bepalingen, voorgeschre
ven voor de vloeistoffen genoemd onder 1. 

E. Vervoermiddelen: laden, opschriften 
en etiketten. 

344 
1. Voor het vervoer van brandbare vloei

stoffen moeten open wagens worden gebezigd. 
~chter mogen gesloten wagens worden ge-
bruikt: . 

a. voor de vloeistoffen, genoemd onder 1, 
in pakmiddelen met een bruto-gewicht van 
niet meer dan 60 kg. Dit bruto-gewicht wordt 
echter verminderd tot 12 kg voor zwavelkool
stof en tot 20 kg voor natuurgas-gasoline, 
aethylaether, collodi um en andere aethylaether 
bevattende oplossingen; vooT aethylaether in 
glazen flesschen met een inhoud van niet meer 
dan 250 g en zorgvuldig verpakt in sterke, 
goed gesloten, houten pakmiddelen, tot een 
bruto-gewicht van ten hoogste 50 ·kg, 

b. voor de vloeistoffen, genoemd onder 2 

en 3, alsook voor aceton en zijn mengsels in 
houders met een bruto-gewicht van niet meer 
dan 80 kg; het bruto-gewicht mag echter tot 
500 kg bedragen, mits deze vloeistoffen ver
pakt zijn in sterke ijzeren vaten, voorzi en van 
versterkingsbanden aan beide einden en van 
rolbanden in het midden, 

c. v.oor de vloeistoffen, genoemd onder 4 
en 5 {uitgezonderd aceton en zijn mengsels), 
in houders van welke grootte ook, 

alle afzonderl ijk of met andere goederen te
zamen verpakt. Het laden in een wagen van 
de vloeistoffen, genoemd onder a, b en c, kan 
geschieden ongeacht het aa'ntal colli. In dit 
geval moeten naden van blikken vaatwerk 
zorgvuldig gefelst en gesoldeerd zijn. Vaat
werk van glas of aardewerk moet in dit geval 
verpakt zijn in andere goed gesloten pakmid
delen, waarvan de wanden geen openingen 
hebben (geen manden). Afzonderlijk tot het 
vervoer in gesloten wagens toegelaten hou
ders, mogen ook goed zijn vastgezet in een 
gemeenschappelijk pakmiddel , waarvan het 
bruto-gewicht niet meer dan 100 kg mag be
dragen. De afzonderlijke houders moeten in 
het gemeenschappelijk pakmiddel zoodanig zijn 
geplaatst, da t verschuiving geheel is uitge
sloten; 
· d. voor het vervoer a ls wagenl ading van 
spiritus in glazen flesschen, geplaatst in kis
ten met vakwerk; in dit geval zijn de beschut
tende afdekkingen, voorgeschreven in rand
getal 337, niet noodig, indien de flesschen 
niet meer inhoud hebben dan 1 liter en mits 
de open pakmiddelen zoodanig in den wagen 
zijn geladen, dat omkantelen en neerstorten 
uit hoogere lagen is uitgesloten. 

345 
2. Bovendien moeten voor de vloeistoffen, 

genoemd onder 1 en 2, al mede voor aceton en 
zijn mengsels, genoemd onder 5, de volgende 
voorschriften in acht worden genomen: 

a. De colli moeten stevig in de wagens 
zijn vastgezet, open m anden en kuipen moeten 
aan de wanden van den wagen zij n vastge
maakt; zij mogen niet op elkaar worden ge
plaatst. 

b. Tijdens het vervoer defect geraakte pak
middelen moeten onmiddellijk worden uitg-e
laten, terwijl, indien zij niet in korten tijd 
kunnen worden hersteld . zij, met het overge
bleven deel van den inhoud, zonder verdere 
formali teit, voor rekening van den afzender 
kunnen worden verkocht. 

346 
3. Houders van ketelwagens moeten goed 

gesloten en goed dicht zijn. Bovendi en moet 
het volgende in acht worden genomen: 

a. Zij moeten zijn vervaard igd van ijzer
plaat of van pl aten van ander metaal en elec
trisch ziin geaard. 

b. Bij het ledi gen van wagens met vloei
stoffen, genoemd onder 1, moet worden voor
komen, dat dampen in de open lucht ontsnap
pen. 

c. K etelwagens bevattende vloeistoffen, als 
genoemd onder 1 of 2, mogen slechts zijn ge
vuld tot 90 pct. van den inhoud. gemeten bij 
een temperatuur van 15° C, tenzij zij voorzien 
zijn van inrichtingen, die het optreden van 
inwendige spanningen verhinderen en tevens 
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belet ten, dat een buiten den wagen ontstane 
brand naar het inwendige van den ketelwagen 
overslaat. 

347 
4. Voor den aanvang van het laden van 

coli i, voorzien van een etiket volgens model 3 
(zie randgetal 339), moeten aan beide zij den 
van de wagens etiketten volgens hetzelfde 
model zij n aangebracht. Bovendien moeten 
deze -wagens aan beide zijden voorz ien worden 
van een etiket volgens model 10. Deze voor
sch r iften gelden ook voor ketelwagens m et 
deze vloeistoffen. _ 

F. Verboden samenlad:ing in een wagen. 
348 

D e brandbare vloeistoffen, genoemd onder 
1 en 2, mogen n iet in eenzelfden wagen wor
den geladen: 

met de springstoffen en voortdrijvende mid
delen in vuurwapens van klasse I a, genoemd 
onder 7 tot en met 12 en 15 tot en met 18; 

met de goederen van klasse I b, genoemd 
onder 3, 5, 6, 7 en 13. 

G. Ledige pakmiddelen. Verdere voorschriften. 
3'19 

1. Ledige houders, welke brandbare vloei
stoffen, a ls genoemd onder 1 en 2, a lsmede 
aceton en zijn m en gsels, hebben bevat, moeten 
goed gesloten zij n . I n den vrachtbrief moet 
van den vroegeren inhoud melding worden 
gemaakt. 

350 
2. Led ige houders, wel ke brandbare vloei

stoffen, a ls genoemd onder 1 tot en met 5 
hebben bevat, mogen niet ten vervoer a ls snel
stukgoed worden aangeboden; een u itzonde
ring wordt gem aakt voor goed dicht gesloten 
houders, ve rvaardigd van p laatij zer of van 
platen van ander metaal. 

351 
3. V oor het vervoer van ledige houders, 

welke brandbare vloeistoffen, a ls genoemd 
onder 1 tot en met 5, hebben bevat, moeten 
open wagens worden gebezigd. 

Goed d ich t gesloten led ige houders, ver
vaardigd van plaatijzer of van platen van 
a nder metaal, mogen echter ook in gesloten 
wagens worden vervoerd . 

352-355 

III b. Brandbare vaste s toffen. 

De h ierna genoemde stoffen worden ten ver 
voer toegelaten onder bepaalde voorwaarden : 

356 
1. Stoffen, wel ke door vonken uit de loco

motief gemakkelij k vuu r ku nnen vatten, zoo
a ls hoo i, houtskool in stukken , houtmeel, hout. 
spilanders (met inbegr ip van zaagsel), hout
slij psel en hout.celstof, houtwol , oud papier en 
pap iera fval , papiersnippers, riet (behalve 
Spaa nsch r iet), pl a ntaar d ige weefstoffen en 
afval daarvan, stroo (ook mais-, r ijst;.. en vl as
stroo), tot poeder gemalen kurk en kle ine 
stukjes kurkafval, voorts zwavel, met u itzon
dering van zwavel in brooden. 

357 
2. Celloid ine, zij nde een door onvol komen 

verdamping van den in collodium aanwezigen 
a lcohol verkregen produ kt, dat het aanzien 
heeft van zeep en in hoofdzaak bestaat ui t 
collodiumwol. 
358 

3. Celluloid in p laten , bl a den, staven ot 
pij pen; cellu loid voor f ilms in roll en 1 ; be
l ichte (al of niet ontwik kel<le) films van cel
l uloid 2 ; afval van cell uloid en van fil ms van 
celluloid. 

Voor afval van nitrocel lu lose films, gewas
schen en nabehandeld door koken onder druk, 
zie randgetal 27. 
359 

4. Benzoyl peroxyde of benzoylsuperoxyde 
met m inder dan 25 pct., maar met ten m inste 
10 pct. water. 3 

Vervoersvoorwaarden. 

A. Colli: verpakking, gewichtsbeperkingen, 
opschriften en etiketten. 

360 
1. Celloid inepl aten , als genoemd onder 2, 

moeten zoodan ig verpa kt zij n, da t ui tdrogen 
vol komen is uitgesloten . 
361 

2. Cell ulo id in platen , bl aden , staven of 
pij pen, als genoemd onder 3, moet zij n ver
pakt in sterke, dichte, goed gesloten, houten 
k isten of in sterk, taai p akpapier (zooals 
Herculespakpapier); de ver pakki ngen in pa
pier moeten of wel 

a. omgeven zij n door kratten, bestaande u it 
vier smalle planken in de l engte en twee 
sterke planken aan de kopei nden, waaraan de 
small e planken zijn vastgespij kerd ; 

of wel 
b. vastgelegd zij n t usschen twee ramen van 

planken , stevig samengedru kt gehouden door 
middel van bandij zer. De kanten van de ra
men moeten in voldoende mate over de pa
p ieren verpakking u itsteken; 

of wel 
c. bedekt zij n door een sterk en dicht weef

sel aan beide einden samengebonden tot een 
krop; 

of wel 
d. genaaid zij n in een sterk juteweefsel , 

1 Dat is het r uwe materiaal voor films, zon-
der emulsie. 

2 Onbelichte f il ms worden n iet beschouwd 
als stoffen, genoemd in Bijlage I , en wo rden 
onvoonvaardelij k ten vervoer toegelaten , even
a ls belichte fi lms (al of n iet ontwikkeld) , in
d ien zij volgens handelsgebruik zijn verpakt, 
d.w.z. op zijn m inst in dichte doozen van ster k 
hout of blik of sterk karton, welke wederom 
zijn verpakt in sterke hou ten ki sten, onder 
voorwaarde, dat de a fzender in den vracht;.. 
br ief heeft verklaard, dat deze verpakking a l
dus is geschied. 

3 Benzoylperoxyde en benzoylsuperoxyde met 
m inder dan 10 pct. water wordt niet ten ver
voer toegelaten; met 25 pct. water en mee r 
worden zij n iet beschouwd a ls stoffen, genoem d 
in B ijl age I , e n onvoorwaardelij k ten vervoer 
aangenomen. 
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zooals gebruikelij k is voor zakken voor Kaap
sche wol. 

Alle naden moeten stevig dichtgenaa id zijn . 
H et gewicht va n een collo m ag niet meer 

bedragen dan : 
60 kg voor pijpen en 100 kg voor sta ven. 

362 
3. Cell u loid voor fi lms in roll en en beli ch te 

{al of ni et ontwikkelde ) f il ms van cell uloid 
moeten zij n verpakt in ster ke, di ch te, goed ge
slote n, houten pakmiddelen of in sterke kar
tonnen doozen . 
363 

4. Afval va n cell u loid en van films va n 
cellu loid moet zij n ve rpa kt : 

a. in sterke, d ich te, goed gesloten hou ten 
pakmi ddelen ; 

of wel 
b. in sterke, ruchte omhulsels van ruw li n

nen , a a n be ide einden stevig sam engebonden 
tot een krop ; - gewicht ten hoogste 40 kg-; 

of wel 
c. in sterke, dich te zakken van ruw linnen , 

aan den ond rkant voorzien van stevige ha nd
vatsels; - · gewicht ten hoogste 40 kg - ; 

of wel 
d . in sterke, d ichte j utezakken , zooals ge

bru ike lij k voor Kaapsche wol; - gewicht ten 
hoogste 40 kg, in een dubbele omhulling 80 
kg -. 

A lle naden moeten stevig dichtgenaa id zij n. 
364 

5. D e stoffen, genoemd onder 4, moeten in 
kartonnen doozen of in doozen va n een a nde r 
geschik t materiaal , waa rbij de inhoud n iet 
g rooter mag zij n da n 2 kg , zoodan ig verpakt 
zij n, d a t gedure nde het vervoer het wate rge
hal te niet ka n dal en bened en 10 pct . Deze ver
pakkingen moeten weer goed verpakt zij n in 
sterke, dich te, goed gesloten , houten k isten. 
De inhoud van een kist mag n iet meer bedra
gen da n 25 kg benzoylperoxyde of benzoyl
superoxyde. 

B . Sam enpakken m et ande1·e goederen 
in één coll o. 

365 
Celloidine, a ls genoemd onder 2, cell uloid 

voor films in roll en en belichte {a l of niet 
ontwikkelde ) films va n celluloid, als genoemd 
onder 3, mogen in een collo met andere sto f
fen worden samengepa kt, a ls zij tezamen wor
den verpa kt in ste rke, di ch te, houten pa km,d
delen of in ste rke, d ichte, ka rtonnen doozen. 

C. Wïjze van ve,·voer . 
366 

D e stoffen , genoemd onde r 1, u itgezonderd 
zwavel ve rpa kt in di chte pakmiddelen, zoo
mede afva l van cell uloid en va n fi lms van 
cellul oid , ve rpa kt vol gens r a ndgetal 36 3 b oot 
en met d, mogen n iet als snelstukgoed ten ve r
voer worden aa ngeboden. 

367 

D . Opgaven en ver klaringen in den 
vrachtbrie f . 

Geen bijzondere voo rschriften. 

E. V ervoerniiddelen : laden , opsch,·ift en 
en eti ketten. 

368 
Voor het vervoer moeten worden gebezig d: 

a. ge loten wagens of open wagens met de k
kl eeden voor de stoffen genoemd onder 1, in
di en zij n iet zijn verpa kt; de spoorweg kan 
ve rlangen , dat de a fzender de dekk leeden 
lever t; rie t en biezen zonder bladeren en plui
m en , kunnen, ind ien di cht op el kaa r gelegd, 
van 1 November tot en m et 31 Maa rt, ook 
vervoerd worden op open wagens zonde r dek
kl eeden ; 

b. slech ts gesloten wagens voor de stoffen, 
genoemd onder 3 ; de luchtopeningen der wa
gens moeten gesloten zij n . D eze stoffen mogen 
niet worden ge laden in de na bij he id va n ver 
wa rmingsbuize n of -le idinge n of va n bra nden
de kachels. 

F. V erboden sanienlading in een wagen . 
369 

Geen verbodsbepali ngen. 

G. L edi ge pak,ni.ddelen .. V erdere voorschriften . 
370 

Geen bijzondere voorschriften. 

371- 375 

KLASSE IV. - Vergiftigde stoffen. 1 

De h ierna genoemde stoffen worden onder 
be paalde voorwaarden ten vervoer toegelaten : 

376 
1. Niet vloeiba re arsenikpreparaten , t . w. 

arsenigzuur {ovencondensaat) , gele arsenicum 
(operment, auripigment), roode a rsen icum 
{rea lgar) , gedegen a rsenicum {scherfkobal t of 
vl iegensteen) , enz. V aste a rsen ikprepa raten ter 
bescherming va n pl a nten. 2 

1 Onvoorwaardelijk worden ten vervoer aan
genomen de verg ift ige stoffen van kl asse I v, 
m et u itzondering van bl a uwzu ur, a ls genoemd 
onder 13, m its zij verpa kt zij n in goed geslo
ten bli kken of g lazen houders, di e, zo rgvuld ig 
omgeven met houtwol , verpa kt zij n in goed 
gesoldeerde, blikken pa kmiddele n . wel ke op 
hun be urt vastgezet zij n in sterke, houten 
ki sten. 

De in klasse I V genoemde stoffen, met ui t
zonde ring van bla uwzuur, a ls ge noemd onder 
13, en bestemd voor wetenscha p pelij ke onder
zoeki ngen of pha rmaceut isch gebruik, verzon
den in hoeveelheden va n niet meer d a n 1 kg 
voor e lke stof , goed verpa kt in vaa twerk van 
g las of aardewerk met een d ich te sluiting, 
welk vaa twerk weer m et zorg verpa kt moet 
zijn in sterke, dichte, goed gesloten, hou ten 
kiste n, worden niet beschouwd a ls stoffe n, ge
noemd in B ijl age I , en onvoorwaardelij k ten 
vervoer toegelaten. 

2 Vergiftige vaste stoffe n ter bescherm ing 
va n pl a nten , ten vervoer aangeboden in den 
vorm van voor onmiddellij k gebrui k ge reed 
zij nde men gsels in papieren zakke n - gew icht 
per za k n iet meer da n 5 kg-, welke op hu n 
beurt weer verpa kt zij n in sterke, dich te, ka r
tonnen doozen, dragende het op ch r ift : ,, Ver
gi ft ige beschermingsm idde len voor pla nten" , 
worden niet beschouwd a ls stoffen, genoemd 
in B ij lage I, en onvoorwaardelij k ten vervoer 
aangenomen. 
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377 
2. Ferros ilicium en mangaans il icium, l angs 

electrischen weg verkregen, met een silicium
geha l te van meer dan 30 pct. en minder dan 
70 pct. 1 

V oorts op dezelfde wijze verkregen legeerin
gen van ferrosilicium, welke toevoegingen be
vatten hetzij van aluminium, hetzij van man
gaan, hetzij va n calcium. hetzij van eenige 
van deze metalen, waarbij het totale gehalte 
van deze elementen met inbegrip van het si li 
cium {met ui tsluiting van het ijze r) bedraagt 
meer dan 30 pct. en minder d a n 70 pct. 

"378 
3. Zouten van cyaanwaterstof {blauwzuur) 

- voor zoover niet genoemd onder 5 en 6, d) 
- zooals kaliumcyanide, {cyaankalium) , na-
triumcyanide (cyaannatrium) , calciumcyanide, 
enkelvoudige en dubbelcyaniden , natrium
,cyaanam ide, zoomede preparaten, wel ke zouten 
van bl auwzuur bevatten. 

'379 
4. Vloeibare arsenikpreparaten, m het bij

zonder arseenzuur. 

380 
5. Oplossingen van cyaanka lium en van 

,cyaannatrium ; waterige oplossingen van blauw
zuur met een gehalte van ten hoogste 20 ge
wichtsdeel en bl a uwzuur op 100 gewichtsdeelen 
van de oplossing. 2 

381 
6. Verg iftige metaalpreparaten: 
a. Sublimaat, wit precipitaa t {amidokwik

chl oride), rood precipitaat {rood kwikoxyde ) ; 
koperkl eurstoffen, in het bijzonder kopergroen, 
groene en bi auwe koperpigmenten ; loodace
taat {loodsuiker) ; va te kwikprepara ten ter 
bescherming van pl anten. 3 

b. Loodoxyden, loodglit, menie, loodwit, 
voorts verven , m et uitzondering van bereide 
ver ven , gereed voor het gebru ik, resten en af
-val producten. welke aanzienlij ke hoeveelheden 
van deze stoffen bevatten , zooals bijv. lood
-asch, tinsoldeerasch en asch van lettermetaal. 

c. Tetra-aethyllood en zijn m en gsels met or
·ganische halogeenverbindingen {aethylflu ide) . 

d. Cyaankoper- en cyaanzinkzouten, zink-, 
koper- , zil ver- en gouddubbelzoute n in combi
natie met alkalicyaniden, cyaankoper en cyaan
zi nk. 

e. T halliumzouten en preparaten daarvan. 

1 Ferros ilicium- en mangaansiliciumbriket.. 
ten worden, ongeacht hun gehalte aan sili cium, 
niet beschouwd als stoffen , genoemd in Bijlage 
1, en onvoorwaardelijk ten vervoer toegelaten . 

2 W aterige oplossingen met m eer da n 20 
gewichtsprocenten blauwzuur worden niet ten 
vervoer toe gel aten. 

3 Vergiftige vaste stoffen te r be chermi ng 
-van pl a nten, ten vervoer aangeboden in den 
vorm va n voor onmiddellij k gebruik gereed 
zijnde mengsel s in papieren zakken - gewicht 
per zak niet m eer clan 5 kg -, wel ke op hun 
beurt weer verpakt zijn in sterke, dich te, kar
-tonnen cloozen, dragende het opschrift: .. V er
giftige bescherm ingsmiddelen voor pl anten", 
worden n iet beschouwd als stoffen, genoemd 
ïn Bijlage I , en onvoorwaa rdelijk ten vervoer 
-toegelaten. 

382 
7. Zuringzuur en zuringzout in vasten toe

stand; zouten van kiezel fluoorwaterstofzu ur. 
383 

8. Chloraten, bariumperoxyde, mengsel s van 
bariumperoxycle m et organische zuren in vas
ten toestand of hunne zure zouten, al of niet 
verfstoffen bevattende; natriumaz ide. 
38'.l 

9. Aniline {a nil ineolie). 
385 

10. B ariumoxycle {bariet), bariethydraat, 
b~riumsulfide, bariumzouten (uitgezonderd ba
r iumsulfaa t), zoomede bariet bevattende r es
ten van de vervaardiging van bariumper xycle. 
386 

ll. a. B a riumazi de, droog of met een toe
voeging van minder da n 10 pct. water of al
coholen. 

b. Bariumazide met een toevoeging van ten 
minste 10 pct. water of alcoholen en waterige 
oplossingen van bariumazide. 
387 

12. Dimethylsul faat. 

388 
13. Blauwzuur met ten hoogste 3 pd. wa

ter, hetzij vol komen opgezogen door een po
r euze massa, hetzij vloeibaar. H et bi auwzu ur 
moet door toevoeging bestendig zij n gemaakt. 1 

Vervoersvoorwaarden. 

A. Colli : verpakking, gewichtsbeperkingen, 
opschriften en etiketten. 

389 
1. D e pakmiddelen voor de stoffen , ge

noemd onder 1 en 3 tot en met 12, moeten 
sterk, dicht en zoodanig ge loten zijn, dat 
verstuiving, uitstroo iing of uitloopen van den 
inhoud niet mogel ij k is. 

B ij gebruik van vaatwerk va n gl as of aarde
werk, mag, voor zoover dit vaatwerk is toege
staan, het bruto-gewicht der coli i niet meer 
bedragen dan 75 kg. 
390 

2. D e stoffen, genoem d onder 1 en 3, moe
ten zijn verpakt: 

a. in sterke ijzeren vaten met opgeschroefd 
de ksel en voorzien van rol banden, 

of 
b. in blikken trommels van ten minst{, 0,6 

mm dikte, met opgesoldeerd deksel of met op
geschroefd deksel, voorzien van een afsl uiten
den ring en met rolba nden . D e bodem van een 
trom mel moet m et den trommelwand verbon
den zijn door een ronde naad. di e besche rmd 
moet zijn door een sterken ro lband. I n pl aats 
van deze trommels moiren ook gebezigd vor
den trommels van gegolfd plaatij zer van de
zelfde dikte of van blik, m et in ,rewalste ver
sterkingsbanden. D e rolbanden zij n niet nood
zakelij k, indien de bodem van de trommel 
door een gesoldeerde, dubbel gefelste naad 
aan den wand is verbonden. H et bruto-gewicht 

1 B lauwzuur van anderen aard, met uitzon
dering van de water ige oploss ingen , genoemd 
onder 5, zoomecle houders met blauwzuur 
wel ke me.er dan 12 maanden te voren zij ~ 
gevuld, z1Jn van het vervoer uitgesloten. 
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van deze trommels mag niet meer dan 150 kg 
bedragen, 

of 
c. in dubbele, van sterk en droog hout ver

vaardigde en met hoepels versterkte vaten of 
in aldus vervaardigde dubbel e kisten, omgeven 
door ba nden , waarb ij de binnenste pakm idde
len met een dicht geweven stof moeten zijn be
kleed. In plaats van de binnenste houten pak
middelen met stofbekl eeding mogen ook wor
den gebezi gd di cht gesoldeerde of met een a f
sluitenden r ing goed dicht gesloten, blikken 
pakmiddelen of vaatwerk van g las of aarde
werk. H et vaatwerk van glas of aardewerk 
moet met doelmatig verpakkingsm ater iaal in 
de bui tenste pakmiddelen stevig zijn verpakt. 
Met inachtneming van deze voorwaarden mo
gen verschill ende stuks vaatwerk tot één collo 
worden vereenigd. 

d. De stoffen, genoemd onder 1 , mogen ook 
verpakt zijn in geteerde I innen zakken of in 
zakken van sterk, taai, waterdicht, dubbel 
papier met een tusschenl aag van asfalt ; deze 
zakken moeten zijn verpakt in gewone vaten 
van sterk, droog hout. 

e. Vaste arsenikpreparaten ter bescherming 
van planten, a ls genoemd onder 1 , mogen ook 
zijn verpakt : 

in vaten met dubbelen wand (z. g. spouw
vaten), inwendi g voorzien van een bekleeding 
van dicht, taa i papier of van een zak van 
zulk papier, 

of 
in dichte, dubbele buidels van taai papier, 

waarvan de inhoud niet meer dan 12,5 kg 
mag bedragen. De buidels moeten afzonderlij k 
of met eeni ge tezamen in sterk papier zijn ge
wikkeld en vast zijn verpakt in een sterke 
kist, voorzien van een binnenbekl eeding van 
sterk papier . De binnenbekleeding mag ook 
vervangen zijn door een andere dich te papieren 
zak, 

of 
in goed dicht gesloten, kartonnen doozen, 

zorgvuldig vast verpakt in een sterke kist. 
/. Bij aanbied ing ten vervoer als wagen

lading van de stoffen, genoemd onder 1 en 3, is 
verpakking in gewone, sterke, ij zeren vaten 
voldoende. 

g. Bij aanbieding ten vervoer als wagen
l adi ng kunnen vaste, arsenikpreparaten ter 
bescherming van planten, ook zijn verpakt: 

in sterke, dichte, goed gesloten, hou ten pak
middelen (kisten of gewone vaten) , waarbij 
het uitstrooien van den inhoud geheel wordt 
voorkomen door een dubbele, dichte, ononder
broken binnenbekl eeding van sterk papier, 

of 
in pakken met een netto-gewich t van niet 

meer dan 25 kg gepakt in goed gesloten, ver
sterkte of dubbele buidels van taai en ste rk 
papier; de bu idels moeten zijn ~erpakt in 
stevige, goed gesloten zakken van Jute of een 
dergelijke sto f, di e voorzien moeten zijn van 
een stevige, aan den zak verbonden, binnen
bekleeding van sterk, dicht crêpepapier. 
391 

3. De stoffen, genoemd onder 2, moeten 
voll edig droog verpakt zijn in goed gevoegde, 
ste rke, houten of metalen pakmiddelen, welke 
ge,egenheid geven dat gassen daaruit ontsnap
pen. Voor de stoffen in poedervormigen of ge-

L. & S. 1935. 

korrelden toestand is ook toege taan verpak
king in zakken van duurzame, dichtgeweven 
stof, welke gassen doorlaat. Voor zendingen, 
die van den spoorweg in een schi p of omge
keerd moeten worden overgeladen, is ook toe
gestaan verpakking in voldoend sterke, water
dich te pakmiddelen van hout of metaal. 

Bij de aanbieding ten vervoer moeten de 
pakrniddelen volkomen droog zijn . 

Voor het vervoer van deze stoffen in los 
geladen toestand zie randgetal 409, c. 
392 

4. De stoffen, genoemd onder 4, moeten 
zijn verpakt : 

in pakmiddelen van metaal , hout of rubber, 
voorzien van goede slui t ingen, 

of 
in vaatwerk van glas of aardewerk, dat met 

daartoe geschikt verpakkingsmateriaal in 
stevige buitenpakmiddelen (manden of meta
len korven, kuipen of ki sten) zorgvuldi g vast 
moet zij n verpakt; deze bui tenste pakmidde
len (met uitzondering van de ki sten) moeten 
van goede handvatten zijn voorzien. 
393 

5. De stoffen, genoemd onder 5, moeten 
zijn verpakt: 

a. de oplossingen van cyaankalium en van 
oyaannatrium in goed gesloten ij zeren vaat
werk, zorgvuldig vast verpakt door middel 
van opvulling met infusoriënaarde, zaagsel 
of andere opzuigende stoffen, in sterke, houten 
of metalen pakmiddelen; 

b. waterige oplossingen van blauwzuur in 
dich tgesmolten glazen ampullen met ten hoog
ste 50 g inhoud, of in goed gesloten glazen 
stopfl esschen met een inhoud van niet meer 
dan 250 g, die, hetzij a fzonderlijk, hetzij bij 
eeni ge tezamen. verpakt moeten zijn in dicht 
gesoldeerde blikken doozen of in kisten, met 
een di cht gesoldeerde, hl ikken binnenbeklee
d ing. De ledi ge tusschenru imten in deze blik
ken doozen of in de kisten, moeten goed zijn 
opgevuld met infusor iënaarde, zaagsel of an
dere opzuigende stoffen. H et bruto-gewicht 
van een blikken doos mag niet meer bedragen 
da n 15 kg (bij een netto-gewicht van 3 kg) 
en dat van een kist niet meer dan 60 kg. 

Voor het vervoer in ketelwagens zie rand
getal 412. 
394 

6. De stoffen, genoemd onder 6 a en 6 d, 
moeten zijn verpakt: 

in ij zeren vaten of in dichte, met hoepels 
versterkte vaten van sterk, droog hout of in 
met banden vernterkte kisten, 

of . 
in ij zeren vaten (z.g. H obbooks), 
of 
in vaatwerk van glas of aardewerk of- voor 

hoeveelheden n iet groot.er dan 10 kg - in 
dubbele buidels van sterk papier; het vaat
werk en de buidels moeten zorgvu ldi g vast zijn 
verpakt in sterke, dichte, goed gesloten houten 
pakmiddelen, opgevuld met daartoe geschikt 
verpakkingsmateriaal. 
395 

7. De stoffen genoemd onder 6 b, moeten 
zijn verpakt: 

in dichte hou ten pakmiddelen (vaten o f 
kisten) of in dichte ijzeren vaten of in vaat-

71 
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werk van blik of plaatijzer of in sterke, dichte 
zakken van jute of papier. 

Voor het vervoer van deze stoffen in on ver
pakten toestand zie randgetal 410. 

396 
8. De stoffen, genoemd onder 6 c, moeten 

zijn verpakt : 
in sterke, dichte, cylindervormige, ijzeren 

fusten, aan beide uiteinden voorzien van ver
sterkingsbanden en in het midden van rolban
den. Deze fusten moeten hermetisch zijn geslo
ten door middel van een dubbele schroefplug, 
zoo, dat tusschen beide deelen van de plug een 
kleine ruimte overblijft, 

of 
in kleine, dichte, plaatijzeren vaten, lucht

dicht gesloten door een opgeschroefden tap, 
of 
in blikken vaten, waarvan het bruto-gewicht 

niet meer bedragen mag dan 6 kg en die 
eveneens dicht moeten zijn en voorzien van 
een luchtdichte sluiting. 

De kleine plaatijzeren vaten en de blikken 
vaten moeten op hun beurt afzonderlijk of bij 
eenige tezamen, door middel van infusoriën
aarde, zaagsel of andere dergelijke opzuigende 
stoffen, onwrikbaar vast verpakt zijn in sterke 
houten kisten . Het bruto-gewicht van iedere 
kist mag n iet meer bedragen dan 60 kg. 

397 
9. De stoffen, genoemd onder 7, in vasten 

toestand, moeten verpakt zijn in sterke, dichte, 
goed gesloten, houten pakmiddelen (tonnen of 
kisten) of in sterke, dichte, goed gesloten zak
ken. 
398 

10. De stoffen, genoemd onder 8, met uit
zonderi ng van natriumazide, moeten verpakt 
zijn in sterke, dichte, goed gesloten pakmid
delen van hout of plaatijzer. Bij gebruik van 
houten pakmiddelen (tonnen of kisten) moeten 
deze inwendig ononderbroken bekleed zijn met 
soepel papier, ten einde het doorziften volko
men te verhinderen . 

Alvorens ze in de pakmiddelen te verpak
ken, moeten mengsels met bariumperoxyde, 
als bedoeld onder 8, in hoeveelheden van ten 
hoogste 1 kg, verpakt zijn in g lazen vaatwerk, 
waarvan de sluiting het indringen van vocht 
belet. 

Natriumazide moet verpakt zijn in sterke, 
dichte, goed gesloten ijzeren (of blikken) pak
m iddelen. 
399 

11. Aniline (aoilineolie}, a ls genoemd onder 
9, moet zijn verpakt in metalen vaten of in 
zeer sterke, vol komen dichte, houten vaten 
(bijv. petroleumvaten). 
400 

12. De stoffen , genoemd onder 10, moeten 
zijn verpakt in dichte, houten pakmiddelen 
(tonnen of kisten) of in dichte, ij zeren vaten 
of in dichte zakken van jute of papier. 

Voor het vervoer in onverpakten toestand 
zie randgetal 410. 
401 

13. B ar iumazide, a ls genoemd onder 11 a, 
moet verpakt zijn in hoeveelheden van ten 
hoogste 500 g in doozen van karton van ten 
minste 1 mm dikte. Om den inhoud in de doos 

stevig op te sluiten, moet deze opgevuld zijn 
met cellulosewatten of een dergelijke elastische 
stof, d ie door het deksel wordt aanged rukt. 
Het gesloten deksel moet tegen indringing van 
water worden beschermd door omgeplakt iso
leerband. Deze doozen moeten verpakt zijn in 
sterke, goed gesloten, houten pakmiddelen, 
voorzien van sterke, houten tusschenschotten; 
de tusschenruimten moeten met houtwol zoo 
zijn aangevuld, dat elke beweging is uitgeslo
ten. Een houten pakmiddel mag niet meer dan 
1 kg bariumazide bevatten. , 

402 
14. Bariumazide, a ls genoemd · onder 11 b, 

in hoeveelheden van ten hoogste 10 kg, en 
waterige oplo singen van bariumazide, a ls be
doeld onder 11 b in hoeveelheden van ten 
hoogste 20 1, moeten zijn verpakt in sterk, 
goed gesloten, glazen vaatwerk, vastgeze1; in 
sterke buitenpakmiddelen (kisten of ijzeren 
schutkoi-ven, waarvan de wanden geheel ge
sloten zijn) , gevuld met een hoeveelhe id in
fusoriënaarde of een dergelijke opzuigende, 
niet brandbare stof, ten minste gelijk aan den 
inhoud der pakmiddelen. 
403 

15. Dimethylsulfaat, a ls genoemd onder 12, 
moet zijn verpakt of in sterke, dichte, ijze ren 
fusten (al of n iet. verlood ), voorzien van rol 
banden, of wel in sterke, dichte potten van 
plaatijzer (al of niet verlood) of, wanneer het 
betreft kl eine hoeveelheden ( tot ten hoogste 
6 kg bruto-gewicht) in vaatwerk van blik of 
(tot ten hoogste 3 kg bruto-gewicht) in vaat
werk van glas (flesschen of ampullen}. De fus
ten en de potten moeten voorzien zijn van een 
schroefsluiting, goed beschermd door een 
dichting van zacht lood of van een andere stof, 
welke door het dimethylsulfaat niet wordt aan
getast. Glazen flesschen moeten ge loten zijn 
met goed ingeslepen g lazen stoppen. De potten 
en de· flesschen mogen ook zijn ges loten met 
een aan de onderzijde afgeronde kurk, goed 
geparaffineerd en voorzien van een ove rtrek 
van perkament of cellophaan. Glazen ampul 
len moeten dicht gesmolten zijn. De sluiting 
van de potten of flesschen met glazen of kur
ken stoppen moet beschermd zijn door een 
overtrek van sterk perkament of varkensblaas, 
dat weer overtrokken kan zijn met zakken
! innen en om den h a ls goed dicht gesnoerd 
moet zijn. Blikken kannen moeten stevig zijn 
vastgezet in andere sterke pakmiddelen (man
den of metalen korven, kuipen of kisten) , 
voorz ien van geschikt verpakkingsmateriaal. 
Deze bu itenste pakmiddelen (met uitzondering 
van de kisten) moeten voorzien zijn van goede 
stevige handvatten. Glazen flesschen moeten 
verpakt zijn in papier en vervolgens stev ig 
zijn vastgezet in blikken bussen, opgevuld met 
houtmeel of infusor iënaarde. 
404 

16. Bl auwzuur, a ls genoemd onder 13, moet 
zijn verpakt: 

a. indien volledig opgezogen door een inerte · 
poreuze stof, in dichte en goed gesloten blik
ken bussen met een inhoud van ten hoogste 
7,5 1 en geheel gevuld met de genoemde po
reuze stof. 

De bussen moeten uit voldoend sterk en taa i 
bi ik zijn vervaardigd en een druk van 6 at-
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mosferen kunnen weerstaan zonder aan dicht
heid te verlie-zen. Bij een temperatuur van 50° 
C. moeten de gevulde en gesloten bussen nog 
dicht zijn. Op het deksel der bussen moet de 
datum der vulling duidelijk zichtbaar zijn in
geslagen. De bussen moeten onbeweeglijk vast 
zijn verpakt in sterke, goed gevoegde kisten 
met een wanddikte van ten minste 20 mm, 
zoodanig dat de bevestigingskragen aan bodem 
en deksel, zoomede de wellicht bij de ver
vaardiging der bussen aan den mantel aange
brachte versterkingskragen, noch elkander, 
noch den mantel der nevengeplaatste bussen 
kunnen raken. Om aan deze laatste voorwaar
de te kunnen voldoen moeten de bussen aan 
boven- en onderzijde gedekt zijn door een vol
doend hoogen kap van sterk karton van ge
noegzame dikte. De totale inhoud van a lle 
bussen in een kist mag niet meer bedragen 
dan 90 1, het bruto-gewicht van een kist mag 
niet meer bedragen dan 80 kg; 

b. indi en niet opgezogen door een poreuze 
stof, in houders van taai staal, die moeten 
voldoen aan de daarop betrekking hebbende 
voorschriften gegeven voor klasse Id, in de 
randgetall en 205, 209 tot en met 216, 220, 227 
en 228, met de volgende afwijkingen: 

Bij de persproef moet de proefdruk 100 
kg/cm2 bedragen. 

De persproef moet om de twee jaar worden 
herhaald en daarmede. moet gepaard gaan een 
nauwkeurig onderzoek van het inwendige van 
den houder, a lsmede de vaststelling van diens 
gewicht. 

Behalve de in randgetal 213 1 a en b voor
geschreven opgaven, moet op de houders goed 
zichtbaar, duidelijk en duurzaam zijn aange
geve'n de datum van de la~tste vulling. · 

H et toegelaten grootste gewicht der vulling 
van de houders bedraagt 1 kg vloeistof per 
1,8 0 liter inhoud van den houder. 
405 

17. Bij aanbieding ten vervoer a ls stukgoed , 
moet ieder collo· met stoffen, a ls genoemd 
onder 1, 3, 4, 5, 6 a, 6 c, 6 d, 6 e en 10 tot en 
met 13, ook wanneer deze stoffen met andere 
goederen overeenkomstig de voorschriften van 
randgetal 406 zijn samengepakt, voorzien zijn 
van een etiket volgens model 4. 

Bij aanbieding ten vervoer als wagenlading 
behoeven de colli niet van etiketten volgens 
model 4 te worden voorzien. 

B. Samenpakken ·met andere goederen 
in één collo. 

406 
De hierna genoemde stoffen mogen met an

dere goederen in sterke, dichte, goed gesloten, 
houten ki sten worden samengepakt onder de 
volgende voorwaarden: 

a. de stoffen, genoemd onder 4, in hoeveel
heden van ten hoogste 1 kg; zij moeten ver
pakt zijn in glazen vaatwerk en stevig zijn 
vastgezet met droge infusoriënaarde in een 
dicht blikken pakmiddel; 

b . de stoffE)n, genoemd onder 1, 3 en 8, in 
hoeveelheden van ten hoogste 5 kg; evenwel 
is het verboden stoffen, genoemd onder 3, 
chloraten , bariumperoxyde en natriumazide, 
als genoemd onder 8, samen te verpakken met 
de zuren van kl asse V , genoemd onder 1; 
bovendien is het verboden de chloraten, ge-

noemd onder 8, samen te verpakken met de 
stoffen van klasse III a onder 1 tot en met 
4 en met de stoffen van klasse IV, genoemd 
onder 9; 
407 

c. de stoffen, genoemd onder 2, 6 a, 6 b, 
6 d, 6 e, 7 en 9 tot en met 12 zonder beper
king van het gewicht; evenwel is het verboden 
de stoffen, genoemd onder 6 d samen te pakken 
met de zuren van klasse V, genoemd onder 1. 

C. Wijze van ve,·voer. 

De stoffen, genoemd onder 1, 3, 4, 5, 6 a, 
6 c, 6 d, 6 e en 10 tot en met 13 mogen niet 
ten vervoer a ls snelstukgoed worden aangebo
den. Dit verbod geldt niet voor de stoffen, 
genoemd onder 3, indien het betreft spoedzen
dingen ter verdelging van schadelijke insecten 
en voor sublimaat, genoemd onder 6a, indien 
het betreft zendingen ter bestrijding van epi
demieën. 

408 

D. Opgaven en verklaringen in den 
vrachtbrief. 

In de vrachtbrieven voor zendingen blauw
zuur, als genoemd onder 13, ten vervoer aan
geboden door den fabrikant, moeten de afzen
der én een door den spoorweg erkenden, des
kundige scheikundige, de verklaring stellen: 
"Samenstelling en verpakking overeenkomstig 
de voorschriften van Bijlage I , I. 0. G." 

Bij verder vervoer van geheel e of gedeelten 
van zendingen zeer vergiftige stoffen ter ver
delg ing van schadelijke insecten door daartoe 
gerechti gde firma's, is de verklaring van den 
door den spoorweg erkenden deskundige niet 
noodzakelijk, indien de afzender verklaart, dat 
de colli a fkomstig zijn van een zending, welke 
overeenkomstig de voorschriften van Bijlage I , 
I. 0. G. van een verk laring was voorzien en 
dat aan de verpakking niets is veranderd. Qp 
verzoek moet dit worden aangetoond. 

De desbetreffende verkla~ing in den vracht
brief moet, in verkorten vorm, luiden: ,,In' 
houd en verpakking dezelfde a ls bij de oor
spronkelijke zending." 

E. Vervoermiddelen: laden, opschrifte~ 
en etiketten. 

409 
1. Het vervoer van de stoffen, genoemd 

onder 2, is onderworpen aan de volgende voor
schriften: 

a. Indien zij ten vervoer worden aangebo
den in waterdichte pakmiddelen en deze op 
open wagens worden geladen, dan moeten die 
wagens met waterdichte dekkleeden worden 
bedekt. 

b. Indien zij ten vervoer worden aangebo• 
den in pakmiddelen, waaruit de gassen kun
nen ontwijken, dan moeten deze worden ge
laden hetzij op open wagens zonder dekklee
den, hetzij in gesloten wagens. 

c. Indien zij ten vervoer worden aangeboden 
als wagenlading, losgeladen, dan mogen open 
wagens zonder dekkleeden worden gebezigd. 
410 

2. H et vervoer van de stoffen, genoemd 
onder 6 b en 10, losgeladen, moet geschieden 
op open wagens of in dekselwagens. De ge-
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adresseerde moet na de lossing de wagens zorg
vuldig doen schoonmaken. 

411 
3. Voor het vervoer van blauwzuur, a ls ge

noemd onder 13, moeten gesloten of open wa
gens worden gebezigd; de open wagens moe
ten gedurende de maanden April tot en met 
October geheel met dekkleeden zijn a fgedekt, 
tenzij de houders met blauwzuur in houten 
kisten zijn verpakt. 

412 
4. Houders van ketelwagens moeten dicht 

en goed gesloten zijn. Voor de vervaardiging 
mogen slechts zijn gebruikt material en, welke 
niet door de bedoelde stoffen of hunne wate
rige oplossingen kunnen worden aangetast . 

De houders van ketelwagens, bestemd voor 
het vervoer van stoffen als genoemd onder 5, 
mogen geen enkele klinknaad hebben tenzij 
zij dubbelwandig zijn. Bovendien mogen zij in 
het onderste gedeelte geen openingen (kranen, 
ventielen, enz.) hebben. De openingen moeten 
volkomen dicht a fges loten en beschermd zijn 
door vast opgeschroefde, metalen kappen. 
413 

5. Voor den aanvang van het Jaden van 
coli i, voorzien van een etiket vol gens model 4 
(zie randgetal 405), moeten aan beide zijden 
van de wagens etiketten volgens hetzelfde mo
del zijn aangebracht. Dit ge ld t ook voor wagen
ladingen met di t soort stoffen, zelfs indien 
overeenkomstig randgetal 405 de a fzonder
lijke colli niet voorzien zijn van een etiket, 
alsmede bij het vervoer in ketelwagens. 

Gesloten wagens, beladen met stoffen als 
genoemd onder 2, verpakt in pakm iddelen, 
waaruit de gassen kunnen ontwijken, moeten 
aan beide zijden voorzien zijn van een etiket 
volgens model 9. 

F. V erboden samenlading in een wagen. 
4H 

De stoffen genol)md onder 1, 3, 4, 5, 6 a, 
6 c, 6 d, 6 e en 10 tot en met 13 - uitgezon
derd de stoffen genoemd onder 3, a ls het be
treft spoedzendingen ter verdelg ing van scha
delijke insecten en sublimaat als genoemd 
onder 6 a, a ls het betreft zendingen ter bestrij 
ding van epidem iën - mogen niet in den
zelfd~n wagen worden geladen met voedi ngs
en genotm iddelen. 

G. L edige pakmiddelen. V erdere voorschrift en . 
4 15 

1. Ledige, niet gereinigde zakken, gediend 
hebbende voor het vervoer van stoffen, ge
noemd onder 1, moeten goed verpakt zijn in 
ki sten of in di chte, geteerde zakken, voorzien 
van een etiket volgens model 4. Op de colli 
moet zijn aangegeven hetgeen zij voordien 
hebben bevat. In den vrachtbrief moet zijn 
aangegeven hetgeen zij voordien hebben bevat. 
416 

2. Ledige, ongereinigde pakmiddelen, zak
ken en ketelwagens, gediend hebbende voor 
h et vervoer van stoffen, genoemd onder 1, 3, 
4, 5, 6 a, 6 c, 6 d, 6 e, 8 en 10 tot en met 13, 
alsook die voor zuringzuur en zur tngzout m 
vasten vorm, als genoemd onder 7, moeten 
volkomen dicht zijn afgesloten. 

417 
3. Ledige, ongereinigde pakmiddelen (ook 

zakken) , gediend hebbende voor het vervoer 
van stoffen, genoemd onder 1, 3, 4, 5, 6 a, 
6 c, 6 d, 6 e en 10 tot en met 13, zijn uitge
sloten van het vervoer als snelstukgoed. Zij 
mogen ook niet in denzelfden wagen worden 
geladen met voedings- en genotmiddelen. 

418--425 

KLASSE v. - Bijtende sto rten. 1 

De h ierna genoemde stoffen worden onder 
bepaalde voorwaarden ten vervoer toegelaten: 

426 
1. Zwavelzuur, rookend zwavelzuur (zwa

velzuur bevattende anhydried, oleum, vitriool
ol ie, zwavelzuur van Nordhausen), sa! peterzuur 
(sterk water), rood rookend salpeterzuur en 
mengsels van zwavelzuur met sa lpeterzuur, 
zoutzuur, fluoorwaterstofzuur (waterige oplos
singen van fl uoorwaterstof met ten hoogste 85 
pct. van dit gas) 2 , perchloorzuur (waterige 
oploss ingen van perchloorzuur met ten hoogste 
70 pct. van dit zuur) 3, met zwavelzuur ge
vulde accumulatoren, zwavelzuur houdend 
loodslib, a fkomstig uit accumulatoren of Jood
kamers, zure resten van de zuivering va n 
minerale oliën (Säureharz), resten van zwavel
zuur afkomstig van de vervaard ig ing van ni 
troglyceri ne, indien deze resten volkomen ge• 
denitreerd zijn, anders zijn deze resten van 
het vervoer uitgesloten . 

<l27 
2. Chloorzwavel, zoomede ferrinitraat en 

ferr isul faat ( ijze rbeitsen). 

428 
3. Bij tende Ioogen (natron- en kaliloog, 

enz. enkelvoudig of in mengsels, zooals bij
tende loog bevattende pasta's) , resten uit olie
raff inaderijen; met ka liloog gevulde accumu
latoren 4. 

1 De in klasse V genoemde stoffen - ui t. 
gezonderd de radiumzouten, genoemd onder 
12 - bestemd voor wetenschappel ij ke onder
zoekingen of voor pha rmaceutisch gebruik, 
verzonden in hoeveelheden van niet meer dan 
1 kg van elke stof, die goed verpakt zijn in 
vaatwerk van glas, aardewerk of ander mate
riaal , dat niet door den inhoud kan worden 
aangetast en met een dichte sluiting, welk 
vaatwerk op zijn beurt weer met zorg verpakt 
moet zij n in sterke, di ch te, goed ges loten, hou
ten kisten, worden niet beschouwd als stoffen , 
genoemd in Bijl age I, en onvoorwaardelijk ten 
vervoer aangenomen. 

2 Waterige oplossingen met meer dan 85 
pct. fluoorwaterstof en vloeibaar gemaakt 
fl uoorwaterstof worden n iet ten vervoer aan
genomen. 

3 W aterige oplossingen met meer dan 70 
pct . perchloorzuur worden niet ten vervoer 
aangenomen. 

,1 Accumul atoren, samengesteld uit metalen 
cell en en zoodanig gesloten, dat de ka l il oog 
niet kan uitvloeien, worden onvoorwaardelijk 
ten vervoer aangenomen. 
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429 
4. a. Broom. 
b. Vloeibare halogeenhoudende prikkelende 

stoffen, bijv . broomaceton (broomdimethylke
ton). 
430 

5. Zwavelzuuranhydried. 

431 
6. Acetylchloride, antimoonpentachloride, 

chromylchloride, fosforoxychloride, fosforpen
tachloride, fosfortrichloride, sulfurylchloride, 
thionylchloride en chloorsulfonzuur. 

432 
7. Waterige oplossingen van wat.erstofpero

xyde: 
a. met mee1· dan 6 en ten hoogste 35 ge

wichtsprocenten waterstofperoxyde op 100 ge
wichtsdeelen oplossing. 

b. met meer dan 35 en ten hoogste 45 ge
wichtsprocenten waterstofperoxyde op 100 ge
wichtsdeelen oplossing. 

c. met meer dan 45 en ten hoogste 60 ge
wichtsprocenten waterstofperoxyde op 100 ge
wichtsdeelen oplossing (oplossingen met een 
hoogere concentratie worden niet toegelaten). 

433 
8. Zwavelnatrium. 

434 
9. Natriumbisulfaat (dubbel zwavelzure 

soda). 
435 

10. Gemalen, ongebluschte kalk (calcium
oxyde). 
436 

11. Ruwe, los geladen naftaline, waa rbij de 
mogelijkheid bestaat dat ze vocht afscheidt. 

437 
12. Radiumzouten. 

438 
13. Chloorazijnzuur. 

439 
14. Koolzuur in vasten toestand (koolzuur

ijs of droogijs). 

Vervoersvoorwaarden. 

A. Colli : verpakking, gewichtsbeperkingen, 
opschriften. en etiketten . 

440 
1. De stoffen, genoemd onder 1 tot en met 

4 a en 13, moeten verpakt zijn in sterke, dichte, 
goed gesloten pakmiddelen, welke niet door 
den inhoud kunnen worden aangetast. Voor 
fluoorwaterstofzuur, a ls genoemd onder 1, zie 
randgetal 446. D e slu iting moet zoodanig zijn 
dat zij niet door schokken noch door den in
houd beschadigd kan worden. Indien vaat
werk van glas of aardewerk wor.dt gebru ikt, 
mag het bruto-gewicht van een collo niet meer 
bedragen dan 75 kg. 

Het gebruik van vaatwerk van glas of aar
dewerk is bovendien onderworpen aan de vol
gende voor.vaarden: 
. a. Bij de stoffen, genoemd onder 1 tot en 

met 3 en 13, moet dit vaatwerk goed zijn vast
gezet in andere, sterke pa kmiddelen (manden 
of metalen korven, kuipen of kisten) , gevuld 
met geschikt opvullingsmateriaal. De buiten
ste pakmiddelen (uitgezonderd de kisten) moe-

ten voorzien zijn van stevige handvatten. 
b. Bij salpeterzuur, als genoemd onder 1, 

met een soor tel ijk gewicht van ten minste 1,48 
bij 15° C (46 ,8 Baumé), bij rood rookend sal 
peterzuur, als genoemd onder 1, bij rookend 
zwavelzuur, als genoemd onder 1, met een 
gehalte van 20 pct. en meer a nhydr ied, zoo
mede voor de waterige oplossingen van per
chloorzuur, a ls genoemd onder 1 , met een ge
ha lte van meer dan 30 pct. van dit zuur , moet 
dit vaatwerk in de buitenste pakmiddelen om
geven zij n door infusoriënaarde of een a ndere 
daarvoor geschikte droge poederachtige stof , 
tot een hoeveelheid ten minste ge lijk aan den 
inhoud. Het gebruik van koolasch voor de 
verpakking is verboden. 

c. De onder a en b genoemde verpakkings
stoffen zij n niet noodzakelijk ind ien het glazen 
vaatwerk geplaatst is in een ijzeren omhulsel 
met dichte wanden, dat het geheel omsluit en 
door een stevig met asbest bekleedde druk
slu iting zoodanig is vastgezet, dat het vaat
werk in het omhulsel niet ka n bewegen. 

d. Bij broom , als genoemd onder 4 a, moet 
het vaatwerk van glas of van aardewerk ge
plaatst zijn in sterke houten of metalen pak
middel en en daarin tot aan den hals met asch , 
zand, infusoriënaarde of dergelijke n iet brand
bare stoffen zij n omgeven. 

Voor het vervoer in pottenwagens zie r and
getal 472. 

441 
2. Brandbluschmiddelen (extincteurs ), wel 

ke zuren als genoemd onder 1 , bevatten, moe
ten zoo zijn geconstrueerd dat het zuur er niet 
uit kan vloeien. 

442 
3. Met zwavelzuur gevu lde accumulatoren , 

als genoemd onder 1 , moeten in een batterij 
kist zóó zijn bevestigd, dat de afzonderl ijke 
cell en niet kunnen bewegen. De batterijkist 
moet met opzuigend verpakkingsmateriaal vast 
in een andere ki st verpakt zij n . Zijn de accu
mulatoren geladen, dan moeten de polen tegen 
kortsluiting bevei l igd zijn. 

Indien de cellen vervaard igd zijn van weer
standbiedende stoffen, zooals hout met lood
bekleeding of hard gummi , en hun bovenge
deelte zoo is ing-ericht, dat het zuur er niet 
op een !l'evaarliike m an ier uit kan spatten, 
dan ka n de verpakking der cellen of batterijen 
achterwege blijven, mits doel t reffende voor
zieningen, zooals ramen, kratten of verster
kingen , omvall en of verschuiven verh inderen 
en hen beschermen tegen besch adiging door 
a ndere colli , welke op de cell en of de batte
rii en mochten vallen. Cell en of batterijen, 
welke in voertuigen zijn ingebouwd, behoeven 
geen bijzondere verpakking, indien die voer
tui~en stevig aan de spoorwagens zijn beves
tigd. 

443 
4. De cellen van accumulatoren, gevuld 

met kalil oog als genoemd onder 3, moeten van 
metaal zijn en zoodanig zijn gesloten - bijv . 
door een ventielsluiting - dat het onmogel ijk 
is, dat kalil oog in gevaarlijke hoeveelheden uit
soat. De accumulatoren moeten vast verpakt 
zi.in in een kist waa rbij degene die geladen 
zijn, tegen kortsluiting beveiligd moeten zijn. 
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444 
5. Men mag houten pa kmiddelen bezigen 

voor zwavelzuurhoudend loods! ib, afkomstig 
uit accumulatoren of loodkamers, als genoemd 
onder 1, indien het mogelijk is het doorsijpelen 
van zuur geheel te verhinderen. 
446 

6. Voor zure resten van de zu ivering van 
mineral e oliën (Säureharz) , als genoemd onder 
1, welke uitsijpelbaar zwavelzuur bevatten, 
mag men ook gebruiken dichte, ijzeren fusten 
en dichte, houten pakmiddelen, die het door
sijpelen van zuur geheel verhinderen. 

Voor het vervoer van deze resten, onver
pakt als wagenlading, zie randgetal 467. 
446 

7. De houders, bevattende fl uoorwaterstof
zuur, als genoemd onder 1, moeten zijn van 
lood, verlood ijzer of rubber; houten pakmid
delen, inwendig voorzien van een duurzame 
laag paraffine of hars zijn eveneens toege
staan. iet-verloode ijzeren pakmiddelen mo
gen ook worden gebruikt voor fluoorwaterstof
zuur met een zuurgehalte tusschen 60 en 85 
pct. 

De ijzeren pakmiddelen, bevattende flu-oor
waterstofzuur met een zuurgehalte van 41 pct. 
en meer, moeten goed zijn gesloten met 
schroefstoppen ; zij mogen aan het station van 
a fzending slechts worden aangeboden als elk 
spoor van zuur aan de buitenzijde is verwij
derd. 
447 

8. Vloeibare, halogeenhoudende, prikkelen
de stoffen, als genoemd onder 4 b, moeten 
zijn verpakt: 

a. in sterke, dichtgesmol ten, glazen ampul 
len, met een inhoud van ten hoogste 100 g, die 
door middel van infusoriënaarde of een derge
lijke opzu igende stof stevig vastgezet zij n in 
dichte blikken pakmiddelen of in houten kis
ten voorzien van een dichte sluiting, 

of 
b. in sterk glazen vaatwerk met een inhoud 

van ten hoogste 5 1, met ingeslepen en goed 
vastgezette glazen stoppen. Di t glazen vaat
werk moet 

hetzij afzonderlijk, door middel van infuso
riënaarde of een dergelijke opzuigende stof, 
stevi g vastgezet zijn in goed gesloten, bi ikken 
doozen; deze laatste moeten vervolgens, hetzij 
afzonderlijk, hetzij met eenige tezamen, vast 
zijn verpakt in passende buitenkisten, 

hetzij afzonderlijk of met eenige stuks te
zamen, door middel van infusoriënaarde of een 
dergelijke opzuigende stof, stevig vastgezet zijn 
in een sterke kist met een dichte, bi ikken 
binnenbekl eeding; de totale inhoud aan prik
kelende stoffen in een kist mag niet meer 
bedragen dan 20 1, 

of 
c. in sterke metalen fl esschen (bomben ), 

welke niet door den inhoud worden aangetast 
en die goed dicht gesloten worden door een 
schroef stop. 

Ad a en c. De houders mogen met deze 
pr ikkelende stoffen slechts tot 95 pct. van den 
inhoud worden gevuld. 
448 

9. Zwavelzuuranhydried, als genoemd onder 
5. moet zijn verpa1."t: 

a. in sterk, goed gesoldeerd, blikken of 
plaatijzeren vaatwerk, 

of 
b. in sterke, ijzeren, blikken of koperen 

flesschen, 
of 
c. in vaatwerk van glas of aardewerk. 
H et vaatwerk, dat van een goed verzekerde 

en luchtdichte slui ti ng voorz ien moet zijn 
(glazen kolven en fl esschen moeten zijn dicht. 
gesmolten), moet met infusoriënaarde of andere 
dergelijke, niet brandbare, stoffen stevig ver
pakt zijn in sterke pakmiddelen van hout 
ijzer of blik. ' 

449 
10. De stoffen, genoemd onder 6, moeten 

zijn verpakt: 
a . in pakmiddelen van welijzer, vloeiijzer, 

staal , lood of koper, welke volkomen dicht en 
van een goede sluiting moeten zijn voorzien 
~ , 

b. in glazen vaatwerk. I n dit geval moeten 
de volgende voorschriften in acht worden ge-
nomen: 

H et glazen vaatwerk moet dikke wanden 
hebben en luchtdicht zijn gesloten met inge
slepen glazen stoppen, zoodanig bevestigd dat 
zij niet kunnen losraken. 

Indien het glazen vaatwerk meer dan 5 kg 
bevat, moet het geplaatst zijn in een metalen 
omhulsel. Flesschen met geringere inhoud mo
gen in sterke houten kisten verpakt zijn. 

H et glazen vaatwerk moet in de buitenste 
pakmiddelen zoodanig geplaatst zijn, dat er 
tusschen het vaatwerk en de wanden een tus
schenruimte van ten minste 30 mm overblijft. 
De ledi ge ruimten moeten zorgvuldig opge
vuld zijn met infusoriënaarde of andere derge
lijke, onbrandbare, stoffen ; voor acetylchloride 
mag ook zaagsel worden gebn,ikt. 

460 
ll . Voor waterige oploss ingen van water

stofperoxyde met meer dan 6 pct. en ten hoog
ste 35 - pct. waterstofperoxyde, als genoemd 
onder 7a, moet men gebruiken sterk vaatwerk 
van gl as, aardewerk of een ander, door het 
bevoegd gezag goedgekeurd materiaal , dat het 
waterstofperoxyde niet ontleedt ; dit vaatwerk 
mag niet luchtdicht gesloten zijn noch op 
andere wijze het ontstaan van een inwendigen 
overdruk verh inderen. Ballons, fl esscheri en 
kruiken moeten vast zijn verpakt in sterke 
kisten, voorzien van goede handvatten, of wel 
onverpakt geplaatst zijn in manden, goed af
gedekt met een beschuttende bedekking. 

Voor vervoer in pottenwagens zie randgetal 
472. 

451 
12. Water ige oplossingen van waterstofper

oxyde met meer dan 35 en ten hoogste 45 pct. 
waterstofperoxyde, als genoemd onder 7 b 
moeten zijn verpakt: ' 

a. bij hoeveelheden van niet meer dan 200 g 
in sterke glazen flesschen met een inhoud van 
ten minste 300 cm3, welke geplaatst moeten 
zijn in dichte blikken bussen, opgevuld met 
infusoriënaarde. De bussen moeten vast ver
pakt zijn in sterke houten kisten· 

b. bij hoeveelheden van meer dan 200 g in 
glazen vaatwerk; het bruto-gewicht van een 
collo mag niet meer bedragen dan 75 kg. Deze 
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houders moeten voorzien zijn van een inrich
ting (afsluiter) welke drukvereffening moge
lijk maakt. Elke houder moet geheel omgeven 
zijn door sterk vlechtwerk en stevig va tgezet 
zijn in sterke of ijzeren schutkorven, voorzien 
van een beschermende afdekking (buitenkor
ven) . De ijzeren korven moeten met een be
schuttende laag lakverf zijn yerlakt. Stroo en 
houtwol zijn als emballagestoffen niet toege
laten. 

In plaats van de vorengenoemde verpakking 
zijn ook toegelaten houders van ander mate
riaal, dat het waterstofperoxyde niet ontleedt 
en daardoor zelf ook niet wordt aangetast, 
mits deze houders goedgekeurd zijn door het 
bevoegd gezag. Voor de sluiting zie randge
tal 452 a. 

Voor het vervoer in pottenwagens zie rand
getal 472. 

462 
13. Waterige oplossingen van waterstof

peroxyde met meer dan 45 pot. en ten hoogste 
60 pct. waterstofperoxyde, als genoemd onder 
7 c, moeten zijn verpakt: · 

a. in glazen vaatwerk. Iedere flesch moet 
zijn vastgezet in een dicht, geteerd, ijzeren 
omhulsel met dichte wanden. De ledige ruimte 
tusschen de flesch en het omhulsel moet zijn 
opgevuld met niet brandbaar, beschuttend ma
teriaal, geschikt om de vloeistof op te zuigen. 
Het omhulsel zelf moet zijn vastgezet in een 
buitenkist met klapdeks~l. De sluiting van de 
flesschen moet drukvereffening mogelijk ma
ken en tegelijkertijd waarborg bieden tegen 
het uitvloeien van de vloeistof; 

b. in vaatwerk van ander materiaal, dat het 
waterstofperoxyde niet ontleedt en daardoor 
zelf ook niet wordt aangetast, onder voor
waarde, dat dit vaatwerk goedgekeurd is door 
het bevoegd gezag. Voor de sluiting zie 
onder a. 

Voor het vervoer in pottenwagens zie rand
getal 472. 

468 
14. Voor geraffineerd, gekristalliseerd zwa

velnatrium, als genoemd onder 8, moeten 
waterdichte pakmiddelen, voor ruw zwavel
natrium dichte ijzeren pakmiddelen worden 

-gebezigd. 

464 
15. Dubbel zwavelzure soda (natriumbisul

faat), als genoemd onder 9, moet verpakt zijn 
in dichte pakmiddeJen, wclke door den inhoud 
niet kunnen worden aangetast. 

Voor het vervoer in onverpakten toestand 
als wagenlading zie randgetal 468. 

466 
16. Gemalen, ongebluschte kalk, als ge

n?emcl onder 10, moet verpakt zijn in ste,·ke, 
dichte zakken. Zakken van sterk papier zijn 
toegelaten. 
466 

17. Radiumzouten, als genoemd onder 12, 
moeten overeenkomstig de voorschriften van 
het land van afzending verpakt zijn in een 
pakm iddel van lood, waarvan de wanddikte 
1 cm moet bedragen bij een hoeveelheid zout 
van ten hoogste 100 mg en 2 cm, bij een hoe
veelheid zout van ten hoogste 300 mg. 

Hoeveelheden van meer dan 300 mg tot ten 

hoogste 1 g radiumzouten moeten in hoeveel
heden van ten hoogste 300 mg over versch il 
lende houders met een looddikte van 2 cm zijn 
verdeeld. 

Hoeveelheden radiumzouten grooter dan 1 g 
moeten worden vervoerd in pakmiddelen met 
een looddikte van 10 cm. 

De looden pakmiddelen moeten zelf door 
een sterke buiten kist worden be chermd. 

Voor de verpakking van chloorazijnzuur, als 
genoemd onder 13, zie randgetal 440. 

467 
18. Koolzuur in vasten toe tand, als ge

noemd onder 14, moet zijn verpakt in een 
sterk en isoleerend pakmiddel, zoodanig ge
construeerd, dat ieder ver] ies aan vaste stof 
wordt voorkomen, maar dat ontwijking van 
gas mogelijk is. 

468 
19. De houders voor fluoorwaterstofzuur , 

als genoemd onder 1, met een gehalte aan 
zuur van meer dan 41 pct., moeten voorzien 
zijn van het duidelijke en blijvende opschrift: 
,,Geconcentreerd fluoorwaterstofzuur". 

I eder collo met stoffen, a ls genoemd onder 
14, moet op het deksel voorzien zijn van het 
zeer duidelijke en blijvende opschrift: ,,Kool
zuurijs of droogijs. Inhoud niet met de bloote 
hand aanraken". 

Bij de aanbieding ten vervoer als stukgoed 
of als wagenl ading van kisten met accumu
latoren gevuld met zwavelzuur, als bedoeld 
onder 1, of met kaliloog, als bedoeld onder 3, 
moeten de kisten op het deksel voorzien zijn 
van het zeer duidelijke en blijvende opschr ift: 
"Accumulatoren" en bovendien met een etiket 
volgens model 6. De deksels van de buitenste 
pakmiddelen bevattende glazen vaatwerk met 
stoffen, als genoemd onder 6, moeten voorzien 
zijn van een etiket volgens model 7. 

Bij aanbieding ten vervoer als stukgoed, 
moet ieder collo met stoffen, als genoemd 
onder 1 tot en met 6, voorzien zijn van een 
etiket volgens model 5. 

Bij aanbied ing ten vervoer als wagenlading, 
is het aanbrengen van etiketten aan de afzon
derlijke colli niet noodzakelijk. 

B. Samen'[l<l,kken met andere goederen 
in één collo . 

469 , 
De hierna genoemde stoffen mogen met an

dere stoffen in sterke, dichte, goed gesloten 
houten kisten tezamen worden verpakt: ' 

a. broom, als genoemd onder 4 a, in hoe
veelheden tot 15 kg, in pakmiddelen met ten 
hoogste 3, 75 kg inhoud; 

b. de stoffen , genoemd onder 6, in hoeveel
heden niet grooter dan 5 kg; 

c. de st.offen, genoemd onder 1 2 3 6 en 
13, in hoeveelheden niet grooter a'an '10' kg. 

De pakmiddelen, welke deze stoffen bevat
ten, moeten stevig vast gezet zijn in de houten 
verzamel kisten. 

C. Wijze van vervoer. 
460 

De stoffen, geno~md onder 1, 2, 3, 4 a, 5, 
7 c en 13 mogen met ten vervoer worden aán
geboden als snelstukgoed. Uitgezonderd hier
van zijn de zendingen, die ingevolge randgetal 
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464, als stukgoed in gesloten wagens mogen 
worden vervoerd. 

461 

D . Opgaven en ve,·klaringen in den 
v,·achtbrie/. 

1. In de- vrachtbrieven moet het volgende 
zij n aangegeven: 

a. bij salpeterzuur, als genoemd onder 1, in 
vaatwerk van glas of aardewerk, het soortel ij k 
gewicht bij 15° C, 

bij rookend zwavelzuur, als genoemd onder 
1, in vaatwerk van glas of aardewerk, het 
gehalte aan vrij anhydried, 

bij perchloorzuur, als genoemd onder· 1, in 
vaatwerk van glas of aardewerk het gehalte 
aan perchloorzuur. 

Ontbreekt deze opgave, dan moeten de zuren 
verpakt zijn volgens randgetal 440 b en c; 

b. bij zwavelzuur houdend loodslib, afkom
stig uit accumulatoren of loodkamers, als ge
noemd onder 1, en verpakt in houten pak
m iddelen, de verklaring dat het zwavelzuur n iet 
kan doorsijpelen; de verklaring moet luiden 
als volgt: .,Overeenkomstig de voorschriften 
van Bijlage I. I. 0. G." ; 

c. bij resten van zwavelzuur, afkomstig van 
de vervaard iging van nitroglycerine, a ls ge
noemd onder 1, de verklaring, dat zij volko
men gedenitreerd zijn; de verklaring moet 
luiden als volgt: ;,Volkomen gedenitreerd"; 

d. bij waterige oplossingen van waterstof
peroxyde, a ls genoemd onder 7 en verpakt in 
glazen vaatwerk, het gehalte aan waterstof
peroxyde; ontbreekt deze opgave, dan moet de 
oplossing verpakt zijn volgens randgetal 452. 
462 

2. I ndien dubbel zwavelzure soda (natrium
bisul faat) , als genoemd onder 9, in verpakten 
toestand ten vervoer in gesloten wagens wordt 
aangeboden, moet de afzender in den vrach t
br ief verkl aren dat het volkomen droog is . De 
verklar ing moet luiden als volgt: .,Vol ko
men droog" . 

Ditzel fde geldt indien deze stof in onver
pakten toestand ten vervoer als wagenlad ing 
wordt aangeboden in wagens, alleen voorzien 
van een inwendige bekleeding van karton, enz., 
zie randgetal 468. 

E. Vervoermiddelen : laden, opschriften 
en etiketten. 

463 
1. Voor het vervoer van de stoffen, ge

noemd onder 1 tot en met 4 a, 5, 7 c, 9, 11 
en 13, moeten open wagens worden gebezigd. 
464 

2. Echter mogen gesloten wagens worden 
gebru ikt: 

a. voor het vervoer van stoffen, als genoemd 
onder 1, 2, 3, 5 en 13, bij hoeveelheden niet 
grooter dan 10 kg, mits de pakmiddelen on
bewegelijk vast verpakt zijn in sterke houten 
kisten; 

deze gewichtsbeperking geldt niet voor 
brandbluschmiddelen (extincteurs), inhoudende 
zuren al s genoemd onder 1, en voor accumula
toren, gevuld met zwavelzuur a ls genoemd 
onder 1 of met kal il oog als genoemd onder 3; 

b. voor het vervoer van zwave1zuur, roo
kend zwavelzuur (oleum), zoutzuur en per
chloorzuur, als genoemd onder 1, zoomede voor 

de stoffen, genoemd onder 2, ook bij hoeveel 
heden met een bruto-gewicht niet grooter dan 
75 kg, onder voorwaarde dat de pakm iddelen 
door middel van geschikte verpakkingsstoffen 
onbewegelijk vast zijn verpakt in sterke, hou
ten kisten en deze kisten zijn voorz ien van een 
etiket volgens model 6; 

c. voor het vervoer van fl uoorwaterstofzuur, 
als genoemd onder 1, eveneens in hoeveel
heden met een bruto-gewicht niet grooter dan 
75 kg, en bij aanbieding ten vervoer als wa
genlading, zonder gewichtsbeperking, mits het 
zuur is verpakt in sterke ijzeren vaten; 

d. voor het vervoer van de stoffen, genoemd 
onder 3, eveneens zonder beperking van het 
gewicht, mits zij verpakt zijn in sterke ijzeren 
fusten, die slechts tot 95 pct. van hun inhoud 
gevuld mogen zijn; 

voor het vervoer van bijtende loog, bevatten
de pasta's als genoemd onder 3, ook in het 
geval, dat zij verpakt zijn in sterke, dich te, 
hermetisch gesloten, blikken doozen, welke 
vast verpakt zijn in kartonnen doozen, korven , 
kratten of kisten of in sterke, dichte, goed ge
sloten, blikken kannen, met een maximum-in
houd van 30 kg; 

e. voor de stoffen, genoemd onder 13, even
eens zonder beperking van gewicht, bij aan
bieding ten vervoer a ls wagenlading, 'mits het 
zuur verpakt is in sterke, dichte, e iken of 
ijzeren tonnen; 

/. voor het vervoer van broom, a ls genoemd 
onder 4 a, in hoeveelheden tot 15 kg, verpakt 
in pakmiddelen met een inhoud van ten hoog
ste 3, 75 kg, mits de pakmiddelen onbewegelij k 
vast zijn verpakt in sterke houten kisten; 

g. voor het vervoer van dubbel zwavelzure 
soda (natriumbisulfaat), als genoemd onder 9. 
mits het in volkomen drogen toestand ten ver
voer wordt aangeboden. 

466 
3. Voor het vervoer van zwavelnatrium , 

als genoemd onder 8, moeten gesloten wagen 
of open wagens met dekkleeden worden ge
bezigd. 
466 

4. Voor het vervoer van gemalen, onge
bl usch te kalk, als genoemd onder 1 0, verpakt 
in zakken, moeten gesloten wagens worden 
gebezigd. 
467 

5. Zure resten van de zuivering van mine
ra le oliën (Säureharz), als genoemd onder 1, 
die slechts ger inge hoeveelheden uitsij pelbaar 
z·w ave lzuur bevatten, kunnen onverpakt a ls 
wagenlading worden vervoerd; evenwel moet 
voor het Iaden op den bodem van den wagen 
worden uitgespreid een laag gemalen of fijn 
geklopte kalksteen of geblusch te kalk, vol 
doende dik om mogelijk ui tsijpelend zwavel
zuur op te zuigen en onschadelij k te maken. 
468 

6. Bij vervoer als wagenl ad ing van onve r
pakte dubbel zwavelzure soda, als genoemrl 
onder 9, mag deze stof ook geladen worden in 
wagens, welke inwendig zijn voorzien van een 
bekleed ing met lood of geparaffineerd of ge
teerd karton, welke bekleeding ten minste 
even hoog moet zijn als de lad ing; ech ter 
moet, indien de wagen bekleed is met karton , 
de dub.bel zwavelzure soda volkomen droog 
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zijn; bij gebruik van een open wagen moet 
deze met een dekkleed zijn overdekt en zijn 
voorzien van een inrichting, welke verhindert, 
dat het dekkleed met de dubbel zwavelzure 
soda in aanraking komt. 
469 

7. Bij het vervoer van nafta] ine, als be
doeld onder 11, moet de bodem van den wagen 
door de zorgen van den afzender en op zijn 
kosten bedekt worden door een dichtgeweven 
kleed. 
470 

8. Houders met fluoorwaterstofzuur, als ge
noemd onder 1, moeten zoodanig zijn gep laatst, 
dat de sluiting naar boven is gekeerd. 
471 

9. Pakmiddelen met radiumzouten, als ge
noemd onder 12, mogen niet geplaatst worden 
in de onmiddellijke nabijheid van colli , be
vattende films, fotograf ische platen, lichtge
voelig papier of soortgelijke stoffen. 
472 

10. De houders van ketelwagens moeten 
dicht en goed gesloten zijn. Zij mogen slechts 
zijn vervaardigd van stoffen, die door den 
inhoud n iet worden aangetast. De sluiting 
moet zóó zijn geconstrueerd, dat zij noch door 
schokken, noch door den inhoud kan worden 
beschadigd. Voorts moet het volgende in 
acht worden genomen: 

a. Voor het vervoer in ketelwagens van 
fluoorwaterstofzuur, a ls genoemd onder 1, moe
ten de houders die het zuur bevatten, vervaar
digd zijn van verlood plaatijzer. 

Voor fluoorwaterstofzuur met een gehalte 
tusschen 60 en 85 pct., zijn ook niet verloode, 
ijzeren houders toegelaten. 

De houders moeten zoo zijn ingericht dat het 
ledigen door middel van gecomprimeerde lucht 
kan plaats vinden . Zij mogen niet voorzien 
zijn van uitlaatpijpen. De sluiting van de man
gaten en van de verdeelaansluitstukken (tubu
lures) moet zoodanig zijn, dat de inhoud van 
de houders er niet uit kan spatten. 

b. Voor wat betreft de houders van potten
wagens voor het vervoer van waterige oplos
singen van waterstofperoxyde, a ls genoemd 
onder 7, gelden ook de bepalingen van rand
getal 452 a, houdende voorschriften tot het 
verhinderen van het ontstaan van een over
druk in de houders. 
473 

ll . Voor den aanvang van het laden van 
colli, voorzien van etiketten volgens model 5 
(zie randgetal 458), moeten aan beide zijden 
van de wagens etiketten volgens hetzelfde 
model zijn aangebracht. Dit geldt ook voor 
wagenladingen met dit soort stoffen, zelfs in
dien de a fzonderlijke colli overeenkomstig 
randgetal 458 niet voorzien zijn van etiketten, 
a lsmede bij vervoer in ketelwagens. 

F. V erboden sanienlading in een wagen. 
474 

Geen verbodsbepalingen. 

G. Ledige pakniiddelen. Verdere voorschriften. 

476 
l. Ongereinigde, ledige pakmiddelen, welke 

stoffen, als genoemd onder 1 tot en met 6 en 

13, hebben bevat, moeten bij de aanbieding 
ten vervoer a ls stukgoed, goed gesloten zijn. 

De vor ige inhoud moet in den vrachtbrief 
zijn aangegeven. 

Deze voorschriften gelden niet voor brand
bluschmiddelen en voor accumulatoren, welke 
bijtende stoffen, als genoemd onder 1 of 3, 
hebben bevat. 

476 
2. Ongereinigde ledige pakmiddelen, welke 

fluoorw aterstofzuur, a ls genoemd onder 1, met 
een gehalte van 41 pct. of meer fluoorwater
stof hebben bevat, moeten voorzien zijn van 
het zeer duidelijke en blijvende opschrift: 
"Geconcentreerd fl uoorwaterstofzuur." Ledige 
ijzeren houders, welke fluoonvaterstofzuur met 
een gehalte van 41 pct. of meer fluoorwater
stof hebben bevat, mogen slechts ten vervoer 
worden aangeboden nadat ieder spoor van zum· 
aan de bu itenkant is verwijderd. 

477-490 

l{LASSE VI. - Walglngwekkende 
en kwalijkriekende 
of gevaar voor besmetting opleveren1le • 

stoffen. 

Ten vervoer worden slechts toegelaten de 
hierna genoemde goederen: 

491 
l. Versche peezen, niet gekalkt of niet ge

zouten versch lijmleder 1, a lsmede afva llen 
van deze beide soorten stoffen, de niet van de 
beenderen en de aangehechte weeke deelen 
ontdane versche hoorns en hoeven , niet van 
vlee ch en andere aangehechte weeke dealen 
ontdane versche beenderen, alsmede andere 

kwalijkriekende 
walgingwekkende of gevaar voor besmetting 

opleverende * 
dierlijke stoffen, voor zoover zij niet hierna 
zijn genoemd. 

492 
2. Versche huiden 2. 

1 Gekalkt of gezouten, versch, nat lijml eder 
wordt niet beschouwd als een walgingwekkende 
en kwalijkriekende f 
of gevaar voor besmetting opleverende* sto 

en onvoorwaardelijk ten vervoer toegelaten. 
2 Als versche huiden worden beschouwd alle 

ongezouten en de zoodanig gezouten, welke een 
hinderlijke hoeveelheid met bloed gemengde 
pekel laten afdruipen. Goed gezouten huiden , 
waarvan het vochtgehalte niet grooter is dan 
noodig voor het zouten, worden niet beschouwd 

en kwalij kriekende 
a ls wal g ing-wekkende of gevaar voor besmet

ting opleverende * 
stoffen en onvoorwaardelijk ten vervoer toege
laten . 

* Zoodra de n ieuwe I. 0. G. van 23 Novem
ber 1933 in werking treedt, vervangt de onder 
de streep gestel de tekst den boven de streep 
geplaatsten. 
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493 
3. Gereinigde of droge beenderen 1, gerei

nigde of droge hoorns of hoeven. 
494 

4. Versche kalvennagen 2 , ontdaan van alle 
voedselresten. 
495 

5. Uitgeperste bezinksels uit de ketels der 
1 ijmfabrieken (ka lkaard ige bezinksels, over
blij fsels van het kalken van lijmleder of afval 
voor bemesting). 
496 

6. Niet uitgeperste bezinksels, als genoemd 
onder 5. 
J97 

7. Met stroo vermengde stalmest, ech ter 
a lleen a ls zij als wagenlad ing ten vervoer 
wordt aangeboden. 
-198 

8. Andere faecale stoffen, met inbegrip van 
latrinestoffen, echter alleen indien zij a ls 
wagenlading ten vervoer worden aangeboden 
met uitzondering van hondenvuil en vogel
mest, welke als wagenlading en als stukgoed 
ten vervoer kunnen worden aangeboden. 

Vervoersvoorwaarden. 

A. Colli: verpakking, gewichtsb eperkingen, 

499 
opschriften en etiketten. 

1. D e hierna genoemde stoffen moeten bij 
de aanbieding ten vervoer a ls stukgoed , ver
pakt zijn a ls volgt: 
;;o_o 

a. de stoffen, genoemd onder 1, 5 en 6, 
in sterke, dichte, goed gesloten pakmidde

len ; de inhoud mag niet op hinderlijke wijze 
door den reuk merkbaar zijn; droge, onbe
werkte varkensharen en -borstels mogen steeds 
in gewone zakken -verpakt zijn ; vérsche, niet 
droge, onbewerkte varkensharen en -borstels 
mogen op dezelfde wijze zijn verpakt van 1 
November tot en met 15 A pri l ; 
.-;01 

b. de stoffen, genoemd onder 2, 
in sterke, dichte, goed gesloten pakmiddelen 
of 
in sterke, di chte, goed gesloten zakken, op 

' 
1 Ontvette en droge beenderen, welke geen 

rottin~lucht meer verspreiden, worden niet 
· en kwal ijk-

beschouwd a ls walgingwekkende of gevaar 

riekende . stoffen en on
voor besmettmg opleverende * 
voorwaardelijk ten vervoer toegelaten. 

2 Gedroogde kalvermagen, welke geen on
aangename reuk verspreiden worden n iet be-

. en kwalij k-
schouwd a ls walgmgwekkende f 

o gevaar voor 
riekende 
besmet-t,-·n_g_o_p~l_e_v_e_re_n_d_e_* stoffen en onvoor-

waardelijk ten vervoer toegelaten. 
* Zoodra de nieuwe I. 0 . G. van 23 Novem

ber 1933 in werking treedt, vervangt· de onder 
de. streep gestelde tekst den boven de streep 
geplaatsten. · 

zoodanige wijze gedrenkt met doeltreffende 
desinfectiemiddelen, zooals carbolzuur, lysol , 
dat de kwalijkriekende lucht van den inhoud 
niet merkbaar is; het gebruik van deze zak
ken is echter beperkt tot de maanden ovem
ber, Deoember, J anuari en Februari; 
502 

c. de stoffen, genoemd onder 3, 
in dichte pakrniddelen of in sterke zakken; 

503 
d. kalvermagen, a ls genoemd onder 4, 
in dichte pakmiddelen of in sterke, dichte 

zakken; 
504 

e. hondenvuil , a ls genoemd onder 8, 
in stevige, dichte, goed gesloten pakmidde

len ; 
505 

/. vogelmest, als genoemd onder 8, 
in stevige, dichte, goed gesloten pakmidde

len, droge vogelmest mag ook verpakt zijn in 
sterke, dichte zakken. 
506 

Aan de buitenzijde van de pakmiddèlen 
dienende voor het vervoer van stoffen ge
noemd onder a tot en met / , mag geen spoor 
van den inhoud kleven. 
507 

2. Voor wagenladingen gelden de volgen
de voorschri ften: 
508 

a. Stoffen genoemd onder 1 en 2: 
1 °. Bij gebruik van gesloten, speciaa l in

gerich te, van goed werkende ventilatietoestel
len voorziene wagens is verpakking niet nood
zakelij k. De stoffen moeten met carbolzutn· 
van ten minste 5 pct. of met andere doeltref
fende desinfectiemiddelen zoodanig zijn door
trokken, dat de kwalijkriekende luch t van den 
inhoud niet te ru iken is. 

2°. , Bij gebruik van gewone open wagens: 
van 1 Maart tot en met 31 October moeten 

de stoffen verpakt zijn in sterke, dichte zak
ken; deze zakken moeten zoodan ig gedrenkt 
zij n m et carbolzuur van ten minste 5 pct. of 
een ander doeltreffend desinfectiem iddel , dat 
de kwalijkriekende lucht van den inhoud niet 
te ruiken is. E lke zending van deze soort moet 
afgedekt zijn met een dekkleed van zeer sterk 
weefsel (hoplinnen), gedrenkt met een oplos
sing van een der hiervoor genoem de des infec
tiem iddelen; dit kleed zelf moet ,yee.r .gedek t 
zij n met een groot waterdicht, ongeteerd dek
kleed ; 

van 1 November tot en met e ind F ebruari is 
ver pakking in zakken niet noodzakelijk . Even
wel moeten de zendingen eveneens afgedekt 
zijn met een hoplinnen dekkleed , dat zelf weer 
geheel bedekt moet zijn met een groot, water
dicht, niet geteerd dekkleed . H et onderste dek
kleed moet zoo noodig zoodanig gedrenkt zijn 
met carbolzuur van ten m inste 5 pct. of een 
ander doeltreffend desinfectiemiddel , dat de 
kwalijkriekende reuk van den inhoud niet te 
ruiken is. 

In a fwijking van vorengen.oemde voorschrif
ten mogen versche hoorns, hoeven en beende
ren, onverpakt w_<?rden verzonden, indien zij , 
na overgoten te z1Jn met een doel treffend des
infectiem iddel, geen stank versprei den en ·zij 
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geheel afgedekt zijn met een dekkleed of een 
afdekking van geasfalteerd karton. :f!et karton 
.of het dekkleed mogen niet kunnen verschui
ven. 

Indien de desinfectiemiddelen den kwalijk
riekenden reuk niet vermogen weg te nemen, 
moeten de stoffen verpakt zijn in sterke, dichte, 
goed gesloten tonnen of kuipen, zoodanig, dat 
de lucht van den inhoud niet is te ruiken. 
.ó09 

b. De stoffen, genoemd onder 3, 
vereischen geen bijzondere verpakking; in

dien zij onverpakt op open wagens worden ge-
1 aden, moet echter de lading geheel met wa
terdichte kleeden zijn afgedekt. 

De dekkleeden zijn niet noodzakelijk, indien 
de stoffen, nadat zij overgoten zijn met een 
doeltreffend desinfectiemiddel, geen stank ver
spreiden. 
-010 

c. Kalvermagen, als bedoeld onder 4, 
moeten verpakt zijn in dichte pakmiddelen 

of in zakken. 
611 

d . De stoffen, genoemd· onder 5, 
vereischen geen bijzondere verpakking, maar 

indien zij onverpakt zijn, moeten zij geheel 
-overgoten zijn met kalkmelk, zoodanig, dat 
in het geheel geen rottingslucht te ruiken is. 
612 . 

e. De stoffen, genoemd onder 6, 
mpeten verpakt zijn volgens de voorschriften 

van randgetal 500. 
Mil 

/. Met stroo vermengde stalmest, als be
doeld onder 7, 

vereischt geen bijzondere verpakking; indien 
zij onverpakt wordt aan~eboden moet de la
•ding geheel afgedekt zijn met waterdichte 
dekkleeden. 
-014 

g. De stoffen, genoemd onder 8, 
moeten verpakt zijn in sterke, dichte, goed 

gesloten pakmiddelen. Droog hondenvuil en 
droge vogelmest mogen ook verpakt zijn in 
sterke, dichte zakken. 

B. Samenpakken met andere goederen in 
één collo. 

516 
Verboden. 

0. Wijze van vervoer. 
ii16 

De in klasse VI genoemde stoffen mogen 
niet ten vervoer worden aangeboden als snel
stukgoed , 

de stoffen, genoemd onder 7 en 8 (uitgezon
derd hondenvuil en vogelmest), mogen ook 
niet ten vervoer worden aangeboden als vracht
stukgoed. 

ö17 

D. Opgaven en verklaringen in den 
vrachtbrief. 

Geen bijzondere voorschriften. 

E. Vervoerrniddelen: laden, opscMiften 
en etiketten. 

518 
1. Voor het verv9er van de stoffen genoemd 

in klasse VI moeten open wagens worden ge
bruikt . 
619 

2. In gesloten wagens mogen echter ook 
worden vervoerd: 

a. de stoffen, genoemd onder 1, indien zij 
verpakt zijn in metalen pakmiddelen voorzien 
van een veiligheidssluiting, die, om het barsten 
van het pakmidde] te voorkomen, geen weer
stand biedt aan den druk der gassen; 

b. de stoffen, genoemd onder 3 en 4. 
520 

3. Het vervoer van droog hondenvuil, als 
genoemd onder 8, · indien het verpakt is in 
sterke, dichte zakken, moet geschieden in ge
sloten wagens of in open wagens met goed 
sluitende dekkleeden. 
621 

4. Pakmiddelen met hondenvuil mogen niet 
gerold worden; zij moeten overeind staande 
vervoerd worden. 

F. Verboden samenlading in een wa,gen. 
622 

De stoffen genoemd in kl asse VI mogen 
niet met voedings- of genotmiddelen in den
zelfden wagen worden geladen. 

G. Ledige pakmiddelen. Verdere voorschri/tèn. 
Ledige pakmiddelen en dekkleeden. 

523 
1. Ledige pakmiddelen en dekkleeden ge

diend hebbende voor de verpakking of de af
dekking van stoffen van klasse VI, moeten 
volkomen gere ini gd zijn en zoodanig zijn be
handeld met doeltreffende desinfectiemiddelen, 
dat zij in het geheel geen kwalijkriekende 
lucht verspreiden. In den vrachtbrief moet zijn 
aangeteekend waaruit de voorafgaande inhoud 
bestond ; zij moeten worden vervoerd op open 
wagens en mogen niet ten vervoer als snelstuk
goed worden aangeboden. 
624 

2. Ledige zakken en dekkleeden ged iend 
hebbende voor de verpakking .of de afdekking 
van stoffen van klasse VI, mogen niet met 
voed ings- of genotmiddelen in denzelfden wa
gen worden geladen. 

Verdere voorschriften. 
526 

3. De spoorweg, waarop het vervoer is ge
eindi gd, moet de wagens, gediend hebbende 
voor het vervoer van losgestqrte zendingen 
van stoffen, als genoemd onder 1, 2; 3 en 7 
of van zendingen van stoffen als genoemd 
onder 8, telkenmale nadat zij zijn gebruikt, 
onderwerpen aan een reiniging of ontsmetting, 
overeenkomstig de wettelijke voorschriften van 
het land waartoe het station van bestemming 
behoort. De kosten van de ontsmetting komen 
ten laste van de zending. 
526 

4. Indien het betreft wagenladingen, is de 
spoorweg bevoegd te eischen dat de afzenders 
of de geadresseerden de laad- en losplaatsen 
doe)l schoonmaken. 
527 

5. Zoodra een kwalijkriekende lucht te 
ruiken is, kan de spoorweg, ten einde die I ucht 
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weg te nemen, ten allen tijde de st.offen met 
doeltreffende desinfectiemiddelen doen behan
delen; de kosten komen ten laste van de zen
ding. 

628 
6. De spoorweg kan het vervoer t.ot bepaal

de treinen beperken, vooruitbetaling van de 
vracht vorderen, alsmede bijzondere maatrege
len nemen omtrent den tijd en den termijn van 
laden en lossen, alsook omtrent het aan- en 
wegvoeren. De spoorweg kan verlangen dat. de 
dekkleeden door den afzender worden ver
strekt. 

629- 636 

636 

AANHANGSEL. 

Vervoer In wagens met electrlsche 
Inrichtin gen. 

1. De ontplofbare stoffen van de klassen 
Ia en I b, genoemd onder 3, 5, 6, 7 en 13, en 
de brandbare stoffen van de klassen III a en 
III b, mogen in wagens voorzien van elec
trische inrichtingen slechts worden vervoerd 
onder de volgende voonvaarden: 

a. De electr ische geleidingen moeten in 
buizen of in kabelkanalen zijn opgesloten. 

b. De lampen mogen slechts zijn gloei lam
pen, beschermd door dichte ballons van sterk 
glas of door korven van dicht metalen vlecht
werk of door sterke, doorschijnende kastjes, 
goed dicht afgesloten aan den binnenkant van 
den wagen beyestigd. 

Schakelaars, smeltveiligheden, regelaars en 
dergelijke inrichtingen mogen alleen dan bin
nen in den wagen voorkomen, indien zij wer
ken met spanningen van ten hoogste 40 volt 
en mits zij zich niet zonder beschermd te zijn, 
bevinden in dezelfde ruimte als de lad ing. 

c. Electrische machines, bi iksemafle iders, 
weerstanden en kookplaten, regelaars, ve ilig
heid inrichtingen (smeltveiligheden, aut.omati
sche troomonderbrekers, enz.) waarin tijdens 
het öedrijf stroomonderbreking plaats heeft, 
mogen slechts dan binnen in den wagen bij de 
lading zijn aangebracht, indien zij besloten 
zijn in dichte, onbrandbare kastjes, zoodanig 
geconstrueerd dat gasontploffingen worden 
voorkomen. 

Indien deze iru-ichtingen echter werken met 
spanningen van ten hoogste 40 volt, kunnen 
zij zonder bijzondere beveiliging binnen den 
wagen zijn aangebrach t, ech ter niet in dezelfde 
ru imte met de la ding. 

587 
2. De stoffen genoemd in randgetal 536 

mogen niet worden geladen in wagens met 
electrische verwarming en in het a lgemeen 
ook niet in wagens voorzien van transforma
toren. 

Het gebruik van wagens met luchttransfor
matoren is voor het vervoer van de brandbare 
sto ffen van klassen III a en III b slechts toe
gestaan, onder voorwaarde dat de transforma
toren brandvrij zijn gebouwd, onder den wa
genbak zijn aangebracht en van dezen zijn ge
scheiden door een isol eerende laag van zoo
danige samenstelling en grootte, dat brand 

in den transformator den wagenkast niet kan 
aantasten. 

Wagens voorzien van transformat.oren moe
ten, indien zij niet reeds zonder meer a ls zoo
danig zijn te herkennen, van bijzondere ken
teekens zijn voorzien. 

638 
Opmerking. Wagens, welke niet of slechts 

gedeeltelijk beantwoorden aan deze installatie
voorschriften, kunnen evenwel voor het ver
voer van vorenbedoelde goederen worden ge
bezigd, onder het uitdrukkelijk voorbehoud 
dat de inrichtingen, welke niet voldoen aan 
de voorschriften, niet onder spanning kunnen 
worden gebracht. 

Beteekenls van de modellen cler etiketten. 

639 
De modellen 1 der etiketten, voorgeschreven 

voor de goederen der klassen I tot en met V , 
zijn op de volgende bladzijden opgenomen en 
beteekenen : 

No. 1 (roode bom, 
eenmaal om-
raamd): ontplofbaar; 

No. la (roode bom, 
tweemaal om-
raamd): zeer ontplofbaar ; 

2 (zwarte bom, 
eenmaal om-
raamd): ontplofbaar; 

2a (zwarte bom, 
tweemaal om-
raamd): zeer ontplofbaar; 

N o. 3 (roode fak-
kei): brandgevaarlijk; 

No . 4 (zwart doods-
hoofd): vergiftige stoffen; 

No. 5 (roode mand-
flesch) : bijtende stoffen; 

No. 6 (twee zwarte 
pijlen op een 
horizontaal 
vlak): bovenzijde; 

No. 7 (rood glas): voorzichtig behande-
Jen of niet kantelen; 

No. 8 (geopende 
zwarte para-
plui): oppassen voor vocht; 

No. 9 (zwarte ven- goed luchten a lvorens 
tilator) : te lossen of luchtig 

neerleggen; 
No. 10 (roode drie-

hoek met 
zwart op-
schrift): voorzichtig rangeeren . 

640 
Voor stukgoedzendingen mogen de etiketten 

mits zij overigens met de modellen overeen'. 
stemmen, tot een derde van de voorgeschreven 
lengte- en breedte-afmetingen worden ver
kle ind. 

1 Tot nader order mogen nog de etiketten 
voorzien van het merk (1~ worden gebezigd. 
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s. 694. 
7 December 1935. BESLUIT tot toepassing 

van de artikelen 11 en 13 der Landbouw
Crisiswet 1933 en het Crisis-Organisatie
besluit 1933 op zalm. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op gemeenschappelijke voordracht van Onze 

Ministers van Landbouw en Visscherij en van 
Financiën van 3 October 1935, n°. 13430, Af
deeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden en 
van 9 October 1935, n°. 182, Afdeeling Gene
rale Thesaurie; 

Gelet op de artikelen 11 en 13 der Land
bouw-Crisiswet 1933 en op het Crisis-Organi
satiebesluit 1933 ; · 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 24 September 1935 , n°. 534); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
29 October 1935, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 November 1935, n°. 
15891, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden en van 5 December 1935 , n°. 187, Af
deeling Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en verstaat voorts onder: 

,.zalm": zalm, welke zich bevindt in ver
schen, bevroren, gekoelden, gezouten en ge
rookten toestand, met dien verstande, dat hier
onder niet wordt verstaan zalm, welke zich 
bevindt in blikverpakking; 

,,Crisis-Organisatie"; een door Onzen Mi
nister aan te wijzen Crisis-Organisatie. 

2. De invoer van zalm is slechts toegestaan 
aan hen, die als georganiseerden zijn aange
sloten bij de Crisis-Organisatie. 

3. De invoer van zalm in Nederland is al
leen toegestaan tegen betaling ten behoeve van 
het Fonds aan de Crisis-Organisatie, als ver
tegenwoordigster van dat Fonds, van een door 
Onzen Minister te bepalen bedrag, hetwelk 
verschillend kan zijn voor verschillende soorten 
zalm en voor verschi llende tijden des jaars. 

4. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel: ,,Crisis-Zalmbesluit 1935 I". 

5. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging en is geldig tot 1 November 1936. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsbla,d zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 7den December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Latndbo·uw en V isscherij, 
L. N. Dec k e r s. 

s. 695. 

De Minisier van Financiën, 0 u d. 
( Uitg eg. 31 Dece1nbe1· 1935.) 

7 Deu11iber 1935. BESLUIT tot toepassing 
van de artikelen 11 en 13 der Landbouw
Cris iswet 1933 en het Crisis-Organisatie
besluit 1933 op snoek. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op gemeenschappelijke voordracht van Onze 

Ministers van Landbouw en Visscherij en van 
Financiën van 3 October 1935, n°. 13431, Af
deeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden en 
van 9 October 1935, n°. 183, Afdeeling Gene
rale Thesaurie; 

Gelet op de artikelen 11 en 13 der Land
bouw-Crisiswet 1933 en op het Crisis-Organi
satiebesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (aq
vies van 24 September 1935, n°. 535) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
29 October 1935, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 November 1935, n°. 
15890, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden en van 5 December 1935, n°. 187, Af
deel ing Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Cdsis-Organisatie
besluit 1933 en verstaat voorts onder: 

,,crisis-organisatie": een door Onzen Minis-
ter aan te wijzen Crisis-Organisatie; 

,,snoek", snoek, welke zich bevindt in ver
schen, bevroren of gekoelden toestand. 

2. De invoer van snoek is slechts toegestaan 
aan hen, die als georganiseerden zijn aange
sloten bij de Crisis-Organisatie. 

3. De invoer van snoek in Nederland is al
leen toegestaan tegen beta ling ten behoeve van 
het Fonds aan de crisis-organisatie, a ls ver
tegenwoordigster van dat Fonds, van een 
door Onzen Minister te bepalen bedrag, het
welk verschillend kan zijn voor verschillende 
tijden des jaars. 

4. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel: ,,Crisis-Snoekbesluit 1935 I". 

5. Dit besluit treedt in werking met ingang. 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging en is geldig tot 1 November 1936. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit beslui t , 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 7den December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N . D e c k e r s. 

s. 696. 

De Minisier van Financiën, 0 u d. 
( Uitgeg. 31 December 1935.) 

9 December 1935. BESLUIT, houdende wij. 
ziging van het Koninklijk besluit van 2 
December 1933 (Staatsblad n° . 650), ter 
uitvoering der wet van 17 November 1933· 
(Staatsblad n° . 606) houdende bepalingen 
in verband met de nieuwe vaststelling van 
het rechtsgebied en de zetels der arron
dissements-rechtbanken en kantongerech
ten. 

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

Justitie van den 6 November 1935, Afdeeling 
A. S., n°. 873 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is artikel 
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5 van Ons besluit van 2 December 1933 
(Staatsblad n°. 650) te wijzigen; 

Den Raad van Stat,e gehoord (advies van 26 
November 1935, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 5 December 1935, 
Afdeeling A. S., n°. 845; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

Aan het slot van het eerst,e lid van artikel 
-5 van Ons besluit van 2 December 1933 
(Staatsblad n°. 650) , ter uitvoering de r wet 
van 17 November 1933 (Staatsblad n°. 606) 
houdende bepalingen in verband met de nieuwe 
vaststelling van het rechtsgebied en de zetels 
der arrondissements-rechtbanken en kanton
gerechten, wordt na: ,,Pensioenraad" toege
voegd: ,, , behoudens beroep op den Centralen 
Raad van Be mep". 

H et tweede Jid van dit a rtikel wordt ge
lezen: ,,T e dezen vinden overeenkomstige toe
passing de artikelen 74, 76, 77, 78, behalve 
h et laatst.e lid, 79, 125, 127 tot en met 131 
de r Pensioenwet, alsmede de artikelen 22, 23 
en 23bis van Ons besluit van 11 Juli 1922 
(Staatsblad n°. 444) tot uitvoering dier wet. 
De kosten komen ten laste van den Staat, be
h oudens overeenkomstige toepassing van arti
kel 80, tweede lid, laatst,e zin, der Pensioen
,vet.''. 

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

's-Gravenhage, den 9den December 1935. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,r van Jmt itie, va n S c h a i k. 
(Uitgeg. 17 D ecember 1935.) 

s. 697. 

10 D ecember 1935. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabi li
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) het res
tant op artikel 136a van het VIIde Hoofd
stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1934 wordt toegevoegd aan h et over
eenkomstig artikel van het VIIde Hoofd
stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1935. 

s. 698. 

12 D ecen,l>.er 1935. WET, houdende bestendi
ging voor het jaar 1936 van de t ijdelijke 
opcent.en op de invoerrechten in Neder
landsch-lndië. 

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

dat het tot versterk ing der geldmiddelen van 
N ederlanilsch- Tndië wenschelijk is de tijdelijke 
h effing van opcenten op de invoerrechten al
daar voor het jaar 1936 te bestendigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raa d -van State, enz. 
Art. 1. Gedurende het jaar 1936 worden in 

h et geheele tolgebied van Nederlandsch-lndië 
vijftig opcenten geheven op de invoerrechten, 
vermeld in het tarief, behoorende bij artikel 1 
der Indische T ar iefwet, zooals dit tarief is 
vastgesteld bij de wet van 29 December 1933 
(N ederlanilsch Staatsblad n°. 772; Indis ch 
Staatsblad 1934, n°. 1) en sedert is gewijzigd 

en aangevuld, laatstelijk bij de wet van 30 
November 1934 (Nede,·landsch Staatsblad n°. 
628; l ndisch Staatsblad n°. 676), behoudens 
dat: 

a. van de heffing van opcenten zijn uitge
zonderd de invoerrechten, welke worden ge
heven van goederen, belast volgens onderdeel 
II van post 61 of volgens een der posten 115 , 
159, 160 of 162 van dat tarief, met dien ver
stande, dat wel aan de heffing van vijftig op
centen wordt onderworpen het recht van f 30 
per hectoli ter voor reuk-, haar-, mond- , toilet
en dergelijke waters, geheven volgens genoem
den post 159; 

b. twintig opcenten worden geheven op het 
invoerrecht, geheven van de ondervolgende ka
toenen stoffen (ellegoederen), belast volgens 
onderdeel ~Ia van po t 356 van dat tarief, t,e 
weten: 

1. gebleekte - doch niet bontgeweven, ge
verfde of gedrukte - dichtgeweven effenbin
dige stoffen, welke op 7 millimeter in het 
vierkant in de schering en den inslag tezamen 
niet meer dan 45 draden tell en; 

2. ongebleekte, e ffenbindige stoffen, welke 
op 7 millimeter in het v ierkant in de schering 
en den inslag tezamen n iet meer dan 45 dra
den tellen, zoomede ongebleekte, eenvoudig 
gekeperde stoffen , een en ander voor zoover 
niet met gekleurde draden doorweven , noch op 
andere wijze, zooals door bedrukken, opge
maakt. 

2. Deze wet treedt, met afwijking van het 
bepaalde in artikel 16 der Indische Compta
biliteitswet (N ederlanilsch Staatsblad 1925, n°. 
328; l ndisch Staatsblad 1925, n°. 448), in 
werking met ingang van 1 J anuari 1936. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 12den De

cember 1935. 

s. 699. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H. Col ij n . 
(Uitgeg . 20 D ecem ber 1935.) 

12 D ecember 1935. WET, houdende goedkeu
ring van twee be luiten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlanilsch-l ndi ë tot 
wijziging en aanvulling van Afdeel ing III 
van de begrooting van N ederlanilsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1935. ( V erhooging bier
accijns en wijziging inko1ns tenbelasting.) 

s. 700. 

12 D ecembe,r 1935. WET tot wijziging van de 
Luchtvaartwet. 

Bijl. Hand. i!!e Kam e,· 1934/1935, n°. 393, 
1- 4; 1935/1986, n°. 57, 1-3 . 

Hand. id. 1935/1986, blz. 1 6 . 
Bijl . Hand. l e Kam er 1935/1936, n° . 57, 

1-5. 
H and . id. 1935/1986, blz . 152. 
Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben 

dat een wijziging van de Luchtvaartwet wen'. 
schel ijk is; 

Zoo is het, ëlat Wij, den Raad van State, enz. 
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Art. I. In artikel 1 worden de volgende 
wijzigingen gebracht: 

Het gestelde onder IV wordt gelezen: 
" IV. luchtvaartte1-reinen: deel en van het 

gebied des Rijks, a ls luchtvaartterrein inge
volge deze wet aangewezen;" 

Het gestelde onder VI tot en met IX wordt 
vervangen door het volgende: 

,,VI. derde belanghebbenden bij perceelen : 
a. zij, die een ander zakelijk recht dan 

eigendom hebben op de perceel en; 
b. zij, die hypotheek hebben op een recht 

op de perceel en; 
c. zij, die een persoonlij k recht hebben ten 

aanzien van de perceel en; 
VII. Onze Minister: de Minister van Wa

terstaat." 
Art. II. Artikel 2 wordt gelezen: 
"Art. 2. In deze wet worden begrepen onder 

de uitdrukking: 
I. bouwen: verbouwen, alsmede het aanleg

gen van dijken en kaden, het opwerpen van 
a11rdhoopen en het op tapelen van materialen 
en van gewassen; 

II. bouwwerken: getimmerten, tenten, pa
len, stokken, masten, bovengrondsche gelei
dingen, dijken, kaden, aardhoopen, opstape
lingen van materialen en gewassen, alsmede 
vaartu igen en andere inrichtingen, welke op 
het water drijven." 

Art. III. In artikel 3, lid 2, wordt na de 
woorden "artikel 45," ingelascht: ,,artikel 
47a,". 

Art. IV. In artikel 5 worden de volgende 
wijzigingen gebracht: 

In l id 1 worden de woorden "in het tweede 
lid van artikel 15," vervangen door: ,, in ar
tikel 15 , 1 id 3 onder b,". 

In lid 2 worden de woorden "of goedgekeurd 
ten behoeve van de burgerlij ke luchtvaart" 
vervangen door: ,,voor het openbaar lucht
verkeer". 

Art. V. Het opschrift van § 4 wordt ge-
lezen: 

,,Bewijzen van geschiktheid en van lucht
waardigheid." 

Art. VI. Artikel 15 wordt gelezen: 
"Art. 15. 1. H et is verboden als I id van 

de bemanning aan boord van een luchtvaar
tuig dienst te doen zonder voor dien dienst af
gegeven geldig bewijs van geschiktheid. 

2. Het is verboden als gezagvoerder aan 
boord van een luchtvaartuig dienst te doen 
zonder voor dat vaartuig afgegeven geldig 
bewijs van luchtwaardigheid. 

3. De verbodsbepalingen van de beide voor
gaande leden gel den niet: 

a. voor wat de verbodsbepaling van het 
eerste 1 id betreft: voor het verrichten van 
werkzaamheden onder het onmiddellijk toe
zicht van den houder van een voor die werk
zaamheden afgegeven geldig bewijs van ge
schikthe id. indien die te allen tijde in staat 
is in te grijpen; 

b. voor wat beide betreft: 
1. voor wover door of vanwege Onzen Mi

nister ontheffing is verleend; 
2. in de gevallen, aangegeven bij algemec

nen maatregel van bestuur." 
Art. VII. § 5 wordt gelezen: 
L. & s. 1935. 

,,§ 5. Luchtvaartterreinen. 

a. Aanwijzing van luchtvaartterreinen. 

Art. 18. 1. Onze Minister wijst luchtvaart
terre inen aan: 

a. ambtshalve ; 
b. op daartoe strekkend, tot hem gericht 

verzoekschrift. 
2. Bij een verzoekschrift moeten in twee

voud worden gevoegd de bescheiden, bedoeld 
in het eerste lid van het volgende artikel. 
Onze Minister kan, indien deze bescheiden 
ontbreken en ook op andere gronden, een ver
zoek zonder meer afwijzen. 

Art. 19. 1. Voordat eene aanwijzing ge
schiedt, worden, ter inzage van een ieder, ge
durende dertig dagen ter provinciale griffie 
nedergelegd: 

a. een kaart, waarop zijn aangeduid: 
I. de perceel en, welke geheel of gedeel te

lijk tot het terrein behooren; 
II. de kadastrale nommers van deze per

ceelen; 
III. de begrenzing van het luchtvaartter

rein; 
b. een lij st, vermeldende: 

I. de namen en woonplaatsen van de in de 
registers van het kadaster genoemde eigenaren 
van en derde belanghebbenden bij de percee
len · 

II. de namen en woonplaatsen van de derde 
belanghebbenden , die een persoonlijk recht 
hebben ten aanzien van de perceelen, voor zoo
ver dezen Onzen Minister dan wel hem, die 
het verzoekschrift indiende, bekend zijn; 

III. de grootte van de perceelen en van 
de gedeelten, welke tot luchtvaartterrein zijn 
bestemd; 

c. bescheiden, waaruit het recht blijkt om 
het terrein tot luchtvaartterrein te bestemmen. 

2. Indien een verzoekschrift is ingekomen, 
wordt ook dit nedergelegd. 

Art. 20. 1. De nederlegging, bedoeld in 
het voorgaande artikel , geschiedt door de zorg 
van Gedeputeerde Staten op zijn laatst veer
tien · dagen nadat zij de bescheiden van Onzen 
Minister zull en hebben ontvang-en. · 

2. Van de nederlegging wordt door of van
wege Gedeputeerde Staten vooraf kennis ge
geven in de Staatscourant en in een of meer 
door hen aan te wijzen nieuwsbladen. 

3. De kennisgeving vermeldt tevens: 
a. plaats en uur, waarop gelegenheid zal 

worden gegeven mondeli ng bezwaren tegen de 
aanwijzing in te brengen bij een Commissie, 
bestaande uit: 

1. een I id van Gedeputeerde Staten, door 
hen aangewezen; 

2. een deskundige, door Onzen Minister 
aangewezen; 

3. de burgemeesters van de gemeenten, 
waarbinnen het terrein is gelegen; 

b. den termijn, binnen welken schriftelijke 
bezwaren bij de Commissie kunnen worden 
ingezonden. 

Art. 21. 1. De Commissie maakt proces
verbaal op van de mondeling bij haar ingeko
men bezwaren. 

2. Zij zendt het proces-verbaal met de 
schriftelijk aan haar medegedeelde bezwaren 
en haar advies ten spoedigste aan Onzen Mi
nister. 

72 
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Art. 22. Onze Minister kan de a r t ikelen 19 
tot en met 21 geheel of gedeeltelij k buiten 
toepassi ng laten met betrekking tot terreinen: 

a. ten aanzien waarvan ten behoeve va n de 
luchtvaart de a rtikelen 10 tot en met 15 van 
de Onteigeningswet toepassing hebben gevon
den· 

b.' welke slech ts t ijdelij k als luchtvaar tter
re in worden aangewezen; 

c. waarvan slech ts een gering gebruik is te 
ve rwachten. 

A r t . 23. 1. De aanwijzing geschiedt, voor 
zoover wettelijke bepalingen, het a lgemeen be
lang of gegrond bevonden bezwaren zich daar
tegen niet verzetten. 

2. Zij ka n beperkt worden: 
tot bepaalde categorieën van luchtvaartui -

gen, 
tot bepaa lde vormen van luch tvaart of 
tot noodl andingen . 
3. A a n de aanwijzing kunnen voorwaarden 

worden verbonden. 
A r t . 24. 1. Onze Minister kan een aamvij 

zing te a l len tijde wij zigen of intrekken. 
2. Indi en dit naar zij n oordeel wenschelijk 

is, ka n hij te voren de a rtikelen 19 tot en 
met 21 geheel of gedeeltelijk overeenkomstig 
doen toepassen . Hij ka n, hangende deze toe
pass ing , de voorgenomen wijzig ing of intrek
king voorloopig doen ingaan. 

Ar t. 25. 1. V an aanwijzingen, wijziging en 
intrekking van aanwijzingen en van voor loopi
ge wijzi g ingen of intrekkingen wordt kennis 
gegeven in de S taatscou,·ant. 

2. V an een beschikking om aanwijzing, 
of wijzig ing of int rekking van een aanwij zing 
niet te doen ge chieden, wordt, ind ien neder
legging ove reenkomstig artikel 19 geschiedde, 
ten spoedigste, b ij aangeteekenden br ief, mede
deeling gedaan aan de personen, vermeld op 
de in da t a rt ikel bedoelde lij t. 

Art. 26. 1. B elanghebbenden kunnen tegen 
de beschikkingen, genoemd in het voorgaande 
artikel , b innen dert ig dagen na haar dagtee
ken ing bij Ons voorzieni ng vragen . 

2. W ij besl is en ten spoed igste, den R aad 
van State, Afdeeling voor de Gesch illen van 
B estuu r, gehoord, bij met redenen om kl eed 
beslui t. 

b. V erbod van bele11m,erenàe werken en 
handel ingen. 

1. Op en boven de luchtvaartterreinen zelf. 

A r t . 27. 1. H et is verboden: 
a . op of boven een I uchtvaar tterre in te 

bouwen of te pl a nten, of bouwwerken of p lant
of houtgewas te hebben; 

b. op een luch tvaar t te rre in te weiden of 
graafwerk te ver rich ten. 

2. V an het verbod kan door of vanwege 
Onzen Minister tot wede ropzeggens ontheffin g 
worden verleend. 

2. Op en boven bel endende terreinen . 

A1·t . 28 . 1. H et is, voor zoover door Onzen 
M ini ter op de perceel en een daartoe strek
kend verbod is ge legd, verboden : 

a . op of boven perceelen of gedee lten van 
perceelen, gelegen op minder dan 400 m van 
de grenzen van een luch tvaartterrein: 

1. te bouwen of te planten, of bouwwel'ken 

of plant- of houtgewas te hebben ; 
2. te bouwen of bouwwerken o f p la nt- of 

houtgewas te hebben boven een te bepalen 
hoogte; 

b. op of boven perceelen of gedeelten van 
perceelen, gelegen op meer dan 400 m doch 
minder dan 700 m : 

te bouwen of bouwwerken of plant- of hout
gewas te hebben boven een te bepa len hoog te 
van 10 m of meer ; 

c. op of boven perceel en of gedeelten van 
perceelen, gelegen op meer dan 700 m doch 
mi nder dan 1000 m: 

te bouwen of bouwwerken o f pl ant- of hout
gewas te hebben boven een te bepalen hoogte 
van 20 m of meer ; 

d. op of boven perceelen of gedeelten van 
perceelen, gelegen op meer dan 1000 m doch 
minder dan 5000 m: 

te bouwen of bouwwerken of plant- of hout
gewas te hebben boven een te bepalen hoogte 
va n 25 m of meer. 

2. Een verbod, a ls bedoeld in l id 1, t r\j ft 
niet: 

a. bouwwerken, bestaande ten tijde van de 
kennisgeving in de Staatscouran t, bedoeld in 
a rt ikel 31, l id 2 ; 

b. bouwen en bouwwerken, voor d ie kennis
geving begonnen en volgens een vroeger ge
maakt bestek regelmatig voortgezet ; 

c. verbouw en herbouw, voor zoover het 
ve rbouwde of herbouwde niet belangrij k af
wij kt van het oorspronkelijke werk. 

A rt. 29. 1. Onze Mi nister legt een verbod, 
a ls bedoeld in het voorgaande artikel: 

a. ambtshalve; 
b. op daartoe stre kkend, tot hem ger ich t 

verzoeksch rift. 
2. B ij een verzoeksch r ift moeten in twee

voud worden gevoegd de be che iden, bedoeld 
in het ee rste lid van het volgende a r t ikel. 
Onze M inister kan, indi en deze besche iden 
on tb reken en ook op a ndere gronden, een ve r
zoek zonder meer afwijzen. 

A rt. 30. 1. Voordat een ve rbod wordt ge
legd , worden, te r inzage van een ieder , gedu
rende dertig dagen, ter provincia le g riffi e 
nedergelegd: 

a. een kaart , waa rop zijn aangedui d : 
I . de perceelen, welke geheel of gedeelte

lijk onder het verbod zull en va ll en ; 
II. de kadastrale nommers van deze per-

ceel en; 
III. de begrenzing van de perceel en ; 
b. een lijst , vermeldende : 
I. de namen e n ,,roonpl aatsen v a n de in de 

registers van het kadaster genoemde e igenaren 
van en derde belanghebbenden bij de percee
len · 

II. de namen en woonplaatsen van de de rde 
belanghebbenden, die een pe rsoonlij k rech t 
hebben ten aanz ien van de perceelen, voor zOO
ver dezen Onzen Min ister dan wel hem, d ie 
het verzoeksch r ift indiende, bekend zij n; 

III. de grootte va n de perceelen en van de 
gedeel ten, welke onder het verbod zul len va l
len. 

2. Indi en een verzoekschrift is ingekomeu, 
wordt ook di t nedergelegd. 

Art. 31. 1. De neder legging, bedoeld in 
het voorgaande a rtikel , geschiedt door de zorg 
van Gedeputeerde Sta ten op zij n laa tst veer-
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tien dagen nadat zij de bescheiden van Onzen 
Minister zullen hebben ontvangen. 

2. V an de nederlegging wordt door of van
wege Gedeputee rde Staten vooraf kennis ge
geven in de St=tscourant en in een of meer 
door hen aan te wijzen nieuwsbladen. Gelijke 
kennisgeving geschiedt bij aangeteekenden 
brief: 

a. aan de personen , vermeld op de in het 
voorgaande artikel bedoelde lij st, aan de op 
die lijst opgegeven woonplaatsen ; 

b. aan den rechthebbende op het luchtvaart
terrein. 

3. De kennisgevingen vermelden tevens: 
a. pl aats en uur, waa rop gelegenheid zal 

worden gegeven monde! ing bezwaren tegen 
het verbod in te brengen bij een Commissie , 
bestaande uit: 

1. een lid van Gedeputeerde Staten, door 
hen aangewezen; 

2. een deskundige, door Onzen Minister 
aangewezen; 

3. de burgemeesters van de gemeenten, 
waarbinnen de percee len zijn gelegen ; 

b. den termijn, binnen welken schriftelijke 
bezwaren bij de Commissie kunnen worden in
gezonden. 

Art. 32. 1. De Commissie maakt proces
verbaal op van de mondeling bij haa r inge
komen bezwaren. 

2. Zij zendt het proces-verbaal met de 
schriftelijk aan haa r medegedeelde bezwaren 
en haar advies ten spoedigste aan Onzen Mi
nister. 

Art. 33. 1. Zij voegt een voorstel toe be
treffende ve rgoeding van de door het verbod 
te Jijden sch ade. 

2. Zij wordt bij het opstellen van dit voor
stel bijgestaan door twee deskundigen, op ve r
zoek van Gedeputeerde S taten te benoemen 
door den president van de arrondissements
rechtbank of een van de rechtbanken, binnen 
welker gebied de percee len ziju gelegen. 

Art. 34. 1. Afschrift van a lle door de 
Commissie aan Onzen Minister gezonden be
scheiden wordt, ter inzage van een ieder, ge
durende dertig dagen ter provinciale griffie 
nedergelegd. 

2. Van de nederlegging wordt door of van
wege Gedeputeerde Staten vooraf kennis ge
geven in de St=tscourant en in een of mer ,· 
door hen aan te wijzen nieuwsbl aden. 

Art. 35. 1. Onze Minister bes! ist ten opoe
digste over het leggen van het verbod. 

2. Van de beslissing wordt, bij aangetee
kenden brief, ten spoed igste mededeeling ge
daan aan de personen, genoemd in artikel 31, 
lid 2. Van een verbod wordt bovendien ken
nis gegeven in de Staatscou,·ant. 

3. Artikel 26 vindt overeenkomstige toepas
sing. 

Art. 36. 1. De schade, welke door eigena
ren van en derde bel anghebbenden bij de per
ceelen, waarop een verbod gelegd wordt, door 
dit verbod mocht worden geleden, wordt door 
den rechthebbende op het luchtvaartterrein 
vergoed. 

2. Maatstaf is de waardevermindering van 
de gezamenlijke gronden, waarop dezelfde per
soon rechthebbende is, ook voor zoover zij 
niet onder het verbod vallen, op het tijdstip 
van inwerkingtreding a ls onmiddellijk gevolg 

van het verbod. Geen rekening wordt gehou
den met veranderingen, aangebracht of ont
worpen na de kennisgeving in de Staatscott
rant, bedoeld in artikel 31 , lid 2. 

3. Hypotheekhouders ontvangen rechtstreeks 
geen schadeloos teil ing. Zij hebben recht van 
verhaal op de sch adeloosstelling, toekomend 
aan de rechthebbenden op het recht, waarop 
de hypotheek werd verleend, ook indien de 
hypotheekschuld niet opeischbaar is. I s de 
hypotheekschuld voorwaardelijk of va n onbe
paalde grootte, zoo kan de hypotheekhouder 
vorderen, da t de schadeloosstelling tot ten 
hoogste het beloop der in de acte opgegeven 
waarde voorloopig warde ingeschreven in een 
van de Grootboeken der Nationale Schuld. De 
schadeloosstelling mag, op straffe van nietig
heid, niet worden betaald en eene rechterlijke 
uitspraak tot betaling niet worden ten uitvoer 
gelegd dan veertien dagen, nadat het voor
nemen tot betaling of tenuitvoerlegging over 
te gaan aan de hypotheekhouders bij aange
teekenden br ief is medegedeeld. 

Art. 37. 1. Binnen dertig dagen na inwer
kingtreding van een verbod doet de rechtheb
bende op het luchtvaartterre in aan de schadé
gerechtigden bij aangeteekend schrijven aan
bied ing van een bepaalde schadeloosstelling_ 
Aan hypotheekhouders wordt bij gelijk schrij 
ven kennis gegeven van de aanbieding, gedaan 
aan de rech thebbenden op het recht, waa rop 
de hypotheek werd verleend. 

2. Indien zes maanden na de inwerkingtre
d ing van het verbod tusschen den rechtheb
bende op het luchtvaartterrein, schadegerech
tigden en hypotheekhouders geen overeenstem
ming is verkregen, kunnen schadegerechtigden 
en hypotheekhouders vaststelling van de schade 
in rechte vorderen. 

3. Wordt deze v'.Jrdering niet binnen een 
jaa r na de inwf'.- kingtreding ingesteld , dan 
zijn de aanbiedingen bindend. 

Art. 38. l. Schadegerechti,;Jen en hypo
theekhoudP.-s, aan wie niet binnen dertig da
gen ovP:·eenkomstig het eerste .Jid van het 
voorge,mde artikel een aanbieding of kennis
gev;.ig is gedaan, kunnen vaststelling van de 
sr! ,ade in rechte vorderen. 

2. De rech tsvordering verjaart in elf maan
den. 

Art. 39. 1. De vordering tot vaststelling 
van de schade wordt ingesteld voor de arron
d1 ssements-rechtban k of een van de rechtban
ken, binnen welker gebied de gronden geheel 
of voor het grootste gedeel te gelegen zijn. 

2. De dagvaarding moet bij rechten onder 
hypothecai r verband, op straffe van nietigheid, 
mede beteekend worden aan de hypotheekhou
ders; indien zij van hypotheekhouders uitgaat, 
aan de rech thebbenden op de rechten, waarop 
de hypotheken werden verl eend en aan de 
overige hypotheekhouders. 

Art. 40. 1. De arrondissements-rechtbank 
kan in het geding, na overleg met partijen, 
een of drie deskundigen benoemen. De artike
len 27, lid 2, 28, 29, lid 1 en 2, 30 tot en 
met 33, 34, lid 1 tot en met 4, en lid 6, en 
35 tot en met 37 van de Onteigeningswet vin
den overeenkomstige toepassing, met dien ver
stande, dat overnl in die artikelen " derde be
langhebbenden" vervangen wordt door: ,,be
langhebbenden". 
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,-2. Op het geding zijn overigens de bepa
lingen van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering toepasselijk. 

3. Tegen het vonnis taat hooger beroep 
niet open. 

4. Beroep in cassatie moet binnen veertien 
dagen na de uitspraak worden ingesteld. Het 
wordt ingesteld door een verklaring ter grif
fie van de arrondissements-rechtbank, die het 
vonnis heeft gewezen. 

5. Artikel 53 van de Onteigeningswet is 
toepa elijk. 

Art. 41. 1. Onze Minister kan een verbod, 
als bedoeld in artikel 28, te allen tijde geheel 
of gedeeltelijk opheffen. 

2. Indien dit naar zijn oordeel wenschelijk 
is, kan hij te voren de artikelen 30 tot en 
met 34 geheel of gedeeltelijk overeenkomstig 
doen toepassen. Hij kan hangende deze toepas
sing de voorgenomen opheffing voorloopig 
doen ingaan. 

3. Van de beslissingen tot opheffing en 
voorloopige opheffing en om opheffing of 
voorloopige opheffing niet te doen geschieden 
wordt ten spoedigste, bij aangeteekenden brief, 
mededeel ing gedaan aan de personen, die bij 
die bes! issingen belang hebben. V an ophef
fingen en voorloopige opheffingen wordt bo
vendien kennis gegeven in de Staatscourant. 
Artikel 26 vindt overeenkomstige toepassing. 

4. De rechthebbende op het I uchtvaartter
rein kan van de eigenaren en derde belang
hebbenden van de perceelen, waarop het ver
bod rustte, de waardevermeerdering vorderen, 
welke voor deze perceelen uit de opheffing 
voortvloeit, tot ten hoogste het bedrag, dat 
bij de oplegging van het verbod als schade
vergoeding werd toegekend. De vordering 
moet binnen een jaar na inwerkingtreding 
van de opheffing worden ingesteld. De arti ke
len 36, lid 2, 39, lid 1, en 40 vinden overeen
komstige toepassing. 

o. Gebruik van luchtvaa-rtterreinen. 

A ,·t. 42. 1. H et is verboden: 
a. eenig gedeelte van het gebied des Rijks, 

niet aangewezen als luchtvaartterrein, dienst
baar te ma ken aan de luchtvaart; 

b. eenig gedeelte, aangewezen als lucht
vaartterrein, buiten de grenzen van de aan
wijzing te gebruiken. 

2. Onder dienstbaar maken aan de lucht
vaart wordt verstaan: 

a. het inrichten van een gedeelte van het 
gebied des Rijks ten behoeve van het landen 
en opstij gen van luchtvaartuigen; 

b. het bij herhaling landen op en opstijgen 
van een gedeel te van het gebied des Rijks; 

c. het lauden op en opstijgen van een ge
•deel'e van het gebied des Rijks met het ken
nelijk voornemen zulks bij herhaling te doen. 

3. Van de verbodsbepalingen van het eersLo 
1id kan door of vanwege Onzen Minister ont
heffing worden verleend. 

Art. 43. De vergoeding, verschuldigd voor 
het gebruik van Rijk luchtvaartterreinen , 
-\vorclt bij algemeenen maatregel van be tuur 
geregeld." 

Art. VIII. Artikel 44 wordt gelezen: 
Art. 44. 1. Overtreding van de artikelen 

s,'h.d 1, 7, lid 2, 8, lid 3, 9, 10, 11, lid 3, 15, 

27, 28, 42 en 53 wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste één jaar of geldboete van ten 
hoogste drie duizend gulden. 

2. Met dezelfde traf wordt gestraft de 
eigenaar of houder van een luchtvaartuig, d ie 
in strijd met de artikelen 6, 1 id 1, 7, lid 2, 8, 
lid 3, 9, 10, 15 en 42 de luchtvaart met dat 
luchtvaartuig doet of laat uitoefenen. 

3. De bij dit artikel strafbaar gestelde fei
ten worden beschouwd als overtredingen." 

Art. IX. Aan artikel 45 wordt een nieuw 
vierde lid toegevoegd, luidende: 

,,4. De bij of krachtens dit artikel straf
baar gestelde feiten worden beschouwd als 
overtredingen." 

Art. X. Artikel 46, lid 1 , wordt gelezen: 
"1. Indren een feit, strafbaar ge teld bij of 

krachtens de artikelen 44 of 45, is gepleegd 
door of vanwege een naamlooze vennootschap, 
een coöperatieve of andere rechtspersoonlijk
heid bezittende vereeniging of een stichting, 
wordt de strafvervol ging ingesteld en de straf 
uitgesproken tegen de leden van het bestuur." 

Art. XI. Na artikel 47 wordt ingevoegd 
een nieuw artikel 47a, luidende: 

,,Art. 47a. 1 . Overtreding van artikel 6, 
lid 3, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 

2. Met dezelfde straf wordt gestraft de 
e igenaar of houder van een luchtvaartuig, die 
in strijd met artikel 6, lid 3, met dat lucht
vaartuig de luchtvaart doet of laat uitoefenen. 

3. De feiten worden be chouwd als mis
drijven." 

Art. XII. In artikel 49 worden de volgende 
wijzigingen gebracht: 

Lid 2 wordt gelezen : 
"2. De bevoegdheid, bedoeld in het eerste 

lid onder a, omvat niet: 
I. het binnentreden van een militair lucht

vaartterrein, voor zoover dit niet mede voor 
het openbaa r luchtverkeer is aangewezen en 
daarvoor wordt gebruikt; 

II . het binnentreden van mi l itaire fabrie
ken, werkplaatsen en aanhoor igheden, met 
uitzondering van gedeelten, waar zich burger
luchtvaartuigen bevinden." 

In Jid 7 wordt na het cijfer " 7" een nieuwe 
eerste volzin ingevoegd, 1 uidende: 

,,De feiten , strafbaar gesteld bij lid 5 en 6, 
worden beschouwd als misdrijven." 

Art. XIII. In arti kei 51 vervalt het eerste 
lid en het cijfer "2" van het tegenwoordige 
tweede lid. 

Art. XIV. Artikel 55 verval t. 
Art. XV. Artikel 56 wordt gelezen: 
,.Art. 56. Terreinen, reeds vóór 1 F ebruari 

1929 dienstbaar gemaakt aan de luchtvaart, 
kunnen: 

a. als luchtvaartterrein worden aangewezen 
zonder toepassing of met gedeeltelijke toepas
sing van de artikelen 19 tot en met 21; 

b. vóór aanwijzing, voorloopig door Onzen 
Minister met luchtvaartterreinen worden ge
lijkgesteld." 

Art. XVI. Deze wet treedt in werking met 
ingang van een door Ons te bepalen tijdstip. 

Art. XVII. Luchtvaartterreinen, vóór het 
in het vorig artikel bedoeld tijdstip ingevolge 
de geldende bepalingen: 

goedgekeurd, gelden als aangewezen voor 



1141 12 DECEMBER (S . 700-702) 1935 

den vorm of de vormen van luchtvaart, waar
voor zij waren goedgekeurd; 

aangewezen voor het algemeene luchtverkeer, 
gelden a ls aangewezen voor het openbaar 
luchtverkeer met inbegrip van het interna
tionale luchtverkeer; 

aangewezen voor de militaii-e luchtvaart in 
haar geheel genomen, gelden als aangewezen 
voor de militaire luchtvaart. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 12den De

cember 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h d e J e u d e . 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
De Minister van Justitie, van Scha ik: 

s. 701. 

De Minister van Staat, 
Minister van Defensie a.i., 

H. Colijn. 
(Uitg eg. 24 Dece1nber 1935.) 

12 Decembe1· 1935. BESLIBT tot wijziging 
en aanvulling van artikel 29 van het 
Ambtenarenreglement Rijks hoogere bur
gerscholen. 

Wij WILHELML.~A, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 1 
October 1935 , n°. 14786 III, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middel baar Onderwijs; 

Gelet op artikel 125 van de Ambtenaren
wet 1929 en op artikel 2, tweede lid, van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement; 

Gezien Ons besluit van 17 Augustus 1935 
(Staatsblad n°. 510); 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Ambtenarenreglement Rijks hoogere burger
scholen, laatstelijk gewijzigd en aangevuld bij 
Ons beslui t van 30 November 1934 (Staats
blad n°. 609), opnieuw te wijzigen en aan te 
vullen; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
26 November 1935, n° . 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 December 1935, n°. 
20788/9324, afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middel baar Onderwijs/Lager Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 29 van voornoemd reglement te wij

zigen en aan te vull en als volgt: 
a. Het bestaande eenige lid wordt genum

merd " 1", met vervanging van de punt aan 
het slot door een komma en toevoeging van 
de woorden: 

,, voor zoover hij niet tegen een derde rech
ten kan doen gelden, welke kunnen worden 
geacht verband te houden met de noodzake
lijkheid van genees- en heelkundige behande
ling". 

b. Toegevoegd wordt een nieuw lid, lui
dende: 

"2. Wanneer de ambtenaar zijn aan het 
slot van het voorgaande lid bedoelde rechten 
aan een publiekrechtelijk lichaam cedeert, 
heeft hij volledige aanspraak op vrije genees
en heelkundige behandeling op den voet van 
de bepalingen der Ongevallenwet 1921". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is bela1;t met de uitvoering 

van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaat.5t en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State -en 
de A)gemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 12den December 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. SI o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 24 December 1935.) 

s. 702, 

12 December 1935. BESLUIT tot w1i z1g111g 
en aanvulling van het Ambtenarenregle
ment Rijkskweekscholen en Rijksnormifal
lessen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 1 
Ootober 1935 , n°. 7764 III, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

Overwegende, dat in verband met het bÏj 
Ons besluit van 17 Augustus 1935 (Staatsblad 
n°. 510) gewij~igde AlgeID;een Rijksambtena
renreglement en het niet meer aanwezig zijn 
van Rijksnormaallessen wijziging en aanvul
ling noodig is van Ons besluit van 27 Augus
tus 1931 (Staatsblad n°. 386), zooals dit laat
stelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 30 
November 1934 (Staatslilàd n°. 610); •' 

Den Raad van State gehoord (advies va11 
26 November 1935, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 December 1935; n°. 
20788/9324, afdeeling V.H. M. O./Lager On
derwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd reglement te wijzigen en aan te 

vullen als volgt: 
Art. 1. a. Het bestaande eenige lid van 

artikel 30 wordt genummerd "1", met ve'r
vanging van de punt aan het slot door een 
komma en toevoeging van de woorden: 

,, voor zoover hij niet tegen een derde rech
ten kan doen gelden, welke kunnen worden 
geach t verband te houden met de noodzakelij k
heid van genees- en heelkundige behandeling". 

b. Toegevoegd wordt een nieuw lid, lui 
dende: 

"2. Wanneer de ambtenaar zijn aan het slot 
van het voorgaande lid bedoelde rechten aan 
een publiekrechtelijk lichaam cedeert, heeft 
hij volledige aanspraak op vrije genees- en 
heelkundige behandeling op den voet van de 
bepalingen der Ongevallenwet 1921." 

2. In het intitulé en in het dictum, vóór 
Hoofdstuk I , vervallen onderscheidenlijk de 
woorden "en Rijksnormaallessen" en "en der 
Rijksnormaallessen". 

3. In artikel 1, tweede lid , vervallen de 
woorden: , ,van onderwijzers' ' en ,,onderwijze
res en". 

Artikel 3 wordt gelezen: 
Ambtenaar in den zin van dit besluit is hij , 

die is aangesteld als directeur van of leeraàr 
aan een hier te lande gevestigde of te vestigen 
Rijkskweekschool voor onderwijzers en (of) On
derwijzeressen. 

In artikel 11, tweede lid , vervall en de woor
den: ,,of onderwijzer". 

In artikel 17, eerste I id, vervallen de woor-
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den: ,,of onderwijzer" en in het tweede lid 
Ie woorden: ,,of van Rijksnormaalles en". 

In artikel 18, tweede lid, vervallen de 
woorden: ,,of onderwijzers". 

In artikel 34 vervallen de woorden: ,,of 
onderwijzer" (driemaal) en "en onderwijzers" 
(driemaal). 

In artikel 43, tweede en derde lid , vervallen 
de woorden: ,,ofde Rijksnormaallessen", ,,of 
onderwijzers" (vijfmaal) ,,of normaallessen" 
(vijfmaal) en "of onderwijzer" (tweemaal). 

In artikel 52, tweede lid, vervallen de woor
den: ,,of onderwijzer". 

In artikel 69, tweede lid, onder b, vervallen 
de woorden: ,,of onderwijzeressen". 

In artikel 81 vervallen de woorden: ,,en 
Rijksnormaallessen". 

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

's-Gravenhage, den 12den December 1935. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Onderwijs, 
K umten en W etenschappen, 

J . R. SI o tem a k er de B ruïne. 
(Uitgeg. 24 December 1935.) 

s. 703. 

12 December 1935. BESLUIT tot aanvulling 
van het Ambtenarenregl ement Rijksleer
scholen en Rijks lagere scholen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 1 
October 1935, n° . 7764 III, afdeeliug Lager 
Onderwijs; 

Overwegende, dat in verband met het bij 
Ons besluit van 17 Augustus 1935 (Staatsblad 
n°. 510) gewijzigde Algemeen Rijksambtena
renreglement wijziging noodig is van Ons be
sluit van 27 Augustus 1931 (Staa tsblad n°. 
387), zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij Ons 
besluit van 4 Mei 1935 (Staatsblad n°. 233); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 November 1935, n°. 31): 

Gelet op het nader rapport van Onzen vooJ
noemden Minister van 7 December 1935, n°. 
20788/9324, afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middelbaar Onderwijs/Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
a. H et bestaande eenige lid van artikel 30 

van het Ambtenarenreglement Rijksleerscho
len en Rijks lagere scholen wordt genummerd 
"1", met vervanging van de p~nt, aan het 
slot van dit lid, door een komma en toevoe
ging van de woorden: 

,, voor zoover hij niet tegen een derde rech
ten kan doen gelden, welke kunnen worden 
geacht verband te houden met de noodzake
lijkheid van genees- en heelkundige behande
ling". 

b. Toegevoegd wordt een nieuw lid, lui
dende: 

"2. W anneer de ambtenaar zij n aan het slot 
van het voorgaande lid bedoelde rechten aan 
een publiekrechtelijk lichaam cedeert, heeft 

hij volledige aanspraak op vrije genees- en 
heelkundige behandeling op den voet van de 
bepalingen der Ongeval lenwet 1921". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaats en waarvan afschr ift zal worden 
gezonden aan den R aad van State en de Al 
gemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 12den December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kumten en Wetemchappen, • 

J. R. SI o tem aker de B ruïne. 
( Uitgeg. 24 D ecember 1935.) 

s. 704. 

12 Dece11,ber 1935. BESLIDT tot wijziging 
en aanvulling van artikel 43 van het Al 
gemeen Ambtenarenreglement Staten-Gene
raal. 

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

Binnenlandsche Zaken van 21 November 1935, 
n°. 25463, Afdeeling Ambtenarenzaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, het Algemeen Ambtenarenreglement Sta. 
ten-Generaal, laatstelijk gewijzigd en aange
vuld bij Ons besluit van 11 April 1935, Staats
blad n°. 183, opnieuw te wijzigen en aan te 
vullen; 

Gelet op a rtikel 125 der Ambtenarenwet 
1929; 

D en R aad van State gehoord (advies van 3 
December 1935 n°. 50); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 December 1935 n°. 
25827 Afdeeling Ambtenarenzaken; 

H ebben goedgevonden en ver taan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
a. H et bestaande eenige lid van artikel 43 

van het Algemeen Ambtenarenreglement Sta
ten-Generaal wordt vernummerd tot eerste lid , 
met vervanging van de punt, aan het slot v:>.n 
dit lid, in een komma en toevoeging van de 
woorden: · 

,, voor zoover hij niet tegen een derde rech
ten kan doen gelden, welke kunnen worden 
geacht verband te houden met de noodzake
lijkheid van genees- en heelkundige behande
ling". 

b. Toegevoegd wordt een nieuw lid, lui 
dende: 

"2. Waneer de ambtenaar zijne aan het 
slot van het voorgaande lid bedoelde rechten 
aan een publiekrechtelijk lichaam cedeert, 
heeft hij volled ige aanspraak op vrije genees
en heelkundige behandeling op den voet va11 
de bepalingen der Ongevallenwet 1921." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State en de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 12den December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e Wild e. 

(Uitgeg. 20 December 1935.) 
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s. 705. 

14 December 1935. BESLUIT tot bepali ng 
van den dag, waarop de wet van den 
21sten April 1933, Staatsblad n°. 181, tot 
verzekering van mijnarbeiders tegen gel
delijke gevolgen van inva liditeit en ouder
dom, in werking zal treden. 

Inwerkingtreding 1 Januari 1986. 

s. 706. 

16 Dece1nb e1· 1935. BESLUIT tot vaststelling 
van den datum van inwerkingtreding van 
ver chi llende paragrafen van de wet van 
29 November 1935 (Staatsblad n°. 685) 
tot verlaging van de openbare uitgaven. 

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

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den Raad van Ministers van 12 December 
1935, n°. 510 K abinet M.R.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat met ingang van 1 Januari 

1936 de navolgende paragrafen van de wet 
van den 29sten rovember 1935 (Staatsblad 
n°. 685) tot verlaging van de openbare uit
gaven in werk ing zu ll en treden: 

Afdeeling 1. (Justitie) . 
Paragraaf 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. 

Afdeeling 2 (Binnenl.a,ulsche Za ken). 
Paragraaf 14, 16 en 17. 

Afdeel ing 4. (Financiën) . 
Paragraaf 37, 38, 39, 40, 40a en 41. 

Afdeeling 5. (Defensie). 
Paragraaf 44, 45 en 46 . 

Afdeeling 7. (Econo,nische Zaken) . 
Paragraa f 48. 

Afdeeling 8. (Sociale Zaken) . 
Paragraaf 50, 51, 53, 55 en 57. 
Onze Ministers van Justitie, van Binnen

landsche Zaken, van Financiën, van Defensie, 
van Handel, Nijverhe id en Scheepvaart en 
van Sociale Zaken zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 16den December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat , 
Minister van K oloniën, 

Voorzitt er van den Raad van Ministers, 
H. Colijn. 

(Uitg eg. 20 Decembe1· 1935.) 

S. 706 A. 

16 December 1935. BESLUIT tot wijziging 
van het Crisis-Grenscontrólebesluit 1935 
(Algemeen). 

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

Landbouw en Visscherij van den 15 November 
1935, n°. 17256, Afdeeling Landbouw-Crisis

. Aangelegenheden; 
Gelet op het Crisis-Grenscontrölebeslui t 1935 

(Algemeen); 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 

artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 15 November 1935, n°. 575); 

Gehoord den R aad van State (advies van 
3 December 1935, n°. 59); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 December 1935, n°. 
19296, Afdeeling Landbouw-Cri is-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. voornoemd bes! uit te wijzigen in dier 

voege, dat artikel 1, onder 5°. en 6°., wordt 
ge lezen a ls volgt: 

"5°. • ,,nacht": het tijdsbestek, aanvangende 
met ingang van een uur nà zonsondergang, 
doch niet vroeger dan 19 uur, en eindigende 
met ingang van een uur vóór zonsopgang, doch 
niet vroeger dan 5 uur; 

6°. ,,dag": het tijdsbestek, aanvangende 
met .ingang van een uur vóór zonsopgang, doch 
niet vroeger dan 5 uur, en e indigende met 
ingang van een uur nà zonsondergang, doch 
niet vroeger dan 19 uur."; 

II. te bepalen; dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 16den December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij , 
L. . De ck ers. 
( Uitgeg . 30 Decem bet· 1935.) 

s. 707. 

17 December 1935. BESLUIT tot nadere wij 
ziging van het Koninklijk besluit van 2 
December 1916 (Staatsblad n°. 522) tot 
vaststelling van algemeene regelen voor 
het verleenen van subsidiën ten behoeve 
van werkloozenkassen, laat telijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 23 Decem
ber 1922 (Staatsblad n°. 733). 

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

Sociale Zaken van 31 October 1935, n°. 978 
W. V., afdeeling Werkloosheidsverzeker ing en 
Arbeidsbemiddeling; 

Den R aad van State gehoord (advies van 3 
December 1935, n°. 68); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 12 December 1935, 
n°. 949, W. V. , Afdeeling Werkloosheidsver
zekering en Arbeidsbemiddeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 7 van Ons beslui t van 2 

December 1916 (Staatsblad n°. 522) wordt ge
lezen als vol gt: 

1. H et recht op subsidie kan door Onzen 
Minister worden ingetrokken, indien blijkt, 
dat: 

a. wordt gehandeld in strijd met de bepa
lingen, vervat. hetzij in het reglement voor 
de werkloozenkas, hetzij in dit besluit, of de 
in de te zijner uitvoering gegeven voorschrif
ten of genomen beslissingen ; 

b. de door het bestuur der vereeniging qit
geoefende controle onvoldoende is; 

c. het ledental der werkloozenkas tot be
neden 25 is gedaald. 

2. De intrekking geschiedt bij een met 
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redenen omkleede beschikking, die den datum 
bepaalt, na welken geen subsidie meer zal 
worden uitgekeerd. 

Art. II. Artikel 20 van Ons be~luit van 2 
December 1916 (Staatsblad n°. 522) wordt ge
lezen als volgt: 

1. Het bestuur eener gesubsidieerde ver
eeniging is verplicht: 

a. Onzen Minister en den besturen der ge
meenten, waarbinnen leden der werkloozenkas 
woonachtig zijn, benevens aan door èlen een 
zoowel als door den ander aan te wijzen ge
machtigden, desverlangd inzage te geven van 
de boeken, waarden en bescheiden, die betrek
king hebben op de werkzaamheid der werkloo
zenkas en dezen alle noodige inlichtingen te 
verschaffen. 

b. Onzen Minister of diens gemachtigden 
desverlangd inzage te geven van die boeken, 
waarden en bescheiden der vereeniging, welke 
niet onmiddellijk betrekking hebben op de 
werkloozenkas, indien gebleken is, dat bij het 
beheer van de werkloozenkas de dienaangaan
de gegeven voorschriften niet volledig zijn na
geleefd en het voor het opsporen van de oor
zaak daarvan noodig is om de hierbovenbe
doelde boeken, waarden en bescheiden te raad-
plegen. · 

c. Onzen Minister voor een door dezen vast 
te stellen datum toe te zenden een jaarlijksch 
verslag zijner werkzaamheden , benevens een 
rekening en verantwoording over het afgeloo
pen boekjaar, een en ander betrekking heb
bende op de van de vereeniging uitgaande 
werkloozenkas. 

Art. III. Dit besluit treedt in werk ing op 
1 Januari 1936. 

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

's-Gravenhage, den 17den December 1935. 
WILHELMINA. 

s. 708. 

De Minist er van Sociale Za ken, 
M. S I i n gen be r g. 

( Uitgeg. 27 December 1935.) 

17 December 1935. BESLUIT tot nadere wij
ziging van de bij Koninklijke besluiten 
van 3 Juni 1892 (Staatsblad n°. 132) en 
van 26 Juli 1893 (Staatsblad n°. 130) vast
gestelde reglementen voor de scheepvaart 
ter beveiliging van beweegbare spoorweg
bruggen. 

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

,vaterstaat van 18 November 1935 , L a. M., 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 3 

December 1935, n°. 53}; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 14 December 1935, n° . 
488, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
a. het bij Koninklij k besluit van 3 Ju11i 

1892 (S taatsblad n°. 132} vastgestelde en bij 
Koninklijk besluit van 22 Maart 1928 (Staats
blad n°. 80) het laatst gewijzigde Reglement 

voor de scheepvaart ter beveiliging van de 
beweegbare spoorwegbrug in den Staatsspoor
weg Schiedam-Hoek van Holland, over de 
haven te Vlaardingen, te wijzigen a ls volgt: 

1. de vierde tot en met de zevende zinsnede 
van artikel 2, komen te vervallen; 

2. als nieuwe vierde zinsnede van artikel 2 
wordt opgenomen: 

"Des daags wordt het geopend of gesloten 
zijn van de brug niet door seinen aangeduid. 
Des nachts wordt het geopend zijn van de brug 
naar de zijde, vanwaar de doorvaart toegelaten 
wordt, aangeduid door een groen licht en naar 
de zijde, vanwaar de doorvaart niet toegelaten 
wordt, door een rood licht; beide lichten wor
den vertoond aan de oostzijde van de door
vaartopening. H et gesloten zijn van de brug 
wordt aangeduid door een rood licht boven de 
doorvaartopening. Deze seinen worden gegeven 
van een half uur na zonsondergang . tot een 
h alf uur vóór zonsopgang." 

3. de zesde zinsnede van a rtikel 4 wordt 
gewijzigd en gelezen: 

"Indien door mist of andere oorzaken des 
daags de brug en des nachts de lichten, be
doeld in artikel 2, niet du idelijk te onderschei
den of niet zichtbaar zijn, moeten de schepen 
buiten de remmingwerk~n worden gehouden, 
totdat van den brugwachter vergunning tot 
dporvaren is verkregen." 

1 b. het bij Koninklijk besluit van 26 Juli 
1893 (Staatsblad n°. 130) vastgestelde en bij 
Ifoninklijk besluit van 28 December ·1925 
(ttaatsblad n°. 519} het laatst gewijzigde 
r glement voor de scheepvaart, ter beveiliging 
v n de beweegbare spoorwegbrug in den 
Staatsspoorweg Schiedam-Hoek van Holland 
over de haven te Maassluis, te wijzigen a ls 
volgt: 

1. de eerste volzin van artikel 2, tweede 
zinsnede, wordt gewijzigd en gelezen: ,,Met 
het sluiten van de brug wordt aangevangen 
tien minuten vóór het tijdstip, waarop ·een 
trein de brug zal bereiken of zooveel later, 
a ls naar het oordeel van den brugwachter mo
gelijk is om de brug gesloten te hebben vier 
minuten vóór de komst van den tre in op de 
brug." 

2. de vierde tot en met de zevende zinsnede 
van artikel 2 komen te vervallen; 

3. a ls nieuwe vierde zinsnede van artikel 2 
wordt opgenomen: 

"Des daags wordt het geopend of gesloten 
zijn van de brug niet door seinen aangeduid . 
Des nachts wordt het geopend zijn van de brug 
naar de zijde, vanwaar de doorvaart toegel aten 
wordt, aangeduid door een groen licht en naar 
de zijde, vanwaar de doorvaart niet toegelaten 
wordt, door een rood licht; beide lichten wor
den vertoond aan de oostzij de van de door
vaartopening. Het gesloten zijn van de brug 
wordt aangeduid door een rood licht bovèn de 
doorvaartopening. Deze seinen worden gegeven 
van een half uur na zonsondergang tot een 
half uur vóór zonsopgang." 

4. de zesde zinsnede van artikel 4 wordt ge
wijzigd en gelezen : 

" Indien door mist of andere oorzaken des 
.daags de brug en des nachts de lichten, be
doeld in artikel 2, niet duidelijk te onder
scheiden of niet zichtbaar zijn, moeten de 
schepen buiten de remmingwerken worden ge-
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houden, totdat van den brugwachter vergun
ning tot doorvaren is verkregen." 

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

's-Gravenhage, den 17den December 1935. 

s. 709. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Waterstaat, 
van Lidth de J eude. 

(Uitgeg. 31 December 1935.) 

17 December 1935. BESLUIT tot wijziging 
van het Bijzonder reglement gekanali eer
de M aas beneden Maasbracht, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 21 October 1932 
(Staatsblad n°. 508). 

Wij WILHELi\lI A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 23 November 1935, L a. F., af
deeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 F ebruari 1891 
(Staatsblad n° . 69) en op het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkska
nalen ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 3 
December 1935, n°. 56); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Mini ter van 14 December 1935, n°. 
422, afdeeling Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
t;e bepalen, dat in het Bijzonder reglement 

gekanaliseerde Maas beneden Maas bmcht, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 21 Oc
tober 1932 ( taatsblad n°. 508), de volgende 
wijzigingen zullen worden aangebracht: 

a. N a artikel 5 wordt een nieuw artikel in
gevoegd, luidende als volgt: 

"Art. 5a. 1. Wanneer de waterstand aan 
de peilschaal beneden de stuw te Borgharen 
hooger is dan 42.50 m + N.A.P., wordt het 
grootste aantal vaartuigen, dat tegelijk op het 
boventoeleidingskanaal te Linne met het aan
sluitende riviervak stroomopwaarts mag wor
den gesleept, door den sluis- en stuwmeester 
aldaar voor iederen sleep afzonderlijk aange
geven. 

2. H et is verboden op het boventoeleidings
kanaal t;e Linne met het aansluitende rivier
vak meer vaartuigen te sleepen dan ingevolge 
het vorige lid is aangegeven." 

b. Aan artikel 8 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende als volgt: 

,,3. W anneer de waterstand aan de peil
schaal beneden de stuw te B orgharen hooger 
is dan 42.50 m + N .A.P., moet op elk vaar
tu ig, geen stoomvaartuig zijnde, gedurende 
het bevaren van het boventoeleidingskanaal te 
Linne met het aansluitende riviervak, een stok
anker van voldoende afmetingen buiten boord 
voor onmiddellijk gebruik gereed worden ge
houden." 

c. In artikel 15 onder a wordt na: ,,artikel 
5, lid 4," ingevoegd: ,,artikel 5a, lid 2,". 

d,. In artikel 15 onder b wordt rn plaats 
van: ,,artikel 8, lid 2," gelezen: ,,artikel 8, 
lid 2 en 3,". 

Onze Ministe r van Waterstaat is belast met 
rle uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

taatsblad geplaatst en in af chrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 17den December 1935. 

s. 710. 

WILHELMINA. 
De Minister van Wate,·s taat, 
van Lidth de Jeude. 

(Uitgeg. 31 Decembe,· 1935.) 

17 December 1935 . BESLUIT tot wijziging 
van het Bijzonder reglement J ulianak,anaal 
en Maas bij M aastricht, vastgeste ld bij 
Koninklijk besluit van 20 Mei 1935 
(Staatsblad n°. 295). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 23 November 1935, La. F. , 
afdeeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
len · 

Den Raad van State gehoord (advies van 3 
De ember 1935, n°. 56) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 December 1935, n°. 
422, afdeeling Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en ver taan: 
te bepalen, dat in het Bijzonder reglement 

J ulianakanaal en M aas bij Maastricht, vast
gesteld bij Koninklijk be luit van 20 ~ei 1935 
( taatsblad n°. 295), de volgende wijzigingen 
zullen worden aangebracht: 

a. Artikel 8 wordt gelezen a ls volgt: 
"Art. 8. 1. Het grootste aantal vaartuigen 

dat tegelijk mag worden gesleept bedraagt: 
a. voor het J ulianakanaal en de verbin

dingskanalen te St. P ieter en in het B ossche
veld: 6 ; 

b. voor de gekanaliseerde Maas , wanneer 
de waterstand aan de peilschaal beneden de 
stuw te Bo,·gharen hooger is dan 42.50 m + 
N .A.P.: 3, overigens 6. 

2. Bij de berekening van het aantal vaar
tuigen worden twee vaartuigen elk van minder 
dan 15 ton {15 000 kg) laadvermogen vQOr 
één vaartuig gerekend. 

3. Wanneer de waterstand aan de peil
schaal beneden de stuw te B orgharen hooger 
is dan 42.50 m + .A.P., wordt dit kenbaar 
gemaakt door een groene vlag op de sluis in 
het Julianakanaal bij Maastricht." 

b. Artikel 12 wordt ge lezen als volgt: 
,,Art. 12. 1. In afwijking van artikel 68, 

lid 1, van het Algemeen reglement van politie 
voor rivieren en Rijkskanalen, moet in de 
voorhaven van het Jul ianakanaal te Maas
tricht, in het riviervak van de gekanaliseerde 
Maas ter lengte van 500 m stroomopwaarts 
van de stuw en in de toe1eidingskannlon naar 
de sluis bij de stuw op elk vaartuig een anker 
buiten boord tot onmiddellijk gebruik geroed 
worden gehouden. 

2. Wanneer de water tand aan de peil
schaal beneden de stuw te Borgharen hooger is 
dan 42 .50 m + .A.P., moet op elk vaartuig. 
geen stoomvaartuig zijnde, gedurende het be
varen van de voorhaven van het J ulianaka
,uw.l te Maastricht, van de gekanaliseerde 
Maas en van het boventoeleidingskanaal naar 
de sluis in de gekanaliseerde Maas een stok-
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anker van voldoende afmetingen buiten boord 
voor onmiddellijk gebruik gereed worden ge• 
houden. 

3. Wanneer de waterstand aan de peil
schaal beneden de stuw te Borgharen hooger 
is dan 42.50 m + N.A.P ., geldt het verbod 
van artikel 68, lid 1, van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskanalen 
n iet voor de voorhaven van het Julianakanaal 
te Maa.sb,·acht, voor de sluizen van het Ju
lianakanaal te Maasbrac/it en bij Maastricht, 
voor een vak van het J ulianakanaal ter lengte 
van 1000 m, aan I uitende aan laatstgeno mde 
sluis, voor de sluis in de gekanaliseerde Maas 
en voor de verbindingskanalen te St. P ieter 
en in het Bossche Veld met de daarin ge legen 
sluizen." 

c. In artikel 17 wordt inplaats van: ,,12,", 
gelezen: ,,12, lid 1 en 2,". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van clit besluit, hetwelk in het 

taatsblad geplaatst en in af chrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 17den December 1935. 

s. 711. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h d e J e u d e. 
( Uitgeg. 31 Dece,nber 1935.) 

17 December 1935. BESLUIT tot w1Jz1g111g 
van het bijzonder reglement van politie 
voor het kanaal van W essem naar N eder
wee,·t, va tgesteld bij Koninklijk besluit 
van 21 Juli 1928 (Staatsblad n°. 310). 

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

Waterstaat van 23 ovember 1935, La. F. , 
afdeeling Waterstaatsrecht ; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsbla,d n°. 69) en op het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
lcn ; 

D en R aad van State gehoord (advies van 3 
December 1935, n°. 56) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 December 1935, n°. 
422, afdeeling Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat aan het bijzonder reglement 

van politie voor het kanaal van W esse11i naar 
Nederw eert, va tgesteld bij Koninkl ijk besluit 
van 21 Juli 1928 (Staatsblad n°. 310) na ar
t ikel 7 een nieuw artikel zal worden toege
voegd, luidende als volgt: 

,,Art. 8. Het verbod va n artikel 68, lid 1, 
van het Algemeen reglement van poli t ie voor 
rivieren en Rijkskanalen is niet van toepassing 
op het kanaalvak tusschen de M aa.s en de 
sluis te Panheel." 

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

's-Gravenhage, den 17den December 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Waterstaat, 
van Lidth de J euda 

(Uitgeg. 31 December 1935.) 

s. 712. 

17 Decembe1· 1935. BESL IT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de op 
7 -ovember 1935 te Londen tusschen Ne
derland en het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Britannië en Noord,.[ erland gesloten 
overeenkomst in zake wederzijdsche erken
ning van certificaten van uitwatering voor 
schepen, waarop het internationaal verdrag 
betreffende de uitwatering van schepen 
van 5 Juli 1930 (Staatsblad 1932, n°. 516) 
niet van toepa sing is. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gezien de op 7 Tovember 1935 te Londen 

tusschen Nederland en het Vereenigd Konink· 
rijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland ge
sloten overeenkomst in zake wederzijdsche er
kenning van certificaten van uitwatering voor 
schepen, waarop het internationaal verdrag 
betreffende de uitwatering van schepen van 
5 Juli 1930 ( taatsblad 1932, n° . 516) niet 
van toepassing i , van welke overeenkomst een 
afdruk bij dit besluit is gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst op 
den datum van onderteekening voor het Rijk 
in Europa is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenland che Zaken van den 12den Decem
ber 1935, Directie van het Protocol, n°. 40899; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
genoemde overeenkomst te doen bekend ma• 

ken door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgee·n ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 17den December 1935. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 
D e Graeff. 

(Uitgeg. 24 December 1935.) 

De R egeering van het Koninkrijk der N e
derlanden en de Regeering van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord
Ierland (hieronder aangeduid a ls de Regee
ring van het V ereenigd Koninkrijk), het wen
schelij k achtend een overeenkomst te sluiten 
tot wederzijdsche el'kenning van de certificaten 
van uitwatering, welke zijn of zullen worden 
afgegeven voor schepen, waarop het interna
tionaal verdrag betreffende de uitwatering van 
schepen, 1930, niet van toepass ing is (hierna 
aangedu id als "niet-verd1·agschepen"), zijn het 
volgende overeengekomen: 

Art. ;_. De ·ederlandsche Regeering, over
tuigd z1Jnde, dat de Regeering van het Ver
eenigd Koninkrijk een regeling heeft getroffen 
nopens de toepass ing van de bepalingen van 
het internationaal verdrag betreffende de uit
watering van sfhepen ten aanz ien van "niet
verdragschepen ', verklaart ermede in te stem. 
men, dat de certificaten van uitwatering, 
welke door of namens de Regeering van het 
Vereenigd Koninkrijk aan Britsche "niet-ver
dragschepen" zijn afgegeven en welke verkla
ren, dat de op het certi fi caat aangegeven uit
waterings!ijncn zijn vastgesteld overeenkomstig 
de bepal111gen van de "Merchant Shipping 
(Safety and Load Line Conventions) Act, 
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1932," in de havens in ederland of in elk 
Nededandsch overzeesch gebiedsdeel dezelfde 
kracht zullen hebben als de certif icaten van 
uitwatering, welke door of namens de eder
landsche Regeering zijn a fgegeven. 

A rt. 2. De Regeerin!,; van het Vereeni gd 
Koninkrijk overtuigd zijnde, dat de N eder
landsche Regeering een regeling heeft getrof
fen nopens de toepassing van de bepa lingen 
van het internationaal verdrag betreffende de 
uitwatering van schepen ten aanz ien van " niet
verdragschepen", verklaart insgelijks ermede 
in te stemmen, dat de certificaten, welke door 
of namens de Nederlandsche R egeering aan 
Nederlandsche "niet-verdragschepen" zijn af
gegeven en welke verklaren, dat de op het 
<:ertificaat aangegeven uitwateringslijnen zijn 
vastgesteld overeenkomstig de bepal ingen der 
Nederlandsche Schepenwet van 1 Juli 1909, 
zooals deze is gewijzigd bij de W etten van 23 
September 1912, 11 J anuari 1919, 11 Mei 
1923, 29 Juni 1925, 10 Juni 1926 en 31 De
cember 1931 en de bepalingen van het Sche
penbesluit van 26 November 1932, waarin de 
bepalingen van het inte rnationaal verdrag be
treffende de uitwatering van schepen, 1930, 
zijn opgenomen, in de havens in het Vereeni gd 
Koninkrijk of in e lke Britsche kolonie of pro
tectoraat of elk mandaatland, waarover het 
mandaat door de R egeering van het Vereen igd 
Koninkrijk wordt uitgeoefend, dezelfde kracht 
zullen h ebben a ls de certificaten van uitwa
tering, welke door of namens de R egeer ing 
van het Vereenigd Koninkrijk zijn a fgegeven. 

Art. 3. De ederlandsche Regeering en de 
Regeering van het Vereeni gd Kon inkrijk ko
men overeen all e zoodanige stappen te onder
nemen als noodig mochten zij n volgens de wet
ten van hunne onderscheiden landen, ten e inde 
rechtskracht te verleenen aan de bij deze over
eenkomst vere ischte erkenning onderscheiden
lijk van certificaten van uitwatering van het 
Vereenigd Koninkrijk en van N ederl andsche 
certificaten van uitwatering. 

Art. 4. 1. Deze overeenkomst kan door de 
Regeering van het Vereenigd Koninkrijk door 
middel van een schriftelijke kennisgeving langs 
diplomatieken weg worden uitgebreid: 

!l-· tot elke Britsche kolonie of protec
toraat; 

b. tot elk mandaatland, waarover het 
mandaat door de R egeering van 
het Vereenigd Koninkrijk wordt 
uitgeoefend; 

waar maatregelen zijn getroffen, nopens toe
passing van de bepalingen van het internatio
naal verdrag betreffende de uitwatering van 
schepen op "niet-verdragschepen" en voor de 
a fgifte van certificaten, welke deze toepassing 
bevestigen. Op grond van de omstandigheid, 
dat zoodanige kennisgeving is gedaan, zullen 
de certif icaten van uitwatering, welke voor 
Britsche "niet-verdragschepen" zijn afgegeven 
door of namens de Regeering van het geb ieds
deel, waartoe deze overeenkomst zal zijn uit
gebre id , in de havens in Nederland of in elk 

ederlandsch overzeesch gebiedsdeel dezelfde 
kracht hebben a ls de certificaten van uitwa
tering, welke door of namens de Nederland
sche Regeering zijn afgegeven. 

2. Deze overeenkomst kan ook door middel 
van een sch r iftelijke kennisgeving langs di 
plomatieken weg worden uitgebreid tot N ew-

foundland, indien door de Regeering van New
foundland maatregelen zijn getroffen nopens 
de toepassing van de bepalingen van het in
ternationaal verdrag betreffende de uitwate
ring van schepen op "niet-verdragschepen" en 
voor de afgifte van certificaten , welke deze 
toepassing bevestigen. Op grond van de om
standighe id. dat zoodan ige kennisgeving is 
gedaan, zull en de certificaten van u itwatering, 
we lke voor Britsche "niet-verdragschepen" zijn 
a fgegeven door of namens de Regeering van 
N ewfoundland, in de h avens in Nederland of 
in elk Nederlandsch overzeesch gebiedsdeel 
dezelfde kracht hebben als de certificaten van 
uitwatering, welke zijn afgegeven door of 
namens de Nederlandsche l{egeer ing en zal 
deze overeenkomst uitgebreid worden tot de 
havens in N ewfoundland . 

3. De overeenkomst kan ook door de N e
derlandsche R egeering door middel van een 
schriftelijke kennisgeving langs diplomatieken 
weg worden uitgebreid tot elk Nederlandsch 
overzeesch gebiedsdeel, waar maatregelen zijn 
getroffen nopens de toepassing van de bepalin
gen van het internationaal verdrag betreffende 
d e uitwatering van schepen op " niet-verdrag
schepen" en voor de afgifte van certificaten , 
welke deze toepassing bevestigen. Op grond 
van de omstandigheid, dat zoodanige kennis
gev ing is gedaan, zullen de certificaten van 
uitwatering, welke voor Nederlandsche "niet
verdragschepen" zijn afgegeven door of na 
mens de R egeering van het gebiedsdeel , waar
toe deze overeenkomst zal zijn uitgebreid, in 
de havens in het Vereenigd Konink,;jk of in 
elke Britsche kolonie of protectoraat of elk 
m andaatland, waarover het mandaat door de 
R egeer ing van het Vereenigd Koninkrijk 
wordt uitgeoefend of, indien de overeenkomst 
krachtens het vorig lid van dit artikel tot 
N ewfoundland is uitgebreid, in de havens in 
Newfoundland, dezelfde kracht hebben als de 
certificaten van uitwatering, welke door of 
namens de Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk zij n afgegeven. 

4. Elke van beide deze overeenkomst slui 
tende R egeeringen kan, na daartoe zes maan
den van te voren kennis te hebben gegeven , 
de toepassing van de overeenkomst afzonderlijk 
doen eindigen ten aanzien van elk gebiedsdeel, 
waarover zij krachtens dit artikel is uitge
breid. 

Art. 5. D eze overeenkomst, welke de rege
ling zal vervangen, vastgelegd in de nota
wisseling tusschen Jonkheer R. de Marees van 
Swinderen en Sir George Buchanan, van 3 
Maart en 23 April 1910, zal va n kracht wor
den op den datum van onderteekening en zal 
daarna van kracht blijven, behoudens het recht 
van elk der deze overeenkomst slui tende R e
geeringen om haar t.e doen beëindigen, na 
daartoe zes maanden van te voren kennis te 
hebben gegeven. 

T er oorkonde waarvan de ondergeteekenden, 
daartoe behoorlijk gemachtigd, deze overeen
komst in de Nederlandsche en Engelsche talen 
hebben onderteekend en daaraan hunne zegels 
hebben gehecht. 

Gedaan te Londen in tweevoud den 7den 
November 1935. 

{L.S.) R. de Marees van Swinderen. 
{L.S.) Samuel Hoare. 



1935 17 DECEMBER (S. 712) 1148 

Engelsche tekst. 

The Government of the Kingdom of the 
Tetherlands and the Government of the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ire
land (hereinafter referred to as the Govern
ment of the United Kingdom), being desirous 
of concluding an agreement lor the mutual 
reeognition of the Load Line Certificates which 
have been or may be issued to ships to which 
the International Load Line Convention, 1930, 
does not apply (hereinafter referred to as non
Convention sh ips), have agreed as follows :-

Art. 1. The Netherla nds Government, being 
satisfied that provision has been made by the 
Government of the United Kingdom for the 
applieation of the provisions of the Interna
tional Load Line Convention to non-Convention 
ships, agree that the load line certificates 
issued by or under the authority of the Go
vernment of the United Kingdom to British 
non-Convention ships certifying that the load 
lines shown on the certificate have been as
signed in accordance with the provisions of the 
Merchant Shipping (Satefy and Load Line 
Conventions) Act, 1932, shall, in the ports oi 
the Netherlands, or of any Tetherlands over
seas territory, have the same effect as the 
load line certificates issued by or under the 
authority of the Netherlands Government. 

Art. 2. The Government of the United 
Kingdom being satisfied that provision has 
been made by the Netherlands Government 
for the application of the provisions of the 
International Load Line Convention to non
Convention ships, similarly agree that the 
certificates issued by or under the authority 
of the- • ether lands Government to ether-
1 ands non-Convention ships certifying that the 
load lines shown on the certificate have been 
assigned in accordance with the provisions of 
the Netherlands Shipping Act of the 1st July, 
1909, rnodified by the Acts of the 23rd Sep
tember, 1912, the 11th January, 1919, the 11th 
May, 1923, the 29th J une, 1925, the 10th 
June, 1926, and the 31st December, 1931, and 
the provi ions of the Netherlands Shipping 
Order of the 26th November, 1932, wherein 
the provisions oi the International Load Line 
Convention, 1930, have been ineorporated, 
shall , in the ports of the United Kingdom, 
or of any British colony or protectorate or of 
any rnandated territory in respect of which 
the rnandate is exereised by the Government 
of the United Kingdom, have the same effect 
as the load I ine certificates issued by or under 
the authority of the Government of the United 
Kingdom. 

Art. 3. The Government of the Uni ted King
dom and the Netherlands Government agree to 
take all such steps as may be nece sary under the 
laws of their respective eountries for the pur
pose of giving the force of law to the recog
nition required by this Agreement to be g iven 
to Netherl ands load line certificates and United 
Kingdom load line eertificates respectively. 

Art. 4. 1. The present Agreement may be 
extended by the Government of the United 
Kingdom by means of a notification in writ
ing given through the diplomatie ehannel-

a. to any British colony or protectorate; 
b. to any mandated territory in respect 

of which the mandate is exercised 
by the Government of the United 
Kingdom; 

in which provision is made for the application 
of the provisions of the International Load 
Line Convention to non-Convention ships and 
for the issue of certifieates attesting such ap
pl ieation, and upon such notifieation being 
given sueh load line certificates issued to Bri
tish non-Convention ships by or under the 
a uthori ty of the Government of the territory 
to which the present Agreement has been ex
tended shall have the same effect in the ports 
of the Netherlands, or of any etherlands 
overseas territory as the load line eertificates 
issued by or under the authority of the Ne
therlands Government. 

2. The present Agreement may also, by 
means of a notifieation in writing given 
through the diplomatie channel; be extended 
to Newfoundland if provision is made by the 
Government of ewfoundland for the appli 
cation of the provisions of the International 
Load Line Convention to non-Convention ships 
and for the issue of certificates attesting such 
application, and upon such notification being 
given such load line certificates issued by "6r 
under the authority of the Government o[ 
Newfoundland to British non-Convention ship~ 
shall have the same effect in the ports of the 
Netherlands or of any etherlands overseas 
territory as the load line certif icates issued by 
or under the authority of the Netherlands 
Government, and the present Agreement shall 
extend to the ports of Newfoundland. 

3. The present Agreement may also be ex
tended by the etherlands Government, by 
means of a notification in writing given 
through the diplomatie ehannel, to any Ne
therlands overseas territory in which provision 
is made for the application of the provisîons 
of the International Load Line Convention to 
non-Convention ships and for the issue of cer
tificates attesting such appl ication; and upon 
such notifieation being given such load line 
certificates issued to Netherl ands non-Conven
tion ships by or under the authority of the 
Government of the territory to which the pre
sent Agreement bas been extended shall, in 
the ports of the United Kingdom or a ny 
British colony or proteetorate or of any man
dated territory in respect of whieh the man
date is exereised by the Government of the 
United Kingdom or, if the Agreement is ex
tended to ewfoundl and under the preeeding 
paragraph of this article, in the ports of 
Newfoundland, have the same effect as the 
load line certificates issued by or under the 
authority of the Government of the Unitecl 
Kingdom. 

4. Either Contraeting Government may, 
upon giving six months' notice to that effect. 
terminate the application of the Agreement 
separately in respect of any territory to which 
it has been extended under this article. 

Art. 5. The present Agreem nt, which shall 
supersede the arrangement embodied in the 
Notes exchanged between Jonkheer R. de 
Marees van Swinderen and Sir George Bueha
nan on the 3rd March a nd the 23rd April 
1910, shall eome into force on the date _ of 
signature and shall thereafter remain in force 
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subject to the right of either of the Contract
ing Government to terminate it on giving 
six months' notice to that effect. 

In witness whereof the undersigned, duly 
authorised to that effect, have signed the 
present Agreement in the English and Nether
land languages and have affixed thereto their 
seals. 

Done at London, in duplicate, the 7th day 
of November 1935. 

s. 713. 

(L.S.) R. de Marees van Swinderen. 
(L.S.) Samuel Hoare. 

17 December 1935. BESLUIT tot uitvoering 
· ·van § 7 der wet tot verlaging der open

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

Justitie van den 30 ovember 1935, Afdee-
ling A . S., n°. 847; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebruik 
te ma ken van de in paragraaf 7 der wet tot 
verlaging der openbare uitgaven voorbehouden 
bevoegdheid om bij algemeenen maatregel van 
bestuur nieuwe regelen te stellen met betrek
king tot de gel de lij ke gevolgen van de ont
binding, bij de wet van 1 Mei 1917 (Staats
blad n°. 358), van de toenmal ige raden van 
beroep (0.) voor de ambtenaren, die aan deze 
colleges verbonden waren; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 December 1935,. n°. 42); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 December 1935, Af
deeling A.S. , n°. 852; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art . l. In stede van het bepaalde bij artikel 

23, l id 1, der wet van 1 Mei 1917 (Staatsblad 
n° . 358) geldt het volgende: 

De voorzit rs van de bij artikel 22 van 
voormelde we ontbonden raden van beroep en 
de gr iffiers, de schrijvers en de bedienden bij 
die colleges behouden de volle wedde, ten tijde 
van de inwerkingtreding dier wet door hen 
genoten, a ls wachtgeld en wel totdat zij , wat 
de voorzitters betreft, den 70-jari gen leeftijd 
en, wat de anderen betreft, den 65-j arigen leef
tijd hebben bereikt. 

Dit wachtgeld vervalt, zoodra de betrok
kene: 

a . op zijn verzoek in eene van Rijkswege 
bezold igde betrekking is geplaatst; 

b. eene betrekking weigert te aanvaarden, 
welke hem krachtens de artikelen 25, 28 of 29 
van voormelde wet ook buiten zijn verzoek kan 
worden opgedragen, mits de zetel van die be
trekking gevestigd is in dezelfde gemeente, 
waar de ontbonden raad van beroep zijn zetel 
had; 

c. uit hoofde van ziekten of gebreken onge
schikt is verklaard om in eene betrekking, als 
onder b bedoeld, te worden benoemd, dan wel 
weigert zich aan het onderzoek ter zake te 
onderwerpen. 

De beslissing nopens de onder c van het 
vorige lid bedoelde ongeschiktheid berust bij 
den Pensioenraad, behoudens beroep op den 
Centralen R aad van Beroep. Te dezen vinden 

overeenkomstige toepassing de artikelen 74, 
76, 77, 78, behalve het laatste lid, 79, 125, 
127 tot en met 131 der Pensioenwet, a lsmede 
de artikelen 22, 23 en 23bis van Ons besluit 
van 11 Juli 1922 (Staatsblad n°. 444) tot uit
voering dier wet. De ko ten komen ten laste 
van den Staat, behoudens overeenkomstige toe
passing van artikel 80, tweede li d, laatste zin, 
der P ens ioenwet. 

2. In stede van het bepaalde bij artikel 24 
der wet van 1 Mei 1917 (Staatsblad n°. 358) 
geldt het volgende : 

Bij de regeling van de pensioenen der in 
het vorige artikel bedoelde ambtenaren wordt 
als diensttijd mede beschouwd de t ijd, welken 
de ambtenaar op wachtgeld heeft doorgebracht 
met uitzondering van den tijd, dat het wacht
geld ingevolge arti kel 33 van voormelde wet 
of artikel 3 van dit besluit tot de helft mocht 
zijn verm inderd. 

Over den t ijd na de inwerkingtreding van dit 
besluit, welke ingevolge het vorige lid als 
diensttijd wordt aangemerkt, vinden, wat het 
bepaalde voor bijdragen voor eigen pensioen 
betreft, voor het Rijk en voor hen die wacht
geld hebben, de artikelen 35 en 36 der P en
sioenwet, alsmede de ter uitvoeri1 ,g van laatst
genoemd artikel gegeven voorschriften over
eenkomstige toepassing. 

3. In stede van artikel 33 der wet van 1 
Mei 1917 (Staatsblad n°. 358) geldt het vol
gende: 

Indien een ambtenaar weigert eene hem 
krachtens de artikelen 25, 28 of 29 van voor
melde wet opgedragen betrekking te aanvaar
den, wordt, wanneer de zetel van die betrek
king is gevestigd in eene andere gemeente dan 
die, waar de ontbonden raad van beroep zijn 
zetel had, het wachtgeld tot de helft vermin
derd. 

4. De wet van 15 October 1921 (Staatsblad 
n°. 1128) is_ mede, doch zonder terugwerking, 
van toepassmg op het wachtgeld, bedoeld bij 
artikel 1. 

5. Voor den ambtenaar, die de in artikel 1 
- gestelde leeftijdsgrens reeds heeft overschre

den, vervalt het wachtgeld met het t ijdsti~ van 
inwerkingtreding van dit beslui t. 
. 6. I ndien de a~btenaar, wiens wachtgeld 
ingevolge dit besltut verva lt op grond van zijn 
leeftijd, ziekten of gebreken, vo lgens de ge
,~one regel en geen aanspraak heeft op pen
sioen hooger dan 2/3 van het laatstelijk gel
dend_e bedrag van dit wachtgeld, wordt zijn 
pensioen op deze 2/3 gesteld. Di t geldt niet, 
wanneer d iensttijd, in de ambtelijke functie 
of op wachtgeld doorgebracht, reeds met pen
sioen is vergolden. 

7. Dit besluit treedt in werking te gelijk 
met paragraaf 7 der wet van 29 November 
1935 (Staatsblad n°. 685) tot verlaging der 
openbare uitgaven. 

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

' s-Gravenhage, den 17den December 1935. 

WILHELMINA. 
De M inister van J ustitie, van Scha i k. 

(Uitgeg. 20 December 1935.j 
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s. 714. 

18 Dece,nber 1935. BESLUI'l' tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk bes luit van den 30sten 
December 1933 (Staatsblad n°. 787) tot 
uitvoering van artike l 22, tweede lid, van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934 (Salarisregeling van 
leerling-verplegenden). 

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

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van 14 December 
1935, n°. 515, Kabinet M.R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de 
salarisregeling van leerling-verplegenden, vast
gesteld bij Ons besluit van den 30sten Decem
ber 1933 (Staatsblad n°. 787) en aangevuld bij 
Ons besluit van den 17den September 1934 
(Staatsblad n°. 513), te wijzigen; 

Gelet op artikel 22, tweede lid , en op arti
kel 33, tweede lid, van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 (Staatsblad 
1933, n°. 783), zoomede op Ons besluit van 4 
December 1935 (Staatsblad n°. 690); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

E en ig artikel. 
De in vorenbedoelde salarisregeling vermel

de bezoldigings- en kortingsbedragen worden 
met ingang van 1 Januari 1936 met 5 pct. 
verlaagd. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoer ing van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan de .Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 18den December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
H. Co I ij n. 

( Uitgeg. 27 !Jece,nbPr 1935. ) 

s. 715. 

18 Dece,n ber 1935. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van den raad der 
gemeente Rucphen d.d. 3 September 1935, 
waarbij P. H. Co1n1nissar-is is benoemd tot 
wethouder dier gemeente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 21 • ovember 1935, 
n°. 28100, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat in zijn vergadering van 3 
September 1935 de raad der gemeente Rucphen 
tot wothouder dier gemeente heeft benoemd 
P. H. Commissaris; 

dat deze benoeming is geschied na een her
stemming tusschen P. H. Commissaris en Van 
der San de, waarbij bi ij kens het totaal aantal 
uitgebrachte stemmen beide candidaten hebben 
medegestemd; 

Overwegende, dat de herstemming geacht 
moest worden P. H. Commissar is en Van der 
Sande persoonlijk aan te gaan; 

dat mitsdien het raadsbesluit, waarbij P. H. 
Commissaris is benoemd, is ,:renomen in strijd 
met artikel 52 der gemeentewet; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
D en Raad van Si,ate gehoord (advies van 

10 December 1935, n°. 44); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 14 December 1935, n°. 
29411, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van den raad der ge

meente Rucphen van 3 September 1935 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken i 
belast met de ui tvoering van dit I:iesluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschr ift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 18den December 1935 . 
WILHELM! A. 

J)e M inister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 
(Uitg eg. 27 Dece,nber 1935 . ) 

s. 316. 

18 Dece1nber 1936. BESLUIT tot vernieti
ging van de besluiten van den raad der 
gemeente Finste1·wolde van 14 October 
1935, waarbij deze heeft besloten: 

a. tot wijziging van artikel 13 van het 
Reglement van orde; 

b. tot intrekking van zij n besluit van 
11 Januari 1932. 

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

Binnenlandsche Zaken van 21 November 1935, 
n°. 28099, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat in zijn vergadering van 
14 October 1935 de raad der gemeente Finste1·
wolde heeft besloten; 

a. artikel 13 van het R eglement van orde 
voor de vergadering van den raad dier ge
meente te lezen als volgt: 

,.A,·t. 13. Indien een spreker zich beleedi
gende uitdrukkingen, tegenover wien ook, ver
oorlooft, wordt hij door den Voorzitter tot de 
orde geroepen. 

In geval de spreker dan nog voortgaat zich 
beleedigende uitdrukkingen te veroorloven, 
ontneemt de Voorzitter hem het woord."; 

b. in te trekken zijn besluit van 11 J anuari 
1932, tot verwijzing van critiek op het Burger
lijk Armbestuur, voor zooveel bijzondere ge
vallen van annlastigheid betreft, naar de 
vergadering met gesloten deuren; 

Overwegende , wat het besluit sub a betreft, 
dat dit besluit artikel 13 van het Reglement 
van orde herstelt in zijn redactie van vóór 24 
Juli 1933, op welken datum de raad besloot, 
artikel 13 te doen luiden als volgt: 

,,Art. 13. Indien een spreker zich beleedi
gende uitdrukkingen, tegenover wien ook, ver
oorlooft, kan de Voorzitter hem voor den ver
deren duur der vergadering het woord ont
nemen ."; 

dat de raad, op advies van een commissie uit 
zijn midden, het besluit van 24 Juli 1.933 
heeft genomen uit overweging, dat voor een 
orde lij ken gang van zaken tijdens de rnads
vergaderingen het toekennen aan den voorzit
ter van straffe middelen ter handhaving der 
orde noodzakelijk was; 

Overwegende, wat het besluit, hierboven 
sub b vermeld, betre ft, dat de raad zijn be-
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sluit van 11 Januari 1932 heeft genomen uit 
overweging, dat behandeling van bijzondere 
gevallen van armlastigheid in openbare ver
gadering herhaaldelijk aan leiding had gegeven 
tot tendentieuse critiek en laster, hetgeen voor 
een behoorlijk functioneeren van het burgerlijk 
armbestuur in hooge mate belemmerend 
werkte; 

Overwegende, dat zich sedert het in werking 
treden van de raadsbesluiten van 24 J uli 1933 
en van 11 J anuari 1932 geen omstandigheden 
hebben voorgedaan, waaruit zou mogen wor
den a fgeleid, dat het toekennen van straffe 
middelen ter handhaving van de orde tijdens 
de raadsvergaderingen aan den voorzitter en 
het niet-behandelen in openbare vergadering 
van bijzondere gevall en van arml astigheid 
thans niet meer noodzakelijk zoude zijn ; 

dat derhalve van de beslui ten van den raad 
van Finste,·wolde, hierboven sub a en b ver
meld, verstoring van den ordelijken gang van 
zaken tijdens de raadsvergader ingen en belem
mering van een behoorlijke functioneering vau 
het burgerlijk armbestuur moet worden ge
vreesd, hetgeen in strijd moet worden geacht 
met het algemeen belang; 

Ge let op artikel 185 der gemeentewet; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

10 December 1935 , N°. 45); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 14 December 1935 , n° . 
29410, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemde bes lui ten van den raad der ge

meente Finste,·wolde van 14 October 1935 te 
vernietigen wegen strijd met het algemeen 
belang. 

Onze Minister van Binnenlanclsqhe Za ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en waarvan afschr ift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van R innenlandsr,he Zaken, 
J . A. de W i Id e. 
(Uitgeg. 27 Decemb.er 1935.) 

s. 717. 

18 Decembe,· 1935. BESLUIT, houdende aan
wijzing van overschotten op de begrooti ng 
van uitgaven van het Staatsbed djf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie voor 
h et d ienstjaar 1934, welke worden toege
voegd aan de daarnevens aangegeven kre
dieten voor het di enstjaar 1935. 

s. 718. 

18 December 1935. BESLUIT tot nadere wij
ziging van de Volksraadspositieregeli ng 
1926. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op artikel 89, derde lid , van de Indische 
Staatsregeling ; 

Overwegende : 
dat het noodzakelijk is de Volksraadspos,tie

regel ing 1926, zooals deze is gewijzigd en aan
gevuld , laatstelijk bij de ordonnantie van 28 
Maart 1934 (Indisch Staatsblad 1934, n°. 177), 
nader te wijzigen; 

dat omtrent een hiertoe door den Gouver-

neur-Generaal aan den Volksraad gezonden 
ontwerp-ordonnantie ook bij hernieuwdè be
handeling op den voet van het bepaalde in het 
eerste I iel van artike l 89 der Indische Staats
regeling geen overeenstemming is verkregen; 

dat het derhal ve noodzakelijk is de wijzi 
g ing aan te brengen bij Algemeenen Maat
regel van Bestuur; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Koloniën van 28 Novem
ber 1935, 4de Afdeeling, Bureau B .O. Z., n°. 
9· 

'Den Raad van State gehoord (advies van 10 
December 1935, n°. 61); 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 13 D ecember 1935, 
4cle Afdeeling, Bureau B.O.Z. , n°. 7; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. D e Volksrnadspositieregel ing 1926 

wordt gewijzigd als volgt : 
A. In artikel 1 wordt in plaats van " f 2100 

(twee duizend éénhondercl gul den)" gelezen: 
,, f 1800 (één duizend achthonderd gulde n) ". 

B. Artikel 1 2 wordt ge lezen a ls volgt: 
1. De maandelijksche toelage bedraagt f 700 

(zevenhonderd gulden). 
2. Dit bedrag wordt met f 35 (vijf en dertig 

gulden) verminderd voor eiken dag, waarop 
een lid een vergadering van het Coll ege of 
van een commissie uit het College niet heeft 
bijgewoond, tot een maximum van f 175 (één
honderd vijf en zeventig gulden), tenzij deze 
afwez ighe id door welbewezen ziekte of door 
het waarnemen van plichten als Gedelegeerde 
werd veroorzaakt . 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1936. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoer ing van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 18den December 1935. 

s. 719. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Colij n. 
(Uitgeg. 24 December 1935.) 

19 December 1935. WET, houdende w1J z1gmg 
van het tarief van invoerrechten in N ede,·
land.sch-l ndië en afwijking van de Indische 
Comptabiliteitswet. 

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

dat het wenschelijk is het tarief van invoer
rechten in N ederlandsch-Indië te wijzigen, zoo
mede te di en opzichte en ten behoeve van een 
verhooging van den tabaksaccijns in Neder
landsch-buli iJ artikel 16 der Indische Comp ta
biliteitswet buiten werking te stellen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. H et tarief van invoerrechten, be

hoorende bij artikel 1 der Indische T ariefwet, 
vastgesteld bij de wet van 29 December 1933 
(Nede,·landsch Staatsblad n°. 772; I ndisch 
Staatsblad 1934, n°. 1) , zooals d it laatstelij k 
is gewij zigd bij de wet van 30 N ovember 1934 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 628; hulisch 
Staatsblad n°. 676), wordt nader gewijzigd en 
aangevuld a ls volgt: 
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A. De onderdeelen I en II van post 122 
worden gelezen: 
I. sigaren en sigaretten .. .......... 100 kilo-

gram .......... .. f 100. 
I I. overige tot den post behoorende artikelen 

...... ...... 100 kilogram ............ f 160. 
B. Post 309 wordt gelezen: 
Sigarettenpapier, ook indien samengevoegd 

tot boekjes, zoomede sigarettenhulzen en dee
len van sigarettenhulzen voor zoover deze dee-
len zijn vervaardigd uit sigarettenpapier ...... .. . 
waarde ......... 12 %. 

C. In de Bijzondere bepaling behoorende bij 
post 931 vervallen de woorden "sigaretten
papier of sigarettenhulzen," en "post 309,". 

2. Met a fwijking van het in het vorig a r
tikel onder A bepaalde bedraagt het invoer
recht eenhonderd vijftig gulden per 100 ki lo
gram in hoofdsom voor sigaretten, welke, bij 
invoer in Nederlandsch-lndië na de inwerking
treding van deze wet, voorzien zijn van tabaks
accijnszegels naar den maatstaf van twintig 
ten honderd van den kleinhandelsprijs. 

3. Ten aanzien van het in artikel 1 bepaal
de, zoomede ten aanzien van een tegelijk daar
mede in Nederlandsch-lndië in te voeren ver
hooging tot dertig ten honderd van den ac
cijns op sigaretten en gekorven tabak, wordt 
artikel 16 der Indische Comptabiliteitswet 
(Nederlandsch Staatsblad 1925, n°. 328; I n
disch Staatsblad 1926, n°. 448) buiten werking 
gesteld. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een nader door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-l ndië te bepalen datum. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den De

cember 1935 . 

s. 720. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Staat, 
M inister van K ol oniën, 

H. Co I ij n . 
(Uitgeg. 19 December 1935.) 

19 Decembe,· 1935. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van den raad van 
Zuid-Beijerland van 31 Juli 1935, waarbij 
een bouwvergunning is verleend aan C. 
Andeweg Gzn. aldaar. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van B innenlandsche Zaken 
van 9 October 1935, n°. 8715 I N/P.B.R., af
deel ing V olksgezondhe id en van 19 October 
1935, n°. 25104, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; betreffende het besluit van den raad 
van Zuid-B eijerland van 31 Juli 1935 , waar
bij aan C. Andeweg Gzn. aldaar vergunning is 
verleend voor den bouw van een huis op het 
perceel kadastraal bekend sectie D . nos. 337-
339 ; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, tweede 
lid, van de Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd ind ien niet wordt voldaan 
aan de voorschriften , voorzoover daarvan geen 
vrij stelling is verleend; 

dat volgens de aanvraag van C. Andeweg 
Gzn. gebouwd zou worden aan een weg, dien 
verzoeker wil aanleggen en die, waar hij zou 
leiden naar de Dorpstraat, slechts 5 meter 
breed zou zijn; 

dat mitsdien niet wordt voldaan aan den 
eisch van artikel 9 van de bouwverordening 
van Zuid-Beijerland, volgens welken " nieuwe 
"aan te leggen straten minstens een breedte 
,, ( moeten) hebben van zeven meters", van 
welk voorschrift geen vrijstelling is verleend; 

dat bovendien voor den ontworpen weg geen 
rooilijnen zijn vastgesteld, zoodat n iet wordt 
voldaan aan den algemeenen eisch - inge
volge a rtikel 2 van de wet - dat voor a llen 
bouw een rooilijn moet gelden; 

dat ook hierom de vergunning had moeten 
worden geweigerd en het raadsbeslu it mits
dien is in strijd met de wet; 

Gezien de Gemeentewet; 
den Raa d van State gehoord, advies ·van 12 

November 1935, n°. 49 ; 
Gelet op het nader rapport van Onze Mi

nisters van Sociale Zaken en van Binnenland
sche Za ken van 25 November 1935, n° . 10448 
M/P.B.R., a fdeeling Volksgezondheid en van 
16 December 1935, n°. 28571, afdeel ing Bin
nenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld be luit van den raad . van Zuid

B eijerland te vernietigen wegens strij d met de 
wet. 

Onze Minister van Socia le Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslu it, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 19den December 1935. 
WILHELMINA. 

De M inis te,· van Sociale Zaken, 
M. S I i n ge n be r g. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. de W i I de. 

( Uitgeg. 14 Januari 1936.) 

s. 721. 

19 December 1935. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van burgemeester en 
wethouders van Vianen van 1 October 1935 , 
strekkende tot intrekking van het besluit 
van dat Coll ege, d.d. 2 J uli 1935 , waarbij 
is besloten den eisch van het bezit van het 
Diploma-Gemeentebela ngen voor de met 
1 November 1935 vaceerende betrekking 
van ambtenaar ter secretarie te laten ver
vallen en ter vervulling van evengenoem
de betrekking te benoemen den heer A. W . 
H. Baggerman te -Vianen. 

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

Binnenlandsche Zaken van 2 December 1935, 
n°. 25424, afdeeling Ambtenarenzaken, tot vei·
nietiging van het besluit van burgemeester en 
wethouders der gemeente Vianen van 1 Octo
ber 1935, strekkende tot intrekking van het 
besluit van dat College van 2 Juli 1935, waar
bij besloten werd: 

a. den eisch van het Diploma-Gemeentebe
l angen voor de met 1 Tovember 1935 vacee
rende betrekking van ambtenaar ter Secretarie 
te laten vervallen; 

b. ter vervulling van deze betrekking te be
noemen den heer A . ,v. H . Baggerman te 
Vianen ; 

Ovenvegende, dat tegen de intrekking van 
het beslotene sub a van het bes! uit van 2 J ui i 
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1935, op zichzelf beschouwd, bij Ons geen be
denking bestaat; 

dat tusschen het beslotene sub a en het be
lotene sub b van laatstgenoemd besluit even

wel een onverbrekelijk verband bestaat; 
dat n.l. door de intrekking van evengenoemd 

besluit, de benoeming van den heer A. W. H. 
Baggerman tot ambtenaar ter secretarie van 
de gemeente Vianen is komen te verva ll en ; 

dat de intrekking van voornoemd besluit 
niet geschied is uit hoofde van het feit, dat 
na de benoeming van den voornoemden heer 
Baggerman zou zijn geble ken, dat deze voo1· de 
vervulling van de functie waartoe bij benoemd 
was, in eenig opzicht ongeschikt zoude zijn, 
doch op grond van de overweging, dat door 
het ongedaan maken van deze benoeming de 
mogelijkheid zou ontstaan om dengene, die tot 
ontvanger der gemeente Vianen wa benoemd, 
tevens te benoemen tot ambtenaar ter secreta
rie dier gemeente; 

dat derbal ve bu1·gemeester en wethouders der 
gemeente Vianen in dezen het standpunt heb
ben ingenomen, dat de overheid ten opzichte 
van een door haar benoemden, doch nog . niet 
in dienst getreden functionaris geheel v1·ij is, 
om naar willekeur over de reeds plaats gehad 
hebbende benoeming te beslissen; 

dat de rechtszekerheid, waarop ook een reeds 
benoemde, doch nog niet in dienst getreden 
functionaris dient te kunnen rekenen, e ischt, 
dat een reeds plaats gehad hebbende benoe
ming niet weder zal worden ingetrokken, ten
zij mocht blijken, dat na deze benoeming fei
ten of omstandigheden , welke ten tijde der 
benoeming niet bekend waren, zich hebben 
voorgedaan, welke doen blijken, dat deze be
noeming in strijd is te achten met de wet of 
met het algemeen belang; 

dat echter in het onderhavige geval van 
zoodanige feiten of omstandigheden, welke de 
intrekking van de benoeming van den heer 
Baggerman voornoemd zouden re htvaardi
gen, niet is gebleken; 

dat mitsdien door het intrekken van de be
noeming van evengenoemde, de rechtszeker
heid is aangetast; 

dat een aantasting van de rechtszekerheid 
in strijd is te achten met het algemeen be
lang, zoodat alzoo het besluit van burgemees
ter en wethouder van Vianen van 1 October 
1935 moet geacht worden te zijn genomen in 
strijd met het algemeen belang; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
10 December 1935, n°. 47); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 December 1935, n°. 
25923, afdeel ing Ambtenarenzaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van burgemeester en wet

houders van de gem eente Vianen te vernieti
gen wegens strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoer ing van dit besluit, het
welk in het Staatsblad. zal worden geplaatst en 
waarvan afschri [t zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 31 December 1935.) 
L. &. l'I . 1935. 

s. 722. 

20 December 1935. WE'r tot w1Jz1gt11g van 
de wet van den 16den Mei 1934 (Staats
blad n°. 257) tot 1·egeling van het ver
richten van arbeid door vreemdelingen. 

B ijl . Hand. 2e KOJ1ner 1935/1936 n° . 203, 
1-6. ' 

Hamd. id. 1935/1936, blz. 422-424 . 
B ijl. Hand. l e Kamer 1935/1936, 11°. 203. 

blz. 1-2. 
Hand. id. 1935/1936, blz. 178- 180. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben 

dat het wenschelijk is de wet van den 16de~ 
Mei 1934 (Staatsblad n°. 257), tot regeling 
van het ven-ichten van arbeid door vreemde
] inge_n, in dier voege te wijzigen, dat een ver
goedrng geheven kan worden voor de uitrei
king van een vergunning tot het doen ver
richten van _arbeid door vreemdelingen, of van 
een verlengrng van een zoodanige vergunning• 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, en;. 
A1·t. I. Het tweede lid van artikel 2 van de 

wet van den 16den Mei 1934 (Staatsblad n•. 
267), tot regel ing van het verrichten van ar
beid door vreemde! ingen, wordt gelezen als 
volgt: 

2. In de vergunning wordt het t ijdvak be
p~~l d, ge_durende hetwelk zij zal gelden, ter
WIJi daarm mede voorwaarden kunnen worden 
opgenomen, welke de werkgever in acht moet 
nemen . De vergunning is vatbaar voor ver
lenging, al mede, bij niet-inachtneming van 
?e ge ~!de voorwaarden, voor tus chentijdsche 
rntrekkmg. De vergunn ing of een verlenging 
daarvan wordt .~iet uitgereikt, voordat de 
werkgever een b1J a lgemeenen maatregel van 
bestuur vast te stellen bedrag heeft betaald. 

Art. II. H et eerste lid van artikel 3 van 
voornoemde wet wordt gelezen als volgt: 

1: De werkgever, die in strijd met een be
sluit, als m artikel 2 bedoeld, arbeid doet ver
rich!en .~onder in het bezit te zijn van een 
schriftehJke vergunning van of vanwege Onzen 
voornoemden Minister, of zonder inachtneming 
van de daarin opgenomen voonvaarden, wordt 
gestraft met hechten is van ten hoogste één 
maand of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden. 

. Art. III. Deze wet treedt in werking met 
mgang van den dag volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 
WILHELMINA. 

D e M inis t er van Sociale Zaken 
M. S I i n g e n b e r g. ' 

De Minister van Buitenlandsch.e Zaken 
DeGraeff. ' 

De Minister van Handel 
Nijverheid en (Jcheepvaart: 

H. G e 1 1 s s e n. 
(Uitgeg. 20 December 1935.) 

73 
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s. 723. 

20 D ec,em be,· 1935. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
en aanvulling van de Tabaksaccijns-ordon
nantie (lrul,is ch Staatsblad 1932, n°. 517). 

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

Staat, Minister van Koloni ën, van 19 Novem
ber 1935, 2de Afdeeling, n°. 9; 

Overwegende, dat het wenschelijk is krach
tens artikel 89, derde lid, der Indische Staats
regeling de T abaksaccijns-ordonnantie (Indisch 
Staatsblad 1932, n°. 517) te wijzigen en aan 
te vull en en eenige daarmede verband hou
dende regelingen te treffen; 

Gelet op artikel 70 der Indische Staatsrege-
1 ing en op artikel 3 der wet van 19 December 
1935 (Staatsblad n°. 719 ); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 November 1935 , n°. 37); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 December 1935, 2de 
Afdeeling, n° . 1 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I . De T abaksaccijns-ordonnantie (In

disch Staatsblad 1932 n°. 517) wordt gewijzigd 
en aangevuld als volgt: 

A . Artikel 3 wordt gelezen : 
l. De accijns wordt niet geheven van bin

nen het tolgebied geteelde, gekorven tabak, 
welke niet voor den verkoop in het k le in is 
verpakt, noch van zoodanige tabak, welke voor 
den verkoop in het klein is verpakt in gebrui
kelijke inheemsche verpakking, een en ander 
voor zoover bij de bereiding van die tabak 
geen urrogaten of hulp toffen zijn gebez igd 
en zij niet met vreemde bestanddeelen, dan 
wel met van bui ten het tolgebied afkomsti ge 
tabak is vermengd. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde in 
dit artikel wordt verstaan onder: 

a. ,,verpakt": hetzij geheel of gedeeltelijk 
in verpakkingsmateriaal gewikkeld, hetzij door 
gebruikmaking van eenig bindmateriaal tot 
eene a fzonderlijke hoeveelheid samengevoegd ; 

b. .,niet voor den verkoop in het klein ver
pakt": niet verpakt, dan wel verpakt in a fzon
derlijke hoeveelheden van méér dan het voor 
kl einverpakkingen toegelaten gewicht, als be
doeld in het v ierde lid van artikel 27; 

c. ,, voor den verkoop in het klein verpakt 
in gebru ikelij ke inheemsche verpakking": ver
pakt in afzonderlijke hoeveelheden van ten 
hoogste het onder b bedoeld gewicht, met 
gebruikm aking uitsluitend van inheernsch ver
pakkings- of bindmateriaa] als boomblad, 
krandjangs, bamboekokers, al of niet gedrnog
de pl antenstengels, h almen en a l hetgeen ver
der, naar het oordeel van den directeur van 
financiën, daarmede op één lijn te stell en is. 

3. De vrijstel] i ng wordt niet genoten, in
di en bij niet verpakte tabak in a fzonderlijke 
hoeveelheden van ten hoogste het in het tweede 
lid, onder b, bedoeld gewicht, dan wel bij 
tabak in gebruikelijke inheemsche verpakking 
voor den verkoop in het kl e in verpakt papier, 
maisblad of eenig ander artikel is bijgevoegd, 
dan wel de tabak of de verpakking op een iger
le i wijze is voorzien van een naam of merk in 
den vorm van een etiket, stempel als anders
zins. 

B. In artikel 7 wordt voor de slotwoorden 
,,met vijftig ten honderd" gelezen: 

met zeventig ten honderd voor zoover s iga
retten en gekorven tabak en met vijftig ten 
honderd voor zoover de overige tabaksprnduc
ten betreft. 

C. Artikel 10 wordt gelezen: 
l. De accijns bedraagt: 
a. voor sigaretten en gekorven tabak: der

t ig ten honderd van den kle inhandelsprijs; 
b. voor de overige aan den accijns onder

worpen tabaksproducten: twintig ten honderd 
van den kleinhandelsprijs. 

2. In gevall en van twij fel of verschil van 
gevoelen, of aan den accijns onderworpen 
tabaksproducten behooren tot die, genoemd 
onder a van het vorig lid, dan wel tot di e, 
bedoeld onder b van dat lid, wordt beslist door 
den di recteur van financiën. 

D . Het tweede lid van arti kel 14 wordt 
gelezen: 

2. Zegels, welke niet op de voorgeschreven 
wijze zijn aangebracht, zoomede zegels bestemd 
voor de voldoening van den accijns van twintig 
ten honderd, aangebracht op tabaksproducten , 
waarvoor een accijns van dertig ten honde1·cT 
is verschuldigd, worden als niet aangebracht 
beschouwd. 

E. Na artikel 32 wordt ingelascht een 
nieuw artikel 32a, luidende: 

Met gesloten kle inverpakkingen, voorzien 
van ongeschonden zegels, worden voor de toe
passing van de bepalingen in dit hoofdstuk 
ge lijkgesteld verpakkingen, welke, nadat de 
overeenkomstig artikel 12 aangebrach te zegels· 
bij ambtel ijke opnemingen verbroken zijn ge
worden, volgens terzake door den directeur van 
financi ën te stellen regelen zijn voorzien van 
ambtelijke sluitzegels, waal'Yan vorm en kl eur 
bij of krach tens regeeringsverordening worden 
vastgesteld . 

F . A a n artikel 53 wordt, met gelijktijdige 
nummering van het bestaande artikel tot lid 
1, toegevoegd een tweede lid , luidende: 

2. Met gebruikte zege ls, a ls in het vorig 
lid bedoeld , worden voor de toepassing van dit 
a rtikel gelijkgesteld gebru ikte ambtelijke sluit
zegels, als bedoeld in arti kel 32a . 

G. In artikel 55 worden tusschen de woo1·
den "zegels" en "namaakt" ingevoegd de 
woorden "dan wel de in a rt ikel 32a bedoelde 
ambtelijke slu itzegels". 

H. In artikel 56 vervallen de woorden "ge
bru ikte" en "ongebruikt" , zoomede de voor 
deze woorden geplaatste komma's, en wordt 
twee malen instede van "zegels" gelezen 
,,zegels of ambtelijke sluitzegels". 

I. In arti kel 57 worden tusschen de woor
den "zegels" en "verkoopt" ingevoegd de 
woorden " of gebruikte ambtelijke slui tzegels 
gebru ikt," . 

J. In artikel 62 wordt instede van "vij f 
en twintig" gelezen: ,,tien" . 

K . In artikel 64 wordt instede van " vijf
t ig" gelezen "vijf en tw in t ig". 

Art. II. 1. U it de fabrieken en uit loka
len, a ls bedoeld in het eerste lid van a1·tike l 
26 der Tabaksaccijns-ordonnantie (Indisch 
Staatsblad 1932, n°. 517) , mogen s igaretten, 
voorzien van zegels bestemd voor de voldoe
ning van den accijns van twintig ten honderd, 
nog in het vrij e verkeer worden gebracht ge-
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durende één week na de inwerkingtreding van 
dit besluit. 

2. Van buiten het to lgebied mogen sigaret
ten en aan den accijns onderworpen gekorven 
tabak, voorzien van zege ls a ls in het eerste 
lid bedoeld, nog in het vrije verkee r worden 
gebracht: 

a. voor zoover betreft producten betrokken 
uit Europa, Afrika of Amerika: gedurende 
vier maanden na de inwerkingtreding van dit 
besluit; 

b. voor zoover betreft producten betrokken 
uit Azië of Australië : gedurende twee m aan
den na de inwerkingtreding van di t beslui t . 

Art. III. De op het tijdstip van inwerking
tred ing van dit beslui t zich in het vrije ver
keer bevindende, zoomede de krachtens het 
bepaalde in het vorige artike l nà dat tijdstip 
in het vrije verkeer gebrach te sigaretten en 
gekorven tabak, welke zijn voorz ien van zegels, 
bestemd voor de voldoen ing van den accijns 
van twintig ten honderd , mogen binnen het 
tolgebied nog worden vervoerd, verkoch t, te 
koop aangeboden of afgeleverd gedurende één 
jaar na de inwerkingtreding van dit besluit. 

Art. IV. Dit beslui t t reedt in werking met 
ingang van een nader door den Gouverneur
Generaal van Nederland,ch- l ndië te bepalen 
tijdstip . 

Onze Minister van K oloniën is belast met de 
uitvoering van dit bes! uit, dat in het Staats
blad zal worden geplaat t en waarvan afsch rift 
zal worden gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 20sten December 1935. 

s. 724. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Col ij n. 
(Uitgeg. 21 December 1935.) 

20 Deumber 1935 . WET, houdende goedkeu
ring van de op 23 November 1933 te 
Rome gesloten internationale overeenkom
sten omtrent het goederenvervoer en het 
reizigers- en bagagevervoer per spoorweg. 

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

dat de op 23 November 1933 te Rome gesloten 
internationale overeenkomsten omtrent het goe
derenvervoer en h et reizigers- en bagagever
voer per spoorweg, alvorens te worden be
krachtigd, ingevolge artikel 58 der Grondwet 
de goedkeuring der Staten-Generaal behoeven; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
E enig artikel. 

De in afdruk nevens deze wet gevoegde, den 
23 November 1933 te Rome gesloten interna
tionale overeenkomsten omtrent het goederen
vervoer en het reizi gers- en bagagevervoer 
per spoorweg, worden goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 
De Minis ter van Waterstaat, 
van Lidth d e Jeuda 

De Minister van B uitenlandsche Zaken, 
De G ra e f f . 

D e Minister van Justitie, v a n S c h a i k . 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 17 Januari 1936. ) 

Fransche tekst. 

CONVE 'TION IN'l'EUN A'l'ION ALE 
concernant Ie transJ)ort des march andlses 

J)ar Chemlns de rer (C.I. M.). 

L'ALLEMAGNE, L'AUTRICHE, LA BEL
GIQUE, LA BULGARIE, LE DA EMARK, 
LA VILLE LIBRE DE DANTZIG, L'E
SPAG E , L'ESTONIE, LA FINLANDE, LA 
FRANCE, LA GRÈCE,LA HONGRIE, L'ITA
LIE, LA LETTONIE, LE LIECHTENSTEIN, 
LE LUXEMBOURG, LA NORVÈGE, LES 
PAYS-BAS, LA POLOG E , LA ROUMA-

IE, LA SUÈDE, LA SUISSE, LA TCHÉ
COSLOVAQUIE, LA TURQUIE, LA YOU
GOSLAVIE, 

avec la participation des dé légués de la 
Commiss ion de Gouvernement du Terri toire 
du Bass in de la Sarre, 

ayant reconnu l a néce sité de réviser la 
Convention internationale concernant Ie trans
port des march andises par Chemins de fer 
signée à Berne Ie 23 octobre 1924 en confor
mité de ]'art. 60 de lad ite Convent ion, ont 
résolu de conclure une nouvelle Convention à 
eet effet et sont convenus des articles suivants : 

TITRE PREMIER. 

OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTIO 

C he,nins de / er et transports auxquels 
s'applique la Convention. 

Article premier. § l. La présente Conven
t ion s'applique à tous les envois de marchan
dises remis au transport avec une lettre de 
voiture directe pour des parcours empruntant 
les territoires d' au moins deux des Etats con
tractants et s'effectuant exclusivement par des 
ligues inscr ites sur la liste établie conformé
ment à l'article 58 de la présente Convention. 

§ 2. Sont toutefois exceptés de l'applica
tion de Ja ptésente Convention: 

1 °. Les envois dont les points de départ et 
d'arrivée sont situés sur Ie territoire d'un 
même E tat e t qui n'empruntent Ie territoire 
d'un autre Etat qu'en transit: 

a. lorsque les !ignes par lesquelles s'effec
tue Ie transit sont exploi tées par un Chemin 
de fer de l 'Etat de départ; 

b. même !orsque les I ignes par Jesquelles 
s'effectue Ie transit ne sont pas exploitées par 
un Chemin de fer de l'Etat de départ, si les 
Chemins de fer intéressés ont conclu des ar
rangements particul iers en vertu desquels ces 
transports ne sont pas oonsidérés comme iu
ternationaux. 

2°. Les envois entre gares de deux Etats 
limitrophes, si les transports sont effectués sur 
tout Ie parcours par des Chemins de fer de 
l 'un de ces E tats, à la condit ion toutefois que 
l'expéditeur, par Ie choix du formulaire de 
lettre de voiture, revendique Ie régime du 
règlement intérieur appl icable à ces Chem ins 
de fer et qu'aucun de ces Etats ne s'y oppose. 

Dispositions relatives aux transports combinés. 

Art. 2. § 1. Peuvent être inscrites sur la 
li ste prévue à l'article premier, <m sus des 



1935 20 DE CEM BER (S. 724) 1156 

Chemi ns de fer, des lignes régulières de ser
vices automobiles ou de navigation complétant 
des parcours par voie ferrée et effectuant les 
transports internationaux sous la 1·esponsabilité 
d'un Etat contractant ou d'un Chemin de fer 
inscrit sur la liste. 

§ 2. Les entreprises de ces I ignes sont sou
mises à toutes les obligations imposées et sont 
investies de tous Jes droits reconnus aux Che
mins de fer par la présente Convention, sous 
réserve des modifications résultant nécessaire
ment des modal ités différentes du transport. 
Ces modifications ne peuvent, toutefois, pas 
déroger aux règles de responsabilité établ ies 
par la présente Convention. 

§ 3. Tout Etat qui désire faire inscrire sur 
la liste une des lignes désignées au § 1, doit 
prendre les mesures utiles pour que les modi
fications prévues au § 2 soient publiées dans 
les mêmes formes que les tarifs. 

§ 4. Pour les transports internationaux em
pruntant à la fois des chemins de fer et des 
services de transport autres que ceux qu i sont 
définis au § 1 ci-dessus, les Chemins de fer 
peuvent établ ir en commun avec les entreprises 
de transport intéressées, des dispositions tari
faires appliquant un régime juridique diffé
rent de celui de la présente Convention, afin 
de tenir compte des particularités de chaque 
mode de transport. IJ s peuvent, dans ce cas, 
prévoir l'emploi d'un titre de transport autre 
que celui qui est prévu par la présente Con
vention. 

Objets exclus du transport. 

Art. 3. Sont exclus du transport aux condi
tions de la présente Convention, sous réserve 
des dérogations prévues au § 2 de l'article 4: 

1 °. les objets dont Ie transport est réservé 
à l'administration des postes, ne fût-ce que 
sur l ' un des territoires à parcourir; 

2°. les objets qui, par leurs dimens,ons, 
leur poids ou leur conditionnement, ne se prê
teraient pas au transport demandé, à raison 
des aménagements ou du matériel, ne fût-ce 
que de l'un des Chemins de fer à emprunter; 

3°. les objets dont Ie transport serait in
terdit, par des dispositions légales ou par 
mesure d'ordre public, ne fût-ce que sur l'un 
des Etats à emprunter ; 

4°. sauf exceptions indiquées dans !'Annexe 
I à la présente Convention : 

A. Les matières suiettes à explosion, savoir: 
a. Explo ifs de mines ou de tir; 
b. Munitions; 
c. Inflammateurs et pièces d'artifice; 
d. Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous 

pression; 
e. Matières qui, au contact de !'eau, déga

gent des gaz inflammables ou facilitant la 
combustion. 

B. Les matières sujettes à l'inflammation 
spontanée; 

C. Les matières répugnantes ou susceptibles 
de produire une infection. 

Objets adrnis au trampo1·t sous cm·taines 
conditions . 

Art. 4. § 1. Les objets ei-après désignés 
sont adrois au transport avec la lettre de vo i
ture internationale, sous les conditions indi
quées ei-après: 

1 °. les objets désignés dans 1 'Annexe I , ,à, 
la présente Convention sont adm is ~ous les 
conditions qui y sont fixées; 

2°. les transports funèbres sont adm is sou 
les condi tions sui vantes: 

a. Ie transport est effectué en grande vi
tesse, sous la garde d'une personne qui l'ac
compagne, à moins que Ie trnnspo1·t en petite 
vitesse ou la dispense d'escorte ne so ient ad
mis sur tous les Chemins de fer participant au 
transport ; 

b. les frais de transport sont obi igatoire
ment payés au départ; 

c. Ie transport est soumis aux lois et règle
ments de police de chaque Etat, à moins qu'il 
ne soit réglé par des Conventions spéciales 
entre plusieurs Etats; 

3° . Jes véhicules de chemins de fer roulant 
sur leurs propres roues sont admis, à la con
dition qu'un Chemin de fer vérif ie que Je 
véhicuJe est en état de oirculer et l'atteste 
par une inscription sur Ie véhicule ou par un 
certificat spécial; les locomotives, tenders et 
automotrices doivent, en outre, être accom
pagnés d'un agent compétent fourni par l'ex
péditeur, notamment pour assurer Ie grais
sage; 

4°. les animaux vivants sont admis dans 
les conditions ei-après: 

a. les envois d'animaux vivants doivent être 
accompagnés d'un convoyeur fourni par l'ex
péditeur, à moins qu' il ne s'agisse d'animaux 
de petite taille remis au transport dans des 
cages, caisses, paniers, etc., bien clos; toute
fois, !'accompagnement n'est pas exigé en cas 
d'exceptions prévues par des tar ifs directs in
ternationaux ou par des accords intervenus 
entre Chemins de fer; 

b. l'expéditeur doit se conformer aux pre
scriptions de police vétérinaire des Etats d'ex
pédition, de destination et de transit. 

5°. les objets dont Ie chargement ou Ie 
transport présenterait, de !'avis du Chemin 
de fer expéditeur, des di ffioul tés spéciales à 
raison des aménagements ou du matériel d'un 
ou plusieurs des Chemins de fer empruntés, 
ne sont admis que sous des cond itions parti
culières à déterminer dans ohaque cas. 

§ 2. Deux ou plusieurs Etats contractant 
peuvent conven ir, par des accords spéciaux, 
soit que certa in objets exclus par la présente 
Convention seront adrois au transport inter
national entre ces Etats sous oertaines con
ditions, soit que les objets dé ignés dans !' An
nexe I seront admis sous des conditions moins 
rigoureuses que celles qui sont prévues par 
!' Annexe I même. 

Lorsque des accords de ce genre admettent 
au transport des objets exclus du transport 
d'après les prescriptions de !'Annexe I, ces 
accords doivent être communiqués à !'Office 
centra! des transports internationaux par Che
mins de fer qui porte à l'ordre du jour de la 
prochaine séance de la Commission d'Experts 
les dispositions de l'Accord spécial, ayant 
trait à cette admission, à moins que ces dispo
sitions n'aient déjà été examinées et repous
sées par la Commission. 

Les Chemins de fer peuvent auss i, au moyen 
de clauses appropriées insérées dans leurs ta
rifs, soit admettre oertains objets exclus du 
transport, soit adopter des conditions moins 
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rigoureuses pour les objets admis condition
nellement. 

Obligation pou,· le Chernin de / er de 
transporter. 

Art. 5. § 1. Tout Chemin de fer soumis à la 
présente Convention est tenu d'effectuer, en se 
conformant aux conditions de oelle-ci, tout 
transport de mal'Chandises admis en vertu de 
cette Convention, pourvu que: 

a. l'expéditeur se conforme aux pre cr ip
tions de la Convention; 

b. Ie transport so it possible avec les moyens 
ord inaires de transport; 

c. Ie transport ne soit pas empêché par des 
circonstances que Ie Chernin de fer ne pouvait 
pas éviter et auxquelles il ne dépendait pas 
de lu i de remédier. 

§ 2. Le Chemin de fer n'est tenu d'accepter 
les objets <lont Ie chargement, Ie transborde
rnent ou Ie déchargement exige l' emploi de 
moyens spéciaux que si les gares ou ces opé
rations doivent être effectuées disposent de ces 
moyens. 

§ 3. Le Chemin de fer n'est tenu d'accepter 
que Ie envois <lont Je transport peut être ef
fectué sans délai; les prescriptions en vigueur 
à la gare expéd itrice déterminent les cas ou 
cette gare est tenue de prendre provisoirement 
en dépót les envois ne rem pi issant pas cette 
condition. 

§ 4. Les envois doivent être expéd iés dans 
1'ord1·e de letir acceptation au transport sauf Ie 
cas prévu au paragraphe sui vant. 

§ 5. Si l'intérêt public ou les nécessités de 
l'exploitation l'exigent, l'autorité compétente 
peut décider que 

a. Ie service sera suspendu en totali té ou 
en partie; 

b. certaines expéditions seront temporaire
ment exclues ou admises seulement sous cer
taines conditions ; 

c. certa ines expéditions bénéfici eront tem
porairement de priorités. 

Ces mesures doivent être portées à la con
naissance du public. 

Tout Chemin de fer peut refuser les envois 
dont Ie transport serait empéché par des 
restrictions de oe genre. 

§ 6. Toute infraction aux di spos itions de 
eet article pourra donner I ieu à une action en 
réparation du préjudice causé. 

TITRE II. 

DU CONTRAT DE TRANSPORT. 

CH APITUE PRE ~llE H. 

f ornrn et conflltlou s du contrat de 
tra.usport. 

T eneur et jo1'1ne de la l ettre de voiture. 
Art. 6. § 1. L'expéditeur doit présenter 

pour toute expédition internationale soumise 
à la présente Convention une lettre de vo iture 
conforme au formulaire qui constitue !'An
nexe II à la Convention. 

Le format du formu laire de la lettre de 
voitlll'e peut toutefois être 1·éduit par voie de 
dispositions tarifaires pour certains trafics 
entre pays lim itrophes. 

Les formulaires de lettre de voiture doivent 

être imprimés sur papier a ecrire blanc, ré
sistant; ils portent, pour la grande vitesse, 
deux bandes rouges d'un centimètre au moins 
de !argeur, l'uue au bord supérieur, l'autre au 
bord inferieur, au recto et au verso. Pour Ie 
duplicata de la lettre de voiture il peut être 
fait usage de papier bleu-clair . 

§ 2. Les tarifs internatiouaux ou les ac
cords entre Chemins de fer détermi nent la 
langue dans laquelle doivent être imprimés les 
formulaires des lettres de voiture. A défaut de 
dispositions de tarifs ou d'accords, les forrnu
laires doivent être imprimés dans une des 
langue officielles de l'Etat expéditeur ; ils 
doivent, en outre, contenir un texte français, 
ou allemand·, ou ital ien, et ils peuvent con
tenir toutes traductions en d' autres langues 
jugées utiles. 

L a partie à remplir par l 'expéd iteur cloit 
toujours être rédigée dans une des I angues of
ficielles du pays de départ. Les traductions 
nécessaires doivent faire l'objet de disposi
tions des tarifs i nternationaux ou d' accords 
spéciaux entre les hemins de fer. A défaut, 
l 'expéd iteur doit joindre une traduction en 
français, en allemand, ou en ital ien. 

Le Chem in de fer peut ex iger que les indi
cations et déclarations à porter par l' expédi
teur sur la lettre de voiture et, Ie cas échéant, 
sur les annexes jointes à cell es-ci soient faites 
en caracoores I ati ns. 

§ 3. Les parties du formulaire encadrées de 
lignes grasses doivent être remplies par Ie 
Chemin de Eer, les autres par l'expécliteur. 
L'expéditeur doit obi itérer, au moyen d'une 
barre, les cadres qu'il la isse en blanc. 

§ 4. Le choix du formulaire de lettre de 
voiture blanc ou du formulaire à bandes rou
ges indique si la marnhandjse est à trausporter 
en petite ou en grande vitesse. La demande 
de la grande vitesse sur une partie du par
cours et de la petite vitesse sur l'autre partie 
n'est pas admise"sauf accord spécial entre tous 
les Chemins de fer intérnssés. 

§ 5. Les lettres de voiture surchargées ou 
grattées ou celles sm· lesquelles on a collé des 
morceaux de papier ne sont pas admises. Les 
ratures sont tolérées à l a condition que l'ex
péditeur les approuve par sa signature et 
qu'il inscr ive les quantités rectifiées en toutes 
lettre , quand il s'agit du nombre ou du poids 
des colis. 

§ 6. Les mentions portées sur la lettre de 
voiture doivent être écr ites ou imprimées en 
caracoores indéléb il es . 

Les mentions suivantes sont obi igatoires: 
a. Ie lieu et la date de l'établissement de 

la lettre de voiture; 
b. la désignat ion du Chemin de [er expé

diteur; 
c. la dés ignation du Chem in de fe1· destina

taire et cell e de la gare destinataire, avec to u
tes les spécifications nécessaires pou1· éviter 
toute confusion entre les cliverses gares desser
vant soit une même loca l ité, soit des localités 
portant Je même nom ou des noms analogues; 

d . Ie nom et l'adresse du destinataire. Une 
seule personne, firme ou ra ison socia le do it 
être indiquée comme destinata ire. L'indication 
comme destinataire de la gare ou du chef de 
la gare destinataire n'est adrn ise que si Ie 
tarif appl icable Ie permet expressément. Les 
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a<fresses n'indiquant pas le nom du destina
taire, telles que "à l'ordre de ... " ou "au por
teur du duplicata de la lettre de voiture", ne 
sont pas autorisées; 

e. La désignation de la nature de la mar
chandise, l'indication du poids ou, à défaut, 
une indication analogue, conforme aux pres
criptions du Chemin de fer expéditeur. Lors
que les lois ou règlement du pays de départ 
autor isent l'expéditeur à remettre ses envois 
sans mention du poids ou de l'indication en 
tenant lieu, ce poids ou cette indication sont 
inscrits par Ie Chemin de fer expéditeur. En 
outre, il y a lieu d'indiquer: pour les envois 
par col is de détail , Ie nombre, la description 
de ]'emballage, les marques, numéros ou, à 
défaut, la mention que les col is portent l' adres
se du destinataire; pour les envois <lont Ie 
chargement incombe à l'expéditeur , la sé rie, 
Ie numéro et les marques de propriété du wa
gon . Les marchandises doivent être désignées : 
celles qui figurent dans ]'Annexe I , sous le 
nom qui leur est donné dans cette annexe; 
les autres marchandises, lor que l'expéditeur 
entend revendiquer un tarif déterminé, sous Ie 
nom qui leur est donné dans ce tarif, et dans 
tous les autres cas, sous la dénomination, co r
respondant à leur nature, usitée dans Ie com
merce. 

Si l'espace réservé sur la lettre de voiture 
pour la spécification des marchandises est in
suffisant, la désignation des articles doit être 
faite sur des feuill es de mêmes dimensions que 
ce document, soigneusement attachées à ce lui
ci et signées par l'expéditeur. La lettre de 
voiture doit mentionner l'existence de ces feuil
les. Si Ie poids total de l'envoi est indiqué, 
cette indication doit être portée sur la lettre 
de vo iture même; 

/. l 'énumération détaillée des pièces requi
ses par les douanes, octrois, autorités fi scales 
ou de pol ice et au tres autorités administratives 
et qui sont jointes à la lettre de voiture ou 
ment ionnées comme déposéei; dans une gare 
désignée ou dans un bureau de douane ou de 
toute autre autorité; 

g. la signature de l 'expéditeur ainsi que 
l'indication de son nom, de son prénom et de 
son adresse complétée, s'il le juge utile, par 
son adresse té légraphique et téléphonique. L a 
s ignature peut être imprimée ou remplacée 
par Ie timbrn de l'expéditeur, si les lo i et 
règlements en vigueur à l a ga1·e expéditrice Ie 
permettent. Une eule personne, firme ou ra i
son sociale doi t figurer sur la lettre de voiture 
comme expéditeur. 

La lettre de voiture doit en outre, Ie cas 
échéant, contenir toutes Jes autres indications 
prévues dans la présente Convention, 11otam
ment les suivantes: 

h. la mention "en gare (bureau restant)" 
ou la mention " livrable à domicile", à la con
dition que ce dernier mode de 1 ivraison soit 
applicable dans la gare destinata ire (article 
16, § 2); 

i . la demande des tarifs à appliquer, no
tamment des tarifs spéciaux ou exceptionnels 
prévus au § 10 de l'article 11 et à l' article 34; 

k . le montant de la somme représentant 
l 'intérêt à l a 1 i vraison décla ré conformément 
à l'article 35 ; 

l. l'indication des frais que l'expédi teur 

prend à sa charge, conformément a ux disposi 
tions de l'article 17; 

m . Ie montant du remboursement grevant la 
marchandise et des débours qui auraient été 
acceptés par Ie Chem in de fer, comme il est 
dit à l'article 19; 

n. l'itinéraire réclamé et l'indication des 
gares ou doivent s'accomplir les opérations de 
douane ou d'octroi, a ins i que les vérifications 
ex igées par les autorités fiscales ou de police 
et autre autorités administratives; 

o. les indications relatives aux formalités 
exigées par les douanes, octrois, autorités fis 
cales ou de police et autres autor ités admini
stratives conformément à l'article 15. 

§ 7. Il n'est permis d'in érer dans Ja lettre 
de voiture d'autres déclarations que si e lles 
sont prescrites ou admises par les lois et règle
ments d'un Etat ou par les tarifs, et ne sont 
pas contraires à l a présente Convention. 

Il est interdit de remplacer la lettre de 
voiture par d'autres p ièces ou d'y a jouter 
d'autres documents que ceux qui sont prescrits 
ou admis par la présente Convention ou par 
Jes tarifs. Toutefois, lorsque les lois et règle
ments en vigueur à la gare expéditrice le 
prescr ivent, l'expéditeur doit établir, outre la 
lettre de voiture, une pi' ce destinée à être 
conservée par Ie Chemin de fer pour lu i servir 
de preuve du contrat de transport. 

§ 8. Il est inte rdit de comprendre dans une 
même lettre de voiture des objets qui ne peu
vent être chargés les uns avec les autres sans 
inêonvénients et sans in fraction aux prescr ip
tions des douanes, octrois, autor ités fiscales , de 
police ou autres autorités administratives. 

§ 9. Les marchandises <lont Ie chargement 
incombe à l'expécl ite ur doivent être accompag
nées de lettres de vo iture distinctes, ne compre
nant aucun objet <lont la manutention incombe 
au Chemin de fer. 

Des lettres de voiture distinctes doivent être 
également établies pour les objets dés ignés à 
l'article 4, en tant qu'il s'agit d'objets <lont Ie 
cha1·gement en commun ou avec d'autres m a r
chand ises est interdit. 

§ 10. Une même lettre de voiture ne peut 
comprendre que Ie chargement d'un seul wa
gon, sauf pour les objets indivisibles ex igeant 
plus cl'un wagon. Toutefois, cette règle n' est 
pas app licable lorsque les prescriptions parti 
cul ières au trafic <lont il s' agi t ou les tari fs à 
appliquer autorisent pour la totalité du par
cours l'ex pédition de plusieurs wagons avec la 
même lettre de voiture. 

§ 11. L'expéditeur est autorisé à insére r au 
bas du verso de la lettre de voiture, mais à 
titre de s imple information pour Ie de tina
taire et sans qu'il en résulte ni ob li gation ni 
responsabilité pour Ie Chemin de fer, des men
tions qui se rapportent à ]'envo i, comme par 
exempl e: 

,,Envoi de N." ; 
,,Par ordre de . , 
,,A la disposition de N." ; 
"Pour être réexpédié à 
,,Assuré auprès de N."; 
"Pour la ligue de navigation N ou pour le 

navire N."; 
" Provenant de la ligne de navigation N 

ou du navire N." ; 
,,Pour la ligne de service automobile r."; 
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,,Provenant de la ligne de se rvice automo-
bile N." ; 

,,P our Ja li gne aérienne N." ; 
" Provenant de Ja ligne aérienne 
,,Pour l'exportation à destination de N.". 

R esponsabili té pou,· l es énonciations de la 
l ettre de voiture. Su,·t'axes . M esu,·es à 

pl'endre en cas de su,·charge. 
Art. 7. § 1. L'expéditeur est responsable 

de l 'exactitude des indications et déclarations 
insorites par ses oins dans la lettre de voi
ture ; il supporte toutes les conséquences ré
sultant du fait que ces déclara tions ou indica
tions ser a ient irrégul ières, inexactes, incorn
p lètes ou inscrites ai ! leurs qu'à la place ré
servée à chacune d'e ll es; si cette place est in
suffisante, une mention portée à cette même 
place par l'expéditeur renverra à l'endroit de 
la lettre de voiture ou se trouve Ie complé
ment de l'inscription. 

§ 2. Le Chem in de fer a toujours Ie droit 
de vér ifie r si ! ' envoi 1-épond aux énonciations 
de la lettre de voiture et si les mesures de 
sécur ité prescrites par l' Annexe I ont été ob
servées . 

S'il s'agit de la vérification du conten u de 
]'envoi, l'expéditeur ou Ie destinatai re doit 
être invi té à y assister, selon qu'e ll e a I ieu à 
la garn expéditrice ou à la gare destinataire . 
Si l' intéressé ne se présente pas ou si la véri
ficat ion a lieu en cours de route et à défaut 
d 'aut res prescr iptions léga les ou réglemen
taires en vigueur dans Ie pays ou la vérif ica
tion a l ieu, cel Ie-ei doit se faire en présence 
de deux témoins étrangers au Chem in de fer. 
L e Chemin de fer ne peut cependant procéder 
à une vérification du contenu en cours de 
route qu'à la condi tion que cette opération soit 
commandée par Ie nécessités de l 'exploitation 
ou par les règlements de douane, d'octro i, 
d'autori tés fi scales ou de pol ice ou d'autres 
autorités administratives. 

Si Ie résultat de la vérification diffère des 
indications de la lettre de voiture, il doit 
être inscri t da ns cell e-ci_ Si la véri fication a 
lieu à la gare expéditrice, J'inscription doit 
également être fa ite dans Ie dupl icata de la 
lettre de voiture, lorsqu'il se trouve entrn les 
mains du Chemin de [e r. Si !' envoi ne répond 
pas aux énonciations de la lettre de voiture, 
les frais occas ionnés par la véri ficat ion grè
vent la marchandise, à moins qu'il s n' a ient 
été payés sur place. 

§ 3. Les lois e t règlements de chaque Etat 
déterm inent les conditions clans lesque ll es Ie 
Chemin de fer a Ie dro it ou est tenu de con
state,· ou de contröler Ie poids de la marchan
dise ou Ie nombre des co lis, a ins i que la tare 
réel Ie des wagons. 

L e Chemi n de fer est tenu d'indiquer dans la 
lettre de voiture Ie résultat des constatations 
faites a u su jet du poids, du nombre des co l is, 
a in i que de la tare rée lle des wagons. 

§ 4. En cas de pe age des charges com
plètes stn· un pont à bascule, Ie poids est dé
terminé en déduisant du poids tota l du wagon 
chargé la tare inscrite sur Ie wagon, à mains 
qu 'une ta re d iffé ren te ne résulte d'un pesage 
spécial du wagon vide. 

§ 5. En cas soit d'i nd ication ou de dé la
ration irrégulière, inexacte ou incomplète pou-

vant avoir pour conséquence de fa ire accepter 
des objets exclus du transport en vertu du 4° 
de l'article 3, ou de faire bénéfi cier !'envoi 
d'un prix de transport p lus réduit, so it d'in
observation des mesures de sécurité prescrites 
dans l' Annexe I , soit de surcharge d'un wagon 
cha rgé par l 'expéditeur, une surtaxe do it être 
payée sans préjud ice du paiement complémen
ta ire de la di fférence des fra is de transport et, 
s'i l y a li eu, de toute indemnité pour Ie dom
mage éventuel , ainsi que des sanctions pénales. 

L a surtaxe est déte1minée ainsi qu'il suit: 
a. En cas soit de déclaration irrégul ière, 

inexacte ou incompl ète des marchandises ex
clues du transport en vertu du 4° de l'article 
3, ou des marchand ises dénommées à I' Annexe 
I, soit d' inobservation des mesures de sécuri té 
prescrites dans cette Annexe, la surtaxe est la 
suivante: 

Pour les marchandises exclues du transport 
en vertu du 4° de l' a rticl e 3 .... .. ... 15 fra ncs. 

Pour les marchandises dénornrnées à !'An-
nexe I: 

Classe I , groupe 1 a .. .... .. .... .. . 15 francs. 
Classe I, grou,,es 1 b, 1 c et 1 d 10 francs. 
Classe I, groupe 1 e, et Classes 

II et III . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 5 francs. 
Classes IV, V et VI .... .. ......... 1 franc. 

pa r ki logramme de poids brut du colis entier. 
Si les prescriptions en vigueur pour Ie tra

f ic intérieur du Chemin de fer sur lequel la 
contravent ion a été découverte prévoient des 
surtaxes moins é levées, ce sont ces derniè res 
qui sant perçues. 

b. En cas de dénomination indiquant d'une 
maniè re irréguliè re, inexacte ou incomplète 
la nature d'une expédition comprenant des 
marchandises autres que celles qu i sont prévues 
sous Ia lettre a du présent paragraphe, ou en 
général en cas de déclaration pouvant, d'une 
manière quelconque, fa ire bénéfi oier !'envoi 
d'un tarif plus réduit que celui qui e t effec
t ivement applicable, la surtaxe est égale a u 
double de la différence entre Ie prix de trans
port depuis Ie point de départ jusqu'au point 
de destination régulièrement applicable avec 
la dénomination irrégulière, inexacte ou in
complète et celui qui a urait dû être perçu, si 
l a dénomina tion avait été réguliè re, exacte et 
complète. 

Lorsqu'un envo i est constitué par des ma r
chandises taxées à des prix différents et que 
Ie poids de chacune d'ell es peut être déterminé 
san difficul té, la surtaxe est calcul ée d'après 
la taxe appl icable à chacune des marchandi
ses, si ce mode de ca lcul fait ressortir une 
surtaxe plus réduite. 

c. En cas d'indication d'un poids infér ieur 
au poids réel, la surtaxe est égale a u dou ble 
de la diffé rence entre Ie prix de transport du 
poids déclaré et celui du poids constaté, de
puis la gare expédi tr ice jusqu'à la gare desti
nataire. 

d. En cas de surcharge d'un wagon chargé 
par l'expéditeur, la surtaxe est égale à six 
foi s Ie prix applicable au transport, entre la 
gare expéd itrice et Ja gare dest inata ire, du 
poids en excédent sur la limite de cha rge. I l 
y a urch a rge quand la charge d'un wagon 
dé passe la I irni te de cha rge défini e de la ma
nière uivante: 

Lorsqu'un wagon ne porte qu'une seule in-
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scription relative au poids du chargem en t qu ' il 
peut 1·ecevoir, cell e-ci est cons idérée comme 
indiquant l a charge normale; la lim ite de 
cha rge est a lors égale à cette charge norm a le 
a ugmentée de cinq pour cent . 

Lorsqu ' un wagon porte deux inscr iptions, 
ce lle qui indique Ie tonnage Ie p lus faibl e 
détermine l a ch arge normale; celle qu i indi
q ue le tonnage Ie plus élevé déterm ine l a li 
m ite de charge. 

e. S' il y a, pour un même wagon, indioation 
d' un poids infé rieur au poids réel et surcharge; 
les sm·taxes relatives à ces deux infractions 
sont perçues cumu lativement. 

§ 6. L es surtaxes à percevoir conformément 
au § 5 c i-dessus grèvent la marchandise t rans
portée, quel que so it Ie I ieu ou ont été con
statés les fa its qui les j ustifient. 

S i l a valeu r de la m archandise ne oouv re 
pas Ie montant des surtaxes ou s i Ie destina
ta ire re fuse la marchandise, Ie surplus de la 
créance résul tant des surtaxes doit être payé 
par l' expédi teur. 

§ 7. L a su rtaxe n' est pas due: 
a. en cas d'indication inexacte du po ids, 

lo rsque Ie pesage par Ie Chemi n de fer est 
obligato ire d 'après les règles en vigueur à Ja 
gare expédi trice; 

b. en cas d'indication inexacte du poids ou 
en oas de surch a rge, s i l 'expéd iteur a cl emandé 
clans Ja lettre de vo iture que Ie pesage so it fa it · 
par Ie Chemin de fer; 

c. en cas de surcharge occas ionnée, au cours 
du transport, pa r des influences atmosphéri 
ques, s i l' expédite ur p ro uve qu' il s'est con
formé, en ch argeant Ie wagon, aux p rescri p
t ions en vig ueur à l a gare expéditr ice; 

d. en cas d' augmentat ion de poids survenue 
pendant Ie t ransport, sans qu' il y a it surcharge 
si l'expéditeur p rouve que cette augmentation 
est due à des c irconstances atmospbériques; 

e. en cas d'ind ication inexacte du poids 
(sans qu'il y a it su rcharge), lorsque la diffé
rence entre Ie poids indiqué da ns la lettr e de 
vo iture et Ie poids oonstaté ne dépasse pas 
deux pou1· cent du po ids déclaré. 

§ 8. Quand la surch arge d' un wago n est 
constatée par l a gare expédi tr ice ou pa r une 
gare intermédi a ire, l 'exoédent de charge peut 
être retiré du wagon, même s'il n'y a pas lie u 
de percevoir u11e su rtaxe. L'expédite ur est , 
s' il y a li eu, invité sans retard par l' intermé
d ia ire de la gare expédi t rice à fa ire connaître 
comment il entend disposer de l' e.xcédent de 
charge. 

La s urch a rge est taxée, po ur Ie parcou t·s e f 
fectué d'après le prix de transport appliqué 
au chargement principal , avec la surtaxe pré
vue au § 5 c i-dessus, s'il y a l ie u ; en cas de 
cléchargemen t, les frai s de cette opération son t 
perçus d'après Ie tarif des frai s accessoires du 
Chemin de fe r qui l ' effectue. 

S i l' expédi teur prescrit de renvoyer ou de 
réexpédier l a surnharge, e ll e est trn itée comme 
un envoi isol é . 

Conclusion d:u contrat de tra:nspo1·t . D 11plicata 
de la lettre de voiture. 

Art. 8. § 1. Le contrat de transport est concl u 
dès que la gare expédi t ri ce a acoepté a u trans
port l a marchandise avec l a lettre de voi ture. L a 
gare expédi tr ice constate l' accep tation en a p-

posant sur la lettre de voiture son timbre por
tant l a date de l 'acoeptation. 

§ 2. L'appos ition du timbre doit avoir l ieu 
immédiatement après la r emise de la tota li té 
de !'envo i fa isant l' objet de la lettre de voi t ure 
et Ie paiement des fra is que l' expéditeur p rend 
à sa charge. Cette apposition do it avoir l ieu 
en p résence de l'expéditeur si ce dernier Ie 
demande. 

§ 3. A près l 'apposition du timbre, la lettre 
de voiture fa it p reuve du contrat de t r a nspott. 

§ 4. Toutefois, en ce qui concerne les mar
chandises dont Ie cba rgement incombe à l'ex
pédi teur en vertu des p rescr ipt ions des tarifs 
ou des conventions passées avec lui , lorsque de 
tell es conventions sont autori sées à la ga ,·e ex
péditr ice, les énonciations de la lettre de rn i
ture relatives soit au poids, so it au nombre des 
coli s, ne font p1·euve cont ra Ie Ch emin de fer 
que si la vér if ication de ce po ids et du nom bre 
des colis a été fa ite par Ie Cbemin de fer et 
constatée sur la l et tre de vo iture . 

§ 5. L e Cbem in de fe r est tenu de ce rt if ier, 
par l' apposit ion du t imbre à date, la récep
t ion de la m arcb a nd ise et Ia date de 1 ' accep
tation au transpor t sur le duplicata de la lettte 
de vo iture qu i doit lui être présenté par l'ex
pédi teur en même temps que l a lettre de vo i
ture. 

Ce d uplicata n' a la valeur ni de la lettre de 
vo iture accompagna nt ]'en vo i, n i d'un con
na issement. 

'l'm·i fs. l nterdic tion de traités part·iC1tliers. 

Art. 9. § 1. Les pr ix de trnnsport et les 
fr a is accessoires sont cal cul és conformément 
a ux ta rifs légalem ent en vi gueur et dûment 
publ iés dans cb aque E ta t. 

Toutefo is, la publ ication des tari fs interna
t ionaux n'est obli gatoire que da ns les Etats 
dont les Chemins de fe r pa rti cipant à ces tarifs 
comme réseaux de départ et d'arri vée . 

L es m ajorations de ta rifs inte rnationaux et 
a utres di spos it ions qui a ura ient pour effet de 
rendre plus r igoureuses les condi t ions de trnns
port prévues par ces tari fs, n'entrent en vi
gueur que qu inze jours au plus töt après leur 
pub! ication. 

Les tarifs doivent contenir toutes les indica
t io ns nécessaires au calcul des pri x de trans
port et des frais accessoires et spécifier , Ie cas 
échéant, les conditions dans lesque ll es il sera 
tenu compte d u change. 

§ 2. Les tarifs doivent fa ire oonna ître tou
tes l es condi t io ns spécia ]es a ux di vers tra ns
ports, et notamment l a vitesse à laquell e ils 
s' appliquent. S i, pê>ur to utes les marchand ises 
ou pom; cer ta ines d'entre e lles, ou polll" cer
ta ins parcours, un Chemin de fe t· a une tari
fication ne comportant qu'une seul e vi tesse, 
cette tarification peut être a ppliquée a ux 
t r anspotts effeotués tant aveo lettre de voi tm e 
blanche qu'avec lettre de vo itu re à bandes 
rouges, sous les condi t ions de dé la i de lin-ai
son qui résul tent , pour chacune de ces lett res 
de voi ture, des di spos it ions d u § 4 de l'a rt icle 
6 et de l' article 11. 

Les tarifs cloivent être appliqués à to us les 
intéressés d'une m anière uniforme. Leurs con
ditions sont val a bles pourvu qu' elles ne soient 
pas contra ires à la présente Convention , sinon 
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elles sont considérées comme nulles et non 
avenues. 

§ 3. Tout traité particulier qui aurait pour 
effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs 
une réduction sur les pr ix des tarifs est for
mellement interdit et nul de plein droit. 

Toutefois, sant autorisées Jes réductions de 
prix dûment publiées et égalem ent accessibles 
à tous aux mêmes conditions, a ins i que cell es 
qui sant accordées so it pour Ie serv ice du 
Chem in de fer, so it pour Ie se rvice des ad
ministrations pub! iques, soit au profit d'reuvre 
de bienfaisance. 

§ 4. Il n'est perçu au profit des Chem ins 
de fer, en sus des prix de transport et des 
divers frais acce soires prévus par les tarif , 
aucune somme autre que les dépenses faites 
par eux, tell es que droits de douane, d'octroi, 
de police, frai s de camionnage d ' une gare à 
l'autre non indiqués par Ie tar if, frais de ,·é
parations à !'emballage extérieur ou intérieur 
des marchandises nécessaires pour en assurer 
la conservation et autres dépenses analogues. 
Ces dépenses doivent être dûment constatées 
et décomptées à part sur la lettre de voiture à 
laque!Te les pièces justificatives doivent être 
jointes. Quand Ie paiement de ces dépenses 
incombe à ]'expéditeur, les pièces justificative 
ne sónt pas livrées au destinataire avec l a 
lettre de vo iture, mais ell es sont remises à 
l 'expéditeur avec le compte des fr ais, comme il 
est dit à l 'article 17. 

L e montant des urtaxes a ins i que le motif 
de leur perception doivent être mentionnés 
dans Ia lettre de voiture. 

Calcul des taxes. It inéi'ai?-es. 

Art. 10 . Pour Ie calcul des taxes et la dé
term ination des itinéraires les règles su ivantes 
doivent être observées : 

a. Si l 'expéd iteur a prescrit sur la lettre de 
voiture l'itinéraire à su ivre, les prix de trans
port sant calculés par eet itinérnire. 

La désignation des gares ou doivent s'effec
tuer les formalités ex igées· par les douane , 
octrois, autorités fiscales ou de pol ice et au tres 
autor ités administratives équivant à une pres
cri ption cl' i ti néraire. 

b. Si l'expédi teur a prescrit dans la lettre 
de voiture seulement les tarifs à appliquer, Ie 
Chemin de fer applique ces tarifs, en tant que 
la prescription suffit à déterminer les gares 
entrn lesquelles Jes tarifs revendiqués devront 
être appliqués. Le Chemin de fer choisi t par
mi les itiné1·aires sur lesquels ces tar ifs sant 
vala bl es au jour de Ja conclusion du .contrat de 
transport l'i tinéra ire qui lui pafaît Ie plus 
avantageux pour J' expéditeur. 

c. Si l'expéditeu,· a prnscrit dans la lettrn 
de voiture Je pa iement à l'avance du port 
jusqu'à une station intermédia ire, clans les 
conditions prévues a u § 2 de l' article 17, Ie 
Chem in de fe r choisit parmi les itinéraires 
qui passcnt par ladite station intermédiaire 
celui qui lui paraît Ie plus avantageux pour 
l'expédi teur. Les prix de transport sant ca l
culés par l 'itinéra ire choisi par Ie Chemin de 
fer. 

d. Si, dans l es cas prévus sous les lettres 
a et c ci-dessus, il ex iste un tarif direct inte r
national entre la ga re expéditri ce et la garll 

destinataire sur l ' itinérairn revendiqué sou 
la lettre a ou entre l a gare expéditrice et celle 
qui est indiquée sous la lettre c. ce tarif est. 
appliqué, pourvu qu 'au moment de l'expédi
t ion, son application ne so it pas subordonnée 
à des conditions qui ne seraient pas rnmpl ies . 

e. Si les indicatio ns données pat· l' expédi 
teur ne su ffisent pas à détermine r complète
ment l ' itiné ra ire ou l es tarifs ou s i certaines 
de ces indications sont incompatibl es, Ie Che
min de fer choisi t l'i t inéraire ou Ie tarifs qui 
lui paraissent les plus avantageux pour l'ex
péditeur. Il se conforme toujours a ux indica
tions de la lettre de voiture en ce qui con
cerne les gares visées sous la lettre a, a l inéa 
2, et, autant que possible, aux autres prescrip
tions de l'expéditeur. 

Toutefois, s'il ex iste un tarif direct inter
nationa l en tre la gare expédit,·ice et la garn 
destinataire, ce tarif est appliqué pou,·vu que 
l'itinéraire qu'il déterm.ine ob erve , le cas 
échéaut, les prescriptions de la lettre de vo i
ture concernant les gares visées sou la lettre 
a, alinéa 2, et que son application ne so it pas 
subordonnée à d'autres conditions qui ne se
raient pas rempl ies. 

/. D a ns tous les cas prévus oi-dessus, Jes 
délais sont ca lculés par l ' it inéraire revendiqué 
par l' expéditeur ou chois i par Ie Chem in de 
fer . 

g . Le Chem in de fer ne peut, ho rs les cas 
visés au § 5 de l' a r t icl e 5 et a u § 1 de l'ar
ticle 23, effectuer Ie transport par u ne autre 
voie que l'itinérail'e indiqué pat· l'expéditeur 
qu'à la condition : 

1 °. que les prix de transpo rt e t les délai 
de livraison ne so ient pas supér ieurs a ux prix 
et délais calculés par l'i ti néra ire que l'expédi
teur ava it indiqué; 

2°. que les form al ités ex igées par les doua
nes , octrois, autor ités fi scales ou de police et 
autres autorités administratives, a insi que Ie 
rav itai l lement des an in,aux v ivants, a i ent tau
jours I ieu a ux stations dés ign'êes par l 'expé
di teur. 

L'expéditeur est avisé que Ie t ransport a 
lieu par une voie autre que celle qu'il a pres
crite. 

h. D ans les cas visés aux lettres b, c et e 
Ie Chemin de fer n' est responsable d 'un dom
mage résultant du choi x de l'itinéraire ou des 
tarifs qu'en cas de dol ou de faute lourde. 

i. Si Ie Chemin de fe,·, en exécutiou des 
dispositions de l a lettre d et du deuxième 
a li néa de l a lettre e c i-dess.us, a appl iqué un 
tarif dirnct irtternational comportant une taxe 
plus élevée · que ce lle que l 'on obtient, sur Ie 
même pa rcours, par la soudure d' autres tarifs 
et si les conclitions d'appl ication de ces der
niers tarifs sant rem pi ies, Ie Chem in de fer est 
tenu de rembourser l a différe nce en plus à la 
demande de l'ayant d ro it. 

Délais de l ivraison. 

Art. ll. § l. Les dé la is de livraison ne 
do ivent pas dépasser les maxima su ivants: 

a. pour la grande vitesse: 
1°. dé lai d'expédition .............. 1 jour ; 
2°. dél ai de t ransport, par frac-

tion indivisible de 300 kilomètres de 
distance d'application des tarifs 1 jour; 

b. pour la petite vitesse: 
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1 °. déla i d 'expédit ion .. ............. ... 1 jour ; 
2°. déla i de t ranspor t, par frac-

t ion indi visible de 150 kilomètres de 
d i tance d 'application des tarifs ... ... 1 jour . 

§ 2. Lorsque ]'envo i em prunte p lus ieurs ré-
eaux reliés par rails, Ie déla i de tran po rt 

-est calculé su r la di sta nce totale entrn la gare 
expédi trice et la gare destinata ire; Ie dé lai 
d'expédit ion n'est compté qu'une seule foi s, 
,que! que so it Ie nom bre des réseaux empr untés . 

§ 3. L es lois et règlements de chaque E tat 
déte ,·m inent dans quelle mesure les Chemins 
de fer soumis à leur au tor ité ont la facu lté de 
f ixe,· des dé la is supplémentaires dans les cas 
.suivants: 

a. pour les transports qui empruntent: 
soit la mer ou les voies navigables inté

rieures par bac ou par bateau, 
o it une rnu te ne comportant pas de vo ie 

fer rée, 
soit certa ins raccordements re liant deux 

1 igne d'un même réseau ou de réseaux d i ffé-
1·ent.s, 

o it une ligne seconda ire, 
so it une ligne dont les rail s n'o nt pas l'écar

tement norm al ; 
b. à !'occas ion de c ircon tances extraord i

na ires de nature à déterminer: 
soit un développement anormal du traf ic; 
soit des d iff icu ltés anormales pour l 'explo i

tation . 
§ 4. L es déla is supplémenta ires motivés par 

les c irconsta nces ment ionnées sous la lettre a 
du § 3 oi-dessus do ivent figurer dan les tarifs . 

Les déla is suppl émentaires prévus ous la 
lettre b du § 3 doivent être pub) iés et ne peu
vent entrer en vigueur avant leur pub) ioation. 

§ 5. L e déla i de l ivra iso JJ p rend cours à 
partir de l'heure de minuit après l'acceptation 
au t ransport de la marchandise, prévue au 
§ 1 de l'a rt icle 8. 

§ 6. Le délai est observé si, avant son 
-exp iration, la m archandise est remise ou son 
an ivée notifiée so it au destinata ire, so it à l a 
per onne autorisée à Ia recevoi r en vertu des 
règlements du Chemin de fer qui do it effec
tuer la l ivra ison. Les lois et règlements de 
chaque E tat déterm inent les formes dans les
quel les la remise de la lettre d'avis est con
statée. 

Pour les envo is qui ne sont pas livrés à do
mic il e pa r Ie Chemi n de fe ,· et qui ne do ivent 
pa fa ire l 'objet d ' un av i d'arrivée, Ie délai 
de I ivraison est observé si, avant son expira
t ion, la marchandise est à la d isposition d u 
-destinata ire, à ]a gare destinata ire. 

§ 7. Les déla is de l ivra ison cessent de courir 
pendant tout Ie séjour qu' entraî ne l' accom
p lissernent des fo rmal ités ex igées par les doua
ne, octrois, a utori tés fiscales ou de police et 
autres autorités adrn inistratives, a insi que pen
<:lant toute interruption du t ra fi c empécha nt 
ternpora irement de commencer ou de cont inue r 
Je traDsport et ne résul tant pas d'une faute 
irnputable au Chernin de fer. 

Les déla is cessent également de courir pen
dant l 'exécution des opérations prévues aux §§ 
2 et 3 de l ' article 7 et penda nt la durée d' un 
arrêt causé pa r une rnod ification du contrat de 
transport ordonnée par l 'expédi teur en vertu 
d e 1 'article 21. 

En outre , pour Ie · transport des anirna ux vi-

vants, les déla is de livra ison ·cessent de courir 
pendaJJt l a durée: 

a. du séjour de ces an irn aux dans l es gares
abreuvo irs; 

b. des arrêts résu ltant d 'une mesure de 
police; 

c. de la v isite vétérinai re. 
L'effet des in terrupt ions des déla is de I i

vra ison p révues par Ie p résent article est sub
ordonné à la condit ion que Ie Chemin de fe r 
a it ind iqué leur rnotif et leur durée da ns la 
lettre de vo iture . 

§ 8. P our les envois en petite vi tesse, les 
dé lais de l ivra ison cessent de courir les di 
manches et jours fé riés légaux . 

Pour les envois en grande vitesse, lorsque 
Ie jour qui su it cel u i de l'acceptation a u trans
port est un dimanche ou un jour fér ié légal, Ie 
dé la i commence à couri r un jour plus ta rd . 
De même, lorsque Ie dern ier jour du déla i de 
l ivra ison est un d imanche ou un jour fér ié lé
ga l, Ie déla i n'expire que Ie lendemain. Toute
fo is, ces dispositions ne s' appliquent pas aux 
envois de grande v ite se pour lesquels les 
gares sont ouvertes, so it da ns Ie pays expéd i
teur , so it dans Ie pays destinata ire, les ·dima n
ches et jours fér iés. 

§ 9. Lorsque da n uu E tat les lois ou les 
règlements édictent l ' in terrupt ion totale ou 
partielle du transport en grande v i.tesse des 
marchand ises Ie d ima nche et certains jours 
féri és légaux, les dé la is de I ivra ison sout a ug
mentés en conséq uence. 

§ 10. Lorsque, d'après les lois et règlements 
d'un Etat, il peut être créé des tarifs spéciaux 
ou exceptionuels à p ri x réd ui ts et à délais 
a llongés, les Chemins de fe r de eet E tat peu
vent auss i app liquer ces ta rifs à déla is a l
longés dans Ie trafic international. 

Et(J)t de la ma1·chandise. Emballage. 

Art. 12. § 1. Lorsque Ie Chemin de fer 
accepte a u transport une rna rchandise présen
ta nt des signes ma nifestes d'avarie, il peut 
ex iger que l'état de cette rn archandise fasse 
l'objet d'une mention spécia le sur la lettre de 
vo iture. 

§ 2. Lorsque la nature de la rnarchandise 
ex ige un emball age, l 'expédi teur doit l'em
ball er de telle sorte qu'elle so it p réservée de 
perte totale ou partielle et d'avarie en cours 
de transport et ne r i que pas de porter dom
mage aux personne , au matériel ou aux autres 
marchand ises. 

L 'emballage doit, d'ai ll eu rs, être confo rme 
aux presoript ions des tar ifs et règlements d u 
Chemin de fer expédi tem. 

§ 3. Si l 'expéd ite,,r ne s'est pas conforrné 
aux prescriptions d u § 2, Ie Chemi n de fer 
peut so it refuser )' envo i soit ex iger que l' expé
diteur reconna isse, su r la lettre de vo iture, 
!'absence d'emball age ou l'état défectueux de 
]'emball age en donnant une description exacte 
de celui-ei. 

§ 4. L'expéditeur est responsable de toutes 
les conséquences de ]'absence d'ernba llage ou 
de son état défectueux. I l est tenu, notam
ment, de réparer Ie préjudice que Ie Chernin 
de fer aurait subi de ce chef . Si la lettre de 
voitu re ne mentionne pas Ie défaut d'embal
lage ou son état défectueux, la p reuve de ces 
vices incombe au Chemin de fe r . 
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§ 5. Lorsqu'un expéditeur a l'habitude d'ex
péd ier, de la même gare, des marchandises de 
même nature nécess itant un emball age, et de 
Jes remettre, soit sans emballage, soit sous le 
m ême emballage défectueux, il peut se dispen
ser de satisfaire pour chaque expédition aux 
prescriptions du § 3, en déposant dans cette 
gare une déclaration géné rale confmme a u 
modèle constituant !'Annexe III à la présente 
Convention. Dans ce cas , la lettre de vo iture 
doit conten ir mention de la déclaration génó
rale remise à la gare ex péditrice. 

§ 6. Sauf exception expressément prévue 
dans les tarifs, l'expéditeur est tenu de mun ir 
les colis de déta il (charges incomplètes) de 
marques extér ieures claires et indélébiles, ne 
permettant aucune confusion et concordant par
faitement avec celles qui sont indiquées su r 
la lettre de voiture. Il est tem, , en outre, 
d'apposer sur chaque col is de détai l une éti
q uette ind iquant en caractères indé lébi les la 
ga re destinata ire . Le nom et l'adresse du desti
nataire doivent être également inscrits, s i cela 
est prescrit par le règlement appl icabl e au 
Chemin de fer expédi teur, soit à déco"t.1vert so it 
sous un repl i de l 'étiquette qui ne se rait ouvert 
qu'à défaut de la lettre de voiture. 

Les anciennes inscriptions ou étiquettes do i
vent être obli té rées ou enl evées par l'expédi 
tem. 

§ 7. Sauf exception expressément prévue 
dans les tarifs, ne sont pas transportés autre
ment que par wagons compl ets les objets fra
giles (tels que la verrer ie, l a porcelaine, l a 
poterie) , les objets qui s'éparpil lern ient dans 
les wagons (tels que les noix , les fruits, les 
fourrages , les p ierres), a insi que les marchan
dises qui pourraient salir ou détériorer les 
autres coli s (tell es que le charbon, la chaux , 
la cendre, les terres ordinaires, les terres à 
couleur ), à moins que ces marchand ises ne 
so ient emball ées ou fice lées de tel Ie sorte qu 'el
les ne puissent se br ise r, se perd re, salir ou 
dété riorer d' aut res col is. 

P ièces à founiir pou,· l'accoinplissen,ent de~ 
fonnalités exigées par l es douanes, octrois, 

autorités f iscal es, de police et aut,·es 
a-utor·ités adnnin·istmtives. F erme-

tu,·e do-uani ère. 

Art. 13. § 1. L'expéditeur est tenu de join
dre à la lettre de voiture les pièces qui sont 
nécessa ires à l 'accompl issement des forma! ités 
à remplir , avant la I iv ra ison de la marchan
di se au destinataire, vis-à-v is des douanes, oc
trois, autor ités fiscales ou de pol ice et autres 
a utorités administra tives. Ces pièces doivent 
concerner uniquement les march andises faisant 
l 'objet d'une même lettre de voiture, à moi11s 
que les prescriptions administrati ves ou les 
tari fs n'en disposent a ut rement. 

Lorsque des p ièces de ce genre ne peuvent 
être jointes à la lettre de voiture parce qu'el
les sont déposées dans une gare, dans un bu
reau de douane ou de toute autre autor ité, la 
lettre de voiture doi t contenir l'indication 
précise de l ' endroit ou ell es sont déposées. 

§ 2. Le Chemin de fer n'est pa tenu d'exa
miner si les pièces fournies sont exactes et suf
fisantes. 

L 'expéditeur est responsable envers le Che
min de fer de tous dommages qui pourraient 

résu lter de !'absence, de l'insuffisance ou de 
l' irrégu larité de ces pièces, sauf Ie cas de faute 
de la part d u Chem in de fer. 

Le Chemin de fer est responsable, au même 
titre qu 'un commiss ionnaire, des ccnséquences 
de la perte ou de l'utilisation inexacte des 
p ièces mentionnées sur la lettre de voiture et 
qui acccmpagnent ce document, ou sont dépo
sées entre ses mains; toutefois , l ' indemn ité 
qu'i l a ura à paye r ne devra jamais être supé
rieure à ce l Ie qui sernit due en cas de pe rte 
de la marcha ndise. 

§ 3. L'expéditeur est tenu de se conformer 
aux prescript ions doua niè res au su jet de !'em
ball age et du bachage des m a rchand ises. Le 
Chemin de fe r peut refuser les envois <lont la 
fermeture douan ière est endommagée ou dé
fectueuse. 

S i l' expéd iteur n'a pas emballé ou baché les 
marchandises conformément aux prescr iptions 
douan iè res, le Chemin de fer a Ie droit d'y 
pourvoir. L es fra is sont à la cha rge de la ma r
chandise. 

CHAPITRE II. 

ExécuUon du contrat de tran sport. 

R e,ni-se ai, transport et charge,nent des 
inarchandises. 

Art. 14. § 1. L a rem ise au transport des 
marcha nd ises est régle pa r les lois et règle
ments en vigueur à la gare expéditri ce. 

§ 2. Le chargement incombe soit au Chemin 
de fe r, soit à l'expéditeur, sa lon les presc,·ip
tions en vigueur à la gare expéditrice, à moins 
que la présente Convention ne renferme d'au
tres di spositions ou que la lettre de voiture 
ne mentionne un accord spécia l co nel u entre 
l'expéd iteur et Ie Chemin de fer. 

§ 3. Les ma rcha ndi es doivent être trnns
portées soit en wagons couverts , so it en wa
gons découverts, so it en wagons spéciaux 
aménagés, so it en wagons découvert.s bächés, 
selon les indications des tarifs directs inte rna
tionaux, à moi ns que la présente Convention 
ne contienne d'autres prescriptions à eet égard . 
S'il n'y a pas de tari [s directs i nternationaux 
ou s' il s ne contiennent pas de dispositions à 
ce sujet, les prescriptions en v igueu r à l a 
gare expéd itrice font règle pour tout Ie par
cours . 

Fo,-,nal ités exigées pa,· l es douanes, oc t,·o is, 
autorités f iscales o-u de police et aut res 

auto1·ités ad,ninistratives . 

Art. 15. § 1. En cours de route, les forma
] ités exigées par les douanes, octrois, autor ités 
fi sca les ou de pol ice et autres auto r ités ad
ministratives sont remplies par Ie Chemin de 
fer. Celui-c i est li bre, sous sa propre responsa
bilité, de oonfier oe so in à un commiss ionn a ire 
ou de s'en cha rger lui-même. Dans l'un et 
l' autre cas, Ie Chemin de fer assume les obli 
gations d'un comm iss ionnaire. 

Toutefois, l'expéditeur peut, soit par lui 
même, soit par un m andataire dés igné da ns la 
lettre de voiture, assister aux opérations pré
vues à l' a l inéa c i-clessus pour fournir tous 
rense ignements et présenter toutes observa
tions uti les, sans qu' en résulte pour lui Ie 
droit de prendre possess ion de la marchand ise 
ou d'effectuer les opérations. 
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Si l'expédi teu1· a désigné pour l'accomplisse
ment des formalités exigées par les douanes, 
oct1·ois, autorités fiscal es ou de police ou 
autres autorités administratives, une gare 011 
les prescriptions en vigueur ne permettent pas 
d'accomplir ces formalités, ou bien s'i l a 
prescrit, pour ces opérations, tout autre mode 
de procéder qui ne peut pas être exécuté, Ie 
Chemin de fer opère de la façon qui lui paraît 
être la plus favorable aux intérêts de l'ayant 
droit et fait connaître à l'expéditeur les me
sures prises. 

Est assimilée à une demande d'accomplisse
ment des formalités douanières par Ie Chemin 
de fe1·, l a mention "franco de douane" inacrite 
par l'expéditeur en lettre de voiture. Dans ce 
cas, Ie Chemin de fer peut, à son choix, ac
compl ir cette opération en cours de route ou 
bien à l a gare destinatai re. 

§ 2. Sous réserve de l' exception prévue au 
quatrième alinéa du § 1 du présent article, 
lorsque la gare destinataire est pourvue d'un 
bureau de douane, si la lettre de voiture 
prescrit le dédouanement à l'arrivée ou si, en 
]'absence de cette prescription, la marchandise 
arrive à destination sous régime de douane, 
Ie destinataire a Ie droit d'accompl ir, à l a 
gare destinataire, les form al ités de douane. 
S'il use de ce droit, il doit acquitter au préa
labl e les frais grevant ]'envoi et retirer la let
tre de voiture. 

Le Chemin de fer peut procéder comme il 
est dit au § 1 si, dans un délai prévu par les 
règlements en vigueur à la gare destinataire, 
le destinataire n'a pas retiré la lettre de 
voiture. 

Livraison. 

Art. 16. § 1 . Le Chemin de fer est tem, de 
1 ivrer au destinataire, à l a gare destinataire 
indiquée par l'expéditeur, la lettre de voiture 
et la marchandise contre quittance et pa iement 
du montant des créances ré ultant de l a lettre 
de voiture . 

L'acceptation de la lettre de voiture oblige 
Ie destinataire à payer au Chemi n de fer Ie 
montant des créances résul tant de la lettre de 
voiture. 

§ 2. La l ivraison des marchandises, ai nsi 
que l'obligation éventuell e du Chemin de fer 
de remettre la JUarchandi e au domicile du 
de tinataire, soit dans la locali té 011 est située 
la gare destinataire, soit dans une autre lo
ca li té, sont réglées conformément aux lois et 
règlements applicable au Chemin de fer 
cha rgé de la I ivraison . 

§ 3. Après l'arrivée de la marchandise à la 
gare destinata ire, Je destinata ire a Ie droit de 
demander au Chemin de fer de lui remettre 
la lettre de voiture et de lui livrer la mar
chandise. Si la perte de la ma rchandise est 
établie ou si la ma rchandise n'est pas arrivée 
à l' expiration du délai prévu au § 1 de ]'art. 
30, le destinata ire est autorisé à fa ire valoir 
en son propre nom vis-à-vis du Chemin de fer, 
les droits résu ltant du contrat de transport, à 
condition d'exécuter préalabl ement les obi iga
tions que ce contrat lui impose. 

Paie1nent de.s frai.s de transport. 

Art. 17. § 1. Les frais afférents au trans
port (prix de transport, fra is accessoires et 

autres frais urvenant en cours de route) sont 
payés soit par l'expéditeur, sont par Ie desti
nataire, conformément aux dispositions ci
dessous. 

Pour l'application de ces dispos itions, sont 
cons idérés comme prix de transport et non 
comme frais accessoires, les frai accessoires 
qui , d'après Ie tarif applicable, doivent être 
a joutés aux prix des barèmes ou aux prix ex
ceptionnels lors du ca lcul de la taxe. 

§ 2. L'expéditeur qui prend à sa charge la 
totalité ou une partie des frai s doit l'indiquer 
dans la rubrique de la lettre de vo iture à ce 
destinée, sous la forme c i-aprè : 

a. s'il prend à a charge la totalité des 
prix de transport, ainsi que tous les frai s ac
cessoires qui , d'après les règlements et Ie ta
rif, peuvent être mis en compte par la gare 
expéditri ce, il l'indique par Ie mot: ,,franco" ; 

b. s'i l prend à sa charge des frai s en sus de 
ceux qui sont compris en a c i-dessus, il l'in
dique par les mots " franco y compris ... " ( dé
signation exacte des autres frais qu'il veut 
payer) ; 

c. s'il prend à sa charge les frais de toute 
nature, il l'indique par· les mots: ,, franco de 
tous frai s"; 

d. s' il ne prend à sa charge que les prix 
de tran port, il l'indique par les mots: ,, franco 
de port"; 

e. s' il prend à sa charge la total ité ou une 
partie des frais accesso ires ou des frais su rve
nant en cours de route, il l'indique par les 
mots : ,,franco de tous frai s accesso ires" ou 
" franco de tous frai s survenant en cou1·s de 
route" ou " franco de ... " ( dés ignation exacte 
des fra is qu 'i l veut paye1·); 

/. s'i l prend à sa charge tout ou par-tie des 
frais afférents au transport jusqu'à un point 
frontière ou une gare frontière , il l'ind ique 
par l 'une des mentions prévues ci-dessus, com
plétée par les mots: ,, ... jusqu'à x"; 

g. s'i l prend à sa charge une somme déter
minée, il l'indique pa1· les mots: ,,franco 
pour ... " (indication de la somme en toutes 
lettres) . 

La ment ion " franco de douane" ignifie que 
l'expéditeur aura à payer toutes les sommes 
que les serv ices de douane perçoivent du Che
min de fer, a insi que les frais a cessoirns et 
autres à pe rcevoir par Ie Chemin de fer pour 
Ie dédouanement. 

I l est perm is d'in cr ire à la foi s dans la 
lettre de vo iture p lusieurs mentions concer
nant l'affranchissement qui se complètent l'une 
l'a.utre. 

§ 3. Les fra is afférents au trn11sport que 
l' ex péditeur n'a pas pr·is à sa charge en ve.-tu 
de la lettre de vo iture, sont cons idérés comme 
mis à la charge du destinatai re. 

§ 4. Le Chem in de fer expéditeur peut ce
pendant ex iger de J' expéditeur ]'avance des 
fra is afférents au transport lorsqu' il s'agit de 
ma.rchandises qui , d' après son a ppl'éciation , 
sont sujettes à prompte détériorat ion ou qui , 
à cause de leur valeur minime ou de leur 
nature, ne lui garantissent pas suffisamment 
les frais afférents au transport. 

§ 5. Si Ie montant des fra is que l 'expéd i
teur prend à sa charge ne peut pas être fix é 
exactement au moment de la remi e a u t rans
port, Je Chem in de Ier peut exiger, à titL·e de 
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garantie, Je dépöt contre reçu d'une somme 
représentant approx imativement les frais. Ces 
frais sont portés sur un bulletin d'affranchis
sement qui doit faire l'objet d'un règlement 
de compte avec l'expéditeur au plus tard un 
mois après l'expiration du déla i de livraison. 
Un compte de frais dressé d'après les indica
tions du bulletin d'affranchissement est délivré 
à l'expéd iteur contre remise du reçu. 

§ 6. Sauf dans Ie cas prévu au § 5, la gare 
expéditri ce doit spécifier, tant dans Ie dupli 
cata que dans la lettre de voiture , les fra is 
perçus en port payé. 

Application irrégulifre dJu tarif. 

Art. 18. § l. En cas d'application irrégu
lière du tarif ou d'erreur dans la détermina• 
tion des frais de transport et des fra is divers, 
la différence en plus ou en moins devra être 
remboursée. 

§ 2. Les différences en pi us constatées par 
Ie Chemin de fer doivent être portées d'off ice 
à la connaissance de l'intéressé lorsqu'elles dé
passent 0.50 fr. par lettre de voiture, et Ie 
règlement doit en être opéré Ie plus töt pos
sible. 

§ 3. Le paiement au Chemin de fer des 
différences en moins incombe à l'expéditeur si 
la lettre de voiture n'est pas retirée. Lorsque 
l a lettre de voiture á été acoeptée par Ie des
tinataire, l 'expéditeur n'est tenu au pa iement 
d'une différence en moins que dans la mesure 
ou e!le porte sur les frais qu' i I a pris à sa 
charge en vertu de la mention d' affranchisse
ment inscrite par lui sur la lettre de voiture; 
Ie complément de la différence est à la ch arge 
du destinata ire. 

§ 4. Les sommes dues en vertu du présent 
a rticle sur une lettre de vo iture portent inté
rêt à six pour cent lorsqu'elles dépassent dix 
francs . 

Ces intérêts courent du jour de la mise en 
demeure de payer ou du jour de la réclama
tion administrative prévue à l' a rticle 40 ou, 
s' il n'y a eu ni mise en demeure ni réclama
t ion, du jour de la demande en justice. 

Re1nboi•1·sements et débou,·s . 

Art. 19. § l. L'expédi teur peut grever son 
envoi d'un remboursement, jusqu 'à concurrence 
de la valeur de la marchandise. Le montant 
du remboursement doit être expr imé dans la 
monnaie du pays de départ ; les tarifs peuvent 
prévoir des exceptions. 

§ 2. Le Chemin de fer n'est tenu de payer 
Ie remboursement à l'expédi teur qu'autant que 
Ie montant en a été versé par Ie destinataire. 
Ce montant doit être mis à la disposition de 
l'expéditeur dans Ie délai de six semaines à 
partir d e ce versement; en c as de retard, des 
i ntérêts à six pour cent sont dus à da ter de 
l'expiration du délai. 

§ 3. Si la marchandise a été livrée au des
t inataire sans encaissement préalable du rem
boursem ent, le Chemin de fer est tenu de 
payer à l' expéditeur le montant du do=age 
jusqu'à concurrence du montant du rembourse
ment, sauf son recours contre le destinataire. 

§ 4. L'envoi cont~e remboursement donne 
lieu à la perception d'une taxe à determiner 
par les tarifs; cette taxe est due lors même 

que Ie remboursement est annulé ou réduit 
par une modification du contrat de transport 
(a,-ticle 21, § 1). 

§ 5. Les débours ne sont admis que d'après 
les dispositions en vigueur à la ga re expédi• 
trice: 

Obl igations dJu Ohe,nin dJe / er destinataire. 

Art. 20. Le Chemin de fer destinataire est 
tenu "d'opérer Ie recouvrement de la totalité 
des créances résu ltant du contrat de transport, 
notamment des frai s de transport, des frai s 
divers, de ceux de douane, des remboursements 
et a utres sommes qui pourraient grever la 
marchandise. Il opère ces rncouvrements tant 
pour son compte que pour celui des Chemins 
de fer précédents ou des autres intéressés. 

CHAPITRE 111. 

Modlflcatlon du contrat de tran~port. 

Droit de ,nodifier l e contrat de transport . 

Art. 21. § l. L'expéditeur a seul Ie droi t 
de mod ifier Ie contrat de transport: 

a. en retirant la marchandise à la gare ex-
péditrice; 

b. en l' arrêtant en cours de route; 
c. en a journant sa livraison; 
d. en la faisant livrer au lieu de destina

t ion ou en tout a utre point s itué en deçà ou au 
delà, au destinataire indiqué sur la lettre de 
voiture ou à une autre personne; 

e. en ordonnant son retour à la gare ex
péditrice. 

A moins de di spos itions contraires des tarifs 
du Chemin de fer expéditeur, sont acceptées 
les demandes de modification du contrat de 
transport tendant : 

/ . à l 'établ issement d'un remboursement; 
g . à l'augmentation, à l a diminution ou au 

retrait du remboursement; 
h. à l'affranchissement des -frais de trans• 

port et autres fra is selon les modalités prévues 
au § 2 de l 'article 17, lettres a à e inclus et g. 

D ans les cas visés aux lettres d et e, l'expé
diteur peut prescrire qu'une expédition faite à 
petite vitesse soit réexpédiée à grande vitesse 
ou inversement, à condition que la gare ou 
Ie t r ansport à été arrêté soit ouverte aux deux 
services. Il peut égalem ent indiquer Ie tarif à 
appliquer et l'itinéraire à suivre. 

D'autres modifications que celles qui sont 
énumérées ci-dessus ne sont admises en aucun 
cas. 

Les modif ications au contrat de transport 
ne doivent jama is avo ir pour effet de diviser 
!'envoi . 

§ 2. Les modifications au contrat de trans
port mentionnées ci-dessus doivent être don
nées au moyen d'une déclaration écrite, rédi
gée conformément aux dispositions du deuxiè" 
me alinéa du § 2 de l'article 6, signée par l' ex
péditeur et conforme au formula ire constituant 
!'Annexe IV à la présente Convention. 

Cette déclarat ion doit être :,;épétée sur le 
duplicata de la lettre de voiturn, qui sera 
présenté en même temps au Chemin de fer et 
rendu par ce dernier à l'expéditeur. Le Che
min de fer qui se sera conformé aux ordres de 
l 'expéditeur sans exiger la présentation de ce 
duplicata sera responsablé du préjudice causé 
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par ce fait au destinataire à qui ce dupl icata 
aura it été remis par l'expéditeur. 

Quand l'expéditeur demande l'augmenta tion, 
la diminution ou Ie retrait d'un rembourse
ment, il doi t produire Ie titre qui I u i a été 
primitivement délivré. En cas d'augmentation 
ou de diminution du remboursement, ce titre 
est, après rectification, rendu à l'intéressé; i l 
est retiré des mains de ce dernier en cas de 
retrait du remboursement. 

Toute modification au contrat ordonnée par 
l 'expéd iteur sous des formes autres que celles 
qui ont prescrites ci-dessus est nulle et non 
avenue. 

§ 3. Le Chemin de fer ne donne sui te aux 
modifications de contrat ordonnées par l'expé
di teu1· que Jorsqu'ell es sont transm ises par l'in
termédiaire de la gare expéditr ice. 

Si l' expéd iteur Ie demande, la gare destina
ta ire ou la gare d'escale est prévenue, à ses 
fr a is, par un télégra=e, ou par un av is télé
phonique émanant de la gare expédi trice et 
confirmés par une déclarat ion écrite. D ans ce 
cas, à moins que Ie tarif di rect international 
ou d'autres accords entre les Chemins de fer 
intéressés n'en disposent autrement , l a ga1·e 
destinataire ou la gare d'escale doit s'abstenü 
soit de remettre la lettre de voiture, so it de 
livrer Ja marchandise au destinataire, soit 
enfin de procéde1· à la réexpédition de !'envoi 
jusqu'à ce qu'elle a it reçu la déclaration 
écrite. 

§ 4. Le droit de modifier Ie contrat de 
transport s'éteint, même si l 'expédi teur est 
muni du dupl icata de la lettre de vo iture, 
lor que la lettre de voiture a été remise au 
destinataire, ou lorsque celui-ci a fait valoir 
Ie droit résultant du contrat de transport con
formément au § 3 de l'articl e 16. A partir de 
ce moment, Ie Chemin de fer doit se confor
mer aux ordres du destinata ire, sous peine 
d'étre responsable envers lui des conséquences 
de leur inexécution dans les conditions déter
minées au t itre III. 

Exécution des modificat'ions apportées au 
contrat de transport. 

Art. 22. § 1. Le Chemin de fer ne peut ni 
se refuser à l 'exécut ion des ordres <lont il est 
fait mention au premier a linéa du § 1 de 
l'article 21, ni apporter de retards ou des 
changements dans cette exécution, sauf dans 
les cas ei-après: 

a. l 'exécution n'est plus possible au mo
ment ou les ordres parviennent au Chemin 
de fe r qui do it l es exécuter ; 

b. l 'exécution est de nature à troubler Ie 
serv ice 1·éguli er de 1 'exploitation ; 

c. l 'exécution est en oppos ition, lorsqu'il 
s'agit d'un changement de la gare destinata ire, 
avec les lois et règlements en vigueur dans les 
Etats à emprunter, notamment au point de 
vue des prescriptions des douanes, octrois, 
auto rités fi scales ou de police et autres auto
rités adm inistratives; 

d. l a valeur de la m archandise, lorsqu'il 
s'agit d'un changement de la gare destina
ta ire, ne couvre pas, selon toute prévis ion, tous 
les frai s du transport <lont cette marchandise 
sera grevée à l'arrivée à sa nouvelle destina
tion, à moins que Ie montant de ces fr a is ne 
soit payé ou garanti immédiatement. 

Dans les cas v,ses ci-dessus, l'expéd iteur est 
avisé Ie plus töt po sible des em pêchements 
qui s'opposent à l'exécution de ses ordres. 

Si Ie Chemin de fer n'est pas à même de 
prévoir à ]'avance ces empêchements, l'expédi
teur supporte toutes les conséquences résultant 
du commencement d'exécution donné à ses 
ordres. 

§ 2. Si l'expédi teur a prescrit de l ivrer la 
marchand i e à une gare in terméd ia ire, Ie· port 
est perçu jusqu'à cette gare d'après les ta rifs 
applicables entre Ia gare expéd itrice et la sus
d ite gare intermédiaire. 

Si toute fois la marchandise a déjà dépassé 
la gare intermédiaire, Ie port est calculé: 
1 °. jusqu 'à la gare ou Ie transport a été ar
rêté, d' après les tarifs appl icabl es entre cette 
gare et la gare expéditrice; 2°. depuis la gare 
ou Ie transport a été arrêté jusqu'à la gare 
intermédia ire, d'après les tarifs applicables 
pour ce parcours. 

Si l' expéditeur a prescrit Ie renvoi à la gare 
expédi trice, Ie port e t calcu lé: 1 °. jusqu' à la 
gare ou Ie transport a été a r rêté, d'après les 
tarifs applicables entre cette gare e t la gare 
expédi trice; 2°. depu is la gare de réexpédi 
tion jusqu'à la gare expéd itrice, d'après les 
tarifs applicables pour ce parcours. 

Si l' expéditeu r a p1·escrit la réexpédition à 
une au tre gare, Ie port est calculé: 1 °. j usqu' à 
1 a gare ou Ie tran port a été arrêté, d' après 
les tarifs applicables entre cette gare et la 
gare expéditrice; 2°. depui la gare de réex
pédition jusqu' à la nouvelle gare destinataire 
d'après les tarifs applicables entre ces deux 
dernières gares. 

§ 3. Le Chemin de fer a droit au rembour
sement des frais résulta nt de l 'exécution des 
ordres mentionnés au § 1 de l'article 21, à 
moins que ces fra is n'aient eu pour cause une 
faute commise par lu i. 

Empêchements an, transport . 

Art. 23. § 1. Lorsqu'un transport est em
pêché ou interrompu, il appartient au Chemin 
de fer de décider s' il convient, dans l'intérèt 
de l'expédi teur , de lui demander des instruc
t ions, ou bien s'il est préférable de transporter 
d'office la marchandise en modifiant l'itiné
ra ire. Le Chemin de fer est fondé à réclamer 
Ie prix du transport par cette autre voie et 
dispose des délais correspondants, méme s' il s 
sont p lus élevés que par l'itinéra ire pr imitif, 
à moins que Ie Chemin de fer ne soit en faute. 

§ 2. S'il n'y pas d'autre voie de transport 
ou s i pour d' a utres motifs, l a. continuation du 
t ransport n'est pas possible, Ie Chem in de fer 
demande des instrnctions à l ' expéditeur; tou
tefois, cette demande n'est pas obli gatoire 
pour Ie Chemin de fer dans Ie cas d'empêche
ment temporaire résu ltant des circonsta nces 
p révues au § 5 de l'article 5. 

§ 3. L'expéd iteur peut donner dans la let
tre de voiture des instructions pour Ie cas ou 
un empêchement au transport se présenterait. 

S i d'après l 'appréciation du Chemin de fer 
ces instruct ions ne peuvent pas être exécutées, 
Ie Chemin de fer demande de nouvelles in
structions à l'expéditeur . 

§ 4. L'expéditeur avisé d'un empêchement 
au transport peut rés il ier Ie contrat, à charge 
par lui de payer au Chemin de fer, suivant le 
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cas, soit Ie p r ix du t r anspmt pou r Ie parcours 
déjà e ffectué, soit les fra is prépa r atoires a u 
transport, a insi que tous ceux qui sont prévus 
pa r les tarifs, à moins que Ie Chemin de fer 
ne soi t en fau te. 

§ 5. Si l 'expéditeur n'est pas en possession 
du dupli cata de la lettre de voiture, les in
structions qu ' il donne, dans les cas prévus au 
présent a rticle, ne peuvent modifier ni l a 
désignation du destinataire, ni le lieu de des
tination. 

§ 6. Il n 'est pas donné sui te aux instruc
tions de l 'expédi teur qui ne sera ien t pas adres
sées par l'interm édia ire de l a gare expédi t ri ce. 

§ 7. Si l' expéditeur avi sé d ' un empêche
ment au t ransport ne donne pas, da ns un 
dél a i r a isonnabl e, des instructions exécutables, 
il ser a procédé conformém ent a ux règlem ents 
r el a tifs aux empêchem ents à l a livrai son en 
vigueur sur le Chemin de fer su r lequel l a 
m a rch andise a été retenue . 

§ 8. Si l 'em pêchemen t au transport vient 
à cesser a vant l' a rrivée des instructions de 
l' expédi teur, l a march andise est di r igée sur 
sa destination sans attendre ces instructions et 
l'expéditeur en est prévenu dans Ie plus bref 
dél a i poss ible . 

§ 9. L es di sposit ions de l 'article 22 son t 
appl icables a ux transports effectués en vertu 
du p résent article. 

E mpéchem ents à la liv1YLison. 

Art. 24. § 1. Lorsqu'il se p résen te des em 
pêchem en ts à l a livraison de la m ar cha ndise, 
la gare destinataire doi t en prévenir sans 
r eta rd l'expéditeur par l' en tremise de la g are 
expédi t rice et demander ses instructions. 
Quand l a demande en a été fa ite d ans la lettre 
de voiture, eet avis doit être donné par télé
graphe . L'expédi teu r doit, en outre, être av isé 
directem ent, soit par écrit, soi t par télégraphe, 
quand il l 'a demandé da ns l a lettre de voiture. 
L es fr a is de ces avis sont à l a charge de la 
marchandise. 

Si Ie destinataire r efuse l a m a rchandise, l'ex
péditeu r a Ie droit <l' en di sposer , même s'il 
ne peut pas p roduire Ie dupl icata de l a lettre 
de vo iture. 

Si, après l 'avoir refusée, le destina ire se 
présente pour prendre livr a ison de la m a rchan
dise, cell e-ci lui est livrée, à moins que l a 
gare destinatai re n'ait r eçu entre temps des 
instructions contraires de l'expédi teur . Avis 
de cette livraison doit être donné immédiate
m ent à l'expédi teur par une lettre recomman
dée <lont l es fr a is resten t à l a cha rge de la 
m a rch a ndise. 

L'expédi teu r peut auss i dem ander, da ns l a 
l ettre de vo it ure, que la m archa ndise l u i soi t 
retournée d'offi ce s'il surv ient un empêche
m e nt à l a I ivraison. En d e hors de ce cas, l a 
marchandise ne peut être retournée à l' expé
diteur sans sou consentemen t exprès. 

A moins que l es ta rifs n ' en d isposent a utr e
ment, les instructions de l 'expéd iteur doivent 
être données par l'interrnédi a ire de l a gare 
expédi tri ce. 

§ 2. P our tout ce qui n 'est pas prévu au 
§ 1 du présent a rticle et sous réserve des dis
positions de l 'arti cle 43 , Ie mode de procéder, 
dans Ie cas d 'empêchement à la livraison, est 
déterminé par les lois et règlements en v i-

gueur pour Ie Chemin de fer chargé de la 
livra ison. 

S i la m a rchandise a été vendue, Ie p roduit 
de la vente, déduction faite des fr a is g re va nt 
la m a rch a ndise, doit être mis à l a di spos ition 
de l'expéditeur ; toutefoi s, si la lettre de voi 
ture a été retirée, Je produit net de la vente 
doi t être mis à l a di sposition du destina ta ire . 
S i le produit est infé rieur aux fra is greva nt la 
m a rch a ndise, l'expédi teur, ou si la lettre de 
vo iture a été retirée, les desti nata ire est tenu 
de payer la différence. 

§ 3. L es disposit ions de l' a rticl e 22 sont ap
plicables aux transpor ts e ffectués en ve rt u dll 
présent a r t icle. 

CHAPI'fRE IV. 

Garantie des drolts 1lu Chemin 1le rer. 

Di-oit de gage dJu Chemin de fei·. 

Art . 25. § 1. L e Chemin de fer a sm la 
marcha ndise les d roits d ' un créanc ier gagiste, 
pour l a totali té des créances indiquées à l'ar 
t icle 20. Ces dro its subsisten t a uss i longtemps 
que la m a rchandise se t rouve en la possess ion 
du Chemin de fer ou d'un t iers qui l a déti ent 
pour lui . 

§ 2. Les effets du dro it de gage sont r ég lé 
d 'après les lois et règlemen ts de l'Etat ou s'ef
fectue l a livraison . 

TITRE III. 

RESPONSABILITÉ DES CHEMINS DE 
FER. A CTIONS. 

CHAPITRE PltEMIER. 

Rcsponsablllté. 

R esponsabilité collective des Chemins de / er_ 

A rt. 26. § 1. Le Chem i-n de fer qui a ac
cepté a u t r a nsport l a marcha ndise, avec l a 
lett re de voiture, est responsable de l'e xécu
t ion du tra nsport sur le pa rcours total jusqu'à 
la livraison. 

§ 2. Chaque Chemi n de fer subséquent, par 
Ie fait même de la prise en cha rge de la m a r
cha ndise avec la lettre de voi ture p rimi t ive , 
participe a u contrat de t r a nsport, conformé
men t a ux stipul ations de ce document, et ac
cepte les obli gations qui en résul tent sans pré
judice des dispos itions du § 3 de l'artic le 42 , 
concernant Ie Chemin de fe r destinataire . 

§ 3. La respo nsa bilité du Chemi n de fe r , 
fondée sur l a présente Convent ion, cesse à la 
gare destina ta ire indiq uée sur l a lettre de voi
ture, même si l 'expédite ur a désigné un autre 
l ieu de dest ination. Le t r a nsport a u de là est 
régi pa r les lois et règlements intéri e urs . 

Etendue de la ,·esponsabil ité. 

A rt. 27. § 1. Le Chemin de fer est res pon
sabl e da ns les condi t ions déterminées au pré
sen t chapitre du 1·etard à la livraison, du dom
m age sésul tant de la perte totale ou parti el Ie 
de l a m a rcha nd ise, a insi que des avaries qu' ell e 
subit à parti r de l' acceptation a u tra nsport 
j usqu' à la livraison . 

§ 2. Il est décha r gé de cette responsab il ité 
en cas de per te total e ou partielle ou d' avarie 
s'il prouve que Ie dommage a eu pour cause 



1935 20 DECEMBER (S. 724) 1168 

une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci 
ne résultant pas d'une faute du Chemin de fer , 
un vice propre de la marchandise (détériora
tion intérieure, déchet, coulage ordinaire, etc.) 
ou un cas de force majeure. 

§ 3. Il est également déchargé de la res
ponsabil ité pour Ie retard à la livraison, s'il 
prouve que Ie retard a eu pour cause des cir
,con tances que Ie Chemin de fer ne pouvait 
pas éviter et auxquelles il ne dépendait pas 
<le lui de remédier. 

§ 4. Lorsqu'une marchandise expédiée par 
wagon complet aux conditions de la présente 
Convention est réexpédiée sans rupture de 
,charge aux conditions de la même Convention 
et qu'elle est restée sous la surveillance du 
Chem in de fer, il y a présomption, si une 
perte partielle ou une avarie est constatée, 
-qu'elle s'est produite au cours du dern ier con
trat de transport. 

.Rest,·ictions à la responsabilité en cas de dorn
rnages pouvant résulter de certaines ca'U.~es. 

Art. 28 . § 1. Le Chemin de fer n'est pas 
rnsponsable des dommages qui résultent d'une 
ou plusieurs des causes ei-après: 

a. danger inhérent au transport en wagons 
découverts, pciur les marchandises qui auront 
été transportées de cette manière en vertu, 
.sois de prescriptions de tarifs, soit des con
ventions passées avec l' expéditeur et mention
nées dans la lettre de voiture; 

b. danger résu ltant soit de !'absence d'em
ballage, soit des défectuosités de !'emball age, 
pour les marchandises exposées par leur na
ture à des déchets ou ava1· ies quand ell es ne 
.sont pas emballées; 

c. danger inhérent aux opérations de char
gement ou de déchargement ou résultant d'un 
,chargement défectueux, pour les marchandi
ses chargées p ar l 'expéditeur ou déchargées 
par Ie destinataire-, en vertu soit des tarifs, 
soit des conventions passées avec l' expéditeur 
et mentionnées dans la lettre de voiture soit 
<les conventions passées avec Ie destinataire; 

d. danger particulier , soit de perte totale 
o u partielle, soit d'avarie, notamment par bris, 
rouille détérioration intérieure et spontanée, 
coulage extraordinaire, dessication, déperdi
tion, auquel certaines marchandises sont ex
posees par des causes inhérentes à leur nature; 

e. danger résultant du fait soit que des 
objets exclus du transport ont été néanmoins 
expédiés sous une dénomination irrégulière, 
inexacte ou incomplète so it que des objets 
admis seu l ement sous certa ines conditions ont 
été expédiés sous une dénom ination irrégu
lière, inexacte ou incomplète ou sans que l'ex
péditeur ait pris les mesures de précaution 
prescrites; 

/ . danger particulier que Ie transport en
traîne pour les animaux vivants; 

g. danger que !'escorte des animaux vivants 
ou des marchandises a pour hut d'écarter, 
lorsqu'aux termes soit de la présente Conven
tion, soit des tarifs, soit des conventions pas
sées avec l'expéditeur et mentionnées dans la 
lettre de voiture, Ie transport de ces an im aux 
o u de ces marchandises doit être effectué sous 
escorte. 

§ 2. Lorsque, eu égard aux circonstances de 
fait, un dommage a pu résul ter d'une ou de 

pl usieurs de ces causes, il y a présomption 
qu'il en résulte, à moins que l'ayant droit n'ait 
fait la preuve qu'il n'en résulte pas. 

Cette présompt ion n'est pas applicable dans 
Ie cas prévu à la lettre a du § 1 s'i l y a man
quant anormal ou perte de colis. 

Montant de l 'indeninité en cas de perte total e 
ou pa,·tielle de la rnarchandise. 

Art. 29. Quand, en vertu des dispositions de 
la présente Convention, une indemnité pour 
perte totale ou partielle de la marchandise 
est mise à la charge du Chemin de fer, elle 
est calculée: 

d'après Ie cours à la bourse, 
à défaut de cours, d'après le prix courant 

sur Ie marohé, 
à défaut de l'un et de l'autre, d' après la 

valeur usuelle 
des marchandises de même nature et qualité, 

au lieu et à !'époque ou la marchandise a été 
acceptée au transport. Toutefois, l'indemnité 
ne peut dépasser 100 francs par kilogramme 
de poids brut manquant, sous réserve des limi
tations prévues à l'article 34. 

Sont en outre remboursés Ie prix du trans
port, les droits de douane et autres sommes 
déboursées à !'occas ion du transport de la mar
chandise perdue, sans autres dommages-inté
rêts. 

Une indemnité plus élevée ne peut être ré
clamée qu'en cas de déclaration d'intérêt à la 
livraison, conformément au § 4 de l'article 35, 
et qu'en cas de dol ou de faute lourde du _ 
Chemin de fer, conformément à l'article 36. 

Lorsque les éléments qui servent de base au 
calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés 
dans la monnaie de l'Etat ou Ie paiement est 
réclamé, la conversion est faite d'après Ie 
cours au jour et au lieu du paiement. 

Présom,1ption de la perte de la 11ia1·chanàise. 
Cas ou elle est retroii•vée. 

Art. 30. § 1. L'ayant droit peut, sans avoir 
à fournir d'autres preuves, cons idérer la mar
chandise comme perdue quand elle n' a pas été 
li vrée au destinataire ou tenue à sa disposi
tion dans les trente jours qui su ivent l'expi
ration des délais tels qu' ils sont calculés à 
l' article 11. _ 

§ 2. L'ayant droit, en recevant Ie paiement 
de l'indemnité pour la marchandise perdue, 
peut stipuler dans la quittance qu'i l demande 
à être avisé immédiatement dans Ie cas ou la 
marchandise sera it retrouvée au cours de l'an
née qui suivra Ie paiement de l'indemnité. 

Il lui est donné acte par écr it de cette de
mande. 

§ 3. Dans Ie délai de trente jours après 
avoir reçu eet avis, l'ayant dro it peut exiger 
que la marchandise lui soit livrée à l 'une des 
stations du parcours, contre paiement du seul 
prix du transport de la marchandise depuis la 
gare d'expédition jusqu'à celle ou a l ieu la 
livraison et con tre restitution de l'indemnité 
qu'il a reçue, déduction faite, éventuellement, 
du prix de transport qui aurait été compris 
dans cette indemnité, et sous réserve de tous 
droits à l'indemnité pour dépassement du dé-
1 a i de livraison prévue à l 'article 33 et, s'il y 
a lieu, au § 3 de l'article 35. 
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§ 4. A défaut soit de la stipulation dans la 
quittance prévue au § 2 ci-dessus, soit d'in
structions données dans Ie délai de trente jours 
prévu au § 3, ou encore si la marchandise n'a 
été retrouvée que plus d'un an après Ie paie
ment de l'indemn ité, Ie Chemin de fer en dis
pose conformément aux lois et règlements de 
l'Etat dont il relève. 

R estrictions de la responsabilité en cas de 
déchet de poids. 

Art. 31. § 1. En ce qui concerne les mar
chandises qui , à raison de leur nature parti
culière, subissent généralement un déchet de 
poids par Ie seul fait du transport, Ie Chemin 
de fer ne répond que de la partie du man
quant qui dépasse la tolérance déterminée 
comme suit, que! que soit Ie parcours effectué: 

a. deux pour cent du poids pour les mar
chandises liquides ou remises à l'état hum ide 
ainsi que pour les marchandises suivantes: 

Bois de régl isse, 
Bois de te inture ràpés ou moulus, 
Cornes et onglons, 
Crins, 
Cuirs, 
Déchets de peaux, 
Ecorces, 
Feui lles de tabac fraîches, 
Fourrures, 
Fruits frais, 
Fruits séchés ou cuits, 
Graisses, 
Houblon, 
Laine, 
Légumes frais , 
Mastic frais, 
Os entiers ou moulus , 
P eaux, 
Poissons séchés, 
Racines, 
Savons et huiles concrètes, 
Se!, 
Soies de pare, 
Tabac hàché. 
Tendons d'animaux ; 
b. un pour cent pour toutes les autres mar

chandises sèches également sujettes à déchet 
de route. 
§ 2. La restriotion de responsabilité prévue 

au § 1 du présent article ne peut être invo
quée s'il est prouvé, d'après les circonstances 
de fait, que la perte ne résulte pas des causes 
qui justifi ent l a tolérance. 

§ 3. Dans Ie cas ou plusieurs colis sant 
transportés avec une seule lettre de voiture, 
la tolérance est calculée pour chaque colis, 
1orsque son poids au départ est indiqué séparé
ment sur Ia lettre de vo iture ou peut être con
staté d'une autre manière. 

§ 4. En oas de perte total e de la marchan
-d ise il n 'est fa it auoune déduction résultant 
-du déchet de route pour Ie calcul de l'indem-
nité . 

§ 5. Les prescr iptions du présent article ne 
-dérogent en rien à celles de l' a rticle 28. 

Montant de l'indiemnité en cas à}avarie 
de la ma1·chandii,se. 

Art. 32. En cas d'avarie, Ie Chemin de fer 
-doi t, sauf l'exception prévue à l'article 34, 
payer Ie montant de la dépréciation subie par 
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la marchandise, sans autres dommages-inté
rêts . Une indemnité plus élevée ne peut être 
réclamée qu'en cas de déclaration d'intérêt à 
la l ivraison, conformément au § 4 de l'article 
35 et qu'en cas de dol ou de faute lourde du 
Chemin de fer, conformément à l'article 36. 

Toutefois l'indemnité ne peut dépasser: 
a. si la totalité de l'expédition est dépré

ciée par l'avarie, Ie chiffre qu'elle aurait at
teint en cas de perte totale; 

b. si une partie seulement de l'expédition 
est dépréciée par l'avar ie, Ie chiffre qu'elle 
aurait atteint en cas de perte de la partie dé
préciée. 

Montant ,de l'indemnité pour retard à la 
livraison. 

Art. 33. § 1. En cas de dépassement du 
délai de l ivraison, si l'ayant droit ne prouve 
pas qu'un dommage soit résulté de ce retard, 
Ie Chemin de fer est tenu de payer un dixième 
du prix du transport pour chaque fraction du 
retard correspondant au dixième du déla i de 
livraison, toute fraction du retard inférieure 
à un dix ième du délai de l ivraison étant 
comptée pour un dixième. La moitié du prix 
du transport constitue l' indemnité maximtun. 

§ 2. Si la preuve est fourn ie qu'un dom
mage est résul té du retard, il est payé, pour 
ce dommage, une indemnité qui ne peut pas 
dépasser 1 e prix de transport. 

§ 3. Les indemnités prévues aux §§ 1 et 2 
du présent article ne peuvent pas se cumuler 
avec celles qui seraient dues pour perte totale 
de la marchandise. 

En cas de perte partielle, elles sant payées, 
s'il y a lieu, pour la partie non perdue de 
l'expédition. 

En cas d'avarie, alles se cumulent, s'il y a 
lieu, avec l'indemnité prévué à l'article 32. 

Dans tous les cas, Je cumul des indemnités 
prévues aux §§ 1 et 2 avec celles qui sant 
prévues aux articles 29 et 32 ne peut donner 
lieu au paiement d'une indemnité totale supé
rieure à celle qui serait due en cas de perte 
totale de la marchandise. 

Limitation de l'indemnité en vertu de 
oertains tarifs. 

Art. 34. Lorsque Ie Chemin de fer offre au 
public des conditions particulières de trans
port (tarifs spéciaux ou exceptionnels} com
portant une réduction sur Ie prix total calculé 
d'après les conditions ordinaires (tar ifs géné
raux), il peut limiter par un maximum l' in
demnité due à l'ayant droit, en cas d'avar ie, 
de perte ou de retard. 

Lorsque Ie maximum ainsi fixé résulte cl'un 
tarif appliqué seulement sur une fraction du 
parcours , il ne peut être invoqué que si Ie 
fait générateur de l 'indemni té s'est produit 
sur cette partie du parcours. 

Déclaration d'intérét à la livraison. 
Art. 35. § 1. Toute expédition peut faire 

l'objet d'une déclaration d'intérêt à la livra i
son, inscrite sur la lettre de voiture comme il 
est dit à la lettre k du § 6 de l'article 6. 

Le montant de l'intérêt cléclaré doit être in
diqué en monnaie de l 'Etat de départ, en 
franc-or ou en toute autre monnaie qui serait 
fixée par les tari fs. 

74 
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§ 2. Il est perçu une taxe supplémentaire 
d'un dixième pour mille de la somme décla
rée, par fraction indivisible de 10 kilomètres. 

Les tarifs peuvent réduire cette taxe et fixer 
un minimum de perception. 

§ 3. S'il y a eu déclaration d'intérêt à la 
livraison, il peut être réclamé, en cas de re
tard: 

a. s'il n'est pas prouvé qu'un dommage est 
résul té de ce retard: 

Ie double des sommes fixées par Ie § 1 de 
l'article 33 jusqu'à concurrence de l'inté rêt 
déclaré; 

b. si l a preuve est fournie qu'un dommage 
est résul té du retard: 

une indemnité pouvant s'élever jusqu'au 
montant de l'intérêt déclaré. 

Lorsque Ie montant de l' i ntérêt déclaré est 
inférieur aux indemnités prévues à l'article 
33, celles-ci peuvent être reclamées au lieu 
des indemnités prévues sous les lettres a et b . 

§ 4. En cas de perte totale ou partielle, ou 
d'avarie de la marchandise, ayant fait l 'objet 
d'une déclaration d'intérêt à la livraison, il 
peut être réclamé: 

a. les indemni tés prévues aux articles 29 et 
32 ou, s'il y a lieu, à l'article 34 et, en outre, 

b. Ie remboursement du dommage supplé
mentaire prouvé( jusqu'à concurrence du mon
tant de l'intérêt déclaré. 

§ 5. S'il ex iste simultanément avarie ou 
perte partiell e de la marchandise et dépasse
ment du délai de livraison, les indemnités 
dues en vertu des §§ 3 et 4 b ne sont payées 
que jusqu'à concurrence du montant déclaré 
comme int.érêt à la livraison. 

Montant de l'indemnité en cas de dol ou de 
faut e lou1·de im,putable au Chemins de / er. 

Art. 36. Dans tous I es cas ou la perte to
tale ou partielle, l' avarie ou Ie retard subis 
par la marchandise a pour cause un dol ou 
une faute loure imputable au Chemin de fer, 
l'ayant droit doit être complètement indem
nisé pour Ie préjudice prouvé, jusqu'à concur
rence du double des maxima prévus aux ar
t icles 29, 32, 33, 34 et 35 suivant Ie cas. 

I ntérêts de l'indemnité . 

Art. 37. L'ayant droit peut demander des 
intérêts, à raison de six pour cent de l'indem
nité a llouée sur une lettre de voiture, lorsque 
cetlie indemni té dépasse dïx francs. 

Ces intérêts courent du jour de la réclama
tion adm inistrative prévue à l 'article 40, ou, 
s' il n'y a pas eu de réclamation, du jour de 
la demande en justice. 

Restitution des indemnités. 

Art. 38. Toute indemnité indûment perçue 
doit être restituée. 

En cas de fraude, Ie Chemin de fer a droit, 
en outre, au versement d'une somme égale à 
celle qu'il a payée indûment, sans préjud ice 
des sanctions pénales. 

Responsabilité du Chernin de /er pour 
ses agcnts . 

Art. 39. L e Chemin de fer est responsable 
des agents attachés à son serv ice et des autres 
personnes qu'il emploie pour l'exécution d'un 
transport dont il est chargé. 

Toutefois si, à la demande de l'intéressé, les 
agents du Chemin de fer établissent les lettres 
de voiture, font des traductions ou rendent 
d'autres services qui n'incombent pas au Che
min de fer, ils sont considérés comme agissant 
pour Ie compte de la personne à laquelle il s 
rendent ces services. 

CHAPITRE II. 

Réclamatlons adm lnistratlves. Actions, 
procé1lure et prescription en cas de lltlg·es 

nés 1lu contrat de transport. 

R éclamations administratives . 

Art. 40. § 1. Les réclamations administra
tives fondées sur Ie contrat de transport doi
vent être adressées par écrit au Chemin de 
fer désigné à l'article 42. 

§ 2. Le droit de présenter la réclamation 
appartient aux personnes qui ont Ie droit d'ac
tionner Ie Chemin de fer en vertu de l 'articl e 
41. 

§ 3. Quand la réclamation est formée par 
l 'expéditeur, il doit produire Ie duplicata de 
Ja lettre de voiture. Quand ell e est formée 
par Ie destinata ire, il doit produire la lettre 
de voiture si elle lui a été remise. 

§ 4. La lettre de vo iture, Ie duplicata et 
les autres documents que l'ayant droit juge 
util e de joindre à sa réclamation doivent être 
présentés soit en orig inaux, soit en copies, 
celles-ci dûment légalisées si Ie Chemin de 
fer Ie demande. 

Lors du règlement de la réclamation, Ie 
Chem in de fer pourra exiger la présentation 
en original de la lettre de voiture, du dupli
cata ou du bulletin de remboursement en vue 
d'y porter la constatation du règlement. 

P ersonnes qui peuvent exercer l e d?·oit d'action 
contre le Chemin de / er. 

Art. 41. § l. L'action en restitution d'une 
somme payée en vertu du contrat de transport 
n'appartient qu'à celui qui a effectué le paie
ment. 

§ 2. L' action relative aux remboursements 
prévus à l' article 19 n'appartient qu'à l 'expé
diteur. 

§ 3. Les autres actions contre Ie Chemin 
de fer qui naissent du contrat de transport 
appartiennent; 

à l'expéditeur, tant qu'il a Ie dro it de mo
difier Ie contrat de transport, comme il est 
dit à l'article 21 ; 

au destinata ire, à partir du moment oll il a 
soit reçu la lettre de voiture, soit fa it valoir 
les droits qui lui appartiennent en vertu du 
§ 3 de l 'article 16. 

Pour exercer ces actions, l 'expéditeur doit 
représenter Ie duplicata de la lettre de voi
ture . A défaut, il ne peut actionner Ie Chemin 
de fer que si Ie destinataire l'y a autorisé ou 
s'il apporte la preuve que Ie destinataire a 
refusé la marchandise. 

Chemins de / er contre l esquels l'action 
peut être exercée . Cornpétence. 

Art. 42. § l. L'action en restitution d'une 
somme payée en vertu du contrat de trans
port peut être exercée soit contre Ie Chemin 
de fer qui a perçu cette somme, so it contre Ie 
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Chemin de fer au profit duquel la somme a 
été perçue en trop. 

§ 2. L'action relative aux remboursements 
prévus à l'article 19 ne peut être exercée que 
contre Ie Chemin de fer expéditeur. 

§ 3. Les autres actions qui naissent du cou
trat de transport ne peuvent être exercées que 
contre Ie Chemin de fer expéditeur, Ie .Chemin 
de fer destinataire ou celui sur lequel s'est 
produit Ie fait générateur de l'action. 

Dans Ie cas ou Ie Chemin de fer destinataire 
n'a pas reçu la marchandise, il peut néanmoins 
être actionné. 

Le demandeur a Ie choix entre lesdits Che
mins de fer: l'action intentée, Ie droit d'op
tion est éteint. 

§ 4. L'action ne peut être intentée que de
vant Ie juge cornpétent de l'Etat duquel relève 
Ie Chemin de fer actionné, à moins qu'il n'en 
soit décidé autrement dans les accords entre 
Etats ou les actes de concession. 

Lor qu'une entreprise exploite des ré eaux 
autonomes dans divers Etats, chacun de ces 
réseaux est considéré comme un Chemin de 
fer distinct au point de vue de l' application 
du pr'sent parngraphe. 

§ 5. L'action peut être formée contra un 
Chernin de fer autre que ceux qui sont dé ig
nés aux §§ 1, 2 et 3, lorsqu'elle est présentée 
comme demande reconventionnelle ou comme 
exception dan l'instance relative à une de
mande principale fondée sur Ie mêrne contrat 
de transport. 

§ 6. Les dispositions du présent article ne 
s'appliquent pas aux recours des Chemin de 
fer entre eux, réglés au chapitre III du pré
sent titre. 

Constatation de la perte partielle ou d'une 
(1//)a,·ie subie par une marchandise. 

Ai·t. 43. § 1. Lorsqu'une perte partielle ou 
une avarié est découverte ou présumée par Ie 
Chemin de fer ou alléguée par l'ayant droit, 
Ie Chem in de fer est tenu de faire dresser 
sans dé! a i et si possibl e en pré ence de eet 
ayant droit un procès-verbal constatant l'état 
et au besoin Ie po ids de la marchandise et, 
autant que possible, Ie montant du dommage, 
sa cause et Ie moment ou il s'est produit. 

Une copie de ce procès-verbal doit être re
mise gratuiternent à l'ayant droit sur sa de
mande. 

§ 2. Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les 
constatations du procès-verbal , il peut deman
der la constatation judiciaire de l'état et du 
poids de la marchandise, ains i que des causes 
et du montant du domm age, conformément 
aux lois et règlements de l 'Etat ou la con
statation judiciaire a li eu . 

Extinction de l'action contre le Chemin de 
/ er née du contra.t de transport. 

Art. 44. § 1. L'acceptation de la marchan
dise éteint toute action contre Ie Chernin de 
fer provenant du contrat de transport. 

§ 2. Toutefois, l'action n'est pas éteinte: 
1°. si l'ayant droit fourn it l a preuve que Ie 

dommage a pour cause un dol ou une faute 
lourde imputable au Chemin de Ier; 

2°. en cas de réclamation pour cause de 
retard , lorsqu'ell e est fa ite à l'u n des Che
mins de fer désignés par Ie § 3 de l'article 42, 

dans un délai ne dépassant pas trente jours, 
non compris cel ui de l'acceptation; 

3°. en cas de réclamation pour perte par
tielle ou pour avarie: 

a. si la perte ou l' avarie a été constatée 
avant l'acceptation de la marchandise par 
l'ayant droit conformément à l 'article 43; 

b. si l a constatation qui aurait dû être 
faite conformément à l 'articl e 43 n'a été 
omise que par la faute du Chemin de fer; 

c. si la marchandise expédiée par wagon 
complet aux condition de la présente Conven
tion est réexpédiée conformément au § 4 de 
l'article 27 et que la perte partielle ou l'ava
rie a été constatée lors de la I ivraison au der
nier destinataire. 

4° . en cas de réclamation pour dommages 
non apparents dont l'existence est constatée 
après l'acceptation, à la condition : 

a. que la vérification de la marchandise à 
la gare destinataire n'ait pas été offerte par 
Ie Chemin de fer à l'ayant droit; 

b. que la demande de constatation confor
mément à l'article 43 soit faite imméd iate
ment après Ja découverte du dommage, et au 
plus tard dans les sept jours qui su ivent l 'ac
ceptation de la marchandise; 

c. que l'ayant droit fas e la preuve que Ie 
dommage s'est produit dans l'in tervalle écoulé 
entre l'acceptation au transport et la livrai
son · 

5~. lorsque l'action a pour objet la restitu
tion de sommes payée ou Ie remboursement 
pr'vu à l' article 19. 

§ 3. L'ayant droit peut refuser l'acceptation 
de la marchandise, même après la réception 
de la lettre de voiture et Ie paiement des frais 
de transport, tant qu'il n'a pas été procédé 
aux vérifications requises par I ui en vue de 
constater un dommage a llégué. 

Les réserves qu'i l ferait tout en recevant la 
marchandise ne seraient d'aucun effet, à 
moins d'être acceptées par Ie Chemin de fer. 

§ 4. Si une partie des co l is mentionnés dans 
la lettre de voiture manque lors de la livrai 
son, l 'ayant droit peut constater, dans la quit
tance prévue au § 1 de l'articl e 16, que ces 
colis, dûment désignés, ne lui ont pas été 
livrés. 

Prescription de l'action née du contrat 
de tran.sport. 

Art. 45 . § l. L'action née du contrat de 
transport est prescrite par un an, lorsque la 
omme due n'a pas été déjà fix ée par une 

reconnaissance, par une transaction ou par 
un jugement. 

Toutefois, l a prescription est de trois ans 
s'il s'agit: 

u. de l'action de l'expóditeur en versement 
d'un remboursement perçu par Ie Chemin de 
fer sur Ie destinataire ; · 

b. de l'action de l'expéditeur en versement 
du rel iquat d'une ven te effectuée par Ie Che
min de fer; 

c. d'une action fondée sur un dommage 
ayant pour cause un dol ; 

d. d'une action fondée sur Je cas de fraude 
visé dans l 'article 38. 

§ 2. La prescription court: 
a. pour les demandes d'indemnité en cas 
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de perte partielle, d'avarie ou de retard à la 
livraison: 

du jour ou la livraison a eu lieu ; 
b. pour les demandes d'indemnit.é en cas 

de perte totale : 
du trentième jour après l'expiration du dé

lai de livraison; 
c. pour les demandes en paiement ou en 

restitution de taxes, de frais accessoires ou de 
surtaxes, ou pour les demandes en rectifica
tion de taxes, en cas d'application irrégulière 
du tarif ou d'erreur de calcul: 

du jour du paiement de la taxe, des frais 
acce soires ou de la surtaxe, ou, s' il n'y a 
pas eu paiement, du jour de l'acceptation de 
la marchandise au transport; 

pour les demandes concernant des sommes 
affranchies à ]'aide d'un bulletin d'affrnnch is
sement: 

du jour du règlement du compte avec l'ex
péditeur; 

pour les demandes du Chemin de fer en 
remboursement d'une somme payée par Je 
destinataire aux lieu et place de l'expéditeur, 
ou vice versa, et que Ie Chemin de fer est 
tenu de restituer à l'ayant droit: 

du jour de la restitution de oette somme; 
d. pour les demandes relatives aux rem

boursements prévus à l'article 19: 
du quarante-deuxième jour après l'expira

tion du délai de l ivraison; 
e. pour les actions en paiement d'un reli

quat de ven te: 
du jour de la vente; 
/. pour les demandes en paiement d'un sup

plément de droit réclamé par la douane: 
du jour de la réclamation de la douane. 
Le jour indiqué comme point de départ de 

la prescription n'est jamais compri dans Ie 
délai. 

§ 3. En cas de réclamation administrative 
écr ite adressée au Chemin de fer conformé
ment à l 'article 40, la prescr iption cesse de 
cour ir. La prescription reprend son cours à 
partir du jour ou Ie Chemin de fer a repoussé 
la réclamation par écrit et restitué les pièces 
qui y étaient jointes. La preuve de la récep
tion de la réclamation ou de la réponse et cell e 
de la restitution des pièces sont à la charge 
de la partie qui invoque ce fait. 

Les reclamations ult.érieures ayant le même 
objet ne suspendent pas la prescription. 

§ 4. Sous réserve des di spos itions qui pré
cèdent, la suspension et l'interruption de la 
prescription sont réglées par les lois et règle
ments de l'Etat oll l'action est intentée. 

l nadmissibilité de la reprise de l'action 
éteinte ou prescrite. 

Art. 46. L'action éteinte ou prescrite con
formément aux dispositions des articles 44 et 
45 ne peut être reprise ni sous la forme d'une 
demande reconventionnel le ni sous celle d 'une 
exception. 

CHAPITRE III. 

Règlement des comptes. Reconrs des 
Chemlns de fer entre e ux. 

R èglemen.t des compteh entre Chemins de / er. 

Art. 47. § 1. Tout Chemin de fer qui a 
encaissé, soit au départ, soit à l'arrivée, les 

frais de transport ou d' autre créances résul
tant du contrat de transport, est tenu de 
payer aux Chemins de fer int.éressés la part 
leur revenant sur ces frais et créances. 

§ 2. La remise de la marchandise par un 
Chemin de fer au Chemin de fer subséquent 
donne au premier Ie droit de débiter immé
diatement Ie second du montant des frais et 
créanoes dont était grevée la marchandise au 
moment de sa remise , d'après la lettre de 
voiture, sous réserve du compte définitif à 
établir conformément au § 1 du présent article. 

§ 3. Sous réserve de ses droits contre l'ex
péditeur, Ie Chemin de fer expéditeur est res
ponsable des frais de transport et des autres 
frais qu'il n'aurait pas encaissés a lors que 
l 'expéditeur les ava it pris à sa charge en vertu 
de la lettre de voiture. 

§ 4. Si Ie Chemin de fer destinataire dé
livre la marchandise sans recouvre,· à la l i
vraison les frais et créances dont elle était gre
vée, il est responsable du paiement de ces 
frais et créances, sous réserve de es droi ts 
contre Ie destinata ire. 

R ecours en ca.i d'indemnité pour perte totale 
ou partiell e ou pour avarie. 

Art. 48. § 1. Le Chemin de fer qui a payé 
une indemnit.é pour perte totale ou partielle 
ou pour avar ie, en vertu des dispos itions de 
la présente Convention, a Ie drpit d'exercer 
un recours contre les Chemins de fe r qui ont 
concouru au transport, conformément aux dis
positions su iva ntes : 

a. Ie Chemin de fer par Ie fait duquel Ie 
dommage a ét.é causé en est seul responsable; 

b. lorsque Ie dommage a ét.é caLsé par Ie 
fait de plusieurs Chemins de fer, chacun d'eux 
répond du dommage causé par lui . Si la dis
tinction est impossible dans l'espèce, la charge 
de l'indemnit.é est répartie entre eux d'après 
les principes énoncés à la lettre c; 

c. s'il ne peut être prouvé que Je dommage 
a ét.é causé par Ie fait d'un ou de plus ieurs 
Chemins de fer, la charge de l'indemnité due 
est répartie entre tous les Chemi11s de fer 
ayant participé au transport, à l'exception de 
ceux qui prouveraient que Je dommage n'a 
pas ét.é occasionné sur leurs ligues. La répa.l'
tition est faite proportionnellement au nombre 
de kilomètres des distances d'appl ication des 
tarifs. 

§ 2. Dans Ie cas d'insolvab ili té do l 'un des 
Chemins de fer, la part lui incombant et non 
payée par lui est répartie entre tou les autres 
Chemins de Ier qui ont pris part au transport, 
proportionnellement au nombre de l:ilomètres 
des distances d'appl ication des tarifu . 

R ecours en ca.i d'indemnité pou1· retard à 
la livraison. 

Art. 49. § l. Les règles éuoncées dans l 'ar
ticle 48 sont appl iquées en cas d' indemnité 
payée pour retard. Si Ie retard a eu pour 
causes des irrégulari tés constatée sur piu
sieurs Chemins de fer, la charge de l'indem
nit.é est répartie entre ces Chemins de fer 
proportionnellement à Ja dUl'ée du retard sur 
leurs réseaux respectifs. 

§ 2. Les délais de I ivra ison déterm inés par 
l 'article 11 de la présente Convention sont 
partagés entre les d ifférents Chemins de for 
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qui ont pris part au transport de la manière 
suivante: 

1 °. Entre deux Chemins de fer voisins: 
a. Ie délai d'expédition est partagé égale

ment; 
b. Ie délai de transport est partagé propor

tionnellement au nombre de kilomètres des dis
tances d'application des tarifs sur chacun des 
deux Chemins de fer; 

2°. Entre trois Chemins de fer ou plus: 
a. il est attribué d'abord, sur Ie délai d'ex

pédition, au premier, d'une part, et au der
nier, d'autre part, douze heures pour la petite 
vitesse et six heures pour la grande vitesse; 

b. Ie reste du délai d'expédition et un tiers 
du délai de transport sont partagés par parts 
égales entre tous les Chemins de fer partici
pants · 

c. les deux autres tiers du dél ai de trans
port sont partagés proportionnellement au 
nombre de kilomètres des distances d'applica
tion des tarifs sur chacun de ces Chemins de 
fer. 

§ 3. Les délais supplémentaires auxquels 
un Chemin de fer a droit sont attribués à ce 
Chemin de fer. 

§ 4. L'intervalle entre Je moment oû Ja 
marchanclise est remise au premier Chemin 
de fer et celui auquel Ie délai commence à 
courir re te exclusivement à la disposition de 
ce Chemin de fer. 

§ 5. Le partage dont il est question ci-des
sus n'est pris en considération que dans Ie cas 
oû Ie délai de livraison total n'a pas été ob-
servé. 

Procéwure de recours. 

Art. 50. § 1. Le Chemin de fer contre le
quel est exercé un des recours prévus aux 
articles 48 et 49 ci-dessus n'est jama is rece
vable à contester Ie bien-fondé du paiement 
effectué par l' administration exerçant Ie re
coms, lorsque l'indemnité a été fixée pa r 
l'autorité de justice après que l'assignation lui 
avait été dûment signifiée et qu'il avait été 
mis à même d'intervenir dans Ie procès. Le 
juge sais i de l'action principale fixe, selon 
les circonstances .de fait, les délais impartis 
pour la signification et pour l'intervention. 

§ 2. Le Chemin de fer qui veut exercer son 
recours doit former sa demande dans une seule 
et même instance contra tous les Chemins de 
fer intéressés avec !esquels il n'a pas transigé, 
sous peine de perdre son recours contre ceux 
qu'il n'aurait pas ass ignós. 

§ 3. Le juge doit statuer par un seul et 
même jugement sur tous les recours dont il est 
saisi. 

§ 4. Les Chemins de fer actionnés ne peu
vent exercer aucun recours ultérieur. 

§ 5. Il n'est pas perm is d'introduire les re
cours en garantie dans l'instance relative à la 
demande principale en indemnité. 

Co,npétence pour l es recours. 

Art. 51. § 1. Le juge du domicile du Che
min de fer contre lequel Ie recours s'exerce est 
exclusivement compétent pour toutes les ac
tions en recours. 

§ 2. Lorsque l'action doit être intentée con
tre plusieurs Chemins de fer, Ie Chemin de 
fer demandeur a Ie droit de chois ir entre les 

juges compétents en vertu du paragraphe pré
cédent, celui <levant lequel il porte sa de
mande. 

Conventions particulières au sujet des recours. 

Art. 52. Sont réservées les conventions par
ticulières qui peuvent inte1·venir entre les 
Chemins de fer, soit d'avance pour les divers 
recours qu'ils pourraient avoir les uns contre 
les autres, soi t pour un cas spécial. 

TITRE IV. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Application du droit national. 

Art. 53. A défaut de stipulations dans la 
présente Convention, les dispositions des lois et 
réglements nationaux relatifs au transport dans 
chaque Etat sont applicables. 

Règles générales de procédure. 
Art. 54. Pour tous les litiges auxquels don

nent lieu les transports soumis à l a présente 
Convention, la procédure à suivre est celle du 
juge compétent, sous réserve des dispositions 
contraires insérées dans la Convention. 

Exécution des jugements. Saisies et cautions. 
Art. 55. § 1. Lorsque les jugements pro

noncés contradictoirement ou par défaut par Ie 
juge compétent en vertu des dispositions de la 
présente. Convention sont devenus exécutoires 
d' après les lois appl iquées par ce juge, ils de
v iennent exécutoires dans chacun des autres 
Etats contractants aussitöt après accomplisse
ment des formalités prescrites dans eet Etat. 
La révision du fond de !'affaire n'est pas ad-
mise. . 

Cette disposition ne s'applique pas aux ju
gements qui ne sont exécutoires que provisoire
ment, non plus qu'aux condamnations en dom
mages-intérêts qui seraient prononcées, en sus 
des dépens, contre un demandeur à raison du 
rejet de sa demande. 

§ 2. Les créances engendrées par un trans
port international , au prof it d'un Chemin de 
fer sur un Chemin de fer qui ne relève pas du 
même Etat que Ie premier, ne peuvent être 
sais ies qu'en vertu d'un jugement rendu par 
l 'autorité judiciaire de l'Etat duquel relève Ie 
Chemin de fer titulaire des créances saisies. 

§ 3. Le matériel roulant d'un Chemin de 
fer, ainsi que les objets mobiliers de toute na
ture I ui appartenant et contenus dans ce maté
riel , ne peuvent faire l'objet d'une sa isie, sur 
un territoire aut1·e que celui de l'Etat duquel 
relève Ie Chemin de fer propriétaire, qu'en 
vertu d'un jugement rendu par l'autori té judi
ciaire de eet Etat. 

§ 4. La caution à fournir pour assurer Ie 
paiement des dépens ne peut être exigée à 
!'occas ion des actions judiciaires fondées sur 
Ie contrat de tra nsport international. 

Unité monétaire. Cou,·s de conversion ou 
d'acceptation des ·rnonnaies étrangè1·es . 

Art. 56. § 1. Les sornmes indiquées en 
francs dans la présente Convention ou ses an
nexes sont considérées comme se rapportant au 
franc or d 'un poids de 10/31 de gramme au 
titre de 0,900. 
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§ 2. Le Chemin de fer est tenu de publier, 
par vo ie d'affichage aux guichets ou de toute 
autre manière appropriée, les cours auxquels il 
effectue Ia convers ion des frais de transport, 

. des remboursements, des frais accessoires et 
autres fra is exprirnés en unités monétaires 
étrangères, qui sont payés en monnaie du pays 
(cours de convers ion). 

§ 3. De même un Chernin de fer qui ·ac
cepte en paiement des monnaies étrangères est 
tenu de pub! ier les cours auxquels il Ie ac
cepte (cours d'acceptation). 

Office centraJ. des transports internationaux 
par Chemins de Jer. 

Art. 67. § 1. Pour faciliter et assurer 
l'exécution de la présente Convention, il est 
institué un Office centra! des transports inte,·
nationaux par Chemins de fer chargé : 

a. de recevoir les communications de cha
cun des Etats contractants et de chacun des 
Chemins de fer intére sés et de les notifier 
aux au tres Etats et Chemins de fer; 

b. de recueillir, coordonner et publier les 
renseignements de toute nature qu i intéressent 
Ie service des transports i nternationaux; 

c. de prononcer, à la demande des parties, 
des sentences sur les I itiges qui pourraient 
s'élever entre les Chernins de fer; 

d. de faciliter, entre les divers Chernins de 
fer, les relations financières nécessitées par Ie 
service des transports internationaux et Ie re
couvrement des créances restées en souffrance 
et d'ass urer, à ce point de vue, la sécurité des 
rapports des Chernins de fer entre eux; 

e. d'instruire les demandes de modifications 
à Ia présente Convent.ion et de proposer Ia 
réunion des Conférences prévues à l'article 60, 
quand il y a lieu. • 

§ 2. Un règl ement spécial constituant !'An
nexe V à la présente Convention déterrnine Ie 
siège, l a composit ion et l 'organisation de eet 
Office, a insi que ses moyens d'action. Ce règl e
ment et Ie les modifications qui y sont appor
tées par des accords entre tou les Etats con
tractants ont la même valeur et durée que la 
Convention. 

Liste, des nignes soumises à la Convention. 
Art. 58. § l. L'Office centra! prévu à l'ar

ticle 57 est chargé d'établir et de tenir à jour 
la liste des l ignes soumises à la présente Con
vention. A eet effet, il reço it les notifications 
des Etats contractants relatives à l'inscr iption 
sur cette liste ou à la radiat ion des lignes d'un 
Chemin de fer ou d'une des entreprises n1en
tionnées à l'article 2. 

§ 2. L'entrée d'une li gne nouvelle dans Ie 
service des transports i nternationatLx n' a I ieu 
qu'un mois après la date de la lettre de ! 'Of
fice centra! notifiant son insc,·iption aux autres 
Etats. 

§ 3. fa radiation d'une I igne est effectuée 
par !'Office centra!, aussitót que celui des 
Etats contractants sur Ia demande duquel cette 
ligne a été portée sur la liste lui a notifi é 
qu'eil e ne e trouve plus en situation de satis
fa ire aux obligations irnpos'es par la Conven
t. ion. 

ö 4. La sirnple réception de !'avis érnanant 
de ]'Offi ce centra! donna imméd iatement à 
chaque Chemin de fer Ie droit de cesser, avec 

la ligne radiée, toutes relations de transport 
international sauf en ce qui concerne les trans
ports en cours, qui doivent être continués jus
qu'à destination . 

Admission de nouveaux Etats. 

Art. 59. § 1. Tout Etat non signataire qu i 
veut adhérer à la présente Convent ion adresse 
sa demande au Gouvernement suisse, qui la 
cornmunique à tous les Etats participants avec 
une note de !'Office centra! sur la situation 
des chemins de fer de l'Etat dernandeur au 
point de vue des transports internationaux. 

§ 2. A moins que dans Ie déla i de six rnois 
à dater de !'envoi de eet avis, deux Etats au 
moins n'aient notifié leur opposition au Gou
vernement sui se, la dernande est adm ise de 
plein droit et avis en est donné par Ie Gou
vernement su i se à l'Etat demandeur et à 
tous les Etats participants. 

Dans Ie ca contra ire, Ie Gouvernement suis
se noti fie à tous les Etats et à l'Etat dernan
deur que !'examen de la demande est ajom·né. 

§ 3. Toute adm ission produi t es effets un 
rnois après la date de !'avis envoyé par Ie 
Gouvernement su isse. 

R évision de la Convention. 

Art. 60. § 1. Les Délégué des Etats con
tractants se réunissent pour la révision de la 
Convention, sur ia convocation du Gouverne
men t suisse, au pi us tard cinq ans après la 
mise en vigueur des modifications adoptées à 
l a dern ière Con[órence. 

Une Conférence sera convoquée avant cette 
époque, si la demande en est faite par Ie tiers 
au moins des Etats contractants. 

§ 2. L a mi e en vigueur de la Convent.ion 
nou vel Ie à laquelle aboutit une Conférence de 
révision emporte abrogation de la Convent.ion 
a ntérieure rnême à l' égard de cel les des par
ties contractantes qui ne ratifieraient pas la 
Convent.ion nouvelle. 

§ 3. Il est institué, en vue de tenir a Jour 
!' Annexe I , une Comrnission d'experts, dont 
l'organisation et Ie fonctionnement font l'objet 
d'un règlement qui forme !'Annexe VI de la 
présente Convent.ion. Les déc isions de cette 
Commission sont comrnuniquées imrnédiate
rnent aux Gouvernernents des Etats partici 
pants par l'intermédiaire de !'Office central. 
Elles sont tenues pour acceptées à moins que, 
dans le délai de deux mois, calcu lé dès Ie 
jour de la noti[ication, dettx Gouvernements 
a u moins n'aient forrnulé des objections. Elles 
entrent en vigueur Ie premier jour du troisième 
rnois après Ie mois dans lequel l 'OHice cen
tra! a porté leur acceptation à Ia connaissance 
des Gouvernements des Etats contractants. 
L'Offioe centra! désigne ce jour lors de la 
communication des décis ions. 

Dispositions spéciaJ.,es pou1· ce'l'tains transports. 
Dispositions com plémentaires. 

Art. 61. § 1. Pour Ie transport des wa
gons de particu liers, les d ispo itions de !'A n
nexe VII doivent être app li quées . 

§ 2. Pour Ie transport des co l is express, les 
Chemins de fer peuvent au moyen de clauses 
appropriées de leurs tarifs conveni r de cer
taines d ispos itio ns spéciales conformes à )'A n
nexe VIII. 



ANNEXE II (article 6) 

I
Dédouanement Expédié 

en gare de 
TRANSPORT INTERNATIONAL PAR CHEMINS DE FER 

Désignation des frais que l'expéditeur prend 
à , sa charge 

à destination de ............. ... ... . 

via ® e 
e 

LETTRE DE VOITURE 1) 

PETITE V ITESSE 

1 

Série. * 1 N uméros. * 

.......... 1···· 
········ · . ... 

Wagons 

Marque de des 
Capacité I Tare 

de charge- wagons 
pro- ment, de 

priété. * surface [ particu
de plancher. liers. 

• A remplir par l'expéditeur seulement 
quand il effectue Ie chargement. 

M. 

Rue et numéro .... 

A (ville et pays). 

Gare destinataire .:.;.;;.:.;.;;:.:.;.;;:.;;;.:..;;;.:.::.::.:.:.;.;;:.:.;.;;:.:.;.;;:.:.;.;;:~~~----1 
Mention éventuelle: ,,en gare", ou ,,livrable à domicile" .... 

Chemin de fer expéditeur 

Chemin de fer destinataire .. 

Chargé par (chemin de fer ou expéditeur): 

OOOO IOJ-1 Q;) i::: 

~~hBfi: 
:.:= S~;a""O ffi 
~ e iB'~ê3 
00 ,....,><:>.-;:::: 

~bi~ S~~ 
'"C<CU (1) ::, 

g~'"C ~ ce ~ 
16 ~-S~ ~~ 
~-o §;a] g 
i'"O~~~ ~ 
t~ c;) .. ~~--- • O'l-- a,) 0 

3 ~ ~ ~{8 ~] 
b(l0..0.,'"C~,..C 

Adresse ou 1 
M.arques et 
numéros. 

om- d N 

I 
Nature 1 

bre. l'emb!llage. 
Désignation de la 

marchandise. 
Poids 

brut réel 
kg. 

... .. ... .. ....... · - ----- -- - ..... . 

1 ) Sont applicables au transport la Convention internationale concernant Ie 
transport des marchandises par chemins de fer ainsi que les règlements et tarifs 
des chemins de fer intéressés. 

Déclaration pour l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi, 6scales, 
de police ou d'autres autorités administratives. Indication des pièces jointes. 
Nombre et description des plombs de douane. Désignation éventne!Je d'un 
mandataire. Autres déclarations prévues par les lois ou règlements . 

en toutes lettres 

lntérêt à la livraison 

Débours, Remboursement 

Détail .. { ···.········ . . . ..... .. . 

en toutes let.tres 

Débours 

Remboursement 

Nom, prénom et adresse de l 'expéditeur : .. ...... ... ......... ... ..... , Ie .. .... .............. . 19 .. . 

Timbre de la gare 
expédi trice 

Signature 

Timbre de pesage Timbre de la gare 
destinataire 

s 
s 



Poids 
arrondi 
pour Je 

calcul des 
frais de 

transport. 

kg 

Tarif. 
C!asse 

du 
tarif. 

Unité 
de 

taxe. 

A payer 
par 

l'expédi
teur. 

Détail des frais. 

;cours et date del 
conversion. 

Taxe supplémen
taire pour J'intérêt 
a la livraison . . _ 

Débours 

Remboursement 

Taxe pour rem
boursement ... 

Fr!3-ÎB de, transport 
JUSqu à .• •• -

à reporter 

A percevoir du 
destinataire. 

. . . . . . . . . . 1 . . 

Poids 
arrondi 
11our Ie 

calcul des 
frais de 

t ransport. 

kg 

Tarif: 
Classe 

du 
tarif. 

Unité 
de 

taxe. 

Détail des frais. 

Cours et date de 
conversion. 

Report 

A percevoir du 
destinataire. 

············1····· ............... 

Timbres des 
gares de 
transit. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



ANNEXE H (article 6) 

1 

Dédouanement Expédié 
en gare de 

. à. destination de . 

via 1 

TRANSPORT INTERNATIONAL PAR CHEMINS DE FER 

® 
DUPLICATA DE LA · 

.. LETTRE DE VOITURE 1) 

e PETITE V ITESSE 

Désignation des frais que l'expéditeur prend 
à. ,sa charge 

Série. • N uméros. • 

···········1······· .......... ..... . 
.......... ..... .. 

Wagons 

1 
Capacité I Tare 

Marque de des 
de charge- wagon• 

pro- ment, de 
priété. • surf ace I particu

de plancher. liers. 

.... 

. ....... .. 

* A remplir par l'expéditeur seulement 
quand il effectue Ie chargement. 

Gare destinataire 

M . 

Rue et numéro" 

A (ville et pays) .. 

l\fention éventuelle: ,,eu gare", ou "livrable à domicile" ... 

Chemin de fer expéditeur ... 

Chemin de fer destinataim .... 

Chargé par 

"iB" tJ" d ~~ _; Q §: 
~S;~;;; ~ 
~ 8 ~ a..§3 
l Q) :-- ~ ~~ ..,!à,.i::~sg. 

( chemin de fer ou expéditeur) : 

~:eq~!s 0e~ 1 Nom- 1 ~ -r•e-•1- D•és• i•g•n•a-ti•o•n- d•e• l•a"""!-b•f•uo.ti•~•ée• l-11 

numéros. bre. !'emballage. marchandise. kg. 

Déclaration pour l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi, fiscales, 
de police ou d'autres autorités administratives. Indication des pièces 1· ointes. 
Nombre et description des p lombs de douane. Désignation éventuel e d'un 
mandataire. Autres déclarations prévues par les lois ou règlements. 

Intérêt à Ia livralson 

Débours, Remboursement 

Détail . ... { 

Débours 

Remboursement 

en toutes lettres 

en toutes lettres 

s 
s "'C<Q) C) = 

~1="0~ee~ 
ál "·S.S ,.;~ ~-s ~~-t ~ 

Nom, prénom et adresse de l'expéditeur: .... . .~ ......... !~ .... ; 

i"O~~~ ~ 
1~ Q .. ~~--- . 

w -..-1 a> o -~: ~J-1:~::=; 
~ t,,l5.g_.g~ ;;5 

1 
_____________ ..._ ____________ _. "11 Timbre de la gare 

expéditrice 
1 ) Sont applicables au transport la Convention internationale concernant Ie 

transport des marchandises par chemins de fer ainsi que les règlements et tarifs 
des chemins de fer intéressés. 

Signature 

Timbre de pesage Timbre de la gare 
destinataire 

<N 

~ -~ 
"" .g 

j 
~ 
el, 



Poids 
arrondi 
pour Je 

calcul des 
frais de 

transport. 

kg 

Tarif. 
Classe 

du 
tarif. 

Unité 
de 

taxe. 

A payer 
par 

l'expédi
teur. 

Détail des frais. 

Cours et date de 
conversion . 

Taxe suppl émen
taire pour J'intérêt 
a la livraiMn . . . 

Débours 

R emboursement 

Taxe pour rem
boursement . . . 

Fr~is de, transport 
iusqu à •..• . 

·· ··· 1···· 

A percevoir du 
destinataire. 

, ... ,. 

à reponer ........ 1" 

Poids 
arrondi 
pour Ie 

calcul des 
frais de 

transport. 

kg 

Tarif. 

Classe 
du 

larif. 

Unité 
de 

taxe. 

Détail des frais. 

Cours et date de 
con version. 

Report 

A percevoir du 
destinata.ire. 

............ 1 ..... 

............... 

Timbres des 
gares de 
transit. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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§ 3. Pour les transports énumérés ei-après, 
deux ou pi usieurs Etats contractants, par des 
accords spéciaux, ou les Chemins de fer, au 
moyen de clauses appropriées de leurs tarifs, 
peuvent convenir de certaines conditions adap
tées à ces transports et dérogeant à la présente 
Convention; notamment l'emploi d'un docu
ment de transport différent du formulaire con
stituant ]' Annexe II à la présente Convention 
peut être prévu. 

Les transports visés sont les suivants: 
1 °. transports avec document de transport 

négociable; 
2°. transports à ne livrer que contre remise 

du duplicata de la lettre de voiture; 
3°. transports de journaux; 
4°. transports de marchandises destinées 

aux foires ou expositions; 
5° . transports de cadres vides ou chargés; 
6°. transports d' agrès de chargement et de 

moyens de protection contre la chaleur et Je 
froid pour les marchandises transportées par 
chemin de fer. 

§ 4. Les dispositions complémentaires que 
certains Etats contractants ou certains Che
mins de fer participants jugeraient utile de 
publier pour l 'exécution de la Convention sont 
communiquées par eux à !'Office centra!. 

Les accor.ds i ntervenus pour 1' adoption de 
ces dispositions peuvent être mis en vigueur, 
sur les Chemins de fer qui y ont adhéré, dans 
les formes prévues par les lois et règlements 
de chaque Etat, sans pouvoir porter déroga
tion à la Convention internationale. 

Leur mise en vigueur est notifiée à !'Office 
central. 

D·urée de l'engagernent résultant de l'adhésion 
à la Convention. 

Art. 62. § 1. La durée de la présente Con
vention est illimi tée. Toutefois, chaque Etat 
participant peut se dégager dans les conditions 
ei-après: 

Le premier engagement est valable jusqu'au 
31 décembre de l a cinquième année qui suivra 
la mise en vigueur de la présente Convention. 
Tout Etat qui voudrait se dégager pour l' expi
ration de cette période devra notifier son in
tention au moins un an avant cette date au 
Gouvemement su isse, qui en informera tous 
les Etats participants. 

A défaut de notification dans le délai indi
qué, ]'engagement sera prolongé de plein droit 
pour une période de trois a nnées, et a insi de 
suite, de trois ans en trois ans, à défaut de 
dénonciation un an au moins avant Ie 31 dé
cembre de la dernière année de l'une des pé
riodes triennales. 

§ 2. Les nouveaux Etats admis à participer 
à la Convention au cours de l a période quin
quennale ou d'une des périodes tr ienna les sont 
engagés j usqu' à la. fin de cette période, pu is 
jusqu'à la fin de chacune des pér iodes suivan
tes, tant qu'ils n'auront pas dénoncé leur en
gagement un an au moins ava nt l'expi ration 
de l 'une d'entre ell es. 

Rati/ications . 
Art. 63. La présente Convention sera rati

fiée et les instruments de ratificatio"n seront 
déposés Ie plus töt poss ible auprès du Gouver
nement su isse. 

Lorsque la Convention aura été ratifiée par 
quinze Etats, Ie Gouvernement suisse pourra 
se mettre en rapport avec les Gouvernements 
intéressés à l 'effet d'examiner avec eux la 
possibilité de mettre la Convention en vigueur. 

T extes de la Convention. T1'1uluctions 
o / ficiell es. 

Art. 64. La présente Convention a été con
clue et signée en langue française selon l'usage 
diplomatique établ i. 

Au texte français sont joints un texte en 
langue allemande et un texte en langue ita
Iienne qui ont la valeur de traductions offi
cielles. 

En cas de divergence, Ie texte français fait 
foi. 

TITRE V. 

DISPOSITIO S TRANSITOIRES. 

Art. 65. Etant donné que Ia valeur respec
tive des monnaies en usage dans les différents 
Etats est sujette à des brusques variations et 
que, d'autre part, pour des raisons d'ordre 
économique ou financier, certains Etats peu
vent être amenés à prendre des mesures de 
nature à sou lever des difficultés pour l' appli
cation des dispositions du chapitre III du 
Titre III de la Convention, chaque Etat 
poun-a, so it par des dispositions insérées dans 
les tarifs, soit par des actes de la puissance 
pub! ique tels que des autorisations générales 
ou particulières données aux Administrations 
de Chemins de fer, dé roger aux dispositions 
des articles 17, 19 et 21 de la Convention, en 
décidant, pour certains traf ics: 

1 °. a. que les expédi t ions au dé part de eet 
Etat ne seront admises qu'en port payé jusqu'à 
ses frontières ; 

b. que les expéditions ne seront, à l'entrée 
de eet Etat, grevées d'aucun frais ou que les 
expéditions à destination de eet Etat ne pour
ront être affranchies au départ que jusqu'à 
ses frontières; 

c. que Ie port des expéditions en transit 
par eet Etat sera payé, selon les accords des 
intéressés, soit da ns Ie pays de départ, soit 
dans Ie pays d'arrivée; 

2°. que les transports qui empruntent les 
l ignes de eet Etat ne pourront être grevés 
d'aucun remboursement et que les débours ne 
seront pas admis; 

3°. qu'il ne sera pas pe1mis à l'expéditeur 
de modifier Ie contrat de transport en ce qui 
concerne l'affranchissement et Ie rembourse
ment. 

Les mesures prises en conformité du présent 
article seront communiquées à !'Office centra! 
de Berne. Elles entrnront en vigueur, au plus 
töt, à l 'expiration d'un délai de huit jours à 
compter de la date à laquelle ! 'Office centra! 
aura notifié ces mesures aux autres Etats. Les 
envois en cours de route ne sernnt pas affectés 
par lesdites mesures. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des 
Etats susindiqués et les Délégués de la Com
mission de Gouvernement du Terri toire de Ia 
Sarre ont signé la présente Convention. 

Fait à Rome, le 23 novembre 1933 en double 
original dont l'un restera déposé aux archives 
du Ministère des Affaires étrangères du Roy-
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aume d'I tal ie et l 'autre sera envoyé par Ie 
Gouvernement ital ien au Gouvernement suisse 
pour êt re déposé aux arch ives dud it Gouverne
ment. Une copie certifiée conforme de la p ré
sente Convention sera remise par les so ins du 
Gouvernement italien à tous les Etats repré
sentés à l a Conférence a insi qu'au Gouverne
ment portu gais. 

P our l' Allemagne: U lr ich von H assel 
Heinrich iemack 
J ohannes K offka 

P ou,r l'Autriche: Dr. Ant. Rintelen 
P ou,· la B elgique: P . Albert de L igne 
P our la Bul garie: Général I van Volkoff 
P our l e Danemark: J. C. W. K ruse 
P our la Ville libre de Dantzig·: 

P our l ' E spagne: 
P our l ' Estonie : 
P our la Finlande: 
P oU1· la F1·ance: 
P our la G1·èce: 
P our la H ongrie: 
P our l' ! talie : 

A lfred Wysock i 
G. de Ojeda 

A . Schmi dt 
Pontus Artti 
Charles de Chambrun 
M. C. Mélas 
Frédéric V ill ani 
Lodov ico Luciolli 
A. Giannini 
Luigi Maccall in i 
Ludovico Belmonte 
Massimo Chiesa 
P . Quaroni 
A. Landra 
Salvatore Mal tese 
La Valle 
Luca Pietromarchi 
A. F iloni 
S. Scoccianti 

Pour la L et tonie: D r. A. Spekke 
P our le L iechtenstein: H unziker 
Pour l e Luxem.bourg: Dumont 
P our la N orvège: J. Irgens 
P our l es P ays-Bas: J. P atijn 
P our la P ologne: Alfred W ysocki 
P our la R oumanie : J . L ugos ianu 
P our la Suède: Erik S joborg 
P our la Suisse: H unziker 
P our la T chécoslovaquie : 

F . Chval kovsky 
P our la Turquie: Zeki N ebil 
P our la Y ougoslavie: Y. Doutchitch 
P ou,· la Oommission de Gouvernement du T er

ritoire du B assin de la Sarre : 
L . d'Ehrnrooth 

ANNEXE I 
(Article 4 ) 

Zie de "Prescriptions relatives aux objets 
admis au transport sous certa ines condit ions", 
opgenomen in het Koninklijk besluit van 3 
October 1933 (Staatsblad n °. 515). 

Deze bepalingen wor den geach t hier te zijn 
ingelasch t , doch met dien verstande, dat het 
opschrift van klasse VI wordt gewijzigd en 
gelezen : 

"Matières répu gnantes ou susce11tlbles de 
J>rodulre une ln fection.'' 

Zie voor A nnexe II bl z. 1175-1178. 

ANNEXE III 
(Art icle 12) 

ABSENCE OU DEFECTUOSITE 
D'EMBALLAGE. 

DECLARATION GENERALE. 

L a gare de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . du chemin de 
/ er de .... .. .................. accepte au tramport, 
su,· ma demande, à partir de ce jour, l es mar
chandises ei-après dési(11lées que je lui remet
trai pour être expédliées, savoir: 

J e reconnais que ces marchandises, lorsqu' el 
l es sont accompagnées d'une lettre de voiture 
faisant mention de la présente décla,·ation, 
sont remises au transport 

sam emballage * 
sous l 'emballage défectueux dont la descrip
tion suit *: 

A ......... .. ....... , le .... .. .. .. ...... .. ... 19 .... . 
(Signa ture) 

* Rayer cell e des deux dispositions qui ne 
convient pas. 

ANNEXE IV 
(Article 21 ) 

l\IODIFICATIONS AU CONTRAT DE 
TRANSPORT 

La gare de ................ .. .... .. ... du Ohernin de 
/ er de .... ............. .......... est priée d'apporter 
au contrat de tramport de l',expédition ei-après 
désignée: 

Marques 1 1 Nature I Désignation I Poid 
et Nombrel de de la en 

numéros !'emballage marc andise kilogran 

1 1 
remise au transport avec la l ettre de voiture 

à grande* 
vitesse du ........ ..... .. .... .... . 19 ... à 

à petite 
l' amresse de M . .. .. ............ .... ... .. .. à ...... .. .. .. .. .. 

!,es modi ficatiom suivantes *: 
1° l a retourner à la station de dépa:rt à 

M ..... .. .. .. .. ... .. .... .. .. .. 
2° l ' arrêt er en cours de r~ute en attendant 

des dispositions ultérieu,·es; 
S0 surseoûr à la l ivraison en attendant des 

dispositiom ultérieures; 
4° la livrer à M . .. .. .. ... .. .. ........ ...... à ..... . 

..................... gare du Ohemin de / er de 

5° :,;_~ .. Ï~ .. Û;~;~ .. q~~· 'contre paiement d'un 
reniboursement de 

(en toutes lettres ) 
6° la livrer contre paiement, non pas du 

remboursement indiqué dans la l ettre de 
voiture , m ais d' un rem boursement de 

( en toutes lett res ) 

1 
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7° la l ivrer sans recouvrer le montant du 
remboursement; 

8° la livrer franco ...................... .... ... . • 
A ..... ..... . ...... , l e ....... . ......... 19 .. . . 

(Signature ) 

* Rayer les dispositions qui ne conviennent 
pas. 

A la gare de ..................... èlJu Chemin de 
/er de .. .... .. ... .... ..... . 

Les ordres ci-dessus de l' expéditewr sont 
t,·ansmis pour y donner suite dans les condi
tions prévues au premier para.g,·aphe de l' ar
ticle 22 de la Convention internationale con
cernant le transport des marchandises par 
Chemins de / er . lls ont été ,·eproduits sur le 
duplicata de la lettr,e de voiture qui a ét é 
présenté par l' expéditeu,-. Le titre délivré à 
l'expéditeur relativenient au remboursement a 

rectifié 
été --- -. La présente décl{]Jf'ation se réfère 

retiré 
à not,·e télégran,me du ....... .. .... ... . . n° . 

A .......... ........ , le ... .... .. .... ..... 19 .. . 
L e Chef de gare 

ANNEXE V 
(Article 57) 

REGLEME NT RELATIF A L'OFFICI<, 
CENTRAL DES TRANSPORTS INTER
NATION AUX PAR CHEMINS DE FER. 

Article premier. § l. L'Office centra! des 
transports internationaux par Chemins de fer 
siège à Berne. Son organisation dans Ie cadre 
établi par les dispositions de l' a rticle 57 de la 
Convention, ainsi que la surveillance de son 
activité, sont confiées au Conseil fédéral suisse. 

§ 2. Les frais de !'Office centra! sont sup
portés par les Etats contractants, proportion
nellement à la longueur des lignes des Che
mins de fer ou des parcours desservis par les 
autres entreprises admises à participer aux 
transports effectués dans les conditions fixées 
par la Convention internationale. Toutefois, 
les lignes de navigation participent aux dé
penses, proportionnellement à la moitié seule
ment de leurs parcours. Pour chaque Etat, la 
contribution est de fr. 1,40 au maximum par 
kilomètre. Le montant du crédit annuel affé
rent au kilomètre de voie ferrée sera fixé, pour 
chaque exercice, par Ie Conseil fédéral suisse, 
!'Office centra! entendu, et en tenant compte 
des circonstances et nécessités du moment. Il 
sera toujours perçu en totalité. Lorsque les dé
penses effectives de ]'Office centra! n'auront 
pas atteint Ie montant du crédit calculé sur 
cette base , Ie solde non dépensé sera versé au 
fonds de retraite et de pension, <lont des inté
rêts doivent servir à accorder des secours ou 
des indemnités aux fonctionnaires et employés 
de ]'Office centra! pour Ie cas ou, par su ite 
d'àge avancé, d'acèidents ou de maladie, ils 
seraient définitivement incapables de continuer 
à remplir leurs fonctions. 

A !'occasion de la remise aux Etats con
tractants du rapport de gestion et du relevé 
des comptes annuels , !'Office centra! les invi-

tera à verser leur part contributive aux dépen
ses de l'exercice écoulé. L'Etat qui, à la date 
du ler octobre, n'aurait pas versé sa part, 
sera, une deuxième fois, invité à Ie faire. Si ce 
rappel n'est pas suivi d'effet, !'Office centra! 
Ie renouvellera au début de l'année suivante, 
à ]'occasion de !'envoi du rapport sur Ie nouve] 
exercice écoulé. Si , à la date du ler juillet 
suivant, aucun compte n'a été tenu de ce rap
pel, une quatrième démarche sera faite auprès 
de l'Etat retardataire pour l'amener à payer 
les deux annuités échues; en cas d'insuccès, 
! 'Office centra! l'avisera, trois mois plus tard, 
que si Ie versement attendu n' a pas été effec
tué jusqu'à la fin de l 'année, son abstention 
sera interprétée comme une manifestation ta
cite de sa volonté de se retirer de là Conven
tion. A défaut d'une suite donnée à cette der
nière démarche jusqu'au 31 décembre, ]'Of
fice centra!, prenant acte de la volonté tacite
ment exprimée par l'Etat défaillant, de se 
retirer de la Convention, procédera à la radia
tion des lignes de eet Etat de la liste des lignes 
admises au service des transports internatio
naux. 

Les montants non recouvrés devront, autant 
que possible, être couverts au moyen des cré
dits ordinaires <lont dispose !'Office centra! et 
pourront être répartis sur quatre exercices. La 
partie du déficit qui n'aurait pas pu être com
blée de la sorte sera, dans un compte spécial, 
portée au débit des autres Etats dans la pro
portion du nombre de kilomètres des voies fer
rées soumises à la Convention à !'époque de 
la mise en compte et, pour ch-acun, dans la 
mesure ou il aura déjà, pendant la période de 
deux ans qui se sera terminée par la retraite 
de !'Etat défaillant, été avec lui partie à la 
Co'.nvention. Un Etat <lont les lignes auront été 
radiées dans les conditions indiquées à l'alinéa 
précédent ne pourra les faire réadmettre •au 
service des transports internationaux qu' en 
payant au préalable les sommes <lont ]edit 
Etat sera resté débiteur, pour les années en
trant en cons idération et ce avec intérêt de 
cinq pour cent à compter de la fin du sixième 
mois écoulé depuis Ie jour ou !'Office centra! 
!'aura invité la prémière fois à payer les 
parts contributives lui incombant. 

Art. 2. § l. L'Office centra! publie un 
Bulletin mensuel contenant les renseignements 
nécessaires à l'application de la Convention, 
notamment les communications relatives à la 
liste des lignes de Chemins de fer et d'autres 
entreprises et aux objets exclus du transport 
ou admis sous certaines conditions, ainsi que 
les documents de jurisprudence et de statisti
que qu'il jugerait utile d'y insérer. 

§ 2. Le Bulletin est rédigé en français et 
en allemand. Un exemplaire est envoyé gra
tuitement à chaque Etat et à chacune des 
Administrations intéressées. Les autres exem
plaires demandés sont payés à un prix fixé 
par !'Office centra!. 

Art. 3. § 1. Les bordereaux et créances 
pour transports internationaux restés impayés 
peuvent être adressés par l' Administration 
créancière à !'Office centra!, pour qu' il en 
facili te Ie recouvrement. A eet effet, !'Office 
centra! met l'entreprise de transport débitrice 
en demeure de régler la somme due ou de 
fournir les motifs de son refus de payer. 
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§ 2. Si !'Office centra! estime que les mo
tifs de refus allégués sont suffisamment fon
dés, il renvoie les parties à se poursuivre <le
vant le juge compétent. 

§ 3. Lorsque !'Office centra! estime que la 
totalité ou une partie de la somme est réelle
ment due, il peut, après avoir consulté un ex
pert, déclarer que l'entreprise de transport 
débitrice sera tenue de verser à ! 'Office cen
tra! tout ou partie de Ia créance; 1 a somme 
a insi versée doit rester cons ignée jusqu'à dé
cision au fond par Ie juge compétent. 

§ 4. Dans Ie cas ou une entreprise de trans
port n'a pas obéi dans la quinzaine aux in
jonctions de !'Office cen tra! , il lui est adressé 
une nouvelle mise en demeure, avec indication 
des conséquences de son refus. 

§ 5. Dix jours après cette nouvelle mise en 
demeure, si elle est restée infructueuse, ! 'Of
fice cenkal adresse à l'Etat duquel dépend 
l'entreprise de transport un avis motivé, en 
invitant eet Etat à aviser aux mesures à 
prendre et notamment à examiner s'il doit 
maintenir sur la liste les lignes de l 'entrep rise 
de transport débitrice. 

§ 6. Si l'Etat duquel dépend l'entreprise de 
transport débitrice déclare · que, malgré Ie 
non-paiement, il ne croit pas devoir faire 
rayer de la liste cette entreprise, ou s'i l laisse 
sans réponse pendant six semaines la commu
nication de !'Office centra!, il est 1·éputé de 
plein droit accepter la garantie de la solva
bilité de ladite entreprise, en ce qui concerne 
les créances résul tant des transports i nterna
t ionaux. 

ANNEXE VI 
(Article 60} 

REGLEMENT RELATU' A LA COM 
MISSlON D'EXPEltTS. 

Article premier. L'Allemagne, la France et 
l'Ital ie sont représentées en permanence dans 
la Commission d'experts. Tous les autres Etats 
contractants peuvent, s'ils Ie jugent nécessa ire, 
se faire représenter aux séances de la Comm is
sion. 

Art. 2. Les Gouvernements des Etats con
tractants communiquent leurs vooux et leurs 
propositions motivées concernant ! 'Annexe I à 
!'Office centra! des transports internationaux 
par Chemins de fer qui les porte immédiate
ment à la connaissance des autres Etats con
tractants. Chaque fois que la nécess ité s'en 
fera senti1·, !'Office centra! invi tera la Com
mission à sièger. Tous les Etats contractants 
seront avisés des séances de la Commission 
deux mois à !'avance. L'avis doit indiquer 
exactement les objets de l'ordre du jour. 

Art. 3. La Commission est valablement con
stituée lorsque trois Etats contractants sont 
représentés. 

Art. 4. La Commiss ion désigne pour cha
que sess ion son prés ident et son vice-président. 

Art. 5. Les décisions de la Commiss ion 
sont prises à la majorité des voix des Etats 
représentés. En cas d'égalité, Ie Président de 
la séance a voix prépondérante. 

Art. 6. Chaque Etat supporte les frais de 
ses représentants . 

Art. 7. L'Office centra] assume Ie serv ice 

du Secrétariat et des correspondances de Ia 
Commission. 

Art. 8. Le directeur, ou, à son défaut, Ie 
vice-directeur de !'Office centra! assiste aux 
séances de la Commission avec voix consulta
tive. 

ANNEXE VII. 
(Article 61, § 1} 

REGLEMENT INTERNATIONAL CON 
CERNANT LE TRANSPORT DES 

W AGO S DE P ARTICULIERS. 
(R. I. P.). 

Définition des wagons de particuliers. 

Árticle premier. § 1. Les wagons de parti
culiers admis au service international sont des 
wagons des types spéciaux désignés au para
graphe suivant, immatriculés au nom d'un par
ticulier (personne ou société} par un Chemin 
de fer et munis de la marque distinctive JPÎ· 
Pour l'application du présent règlement est 
considéré comme propriétaire du wagon Ie par
ticulier qui en a obtenu l'immatriculation et 
<lont Je nom ou la firme doit être inscrit sur Ie 
wagon. 

§ 2. Ces wagons sont: 
a. les wagons-réservoirs (wagons à citernes, 

à réservoirs, à foudres, à bassins, à jarres, à 
bidons} ; 

b. les wagons-usines, producteurs de fro1d 
ou de chaleur, que leur capacité soit entière
ment occupée ou non par la machinerie; 

c. les autres wagons, aménagés spéciale
ment pour Je transport de marchandises dé
terminées. 

Des accords particuliers entre Chemins de 
fe1· peuvent intervenir pour l 'admission, sur 
des parcours déterminés, d'autres wagons que 
ceux indiqués ci-dessus. 

§ 3. Le Chem in de fer immatriculateur est 
seul compétent pour décider si, d'après les 
di spos itions précédentes, le wagon sera admis 
en ·service international. 

D,·oit de disposition. 

Art. 2. § 1. Le droit de disposer d'un wa
gon de particulier appartient, en principe, au 
propriétaire. 

§ 2. L'expéditeur d'un wagon de particu
lier vide ou chargé qui n'en est pas Ie proprié
taire, doit remettre à la gare expéditr ice, en 
même temps que la lettre de voiture, une dé
claration écrite du propriétaire de ce wagon 
spécifiant son accord au sujet du transport à 
effectuer. Le Chemin de fer peut ne pas exiger 
cette déclaration écrite si l a gare expéditrice 
du wagon vide ou chargé appartient à l'admi
nistration qui a immatriculé le wagon et si le 
propriétaire y consent. Ce consentement doit 
être donné par écr it au Chemin de fer imma
triculateur; il peut viser une partie ou la 
total ité des wagons immatriculés au nom du 
propriétaire intéressé. 

L a déclaration du propriéta ire n'est pas né
cessaire lorsque le destinataire d'un wagon ex
pédié vide par Ie propriétaire en vue de pren
dre charge Ie remet au transport, avec un 
chargement, à l a gare ou Ie wagon est par
venu vide. 
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L'expéditeur d'un wagon vide ne peut, sans 
l'accord du propriétaire, apporter aucune mo
dification au contrat de transport. 

§ 3. Si un wagon de particulier vide ou 
chargé est remis au transport par un expédi
teur qui n'est pas en même temps le proprié
taire du wagon, le droit de disposer du pro
p1·iétaire est suspendu pendant la durée du 
transport, sauf dans le cas prévu au § 5 de 
l'article 3. 

§ 4. A moins d'ordre contraire d" proprié
taire, Ie destinataire d'une marchandise arri
vée dans un wagon de particulier est autorisé 
à renvoyer le wagon vide ou chargé à sa gare 
d'attache à l'adresse du propriétaire. 

§ 5. A moins d'ordre contraire du proprié
taire et si le destina•taire n'use pas du droit 
prévu au § 4, le Chemin de fer est autorisé à 
renvoyer le wagon d'office, après décharge
ment, à sa gare d' attache, aux frais du pro
priétaire, avec une lettre de voiture établie au 
nom et à l'adresse de ce dernier. 

Cette disposition est aussi applicable aux 
wagons a rrivés vides pour prendre charge et 
que Ie destinataire n'a pas remis chargés au 
transport dans un délai de huit jours après 
leur arrivée, si Ie propriétaire n'a pas fait 
parvenir de dispositions contraires avant l'ex
piration de ce délai. 

Les prescriptions du présent paragraphe ne 
s'appliquent pas aux wagons se trouvant sur 
des embranchements particuliers. 

Conditions de transport des wagons de 
pa1·ticul iers. 

Art. 3. § 1. Les wagons de particul iers 
vides sont remis au transport avec la lettre de 
voiture internationale. 

§ 2. Dans la lettre de voiture, l'expéditeur 
doit inscrire, outre les mentions prévues par 
la Convention internationale concernant le 
transport des marchandises par Chemins de 
fer , les indications suivantes: 

a. s'il s'agit d'un wagon vide, dans la co
lonne " Désignation de la marchandise" , l a 
mention " vide allant prendre charge" ou bien 
,, vide en retour" ; 

b. s'i l s'agit d'un wagon vide ou chargé, 
dans la colonne "Marque et numéros" , Ie Che
min de fer immatriculateur, le numéro et la 
gare d'attache du wagon. 

§ 3. Le wagon de particulier ne doit pas 
être employé au transport d'autres marchan
dises que celles auxquelles il est destiné. 

§ 4. Si Ie wagon de particulier est muni 
d'appareils spéciaux (appareils réfrigérants , 
bass ins, à eau, mécanismes, etc. ), il incombe 
à l'expéditeur ou au destinataire <l ' en assurer 
Ie service. 

§ 5. Si un wagon de particulier expédié 
vide pour aller prendre charge vient à subir 
en cours de 1·oute une avarie qui, de l'av is du 
Chemin de fer, Ie met hors d'état de circuler 
autrement qu'à vide, la gare ou l'avarie est 
constatée arrête Ie wagon et provoque, sans 
retard et directement, par télégramme privé 
dons les frais sont à la charge du propr iétaire, 
les instructions de ce dernier . S i Ie proprié
taire n'esf pas en même temps l 'expéditeur du 
wagon la gare ou l'avar ie a été constatée en 
donne 'avis également à l 'expéditeur par l'in
termédiaire de la gare expéditrice. 

A défaut d'instructions du propriétaire· dans 
un délai de huit jours après la date de '\'envoi . 
du télégramme, Ie Chemin de fer est autorisé 
à renvoyer Ie wagon d'office à sa gare d'at
tache avec une lettre de voiture établie au 
nom et à l' adresse du propriéta ire. Les motifs 
du renvoi sont inscrits sur la lettre de voiture. 

Les frais de transport et autres frais sur
venus jusqu'à la gare ou Ie wagon a été arrêté , 
ainsi que ceux résultant, soit de l'exécution 
des instructions du propriéta ire , soit du renvoi 
d'offi ce du wagon à sa gare d'attache, grèvent 
!'envoi. 

Les droits du propriétaire restent réservés, 
compte tenu des dispositions de l'article 5 
ei-après, quand !'arrêt du wagon a été occa
sionné par une faute du Chemin de fer. 

Les dispositions du présent paragraphe s'ap
pliquent également: 

a. aux wagons expédiés vides, soit allant 
prendre charge, soit en retour et qui subissent 
en cours de route une avarie les empêchant 
de circuler. Les wagons expédiés vides en re
tour et qui subissent en cours de route une 
avarie qui n'empêche pas leur circulation à 
vide, doivent être acheminés sur leur destina
tion; 

b. aux wagons expédiés chargés et qui par 
suite d'avarie ne peuvent circuler ou continuer 
à assurer Ie transport. Dans ce cas, Ie- Chemin 
de fer, à moins qu'il ne juge préférable- de 
transborder Ie chargement, demande les in
structions de l'expécliteur en ce qui concerne 
Ie sort à réserver à la marchandise. Si Ia mar
chandise est sujette à prompte détér ioration, 
Ie Chemin de fer est en droit de la vendre, 
au mieux, sans aucune formal ité en avisant 
télégraphiquement l'expéditeur, aux frais de 
cel ui-ei. Lorsque Ie transbordement a lieu d'of
fice ou à la demande de l'expéditeur ou lors
que la marchandise a été vendue, Ie Chem in 
de fer réclame les instructions du propriétaire 
du wagon en ce qui concerne celui-ci. 

Les instructions du propriétaire ne sont pas 
dem andées lorsque Ie Chemin de fer effectue 
à ses propres frais, pa r une opération de peu 
ä' importance, les réparations nécessaires ' pour 
mettre Ie wagon en état de circuler ou Ie 
rendre uti l isable. 

Exclusion des 'l'emboursements, des débours et 
de la déclaration d'intétét à la l ivrnison. 

Art. 4. § 1. Les envois de wagons de par
ticuliers vides ne peuvent être grevés de rem
boursement ni de débours. Toutefois, Ie Che
min de fer a Ie droit de grever !'envoi du wa
gon des ports antérieurs et en général de tous 
les frais qu' il aurait engagés. 

§ 2. La déclaration d'intérêt à la I ivraison 
n'est pas admise pour Ie transport de wagons 
de particul iers vides . 

R esponsabilité. 
Art. 5. § 1. Le Chemin de fer n'est res

ponsable du dépassement des délais de I ivrai
son d'un wagon vide qu'envers Ie propriétaire 
du wagon. 

Les délais de livraison cessent de courir pen
dant tout Ie séjour qu'entraîne l'avarie de ce 
wagon, empêchant de continuer Ie transport. 

§ 2. En cas de dépassement des délais de 
livraison pour les marchandises chargées dans 
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les wagons de particuliers , il n'est pas assumé 
de responsabili té quant à l a livraison tardive 
du wagon. 

§ 3. Le Chemin de fer n'est responsable de 
la perte ou des avaries survenues aux wagons 
de particul iers ou de la perte de pièces de ces 
wagons qu'envers Ie propriétaire du wagon. 

§ 4. Le Chemin de fer n'est responsable de 
la perte ou de la démolition du wagon que 
-0onformément aux stipulations figurant dans 
les contrats d'immatricul ation ou dans les 
-dispos itions réglementaires ou tarifaires. 

§ 5. En cas d'avarie d'un wagon de parti
culier ou de perte. de pièces de ce wagon, Ie 
procès-verbal prévu par Ie § premier de l'ar
ticle 43 de la Convention internationale con
cernant Ie transport des marchandises par 
·Ohemins de fer est dressé par Ie Chemin de 
fer. Si Ie propriétaire établit que Ie dommage 
résu]te de la faute du Chemin de fer et sous 
réserve des dispositions ei-après, il sera, sur sa 
demande, remboursé par Ie Chemin de fer im
matriculateur des frais de réparation du wa
gon qu'il a engagés, à l'exclusion de toute 
autre indemnité. 

§ 6. En cas de perte ou de détérioration 
-d'accessoires amovibles, Ie Chemin de fer n'est 
responsable que si ces accessoires sont inscrits 
·sur les deux cötés du wagon ou, s'il s'agit 
d'un wagon couvert, à l'intérieur de celui-ci. 
Le Chemin de fer n'assume aucune responsa
bilité pour la perte ou l'avarie d'agrès d'outil 
lage amovibles. 

§ 7. Le Chemin de fer n'est responsable des 
dommages survenus aux récipients en grès, 
verre, term cuite, etc., que si ces dommages 
sont en corrélation avec une autre avarie du 
wagon qui soit à sa charge d'après les dispo
sitions qui précèdent. 

Il n'est pas non plus responsable des dom
mages survenus aux récipients comportant des 
revêtements intérieurs (émail, ébonite, etc.) 
lorsque Ie récipient même ne présente pas de 
trace d'avarie extérieure imputable au Chemin 
de fer. 

§ 8. Le Chemin de fer n'est pas responsable 
<les dommages causés au wagon par incendie 
ou explos ion. 

§ 9. Le propriétaire est responsable de tout 
dommage causé au Chemin de fer ou à des 
tiers, soit par les appareils spéciaux (appa
reils de ch auffage, réfrigérants, etc.) et leur 
service, soit par l'admission d'un convoyeur, 
soit par les matières nécessaires au fonctionne
ment des appareils et se trouvant dans Ie wa
gon, soit par l'insuffisance de l'étanchéité des 
fermetures, soit par tout autre fait trouvant 
sa cause dans l'util isation ou la circulation du 
wagon. Le propriétaire n'est pas responsable 
si les dommages sont dus à une faute du Che
min de fer. 

Le Chemin de fer a la faculté d'exiger du 
propr iétaire une caution en garantie du paie
ment des indemnités que ce propriétaire se rait 
tenu de payer au Chemin de fer en vertu des 
<lispos it ions précédentes. 

P our les créances du chef de ces dommages, 
l e Chemin de fer a les droits d'un créancier 
gagiste sur Ie wagon de particulier. 

§ 10. Pour Ie chömage du wagon pendant 
les opérations périodiques d'entretien a insi que 
pendant Ia réparation des avaries, Ie proprié-

taire ne peut fa ire valoir aucun droit à une 
indemnité. 

§ ll. Les réclamations et actions fondées 
sur les paragraphes ci-dessus ne peuvent être 
introduites que par Ie propriétaire du wagon; 
les réclamations et actions fondées sur les §§ 
4 à 10 ne peuvent être introduites que contre 
Ie Ohemin de fer qui a immatriculé ce wagon. 

Disposition générale. 

Art. 6.' En tant que les prescr iptions que 
précèdent ne s'y opposent pas, les dispositions 
de la Convention internationale concernant Ie 
transport des marchandises par Chemin de fer 
(0.I .M.) sont applicables au transport des wa
gons de particuliers vides et chargés. 

ANNEXE VIII. 
(Article 60, § 2) 

REGLEMENT INTERNATIONAL CON · 
CERN ANT LE TRANSPORT DES CO LIS 

EXPRESS. 

§ 1. Ne sont cons idérés comme col is express 
que des marchandises transportées d'une m a
nière particulièrement rapide aux conditions 
d'un tarif international. 

Ne peuvent être admises comme colis ex
press que les marchandises qui peuvent rior
malement être chargées dans Ie fo urgon des 
trains de voyageurs. Toutefois les tarifs peu
vent prévoir des dérogations à cette règle. 

§ 2. Sont excl ues du transport les marchan- . 
dises désignées à l'article 3 de la Convention 
internationale concernant Ie transport des 
marchandises par Chemins de fer. Les objets 
énumérés dans !'Annexe I à ladite Conven
tion ou ceux qui sont visés par les accords 
particuliers conclus en vertu des dispos itions 
du § 2 de l'article 4 de ladite Oonvention, 
sont admis au transport comme colis express 
dans les conditions prévues par ladite Annexe 
ou par lesdits accords, pour autant qu'ils peu
vent être acceptés au transport en grande vi
tesse. Les tarifs déterminent si d'autres mar
chandises peuvent également être excl ues du 
transport ou être admises sous certa ines con
ditions. 
§ 3. Les col is express peuvent être remis au 
transport avec un document autre que la lettre 
de voiture prévue au § 1 de l'art icle 6 de la 
Convention internationale concernant Ie trans
port des marchandises par Chemins de fer. L e 
formulaire à utiliser et les mentions qui doi
vent ou peuvent y être portées sont déterminés 
par Ie tarif. En tout cas ce document doit con
tenir les indications su ivantes: 

a . la désignation des gares expéditrice et 
destinataire; 

b . Ie nom et l'adresse de l'expéditeur et du 
destinataire; 

c. Ie nombre des colis, la description de 
]'emballage, et la désignation de la nature des 
marchandises ; 

d. la désignation des documents joints pour 
l'accomplissement des formal ités exigées par 
les douanes, octrois, autorités fisca les de po
lice et autres autorités administratives. 

§ 4. L'expéditeur est responsable de l'exac
titude des mentions et déclarations inscrites 
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soit par lui-même, soit selon ses indications 
par Ie Chemin de fer, dans Ie document de 
transport; il supporte toutes les conséquences 
résultant du fait que ces mentions ou déclara
tions seraient irrégulières, inexactes ou in
complètes. 

§ 5. Les colis express doivent être trans
portés par des moyens rapides dans les délais 
prévus aux tarifs. Les délais de livraison doi
vent en tout cas être plus réduits que les plus 
courts prévus dans la Convention internatio
nale concernant Ie transport des marchandises 
par Chemins de fer. 

§ 6. Les tarifs peuvent aussi prévoir des 
dérogations aux dispositions de la Convention 
précitée, autres que cell es qui sont spécifiées 
ci-dessus; il ne peut toutefois pas être apporté 
de dérogations aux dispositions des articles 
26, 27; 28, 29, 31, 32 et 36 à 46 inclus de 
ladite Convention. 

En tant que les prescriptions qui précèdent 
et cell es des tarifs ne s'y opposent pas, les 
dispositions de la Convention internationale 
concernant Ie transport des marchandises par 
Chemins de fer (C. I. M .) sont applicables au 
transport des colis express. 

CONVENTION INTERNATIONALE 

Concernant Ie transport d,es voyag·eurs et 
des bagages par chemlns de fer (C, I. V.) . 

L'ALLEMAGNE, L'AUTRICHE, LA BEL
GIQUE, LA BULGARIE, L:El DANEMARK, 
LA VILLE LIBRE DE DANTZIG, L'E
SPAGNE, L'ESTONIE, LA Fm'LANDE, LA 
FRANCE, LA GRÈCE, LA HONGRIE, L'I
TALIE, LA LETTONIE, LE LIECHTEN
STEIN, LE LUXEMBOURG, LA NOR
VÈGE, LES PAYS-BAS, LA POLOGNE, LA 
ROUMANIE, LA SUÈDE, LA SUISSE, LA 
TCHÉCOSLOV AQUIE, LA T URQUIE, LA 
YOUGOSLA VIE, . 

avec la participation des Délégués de la 
Commission de Gouvernement du Territoire du 
Bassin de la Sarre; 

ayant reconnu la nécessité de réviser la Con
vention internationale concernant Ie transport 
des voyageurs et des bagages, signée à Berne 
Ie 23 octobre 1924, en conformité de l'article 
60 de ]adite Convent ion, ont résolu de con
cl ure une nouvelle Convention à eet effet et 
sont convenus des articles suivants: 

TITRE PREMIER. 
OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION. 

Chemins de /er et transports auxquels s'ap
plique la Convention. 

Article premier. § 1. La présente Conven
tion s'applique à tous les tratlllports de voya
geurs et de bagages avec des titres de trans
ports internationaux pour des parcours em, 
pruntant les territoires d'au mains deux des 
Etats contractants et s'effectuant exclusive
ment par des lignes inscrites sur la liste éta
blie conformément à l' article 58 de la pré
sente Convention. 

§ 2. Sont toutefois exceptés de l'application 
de la présente Convention: 

1 . Les transports dons les stations de départ 
L. & tal . 1935 . 

et d'arrivée sont s ituées sur Ie territo ire d'un 
même Etat et qui n'empruntent Ie territoire 
d'un autre Etat qu'en transit: 

a. lorsque les lignes par lesquell es s'effec
tue Ie transit sont exploi tées par un Chemin 
de fer de l'Etat de dé part; 

b. même lorsque les li gnes par lesquelles 
s'effectue Ie transit ne sont pas exploitées par 
un Chemin de fer de l'Etat de départ, si les 
Chemins de fer intéressés ont conclu des ar
rangements particul iers en vertu desquels ces 
transports ne sont pas considérés comme inter
nationaux. 

2. Les transports entre stations de deux 
Etats limitrophes s' il s sont effectués sur tout 
le parcours par des Chemins de fer de l 'un de 
ces Etats, et qu' aucun de ces Etats ne s'y op
pose. 

§ 3. Les tarifs fixent les relations pour les
quelles des billets et des bulletins de bagages 
internationaux sont délivrés. 

Dispositions relatives aux transports combinés. 
Art. 2. § 1. Peuvent être inscrites sur la 

liste prévue à l'article premier, en sus des 
Chemins de fer, des lignes régulières de ser
vices automobiles ou de navigation complé
tant des parcours par voie ferrée et effectuant 
les transports internationaux sous la responsa
bilité d'un Etat contractant ou d'un Chemin 
de fer inscrit sur la liste. 

§ 2. Les entreprises de ces lignes sont sou
mises à toutes les obligations imposées et sont 
investies de tous les droits reconnus aux Che
mins de fer par la présente Convention, sous 
réserve des modifications résultant nécessaire
ment des modalités différentes du transport. 
Ces modifications ne peuvent, toutefois, pas 
déroger aux règles de responsabil ité établies 
par la présente Convention. 

§ 3. Tout Etat qui désire faire inscrire sur 
la liste une des ligues désignées au § 1, doit 
prendre les mesures utiles pour que les modi
fications prévues au § 2 soient publiées dans 
les mêmes formes que les tarifs. 

§ 4. Pour les transports internationaux em
pruntant à la fois des Chemins de fer et des 
serv ices de transport autres que ceux qui sont 
définis au § 1 c i-dessus, les Chemins de fer 
peuvent établir en commun avec les entre
prises de transport intéressées, des dispositions 
tarifaires appliquant un régime juridique dif
férent de celui de la présente Convention, afin 
de tenir compte des particularités ·de chaque 
mode de transport. lis peuvent, dans ce cas, 
prévoir l' emploi d'un titre de transport autre 
que celui qui est prévu par la présente Con
vention. 

Soudure . 
Art. 3. § 1. La Convention est également 

app] icable aux transports de voyageurs et de 
bagages effectués au départ d'une station non 
inscrite dans un tarif international, sur une 
station de soudure du même Etat inscrite dans 
ce tarif et de !à sur une destination inscrite 
dans ce même tarif, soit avec un billet ou bul
letin de bagages international dans lesquels 
les taxes du parcours direct et du parcoµrs de 
soudure sont additionnées, soit avec deux bil 
Jets soudés. S'il èst établi deux billets, Je 
second doit porter la mention de la station de 
départ primitive. 

75 
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§ 2. Les Chemins de fer dét.erminent dans 
quelle mesure et à quelles conditions ce trans
port par soudure peut être demandé au départ 
de certaines stations. Ces stations sont dénom
mées dans une list.e qui est notifiée aux autres 
Chemins de fer intéressés. 

Obl igation pour l e Chemin de /er de 
transpo,·ter. 

Art. 4. Lorsqu'il ex ist.e un tarif interna
tional. ou qu'un transport par soudure est pré
vu conformément à l'article 3, Ie transport ne 
peut être refusé pourvu que: 

a. le voyageur se confo1me aux prescrip
tions de la présent.e Convention; 

b. Ie transport soit possible avec les moyens 
ordinaires de transport ; 

c. Ie transport ne soit pas interdit dans un 
des Etats intéressés, par suite de di spositions 
légales ou pour des raisons d'ordre public; 

d. Ie transport ne soit pas empêché par des 
circonstances que le Chemin de fer ne pouvait 
pas éviter et auxquelles il ne dépendait pas 
de lui de remédier. 

TITRE II. 

DU CONTRAT DE TRANSPORT. 

CHAPITRE PREMIER. 

Transport des voyar,reurs. 

Droit au transport. 

Art. 5. § 1. Le voyageur doit, lorsqu'il 
commence son voyage, être muni d'un billet. 
Les tarifs peuvent prévoir des exceptions à eet 
égard. . 

§ 2. Le voyageur est tenu de conserver son 
billet pendant tout Ie cours du voyage. Il doit, 
s'il en est requis, Ie présenter à tout agent 
chargé du contróle et le rendre à la fin du 
voyage. 

Bill ets. 

Art. 6. § 1. Les billets délivrés pour un 
transport international régi par la présente 
Convention doivent porter le signe <J: 

§ 2. Les mentions su ivantes sont obliga
toires sur les billets: 

a. l ' indication des stations de départ et de 
destination; 

b. l'itinérai re; si l'emploi de différents iti
néraires ou moyens de transport est permis, 
cett.e faculté doit être mentionnée; 

c. la catégorie de train et la cl asse de voi-
ture· 

d . ' le prix de transport; 
e. Ie jou r ou commence la validité ; 
f. la durée de validité. 
§ 3. Les tarifs ou les accords entre Che

mins de fer déterminent la langue dans la
quelle les billets doivent être imprimés et rem
plis, a insi que leur forme et leur contenu . 

§ 4. Les billets formés d'un livret renfer
mant des feu illets de contróle (billets -
livrets) , ainsi que les billets à coupons com
binés des Administrations de Chemins de fer 
constituent un titre de transport unique au 
sens de la présente Convention. 

Les billets réunis sous une couverture par 
des bureaux de voyage officiels ou des agen-

ces privées constituent chacun un titre de 
transport distinct soumis, suivant le cas, à la 
réglementation intérieure de l 'Etat intéressé 
ou à la présente Convention. 

§ 5. Un billet n'est cessible, à moins d'ex
ception prévue par les tarifs, que s'il n'est pas 
nominatif et si Ie voyage n'est pas commencé. 

L a spéculation et la revente des billets à 
un prix différent de celui du tarif sont subor
données, dans chaque Etat, aux lois et règle
ments de eet Etat. 

R éduction de prix pour l,es enfants . 

Art. 7. § 1. Jusqu'à l'àge de quatre ans 
révolus, les enfants sont transportés gratuite
ment sans billets lorsqu'il n'est pas réclamé 
pour eux une place distincte. 

§ 2. Les enfants àgés de plus de 4 ans jus
qu'à 10 ans révolus, et les enfants plus· jeunes 
pour lesquels une place distincte est réclamée, 
sont transportés à des prix réduits qui ne peu
vent dépasser la moitié des prix perçus pour 
les billets d'adultes, sans préjudice de !'arron
dissement des sommes conformément aux 
règlés de l'administration d'émission du billet. 

Cette réduction n' est pas obligatoirement ap
plicable aux prix des billets qui en compor
tent déjà une autre par rapport au prix nor
mal du billet simple. 

Durée de validité des billets. 

Art. 8. § 1. La durée de validité des bil
Iets doit être fixée par les tarifs. 

§ 2. Cette validité doit être au minimum la 
su ivante: 

Bill ets simples: 
par fraction indivisible de 100 km , 1 jour. 

La val idité des bi Il ets ne peut néanmoins 
être inférieure à 2 jours; 

Billets d'aller et retour: 
par fraction indivisible de 50 km, 1 jour. 
La validité des billets ne peut néanmoins 

être inférieure à 4 jours. 
§ 3. Les billets spéciaux à prix rédu its peu, 

vent comporter une durée de valid ité diffé
rente. 

§ 4. Le premier jour de validité du billet 
est compris dans la durée de validité comme 
jour plein. Le voyageur peut commencer son 
voyage un jour quelconque compris dans la 
durée de val idité de son bi liet; sauf excep
tions prévues par les tarifs, il doit Ie terminer 
a u plus tard par un train devant atteindre, 
d' après l'horaire, la gare de destination Ie der
nier jour de validité, au plus tard à 24 
heures. 

Attribution et location des places. 

Art. 9. § 1. Le voyageur peut, en montant 
dans Ie tra in, marquer une place encore dis
ponible tant pour lui -même que pour les 
a utres personnes qui font Ie voyage avec lui 
et dont il peut exhiber les billets. Le voyageur 
qui qui tte sa place sans la marquer d'une fa
çon évidente, perd son droi t à l'occuper. Au 
reste, l'attribution des places est réglée confor
mément aux prescriptions en vigueur sur cha
que Chemin de fer. 

§ 2. Les tarifs ou les horaires spécifient si 
et à quelles cond itions des places peuvent être 
louées pour certai ns trains. 
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A r·rêts aux stations intermérliaires . 

Art. 1 O. § 1. Les tarifs spécifient si et à 
quelles conditions le voyageur a Ie droit de 
s' arrêter aux stations intermédiaires pendant 
la durée de val idi té de son billet. 

§ 2. L'usage par Ie voyageur du droit de 
s'arrêter aux stations intermédiaires n'entraîne 
aucune prolongation de la durée de validi té 
prévue par les tarifs . 

§ 3. Lorsque Ie voyageur est porteur d'un 
billet valable par un seul itinéraire, Ie voyage 
interrompu peut également être continué au 
départ d'une station située sur la même ligne 
et plus rapprochée de la station destinataire. 

§ 4. Le voyageur porteur d'un billet va
lable par plusieurs itinéraires facultatifs, qui 
interrompt son voyage en cours de route, ne 
peut reprendre celui-ci que, soit à la station 
ou il l 'a interrompu, soit à une station plus 
rapprochée de la station destinataire et située 
sur l'itinéraire emprunté au départ. 

§ 5. La durée de l'interruption du voyage 
n'est limitée que par la durée de validité du 
bi liet. 

Changement de classe ou de train. 

Art. ll. Le voyageur peut occuper une 
place d'une classe supérieure ou passer dans un 
train de catégorie supérieu.re à celle qui est 
indiquée sur Ie billet, dans les conditions 
fixées par les tarifs et moyamant paiement du 
supplément prévu. 

Voyageur sans billet valable. 

A rt. 12. § 1 . Le voyageur qui ne peut pas 
présenter un billet valable est tenu de payer 
une surtaxe, outre Ie prix du voyage pour Ie 
parcours effectué et sans préjudice des sanc
tions pénales; cette surtaxe est calculée con
formément aux règlements du Chemin de fer 
sur lequel Ie paiement de la surtaxe a été 
exigé. A défaut de prescriptions à eet égard, 
Ie voyageur doit acquitter une surtaxe dont Ie 
montant sera égal au prix du voyage pour Ie 
parcours effectué. 

§ 2. Les billets ayant subi une modifica
tion illicite seront considérés comme non va
lables et retirés par Ie personnel de service. 

§ 3. Le voyageur qui 1·efuse Ie paiement 
immédiat du prix du voyage ou de la surtaxe 
peut être exclu du voyage. Le voyageur exclu 
ne peut exiger que ses bagages soient mis à 
sa di sposition à une station autre que la sta
tion destinataire. 

P ersonnes exclues du train ou admises 
conditionnellement. 

Art. 13. § 1. Ne sant pas admises dans Ie 
train ou peuvent en être exclujèls en cours de 
route: 

a. les personnes en état d'ivresse, celles qui 
se conduiraient d'une manière inconvenante ou 
qui n'observeraient pas les prescriptions des 
lois et règlements; ces personnes n'ont droit 
au remboursement ni du prix de leur billet, 
ni de la taxe qu'elles ont payée pour Je trans
port de leurs bagages ; 

b . les personnes qui , en raison d'une ma
ladie ou pour d'autres causes, paraîtraient de
voir incornmoder leurs voisins, à moins qu'un 
compartiment entier n'ait été loué pour elles 

d'avance ou ne puisse être mis à leur dispo
sition contre paiement ; toutefois, les person
nes tombées malades en cours de route doivent 
être transportées au mains jusqu'à la première 
station ou il est possible de leur donner les 
soins nécessaires. Le prix du transport et la 
taxe perçue pour les bagages leur seront resti
tués, dans les conditions fixées à l 'article 26, 
après déduction de la part afférente au par
cours effectué. 

§ 2. Le transport des personnes atte intes de 
maladies contagieuses est régi par les Con
ventions internationales ou, à défaut, par les 
dispositions en vigueur dans chaque Etat. 

Objets exclu-s des voitures. 

Art. 14. § 1. Ne peuvent être introduits 
dans les voitures les objets dangereux, spéci
alement les arrnes chargées, les rnati ères explo
sibles, faci lement inflamrnables ou corrosives, 
de rnême que .les objets de nature à gêner ou 
à incomrnoder les voyageurs . 

Toutefois, les voyageurs qui, dans l'exercice 
d'un service public, portent une arme à feu, 
ainsi que les chasseurs et les tireurs, sant auto
risés à prendre avec eux des munitions, sans 
dépasser l a plus faible des lirnites fixées par 
les règlements en vigueur sm· les territoires 
empruntés. Il est permis aux gardes accom
pagnant des prisonniers et voyageant avec ces 
derniers dans des voitures ou compartiments 
spéciaux de prnndre avec eux des arrnes à feu 
chargées. 

§ 2. Les employés du Chemin de fer ont Je 
droit de s'assurer, en présence du voyageur, 
de la nature des objets introduits dans les voi
tures, quand il existe des motifs sérieux de 
soupçonner une contravention aux dispositions 
du § 1. 

§ 3. Le contrevenant est responsable de 
tout dornrnage résul tant des infractions aux 
dispositions du § 1 et encourt, en outre, les 
peines prévues par les lois et règlernents . 

Introduction d.e colis à la main et d'animaux 
dans Z,es voitur·es. 

Art. 15 . § 1. Les voyageurs sant autorisés 
à prendre gratuitement avec eux dans les 
voitmes des objets faciles à porter (colis à la 
main) , pourvu que les prescriptions de douane, 
d'octroi, fisca les ou de police ou d'autres auto
rités administratives ne s'y opposent pas et 
que ces objets ne puissent endornmager Ie ma
tériel. Chaque voyageur ne dispose, pour ses 
colis à l a main, que de l'espace situé au
dessus et au-dessous de la place qu'il occupe. 

§ 2. Les animaux vivants ne peuvent pas 
être introduits dans les voitures . Les petits 
animaux apprivoisés, enfermés dans des cages, 
caisses, paniers ou autres emballages appro
priés, les petits chiens même non enfermés, 
sant cependant adrnis, pourvu que les prescrip
t ions de pol.ice des différents Etats ne s'y op
posent pas, qu' aucun voyageur n'y fasse ob
jection et que ces animaux puissent être portés 
sur les genoux ou placés comme les coli s à la 
main. 

Les tarifs ou les horaires peuvent int,erdire 
ou autoriser l' admission d' animaux dans cer
taines catégories de voitures ou de trains . 

Les tarifs indiquent si et pour quels animaux 
une taxe de transport doit être payée. 
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§ 3. La surveillance des colis à la main et 
animaux que Ie voyageur prend avec lui in
combe au voyageur lui-même. 

Reta1·ds. Correspondances 1nanquées . 
Suppressions d e trains . 

Art. 16. Lorsque, par suite du retard d'un 
train, l a correspondance avec un autre train 
est manquée, ou lorsqu'un train est suppr imé 
sur rout ou partie de son parcours, et que Ie 
voyageur veut continuer son voyage, Ie Che
min de fer est tenu de l'acheminer, avec ses 
bagages, dans la mesu1·e du poss ible et sans 
aucune surtaxe, par un train se dirigeant vers 
l a même destination par la mêr,,1P, li gne ou 
par une autre route appartenant aux Admini
strations qui participent à l 'itinétaire du 
transport pr imitif, de façon à lui permettre 
d'arriver à sa destination avec moins de re
tard. L e chef de station doit, s'i l y a lieu, 
certifier sur Ie billet que la correspondance a 
été manquée ou Ie train supprimé, prolonger 
dans la mesure nécessaire la durée de val idi té, 
et Ie rendre vala ble pour la nouvelle route , 
pour une classe supérieure ou pour un train à 
taxes plus élevées. Le Chem in de fer est, rou
tefois, en droit de refuser l'utilisation de cer
tains tra ins par voie de tarif ou d'horaire. 

CHAPITRE II. 

Transl)ort des bagages. 

Définition d,es bagages. Obje ts exclus du 
transpoi·t. 

Art. 17 . § 1. Ne sont considérés comme ba
gages que les objets, affectés à l 'usage du 
voyageur, contenus dans des malies, paniers, 
va l ises, sacs de voyage, boîtes à chapeaux et 
autres emballages de ce genre. 

§ 2. Sont, en outre, admis au transport 
comme bagages, même non pourvus d'emba l
lage, sauf Ie cas prévu à l a lettre d: 

a. les fauteui ls portatifs ou roulants pour 
malades, les fauteuils roul ants mus par les 
mal ades eux-mêmes avec ou sans moteur aux i
li aire, les chaises (lits) de repos; 

b. les voitures d'enfants; 
c. les malies d'échanti llons de marchand i

ses · 
d. les instruments de m us ique portati fs en 

caises, étuis ou autres e nveloppes; 
e. Ie matériel pour représentations d'artis

tes, pourvu que son conditionnement, son vo
l urne et son poids permettent de Ie charger et 
de le pl acer rapidement dans les fourgons; 

/ . les instruments d 'arpenteu r, jusqu'à con
currence de 4 mètres de longueur, et les outi ls 
de trava il à main; 

g. les luges à bras et luges de sport à une 
ou deux places, les sk is, les voi les pour pati
neurs, ainsi que les emba rcations longues de 
3 mètres au maximum; 

h. les vélocipèdes, avec ou sans rnoteur 
auxiliaire, les rnorocycles à une place, avec ou 
sans siège accessoire, à condition qu ' ils soient 
dénumis d' accessoires. 

Les réservoirs des véh icules mus par des 
moteurs peuvent contenir de !'essence, à con
dition que la conduite d'essence au carbura
teur soit ferrnée et que celui -ci so it vidé par 
le fonctionnement du moteur. 

Les tarifs peuvent limiter la quanti té, Ie 
volume et Ie poids des ob jets désignés c1-
dessus admis au transport comme bagages. 

§ 3. D'autres objets non a ffectés à l ' usage 
des voyageurs, ains i que les an imaux enfer
més dans des cages présentant des garanties 
suffisantes, peuvent être acceptés comme ba
gages si les tarifs l 'aurorisent. 

§ 4. Sont exclus du transport comme ba
gages les objets qui, aux termes de la Con
vention internationale concernant Ie trans
port des marchandises par Chemins de fer 
(C.I. M.) sont exclus du transport. Ceux qui 
sont admis aux termes de cette mêrne Con
vention sous certaines conditions sont égale
m ent exclus du transport comme bagages. 

Tou tefo is, les fi lms emballés suivant les 
prescriptions de l a Convention interna tional e 
concernant Ie transport des marchand ises par 
Chemins de fer (C.I. M.) sont adm is au trans
port comme bagages. 

Responsabilité du voyageu,· en ce qui concei·ne 
ses bagages. Surtaxes. 

Art. 18. § 1. Le détenteu1· du bulletin de 
bagages est responsable de l'observation des 
prescriptions de l'article 17; il supporte tou
tes les conséquences d'une infraction à ces 
prescriptions. 

§ 2. Le Chemin de fer a Ie droit, en cas de 
présomption de contrave ntion, de vérifier si Ie 
contenu des bagages répond aux prescriptions. 
Le détenteur du bulletin est appelé à ass ister 
à la vérification; s' il ne se présente pas ou 
s'i l ne peut être atteint et à défaut d'autres 
prescriptions légales ou réglementaires en vi 
gueur dans l 'Etat ou Ia vérification a lieu , 
ce ll e-ci doit se faire en présence de deux té
moins étrangers au Chemin de fer. Si une in
fraction est constatée, les fra is occasionnés par 
1 a vérification doivent être payés par Ie dé
tenteur du bulletin de bagages. 

§ 3. En cas d'infractiou aux di spos itions du 
§ 4 de l 'article 17, Ie détenteur du bull etin de 
bagages doit payer une surtaxe sans préjudice 
du supplément de taxe et, s' il y a li eu, des in
demnités pour Ie dommage a ins i que des 
sanctions pénales. 

La surtaxe doit être payée par chaque kilo
gramme brut des objets excl us du transport, à 
raison de 15 francs, avec un minimum de 
perception de 30 francs, si ces objets com
prennent des m atières qu i sont exclues du 
transport en vertu du 4° de l'article 3 de la 
Convention internationale concernant le trans
port des marchandises par Chem ins de fer ou 
qui sont rangées d ans les classes I et II de 
!'Annexe I à la Convention internationa le con
cernant le transpo rt des marcha ndises par 
Chemins de fer, et à rai son de 5 francs , avec 
un m inim um de perception de 10 francs, da ns 
les autres cas. 

Si les prescriptions en vigueur pour le t ra
fi c intérieur du Chemin de fer sur lequel l a 
contravention a été découverte donnent lieu à 
une surtaxe rotale moins é levée, c'est cette 
dern ière qui est perçue. 

Ernballage et conditionnement des bagages. 

Art. 19. § 1. Les bagages <lont !'emball age 
est insuffisa nt ou Ie conditionnement dé fec
tueux ou qui présentent des signes manifestes 
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d' avar ies peuvent être refusés par Ie Chemin 
de fer. S'ils sont néanmoins acceptés, Ie Che
min de fer aura Ie droit de mentionner leur 
état ur Ie bulletin de bagages. L'acceptation 
par Ie voyageur du bulletin de bagages por
tant une telle mention est considérée comme 
preuve que l 'état des bagages a été reconnu 
par lui. 

§ 2. Les col is doivent porter, dans les con
ditions de fi x ité suff isantes, Ie nom et l' adre se 
du voyageur et Ia station de desti nation. Les 
col is qui ne portent pas ces indications peu
vent être refusés. 

§ 3. Les anciennes étiquettes, adresses ou 
autres indications se rapportant à des trans
ports antéri eurs doivent être enlevées ou ren
dues illis ibl es par Ie voyageur. 

Enreg~t1,e1nent et expédition des bagages. 
Bulletin de bagages. 

Art. 20. § 1. L'enregistrement des bagages 
n'a lieu que sur la présentation de billets va
lables au moins jusqu' à l a desti nation des ba
gages et par l'itinéraire indiqué sur les bil
Iets . 

Si Ie billet est valab le pour plusieurs it iné
raires, ou si Ie I ieu de destination est desservi 
par plusieurs stations, Ie voyageur doit dé
signer exactement l'itinéraire à suivre ou la 
station pour l aquell e l' enregistrement doit 
avoir lieu. Le Chemin de fer ne répond pas 
des conséquence de l'inobservation de cette 
prescription par Ie voyageur. 

Les tarifs déterminent s i et dans quelles con
ditions des bagages peuvent être admis au 
transport par un itinéraire autre que ce l ui 
qui est indiqué sur Ie billet présenté ou sans 
présentation de bi ll ets. Lorsque les tarifs pré
voient que des bagages peuvent être adm is au 
transport sans présentation de bill ets, les d,s
positions de la présente Convention fixant les 
droi ts et obi igations du voyageur que ses ba
gages accompagnent s'appl iquent à J'expédi
teur de bagages enregistrés sans présentation 
de bil Iets. 

Si les tari fs Ie prévoient, Ie voyageur peut, 
pendant la durée de va lidi té de son billet, 
faire enregistrer des bagages ou bien directe
ment sur Ie parcours total de Ia station de dé
part jusqu'à la station de destination, ou bien 
sur des fractions quelconques du parcours to
tal, pourvu qu'aucune fraction de ce parcours 
ne so it empruntée plus d'une fois. 

§ 2. Lors de 1 'enregistrement des bagages, 
il est délivré un bulletin au voyageur. Le 
voyageur est tenu de s'assurer, à la réception 
du bull etin, que cel ui-ei est établ i conformé
ment à ses indications. Le pri x du transport 
des bagages do it être payé lors de l'enregistre
ment. 

§ 3. Pour 1e surpl us, l os forma) ités de l'en
registrement des bagages sont dé te rm i nées par 
les règlements en vigueur à la station de 
départ. 

§ 4. Les bulletins de bagages délivrés pour 
les transports internat ionaux doivent être éta
blis sur Ie formulaire constituant ]'Annexe I à 
la présente Convention. 

§ 5. Les mentions sui vantes sont obi igatoires 
sur les bulletins de bagages: 

a. l ' indication des stations de départ et de 
desti nat ion ; 

b. l'itinéra ire · 
c. Ie jour de' la remise et Ie train pour 

leque] a été effectuée cette rem 1se; 
d. Ie nombre des billets, sauf si les bagages 

ont été remis au transport sans présentation 
d'un billet; 

e. Ie nombre et Je poids des col is ; 
/. Ie montant du prix de transport et des 

au tres droi ts éventuels; 
g . s'il y a I ieu, Ie montant en toutes let

tres de la somme représentant l'intérêt à la 
1 ivraison, déclaré conformément à l 'article 35. 

§ 6. Les tarifs ou les acoords entre Chemins 
de fer déterminent la langue dans ]aquell e 
les bulletins de bagages doivent être imprimés 
et remplis . 

§ 7. Les tarifs peuvent prévoir des pres
criptions spéciales pour Ie transport des vé
locipèdes et des engins de sport. 

§ 8. Le voyageur peut indiquer, sous les 
condi t ions en vigueur à la gare de départ, Ie 
tra in par lequel ses bagages doivent être expé
diés. S'il n'use pas de cette facu lté, l'achemi
nement a lieu par Ie premier tra in a ppropr ié. 

S i les bagages doivent change r de train dans 
une gare de oorrespondance, Ie transport doit 
avoir I ieu par Ie tra in en corre pon dance, si 
celu i-ci peut être utilisé pour Ie transport des 
bagages et s' il ex iste Ie temps nécessa ire au 
transbo rdement. Dans Ie cas contraire, l' ache
minement doit avoir lieu par Ie plus prochain 
tra in approprié. 

L'acheminement des bagages ne peut avo ir 
1 ieu da ns les conditions indiquée ci-dessus que 
si les formalités ex igées au départ ou en cours 
de route par les douanes, octro is, autorités 
fiscales, de pol ice et au tres autorités admini-
stratives ne s'y opposent pas. · 

Le Chemin de fer est en droi t de ne pas 
admettre ou de I imiter Ie transport des bagages 
dans certains trai ns ou certaines catégor ies de 
tra ins. 

Livraison. 

Art. 21 . § 1. L a I ivraison des bagages a 
lieu contre la remise du bulletin de bagages. 
Le Chemin de fer n'est pas tenu de vérifier 
si Ie détenteur du bulletin a qualité pour 
prendre I ivraison. 

§ 2. Le détenteur du bulletin de bagages 
est en droit de réclamer au bureau de la sta
t ion destinata ire la livra ison des bagages aus
sitót que s'est écoulé, après l'arrivée du trai n 
par lequel les bagage devaient être transpor
tés, Ie temps nécessa ire pour la mise à dispo
sit ion a insi que, Ie cas échéant, pour l' accom
pl issement des form a l ités requises par les 
douanes, octrois, autorités fiscales, de police 
et autres autorités administratives. 

§ 3. A défaut de presentation du bul let in 
de bagages, Je Chemin de fer n'est tenu de 
remettre les bagages que si Ie réclamant justifie 
de son droit; ei cette justification semble in
suff isante, Ie Chem in de fer peut ex iger une 
caution. 

§ 4. Les bagages sont livrés à la stat ion 
pour laquell e il s ont été enregistrés. Toute
fois, à la demande du détenteur du bull etin 
faite en temps utile, si les circonstances Ie per
mettent et si les prescriptions douanières, d'oc
troi, fiscales, de police ou d'autres autorités 
adm inistratives ne s'y opposent pas, les ba-
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gages peuvent être restitués à la station de 
départ ou livrés à une station intermédiaire 
contre remise du bulletin de bagages et, en 
outre, si Ie tarif l'exige, présentation du billet. 

§ 5. Le détenteur du bulletin auquel Ie ba
gage n'est pas livré dans les conditions indi
quées au § 2 ci-dessus peut exiger la constata
tion, sur Ie bulletin de bagage, du jour et de 
l'heure auxquels il a réclamé la livraison. 

§ 6. Pour Ie surplus, la livraison est sou
mise aux règles en vigueur sur Ie Chemin de 
fer chargé de la livraison. 

CHAPITRE 111. 
DlsJ}OSltlons communes anx transports des 

voyageurs et des bagages. 
Trains. Horaires. Ext,·aits de tarifs. 

Art. 22. § 1. Sont affectés au transport les 
trains 1·éguliers prévus aux horaü·es et les 
trains mis en marche su ivant les besoins. 

§ 2. Les Chemins de fer sont tenus d'affi
cher dans les stations, en temps utile, Jes ho
raires des trains de leurs propres ligues. Ceux
ci doivent indiquer la catégorie des trains, les 
classes de voitures et les heures de départ des 
trains; pour les stations de transit suffisam
ment importantes et les stations terminus , ils 
doivent indiquer aussi les heures d'arrivée, de 
même que les principales correspondances de 
trains. 

Les horaires qui né so it plus en vigueur doi
vent être enlevés sans retard. 

§ 3. Dans chaque station ouverte au trafic 
international, Ie voyageur doit pouvoir pren
dre connaissance des tarifs ou des extraits de 
tarifs indiquant les prix des billets interna
tionaux qui y sant en vente et les taxes cor
respondantes pom les bagages. 

Bases pou,· le calcul des prix de transport . 
Tairifs. 

Art. 23. § 1. Les prix de transport sont 
calculés conformément aux tarifs légalement 
en vigueur et dûment publiés dans chaque 
Etát. Ces tarifs doivent contenir toutes les in
dications nécessaires pour Ie calcul des prix 
de transport et des frais accessoires, et spéci
fier , Ie cas échéant, les conditions dans les
quelles il sera tenu compte du change. 

Toutefois, la publication des tarifs interna
tionaux n'est obligatoire que dans les Etats 
dont les Chemins de fer participent à ces tarifs 
comme réseaux de départ et d'arrivée. 

§ 2. Les tarifs doivent faire connaîtrn les 
conditions spéciales aux transports. 

Les tarifs doivent être appliqués à tous les 
intéressés d'une manière uniforme; leurs con
ditions sont valables, pourvu qu'elles ne soient 
pas contraires à la présente Convention; si
non, elles sont considérées comme nulles et 
non avenues. 

Les tarifs directs internationaux et leurs 
modifications entrent en vigueur à la date 
indiquée lors de leur pub! ication; en cas de 
relèvement de ces tarifs ou d'autres aggrava
tions des conditions de transport, la pub! ica
tion devra précéder de huit jours au moins la 
date fi xée pour la mise en vigueur. 

S'il est dél ivré des billets ou des bulletins 
de bagages internationaux sans qu'il existe de 
tarif direct, et qu'un Chemin de fer apporte , 

une modification à son tarif, l'application de 
cette modification ne peut être ex igée des 
autres Chemins de fer que huit jours au plus 
tót après que ces derniers en auront reçu !' av is. 

Les tarifs établis seulement à titre tempo
raire cessent d'être en vigueur à l'expiration 
du délai fixé pour leur val idité . 

lnte,·di<,tion des traités particuliers. 

Art. 24. Tout traité particulier qui aura it 
pour effet d' accorder à un ou pi usieurs voya
geurs une réduction sur Ie prix des tarifs est 
formellement interdit et nul de plein droit. 

Toutefois, sont autorisées les réductions de 
prix dûment publiées et également accessibles 
à tous aux mêmes conditions, ainsi que celles 
qui sont accordées, soib pour Ie serv ice du 
Chemin de fer, soit pour Ie service des ad
ministrations publiques, soit au profit d'reu
vres de bienfaisance, d'éducation et d'instruc
tion . 

Formalités exigées par les douanes_, octrois, 
autorités fiscales, de police et autres 

autorités administratives. 

Art. 25 . Le voyageur est tenu de se con
former aux prescriptions éd ictées par les 
douanes, octrois, autorités fiscales , de pol ice 
et autres autorités administratives, tant en ce 
qui concerne sa personne qu'en ce qui con
cerne la visite de ses bagages et de ses col is 
à la ma"in. Il doit assiter à cette vis ite, sauf 
les exceptions admises par les règlements. Le 
Chemin de fer n'assume aucune responsab ili té, 
vis-à-vis du voyageur, pour Ie cas ou celui-ci 
ne tiendrait pas compte de ces obligations. 

Restitutions. 

Art. 26. § 1. Lorsqu'un billet n'est pas 
utilisé, la restitution du prix payé peut être 
demandée, sous réserve des déductions men
tionnées aux §§ 3 et 4 ei-après. 

§ 2. Lorsqu'un bi liet n'est util isé que par
tiellement, par suite de la mort, de la maladie 
ou d'un accident survenu au voyageur, ou 
d'autres èauses impérieuses de nature ana
logue, il est restiti,é, sous réserve des déduc
tions mentionnées aux §§ 3 et 4, l a différence 
entre Ie prix total payé et la taxe pour Ie 
parcours effectué, calculée sur la base du tarif 
nonna!. 

§ 3. Sont exclus de la restitution les im
pöts, les suppléments payés pour les places 
réservées, les frais de confection des billets en 
livrets et les commissions payées pour la 
ve nte des billets. 

§ 4. Sont déduits du montant à restituer, 
un droit de 10 % ,wee minimum de 0 fr. 50 
et maximum de 3 fr . par bi llet, ainsi que, 
s'i l y a lieu, les frais d' envoi. 

Cette déduction n'est pas opérée lorsqu'un 
billet resté inutilisé est restitué Ie jour même 
de l'émission au bureau qui l'a dé livré. 

§ 5. Lorsqu'un voyageur, empêché de con
tinuer son voyage conformément à l'horaire 
par suite d'un manque de correspondance pro
voqué par Ie retard d'un train, de la suppres
sion d'un train ou de l'interruption du service, 
renonce à poursuivre sa route, il a Ie drnit 
de de mander J'application des dispositions du 
§ 2, sans que Ie Chemin de fer puisse faire 
les déductions prévues au § 4. 
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§ 6. Pom ce qui concerne les billets à prix 
réduit, la restitution n'est effectuée que dans 
les cas et avec les limitations prévus au § 5; 
les billets à prix réduit pour enfants établis 
en vertu du premier alinéa du § 2 de l' article 
7 ne sont pas considérés comme billets à prix 
réduit au sens du présent paragraphe. 

§ 7. Aucune restitution n'est effectuée pour 
les billets perdus. 

§ 8. Si des bagages sont retirés avant qu' ils 
aient quitté la station expéditrice, la restitu
tion du prix du transport peut être demandée. 

Si les bagages sont retirés à une station in
termédiaire, la restitution n'est effectuée que 
dans les cas et suivant les dispositions des §§ 
2 et 5 ci-dessus. 

Dans les deux cas, un droit de O fr. 50 par 
bulletin ainsi que, Ie cas èchéant, les impóts 
sont déduits du montant de Ia restitution. 

§ 9. Les tarifs peuvent contenir des dispo
sitions différentes, pourvu qu'elles ne consti
tuent pas une aggravation pour les voyageurs . 

§ 10. Toute demande de restitution fondée 
sur les dispositions des §§ 1, 2, 5, 6 et 8 du 
présent a rticle , ainsi que de l'article 13 , est 
éte inte si elle n ' a pas été présentée au Che
min de fer dans un délai de six mois, compté, 
pour les billets, à partir de I'expiration de 
leur validité, pour les bulletins de bagages, à 
partir du jour de leur émission. 

§ ll. En cas d'application irrégulière du 
tarif ou d'erreur dans Ia détermination des 
frai s de transport et des frais divers , la diffé
rence en plus ou en moins devra être rem
boursée. 

§ 12. Les différences en plus constatées par 
Ie Chemin de fer doivent être si possible por
tées d'office à Ia connaissance de I'intéressé 
lorsqu'elles dépassent O fr. 50 par chaque bil
let ou par chaque bulletin de bagages, et Ie 
règlement doit en être opéré Ie plus tót pos
sible. 

§ 13. Dans tous les cas non prévues dans 
Ie présent article et à défaut d 'ententes parti
culières entre les Chemins de fer, les règle
ments intérieurs sont applicables. 

Contestations. 
Art. 27. Les contestations entre voyageurs 

ou entre ceux-ci et les agents sont proviso ire
ment tranchées dans les stations par Ie chef 
de service et en cours de route par Ie chef de 
train. 

TITRE III. 

RESPONSABILITÉ DES CHEMINS DE 
FER. ACTIONS. 

CHAPITltE PREMIER. 
Responsablllté. 

Responsabilité pour le transport des voyageurs, 
des colis à la main et des animaux. 

Art. 28. § 1. La responsabilité du Chemin 
de fer, pour la mort d'un voyageur ou pour les 
blessures résultant d'un accident de train, 
ainsi que pour les dommages causés par Ie 
retard ou la suppression d'un train ou par Ie 
manque d'une correspondance, reste soumise 
aux Iois et règlements de l'Etat ou Ie fait 
s'est produit. Les articles ei-après du présent 
t itre ne sont pas applicables à ces cas. 

§ 2. Le Chemin de fer n'est responsable, en 

ce qui concerne les colis à la main et les ani
maux <lont Ia surveillance incombe au voya
geur en vertu du § 3 de l'article 15, que des 
dommages causés par sa faute. 

§ 3. II n'y a pas, en cette matière, de res
ponsabilitê collective. 

R esponsabhité collectiv.e des Chemins de / er 

1 

pour l es bagages. 

Art. 29. § 1. Le Chemin de fer qui a ac
cepté au transport des bagages en délivrant 
un bulletin de bagages international est res
ponsable /Je l'exécution du transport sur Ie 
parcours tptal jusqu'à la Iivraison. 

§ 2. Chaque Chemin de fer subséquent, par 
Ie fait même de Ia prise en charge des ba
gages, participe au contrat de transport et 
accepte les obligations qui en résultent, sans 
préjudice des dispositions du § 2 de l'article 
42, concernant Ie Chemin de fer destinataire. 

Etendue de la responsabilité. 

Art. 30. § 1. Le Chemin de fer est respon
sable, dans les conditions déterminées au pré
sent chapitre, du retard à la livraison, du 
dommage résultant de la perte totale ou par
tielle des bagages ainsi que des avaries qu'ils 
subissent, à partir de l'acceptation au trans-
port jusqu'à Ia Iivraison. · 

§ 2. II est déchargé de cette responsabilité, 
en cas de perte totale ou par_tielle ou d'avarie 
des bagages, s'il prouve que Ie dommage a eu 
pour cause une faute du voyageur, un vice 
propre des bagages ou un cas de force ma
jeure. 

II n'est pas responsable du dommage résul
tant de Ia nature particul ière du bagage, d'un 
vice de !'emballage ou du fait que des objets 
exclus du transport ont été néanmoiris expé
diés comme bagages. 

Lorsque, eu égard aux circonstances de fait, 
Ie dommage a pu résulter d' un risque inhé
rent, soit à Ia nature particulière du bagage, 
soit à un vice de !'emballage, soit au fait qu'il 
contenait des objets <lont Ie transport comme 
bagages est interdit, il y a présomption qu'il 
résulte réellement de l'une de ces causes, à 
moins que l'ayant droit n'ait fait la preuve 
qu'il n'en résulte pas. 

§ 3. II est également déchargé de la res
ponsabilité pour Ie retard à Ia livraison, s'il 
prouve que ce retard a eu pour cause des cir
constances que Ie Chemin de fer ne pouvait 
pas éviter et au.xquelles il ne dépendait pas 
de lui de remédier. 

,Montant de l'indemnité en cas de perte total e 
ou partielle des bagages. 

Art. 31. Quand, en vertu des di spositions 
de la présente Convention, une indemnité pour 
perte totale ou partielle de bagages est mise 
à la charge du Chemin de fer, il peut être 
réclamé : 

a. si Ie montant du dommage est prouvé: 
une somme égale à ce montant sans qu'elle 

puisse toutefois excéder 40 francs par 'kilo
gramme de poids brut manquant; 

b. si Ie montant du dommage n'est pas 
prouvé: 

une somme calculée à forfait à raison de 20 
francs par kilogramme de poids brut man
quant. 
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Sont, en outre, remboursés Ie prix du trans
port, les droits de douane ou autres sommes 
déboursées à l'occaison du tran port du bagage 
perdu, sans autres dommage -intérêts. 

Une indemnité plus élevée ne peut être ré
clamée qu'en cas de déclaration d'intérêt à la 
livraison, conformément au § 4 de l 'article 
35, et qu'en cas de dol ou de faute lourde du 
Chemin de fer, conformément à l'article 36. 

Présomption de perte des bagages. Cas ou 
ils sont retrouvés. 

Art. 32. § 1. Un colis manquant est con
sidéré comme perdu à partir de l'expiration 
du quatorzième jour qui suit celui ou la de: 
mande de livraison a été faite. 

§ 2. Si un col is réputé perdu est retrouvé 
dans l'année qui suit la demande de livraison, 
Ie Chemin de fer est tenu <l'en donner av is au 
voyageur, lorsque son domicile est connu ou 
peut être découvert. 

§ 3. D ans Ie dél ai de trente jours après 
avoir reçu eet avis, Ie voyageur peut ex iger 
que Je colis lui so it livré à l'une des stations 
du parcours, contre paiement du seul prix du 
transport depu is la gare d' expédition jusqu'à 
celle ou a l ieu la I ivra ison et contre restitu
tion de l'indem ni té qu'il a reçue, déduction 
faite éventuell ement du prix de transport qui 
aurait été compris dans cette indemnité et 
sous réserve de tous droits à l'indemnité pour 
retard prévue à l'article 34 et s'il y a lieu au 
§ 3 de l'article 35. 

§ 4. Si Ie colis retrouvé n'a pas été récla
mé dans Ie délai de trente jours prévu au § 3 
ci-dessus ou si Ie colis n'est retrouvé que plus 
d'un an après la demande de livraison, Ie 
Chemin de fer en dispose conformément aux 
lois et règlements de l'Etat <lont il relève. 

Montane de l'indemnité en cas d'avarie 
des bagages. 

Art. 33. En cas d'avarie, Ie Chemin de 
fer doit payer Ie montant de la dépréciat ion 
subie par les bagages, sans autres dommages
intérêts. Une indemnité plus élevée ne peut 
être réclamée qu'en cas d'intérêt à la livra i
son, conformément au § 4 de l'article 35, et 
qu'en ca de dol ou de faute lourde du Che
min de fer, conformément à l'article 36. 

Toutefois, l ' indemnité ne peut dépasser: 
a.. si la total ité de l'expédition est dépré

ciée par l'avarie, Ie chiffre qu'elle aurait at
teint en ca de perte totale; 

b. si une partie seulement des bagages est 
dépréciée par l' avarie, Ie ch iffre qu'elle aurait 
atte int en cas de perte de la partie dépréciée. 

Montant de l'indeninité pour retard à la 
livraison des bagages. 

Art. 34. § 1. En cas de retard dans la 
livra ison, si Ie voyageur ne prouve pas qu'un 
dommage soit résulté de ce retard, Ie Chem in 
de fer est tem, de payer une indemnité fixée 
à vingt centimes par kilogramme de poids 
bru des bagages livrés en retard et par pé
riode indivi ible de v ingt-quatre heures à 
compter de la demande de livraison, avec ma
ximum de quatorze jours. 

§ 2. Si la preuve est fournie qu'un dom
mage est ré ulté du retard, il est payé, pour 
ce dommage, une indemnité qui ne peut pas 

dépasser Ie quadruple de l'indemnité forfai
ta ire déterminée au § 1 de eet article. 

§ 3. Les indemnités prévues aux deux pa
ragraphes qui précèdent ne peuvent pas se 
cumuler avec celles qui seraient dues pour 
perte totale des bagages. 

En cas de perte partielle, e ll es sont payées, 
s'i l y a I ieu, pour Ia partie non perdue. 

En cas d'avarie, elles se cumulent, s' il y a 
lieu, avec l'indemnité prévue à l'article 33. 

Dans tous les cas, Ie cumul des indemnités 
prévues aux paragraphes 1 et 2 avec celles qu, 
sont prévues aux a rticles 31 et 33 ne peut don
ner lieu au paiement d'une indemnité totale 
supérieure à celle qui serait due en ca de 
perte totale des bagages. 

Déclaration d'intérét à la livraison. 

Art. 35. § 1. Tout transport de bagages 
peut faire l'objet d'une déclaration d'intérêt 
à la livraison inscrite dans Ie bulletin de ba
gages. 

A défaut d'ind ication contraire dans les ta
ri fs, Ie montant de l 'intérêt déclaré doit êt re 
indiqué dans la monnaie de l'Etat de départ. 

§ 2. Dans ce cas, il est perçu une taxe sup
plémentaire d'un dixième pour mi ll e de la 
somme déclarée, par fraction indivisible de 10 
kilomètres. 

Les tarifs peuvent réduire ces taxes et fixer 
un minimum de perception. 

§ 3. S'il y a eu déclaration d'intérêt à la 
li vraison, il peut être réclamé, en cas de re
tard : 

a. s'il n'est pas prouvé qu'un dornmage 
soit résulté de ce retard et dans les limites de 
l'i ntérêt déclaré, 0 fr. 40 par kilogramme de 
poids brut de bagages livrés en retard et par 
fraction indivisible de vingt-quatre heures à 
compter de la demande de li vraison, avec 
maximum de quatorze jours; 

b. si la preuve est fourn ie qu'un dommage 
est résu lté du retard, une indemni té pouvant 
s'é lever jusqu'au montant de l'intérêt déclaré. 

Lorsque Ie montant de I'intérêt déclaré est 
inférieur aux indemnités prévues à l'article 
34, celles-ci peuvent être réclamées au I ieu des 
indemnités prévues sous les lettres a et b du 
présent paragraphe. 

§ 4. En cas de perte totale ou partielle ou 
d'avarie des bagage ayant fait l 'objet d'une 
déclaration d'intérêt à la livraison, il peut être 
réclamé: 

a. les indemnités prévues aux article 31 
et 33 et en outre 

b. Ie rembour ement du dommage suppl é
mentaire prouvé, jusqu'à concurrence du mon
tant de l'intérêt déclaré. 

§ 5. S'il ex iste simultanément avarie ou 
perte partiell e des bagages et retard à la li 
vraison, les indemnités dues en vertu des §§ 
3 et 4 b ne ont payées que jusqu'à concurren
ce du montant déclaré comme intérêt à la 
livraison. 

l nde1nnité en cas de Ml ou de /aute lou:rde 
imputable au Chemin de Jer. 

Art. 36. Dans tous les cas ou la perte totale 
ou partielle, l'avarie ou Ie retard des bagages 
a pour cause un dol ou une faute lourde impu
table au Chemin de fer, Je voyageur doit être 
complètement indemni é pour Ie préjudice 
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proµvé jusqu'à concurrence du double des maxi
ma prévus aux articles 31, 33, 34 et 35. 

l ntérêts de l'indemnité. 

Art. 37. Le voyageur peut demander des 
intérêts à raison de six pour cent de l'indem
nité allouée sur un bulletin de bagages lorsque 
cette indemnité dépasse dix francs . 

Ces intérêts courant du jour de la réclama
tion adm inistrative prévue à l'article 40 ou, 
s'i l n'y a pas eu de réclamation, du jour de la 
demande en justice. 

Restitution des indem nités. 

Art. 38. Toute indemnité indûment perçue 
doit être restituée . 

En cas de fraude, le Chemin de fer a droit 
en outre au versement d'une somme égale à 
cell e qu'il a payée indûment, sans préjudice 
des sanctions pénales. 

Responsabilité du Chemin d e f e1· pour 
ses agents. 

Art. 39. Le Chemin de fer est responsable 
des agents attachés à son service et des autres 
personnes qu'il emploie pour l' exécution d'un 
transport <lont il est chargé. 

Toutefois, si, à la demande des voyageurs 
les agents du Chemin de fer deur rendent des 
serv ices qui n'incombent pas au Chemin de 
fer, ils sont considérés comme agissant pour Ie 
compte du voyageur à qui ils rendent ce ser
vice. 

UHAPITRE II. 

Réclamatlons a1lmlnlstratlves. Actlons, pro
cédure et prescrl1itlon en cas de lltlges 

nés du contrat d.e transport. 

Réclamati07!l! administratives . 

Art. 40. § l. Les réclamations adm inistra
tives fondées sur le contrat de transport doi
vent être adressées par écrit au Chemin de fer 
désigné à l 'article 42. 

§ 2. Le droit de présenter la réclamation 
appartient aux personnes qui ont Ie droit d'ac
tionner Ie Chemin de fer en vertu de l'article 
41. 

§ 3. Les billets, bulletins de bagages et 
autres documents que l 'ayant droit juge utile 
de joindre à sa réclamation doivent être pré
sentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci 
dûment légalisées si le Chemin de fer Ie de
mande. 

Lors du règlement de la réclamation, Ie 
Chemin de fer pourra exiger la restitution des 
billets ou bulletins de bagages. 

Personnes qui peuvent exercetr Ze droit d'action 
contre le Che,nin de fer. 

Art. 41. L'action contre Ie Chemin de fer 
qui naît du contrat de transport n'appartient 
qu'à la personne qui produit Ie billet ou Ie 
bulletin de bagages, su ivant le cas, ou qui, à 
défaut, justifie de son droit. 

Cheminl! de fer contr,e l esquels l'action peut 
être exercée. Compétence. 

Art. 42. § 1. L'a~tion en restitution d'une 
somme payée en vertu du contrat de transport 
peut être exercée soit contre Ie Chemin de fer 
qui a perçu cette somme, soit cant.re Ie Chemin 

de fer au profit duquel la somme a été perçue 
en trop. 

§ 2. Les autres actions qui naissent du con
trat de t ransport ne peuvent être exercées que 
contre Ie Chemin de fer de départ, Ie Chemin 
de fer destinataire ou celui sur lequel s'est 
produit Ie fait générateur de l'action. 

Dans les cas ou Ie Chemin de fer destina
taire n'a pas reçu les bagages, il peut néan
moins être actionné. 

Le demandeur a Ie choix entre lesdits Che
mins de fer; l' action intentée, Ie droit d'op
t ion est éteint. 

§ 3. L'action ne peut être intentée que <le
vant le juge compétent de l'Etat duquel relève 
Ie Chemin de fer actionné, à moins qu'il n'en 
so it décidé autrement dans les accords entre 
Etats ou les actes de concession. 

Lorsqu'une entreprise exploite des réseaux 
autonomes dans divers Etats, chacun de ces 
réseaux est considéré comme un Chemin cte 
fer distinct au point de vue de l'application 
du présent paragraphe. 

§ 4. L'action peut être formée contre un 
Chemin de fer autre que ceux qui sont dE'- . 
signés aux §§ 1 et 2 ci-dessus, lorsqu'elle est 
présentée comme demande reconventionnelle 
ou comme exception, dans l'instance .relative 
à une demande principale fondée sur Ie même 
contrat de transport. 

§ 5. Les dispositions du présent article ne 
s'appliquent pas aux recours des Chemins de 
fer entre eux, réglés au chapitre III du pré
sent titre. 

Constat(J)tion de la perte partiell e ou d'une 
avarie subie par les bagages . 

Art. 43. § l. Lorsqu'une perte parti el Ie ou 
une avarie est découverte ou présumée par Ie 
Chemin de fer ou all éguée par Ie voyageur, 
Ie Chemin de fer est tenu de faire dresser 
sans délai et si possible en présence de ce 
voyageur, un procès-verbal constatant l'état 
et le poids des bagages et, autant que possible, 
Ie montant du dommage, sa cause et le mo
ment ou il s'est produit. 

U ne copie de ce procès-verbal doi t être re
mise gratuitement au voyageur sur sa de
mande. 

§ 2. Lorsque le voyageur n'accepte pas les 
constatations du procès-verbal, il peut deman
der la constatation judiciaire de l 'état et du 
poids des bagages a insi que des causes et du 
montant du dommage, conformément aux lois 
et règlements de l'Etat ou la constatation judi
ciai re a I ieu. 

§ 3. Dans Ie cas de perte de col is, le voya
geur est tem1, pour facil iter les recherches du 
Chemin de fer, de donner la description aussi 
exacte que possible des colis perdus. 

Extinction de l'action cont,·e le Chemin de fer 
née du contrat de transpo1·t des bagages . 
Art. 44. § 1. La réception des bagages 

éteint, contre le Chemin de fer, toute action 
provenant du contrat de transport . 

§ 2. Tou tefo is l' action n'est pas éteinte: 
1 °. si le voyageur fournit la preuve que Ie 

dommage a pour cause un dol ou une faute 
lourde imputable au Chemin de fer ; 

2°. en cas de réclamation pour cause de 
retard, lorsqu'elle est faite à l'un des Che-
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mins de fer désignés par Ie § 2 de l'article 
42, dahs un délai ne dépassant pas vingt et 
un jours non compris cel ui de la réception; 

3°. en cas de réclamation pour perte par
tielle ou pour avarie: 

a. si la perte ou l'avarie a été constatée 
avant la réception des bagages par Ie voya
geur conformément à l'article 43; 

b. si la constatation, qui aurait dû être 
faite conformément à l'article 43, n'a été 
omise que par la faute du Chemin de fer; 

4°. en cas de réclamation pour dommages 
non apparents dont l'existence est constatée 
après la réception, à la condition: 

a. que la vérification des bagages à la sta
tion d'arrivée n'ait pas été offerte par Ie Che
min de fer au voyageur; 

b. que la demande de constatation confor
mément à l'article 43 soit faite immédiate
ment après la découverte du dommage et au 
plus tard dans les trois jours qui su ivent celui 
de la réception; 

c. que le voyageur fasse la preuve que le 
dommage s'est produit dans l'intervalle écoulé 
-entre l'acceptation au transport et la li vrai
son · 

5J_ lorsque l'action a pour objet la restitu
tion de sommes payées. 

§ 3. L e voyageur peut refuser la réception 
des bagages, tant qu'il n'a pas été procédé aux 
vérifications requises par lui en vue de con
stater Ie dommage allégué. 

Les réserves qu'il ferait, tout en retirant 
les bagages, ne seraient d'aucun effet, à moins 
d'être acceptées par Ie Chemin de fer. 

§ 4. Si une partie des colis mentionnés dans 
le bulletin de bagages manque lors de la li
vraison, le voyageur peut exiger, avant de 
retirer les au tres, que Ie Chemin de fer l ui 
dé] ivre une attestation à ce sujet. 

§ 5. La responsabili té pour perte totale 
prend fin si, dans l' espace de six mois après 
l'arivée du train par lequel ils devraient être 
transportés, les bagages ne sont pas réclamés 
à la station destinataire, sans préjudice de 
]'avis qui doit être à toute époque donné au 
voyageur, si Ie col is est retrouvé et porte les 
indications nécessaires pour découvrir son 
adresse. 

Prescription de l'action née du contrat de 
transport. 

Art. 45. § 1. L'action née du contrat de 
transport est prescrite par un an , lorsque la 
somme due n'a pas été déjà fixée par une re
,connaissance, par une transaction ou par un 
jugement. 

Toutefois la prescript ion est de trois ans, 
s'i l s'agit d'une action fondée soit sur un 
dommage ayant pour cause un dol , soit sur Ie 
-cas de fraude visé dans l'article 38. 

§ 2. La prescription court: 
a. pour les demandes d'indemnité en cas 

,de perte partielle, d'avarie ou de retard à la 
li vraison: 

du jour ou la livraison a eu lieu; 
b. pour les demandes d'indemni té en cas 

de perte totale: 
du jour ou la livraison aurait dû avoir lieu; 
c. pour les demandes en paiement ou en 

restitution de taxes, de frais accessoires ou de 
surtaxes ou pour les demandes en rectificat ion 

de taxes, en cas d'application irrégulière, du 
tarif, ou d'erreur de calcul: 

du jour du paiement de la taxe, des frais 
accessoires ou de la surtaxe ou, s'i l n'y a pas 
eu paiement, du jour ou Ie paiement aurait 
dû être effectué; 

d. pour les demandes en paiement de sup
plément de droit réclamé par la douane: 

du jour de la réclamation de la douane; 
e. pour les autres demandes concernant Je 

transport des voyageurs: 
du jour de l 'expiration de la validité du 

billet. 
Le jour indiqué comme point de départ n'est 

jamais compris dans Ie délai. 
§ 3. En cas de réclamation administrative 

écrite adressée au Chemin de fer confo1mé
ment à l'article 40, la prescription cesse de 
courir. La prescription reprend son cours à 
partir du jour ou Je Chemin de fer a repoussé 
la réclamation par écrit et restitué les pièces 
qui y étaient jointes. L a preuve de la récep
tion de la réclamation ou de la réponse et 
celle de la restitution des pièces sont à la 
charge de celui qui invoque ce fait . 

Les réclamations u ltérieures ayant Je même 
objet ne suspendent pas la prescription. 

§ 4. Sous réserve des dispositions qui pré
cèdent, la suspension et l'interruption de la 
prescription sont réglées par les lois et règle
ments de l'Etat ou l' action est intentée. 

Inadmissibilité de la reprise de l'action 
éteinte ou prescrite. 

Art. 46. L'action éte inte ou prescrite con
fo1mément aux dispositions du § 10 de l'arti
cle 26 et des articles 44 et 45 ne peut être 
reprise ni sous la fo1me d'une demande recon
ventionnelle ni sous celle d'une exception. 

CHAPITRE III. 

Règ·lemeut des com1ites et recours des 
Cllemlns ti e fer entre eux. 

R ègl ement des comptes entne Chemins de / er. 

Art. 47. Tout Chemin de fer est tenu de 
payer aux autres Chemins de fer intéressées la 
part leur revenant sur un prix du transport 
qu'il a encaissé ou qu'il aurait dû encaisser. 

Recours en cas d'indemnité pour perte totale 
ou partielle ou pou,· avarie. 

Art. 48. § 1. Le Chemin de fer qui a payé 
une indemnit.é pour perte totale ou partielle 
ou pour avarie de bagages, en vertu des dis
positions de la présente Convention, a Ie droit 
d'exercer un recours contre les Chemins de fer 
qui ont concouru au transport, conformément 
aux dispositions su ivantes: 

a. Ie Chemin de fer par Ie fait duquel Ie 
dommage a été causé en est seul responsable; 

b. lorsque Ie dommage a été causé par Ie 
fait de plusieurs Chemins de fer, chacun d'eux 
répond du dommage causé par lui. Si Ja dis
tinction est impossibl e dans l' espèce, la charge 
de l'indemnité est répartie entre eux d'après 
les principes énoncés à lettre c; 

c. s'i l ne peut être prouvé que Ie dommage 
a été causé par Ie fait d'un ou de plusieurs 
Chemins de fer, l a charge de l 'indemnité due 
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est répartie entre tous les Chemins de fer 
ayant participé au transport, à l'exception de 
ceux qui prouveraient que Ie dommage n'a 
pas été occasionné sur leurs I ignes. La répar
tition est faite proportionnellement au nombre 
de kilomètres des distances d'application des 
tarifs. 

§ 2. Dans Ie cas d'insolvabilité de l'un des 
Chemins de fer, la part lui incombant et non 
payée par lui est repartie entre tous les autres 
Chemins de fer qui ont pris part au transport, 
proportionnellement au nombre de kilomètres 
des distances d'application des tarifs. 

R ecours en ca.s d'indernnité pour rétard 
dans la livmison. 

Art. 49. Les règles énoncées dans l'article 
48 sont appliquées en cas d'indemnité payée 
pour retard . Si Ie retard a eu pour cause des 
irrégularités constatées sur plusieurs Chemins 
de fer, la charge de l'indemnité est répartie 
entre ces Chemins de fer proportionnellement 
à la durée du retard sur leurs réseaux respec
tifs. 

Procédure de recou,·s. 

Art. 50. § 1. Le Chernin de fer contre le
quel est exercé un des recours prévus aux ar
ticles 48 et 49 ci-dessus n'est jama is recevable 
à contester Ie bien-fondé du paiernent effec
tué par l'administration exerçant Ie recours , 
lorsque l'indemnité a été fixée par l'autorité 
de justice après que l'assignation lui ava it 
été dûment signifiée et qu'il avait été mis à 
même d'intervenir dans Ie procès. Le juge 
saisi de l'action principale fixe, selon les c ir
constances de fait, les délais impartis pour la 
signification et pour l'intervention. 

§ 2. Le Chemin de fer qui veut exercer son 
recours doit farmer sa demande dans une 
seule et rnême instance contre tous les Chernins 
de fer intéressés avec lesquels il n'a pas tran
sigé, sous peine de perdre son recouxs contre 
ceux qu'il n'aurait pas assignés. 

§ 3. Le juge doit statuer par un seul et 
mêrne jugement sur tous les recours dont il 
est saisi. 

§ 4. Les Chernins de fer actionnés ne peu
vent exercer aucun recours ultérieur. 

§ 5. Il n'est pas permis d'introduire les 
recom·s en garantie dans l'instance relative à 
la dernande principale en indemnité. 

Gornpétence pou,· les ,·ecours. 
Art. 51. § 1. Le juge du domicile du Che

min de fer contre !equel Ie recours s'exerce 
est exclusivernent compétent pour toutes les 
actions en recours . 

§ 2. Lorsque l'action doit être intentée 
contre plusieurs Chemins de fer, Ie Chemin 
de fer dernandeur a Ie droit de choisir entre 
les juges cornpétents, en vertu du paragraphe 
précédent, celui devant lequel il porte sa 
dernande. 

Gonventions particulières au sujet des recours . 
Art. 52. Sont réservées les conventions par

ticulières qui peuvent intervenir entre les Che
mins de fer, soit d' avance pour les divers re
cours qu'ils pourraient avoir les uns contre les 
autres, soit pour un cas spécial. 

TITRE IV. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Application du d,·oit national. 

Art. 53. A défaut de stipulations dans la 
présente Convention, les dispositions des lois 
et règlernents nationaux relatifs au transport 
dans chaque Etat sant applicables. 

R ègles générales de procédure. 

Art. 54. Pour tous les 1 i t iges auxquels don
nent lieu les transports soumis à l a présente 
Convention, l a procédure à suivre est celle du 
juge compétent, sous réserve des dispositions 
contraires insérées dans la Convention. 

Exécution des jugernents. Saisies et cautions. 

Art. 55. § 1. Lorsque les jugernents pro
noncés contradictoirement ou par défaut par 
Ie juge compétent, en vertu des dispositions 
de la présente Convention, sont devenus exé
cutoires d'après les lois appliquées par ce juge, 
ils deviennent exécutoires dans chacun des 
autres Etats contractants aussitót après accom
plissement des formalités prescrites dans eet 
Etat. La révision du fond de !'affaire n'est 
pas adrnise. · 

Cette disposition ne s'applique pas aux juge
ments qui ne sant exécutoires que provisoire
ment, non plus qu'aux condarnnations en dom
mages-intérêts qui seraient prononcées, en sus 
des dépens, contre un demandeur à raison du 
rejet de sa demande. 

§ 2. Les créances engendrées par un trans
port international , au profit d 'un Chemin de 
fer sur un Chemin de fer qui ne relève pas du 
même Etat que Ie premier, ne peuvent être 
saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par 
l'autorité judiciaire de l'Etat duque] relève Ie 
Chemin de fer titulaire des créances saisies. 

§ 3. Le matériel roulant d'un Chemin de 
fer, a insi que les objets mobiliers de toute 
nature I ui appartenant et contenus dans ce 
rnatériel, ne peuvent faire l'objet d'une sa isie, 
sur un territoire autre que celui de l'Etat 
duquel relève Ie Chemin de fer propriétaire, 
qu'en vertu d'un jugement rendu par l'auto
rité judiciaire de eet Etat. 

§ 4. L a caution à fournir pour assurer Ie 
paiernent des dépens ne peut être exigée à 
!'occasion des actions judiciaires fondées sur 
Ie contrat de transport international. 

Unité rnonétaire . Cours de conversion ou 
d'acceptation des ,nonnaies étrangères . 

Art. 56. § 1. Les sornrnes indiquées en 
francs dans la présente Convention ou ses an
nexes sant considérées comme se rapportant au 
franc or d'un poids de 10/31 de gramme au 
titre de 0.900. 

§ 2. Le Chem in de fer est tenu de publier, 
par voie d'affichage aux g uichets ou de toute 
autre manière appropriée, les cours auxquels 
il effectue la conversion des sommes exprimées 
en unités rnonétaires étrangères, qui sont 
payées en monnaie du pays (cours de conver
sion). 

§ 3. De même un Chemin de fer qui ac
cepte en paiement des monnaies étrangères est 
tenu de publier les cours auxquels il les ac
cepte {cours d'acceptation}. 
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l nsti tution d'un Office cenlral, d,es transports 
internationaux par Che1nins de / er. 

Art. 57 . § l. Pour facili ter et a surer 
l 'exécution de la présente Convention, il est 
institué un Office cent ra) de transports inter
nationaux par Chemins de fe r chargé : 

a. de recevoir les communications de cha
cun des Etats contracta nts et de chacun des 
Chemins de fer inté ressés et de les notifier 
aux au tres Eta ts et Chemins de fer; 

b. de recueill ir, coordonner et publ ie r Ie 
renseig nements de toute nature qui inté res ent 
Ie service des tra nsports internationaux; 

c. de prononcer, à la dema nde des par t ies, 
de sentence sur les li t iges qui pou r ra ient 
s' élever entre les Chemins de fer; 

d. de facili te r, entre Ie di vers Chem ins de 
fer , Ie relation financière nécess itées par Ie 
service des transports in te rnationaux et Ie re
couvrement des créances re tées en souff rance 
et d' as urer , à ce point de vue, la sécur ité des 
rapports de Chemins de fer entre eux; 

e. d' instruire les dema ndes de modifi cat ions 
à la présente Convention et de proposer la 
réun ion des onférences prévues à l' a r ticle 
60, qua nd il y a l ieu. 

§ 2. Un règlement spécial consti tuant )'An
nexe II à la présente Convent ion détermine Ie 
siège, la compo it ion et l'organisation de eet 
Office, a insi que ses moyen d'action. Ce 
règlement e t les modifications qui y sont a p
portées par des accords ent re tous Ie Etats 
contracta nts ont la mème valeur et durée que 
la Convention . 

L iste des l ignes sou,nises à la Convention. 
Art. 58. § l. L'Office cent ra) prévu à l'a r

t icle 57 est chargé d' établi r et de teni r à jour 
la li te des I ignes soumi es à la présente Con
vention. A eet effet, il reçoit les noti fi cations 
des Etats contractants relatives à l' inscription 
8Ur cette li ste ou à l a radi at ion des l ignes d' un 
Chem in de fer otf d'une des entreprises men
tionnées à I ' a rticle 2. 

§ 2. L'entrée d'une li gne nouvell e da ns Ie 
service des tra n ports internationaux n'a lieu 
qu'un mois aprè la date de la lettre de 1'0[
fi ce centra) not ifiant son inscri ption aux autre 
E tats. 

§ 3. La radi ation d'une I igne e t effectuée 
par !'Office centra!, a us itót que celui des 
E tats cont ractants sur la demande duquel cette 
1 igne a été portée sur Ia I iste I ui a noti fi é 
qu'e lle ne se trouve plus en situation de sa
tisfa ire aux obl igations impo ées par la Con
vention . 

§ 4. L a si mple réception de l'avis ' manant 
de )'Office centra) do nne immédi atement à 
chaque Chemin de fer Ie droit de cesser, avec 
la li gne radiée, toutes ré lations de transport 
internat ional, sa uf en ce qui concerne les tra ns
ports en cours, qu i doivent être conti nuós jus
qu 'à destina tion . 

Ad1nission de nouveaux Etats. 
Art. 59. § l. Tout E tat non signatai re qui 

veut adhérer à la présente Convention adre e 
sa demande au Gouvernement sui sse, qui la 
communique à tous les Etats participants avec 
une note de ]'Off ice centra! sur la s itua tion 
des Chemin de [er de l'Eta t dema ndeur au 
point de vue des t ransports internat ionaux. 

§ 2. A moins qui dans Ie déla i de six moi 
à <late r de l' envoi de eet avis, deux Etats au 
moins n' a ient not ifié leur opposition au Gou
vernement sui se, la dema nde est admise de 
plein d ro it et avis en e t donné par Ie Gou
vernement su isse à l'Etat dema ndeur et à 
tous les E tats pa rti cipants. 

Dans Ie cas contra ire, Ie Gouvernement 
sui sse notifi e à tous les Etats et à l 'Eta t de
ma ndeur que ]'examen de la demande est 
a journé. 

§ 3. Toute admi sion produit es effets un 
mois après la date de l' avi envoyé pa r Ie 
Gouvernement sui se. 

R évision de la Convention. 

A rt. 60. § l. Les Délégué de Etats con
t ractants se réun issent pour la rév ision de la 
Convent ion, su r la convocation du Gouverne
ment uisse, a u plus tard cinq a ns a près la 
mise en vigueur de modifications adoptées à 
1 a dernière Conférence. 

U ne Conférence sera convoquée avant cette 
époque, si la dema nde en est fai te pa r Ie t ie rs 
ou moins des Etats contractants. 

§ 2. La mise en vigueur de la Convent ion 
nouvell e à laquell e aboutit une conférence de 
rév ision emporte abrogation de la Convention 
a ntérieure même à l ' éga rd de cel les des parties 
contractantes qui ne ra tifi eraient pas la Con
vention nouvell e. 

Dispositions co1nplé1nentaires . 

A rt. 61. § l. Les di spo it ions com plémen
ta ires que certa ins E tats contractants ou cer
ta ins Chem ins de fer participa nts jugera ient 
util e de publie r pour l'exécution de la Con
vention sont communiquées pa r eux à !'Office 
centra l. 

§ 2. Les acco rds intervenus pour l' adopt ion 
de ces d ispo itions peuvent être mis en vigueu r, 
sur les Chem ins de fer qui y oot adhéré, 
cla ns les formes prévues par les lois et règle
ments de chaque Etat , sans pouvoir porte r 
dérogation à la Convent ion in te rnationale. 

Leur mise en vi gueur est notifiée à !'Office 
cent ra). 

Durée de l' engage1nent résultant de l'adhésion 
à la Co nvention. 

A rt. 62. § l. L a durée de la présente Con
vention est irTimi tée. Toutefois, ch aque E tat 
pa rt icipant peut se dégager dans les condi t ions 
ei -après: 

Le premier engagement est valabl e jusqu'a u 
31 décembre de la c inqu iè m e a nnée qui su ivra 
la mise en vigueur de la présente Convent ion. 
Tout E tat qu i voudra it se clégage r poUJ" l'ex 
p irat ion de cette pór iocle devra not i[ier son 
in tention a u moins un an avant cette date au 
Gouvernement suisse, qu i en informera tous 
les E tats participa nts. 

A défaut de not ification da ns Ie cléla i in
d iqué, !'engagement sera pro longé de _p le in 
dro it pour une période de troi s a nnées et 
a in i de sui te, de t rois ans en t ro is an', à 
défau t de dénoncia tion un an au moins ava nt 
Ie 31 décembre de la dern ière année de l'une 
des périodes triennale . 

§ 2. Le nouveaux Etats admis à pa rticiper 
à la Convention au cours de la période quin
quennale ou d'une de périodes t r iennales sont 
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engagés jusqu'à la fin de cette période, puis 
jusqu'.à la fin de chacune des périodes su ivan
tes, tant qu'ils n'auront pas dénoncé leur enga
gement un an au moins avant l'expiration de 
l'une d'entre elles 

Rati/ications. 
Art. 63. La présente Convention sera rati

fiée et les instruments de ratification seront 
déposés Ie plus tót possiblé auprès du Gouver
nement su isse. 

Lorsque la Convention aura été ratifiée par 
quinze Etats, Ie Gouvernement suisse pourra se 
mettre en rapport avec les Gouvernements in
téressés à l 'effet d'examiner avec eux la possi
bi l ité de mettre la Convention en vigueur. 

Textes de la Convention. Traductions 
o //iciell es. 

Art. 64. La présente Convention a été con
clue et signée en langue française selon l'usage 
diplomatique établ i. 

Au texte français sont joints un texte en 
langue a ll emande et un texte en langue ita
lienne, qui ont la valeur de traductions offi
c ielles. 

En cas de divergence, le texte français fait 
foi. 

En foi de quoi , les Plénipotentiaires des 
Etats susindiqués et les Délégués de la Com
mission de Gouvernement du Territoire de la 
Sarre ont signé Ia présente Convention. 

Fait à Rome, le 23 novembre 1933 en double 
original <lont l'un restera déposé aux archives 
du Ministère des Affaires étrangères du 
Royaume d'Italie et l'autre sera envoyé par 
Ie Gouvernement italien au Gouvernement 
su isse pour être deposé aux archives dudit 
Gouvernement. Une copie certifiée conforme 
de la présente Convention sera remise par les 
so ins du Gouvernement italien à tous les Etats 
rnprésentés à la Conlérence a insi qu'au Gou
vernement portugais. 

Formulaire du bulletin de bagages 

Pour l ' Allemagne: Ulrich von Rasse! 
Heinrich Niemack 
Johannes Koffka 

Pour l' A utriche: Dr. Ant. Rintelen 
Pour la B elgique: P. Albert de Ligne 
P our la Bulgarie: Général Ivan Volkoff 
Pour le Danemark: J . C. W. Kruse 
Pour la Ville l ibre de Dantzig: 

Pour l' Espagne : 
P ou,· l' Estonie: 
Pour la Finlande: 
Pour la France : 
Pour la Grèce: 
Pour la Hongrie: 
P our l' !talie: 

Alfred Wysocki 
G. de Oj eda 
A. Schmidt 
Pontus Artti 
Charles de Chambrun 
M. C. Mélas 
Frédéric Villani 
Lodovico Luciolli 
A. Giannini 
Luigi Maccallini 
Ludovico Belmonte 
Massimo Chiesa 
P. Quaroni 
A. Landra 
Salvatore Maltese 
L a V alle 
Luca Pietromarchi 
A. Filoni 
S . Scoccianti 

Pour la L ettonie: Dr. A. Spekke 
Pour Ze Liechtenstein: Hunziker 
P our Ze Luxmnbourg: Dumont 
P üUr la Norvège: J . Irgens 
P our les Pays-Bas: J. Pat ijn 
Pour la Pologne: Alfred W ysock i 
P our la Roumanie : J . Lugosianu 
Pou,· la Suède: Erik Sjoborg 
Pour la Suiss e: Hunziker 
P ou,· la 'l'chécoslovaquie: 

F. Chvalkovsky 
P our la Turquie: Zeki Nebil 
Pour la Yougoslavie: Y. Doutchitch 
Pour la Com,mission de Gouvernement du T er

ritoire du B assin de la Sarre: 
L. d'Ehrnrooth 

ANNEXE I 
(Article 20) 

Le fo rmulaire se compose de trois / euill es avec le texte ei-après. L es adrninistrations äe 
chemins de / er déterminent si toutes /,es trois feuilles ou si seulement les feuille s 1 et 3 sont 
remplies par décalquage. 

t 

~ 
s 

0 ..... ..... 

t 

No. 

le feuille. 

Transport international de bagages 

(Nom de l'administration du Chemin de fer) 

Souche du bulletin de bagages 

(jJ 

de ------------------ à ------------------
via 

Date 

19 

Train 
No 

-

Nombre 
des 

titres 
de 

trans
port 

Nombre 
des 

colis
bagages 

Frais accessoires 

Total de taxe . 

Poids 
réel 
kg 

Prix de transport des bagages 

Calcul de } sans franchise de 
la taxe par pour ................ kg 
unité de avec franchise de 
10 kg pour ................ kg 

*) 

Intérêt à la livraison 

150 mM. 

bagages 

bagages 
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2e feui lle. 

Transport international de bagages 

(Nom de l'administration du Chemin de fer) 

Feuille de route de __________________ à 

1198 

~a ____ _ _ __________________ ____________ _ 

Date 
Nombre l 

des I Nombre 
titres des Poids 

réel 
kg 

1 

___ P_r_i_x_d_e_t_ra_n_sp_o_r_t_d_e_s_b_a_g_a_g_es ___ l ____ _ 

Train 
No 

de colis• 
trans• bagages 
port 

Frais accessoires 

Total de taxe . 

la t axe par pour __ kg 
Calcul de } sans franchise de bagages 

unité de avec franchise de bagages 
10 kg pour -·-- kg 

*) 

Iutérêt à la livraison 

* Les chemins de fer peuvent compléter cette rubrique selon leurs besoins. 

3e feuill e, recto. 

No. 

de 
via _···-· 

Date 

19_ .... 

Train 
No 

1 Transport international de bagages 

(Nom 

Nombre 
des Nombre 

titres des 
de colis• 

trans• bagages 
port 

Frais accessoires 

Total de taxe 

de l'administration du Chemin de fer) 

Poids 
réel 
kg 

Bulletin de bagages 
à 

Prix de transport des 

Calcul de } sans franchise 
la taxe par pour ···-·- kg 
unité de avec franchise 
10 kg pour ··-·-··· kg 

*) 

Iutérêt à la livraison 

VOIR AU VERSO. 

3e feuille, verso. 

bagages 

de bagages 

de bagages 

-····················1················ -----

<1: 

' 

···-··• 

--

···- ·········- ···--.... 

..................... ···········-··· 
........ •.... 

..................... ...... 

----------- ...... 
___ , .. _, .......... -·- ......... --- - -
__ ,, ......... _,,, .. --·····-·-

Le transport est effectué a ux conditions de la Convention internationale cóncernant 
Ie transport des voyageurs et des bagages, ainsi qu 'à celles des tarifs applicables au pré. 
sent envoi. ' 

Le voyageur est tenu d 'assister aux formalités exigées par les douanes, octrois, 
autorités fiscales, de police et autres autorit és administratives, sauf les exceptions 
admises par les administrations compétentes. 

Les bagages désignés au recto sont délivrés contre remise du présent bulletin. 
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ANNEXE II 
(Article 57} 

REGLEMENT RELATU' A L'OFFICE 
CENTRAL DES TRANSPOR'l'S INTER 
N ATION AUX PAR CHEMINS DE FJ:rn. 

Article premier. § 1. L'Office centra! des 
transports internationaux par Chemins de fer 
siège à Berne. Son organisation dans Ie cadre 
établi par les dispositions de l 'article 57 de la 
Convention, a insi que la surveillance de son 
activité, sont confiées au Conseil fédéral sui sse. 

§ 2. Les fra is de !'Office centra] sont sup
portés par les Etats contractants, proportion
nellement à la longueur des ]ignes de Chemins 
de fer ou des parcours desservis par les autres 
entreprises admises à participer aux trans
ports effectués dans les conditions fixées par 
la Convention international e. Toutefois, les 
lignes de navigation participent aux dépenses, 
proportionnellement à l a moitié seulement de 
leurs parcours. Pour chaque Etat, la contri
bution est de O fr . 80 au maximum par k il o
mètre . Le montant du crédit annuel afférent 
au kilomètre de voie ferrée sera fixé, pour 
chaque exercice, par Ie Conseil fédéral suisse, 
!'Office centra! entendu, et en tenant compte 
des circonstances et nécessités du moment. Il 
sera toujours perçu en totalité. Lorsque les 
dépenses effectives de !'Office centra! n'auront 
pas atteint Ie montant du crédit calculé sur 
cette base, Ie solde non dépensé sera versé au 
fonds de retraite et de pension, dont les inté
rêts doivent servir à accorder des secours ou 
des indemnités aux fonctionnaires et employés 
de ! 'Office centra] pour Ie cas ou, par suite 
d'àge avancé, d'accidents ou de maladie, ils 
seraient définitivement incapables de conti
nuer à rem pi ir leurs fonctions. 

A ]'occasion de la remise aux Etats con
tractants du rapport de gestion et du relevé 
de comptes annuels, !'Office centra! les invi
tera à verser leur part contributive aux dépen
ses de l'exercice écoulé. L'Etat qui, à l a date 
du ler octobre, n'aurait pas versé sa part, 
sera, une deuxième foi s, invité à Ie faire. Si ce 
rappel n' est pas su ivi d'effet, !'Office centra! 
Je renouvellera au début de l'année suivante, 
à !'occas ion de !'envoi du rapport sur Ie nou
vel exercice écoulé. Si, à la date du ler juillet 
suivant, aucun compte n'a été tenu de ce 
rappel, une quatrième démarche sera faite 
auprès de l'Etat retardataire pour 1 'amener 
à payer les deux annuités échues; en cas d'in
succès, !'Office centra! l'avisera, trois mois 
plus tard, que si Ie versement attendu n'a 
pas été effectué jusqu'à la fin de l'année, son 
abstention sera interprétée comme une mani
festation tacite de sa volonté de se retirer de 
la Convention. A défaut d'une suite donnée à 
cette dernière démarche jusqu' au 31 décembre, 
!'Office centra!, prenant acte de la volonté 
tacitement exprimée par l'Etat défaillant, de 
se retirer de la Convention, procédera à la ra
d iation des lignes de eet Etat de la liste des 
1 ignes admises au service des transports inter
nationaux. 

Les montants non recouvrés devront, autant 
que poss ible, être couverts au moyen des cré
dits ordinaires dont dispose !'Office centra] et 
pourront être répartis sur quatre exercices. L a 

.partie du déficit qui n'aurait pas pu êt1·e com
blée de la sorte sera, dans un compte spécial, 
portée au débit des autres Etats dans la pro
portion du nombre de kilomètres des voies 
ferrées soumises à la Convention à !'époque 
de la mise en compte et, pour chacun, dans la 
mesure ou il aura déjà, pendant la période 
de deux ans qui se sera terminée par la re
traite de l'Etat défaillant, été avec lui partie 
à la Convention. Un Etat dont les lignes 
auront été radiées dans les conditions indi
quées à l'alinéa précédent ne pourra les faire 
réadmettre au service des transports i nterna
tionaux qu'en payant au préalable les sommes 
dont !edit Etat sera resté débiteur, pour les 
années entrant en considération et ce avec inté
rêt de cinq pour cent à compter de la fin du 
six ième mois écoulé depuis Ie jour ou ]'Office 
centra! !'aura invité la première fois à payer 
les parts contributives lui incombant. 

Art. 2. § 1. L'Office centra] pub] ic un 
Bulletin mensuel contenant les renseignements 
nécessaires à l'application de l a Convention, 
notamment les communications relatives à la 
liste des lignes de Chemins de fer et d'autres 
entreprises et aux objets exclus du transport 
ou admis sous certaines conditions, ainsi que 
les documents de jurisprudence et de statis
tique qu'il jugerait utile d'y insérer. 

§ 2. L e Bulletin est rédigé en frança is et en 
allemand. Un exemplaire est envoyé gratuite
ment à chaque Etat et à chacune des Admini
strations intéressées. Les autres exemplaires 
demandés sont payés à un prix fixé par !'Of
fice centra]. 

Art. 3. § 1 . Les bordereaux et créances 
pour transports internationaux restés impayés 
peuvent être adressés par l'Administration 
créancière à ]'Office centra], pour qu'il en 
facil ite Ie recouvrement. A eet effet, !'Office 
centra! met l'entreprise de transport débitrice 
en demeure de régler la somme due ou de 
fournir les motifs de son refus de payer. 

§ 2. Si !'Office centra! estime que les mo
tifs de refus allégués sont suffisamment fon
dés, il renvoie les parties à se poursuivre de
vant le juge compétent. 

§ 3. Lorsque !'Office centra] estime que la 
totalité ou une partie de la somme est réelle
ment due, il peut, après avoir consulté un ex
pert, déclarer que l'entreprise de transport 
débitrice sera tenue de verser à ]'Office cen
tra] tout ou partie de la créance; la somme 
ainsi versée doit rester consignée jusqu'à dé
cision au fond par Ie juge competent. 

§ 4. Dans Ie cas ou une entreprise de trans
port n'a pas obéi dans la quinza ine aux in
jonctions de !'Office centra], il lui est adressé 
une nouvelle mise en demeure, avec indica
tion des conséquences de son refus. 

§ 5. Dix jours après cette nouvelle mise en 
demeure, si elle est restée infructueuse, !'Of
fice centra! adresse à l'Etat duquel dépend 
l' entreprise de transport un avis rnotivé, en 
invitant eet Etat à aviser aux mesures à 
prendre et notamment à examiner s'il doi t 
ma intenir sur la liste les lignes de l'entre
prise de transport débitrice. 

§ 6. Si l 'Etat duquel dépend l 'entreprise 
de transport débitrice déclare que, malgré Ie 
non-paiement, il ne croit pas devoir faire 
rayer de la liste les lignes de cette entreprise, 
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ou s'il l a isse sans réponse pendant s ix sema ines 
la communication de !'Office centra!, il est ré
puté de plein dTOit accepter_ la garantie _de la 
solvabilité de ladite entrepl'lse, en ce qui con
cerne les créances résultant des transports in
ternationaux. 

s. 725. 

20 December 1935. WET tot heffing van op
centen op enkele belastingen ter verster
king van de middelen tot dekking van de 
uitgaven des Rijks. 

Bijl. Hand. 2e Ka11, e1· 1935/1936. n°. 170, 
1-7. 

H and. id. 1935/1936, blz. 347-362. 
B ijl . Hand. l e Kam er 1935/ 1936, n°. 170, 

blz. 1 . 
Hand. id. 1935/1936, blz. 18)-196. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is ter versterking van de ~!d
delen tot dekking van de uitgaven des H1Jks 
in het begrootingsjaar 1936 opcenten te heff er> 
op enkele belastingen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Er worden geheven 20 opcenten op 

de rechten van successie, van overgang en van 
schenking, die verschuldigd zij n _ indien het 
over! ij den of de andere gebeurtenis, waardoor 
de verp lichting tot aangifte ontstaat, plaats 
heeft in 1936, zoomede indien in 1936 wordt 
geërfd of verkregen tengevolge van de ver
vulling van een voorwaarde. 

2. Er worden geheven 20 opcenten op de 
rechten van registratie, welke vorderbaar wor
den in 1936, met uitzonder ing voor de rechten 
verschuldi gd ingevolge H oofdstuk II, § 2, der 
R egistratiewet 1917. De heffmg van opcenten 
vindt niet plaats op de rechten wel~~ vorder
baa r worden op akten, die reeds voor 1 J a
nuari 1936 zekerheid van dagteekening hadden 
verkregen en binnen een zekeren te rmij n na de 
opm aking ter registratie moesten worden aan
geboden. 

3. Er worden geheven 20 opcenten op de 
hoofdsom der evenredige zegelrechten bedoeld 
in de hoofdstukken V tot en met IX der Ze
gelwet 1917, voor zoover deze rei:hten in 19_36 
verschuldigd worden. T en aanzien van bin
nenslands opgemaa kte stukken wordt het ze
gelrecht aangenomen verschuldigd te worden 
op den dag, waarop de stukken zij n opgemaakt 
en ten aanzien van buitenslands opgemaakte 
stukke n op den dag , waarop zij aa~ 's Rijks 
ambtenaar worden aangeboden, of , b1J gebreke 
van aanbieding, ui terlijk aan 's Rijks ambte
naar aangeboden hadden moeten worden. De 
stukken worden behoudens tengenbe_wijs gea~~t 
op den dag van hunne dagteekemng te z1Jn 
opgemaakt. Ongeda~ekende stukken w~rden 
geacht in 1936 te z1J n opgemaakt, tenz1J het 
tegendeel wordt bewezen. . 

De opcenten worden geheven doordien het 
zegelrecht wordt voldaan a lsof de in de ge
noemde hoofdstukken der Zegelwet 1917 vast
stelde hoegrootheid va n het evenredig recht 
met 20 procent ware verhoogd. J?e. regel ing 
van de opklimming en van het minimum ~-~r 
dienovereenkomstig verhoogde rechte;1 bhJt t 
gelden, zooals zij thans luidt, met dien ver-

stande, dat in plaats van artikel 51, lid 2, en 
artikel 56, lid 7, de regeling van artikel 44, 
l id 5, geldt. 

Echter worden in afwijking van het vorige 
lid de opcenten op buitenlandsche effecten te 
zamen geheven met d ie, welke ingevolge ar
tikel 6 der wet van 8 December 1933, Staats
blad n°. 663, verschuldigd zijn. 

4. Boven de opcenten, geheven ingevolge 
de wetten van'26 Juli 1918, Staatsblad n° . 502 
en van 8 December 1933, Staatsblad n°. 663, 
worden 20 opcenten geheven op de hoofdsom 
der dividend- en tantièmebelasting, voorzoover 
die belasting betrekking heeft op een boek
jaar, dat met of in 1935 is aangevangen. 

5. Deze wet treedt in werking met den dag, 
volgende op dien harer afkond ig ing. 

L asten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 726. 

WILHELMINA. 
De Minisber van Financi ën, 0 u d. 

(Uitg eg . 27 December 1935.) 

20 December 1935 . BESLUIT tot verlenging 
van de schors ing van een beslui t van Ge
deputeerde Staten van Limburg, tot goed
keuring van een besluit van den raad van 
Sin,pelveld. 

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

Sociale Zaken van 17 December 1935, n°. 
10401 IM/P.B.R., a fdeel ing Volksgezondheid, 
betreffende de schorsing, bevolen bij Ons be
sluit van 17 J un i 1935, Staatsblad 345; 

Gezien de Provinciale wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

vorenbedoelde schors ing te verlengen tot 17 
Juni 1936. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met - de uitvoering van dit bes luit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 20sten December 1935. 

s. 727. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Z aken, 

M. S I i n ge n b e r g . 
(Uitgeg. 10 Janu111ri 1936.) 

20 Decembe1· 1935. BESLUIT tot schors ing 
van het besluit van den raad de r gemeente 
Amsterd(Jl/n van 27 November 1935 , n° . 
805 , strekkende : 

1 °. tot wijziging, met ingang van 1 
J anuari 1936, van de verordening tot rege
l ing van de wedden van het personeel der 
openbare lagere schol en, welke niet zijn 
geregeld bij den a lgemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld in a rtikel 30 der 
L age r-onderwijswet 1920, en tot regeling 
van de wedden van het personeel der 
openbare taa lcursussen; 

2°. tot verhooging, in verband daar
mede, van volgnummer 895h der ontwerp
gemeentebegrooting voor 1936. 

Geschorst tot 1 April 1936. 
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s. 728. 
20 Decemb,er 1935. BESLUIT, bepalende het 

tijdstip van inwerkingtreding van de wet 
van 26 October 1935 (Staatsblad n°. 622), 
tot wijziging van de regelen betrekkelijk 
het openbaar ministerie . 

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

Justitie van den 17 December 1935, Afdee
ling A . S., n°. 821; 

Gelet op artikel 2 der wet van 26 October 
1935, Staatsblad n°. 622, tot wijziging van de 
regelen betrekkelijk het openbaar ministerie, 
vervat in de wet op de rechterlijke organisatie 
en het beleid der justitie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De wet van 26 October 1935, Staatsblad n°. 

~22, tot wijziging van de regelen betrekkelijk 
het openbaar ministerie, vervat in de wet op 
de rechterlijke organisatie en het beleid der 
justitie, treedt in werking met ingang van 1 
Januari 1936. 

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

's-Gravenhage, den 20sten December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, van Scha ik. 
( Uitgeg. 24 December 1935.) 

s. 729. 

20 December 1935. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het bij Koninklijk be
sluit van 14 September 1838 (Staatsblad 
n°. 36) vastgestelde Reglement n° . 1, be
treffende de wijze van Eedsaflegging der 
onderscheidene Regterlijke Ambtenaren, de 
afwezigheid, de afwisseling en de orde van 
de inwendige dienst van den Hoogen 
Raad, gelijk mede van de Hoven en 
Regtbanken. 

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

Justitie van den 28sten November 1935, Afd. 
A. S. n°. 897. 

Overwegende, dat het noodig is het bij Ko
ninklij k besluit van 14 September 1838, Staats
blad n°. 36, vastgestelde, laatstelijk bij Ons 
besluit van 23 November 1934, Staatsblad n°. 
598, gewijzigde Reglement n° . I te herzien in 
verband met de wetten van 12 December 1929, 
Staatsblad n°. 527, van 2 Juli 1934 , Staats
blad n°. 347, en van 26 October 1935, Staats
blad n° . 622; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 December 1935, n° . 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 17 December 1935 , 
î ste Afdeel ing C, n°. 824; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het bij Koninklijk besluit van 

14 September 1838, Staatsblad n°. 36, vastge
:stelde, laatstelijk bij Ons besluit van 2_~ _No
vember 1934, Staatsblad n°. 598, gew1Jz1gde 
Reglement n°. I worden de volgende verande
ringen aangebracht: 

a . In de artikelen 11, laatste lid, 21a, eer
~te lid, en 22a, laatsten zin, wordt telkens 
,,burgerlijke en handelszaken" vervangen door: 
,,burgerlijke zaken". 

L. & S. 1935. 

b. In artikel 35, eersten zin, vervalt de 
zinsnede : ,, , d ie van koophandel daaronder 
begrepen". 

c. In de artikelen 36, eerste lid, en 36a, 
eerste lid, vervalt telkens de zinsnede: ,, , die 
van Koophandel daaronder begrepen," . 

d . Artikel 60c wordt gelezen: 
,,De Procureur-Generaal onderwerpt de aan

wijzingen van Ambtenaren van het Openbaar 
Ministerie bij de Kantongeregten om als waar. 
nemend Substituut-Officier van Justitie op te 
treden vooraf aan de goedkeuring van Onzen 
Minister van Justitie." 

e. De artikelen 72 tot en met 76 zijn ver
vallen. 

2. Eene op het tijdstip van inwerkingtre
ding van dit besluit geldende, door Onzen Mi
nister van Justitie goedgekeurde regeling om
t rent het optreden a ls waarnemend substituut
officier bij eene rechtbank blijft van kracht. 
totdat zij is vervangen door eene aanwijzing 
ingevolge het bij dit besluit vastgestelde ar
tikel 60c. 

3. Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met de wet van 26 October 1935, Staatsblad 
n°. 622. 

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

's-Gravenhage, den 20sten December 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, van Scha i k. 
( Uitgeg. 24 December 1935. ) 

s. 730. 

20 December 1935. WET tot regeling van den 
invoer van zakdoeken. 

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

dat door Ons bij besluit van 27 Juni 1935 , 
N°. 33 (N ederla;ndscke Staatscourant van 28 
en 29 Juni 1935 N °. 124) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staa tsblad N°. 
535,), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van zak
doeken, zoowel afgepast als aan het stuk 
wederom aan eene tijdelij ke beperking is on
derworpen en dat arti kel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Stat,e, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,i nvoer", invoe1· in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van E co
nomische Zaken. 

2. l. Gedurende het tijdvak van 10 maan
den, aanvangende 1 Juli 1935 en eindigende 
30 Apl'il 1936 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van zakdoeken, zoowel a fgepast a ls aan het 
stuk, voor zoover deze meer bedraagt dan 30 
ten honderd van de waarde, welke gemiddeld 
per 10 maanden gedurende de jaren 1930 en 
1931 aan die goederen uit dat land is inge-

76 
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voerd, met dien verstande, dat gedurende den 
in dit artikel genoemden termijn uit ieder 
land niet meer ten invoer zal worden toege
laten dan 50 ten honderd van het gewicht, dat 
gemiddeld per 10 maanden gedurende de jaren 
1930 en 1931 aan die goederen uit dat land is 
ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op dit bes! uit in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld , 
wordt in de Nederlandsche StaafscoU1·ant .be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats h ad, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 

krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti ke
i en 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N °. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 731. 

WILHELMINA. 
De M inister van Handel , 
Nijvea-heid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
( Uitgeg. 14 F ebruari 1936.) 

20 December 1935. WET tot regeling van den 
invoer van superfosfaat. 

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

dat door Ons bij besluit van 27 Juni 1935, N°. 
31 (Nederlandsc/i;e Staatscourant van 28 en 29 
Juni 1935, N°. 124) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsbla,d N°. 596), de invoer van super
fosfaat wederom aan eene tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van h et in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit . het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Juli 1935 en eindigende 
30 Juni 1936 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van superfosfaat, voorzoover deze meer be
draagt dan 100 ten honderd van de hoeveel
heid, welke gemiddeld gedurende de· jaren 
1931 en 1932 van die goederen uit dat land 
is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op dit besluit in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termij n 
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de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld eene lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De a1·tikelen 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 730. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De-

cember 1935. ..1 

s. 732. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 28 FebrUMi 1936.} 

20 December 1935. WET tot regeling van den 
invoer van overhemden. 

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

dat door Ons bij besluit van 27 Juni 1935, n°. 
32 (N ul.erlandsche Staatsccurant van 28 en 29 

.Juni 1935 n°. 124} ingevolge artikel 2 dèr 
,,Crisis- invoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 596}, de invoer van overhem
den wederom aan eene tijdelijke beperking is 
onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat W ij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Econo
mische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 11 maan
den, aanvangende 1 Juli 1935 en eindigende 
31 Mei 1936 of woveel eerder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van overhemden, voorwover deze meer be
draagt dan 30 ten honderd van de waarde, 
welke gemiddeld per 11 maanden gedurenáe 
de jaren 1930 en 1931 aan die goederen uit 
dat land is ingevoerd, met di en verstande dat 
gedurende den in dit artikel genoe,mden ter
m ijn u it ieder land n iet meer ten invoer zal 
worden toegelaten dan 50 ten honderd van het 
gewicht, hetwelk gemiddeld per 11 maanden 
in de jaren 1930 en 1931 aan die goederen uit 
dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op dit besluit in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
Yan de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast-

gesteld een lijst van goederen, welke niet val
] en onder de in het eerste I id bedoel de. 

De artikelen 3- 9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblai], N°. 730. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den- 20sten De
cember 1935. 

L asten en bevelen, enz. ; 
WILHELMINA. 

s. 733. 

De Minister van Handel; 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 18 Februari 1936.} 

20 December 1935. WET tot regeling van den 
invoer van steenkolen. 

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

dat door Ons bij besluit van 27 Juni 1935 N°. 
30 (N ederlandsche St=tscourant van 28 en 29 
Juni 1935 N°. 124f ingevolge artikel 2 der 
, 1Crisis- invoerwet" 1931 (Staatsblail, N° . 535), . 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staat~blad N° ." 596}, de invoer v·an steen
kolen wederom aan eene tijdPlijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in wodanig geval een 

' voorstel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld -verbod van invoer zal woTden 
gedaan; · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. • 
Art. t: In deze wet is te verstaan onder : . 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks u it het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepöt; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 9 maan
den, aanvangende 1 J uli 1935 en eindigende 
31 Maart 1936 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzeh Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van: 

a. Steenkolen met een waarde van f 9 of 
meer per ton (huisbrandkolen}, voor wover 
deze meeT bedraagt . dan 60 ten honderd van 
de hoeveelheid, welke in het 3e, 4e en le 
kwartaal van het jaar 1933 aan die goederen 
uit dat land is ingevoerd; 

b. Steenkolen, met een waarde beneden f 9 
per ton (industriekolen}, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 60 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke in het 3e, 4e en le kwar
taal van het jaar 1933 aan die goederen uit 
dat I and is ingevoerd; 

c. Cokes en cokesgruis, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 60 ten honder d van de hoe
veelheid, welke in het 3e, 4e en l e kwartaal 
van het jaar 1933 aan die goederen uit dat 
land is ingevoerd; 

d. Steenkoolbriketten, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 60 ten honderd van de hoe
veelheid , welke in het 3e, 4e en le kwartaal 
van het jaar 1933 aan die goederen uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijwndere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 
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3. Indien en in woverre op den dag, waar
op dit besluit in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijwndere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld eene lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen S-9 zijn gelijkluider,,d, aan die 
van Staatsblad N°. 730. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 734. 

WILHELMINA. 
De M inister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 18 Febr-uari 1936.) 

20 Decem ber 1935. WET tot re.geling van deu 
invoer van chilisalpeter en natronsalpeter, 
stikstofhoudende kunstmeststoffen, kalk
stikstof en ammoniakwater. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alwo \Vij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 28 J uni 1935 N° . 
45 (Nederla,ubche Staatscourant van 28 en 29 
Juni 1935 N°. 124) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisis-invoerwet" 1931 / Staat.•blad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staa,tsblad N° . 596), de invoer van chil i
salpeter en natronsalpeter, stikstofhoudende 
kunstmeststoffen, kalkstikstof en ammoniak
water aan eene tijdel ijke beperking is onder
worpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geva l een Yoor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
beslui t geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan ; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van !l maan
den, aanvangende 1 J uli 1935 en eindigende 
30 September 1935 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald , is de invoer uit ieder lanrl 
verboden van: 

a. chilisalpeter en natronsalpeter, voorwo
ver deze meer bedraagt dan 100 ten honderd 
van de hoeveelheid, welke gemiddelà per 3 
maanden in de jaren 1932 en 1933 u it dat 
land is ingevoerd; 

b. kalksalpeter, kalkammonsalpeter, am
monium nitraat, zoomede van leunasalpeter en 
zwavelzuren ammoniak, voorzoover deze meer 
bedraagt dan 30 ten honderd van de hoeveel
he id, welke gemiddeld per 3 maanden in het 
tijdvak van 1 Juli 1932 tot en met 30 Juni 
1933 uit dat land is ingevoerd; 

c. kalkstikstof, voorwover deze meer be
draagt dan 100 ten honderd van de hoeveel
heid, welke gemiddeld in de maanden J ui i tot 

en met September van de jaren 1933 en 1934 
uit dat land is ingevoerd; 

d. ammoniakwater, voorzoover deze meer 
bedraagt dan 100 ten honderd van de hoeveel
heid, welke in de maanden Juli tot en met 
September van het jaar 1934 uit dat land is 
ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in woverre op den dag, waar
op dit besluit in werking treedt, bij zondere 
contingenten van kracht zijn , waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijwndere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste I id bedoelde. 

De artikelen 3- 9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 730 . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 735. 

WILHELMINA. 
De Minilfter van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 24 Januarri 1936. ) 

20 Dece1nber 1935. WET tot regeling van den 
invoer van klompen en klompenmakers
werk. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging g-enomen hebben, 

dat door Ons bij beslui t van 31 Juli 1935 N ° . 
8 (N ederlandsche Staatsco"rant van 31 J ui i 
1935 N °. 147) ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), gewij 
zigd bij de wet van 17 November 1933 (Staats
blad N°. 596), de invoer va n klompen en 
klompenmakerswerk wederom "an eene tijde
lijke beperking is onderworpen en dat art ike l 
3 van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo-· 
danig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit ge rege ld verbod 
van invoer za l worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Min ister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak va n 6 maan
den , aanvangende 1 Augustus 1935 en eindi
gende 31 J anuari 1936 of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van klompen en klompenmakerswerk 
voor zoover deze meer bedraagt dan 70 ten 
honderd van het aantal bossen, welke gedu
rende de m aanden Augustus 1934 tot en met 
J ~nuari 1935 uit dat land is ingevoerd, met 
dien verstande, dat gedurende het in dit arti
kel genoemde t ijdvak uit ieder la nd niet meer 
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ten invoer zal worden toegelaten dan 70 ten 
honderd van het gewicht, dat gedurende de 
maanden Augustus 1934 tot en met Januari 
1935 uit dat land i ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val 
len onder de in het eerste I id bedoelde. 

De artikelen 8- 9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 780. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 736. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 i s sen. 
(Uitgeg. 24 Januari 1936.) 

og niet verschenen, wordt achterin opge
nomen. 

s. 737. 

20 Dece1nbe1· 1935. WET tot regeling van den 
invoer van r ijwielen, frames, electrische 
rijwiellampen en rijwielonderdeelen. 

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

dat door Ons bij besluit van 31 Juli 1935, N°. 
9 (N ede1·landsche Staatscourant van 31 J ui i 
1935 N°. 147) ingevolge artikel 2 der " Crisis
invoenvet" 1931 (Staatsblad N°. 535), gewij
zigd bij de wet van 17 November 1933 (Staats
blad N°. 596) , de invoer van rijwielen, frame , 
electrische rijwiell ampen en rijwielonderdeelen 
wederom aan eene tijdelijke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in wodanig geval een voor
stel van wet tot voorzien ing van het in dat 
beslui t geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Augustus 1935 en e in
digende 31 J ui i 1936 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van: 

a. voetrijwielen, al dan niet voorzien van 
daaraan bevestigd toebehooren, voor zoover dit 
bij een normaal twee- of driewielig rijwiel, -

transportrijwielen inbegrepen - behoort, als
mede voetrijwielframes, voorzien van andere 
onderdeelen dan sub b zijn genoemd, voor 
wover deze meer bedraagt dan 100 ten hon
derd van de hoeveelheid, welke per 12 maan
den in het jaar 1934 uit dat land is inge
voerd; 

b. voetrijwielframes, al dan niet voorzien 
van achtel'Vork, achterspatbord, kett ingkast of 
kett ingscherm en voll edig trapasstel, t.w. 
bracketas (trapas), cranks, kettingwiel met 
bijbehoorende kogellagers en stofkap, voor wo
ver deze meer bedraagt dan 50 ten honderd 
van de hoeveelheid, welke per 12 maanden in 
het jaar 1934 uit dat land is ingevoerd; 

c. electrische rijwiellampen, waaronder zijn 
te verstaan rijwieldynamo's, al dan niet voor
zien van reflectors en ander toebehooren, als
mede ankers en huizen voor deze rijwieldyna
mo's, voor zoover deze meer bedraagt dan 50 
ten honderd van de hoeveelheid , welke per 
12 maanden in het jaar 1934 uit dat land is 
ingevoerd; 

d. r ijwielbuis, zoowel afgepast a ls op fabri
cage] engte, voor zoo ver deze meer bedraagt 
dan 60 ten honderd van de hoeveelheid, welke 
per 12 maanden in het jaar 1934 uit dat land 
is ingevoerd; 

e. r ijwielvorken, vorkscheden, binnenbal
hoofdbuizen, zadelpennen, rijwielsturen en 
-stuurbochten, expanders voor sturen, cranks, 
groote kettingwielen, kleine kettingwielen of 
tandwielen (kettingrandjes) , rijwielvelgon en 
-spatborden, voor zoover deze meer bedraagt 
clan 50 ten honderd van de· hoeveelheid , welke 
per 12 maanden in het jaar 1934 uit dat land 
is ingevoerd; 

/. 1·ijwielzadels, rijwielzadelonderstell en, rij
wielzadelveeren, r ijwielzadelstroppen, ketting
kasten, kettingschermen, rijwiel,.adel-, stuur-. 
bagagedrager- en frametasschen, rok-, ja~- en 
handbeschermers, alsmede koordnetten en za
deldekken, voor zoover deze meer bedraagt dan 
50 ten honderd van de hoeveelhe id, welke per 
12 maanden in het jaar 1934 uit dat la ud is 
ingevoerd; 

g. rijwielpompen (hand- en voet-), rijwiel
bagagedragers, rijwielsloten, spaken, nippels 
en nippelplaatjes, voor zoover deze meer be
draagt dan 50 ten honderd van de hoeveel
heid, welke per 12 maanden in het jaar 1934 
uit dat land is ingevoerd; 

h. andere rijwielonderdeelen (benevens on
derdeelen van rijwielonderdeelen en -toebe
hooren, alsmede combinaties van onderdeelen), 
waaronder pedaal- en remrubbers, voorzoover 
deze bij invoer niet zijn gemonteerd in de 
pedalen, velg- of bandremmen, voor wover 
deze meer bedraagt dan 50 ten honderd van 
de hoeveelheid, welke per 12 maanden in het 
jaar 1934 uit dat land is ingevoerd . 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
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van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 
4. Door Onzen finister kan worden vast

ge teld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen S-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 730. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935 

s. 738. 

WILHELM! A. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
( Uitgeg. 3 Maart 1936.) 

20 December 1935. WET tot regeling van den 
invoer van bestreken papier en bestreken 
carton. 

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

dat door Ons bij besluit van 6 Augustus 1935, 
N° . 18 (N ede1·landsche Staatcourant van 7 
Augu tus 1935 N°. 152) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 ovember 
1933 ( taatsblad 0

• 596), de invoer van be
streken papier en bestreken carton ann eene 
t ijdelijke beperking is onderworpen en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrij ft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat be luit geregE1ld 
verbod van invoer zal worden gedaan: 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 5 maan
den, aanvangende 1 Augustus 1935 en e indi 
gende 31 December 1935 of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Ministe r 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van bestreken papier en bestreken 
carton voor zoover deze meer bedraagt dan 
100 ten honderd van de hoeveel heid, welke 
gemiddeld per 5 maanden in de jaren 1933 en 
1934 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven Je 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door bem aan te wij,,en 
landen . 

3. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lij t van goederen, welke niet 
va ll en onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen S-9 zijn gel ijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. '130. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 24 Januari 1936. ) 

s. 739. 

20 December 1935. WET tot regeling van den 
invoer van cocosstukgoederen. 

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

dat door Ons bij besluit van 6 Augustus l.935 , 
N° . 14 (N ederlantlsche StaatscO'Ltrant van 7 
Augustus 1935 N°. 152) ingevolge a rtikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Stantsb lad N ° . 
535), gewijzigd bij de wet van 17 Novembe ,· 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van 
cocosstukgoederen aan eene t ijdelijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz . 
Art. l. In deze wet is te verstaan onder: 
l. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nbm i che Za ken ; 

3. ,,cocosstukgoederen", cocosta pijtgoed en 
cocoslooper in rol len. 

2. l. Gedurende het tijdvak van 4 maan
den, aanvangende 1 Augustus 1935 en e indi 
gende 30 ovember 1935, of zooveel eerder 
a ls door Ons op voord racht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van cocosstukgoederen, voor
zoover deze meer bedraagt dan 100 ten hon
derd van de hoeveelheid, welke gemiddeld per 
4 maanden gedurende het jaar 1934 uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Door Onzen Minisrer kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 1/10. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 740. 

WILHELMINA. 
De M inister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
(Uitgeg . 24 .Januari rn36 . ) 

20 Dece1nbe1· 1935. WE T tot regel ing van den 
invoer van ko lenforn uizen. 

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

dat door Ons bij besluit van 6 Augustus 193"5 
0

• 19 (Nederlandsche Staatscourant van 8 
Augustus 1935 N°. 153) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 ovembe,· 
1933 (Staatsblad N °. 596), de invoer van 
kolenfornuizen aan eene tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
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wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Ra.ad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 4 maan
den, aanvangende 1 Augustus 1935 en eindi
gende 30 November 1935 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van: 

a. kolenfornuizen, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 40 ten honderd van de hoeveel
heid, welke gemiddeld per 4 maanden in het 
jaar 1933 uit dat land is ingevoerd; 

b. gietwerk, bestemd voor kolenfornuizen, 
voor zoover deze meer bedraagt dan 40 ten 
honderd van de hoeveelhei-d, welke gemiddeld 
per 4 maanden in het jaar 1933 uit dat land 
is ingevoerd; 

c. vuurvaste steenen, bestemd voor binnen
bekleeding van kolenfornuizen voor zoover 
deze meer bedraagt dan 40 ten honderd van 
de hoeveelheid, welke gemiddeld per 4 maan
den in het jaar 1933 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

1. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikel en 3- 9 zijn gelijkluidend, aan die 
van Staatsblad N°. 730. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 741. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
{Uitgeg. 24 Januari 1936.) 

20 Dece1nber 1935. WET tot regeli ng van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weef
sels van kunstzijde. 

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

dat door Ons bij besluit van 17 Augustus 1935 
n°. 8 {N ede,·landsche Staatscourant van 29 
Augustus 1935, n°. 168) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 {Staatsblad n°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad n°. 596), de invoer van ma-

nufacturen, stoffen en weefsels van kunstzijde 
wederom aan eene tijdelijke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze M.inister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1935 en ein
digende 31 Augustus 1936 of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van manufacturen, stoffen en weef
sels van kunstzijde en van kunstzijde met an
dere stoffen dan echte zij de en wol, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 20 ten honderd 
van de waarde welke gemiddeld in de jaren 
1931 en 1932 uit dat land is ingevoerd, met 
dien verstande dat niet meer ten invoer zal 
worden toegelaten dan 30 ten honderd van 
de hoeveelheid, welke gemiddeld in de jaren 
1931 en 1932 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zuil en voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder -de in het eerste I id bedoelde. 

De artikelen 3- 9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 730. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 742. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Sche epvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 13 Maart 1936.) 

20 December 1935. WET tot regeling van den 
invoer van gelaschte stalen buizen. 

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

dat door Ons bij besluit van 17 Augustus 1935, 
N°. 22 {N ede.rlandsche Staatscourant van 28 
Augustus 1935, N°. 167) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931, {Staatsblad N°. 
535) gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 {Staatsblad N°. 596), de invoer van ge
laschte stalen buizen aan eene tijdelijke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
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geval een voorstel van wet tot voorziening 
van het in dat besluit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. l. Gedurende het tijdvak van 2½ maand, 
aanvangende 16 Augustus 1935 en eindigende 
31 October 1935 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van gelaschte buizen, of pijpen van 
ijzer en staal (zoowel met zichtbare als niet 
zichtbare lasch) met een uitwendige doorsnede 
tot en met 60 mm, met uitzondering van de 
gebruikte, voorzoover deze meer bedraagt dan 
50 ten honderd van de hoeveelheid, welke ge
middeld per 2½ maand in het tijdvak van 1 
J anuar i 1935 tot 1 Juli 1935 uit dat land is 
ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondern contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de tennijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lij st van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 780. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten D e

cember 1935. 

s. 743. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
( Uitgeg. 24 Januari 1936.) 

20 Decem ber 1935. WET tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weef
sels van vlas, hennep en halflinnen. 

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

dat door Ons bij besluit van 17 Augustus 
1935, N°. 5 (Nede1·land.sche Staatscoumnt van 
29 Augustus 1935, N°. 168) ingevolge artikel 
2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596}, de invoer van 
manufacturen, stoffen en weefsels van vlas, 
hennep en h alfl innen wedernm aan eene tij 
delijke beperking is onderworpen en dat ar
tikP,] 3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voor
zien ing van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

1·echtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Ha.o
de!, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1935 en ein
digende 31 Augustus 1936 of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van manufacturen, stoffen en weef
sels van vlas, hennep en halflinnen, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 30 ten honderd 
van de waarde, welke gemiddeld in de jaren 
1930, 1931 en 1932 aan die goederen uit dat 
land is ingevoerd, met dien verstande, dat 
gedurende het in dit artikel genoemd tijdvak 
uit ieder land niet meer ten invoer zal worden 
toegelaten dan 50 ten honderd van de hoeveel
he id, welke gemiddeld in de jaren 1930, 1931 
en 1932 van die goederen uit dat land is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig I id bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn , waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste l id bedoelde. 

De artikelen 3-9 zijn gelijkluidenxJ, aan die 
van Staatsblad N°. 730. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 744. 

WILHELMINA. 
D e Minister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 13 Maart 1936.) 

20 D ecember 1935. WET tot regeling van den 
invoer van pluche, fluweel en trij p, als
mede voorwerpen daarvan. 

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

dat door Ons bij besluit van 17 Augustus 1935, 
N°. 9 (Nederlandsche Staatscourant van 30 en 
31 Augustus 1935, N°. 169) ingevolge artikel 
2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535}, gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596}, de invoer van 
pluche, fluweel en trijp, alsmede voorwerpen 
daarvan, wederom aan eene tijdelijke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodanig ge
val een voorstel van wet tot voorz iening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1935 en ein
digende 31 Augustus 1936 of zooveel eerder 
a ls door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van pluche, fluweel en trijp, alsmede 
voorwerpen daarvan, voor zoover deze 1neer 
bedraagt dan 30 ten honderd van de waarde, 
welke gem iddeld in de jaren 1931 en 1932 aan 
die goederen uit dat land is ingevoerd, met 
dien verstande dat gedurende het in dit ar
tikel genoemd tijdvak uit ieder ]and niet meer 
ten invoer zal worden toegelaten dan 35 ten 
honderd van de hoeveelheid, welke gemiddeld 
in de jaren 1931 en 1932 van die goederen 
uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De a,·tikelen 3- 9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 730. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 745. 

WILHELMINA. 
De Minister van . Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart , 

H. G e l i s s e n. 
( Uitgeg. 13 Maart 1936.) 

20 December 1935. WET tot regeling van den 
invoer van tafel- en servetgoed, handdoe
ken en ander huishoudgoed, zoowel afge
past als aan het stuk, beddelakens en 
sloopen. 

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

dat door Ons bij besluit van 17 Augustus 1935, 
N°. 19 (Nederlarul.sche Staatscourant van 29 
Augustus 1935, N°. 168) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van ta
fel- en servetgoed, handdoeken en ander hu is
houdgoed, zoowel afgepast als aan het stuk , 
beddelakens en sloopen wederom aan eene tij
delijke beperking is onderworpen en dat ar
tikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voor-

ziening van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer

rech tstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den , aanvangende 1 September 1935 en ein
digende 31 Augustus 1936 of zoovee] eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van tafel- en servetgoed, handdoeken 
en ander huishoudgoed, zoowel afgepast als 
aan het stuk, beddel akens en sloopen, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 30 ten honderd 
van de waarde, welke gemiddeld in de jaren 
1929, 1930 en 1931 aan die goederen uit dat 
land is ingevoerd, met dien verstande, dat 
gedurende het in dit artikel genoemd tijdvak 
uit ieder land niet meer ten invoer zal worden 
toegelaten dan 50 ten honderd van de hoeveel
heid, welke gemiddeld in de jaren 1929, 1930 
en 1931 van die goederen uit dat land is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
Lingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoel de. 

De a,·tikelen 3- 9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 730. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten D e

cember 1935. 

s. 716. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e l i s s e n. 
( Uitge g. 3 Maart 1936.) 

20 December 1935. WET tot regeling van den 
invoer van niet-houtvormende siergewas
sen, alsmede van azalea en hortensia. 

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

dat door Ons bij besluit van 17 Augustus 1935, 
N°. 24 (Nederlandsche Staatscourant van 30 
en 31 Augustus 1935, N° . 169) ingevolge ar
tikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 
N°. 535), gewijzigd bij de wet van 17 Novem
ber 1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van 
niet-houtvormende siergewassen, alsmede van 
azalea en hortensia wederom aan eene tijde
lijke beperking is onderworpen en dat artikel 
3 van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo-
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danig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1935 en ein
digende 31 Augustus 1936 of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van niet-houtvormende siergewassen, 
alsmede van azalea en hortensia, voorzoover 
deze meer bedraagt dan 10 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gemiddeld in de jaren 
1930 en 1931 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het ee1·ste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3- 9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 730. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Grnvenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 747. 

WILHELMINA. 
De M inister van Handel, 
Nij11erheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitg eg. 3 Maart 1936.) 

20 D ecember 1935. WET tot regeling van den 
invoer van schroefbouten, schroeven, moe
ren en steunmateriaal voor vrijleidingen. 

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

dat door Ons bij besluit van 17 Augustus 1935 
N° . 17 (N ederlandsche Staatscourant van 29 
Augustus 1935 N° . 168) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535) , gewijzigd bij de wet van 17 ovember 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van 
schroefbouten, schroeven, moeren en steunma
teriaal voor vrijl eidingen wederom aan eene 
tijdel ijke beperking is onderworpen en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat beslu it geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 4 maan
den, aanvangende 1 September 1935 en e in
digende 31 Deoember 1935 of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de . invoer uit ieder 
land verboden van: 

a. Schroefbouten en schroeven met een dia
meter van 4½ m.m. tot onder 15 m.m. met of 
zonder kop en in het eerste geval ongeacht 
den vorm van den kop; vierkante en zeskante 
moeren, indien zij voorzien zijn van een door
loopend gat met een diameter van 4 m.m. tot 
onder 13 m.m. voor zoover deze meer bedraagt 
dan 40 ten honderd van de hoeveelheid, welke 
gemiddeld per 4 maanden in het jaar 1933 uit 
dat land is ingevoerd; 

b. Schroefbouten en schroeven met een dia
meter van 15 m .m. en meer, met of zonder 
kop en in het eerste geval ongeacht den vorm 
van den kop; vierkante en zeskante moeren, 
indien zij voorzien zijn_ van een doorloopend 
gat met een diameter van 13 m.m. tot en met 
48 m .m., voor zoover deze meer bedraagt dan 
40 ten honderd van de hoeveelheid, welke ge
middeld per 4 maanden in het jaar 1933 uit 
dat land is ingevoerd; 

c. Steunmateriaal voor vrijleidingen, al dan 
niet voorzien van schroefdraad voor zoover 
deze meer bedraagt dan 100 ten honderd van 
de hoeveelheid welke gemiddeld per 4 maan
den in het jaar 1933 uit dat land is ingevoerd. 

Bovengenoemde schroefbouten, schroeven, 
moeren en steunmater iaal voor vrijleidingen 
kunnen geheel of in hoofdzaak zijn vervaar
digd uit ijzer en/of staal, al dan niet geheel 
afgewerH, in zwarte, blanke of halfblanke 
uitvoering, al dan niet voorzien van een dek
laag. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooven-e op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

D e a,·tikelen 3- 9 zijn gelijkluidend aan dit 
van Staatsblad N°. 730. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De. 

cember 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart , 

H. G e l i s s e 11. 

(Uitgeg. 24 Januari 1936.) 
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s. 748. 

20 December 1935. WET tot regeling van den 
invoer van gort van alle soorten. 

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

dat door Ons bij besluit van 17 Augustus 1935 
n°. 11 (Nede,·landsche Staatscourant van 30 
en 31 Augustus 1935, n° . 169) ingevolge ar
tikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 
n° . 535) gewijzigd bij de wet van 17 Novem
ber 1933 (Staatsblad n°. 596), de invoer van 
gort van a lle soorten ,wederom aan eene tijde
lijke beperking is onderworpen en dat artikel 
3 van genoemde wet voorschrij ft, dat in zoo
·danig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepöt; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van H an
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 4 maan
den, aanvangende 1 September 1935 en ein
digende 31 December 1935 of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer ui t ieder 
l and verboden van gort van alle soorten, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 100 ten hon
derd van de hoeveelheid, welke gemiddeld 
per 4 maanden in de jaren 1931 en 1932 aan 
die goederen uit dat land is ingevoerd . 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Met ingang van den dag, waarop 
deze wet in werking treedt, zal de invoer de, 
in het vorig artikel bedoelde goederen slechts 
zijn toegestaan aan eene door Onzen Minister 
aan te wijzen Cris isorganisatie. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
wijze, waarop de ingevol ge het vorig lid aan
gewezen crisisorganisatie · bij den invoer van 
de in artikel 2 genoemde goederen zal te werk 
gaan. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden vedeend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, a ls in dit artikel bedoeld , 
wordt in de Yederlandsche Staatscou,·ant be
kendgemaakt. 

4. 1. Hij , die opzettelij k goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2 en 3 wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste 6 m aanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede ef ten aanzien waarvan 
de •overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt ·gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af-

levert of ten verkoop of ter a flevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is in
gevoerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaa r gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

6. Op feiten , vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accij nzen. 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op di en der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten D e

cember 1935. 

s. 749. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 24 Januari 1936.) 

20 December 1935. WET tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weef
sels van geverfd, bedrukt, bontgeweven, 
gebleekt en ongebleekt katoen. 

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

dat door Ons bij besluit van 17 Augustus 1935 
N°. 14, (Nederlandsche Staatscourant van 28 
Augustus 1935, N°. 167) ingevolge a rtikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535) , gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van 
manufacturen, stoffen en weefsels van geverfd, 
bedrukt, bontgtiweven, gebleekt en ongebleekt 
katoen, wederom aan eene tijdel ij ke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrij ft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
l. ,,invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepót; 

2. ,.Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1935 en ein
d igende 31 Augustus 1936 of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer u it ieder land 
verboden van: 

a. manufacturen, stoffen en weefsels van 
geverfd, bedrukt on bontgeweven katoen, voo1'-
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zoover deze meer bedraagt dan 10 ten honderd 
van de waarde, welke gemiddeld in de jaren 
1929, 1930 en 1931 uit dat land is ingevoerd, 
met dien verstande, dat gedurende het in dit 
artikel genoemd tijdvak uit ieder land niet 
meer ten invoer zal worden toegelaten dan 
20 ten honderd van de hoeveelheid, welke ge
middeld in de jaren 1929, 1930 en 1931 van 
die goederen uit dat land is ingevoerd; 

b. manufacturen, stoffen en weefsels van 
gebleekt katoen, voor zoover deze meer be
draagt dan 10 ten honderd van de waarde, 
welke gemiddeld in de jaren 1931 en 1932 uit 
dat land is ingevoerd, met dien verstande, 
dat gedurende het in dit artikel genoemd tijd
vak uit ieder l and niet meer . ten invoer zal 
worden toegelaten dan 15 ten honderd van de 
hoeveelheid welke gemiddeld in de jaren 1931 
en 1932 van die goederen uit dat land is in
gevoerd; 

c. manufacturen, stoffen en weefsels van 
ongebleekt katoen voorzoover deze meer be
draagt dan 10 ten honderd van de waarde, 
welke gem iddeld in de jaren 1931 en 1932 
uit dat land is ingevoerd, met dien verstande, 
dat gedurende het in dit artikel genoemd tijd
vak uit ieder land niet meer ten invoer zal 
worden toegelaten dan 15 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gemiddeld in de jaren 
1931 en 1932 van die goederen uit dat land is 
ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indi en en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de term ijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
b ijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad iV 0

• 730. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 750. 

WILHELMINA. 
De M iniste,· van Handel, 
N;jverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n . 
(Uitgeg. 28 Februari 1936.) 

20 December 1935. WET tot regeling van den 
invoer van rijwielbui ten- en rijwielbinnen
banden. 

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

dat door Ons bij besluit van 17 Augustus 1935 , 
-

0
• 25 (Nederlandsche Staatscourant van 28 

Augustus 1935 N°. 167) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staat sblad N°. 596), de invoer van rij-

wielbuiten- en rijwielbinnenbanden wederom 
aan eene tijdelijke beperking is onderworpen 
en dat artikel 3 van genoemde wet voorschrij ft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet 
tot voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder.: 
1. ,,invoe1·", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden op lag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han-
del, ijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 11 maan
den, aanvangende 1 September 1935 en ein
digende 31 Juli 1936, of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van rijwielbuiten- en rijwiel
binnenbanden, telkens voor zoover deze meer 
bedraagt dan 25 ten honderd van het aantal 
stuks, hetwelk gemiddeld per 11 maanden 
in de jaren 1929, 1930 en 1931 uit dat land 
is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
t ingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog njet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de p laats treden 
van de in het eerste I id bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst, van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste I id bedoelde. 

De a,·tikelen 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 730. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 751. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 28 Febr·uari 1936.) 

20 Dece,nber 1935. WET tot regel ing van den 
invoer van onderkleeding. 

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

dat door Ons bij besluit van 17 Augustus 1935 
N°. 15 (Nede,·landsche Staatscourant van 30 
en 31 Augustus 1935, N °. 169) ingevolge ar
tikel 2 der "Crisisi nvoerwet" 1931 (Staatsblad 
N°. 535), gewijz igd bij de wet van 17 Novem
ber 1933 (Staatsblad 0

• 596), de invoer van 
onderkleeding wederom aan eene tijdelijke be
perking is onderworpen en dat a rtikel 3 van 
genoemde wet voor chrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening 
van het in dat besluit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
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1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 
rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van. Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1935 en e in
digende 31 Augustus 1936 of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van onderkleeding, beh a lve gebre ide 
en tricotgoederen, corsetten en bustehouders, 
voor zoover deze meer bedraagt dan 20 ten 
honderd van de waarde, welke gemiddeld in 
'Ie jaren 1931 en 1932 van die goederen uit 
dat land is ingevoerd, met di en verstande, dat 
gedurende het in dit artikel genoemde tijdvak 
uit iede r l and niet meer ten invoer zal worden 
toegelaten dan 20 ten honderd van de hoe
veelheid, welke gemiddeld in de jaren 1931 
en 1932 van die goederen uit dat land is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stel !en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. . 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zij n, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaat.5 treden 
van de in h et eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vall en onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3- 9 zijn gelijkl-uidend aan die 
van Staatsblad N°. 730. 

L asten en bevelen , enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 752. 

WILHELMINA. 
De Minister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e l i s s e n. 
( Uitgeg. 10 Maart 1936.) 

20 December 1935. WET tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weef
sels van wol en halfwol. 

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

dat door Ons bij besluit van 17 Aug ustus 1935, . 
N °. 13 (Nede,·landsche Staatsco-urant van 29 
Augustus 1935, N°. 168) ingevolge artikel 2 
de r "Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596) , de invoer van ma
nufacturen, stoffen en weefsels, van wol en 
halfwol wederom aan eene tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoe1· zal 
worden gedaan; · 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, énz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 

1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 
rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1935 en e in
digende 31 Augustus 1936 of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer u it ieder land 
verboden van manufacturen stoffen en weef
sels van wol en halfwol, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 30 ten honderd van de 
waarde, welke gemiddeld per 12 m aanden in 
de jaren 1929, 1930 en 1931 aan die goederen 
uit dat land is ingevoerd, met di en verstande 
dat gedurende genoemd tijdvak .u it ieder ,land 
niet m eer ten invoer zal worden toegelaten 
dan 50 ten honderd van de hoeveelheid , welke 
gem iddeld per 12 maanden in de ja ren 1929, 
1930 en 1931 van die goederen uit dat land 
is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wij zen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze we t in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zij n, waarvan de termijn 
nog n iet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termij n de 
bijzondere contingenten in de plaat.5 treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4 . Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3- 9 zijn gelijkl-uidend aan die 
van Staatsblad N°. 730. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 753. 

WILHELMINA. 
De M inister van Handel , 
Nijverheid en S cheepvaa1·t, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 3 Mamrt 1936.) 

20 Decernbe1· 1935. WET tot regeling van den 
invoer van tapijten, tapijtgoed, ka rpetten , 
loopers, kl eedjes en matten. 

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

dat door Ons bij besluit van 17 Augustus 1936, 
N°. 16 (l.f ederlaniuche Staatsco-urant van 29 
Augustus 1935, N°. 168) ingevolge artikel 2 
der "Cris is invoer-wet" 1931 (Staat8blad N °. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van 
tapijten, tapijtgoed, karpetten, loopers, kleed
jes en matten, wederom aan eene tijdelijke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorzien ing van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz . 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
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1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 
rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,.Onze Minister" , de Minister van Han-
del, ijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1935 en ein
digende 31 Augustus 1936 of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen M inister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van tapijten, tapijtgoed, karpetten, 
loopers, kleedjes en matten, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 25 ten honderd van de 
waarde, welke gemiddeld in de jaren 1930 en 
1931 aan die goederen uit dat land is inge
voerd, met dien verstande dat gedurende het 
in dit artikel genoemd tijdvak uit ieder land 
niet meer ten invoer zal worden toegelaten 
dan 50 ten honderd van de hoeveelheid, welke 
gemiddel d in de jaren 1930 en 1931 van die 
goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn , waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staa,tsblad N°. 780. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 754. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
( Uitgeg. 28 F ebruari 1936.) 

20 December 1935. WET tot regeling van den 
invoer van kousen en sokken. 

W ij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 1 7 Augustus 1935, 
0

• 3 (Nederlandsche Staatscourant van 29 
Augustus 1935, 0

• 168) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N° . 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N° . 596), de invoer van kou
sen en sokken wederom aan eene tijdelij ke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorsch r ijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,.Onze Minister", de Minister van Hau
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1935 en ein
digende 31 Augustus 1936 of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen M inister 
zal worden bepaald, is de invoer u it ieder land 
verboden van kousen en sokken, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 40 ten honderd van 
de hoeveelheid , welke gemiddeld in de jaren 
1930 en 1931 van die goederen uit dat land is 
ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waàr
op deze wet in werking treedt, bij zondere con
tingenten van kracht zij n, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termij n de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. · Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen Oil<;ler de in het eerste I id bedoelde. 

De artikelen 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N° . 730 . ' 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 755. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 10 Maart 1936.) 

20 December 1935. WET tot regel ing van clen 
invoer van bladzink. 

Wij WILHEL.'I\IIINA, enz. .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 17 Augustus 1935 
N °. 12 (N ederlandsche Staatscou1·ant van 30 
en 31 Augustus 1935, N °. 169) ingevolge ar
tikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 

0
• 535) , gewijzigd bij de wet van 17 Novem

ber 1933 (Staatsblad N °. 596), de invoer van 
bladzink wederom aan eene t ijdelij ke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodanig ge
val een vooi·stel van we.t tot voorziening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreek u it het buitenland of na vooraf
gaanden -opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van H an
del , Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 September 1935 en eindi
gende 29 Febmari 1936 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van bladzink, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 25 ten honderd, van de 
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hoeveelheid welke gemiddeld per 6 maanden 
in de jaren 1931 en 1932 uit dat land is inge
voerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bij zondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
t ingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zuil en voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3- 9 zijn gelijkluid,end aan die 
van Staatsblad N°. 780. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 756. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n . 
(Uitgeg. 14 Februari 1936.) 

20 December 1935. WET tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weef
sels van echte zijde en van echte zijde met 
kunstzijde. 

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

dat door Ons bij besluit van 17 Augustus 1935 
N°. 20 (Nederlandsche Staatscourant van 30 
en 31 Augustus 1935 N°. 169) ingevolge ar
t ikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 
N°. 535), gewijzigd bij de wet van 17 Novem
ber 1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van 
manufacturen, stoffen en weefsels van echte 
zijde en van echte zijde met kunstzijde aan 
eene tijdelijke beperking is onderworpen en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet 
tot voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrij e verkeer 

1·echtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opsl ag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
àel, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 4 maan
den, aanvangende 1 September en e indigende 
31 December 1935 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald , is de invoer uit ieder land 
verboden van manufacturen, stoffen en weef
sels van echte zijde en van echte zijde met 
kunstzijde , voor zoover deze meer bedraagt dan 
100 ten honderd van de waarde, welke in de 
maanden September tJm December van het jaar 
1934 uit dat land is ingevoerd, met dien ver
stande, dat gedurende het in dit arti kel ge
noemd tijdvak uit ieder land niet meer ten 

invoer zal worden toegelaten dan 100 ten 
honderd, van de hoeveelheid, welke in de 
maanden September tot en met December van 
het jaar 1934 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zij n·, waarvan de termij n 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, . welke niet 
vallen onder de in het eerste lid be-doelde. 

De artikelen 3- 9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 730 . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 757. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijv erheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uifgeg. 24 J anuari 1936.) 

20 Decembe,· 1935. WET tot regeling van den 
invoer van nieuwe jutezakken, voorwerpen 
van jute en j utedoek. 

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

dat door Ons bij besluit van 30 September 
1935, N°. 23 (Nederlandsche Staatscourant 
van 1 October 1935, N°. 191) ingevolge arti
kel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 
N°. 5 35), gewijzigd bij de wet van 1 7 Novem
ber 1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van 
nieuwe jutezakken, voorwerpen van jute en 
jutedoek wederom aan eene tijdelijke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodanig ge
val een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer. 
zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, N ijverhe id en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, ingaande 1 October 1935 en e indigende 
31 Maart 1936 of zooveel eerder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder l and verboden 
van nieuwe jutezakken, voorwerpen van jute 
en jutedoek, voorzoover deze meer bedraagt 
dan 50 ten honderd van de hoeveelheid, welke 
gemiddeld per 6 maanden in de jaren 1931, 
1932 en 1933 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig l id bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
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den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikel en 3-9 zijn gelijkluid,end aan die 
van Staatsblad N°. 730. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 758. 

WILHELMINA. 
De Minister van Hand,el, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e l i s s e n. 
(Uitgeg . 14 Februari 1936.) 

20 December 1935. WET tot regeling van den 
invoer van Chilisalpeter en natronsalpeter, 
stikstofhoudende kunstmeststoffen, kalk
stikstof en ammoniakwater. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo "-'ij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 30 September 
1935 N°. 24 (Ned,erlandsche Staatscourant van 
1 October 1935 N°. 191} ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N° . 596), de invoer van 
chi lisalpeter en natronsalpeter, stikstofhouden
de kunstmeststoffen, kalkstikstof en ammoniak
water wederom aan eene tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
l. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepöt; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 9 maan
den, aanvangende 1 October 1935 en e indi gen
de 30 Juni 1936 of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van 

a. chilisalpeter en natronsal peter, voor wo
ver deze meer bedraagt dan 100 ten honderd 
van de hoeveelheid, welke gem iddeld per 9 
maanden in de jaren 1932 en 1933 uit dat 
land is ingevoerd; 

b. kalksalpeter, kalkammonsalpeter en an
der ammoniumnitraat, zoomede leunasalpeter 
en zwavelzuren ammoniak, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 30 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gemiddeld per 9 maanden 
van het tijdvak 1 Juli 1932 tot en met 30 
Juni 1933 uit dat land is ingevoerd ; 

c. kalkstikstof, voor zoover deze meer be
draagt dan 100 ten honderd van de hoeveel
heid, welke gemiddeld in de maanden Januari 
t./m Juni en October t/m December van de 
jaren 1933 en 1934 uit dat land is ingevoerd; 

d. ammoniakwater voor zoover deze meer 
bedraagt dan 100 ten honderd van de hoeveel
heid, welke in de maanden Januari t/m Juni 
en October t/m December van het jaar 1934 
uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoel-de. 

De artikelen 3-9 zijn gelijkluid,end aan die 
van Staatsblad N° . 730. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 759. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 3 Maart 1936.) 

20 December 1935. WET tot vaststelling van 
de begrooting van de ontvangsten en uit
gaven van het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds voor het dienstjaar 1936. 

Titel A. Gewone dienst f 219,227,962 
Titel B . Kapitaaldienst Nihil. 

Geheele dienst f 219,227,962 

s. 760. 

20 December 1935. WET tot vaststelling van 
de begrooting van het Staatsbedrij f der 
Algemeene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1936. 

s. 761. 

20 December 1935. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het gemeentefonds voor het begroo
tingsjaar 1936-1937. 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

f 91,194,000 
f 15,777,000 

f 106 ,9 71,000 
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s. 762. 

20 DECEMBER {S. 762-771) 

s. 770. 

1935 

20 Dece1nber 1935. WET tot vaststelling van 
de begrooting van het Staatsmuntbedrij f 
voor het dienstjaar 1936. 

s. 763. 

20 Decembe,· 1935. WET tot wijziging van 
de begrooting van het Staatsmuntbedrij f 
voor het dienstjaar 1934. 

s. 764. 

20 December 1935. WET tot vaststelling van 
het eerste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1936. 

Titel A. Gewone dienst . 
Titel B. Kapi taaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 765. 

f 1.550,000 
Nihil. 

f 1,550,000 

20 D ece1nber 1935. WET tot vaststelling van 
het tweede hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1936. 

Titel A . Gewone dienst . 
Titel B. Kapi taaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 766. 

f 1,881,569 
Nihil. 

f 1,881,5 69 

20 Dece1nber 1935. WET tot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk A der Rijksbegroo
t ing voor het dienstjaar 1936. 

Titel A. Gewone dienst f 147,045,211 
Titel B. Kapitaaldienst . f 6,780,000 

Geheele dienst . f 153,825,211 

s. 767. 

20 Deceml>.er 1935. WET tot vaststelling van 
het veertiende hoofdstuk der Rijksbegroo
t ing voor het dienstjaar 1936. 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B . Kapitaald ienst . 

Geheele dienst . 

s. 768. 

f 30,000 
Nihil. 

f 30,000 

20 Dece,nber 1935. WET tot aanwijzing van 
de middelen tot dekking van de uitgaven, 
begrepen in de Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 769. 

20 December 1935. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Fonds voor de uitvoering van de 
Tiendwet 1907 (Staatsblad n° . 222), voor 
het dienstjaar 1936. 

L . & S . 1935. 

20 D eoe,nber 1935. WET tot wijziging van 
het de,·de Hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1934. 

s. 771. 

20 Dece1nber 1935. WET, houdende natural i
satie van H. Aretz en 20 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
H einrich Aretz en 20 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging van de bewijsstukken , bedoeld in ar
tikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het N ederla nderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijz igd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad n° . 
955); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. H einrich Aret'z, geboren te Mariadcrf 

(P1'Ui.sen) den 10 F ebruari 1907, mijnwerker, 
wonende te H eerl en, provincie L i,nburg; 

2°. Karl Weinaml F eu erstein, geboren te 
Leipzig (Saksen) den 28 Juni 1907, h andels
reiziger, wonende te A rnersfoort, provincie 
Utrecht; 

3° . R ichard Oskar F euerstein, geboren te 
Neckeroda (Saksen) den 26 December 1876, 
hoofdmonteur, wonende te A1nersfoort, provin
cie Ut,·echt; 

4°. Otto Gut,nann, geboren te Lichten/els 
(Beieren) den 23 October 1874, koopman, wo
nende te Rotterda,n, provincie Zuidholland; 

5°. H einrich J ohann Gerhard van H ees, 
geboren te Kleef (Pruisen) den 14 Apri l 1902, 
fabrieksarbeider, wonende te Kl eef (Pruisen) ; 

6°. Will e1nina Zwanette H ekke, geboren te 
Nordhorn (Pruisen) den 21 J uni 1901, zonder 
beroep, wonende te N ordhorn (Pruisen) ; 

7°. Hans Robert W ilhelm H ennig, geboren 
te Charlottenburg (Pruisen) den 8 April 1902, 
reclameteekenaar, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland,; 

8°. P ete1· Jacob H eyligers, geboren te Sten
d en bij Aldekerk (P,·uisen) den 29 Juni 1901, 
boerenarbeider, wonende te Stenclen bij Alde
ker k ( Pruisen) ; 

9°. N eeltje Mets, weduwe van H einrich 
Rudcl/ Gonner,nann, geboren te V elsen 
(Noordholland) den 2 Apri l 1882, zonder be
roep, wonende te Driehui,s gemeente V elsen, 
provincie N oordholland; 

10°. Eleonore Elisabeth Mo1nbauer, gebo
ren te Hörde (Prui.sen) den 8 Juli 1911, on
derwijzeres wonende te Maastricht, provincie 
Limburg; 

11 °. Anton Karl Ober,nann, geboren te 
W eenen (Oostenrijk) den 26 Mei 1897, teeke
naar, wonende te H el11,ond, provincie Noord
b,·abant · 

12°. Á.ntonia 'l'heresia Gertrudis Plagge, 
geboren te T elgte (Prui.sen) den 7 Augustus 
1879, onderwijzeres, wonende te Si,npelveld, 
provincie Limburg ; 

13°.· Max Alfred Rohrer, geboren te P et
zenkirchen ( Oosteno-ijk) den 14 Augustus 1907, 

77 
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kantoorbediende, wonende te Schiebroek, pro
vincie Zuidholland; 

14°. René R11l/, geboren te Sint Gilles 
(België) den 6 October 1909, student, wonende 
te Delft, provincie Zuidholla.nd; 

15°. Wilhelrn Richard Scheinha1•dt, gebo
ren te Harpen (Pruisen) den 21 ovember 
1903, electricien, wonende te V 001·bu1·g, pro
vincie Zuidholland; 

16°. Matthias H eimich Spaubeek, geboren 
te Aken ( P ruisen) den 20 1aart 1899, kelner, 
wonende te Aken (Pruisen) ; 

17°. Bruno H enry Georg J an V eling, ge
boren te Ha1nburg (Duitschland) den 23 Fe
bruari 1900, los werkman, wonende te Harn
burg ( Duitschland); 

18°. Martin Will ings, geboren te Hoenuen 
(Pruisen) den 2 April 1894, mijnopzichter, 
wonende te H eerlen, provincie Lirnburg; 

19°. Alexander Zatskoy, geboren te P or
chow (Rusland) den 14/27 Augustus 1889, 
scheikundige, wonende te Dordn,echt, provincie 
Zuidholland; 

20° . I saac Abraharn Zwaab , geboren te 
Mül/ort-Odenkirchen ( Pruisen) den 5 De
cember 1879, koopman, wonende te E1nrnerik 
( P ruisen). 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het ederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staat sblad n°. 
956), wordt bij deze de hoedan igheid van 
Tederlander verleend aan Walther Edwin 

Gutrnann, geboren te Neurenberg (Beieren.) 
den 21 October 1913, bediende, wonende te 
Rotterdarn, prov incie Zuidholland. 

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

Lasteri en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van J ustitie, v a n S c h a i k. 
(Uitgeg . 3 J a:nuari 1936.) 

s. 772. 

20 Decernber 1935. WET, houdende naturali
satie van J. A. B uscher en 20 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Johann AtT'nold Buscher en 20 anderen, die 
a.an Ons het verzoek daartoe hebben gedaa.n , 
met overlegging van de bewijs tukken , be
doel d ' in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268) , op het Neder)_ander
schap en het ingezetenschap, laatstehJk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1° . Johann Arnold Bucher, geb. te Dül ken 

(Pruisen) den 12 September 1896, metaa_l
clraaier, wonende te Arnstenrad:e, provmme 
Lintburg; 

2°. Francina Catharina Cateau van Rose
velt ge cheiden echtgenoote van Conrad H arz
.hei,~, geb. te Paraniaribo (Surinanie) den 27 

Augustus 1861, zonder beroep, wonende te 
Sint J oost ten Noode ( B elgië); 

3°. Jacob Jo seph Cre,ners, geb. te Rornsée 
( B elgië) den 13 Januar i 1881 , oud-mijnwerker, 
wonende te Schau/enberg (Pruisen); 

4°. Caspar H ubert J oseph Cüsters, geb. te 
Vaalserquartier ( Pruisen) den 3 Mei 1894, 
boekdrukker, wonende te Kre/ eld (Pruisen); 

5° . J ohann Fabian, geb. te Gross-Deutschen 
(Pruisen) den 23 F ebruari 1889, mijnwerker, 
wonende te "Schinveld, provincie Lirnburg; 

6°. Friedirich Gnahs, geb. te Frohse ( Prui
sen) den 6 September 1896, wever, wonende 
te Apeldoorn, provincie Gelderland; 

7°. Ernst H einrich Gonner-niann, geb. te 
Velsen (Noordholland) den 10 October 1907, 
monteur, wonende te Driehuis, gemeente Vel
sen" provincie N oordholland; 

8°. Wilhelrn La.,nbert Goossen, geb. te 
H üthurn (P ruisen) den 18 ovember 1901, 
kantoorbediende, wonende te Hüthurn (Prui
sen); 

9°. Susanne Gertrud Jaeger, geb. te Duder
stadt ( Pruisen) den 7 December 1878, onder
wijzeres, wonende te Maastricht, provincie 
Lirnbu1·g; 

10°. Alfred Philipp Ferdinand Kauf,nann, 
geb. te Essen ( Pruisen) den 1 Januari 1895, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

11°. Arthur Karl W ilhelrn Klein, geb. te 
H omberg-Hochheide (Pruisen) den 3 Novem
ber 1911, mijnarbeider, wonende te Nieuwen
hagen, provincie Lirnburg; 

12°. H edwig Kobert, geb. te Halle a/d 
Sa.ale (Pruisen) den 16 September 1899, on
derwijzeres, wonende te Velp, gemeente Rhe
den, provincie Gelderland ; 

13°. Alfred H er-niann R ené Kracht, geb. te 
Sint Jo ost ten Noode ( B elgië) den 1 F ebruar i 
1903, koopman, wonende te Overschie, provin
c ie Zuidholland; 

14°. H einrich J ohann K uppen, geb. te 
Duisburg (Pruisen) den 6 December 1896, ar
beider, wonende te K eel en. (Pruisen); 

15°. Al/onso H uberto B enigno Antonio Ma.
ria José van M echelen, geb. te Pal,na ( Span
je) den 4 December 1899, restaurateur, wonen
de te L euven (België); 

16°. Edgar Raiss, geb. te Barnb erg (B eie
ren) den 14 Juni 1887, tabakshandelaar, wo
nende te A1nsterda1n, provincie Noo,·dholland; 

17°. Antoine Otto Salisco, geb. te W e enen 
( Oostenrijk) den 21 Decembe~ 1872, bedrijfs
leider, wonende te R otterdarn, provincie Zuid
holland; 

18°. Karel B ernard Erwin von Schwa1·tzen
berg, geb. te Eygelshoven (Li?nburg) den 27 
Mei 1910, boekhouder, wonende te Ubach over 
Wor-nis, provincie Limburg; 

19°. J ohann Jakob Sto,n,nen, geb. te Maw;
bach (Pruisen) den 14 J uli 1893, mijnwerker, 
wonende te Gressenich (Pruisen); 

20°. P eter W ilhel,n W üllenweber, geb. te 
Dürboslar (Pruisen) den 20 September 1896, 
werktu igkundige, wonende te Eygelshoven, 
provincie Limburg . 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Neder landerschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 D ecember 1920 (Staatsblad n°. 
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955), wordt bij deze de hoedani gheid van 
ederlander verleend aan Gertrud Frieda 

H edwig Fabian, geboren te B runswijk (Bruns
wijk) den 16 Mei 1913, dienstbode, wonende 
te S chinveld, provincie Limburg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien h arer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Justitie, v an Scha i k. 
(Uitgeg. 3 J amuari 1936.) 

s. 773. 

20 D ecembe,• 1935. WET, houdende naturali
satie van B . 0. B ecker en 18 a nderen. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Bruno Oscar B ecker en 18 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe h ebben gedaan, met 
overl egging - wat betreft den in artikel 2 
genoemde voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n° . 268), op 
het N ederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (S taatsblad n°. 955) ; 

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

word t bij deze verleend aan : 
1 °. B runo Oscl1l1" B ec ker, geb. te St. P eters

bu1·g (Rusland) den 15/27 Maart 1885, bijzon
der hoogleeraar aan de gemeentelijke universi
teit te A m ste,·da,n, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

2°. Conrad Leo Bornhaupt , geb. te Riga 
(Letland) den 16/29 October 1911 , student, 
wonende te L eid en, provincie Z uidholland; 

3°. Wal therus Joannes Cre em ers, geb. te 
Mol en-B eersel (B elgië) den 3 April 1882, win
kelier, wonende te Eindhoven, provincie Noord,. 
brabant; 

4°. Robert Wilhelm Georgius Eberwien, 
geb. te Berchem ( Antwerpen) den 26 Februari 
1901 , vertegenwoordiger, wonende te L eiden, 
provincie Zuid.holland; 

5°. Wiln,ina Fl edderu.s, geb. te Grossringe 
( Pruisen) den 16 November 1894, zonder be
roep, wonende te Grossringe ( P ruisen); 

6°. Christine J eanne Gertrude van H el vert, 
geb. te B russel (B elgië) den 13 November 
1873, kl eermaakster, wonende te M olenbeek 
Sint Jan (België); 

7°. Karl Wilhelm H eynen, geb. te Dülken 
( Pruisen) den 26 Apri l 1903, werkman, wo
nende te Niederktrüchten (Pruisen); 

8°. R osalie Elisabeth Knüttel , geb. te H ei
delb e,·g ( B aden) den 4 Juni 1898 , zonder be
roep, wonende te Freiburg (Baden); 

9°. H einrich. K rin,pmann, geb. te Börnig, 
gemeente H erne-Sodingen ( Pruisen) den 11 
J anuari 1907 , mijnwerker, wonende te K e,·k
rade, provincie L im bur g; 

10°. Otto Jul ius Samuel Löwenh.eim, geb. 
te B erlijn (Pruisen) den 25 April 1889, koop
man, wonende te L eiden, provincie Zuidhol
land ; 

11°. Johann Lucassen, geb. te Borghees, 
gemeente Elten (Pruisen) den 20 Juli 1877, 

arbeider, wonende te Emmerik (Pruisen); 
12°. Margarethe Bertha Clam Manus, geb. 

te Amsterdam (Noordholland) den 7 Maart 
1900, arts, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland; 

13°. Maria Cecilia Angela M encke, wedu
we van George Mayerl e, geb. te Amsterdam 
(Nom-dholland) den 6 Augustus 1889 , adjunct
d irectrice van het Nederlandsch Sanatorium te 
Davos-Platz, wonende te Da11os-Platz (Zwit
serland); 

14°. Arthur Erich N eukirchner, geb. te 
Venusberg, gemeente Drebac h (Saksen) den 
11 April 1905, schilder, wonende te B orne, 
provincie Overijssel ; 

15°. P etrus Joannes Nuyts, geb. te Borgerr
hout ( B elgië) den 26 Juni 1899, parketvloer
werker, wonende te Ginneken en Bavel, pro
vincie N oordbrabant; 

16°. August Alfred Sch.mal e, geb. te Voll
me ( Pruisen) den 1 September 1899, winkel
bediende, wonende · te H ilv,ersum , provincie 
N oordholland; 

17°. Viktor Schraivogel, geb. te Aufh.ofen 
(Wurtembe,·g) den 19 November 1894, boek
houder, wonende te So engei P enoeh (Neder
landsch Indië); 

18° . Gerhard H eim·ich. Vieth, geb. te Hass
linghausen (Pruisen) den 19 Maart 1905, fa
brieksarbeider, wonende te Eindhoven, provin
cie N oordbrabant. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid. onder 3°, der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
N ederlanderschap en het ingezetensch ap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) , wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verleend aan 
Theoil,or Gustav Friedrich Marie Schlemm, 
geb. te R ot terdam (Zuidholland) den 11 Au
gustus 1894, bankbediende , wonende te Rot
terdam., provincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 
WILHELMINA. 

D e M inister van J ustitie, van Scha i k. 
(Uitgeg. 3 Januari 1936.) 

s. 774. 

20 December 1935. WET, houdende natural i
satie van F. J. Athmer en 20 anderen. 

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

dat er aanleid ing is tot natura! isatie van 
Franz Jo se f Athmer en 20 anderen. die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan , met 
overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het N ede rlanderschap 
en het ingezetenschap, l aatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 31 D ecember 1920 (Staatsblad 
n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. l. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Franz Josef Athn,er, geb. te Schwag

sto,·f (Pruisen) den 26 April 1893, tandarts, 
wonende te H eerlen , provinicie Limburg; 
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2°. Gerama W ilhelmina A ntonia Börger, 
geb. te Vinkeveen en Waverveen (Utrecht) 
den 13 Juni 1900, onderwijzeres, wonende te 
Vinkeveen, provinc ie Utrecht; 

3°. Adolf Carré, geb. te Osnabrück (Prui
sen) den 27 Augustus 1895, directeur van een 
reclame- en advertentiebureau, wonende te 
Hill egersberg, provincie Z uid.Jiolland; 

4°. Nicolaas Alexande1· Donskoy, geb. te 
Odessa ( R usland) den 2/15 Juli 1896, verte
genwoordiger, wonende te J ogjakarta (Neder
landsch I ndië); 

5°. L éon Frank, geb. te Sint J oost ten 
Noode (België) den 14 September 1885, han
delsreizi ger, wonende te Schaerb eek bij B rus
sel (B elgië); 

6°. Ger/Jrud B ernhardine Gebrande, geb. te 
Holsterhausen (Duitschland) den 5 Juli 1879, 
hoofdonderwijzeres , wonende te Maastricht, 
provincie Limburg; 

7°. Franciscus W ilhelmus H uijben , geb. te 
Oosterhout (N oordbrabant) den 9 Augustus 
1881, reiziger, wonende te E indhoven, provin
cie N oordbrabant; 

8°. M aria Gertrud J a:rn;sen, geb. te M. 
Gladbach Land (Pruisen) den 6 Juli 1902, 
verkoopsrer, wonende te M . Gladbach (P rui
sen); 

9°. J oseph K r{l!U),scheid, geb. te Günnigfeld 
(Pruisen) den 21 December 1910, mijnwerker, 
wonende te H eerlen, provincie Limburg; 

10°. A u gust Emil Krutwig, geb. te Stade 
(P ruisen) den 20 J anuari 1875, zonder be
roep, wonende t,e 's- Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

11°. M ichael M aximil iaan Lachinsky, geb. 
te Ostro GoTsk (Rusland) den 6/19 J anuari 
1893, landeigenaar, wonende te M eesteT-Corne
lis (Nederlandsch Indië); 

12°. Dorothea Elisabeth Gertrud Lübb•e1·s , 
geb. te Altona ( Duitschland) den 25 Februari 
1907, onderwijzeres, wonende te Enschede, pro
vincie Overijssel ; 

13°. Nicolaus L ux, geb. te W eiden (Prui
sen) den 20 Mei 1895, bakker, wonende te 
W eiden ( P ruisen) ; • 

14°. L eonardus Abrahani van der Lijn, geb. 
te A ntwerpen (B elyië) den 27 J anuari 1896, 
procuratiehouder, wonende te Antwerpen ( B el 
gië); 

15°. L eonhard Mreijen, geb. te Aken (P rui
sen) den 6 Juni 1891 , mijnwerker, wonende te 
Geleen, provincie Limbv,,·g; 

16°. J oseph R osenberg, geb. te A ntwerpen 
(België) den 12 Maart 1908, mus icus, wonende 
t,e 's-Gravenhage, provincie ,Zuidholland; 

17°. F,•anciscus Hub ert Nicolaus von Schwart
zenberg, geb. te Aken (Pruisen) den 23 N o
vember 1879, industrieel , wonende te Ubach 
over W orms, provincie Li1nburg ; 

18°. J ohann H ubert W il helm Senden, geb. 
t,e Aken (Pruisen) den 1 Juli 1891, electricien, 
wonende t,e Aken (P,·uisen); 

19°. Maria S ophie T emming, weduwe van 
W ilhelmus Antonius B ruins, geb. te Steel e 
( Pruisen) den 27 Maart 1871, zonder beroep, 
,~onende te Essen-Steel e (Pruisen); 

20°. Mathijs Arie Timm ermans, geb. te 
Maastricht (Limburg ) den 26 Juni 1879, kos
t.er, wo nende t,e Nijmeyen, provinc ie Gelder
land. 

2. Met uitbre iding van het bepaalde bij 

artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n° . 268), op het N ederlanderschap 
en het ingezerenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid va n 
N ederl ander verleend aan Francis ka J osephina 
von Schwartzenberg, ·geb. te Eygelshoven 
(Limburg) den 27 October 1913, zonder be
roep, wonende te R oermond, provincie Lim
burg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien harer afkondi g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 20sten l'e

cember 1935. 
WILHELMINA. 

De Mini~ter van J ustitie, va n Sc h a i k. 
· (Uitgeg . 3 J anuari 1936. ) 

s. 775. 

21 December 1935 . BE8LUIT tot wij zig ing 
van het Crisis-Rundveebeslu it 1934 I. 

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

L andbouw en Visscherij van 15 November 
19 35, n° . 17256, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden ; 

Gelet op het cr isis-Rundveebesluit 1934 I ; 
Gehoord de Centrale Comm iss ie, bedoeld in 

artikel 27 der L andbouw-Cri siswet 1933 (ad-
vies van 15 November 1935, n° . 573); . 

Gehoord den R aad van State (advies van 3 
December 1935 , n°. 59); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor• 
noemden Minisrer van 19 December 1935, n°. 
20283, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aangelegen
h eden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. genoemd besluit te wijzigen in di er 

voege, dat: 
I. artikel 2 wordt gelezen a ls volgt: 
"Art. 2. 1. H et voorhanden en in voorraad 

hebben van rundvee is verboden. 
2. De verbodsbepaling, vervat in het voor

gaande lid . geldt n iet: 
a. voor hem, die a ls georganiseerde is toe

gelaten tot eeni ge daartoe door Onzen Minis
rer aan te wijzen Cri sis-Organisatie: 

b. voor den rundveeha ndelaa r , di e a ls ge
organiseerde is toegelaten tot en ingedeeld in 
de groep van nrndveehandela ren van de door 
Onzen Minister daartoe aan te wij zen Cris is
Organisatie; 

echter met dien verstande, dat voor zoove1· 
het betreft het voorhanden en in voorraad heb
ben van rundvee, waarvan het gewicht gelegen 
is binnen door Onzen Ministe r te bepal en ge
wichtsgrenzen en h etwelk een door Onzen Mi
n ister volgens door hem te steil en regel en te 
bepalen leeftijdsgrens niet heeft overschreden, 
elders dan op markten, in door of vanwege 
Onzen Minister aan te wijzen markstallen en 
daarbij behoorende terre inen, in openbare 
slachthuizen, of in door of vanwege Onzen 
Minister aan te wijzen andere slachtplaatsen, 
stallen en ter.reinen, voor de tijdvakken, aan
vangende en eindigende met ingang van na
der door Ons te bepalen tijdst ippen. dat voor
handen en in voorraad hebben moet zijn ge
dekt door een identite itsbewijs, houdende eene 
beschrijving van het betreffende rund en eene 
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aanduiding van zijn eigenaal', wien het iden
titeitsbewijs is verstrekt en van diens recht
verkrijgenden, wien dat bewijs is overgedra
gen''· 

II. 'artikel 3 wordt gelezen als volgt: 
,,A rt. 3. Voor de indeeling als georgani

seerde in de groep van rundveehandelaren, als 
bedoeld in artikel 2, lid 2 onder b, is ver
e ischt, hetzij dat ten genoegen van de in a r
t ikel 2, lid 2 onder b, bedoelde Cris is-Organi
satie blijkt, dat de aanvrager den handel in 
rundvee a ls beroep of bedl'ijf heeft uitgeoe
fend, hetzij dat de aanvrager hiertoe door 
Onzen Minister is toegelaten."; 

III. artikel 4 wordt gelezen als vol gt : 
"Art. 4. 1. De tijdvakken, bedoeld in li d 

2 van artikel 2, kunnen verschillend worden 
gesteld voor mannelijke, al da n niet geca -
treerde, of vrouwelijke runderen, voor de ver
schill ende gewichtsgrenzen, bedoeld in lid 2 
van artikel 2 en voor de verschillende deel en 
des lands. 

2. De gewichtsgrenzen. bedoeld in lid 2 van 
artikel 2, kunnen verschillend worden gesteld 
ten aanzi en van mannelijke, al dan niet ge
castreerde, en vrouwelijke runderen. · 

3. De identi teitsbewijzen, bedoeld in lid 2 
van artikel 2 worden uitslui tend door de daar
toe doo r Onzen Minister aan te wijzen Crisis
Organisaties overeenkomstig door hem te stel
len regelen aan ieder der geor ganiseerden , be
doeld in artikel 2, lid 2, onder a, slechts uit
gereikt tot een aantal , gelijk aan het, over
eenkomsti g door hem te stell en regelen aan 
ieder dier georganiseerden t,oegewezen aantal 
runderen, voor zoover deze voorhanden of in 
voorraad worden gehouden. 

4. In bepaalde, door Onzen Minister te 
omschrij ven gevall en, kunnen de ident iteits
bewijzen, bedoeld in het lid 2 van artikel 2, 
worden ingewisseld voor, dan wel vervangen 
door andere.''; 

IV. art ikel 5 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 5. In afwijking va n het bepaalde in 

artikel 2, 1 id 2, geldt voor de tijdvakken, aan
vangende en e indi gende met ingang van nader 
door Ons te bepalen tijdstippen, welke tijdvak
ken ver chillend kunnen worden gesteld naar 
gelang van het bepaalde onder a, b en c van 
dit artikel , almede naar gelang van het aan
tal aan den georganiseerde, bedoeld in ar
tikel 2, li d 2, onder a., verstrekte identite its
bewijzen, de verbodsbepal ing, vervat in het 
eerste lid van artikel 2, niet voor de georga
niseerden, bedoeld in voornoemd artikel ten 
aanz ien van binnen de gewichtsgrenzen, be
doeld in artikel 2, lid 2, vall ende runderen : 

a. tot een volgens door Onzen Minister te 
stellen regelen te bepalen aantal per georga
niseerde, als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder 
a, w elk aantal verschill end kan worden g e
steld naar gelang van het aantal krachtens ar
tikel 4, 1 id 3, t,oegewezen runderen ; 

b. waarvan het voorhanden en in voorra ad 
hebben is gedekt door een bij zondere vergun
ning voor het houden van mestvee, welke ver
gunning wordt verstrekt door de daartoe door 
Onzen Minister aan te wijzen Crisis-Organisa
tie, overeenkomstig door hem te stellen rege
len en op door hem te stell en voorwaarden ; 

c. door den georganiseerde, bedoeld in arti 
kel 2, li d 2, onde1· b gehouden op andern 

plaatsen, dan de krachtens het bepaalde in 
dat artikel door Onzen Minister aangewezen 
pl aatsen gedurende ten hoogste een door hem 
te bepalen tijdvak, aanvangende en e indigen
de met ingang van nader door hem te bepalen 
t ijdstippen."; 

V . het bepaalde in lid 1 van artikel 7 
wordt gelezen a ls vol gt: 

" 1. Onze Minister stel t vast het model van 
het identiteitsbewijs, bedoeld in artikel 2, lid 
2 ". 
·vI. in artikel 8 in stede van: ,,1 J anuari 

1936" wordt gelezen: ,,1 J anua ri 1937" ; 
B. te bepalen, dat dit beslui t in werking 

treedt met ingang van 1 J anuari 1936. 
Onze Minister van Landbouw en Visscherij 

is belast met de uitvoer ing van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en in af chrift zal worden gezonden 
aan den R aad van State. 

' s-Gravenhage, den 21sten December 1935. 
WILHELMI A. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N . D e c k e r s. 
(Uitg eg. 30 Derernb er 1935.) 

s. 776. 

21 December 1935. BESLUIT tot wijz1grng 
van het Crisis-Diermeelbeslui t 1935 I. 

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

L andliouw en Visscheri.i van 4 December 1935, 
n°. 18755, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aange
leJ?enheden; 

Gelet op artikel 11 van het Crisis-Organisa
t iebesluit 1933, zooals dit laatstelijk is gewij
zigd , en op het Cris is-Diermeel beslui t 1935 I: 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel . 27 van de Landbouw-Crisiswet 1935 
(advies van 5 November 1935, n°. 553); 

Gehoord den R aad van State (advies van 3 
December 1935, n°. 59); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 December 1935, n° . 
20400, Afdeeli ng Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden: 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. het Cris is-Diermeelbesluit 1935 I te wij

zigen in dier voege, dat: 
A. artikel 4. lid 2, verval t ; 
B. in artikel 5 in stede van: ,,1936" wordt 

gelezen: .,1937" ; 
II. te bepalen, dat dit beslui t in werking 

treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkond ig ing. 

Onze Minister van La ndbouw en Vi scherij 
is belast met de u itvoering- van dit bPsluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden gepla atst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

' -Gravenh age, den 21sten December 1935. 

WILHELMINA. 
!Je Minister van Landbouw en Visscherij, 

L . N . D e c k e r s. 
(Uitgeg. 31 Decemb er 1935.) 
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s. 777. 

21 December 1935. BESLUIT tot intrekking 
van het Crisis-Denaturatiebesl uit 1935 en 
tot vasts teil ing van het Crisis-Denaturatie
besluit 1936. 

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

L andbouw en Visscherij van 15 November 
1935, n°. 17256, Afdeeling Landbouw-Cris is
Aangelegenheden; 

Gelet op artikel 9 der L andbouw-Crisiswet 
1933 en op het Crisis-Denaturatiebeslu it 1935; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
art ikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 15 ovember 1935, n°. 578); 

Gehoord den Raad van State (advies van 3 
December 1935, n°. 59); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 19 December 1935, n°. 
20399, Afdeeling L andbouw-Cr isis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. met ingang van de inwerkingtreding van 

dit besluit in te trekken het Crisis-Denaturatie
besluit 1935; 

B. te bepalen als volgt: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
1 °. ,,wet": de L andbouw-Crisiswet 1933; 
2°. ,,Onze Minister": de met de zaken van 

den Landbouw belaste Minister; 
3°. ,,cri sisproduct": elk crisisproduct in den 

zin van artikel 1 onder 5° ., der wet; 
4°. ,,cri sisorganisatie": elke crisisorganisa

tie in den zin van artikel 1, onder 3° ., van he t 
Crisis-Organisatiebesluit 1933, zooals dit be
slui t laatstelijk is gewijzigd; 

5°. ,,denaturatie" en "denatureeren": het 
kunstmatig kenmerken van een crisisp roduct 
tot het niet bestemd zij n tot een of meer door 
Onzen Minister aan te wijzen doeleinden, 
welke doeleinden verschi ll end gesteld kunnen 
worden voor versch ill ende producten; 

6°. ,,met gedenatureerd gel ijkgesteld pro
duct": e lk crisisproduct, waarvl}n een of meer 
e igenschappen door Onzen Minister zijn aan
gewezen a ls een natuurlijk kenmerk tot het 
niet bestemd zijn tot een of meer door dien 
Minister aan te wijzen doele inden, welke doel
einden verschillend gesteld kunnen worden 
voor de verschillende producten . 

2. Indien op grond van de wet denaturatie 
hetzij is voorgeschreven, hetzij is gesteld a ls 
voorwaarde tot het verleenen van eenigen 
steun, vergoed ing, teruggave of ontheff ing, 
dan wel tot het toekennen van eenig rech t, is 
het verboden deze denaturatie te doen ge
schieden anders dan: 

a. door of onder toezicht van de crisis
organisatie, welke door Onzen Min ister met 
het verrichten der denaturatie onderscheiden
lij k met het toezicht daarop is be last, en 

b. met inachtneming van door Onzen Mi
nister te stellen regelen. 

3. 1 . H et is verboden gedenatureerde pro
ducten, alsmede cris is-producten, wel ke eene 
zoodanige bewerking hebben ondergaan, da t 
deze eene bedriegelijke gelijkenis vertoonen 
met eenig gedenatureerd product, te gebruiken 
tot een of meer der in artikel 1 onder 5°. van 
dit besluit bedoelde doeleinden. 

2. Het is verboden met gedenaturee rde ge-

lijkgestelde producten te gebru iken tot een of 
meer der in artikel 1 , onder 6°., van dit be
slui t bedoelde doeleinden. 

3. H et is ve rboden producten, a ls bedoeld 
in een der vorige leden van dit artikel , ken
nelijk voor gebruik tot een der doele inden, a ls 
ondersche idenlijk bedoeld in het desbetreffend 
lid van dit artikel, voorhanden of in voorraad 
te hebben, te bere iden of te doen bereiden , 
te bewerken of te doen bewerken, te verwer
ken of te doen verwerken, te verhandelen of 
te doen verhandelen, te vervreemden of te 
doen vervreemden, te vervoeren of te doen 
vervoeren, af te leveren of te doen afleveren. 

4. 1. Het is verboden gedenatureerde pro
ducten eene zoodanige bewerking te doen on
dergaan, dat de in artikel 1, onder 5°., van 
dit besluit bedoelde kunstmatige kenmerken 
dezer gedenatureerde producten op eenigerle i 
wij ze geheel of gedeeltelijk verwijderd , vernie
t igd, verborgen, onz ichtbaar gemaakt of in 
duidelijkhei d verminderd worden . 

2. Het is verboden producten, we lke eene 
bewerking als bedoeld in het vorig lid van 
dit artikel , h ebben ondergaan, voorhanden of 
in voorraad te hebben, te bere iden of te doen 
bere iden, te bewerken of te doen bewerken, te 
verwerken of te doen verwerken, te verhan
delen of te doen verhandelen, te vervreemden 
of te doen vervreemden, te vervoeren of te 
doen vervoeren, af te leveren of te doen a f
leveren. 

5. Dit beslu it, hetwelk geldt voor het t ijd
vak, aanvangende met ingang van zijn inwer
kingtreding en eindigende met ingarig van 1 
Januar i 1937, treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging en kan worden aangehaald onder den 
t itel van: ,,Cr isis-Denaturatiebes luit 1936". 

Onze Minister van L andbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoer ing van dit besluit, 
hetwelk zal worden gepl aatst in het Sta,atsblcul 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

's-Gravenhage, den 21sten December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van L andbouw en Visscherij, 
L. N . D e c k e r s. 
(Uitgeg. 30 December 1935 . ) 

s. 778. 

21 Dec-embe,· 1935. BESLUIT tot toepass ing 
van art ikel 12, 1 id 1, der L a ndbouw
Crisiswet 1933 en van het Cris is-Monopo
liebesluit 1933 op den invoer van runde
ren, rund- en kalfsv leesch, paarden, paar
denvl eesch , schapen en schapenvleesch en 
op den in- en u itvoer van varkens en 
varkensvleesch. 

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

Landbouw en Visscherij van 15 November 
1935, n°. 17256, Afdeel ing Landbouw-Crisis
A angelegenheden; 

Gelet op a rtikel 12, 1 id 1, der L a ndbouw
Crisiswet 1933 en op het Crisis-Monopolie
besluit 1933 ; 

Gehoord de Central e Commiss ie, bedoeld in 
arti kel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 15 November 1935, n°. 572); 
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Gehoord den Raad van State (advies van 3 
December 1935, n°. 59); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 December 1935, n°. 
20282, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te trekken het Crisis-Vleeschbesluit 

1935 I; 
B. te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van het Cris is-Organisatiebesluit 1933. 
2. 1. De invoer en uitvoer van runderen, 

rund- en kalfsvleesch, paarden en paarden
vleesch, schapen en schapenvleesch, varkens en 
varkensvleesch is voor de tijdvakken, aanvan
gende en e indi gende met ingang van nader 
door Ons te bepalen t ijdstippen, slechts toe
gestaan aan een door Onzen Minister als mo
nopoliehoudster aan te wijzen crisis-organisatie. 

2. De in het voorgaande lid bedoelde tijd
vakken kunnen versch ill end worden gesteld 
voor de in dat lid genoemde cris is-producten. 

3. Dit besluit, hetwelk geldt voor het tijd
vak, aanvangende met den dag van zijn in
werkingtreding en e indi gende den l sten J a
nuari 1937, kan worden aangehaald onder den 
titel van " Vee- en Vleeschmonopoliebesluit 
1936" en treedt in werking met ingang van 
den tweeden dag na dien van zijn afko~dig in!\: 

Onze Minister van Landbouw en V1sschenJ 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Sta,atsblad, zal worden geplaatst 
en in afschr ift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 21sten December 1935. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Landbouw en Vissche,-ij , 
L. N. Deck ers. 
( Uitgeg. 30 December 1935.) 

s. 779. 

21 Decembe1· 1935. BESLUIT tot intrekking 
van het Crisis-Varkensbesluit 1933 en tot 
vaststelling van het Cris is-V arkensbeslui t 
1936. 

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

L andbouw en Visscherij van 15 November 
1935 , n°. 17256, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden ; 

Gelet op het Cr isis-Varkensbesluit 1933; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 

artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 15 November 1935, n° . 570); 

Gehoord den Raad van State (advies van 3 
December 1935, n°. 59); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 December 1935, n° . 
20281 , Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te trekken het Crisis-Varkensbeslu it 

1933, behalve ten aanzien van begane straf
bare feiten; 

B. te bepalen als volgt: 
Art. 1. 1. Dit beslui t neemt over de termi

nologie van ai:tikel 1 van het Crisis-Organi
satiebesluit 1933, artikel 1 van het Cr isis
Monopoliebesluit 1933 en artikel 1 van het 
Crisis-H effingsbesluit 1933. 

2. In dit besluit wordt onder "varkens
vleesch" mede begrepen: ,,vleeschwaren en 
vet van varkens". 

2. 1. Het voorhanden en in voorraad heb
ben van varkens is verboden. 

2. De verbodsbepaling, vervat in het voor
gaande lid, geldt niet: 

a. voor hem, die a ls georganiseerde is toe
gel aten tot een ige daartoe door Onzen Minis
ter aan te wijzen Crisis-Organisatie, ech ter met 
dien verstande, dat: 

1 °. voor wat betreft varkens, boven een 
door dien Minister vast te stellen gewicht, het 
voorh anden of in voorraad hebben slechts is 
toegestaan, indi en die varkens zijn voorzien 
van een door dien Minister vast te stell en 
tatoueermerk in de ooren, en tot ten hoogste 
het aantal varkens, den georganiseerde door 
de Crisis-Organisatie overeenkomstig de door 
di en Minister te stellen regelen toegewezen, 
welke aantall en varkens in totaal een door 
di en Minister voor het werkgebied van elk 
dier Crisis-Organisatie te bepalen aantal niet 
mogen overschrijden ; 

2°. voor wat betreft varkens , boven een 
door dien Minister vast te stell en gew icht, 
doch beneden h et gewicht, als bedoeld onder 
1 °, het voorhanden of in voorraad hebben 
slechts is toegestaan , indien die varkens zijn 
voorzien zoowel van een door di en Minister 
vast te stell en metalen oormerk als van het 
onder 1 ° bedoelde tatoueermerk; 

b. voor den varkenshandel aar, die als ge
organiseerde is toegelaten tot en ingedeeld 
in de groep van varkenshandelaren van de 
door dien Minister daartoe aan te wijzen 
Crisis-Organisatie, echter met dien verstande: 

1 °. dat het voorhanden of in voorraad heb
ben van varkens hem slechts is toegestaan 
gedurende ten hoogste een door dien Minister 
te bepalen tijdsduur, welke voor elk varken 
aanvangt op den dag, waarop hij hetzelve 
onder zich heeft gekregen; 

2°. dat die varkens , welke door hem voor
handen of in voorraad worden gehouden, zijn 
voorz ien van de krachtens het bepaal de onder 
a, 1 ° en 2° voorgeschreven oormerken naar de 
daar gemaakte onderschei ding met betrekking 
tot het gewicht; 

c. voor den slager, die als georgan iseerde 
is toegelaten tot en ingedeeld in de groep van 
slagers van de door dien Minister aan te wij 
zen Crisis-Organisatie, echter met dien ver
stande: 

1 ° . dat het voorhanden of in voorraad heb
ben van varkens hem slechts is toegestaan ge
durende ten hoogste een door dien Minister te 
bepalen tijdsduur, welke voor elk varken aan
vangt op den dag, waarop hij hetzelve onder 
zich heeft gekregen; 

2°. dat de varkens. welke door hem voor
handen of in voorraad worden gehouden, zijn 
voorzien van de krachtens het bepaalde onder 
a, 1 ° en 2° voorgeschreven oormerk naar de 
daar gemaakte onderscheiding met betrekking 
tot het gewicht; 

d. voor de door dien Minister aan te wijzen 
Cri sis-O1,rnnisaties. 

3. 1. Voor de indeeling als georganiseerde 
in de groep van varkenshandelaren, a ls be
doeld in artikel 2, l id 2 onder b, is vereischt. 
hetzij dat ten genoege van de in artikel 2, lid 
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2 onder b bedoelde Crisis-Organisatie blijkt, 
dat de aanvrager den handel in varkens als 
beroep of bedrijf heeft uitgeoefend, hetzij dat 
de aanvrager daartoe door Onzen Minister is 
toegelaten. 

2. Voor de indeeling als georganiseerde in 
de groep van slagers, als bedoeld in artikel 
2, lid 2 onder c, is vereischt, hetzij dat ten ge
noege van de in artikel 2, lid 2 onder c be
doelde Crisis-Organisatie blijkt, dat de aan
vrager zijn beroep of bedrijf maakt van het 
slachten van varkens, welke daartoe door hem 
voorhanden of in voorraad plegen te worden 
gehouden, hetzij dat de aanvrager daartoe 
door Onzen Minister is toegelaten. 

4. 1. Het vervoeren van varkens boven het 
krachtens artikel 2, lid 2, onder a, 2°, vast te 
stellen gewicht, is verboden. 

2. De verbodsbepaling, vervat in het voor
gaande lid , geldt niet ten aanzien van var
kens, welke zijn voorzien van de krachtens het 
bepaalde in artikel 2, 1 id 2 onder a, 1 ° en 2° 
voorgeschreven oormerken naar de daar ge
maakte onderscheiding met betrekking tot het 
gewicht. 

5. H et aanbrengen van de oormerken, voor
geschreven krachtens het bepaalde in artikel 
2, lid 2, onder a, 1 ° -en 2°, kan slechts geschie
den door of vanwege een of meer door Onzen 
Minister daartoe aan te wijzen Cris is-Organi
saties, met dien verstande: 

1 °. dat voor het aanbrengen van metalen 
oormerken tot een den georganiseerde, bedoeld 
in artikel 2, lid 2 onder a, door de daarin 
bedoelde Crisis-Organisatie overeenkomstig 
door dien Minister te steil en regelen toe te 
kennen aantal, is verschuldigd betaling van 
een door dien Minister vast te stellen bedrag 
per merk; 

2°. dat voor het aanbrengen van metalen 
oormerken boven het onder 1 ° bedoelde aan
tal is verschuldi gd betaling van een door dien 
Minister vast te stellen bedrag, hetwelk kan 
afwijken van het onder 1 ° bedoel de bedrag; 

3°. dat in het werkgebied van elk der in 
den aanhef van dit artikel bedoelde Cris is
Organisaties niet meer metalen oormerken mo
gen worden aangebracht d1,1n een door dien 
Minister voor dat gebied vast te stellen aan
tal · 

4~ . dat het tatoueermerk, voorgeschreven 
krachtens het bepaalde in artikel 2, lid 2, on
der a, 1 ° slechts mag worden aangebracht op 
varkens, welke zijn voorzien van het krach
tens het bepaalde in artikel 2, lid 2 onder a, 
2° voorgeschreven metalen oormerk. 

6. E en ieder, die een varken slacht of doet 
slach ten is verplicht aan de gemeente, binnen 
welker gebied de slachting heeft plaats ge
vonden, als vertegenwoordigster van het Land
bouw-Crisisfonds te betalen een door Onzen 
Minister, telkens voor een door hem te be
palen tijdvak, vast te stellen bedrag per kilo
gram gesl acht gewicht. 

7. Het aanbrengen van het merk. voor
geschreven krachtens artikel 16 van de Vleesch
keuringswet 1919 (Staatsblad n°. 524} op v,ar
kensvleesch is slechts toegestaan, indien dat 
vleesch afkomstig is van varkens, welke na 
slach ting volgens door Onzen Minister te stel
len voorschriften zijn gewogen door den door 
het bestuur . der gemeente, binnen welker ge
bied de slachting heeft plaats gevonden, aan 

te wijzen Keuringsdienst van vee en vleesch en 
nadat is betaald het krachtens het bepaalde in 
artikel 6 vastgestelde verschuldigde bedrag. 

8. Het aanbrengen van het merk, voorge
schreven krachtens artikel 70 van de Veewet 
1920 (Staatsblad n°. 153} , op varkensvleesch 
is slechts toegestaan, indien dat vleesch af
komstig is van varkens, welke na slachting 
volgens door Onzen Minister te stell en regelen 
zijn gewogen door een door dien Minister 
daartoe aan te wijzen Crisis-Organisatie en 
nadat is betaald het krachtens het bepaalde in 
artikel 6 vastgestelde verschuldigde bedrag. 

9. Voorzoover op varkensvleesch de merken, 
voorgeschreven krachtens de artikelen 16 van 
de Vleeschkeuringswet 1919 (Staatsblad n°. 
524} en 70 van de Veewet 1920 (Staatsblad 
n°. 153} niet behoeven te worden aangebracht, 
moet na slachting van het varken, van het
welk dat vleesch afkomstig is, de weging voor 
de vaststelling van het bedrag, bedoeld in ar
tikel 6, plaats vinden volgens door Onzen 
Minister te stellen regelen door een door het 
bestuur der gemeente, binnen welker geb ied 
de slachting heeft plaats gevonden, aan te 
wijzen persoon of dienst. 

10. 1. Het voorhanden of in voorraad heb
ben, vervoeren, doen vervoeren, bewerken, 
doen bewerken, verwerken, doen verwerken, 
verhandelen, doen verhandelen, vervreemden, 
doen vervreemden, afleveren , doen afleveren 
van varkensvleesch is verboden. 

2. De verbodsbepaling, vervat in het voor
gaande lid, geldt niet ten aanzien van var
kensvleesch, dat afkomstig is van den varken, 
hetwelk was voorzien van de krachtens het 
bepaalde in artikel 2, lid 2 onder a, 1 ° en 2° 
voorgeschreven oormerken naar de daar ge
maakte onderscheiding met betrekking tot het 
gewicht, dan wel lichter was, dan het krach
tens artikel 2, lid 2, onder a, 2° vastgestelde 
gewicht en hetwelk overeenkomstig het be
paalde in artikel 7, 8 of 9 was gewogen en 
voor welk vleesch is betaald het krachtens 
het bepaalde in artikel 6 verschuldigde bedrag. 

ll. Van het bepaalde in de artikelen 6, 7, 
8, 9 en 10 kan door Onzen Minister op nader 
door hem te stell en voorwaarden geheel of ge
deeltelijk ontheffing worden verleend. 

12 . De betal ing van de krachtens eenig ar
tikel van dit besluit verschuldigde heffing 
moet geschieden voordat de handeling, welke 
op voorwaarde van het betalen der heffing is 
toegestaan, wordt begonnen . 

13 . Dit besluit, hetwelk geldt voor het tijd
vak, aanvangende met ingang van den dag 
van zijn inwerkingtreding en eindigende met 
ingang van 1 J anuari 1937, kan worden aan
gehaald onder den titel van: ,,Crisis-Varkens
besluit 1936"; 

C. te bepalen, dat dit beslu it in werk ing 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de u itvoering van dit beslui t, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en in afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 21sten D<!cember 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L . N . D eck e r s. 
( Uitgeg. 30 Dece1nbe1· 1935.) 
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s. 780. 

21 Decernber 1935. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van den llden 
Augustus 1934 (Staa~blad n°. 473), tot 
vaststelling ..an voorschriften, bedoeld in 
artikel 11 der wet van den 16den Mei 
1934 (Staatsblad n°. 257), tot regeling van 
het verrichten van arbe id door vreemde
lingen. 

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

Sociale Zaken van 25 November 1935, n°. 
782 A. B., afdeeling Werkloosheidsverzeke
ring en Arbeidsbemiddeling ; 

Gelet op artikel 2, lid 2, der wet van den 
16den Mei 1934 {Staatsblad n°. 257), tot 
regeling van het verrichten van arbeid door 
vreemdelingen, zooals dat artikel is aange
vuld bij de wet van 20 December 1935 (Staats
blad n°. 722) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 December 1935, n° . 60); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 December 1935, n°. 
517 A . B., afdeel ing Werkloosheidsverzeke
ring en Arbeidsbemiddeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den tweeden dag na dien 

van de afkondiging van dit besluit, in Ons 
besluit van den llden Augustus 1934 {Staats
blad n°. 473) tusschen de artikelen 6 en 7 
een nieuw artikel 6bis in te lasschen, luidende 
als volgt: 

Tot uitreiking van eene vergunning of van 
eene verlenging daarvan wordt niet overge
gaan, voordat de werkgever heeft betaald: 

voor el ken persoon, op wien eene vergun
ning betrekking heeft, een bedrag van twee 
gulden; 

voor eiken persoon, op wien eene verlenging 
van eene vergunn ing betrekking heeft, een 
bedrag van één gulden . 

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

's-Gravenh age, den 21sten December 1935. 
WILHELM! A. 

s. 781. 

De M inister van Sociale Zaken, 
M. S 1 i n g e n b e r g. 

( Uitgeg. 23 Decernber 1935.) 

21 Dece1nber 1935. BESLUIT tot intrekking 
van het Gedroogde Garnalenbesluit 1935 I 
en tot toepassing van de artikelen 9, 12 en 
13 der Landbouw-Crisiswet 1933, het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het Crisis
Monopoliebesluit 1933 op gedroogde gar
nalen. 

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

Landbouw en Visscherij van 8 November 1935, 
n°. 16418, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Gelet op de artikelen 9, 12 e_n_ 13 der Lan_d
bouw-Crisiswet 1933, het Cr1s1s-Orgamsat1e
besluit 1933 en het Crisis-Monopoliebesluit 
1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
{advies van 5 November 1935, n°. 554); 

Gehoord den Raad van State {advies van 26 
November 1935, n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 December 1935, n°. 
18664, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te trekken het Gedroogde Garnalen

besl uit 1935 I behalve ten aanzien van be
gane strafbare feiten; 

B. te bepalen : 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en van artikel 1 van het Crisis
Monopoliebesl uit 1933 en verstaat voorts on
der "Crisis-Organisatie" een door Onzen Mi
nister aan te wijzen Crisis-Organisatie; ,,gar
nalendroger": een ieder, die a ls georganiseer
de is aangesloten bij de crisisorganisatie en 
als zoodanig toegelaten is tot de groep "er
kende garnalendrogers"; ,,garnalenvisscher" : 
een ieder, di e a ls georganiseerde is aangeslo
ten bij de Crisis-organisatie en als zoodanig 
toegelaten is tot de groep "erkende garnalen
visschers". 

2. De garnalenvisschers zijn verplicht alleen 
door henzelf gevangen garnalen aan garnalen
drogers af te leveren. 

3. De aflevering der te drogen garnalen 
door garnalenvisschers aan garnalendrogers 
moet geschieden aan de drogerijen of op an
dere daarvoor, na goedkeuring van de cris is
organisatie, door de betrokken garnalendro
gers aangewezen plaatsen en voorts op door de 
garnalendrogers, na goedkeuring van de cris is
organisatie, vastgestelde tijdstippen. 

4. Het verwerken en doen verwerken van 
garnalen tot gedroogde garnalen is slechts 
toegestaan aan een garnalendroger, voorzoover 
deze voldaan heeft aan de navolgende voor
waarden : 

a. de te drogen garnalen moeten, behalve 
in door Onzen Minister te bepalen gevallen, 
door hem betrokken zijn uit eigen vangst of 
van garnal envisschers ; 

b. indien de te dro!'(en garnalen van gar
nalenvisschers betrokken zijn, moet door hem 
ten genoegen van de cr isis-organisatie, aange
toond worden, dat de garnalen gekocht zijn 
voor of boven een door Onzen Minister vast 
te stellen minimumprijs, welke prijs versch il 
lend kan zijn voor gekookte en ongekookte 
garnalen; 

c. hij moet zich tegenover de crisis-organi
satie verbonden hebben iedere hem door de 
garnalenvisschers, die daartoe door of van
wege Onzen Minister zijn aangewezen, aange
boden partij natte, zoowel gekookte a ls onge
kookte garnalen, af te nemen, indien, met in
achtneming van het in artikel 3 van dit be
sluit bepaalde, voldaan is aan door Onzen Mi 
nister te stell en voorwaarden, tenzij met de 
afname eener aangeboden partij de capacitei
ten zijner drogerij wordt overschreden of tenzij 
de aangeboden partij volgens het oordeel van 
de crisis-organisati" niet voldoende is om zijn 
drogerij in werking te stellen of te houden. 

5. De betalingsvoorwaarden en de inrich
ting van de door de garnalendrogers te houden 
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administratie alsmede de controle daarop, wor
den bij een aan de goedkeuring van Onzen 
Minister onderworpen reglement, vastgesteld 
door de crisisorganisatie. 

6. De invoer en de uitvoer van gedroogde 
garnalen, bewerkt of onbewerkt, verwerkt of 
onverwerkt, is voor de tijdvakken, aanvangen
de met ingang van nader door Ons te bepalen 
tijdstippen en e indi gende met ingang van na
der door Ons te bepalen tijdstippen, slechts 
toegestaan aan een door Onzen Minister daar
toe afs monopoliehoudster aan te wijzen cr is is
organisatie. De t ijd tippen, bedoeld in het vo
rig lid , kunnen verschillend zijn ten aanz ien 
van den invoer en den uitvoer, zoomede ten 
aanzien van de verschillende landen van in
voer en uitvoer. 

7. Dit besluit geldt voor het tijdvak, aan
vangende met den dag van zijn inwerking
treding en eindigende met ingang van 1 J a
nuari 1937. 

8. Di t besluit, hetwelk kan worden aange
haald onder den titel "Gedroogde Garnalen
besluit 1936 I", treedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1936. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is be last met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschr ift gezonden naar den R aad van 
State. 

's-Gravenhage, den 21sten December 1935. 
WILHELM! A. 

De M inister van Landbouw en Visscherij, 
L. . D eo kers. 
(Uitgeg. 30 Decernber 1935.) 

s. 782. 

21 Dece11iber 1935. BESLUIT tot wijziging 
van artikel 1 van het Crisis-Tuinbouw
bes l uit 1933 I. 

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

Landbouw en Visscherij van den 15 November 
1935, n°. 16420, Afdeeling Landbouw-Cris is
Aangelegenheden; 

Gelet op artikel 12 van de Landbouw-Crisis
wet 1933 en het Crisis-Tuinbouwbesluit 1933 I; 

Gehoord de Centra le. Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 5 ovember 1935, n°. 558); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 3 December 1935, n° . 61); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 19 December 1935, 
n°. 19298, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. het Cris is-Tuinbouwbesluit 1933 I te 

wijz igen in dier voege, dat: 
a. het jaar " 1936", voorkomend in a1·tikel 

1 van genoemd bes lui t, wordt vervangen door 
het jaar : ,,1937"; 

b. de woorden "de Nederlandsche Groenten
en Fru itcentrale", voorkomend in artikel 1 
van genoemd besluit, worden vervangen door 
de woorden: ,,een door Onzen Minister daar
toe als monopoliehoudster aan te wijzen crisis
organisatie" ; 

II . te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkond iging. 

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

's-Gravenhage, den 21sten ~cember 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Vissche,·ij, 
L. N. D eo kers. 
( Uitgeg. 30 Dece11iber 1935.) 

s. 783. 

21 Decern ber 1935. BESLUIT, houdende aan
vulling van het Koninklijk besluit van 16 

December 1935 (Staatsblad n° . 706), tot vast
stel ling van den datum van inwerkingtre
ding van verschillende paragrafen van de 
wet van 29 November 1935 (Staatsblad n°. 
685) tot verlaging van de openbare uit
gaven. 

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

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den R aad van Ministers, van 18 December 
1935, n°. 516, K abinet M.R.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met aanvulling van Ons besluit van 16 De

cember 1935 (Staatsblad n° . 706) te bepalen, 
dat met ingang van 1 Januari 1936 de na
volgende paragrafen en onderdeelen van pa
ragrafen van de wet van den 29sten ovem
ber 1935 (Staatsblad n°. 685) tot verlaging 
van de openbare uitgaven in werking zullen 
treden: 

Afdeeling l. (Justitie.) 
Van paragraaf 1: arti kei 1; 
Paragraaf 10; 
Van paragraaf 11 : 
van artikel 1, de nummers 7, 13, 14 en 15 ; 
artikel 3; 
artikel 4; 

Paragraaf 12. 
Onze Minister van Justitie is belast met de 

uitvoer ing van dit besluit, he twe lk in het 
Staatsbla,:l zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 21sten December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minist,er van Koloniën, 

Voorzitt er van den Raad van M inisters, 
H. Co I ij n. 

(Uitg eg. 27 Dece,nber 1935.) 

s. 784. 

21 Dece,nber 1935. l3ESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van het Bezoldig ingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 (Staats
blad 1933, n°. 783), laatstelij k gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 4 December 
1935 (Staatsblad n°. 690). 

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

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van 22 November 
1935, n°. 491, Kabinet M.R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet en op 
artikel 125, eerste lid, der Ambtenarenwet 
1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van JO 
December 1935, n°. 46); 
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Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 17 December 1935, n° . 513, 
Kabinet M.R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rij ksambtena
ren 1934 opnieuw te wijzigen en aan te vul
len· 

' Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

In vorengenoemd Bezoldig ingsbeslui t de na
volgende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen: 

I. Gerekend van 1 Januari 1985: 
In bijlage AI: 
In schaal 28 wordt onder de afdeeling 

"Hamlel, Nijverheid en Scheepvaart" a ls 
eerste inschrijving opgenomen: 
Octrooiraad en Bureau voor den l ndustrieelen 

Eigendom. 
Concierge. 

II. Gerekend van 1 Juli 1985: 
In bijlage B I : 
In groep 3, afdeeling "Waterstaat", wordt 

onder het onderdeel " Rijkswaterstaat" na 
"Pontwachter, voor zoover n iet afzonderlijk 
genoemd" opgenomen: 
Sluis- en brugwachter te Huis ter Heide (gem. 

Norg). 
III. Gerekend van 1 Augustus 19Sá: 
In bijl age AI: 
In schaal 207, a fdeeling "Binnenlandsche 

Zaken", onderdeel "Staatsbedrijf der P oste
rijen, T el egrafie en T elefonie", wordt de noot, 
behoorende bij het daaronder opgenomen ambt 
van " R eferendaris", gewijzigd in dier voege, 
dat de laatste zin daarvan wordt gelezen als 
volgt: 

Indien belast met de functie van directeur 
van een kantoor der klasse I b of van direc
teur van het telegraafkantoor te 's-Graven
h age, wordt toegekend het rangsalaris + 
f 1080. 

In schaal 244, afdeeling "Blnnenlandsche 
Zaken", onderdeel "Staatsbedrijf de,· P osto
rijen, 'l'el egrafie en T elefonie", komt de eerste 
zin van de noot, behoorende bij het daaronder 
opgenomen ambt van "Inspecteur" , te ver
vall en. 

In schaal 250, a fdeeling "Binnenlandsche 
Zaken'', onderdeel "Staatsbedrijf der P oste
rijen, T elegrafie en T elefonie", wordt de noot, 
behoorende bij het daaronder opgenomen ambt 
van " Inspecteur in algemeenen dienst", ge
wijzigd in dier voege, dat de eerste zin daar
van wordt gelezen a ls volgt : 

Indi en belast met de funct ie van directeur 
van het postkantoor te 's-Gravenhage of Rot
terdam of van het telegraafkantoor te Rotter
dam, wordt toegekend het maximum rang
salaris. 

IV. Met ingang van 1 Jan uari 1986: 
In bijlage AI: 
In schaal 56, afdeeling "Defensie", komen 

de onder het onderdeel " L oodswezen, beton
ning, bebakening en verlichting" vermelde in
schrijvingen te vervallen en wordt in de plaats 
daarvan opgenomen: 
Hoofdl ichtwachter bij 's Rijks kustverlicht ing. 

In schaal 78, afdeeli ng "Defensie", komen 
de onder het onderdeel "Loodswezen, beton
ning, bebakening en verlichting" vermelde in
schrijvingen te vervallen en wordt in de plaats 
daarvan opgenomen: 
Opzichter bij 's Rijks kustverlichting. 

In dezelfde schaal wordt na de afdeeling 
"Defensie" en hetgeen daaronder is vermeld 
opgenomen: 

Sociale Zaken. 
I nspectie Volksgezondheid. 

Controleur bij de afdeeling Drankbestrijding. 
In schaal 79, afdeeling "Defensie", komt 

onder het onderdeel " L oodswezen, betonning, 
bebakening en verlichting" te vervallen het 
ambt van: Opzichter bij 's Rijks kustverl ich
ting le categorie. 

In schaal 93, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", wordt onder het onderdeel "Alge
meene Landsdrukkerij" in plaats van " l e 
Voorman in de machinezetterij " gelezen: 
l e Voorman in de linotypezetterij . 

In schaal 112, afdeeling "Defensie", komt 
onder het onderdeel "Loodswezen, betonning, 
bebakening en ve,·l ichting" te vervall en het 
ambt van: Opzichter-machinist bij ' s Rijks 
kustverlichting. 

In schaal 210 wordt a ls eerste inschrijving 
opgenomen : 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
In pecteur bij het bureau Control e der Gene

r ale Thesaurie van het Departement van 
Financiën. 
In schaal 243 komt onder de afdeeling 

,,Departementen van Algemeen Bestuur" 
te vervallen het ambt van: I nspecteur bij het 
Bureau controle der Generale Thesaurie van 
het Departement van Financiën. 

In bijlage A II : 
Onder het hoofd "f 680 ten hoogste", af

dee l ing "Defensie", wordt onder het onder
deel "Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting" in plaats van de bestaande in
schrijving gelezen: 
Lichtwachter der 4e klasse bij 's Rijks kust

verlichting. 
Onder het hoofd "f 900 ten hoogste", af

deel ing "Defensie", wordt onder het onder
dee l "Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting" in plaats van de bestaande in

schrijving gelezen: 
Lichtwachter der 3e klasse bij 's Rijks kust

verlichting. 
In bijl age BI: 
I n groep 2a, afdeeli ng "Defensie", wordt 

onder het onderdeel "Loodswezen, betonning, 
bebakening en verlichting" in pi aats van 
"Lichtwachter bij 's Rijks kustverli chting der 
2e categorie *)" gelezen: 
Lich twachter der 2e klasse bij 's Rijks kust

verlichting*) 
en wordt a ls voorlaatste inschrij ving opge-

11omen : 
Motordrijver der 2e kl asse bij 's Rijks kust

verlichting*). 
In groep 3a, afdeeling "Defensie", komt 

onder het onderdeel "Loodswezen, betonning, 
bebakening en verlichting" te verva ll en het 
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ambt van: Motordrijver bij 's Rijks kustver 
lich t ing *}. 

In groep 4, afdeeling "Defensie", wordt 
onder het onderdeel "Loodswezen, betonning, 
bebakening en verl ichting" in plaats van 
"Lichtwachter bij 's Rijks kustverlichting der 
l e categorie*}" gelezen: 
Lichtwachter der l e klasse bij 's Rijks kust

verlichting*} , 
en wordt vóór "Roeier le klasse" opgeno

men: 
Mooordrijver der le klasse bij 's Rijks kust

verlichting*}, 
terwijl aan den voet van de betreffende 

bladzijde een noot wordt gesteld, luidende: 
*} In dit ambt is het loon in een derde of 

vierde klasse gemeente gelijk aan dat in een 
der tweede klasse. 

In bijlage B III : 
In groep 1, afdeel ing "Binnenlandsche 

Zaken", worden onder het onderdeel "A lge
meene Landsdrukkerij' als derde, vij fde en 
achtste inschrijving opgenomen de ambten van 

Kant.oor knecht, Loodsmel ter en Vormenwasscher. 
In groep 4, afdeel ing "Binnenlandsche 

Zaken", komt onder het onderdeel "Alge
rneen e Landsdrukkerij" het ambt van "Expe
diteur" te vervall en en worden a ls vijfde en 
zevende inschrijving opgenomen de ambten 
van I nslaander en Ondermagazijnmeester bij 
het materialenmagazijn. 

In groep 5, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", komt onder het onderdeel "Alge
rneene L andsdrukkerij" t e vervallen het ambt 
van "Leerling-opleider*}" met de daarbij be
hoorende noot. 

In g roep 6, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", wordt onder het onderdeel "Alge
rn eene Landsdrukkerij" in pl aats van de be
staande inschrijvingen opgenomen : 
Leerl ing-opleider. 
Li notypezetter. 
Machinebankwerker-monteur *). 
Monteur le klasse . 
Ondervoorman in de !inotypezetterij **). 
Ondervoorman-monotypegieter ***) . 
Ondervoorman-stereotypeur ****) . 
Ondervoorman-toetsenbordbewerker *****). 
Ondervoorman, voorzoover n iet afzonderlijk 

genoemd. 
Rotatiedrukker. 
l e Rotatiedrukker*). 
Stereotypeur. 
Voorm an-drukker ****} . 
Voorman in de binderij en bij de 

expeditie**** ). 
Voorman in de handzetterij ****). 
Voorman-monotypegieter *). 
Voorman-stereotypeur *). 
Voorman-ooetsen bordbewer ker *). 

terwijl aan den voet van de betreffende bl ad
zij de de volgende noten worden gesteld: 

* ) H ebben eene vaste toelage van f 4.32 
per week. 

**} H eeft eene vaste ooelage van f 4.80 
per week. 

***) Heeft eene vaste toelage van f 1.92 
per week. 

****) H ebben eene vaste ooelage van f 2.16 
per week. 

*****} Heeft eene vaste roei age van f O. 9 6 
per week. 

v . 
In. bijlage AI: 
In schaal 1 vervalt onder de afdeeling 

"Defensie" het onderdeel "Bureau van den 
Inspecteur der I nfanterie" met het daaronder 
vermelde en wordt na het onderdeel "Maga
zijnen der Artillerie te Delft" en hetgeen 
daaronder is vermeld opgenomen : 

Militaire bu,·eelen. 
Machineschrijver. 

In - schaal 10 vervalt onder de afdeeling 
"Defensie" het onderdeel ,,Bureau van den 
Inspecteur der Infanterie" met het daaronder 
vermelde en wordt na het onderdeel " Maga
zijnen der Artill erie te Delft" en hetgeen 
daaronder is vermeld opgenomen: 

Militaire bureel en . 
Schrijver 2e klasse. 

In schaal 51 verval t onder de afdeeling 
"Defensie" het onderdeel " Bureau van den 
I nspecteu1· der Infanterie" met het daaronder 
vermelde en wordt na het onderdeel "Hooge,·e 
Krijgsschool" met hetgeen daaronder is ver
meld opgenomen: 

Militaire bureelen . 
Schrijver le klasse. 

In schaal 56 wordt onder de afdeeling 
,,Departementen van Algemeen Bestuur" 
in plaats van "Magazij nmeester-chef-binder bij 
het bureau Materieel der afdeel ing Centrale 
Di rectie van het Departement van Financiën" 
gelezen: 
Magazijnmeester-chef-binder bij het magazijn 

van materieel der afdeeling Centrale Direc
tie van het Departement van F inanciën. 
In bijlage B I: 
In de groepen 1 en 2a wordt onder de af

deeling "Defensie" in plaats van het onder
deel " Mil itaire bureelen, gevestigd te ' s-Gra
venhage" gelezen: 

Militaire bureelen. 
In groep 3 wordt onder de afdeeling 

,,Departementen van Algemeen Bestuur" 
in plaats van " Magazijnbed iende-binder 2e 
klasse bij het bureau Materieel der afdeeling 
Centrale Directie van het Departement van 
Financiën" gelezen: 
Magazijnbediende-binder bij het magazijn van 

materieel der afdeeling Centrale Di rectie 
van het Departement van Financiën. 
In groep 4, afdeeling "Departementen van 

Algemeen Bestuur", wordt: 
1 °. in plaats van "Magazijnbediende-binder 

le klasse bij het bureau Materieel der afdee
ling Centrale Directie van het Departement 
van Financiën" gelezen: Binder bij het maga
zijn van materieel der afdeeling Centrale Di
rectie van het Departement van Financiën; 

2°. als tweede inschrijving opgenomen het 
ambt van: Expediteur bij het magazijn van 
materieel der afdeeling Centrale Di rectie van 
het Departement van Financiën. 

Onze Ministers, hoofden der D epartementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voorzoovee! 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
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geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezondei.' aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 21sten December 1935. 
WILHELMINA. 

De Min~ter van Staat, 
Min~ter van Koloniën, 

Voorzitter van den Raad van Ministe1·.~, 
H . Co I ij n . 

(Uitgeg. 27 D ecember 1935 .) 

S. 784A. 

21 December 1935. BESLUIT, houdende wij 
ziging van het Koninklij k besluit van 19 
Januari 1934 (Staatsblad n°. 15), tot va t
stelling van de wedderegeling voor kler
ken bij den Dienst der Belastingen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers va n Financiën van 14 Decem
ber 1935, n°. 3, Afdeel ing Centrale Directie 
en van Binnenlandsche Zaken van 18 Decem
ber 1935, n°. 25965, Afdeeling Ambtenaren
zaken· 

Ove;wegende, dat het wenschelijk is de 
wedderegeling voor klerken bij den Dienst der 
Belastingen, vastgesteld bij Ons besluit vl!.n 
19 J anuari 1934 (Staatsblad n°. 15), te WIJ 

zigen; 
Gelet op artikel 22, tweede lid, van het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
rnn 1934· 

Gelet ~p Ons besluit van 4 Dece,nber 1935 
(Staatsblad n°. 690); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig arti kel. 
De in vorenbedoelde wedderegeling vermelde 

bezoldigingsbedragen worden met ingang van 
1 J anuar i 1936 met 5 pct. verminderd. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoer ing van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

s-Gravenhage, den 21sten December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
De Minist er van B innenl,andsche Zaken, 

J . A. d e W i I d e. 
(Uitgeg. 31 December 1935.) 

s. 785. 

23 December 1935. BESLUIT tot in trekking 
van het Cris is-PI uimveehouderij besl uit 1935 
I en tot toepassing van de artikelen 9, 12, 
13 en 14 der Landbouw-Cris iswet 1933, 
het Cri i -Organisatiebesluit 1933, het 
Crisis-Monopoliebeslui t 1933 en het Crisis
H eff ingsbeslui t 1933 op pluimvee en 
eieren. 

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

Landbouw en Visscherij van 8 ovember 1935, 
n° . 16419, Afdeeling Landbouw-Crisi -Aange
legenheden; 

Gelet op de artikelen 9, 12, 13 en 14 der 
LandbÓuw-Crisiswet 1933, het Cris is-Organ i
satiebesluit 1933, het Crisis-Monopoliebesluit 
1933 en het Crisi -Heffingsbesluit 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 5 ovember 1935, n°. 555) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 26 
ovember 1935, n°. 34) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Min ister van 19 December 1935, n°. 
18665, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
A. in te trekken het Crisis-Pluimveehou

derijbe luit 1935 I behalve ten aanzien van 
begane strafbare feiten; 

B. te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933, van artikel 1 van het Cri is-Hef
fingsbesluit 1933 en van artikel 1 van het 
Cr isis-Monopoliebesluit 1933 en verstaat voorts 
onder: 

,,pi uimvee": kippen en eenden ; 
"broedei": een pluimvee-e i, dat zich in een 

broedmachine bevindt; 
"kuikens": kippen , waarvan het geslacht 

aan de kopversiersel en nog niet kan worden 
onderkend, en eenden, welke nog niet in het 
bezit zij n van lagpennen; 

,,de crisisorganisatie" : een doo,· Onzen Mi
nister aan te wijzen crisisorganisatie ; 

,, kuikenbroeder": een ieder, die a ls georga
n iseerde is aangesloten bij de crisis-orga nisatie 
en als zoodanig toegelaten is tot de groep 
,,ku ikenbroeders"; 

" fokker": een ieder, die a ls georganiseerde 
is aangesloten bij de crisisorganisatie en, met 
inachtneming van het in artikel 2 bepaalde, is 
toegelaten tot de groep " fokkers"; 

,,houder van een vermeerderingsbedrijf": 
een ieder, die als georganiseerde is aangeslo
ten bij de crisisorganisatie en, met inachtne
ming van het in arti kel 3 bepaalde, is toege
laten tot de groep: ,,houders van vermeerde
r ingsbedrijven". 

2. 1. Door de crisisorganisatie kunnen in 
de groep " fokkers" voorzoover betreft kippen, 
slechts worden toegelaten zij , die ten genoegen 
der cri sisorganisatie kunnen aantoonen: 

a. dat zij een pluimveebedrij f bezitten, waar
op gedurende twee jaren, voorafgaande aan 
hun aanvrage, productiecontróle op valnesten 
heeft plaats gevonden bij alle hennen van den 
eersten I eg; 

b . dat a ll e aanwez ige dieren afstammen 
van op productie gecontroleerde moeders; 

c. dat de gewndheidstoestand van den sta
pe l goed is, de dieren doelmatig zijn gehuis
ve t en beschikken over vrijen uitloop of over 
rennen van minstens 10 m 2 per vo lwassen 
disr, of hiertoe door Onzen Minister zijn toe
gelaten. 

2. Door de cdsisorganisatie kunnen in de 
groep "fokkers", voorzoover betreft eenden, 
slechts worden toegelaten zij, die ten genoegen 
der cr isisorganisatie kunnen aantoonen: 

a. dat zij een pi uimveebedrijf bezitten, 
waarop gedurende twee jaren, voorafgaande 
aan hun aanvrage, productiecontróle op val
nesten heeft plaats gevonden bij minstens 10 
pct. der eenden van den eersten leg; 

b. dat a lle aanwezige volwa sen mannelijke 
eenden afstammen van op productie gecontro
leerde moeders; 



1935 23 DECEM B ER (S. 785) 1230 

c. dat de gezondheidstoestand van den sta
pel goed is, de dieren doelmatig zijn gehuis
vest en beschikken over vrijen uitloop of over 
rennen van tenminste 2 m 2 per volwassen dier, 

of hiertoe door Onzen Mini ter zijn toege
laten. 

3. De cris isorganisatie is verplicht geen 
verdere georganiseerden in de groep "fokkers" 
van kippen of eenden toe te I aten wanneer op 
de bedrijven der fokkers in totaal een door 
Onzen Minister vast te stellen aantal stu ks van 
iedere diersoort of van een bepaald ras, even
tueel kleurslag, aanwezig is. 

3. 1. Door de cris isorganisatie kunnen in 
de groep "houders van vermeerderingsbedrij
ven" voorzoover betrnft kippen, slechts worden 
toegelaten zij, die ten genoegen der cr is is
organ isatie kunnen aantoonen : 

a. dat zij een pluimveebedrijf bezitten, waar
op a ll e dieren rechtstreeks betrokken zijn van 
een fok ker; 

b. dat de gezondheidstoestand van den sta
pel goed is, de dieren doelmatig zij n gehui s
vest en beschikken over een vrijen uitloop of 
over grasrennen van ten minste 15 m2 per 
volwassen dier, of hiertoe door Onzen Minister 
zijn toegelaten. 

2. Door de cris isorganisatie kunnen in de 
groep " houders van vermeerderingsbedrijven" 
voorzoover betreft eenden, slechts worden toe
gelaten zij , die ten genoegen der crisisorgani
satie kunnen aantoonen: 

a. dat zij een plu imveebedrijf bez itten, 
waarop alle dieren rechtstreeks betrokken zijn 
van een fokker; 

b. dat de gezondheidstoestand van den sta
pel goed is, de dieren doelmatig zij n gehui -
vest en beschikken over een vrijen uitloop of 
over rennen van ten m inste 2 m2 per volwas
sen dier, of hiertoe door Onzen Minister zijn 
toegelaten. 

3. Onverm inderd het in de vorige leden 
van dit artikel bepaalde, kan een fokker a l
leen da n tot de groep " houders van vermeer
deringsbedrij ven" worden toegelaten, wanneer 
fokbedr ijf en vermeerderingsbedrijf geheel zelf
stand ig staan, op aparte terreinen zijn onder
gebracht en afwnderlij k worden beheerd . 

4. De crisisorganisatie is verp licht geen 
verdere georganiseerden in de groep " houders 
van vermeerderingsbedrijven" toe te laten, 
wanneer op de bedrijven der houders van ver
meerderingsbedrijven in totaal een door Onzen 
Minister va t te stellen aantal stuks van iedere 
diersoort of van een bepaald ras, eventueel 
kl e ursl ag, aanwez ig is. 

4. 1. Het voorhanden hebben van een 
broedmachine is, met inachtneming van het 
in het laatste lid van dit artikel bepaalde, 
slechts toegestaan, ind ien degene, di e de 
broedmachine voorhanden heeft, in het bez it is 
van een schriftelijke vergunn ing, af te geven 
door de crisisorgan isatie. 

2. De in het vorig lid bedoelde vergunn ing 
wordt niet verstrekt, dan nadat: 

a. degene, die de broedmachine voorhanden 
heeft, aan de crisisorganisatie een opgave heelt 
verstrekt omtrent: 

1. de plaats, waar de machine zich bev indt; 
2. het merk en het nummer der mach ine; 
3. de maximum hoeveelheid pluimvee

e ieren, welke in de machine inge legd kan 

worden; 
4. het jaar, waar in de machine ten behoeve 

van zijn bedrijf geplaatst is, 
en deze opgave ten genoegen van de cri is

organisatie gebleken is juist te zij n; 
b. degene, die de broedmachine voorhanden 

heeft, zich tegenover de c ri s isorganisatie ver
bonden heeft om de broedmachine n iet te ver
pi aatsen naar een ander perceel, dan nadat 
hij hiervoor van de cris isorganisatie vergun
ning heeft verkregen. 

3. Het in het eerste lid van dit artikel be
paalde v indt geen toepas ing, ind ien degene, 
die een broedmachine voorhanden heeft, aan
toont, dat hij er zijn beroep van maakt broed
machines te vervaardigen, te herstell en of te 
verhandelen en dat het voorhanden hebben der 
betreffende broedmachine gesch iedt met h et 
uitsluitend doel deze af te leveren, te herstel
len of te verhandelen. 

5. 1. Het in voorraad hebben van broed
eieren is met inachtneming van het in de a r
t ikelen 7, 8, 9, 10, 11 en 12 van d it beslui t 
bepaalde, slechts toegestaan aa.n een kuiken
broeder, die in het bezit is van een door de 
c ri sisorganisatie afgegeven broedvergunning en 
voorts slechts voorwover: 

a. de broedeieren zich bev inden in een 
broedmachine, ten aanzien waarvan hem het 
voorhanden hebben overeenkomstig het in I id 
1 en 2 van het vorig artikel bepaalde is toe
gestaan; 

b. het gew icht van ieder broedei m instens 
een door Onzen Minister vast te stellen aanta l 
grammen bedraagt, welk aanta l verschill end 
kan zij n voor broedeieren afkomstig van ver
schill ende plu imveerassen. 

2. De in het vorig lid bedoelde vergunning 
wordt aan een kuikenbroeder n iet afgegeven, 
dan nadat deze zich tegenover de cr isi organ i
satie verbonden heeft om : 

1. op zijn bedrijf niet anders dan kunstma
t ig te doen broeden; 

2. te vol doen aan de bij een door Onzen 
Min ister vast te stellen of goed te keuren 
reglement der cris isorganisatie aan ku iken
broeders opgelegde verp lichting tot het bij 
houden eener adm inistratie met betrekki ng 
tot de door hen in de broedmachine( ) inge
legde pluimvee-eieren en de door hen afg -
leverde kuikens. 

3. Van het voldoen aan de in het vorig lid, 
onder 1 , gestelde voorwaarde, kan door Ons 
in hiervoor in aanmerking komende g vall en 
of groepen van gevallen en onder door Ons 
to stell en voorwaarden vrijstelli ng wo1·den ver
leend. 

6. Onverminderd het in artikel 5 bepaalde, 
kan door Ons worden bepaald, dat een broed
ve rgunning aan een kuikenbroeder niet zal 
worden afgegeven, dan nadat deze zich bij 
geschrifte, waarvan het model door Onzen 
Minister wordt vastgeste ld, verbonden heeft 
om aan de cri isorganisatie, a ls vertegenwoor
d igster van het F onds, ten behoeve van dat 
Fonds, op eerste aanvrage voor ieder broedei 
te zull en betalen een bedrag, hetwelk door 
Onzen Minister voor een door hem te be
palen tijdvak word t vastgesteld . 

Dit bedrag kan verschill end zijn voor : 
broedeieren, rechtstreeks betrokken van een 

fok ker; 
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broedeieren, rechtstreeks betrokken van een 
houder van een vermeerderingsbedrijf ; 

andere broedeieren. 
7. 1. De broedvergunning, bedoeld in ar

tikel 5, 1 id 1, van dit bes] uit, waarvan het 
model door Onzen Minister wordt va tgesteld, 
geldt uitslu itend voor het door Ons ingevol ge 
de artikelen 8 en 11 van dit besluit aange
wezen tijdva k en voor het aantal broedeieren, 
hetwelk den kuikenbroeder, wiens naam in de 

· vergunning staat vermeld, op grond van het 
bepaalde in dit besluit, is toegekend. 

2. In de broedvergunning moet het in het 
vorig lid bedoelde aantal broedeieren vermeld 
zijn. 

8. 1. Een kuikenbroeder, aan wien in het 
jaar 1935 een broedvergunning is uitgereikt, 
mag, met inachtneming van het in de artike
len 5 en 6 van dit besl uit bepaalde, gedurende 
een door Ons te bepalen tijdvak een hoeveel
heid pluimvee-eieren in zijn broedrnachine(s) 
inl eggen, gelijk aan een door Onzen Minister 
vast te stellen percentage van het totaal aan
tal pluimvee-eieren, vastgesteld in de aan hem 
voor 1935 verleende broedvergunning. 

2. Boven de aan een kuikenbroeder op 
grond van het in het vorig lid bepaalde toe
gestane hoeveelheid in te leggen plu imvee
eieren mag hij voorts in het in dat li d ge
noemde tijdvak een hoeveelheid pluimvee
e ieren in zijn broedmachine(s) inleggen, ge
lijk aan een door Onzen M inister vast te stel
len percentage van het totaal aanta l pluim
vee-eieren, vastgesteld in de aan hem voor 
1935 verleende broedvergunning, indien deze 
eieren rechtstreeks betrokken worden van fok
kers en/of houders van vermeerderingsbedrij
ven. 

3. Indien een kuikenbroeder, fokker of hou
der van een vermeerderingsbedrijf, mede gelet 
op het bepaalde onder c en d van artike l 9, 
niet meer behoort tot dezelfde categorie, als 
waartoe hij in 1935 behoorde, wordt de hoe
veelheid pluimvee-eieren, welke hij in zijn 
broedmach ine(s) mag inleggen, bepaald, a lsof 
hij in 1935 a l behoorde tot de categorie, waar
toe hij thans behoort. 

4. In afwijking van het in het eerste en 
tweede I id bepaal de, is Onze Minister bevoegd 
in naar zijn oordeel hiervoor in aanmerking 
komende bijzondere gevallen het voor de toe
wijzing als grondslag te nemen totaal aantal 
pi uimvee-e ieren, te verhoogen met een zoo
danig aantal als door hem voor ieder geval af
zonderlijk b illij k wordt geach t. 

9. De in het eerste en tweede I id van het 
vorig artikel bedoelde percentages kunnen 
verschillend vastgesteld worden: 

a. naar gel ang het kippen of eenden be
treft; 

b. naar gel ang van het totaal aantal pluim
vee-e ieren, vastgesteld in de voor 1935 ver
leende broedvergunningen; 

c. naar gelang het al dan niet betreft een 
kuikenbroeder, welke ten genoegen der cr isis
organisatie aantoont, dat hij gewoon is de uit 
de door hem in zijn broedmachine(s) ingelegde 
pluimvee-eieren geboren kuikens ui tsluitend te 
bestemmen voor verjon~ing van den plu im-

•veestapel op eigen bednj f; 
d. naar gelang het al dan niet betreft een 

kuikenbroeder, welke zich jegens de crisis-

organisatie verbonden heeft, uitsluitend pluim
vee-eieren in zijn broedmachine(s) in te leg
gen, welke rechtstreeks betrokken zijn van 
fokkers en/of houders van ve1meerderi ngsbe
drijven. 

10. 1. Indien ten genoegen der crisisorga
nisatie vóór 1 Februari 1936 wordt aange
toond, dat een kuikenbroeder het bedrij f van 
een anderen kuikenbroeder na 1 Februari 1935 
geheel of gedeeltelijk heeft overgenomen, zal 
de hem krachtens het in artikel 8 bepaalde 
toegestane hoeveelheid broedeieren evenredig 
wmden verhoogd naa r het aantal broedeieren, 
hetwelk aan dien anderen kuikenbroeder op 
grond van de aan dezen in 1935 uitgei·eikte 
broedvergunning zou zij n toegestaan met i11-
achtneming van het in artikel 8, lid 3, be
paalde. 

2. Het in het vorig li d bepaalde vindt over
eenkomstige toepassing, indien aan een kuiken
broeder de aan een anderen kuikenbroeder 
toekomende brnedvergunning, met inachtne
ming van de daartoe door Onzen Minister te 
stellen regelen, vóór 1 Februari 1936 is over
gedragen. 

11. 1. Een kuikenbroeder, aan wien in 
1935 geen broedvergunning is uitgereikt, mag 
geen broedeieren in voorraad hebben, tenzij 
hij daartoe door Onzen Minister vóór 1 Fe
bruari 1936 is toegelaten, in welk geval door 
Onzen Minister wordt vastgesteld hoeveel 
e ieren in totaal gedurende een door Ons te 
bepalen t ijdvak in zijn broedmachine(s) mo
gen worden ingelegd en welke hoeveelheid 
daarvan rech tstreeks betrokken moet zijn van 
fokkers en/of houders van vermeerderingsbe
drijven. 

2. De hoeveelheden, in het vorig lid be
doeld, kunnen verschi llend worden vastge
steld: 

a. naar gelang het betreft een in 1936 be
gonnen bedrijf of een reeds voor dien bestaand 
bedrijf; 

b. naar gelang van aard en omvang van 
het bedrij f. 

12 . Door Ons kunnen, in afwijking van het 
in de artikel en 8, 9, 10 en 11 bepaalde, bij
zondere regelen worden gesteld ten aanz ien 
van het doen uitbroeden van pluimvee voor 
nader door Ons aan te geven doeleinden. 

13. 1. H et in voorraad hebben van kippen 
en/of eenden, met uitzonder ing van kuikens, 
boven een door Onzen Minister te bepalen 
aantal, is met ingang van nader door Ons te 
bepalen tijdstippen slechts toegestaan : 

a. aan hen , die als georganiseerden zijn 
aangesloten bij een of meer door Onzen Mi
nister aan te wijzen cr isisorgan isaties; 

b. in door Onzen M iniste r te bepalen hoe
veelheden, welke hoeveelheden verschillend 
kunnen z ijn naar gel ang van aard, tijdstip van 
opr ichting en omvang van het bedrijf van den 
georgan iseerde, zoomede van hoeveelheid en 
soort der uit hoofde der Landbouw-Crisiswet 
1933 of eeni g andere wet gesteunde producten 
en/of van andere producten van den Land
bouw die op dat bedrij f kunnen worden voort
gebracht; 

c. indien de kippen en/of eenden en/of de 
daarvan verkregen eieren voldoen aan nader 
door Ons te bepalen voorwaarden. 

2. De in het vor ig lid bedoelde tijdstippen 
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kunnen door Ons verschillend worden bepaald 
voor de verschillende door Ons aan te wijzen 
deel en des I ands. 

14. Voor het tijdvak, aanvangende met in
gang van het in werking treden van dit be
sluit en eindigende met ingang van een nader 
door Ons te bepalen datum is het in voorraad 
hebben van kuikens slechts toegestaan aan 
hem, die hetzij kan aantoonen, dat hij de kui
kens zelf op rechtmatige wijze heeft doen uit
broeden, hetzij in het bezit is van een schrif
telijke verklaring, afgegeven door de crisis
organisatie, dat hij de kuikens van een kuiken
broeder heeft betrokken, hetzij kan aantoonen, 
dat de kuikens op rechtmatige wijze zijn inge
voerd. 

15. Met ingang van een nader door Ons te 
bepalen tijdstip is het in voorraad hebben 
van kuikens boven een door Onzen Minister 
te bepalen aantal, anders dan voor door Ons 
te bepalen doeleinden, verboden. 

16. 1. Het vervoeren gedurende den tijd 
van zonsondergang tot 1 uur na zonsopgang 
van pluimvee binnen de gemeente Baarle
Nassau en binnen het deel van het grondge
bied des Rijks, hetwelk I igt tusschen de in
gevolge artikel 177 der Algemeene Wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) vastge
stelde linie en het vreemd grondgebied aan de 
landzijde is slechts toegestaan, indien het ver
voer geschiedt per spoortrein of per vaartuig, 
hetwelk onder douaneverband vaart. 

2. Voor nader door Ons aan te wijzen tijd
vakken is het vervoeren van pluimvee, gedu
rende den tijd van 1 uur na zonsopgang tot 
zonsondergang binnen de in het vorig lid aan
gegeven deelen van het grondgebied des Rijks, 
slechts toegestaan met inachtneming van door 
Ons te stellen regelen. 

3. Onverminderd het in de vorige leden van 
dit artikel en in artikel 13 bepaalde is het 
vervoeren en in voorraad hebben van pluimvee 
verboden. 

4. Het verbod, genoemd in het derde 1 id 
van d it artikel , geldt niet, indien het vervoe
ren en in voorraad hebben betreft pluimvee, 
waarvan wordt aangetoond, dat het, hetzij in 
Nederland is geboren, hetzij op rechtmatige 
wijze met inachtneming van het bepaalde in 
de Pluimveewet en de ter uitvoering daarvan 
genomen maatregelen is ingevoerd. 

17. Onverminderd het in het vorig artikel 
bepaalde is het vervoer van kuikens slechts 
toegestaan, indien dit geschiedt in een door 
Onzen Minister vast te stellen verpakking, 
voorzien van een door Onze n Minister vast te 
stellen en door de cris isorganisatie te verstrek
ken banderoll e, welke zoodan ig is aangebracht, 
dat de verpakking niet kan worden geopend 
zonder de banderoll e te be chad igen. 

18. Bij de statuten of reglementen van de 
crisisorganisatie moet aan de kuikenbroeder , 
fokkers en houders van vermeerderingsbedrij 
ven de verplichting worden opgelegd tot na
koming van door of vanwege Onzen Minister 
vast te stellen bepalingen, welke strekken tot 
verbetering van den pluimveestapel. 

19 . De statuten of reglementen van de 
crisisorganisatie moeten bepalen: 

1 °. dat de fokkers, behalve in door Onzen 
Minister te bepalen gevallen, slechts pluimveê 
en eieren van pluimvee in voorraad mogen 

hebben, welke afkomstig zijn van eigen pluim
veebedrijf of rechtstreeks betrokken zijn van 
een anderen fokker; 

2°. dat de houders van vermeerderingsbe
drijven behalve in door Onzen Minister te be
palen gevallen slechts pluimvee in voorraad 
mogen hebben, hetwelk rechtstreeks betrokken 
is van een fokker en slechts pluimvee-eieren, 
niet afkomstig van eigen pluimveebedrijf, voor
zoover deze betrokken zijn van een fokker of 
een anderen houder van een vermeerderings
bedrijf; 

3°. dat fokkers en houders van vermeerde
ringsbedrijven slechts voor broedei bestemde 
pluimvee-eieren afkomstig van hun bedrijven 
mogen afleveren, indien deze voorzien zijn 
van een stempel, vermeldende het nummer, 
waaronder zij bij de crisisorganisatie zijn aan
gesloten; 

4°. dat fokkers en houders van vermeerde
ringsbedrijven aan kuikenbroeders geen voor 
broedeieren bestemde pluimvee-eieren mogen 
verkoopen en afleveren zonder bijvoeging van 
een door de crisisorganisatie af te geven mach
tiging; 

5°. dat fokkers en houders van vermeerde
ringsbedrijven geen advertenties mogen plaat
sen of gedrukte of chemigrafisch verveelvou
digde geschriften mogen verspre iden, waarin 
voor broedeieren bestemde pluimvee-eieren 
en/of pluimvee te koop worden aangeboden, 
dan met vermelding van hun hoedanigheid als 
fokker of houder van een vermeerderi ngsbe
drijf en van naam en riummer, waaronder zij 
bij de cris isorganisatie zij n aangesloten; 

6°. dat kuikenbroeders geen advertenties 
mbgen plaatsen of gedrukte of chemigrafisch 
verveelvoudigde geschriften mogen versprei
den, waarin pluimvee te koop wordt aange
boden, dan met vermelding van hun hoedanig
heid als kuikenbroeder en van den naam en 
het nummer, waaronder zij bij de crisisorgani
satie zijn aangesloten. 

20 . 1. De invoer en de uitvoer van levend 
en geslacht pluimvee, alsmede van kalkoenen, 
duiven en ganzen, zijn voor de tijdva kken, 
aanvangende met ingang van nader door Ons 
te bepalen tijdstippen en e indigende met in
gang van nader door Ons te bepalen tijdstip
pen, slechts toegestaan aan een door Onzen 
Minister daartoe als monopoliehoudste r aan te 
wijzen crisi organisatie. 

2. De tijdstippen, bedoeld in het vor ig lid, 
kunnen verschillend zijn ten aanzien van den 
invoer en den uitvoer, zoomede ten aanzien 
van de verschillende landen van invoer en 
uitvoer. 

21. l. De invoer van kippen- en eenden
e ieren in schaal en van door Ons aan te wijzen 
producten, welke geheel of gedeeltelijk bestaan 
uit bewerkte of onbewerkte, verwerkte of on
verwerkte, niet meer in schaal aanwezige be
standdeelen van kippen- , eenden- en vogel
eieren, is voor het tijdvak, aanvangende met 
ingang van den 1 J anuari 1936 en e indigende 
met ingang van nader door Ons te bepalen 
tijdstippen, welke t ijdstippen verschill end kun
nen zijn ten aanzien van de verschillende lan
den van invoer, slechts toege taan aan een 
door Onzen Minister daartoe als monopolie- • 
houdster aan te wijzen crisisorganisatie. 

22. De u itvoer van kippen- en eendeneieren 



1233 23 DE CEMB ER (S. 785-786) 1935 

in schaal is voor het tijdvak, aanvangende met 
ingang van den 1 J anuari 1936 en eindigende 
met ingang van nader door Ons te bepalen 
t ijdstippen, welke tijdstippen verschillend kun
nen zijn voor de verschi llende la nden van uit
voer, sl(;l()hts toegestaan aan een door Onzen 
Minister daartoe a ls monopoliehoudster aan 
te wijzen c ri sisorganisatie. 

23. Dit besluit geldt voor het tijdvak, aan
vangende met den dag van zijn inwerking
tredi ng en e indigende met ingang van den 1 
Januari 1937. 

24. Dit besluit treedt in werk ing met in
gang van 1 Januari 1936 en kan worden aan
gehaald onder den titel: ,,Cris is-P luimvee
houderijbeslui t 1936 I " . 

Onze Minjster van L andbouw en Vis cherij 
is belast met de uitvoering van d it besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift za l worden gezonden aan den 
Raad van State. 
· 's-Gravenhage, den 23sten Decembe,· 1935. 

WILHELMINA. 
De M inister van Lariilbouw en Vissche1'ij, 

L. N. Dec k e r s. 
( Uitgeg. 30 Decern ber 1935. ) 

s. 786. 

23 Dece1nb e1· 1935. BESLUIT tot wijziging 
van het Crisis-Akkerbouwbes luit 1934. 

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

Landbouw en Visscherij van 15 November 
1935, n° . 17256, Afdeel ing Landbouw-Crisis-
Aange legenheden; .. 

Gelet op artikel 14 van de L andbouw-Cri is
wet 1933, op artikel 2 van het Cr isis-Heff ings
b!)slui t 1933 en op het Cr is is-Akkerbouwbes luit 
1934, zooals dit laatste lij k is gewijzi gd; 

Gehoord de Cent ra le Commissie, bedoeld in 
àrtike l 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 15 November 1935, n°. 576); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
3 December 1935, n°. 59) ; 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
ttoemden Ministe r van 19 December 1935, n° . 
2-0398, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: .. 
, I. het Cr isis-Akkerbouwbesluit 1934 te Wij
zigen in dier voege, dat: 
· A. in artikel 1, onder 10°, in stede van de 
woorden: ,,verwerking of bewerking" 
' worden gelezen de woorden : 

bewerking of verwe1·king"; 
· B. in de artikelen 2 en 4 in stede van de 

woorden: 
' ,,al dan ni et verwerkte peul vruchten" wor
den gelezen de woorden : 

ar dan nie t bewerkte of verwerkte pe ul . 
Vr~;ch ten" ; 

C. in artikel 3 in stede van de zinsnede: 
,,voorts a lle producten (afval- en bijproduc

ten daaronder begrepen) , verkregen door of 
bij verwerking of bewerking van ta!,ve, . have~·• 
rogge, gerst, maïs of een ig ander in dit arti
kel genoemd cr isisproduct," 
' wordt gelezen de zinsnede: .. . 
, ,,voorts van al le door of b1J bewerking of 
verwerking van tarwe, rogge , haver, gerst, 
maïs en eenig a nder in di t artikel genoemd 
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crisi sproduct verhegen producten, met inbe
grip van bijproducten en afvallen,"; 

D. in a r t ikel 5 voor het woord "aardappel
meel" vervall en de woorden: 

,,al da n niet verwerkt of bewerkt", 
E. na artikel 7 wordt ingevoegd een nieuw 

artikel 7a, l u idende a ls volgt: 
"Art . 7a. 1. De krachtens de artikelen 2 

en 4 van di t beslui t door Onzen Minister als 
monopoliehoudster aan te wijzen crisisorgani
saties mogen de in die artikelen bedoelde mo
nopolieproducten niet invoeren, onder cheiden
lijk ui tvoeren, dan na ten aanzien van deze 
producten mono pol ie-overeenkomsten te hebben 
aangegaan, waarbij deze producten door haar 
zijn gekocht en wederom verkocht met inacht
neming van het daartoe vastgestelde prijsver
chi l. 

2. De in het vor ig I id bedoeld monopolie
overeenkomsten kunnen door de in dat lid be
doelde crisisorganisaties slechts worden aange
gaan met bij haar toegelaten georganiseerden. 

3. Voorzoover krachtens de artikelen 2 en 
4 van dit besluit door Onzen Minister als 
monopo liehoudster is aangewezen de Stichting 
N ederlandsche Akkerbouwcentra le, gevestigd 
te 's-Gravenhage, moeten de in het vorig lid 
bedoelde, bij deze Stichting toegelaten geor
ganiseerden tevens zijn ingedeeld in door Ons 
aan te wijzen groepen van geoi'ganiseerden, 
welke kunnen verschillen naar gelang van: 

a. den invoer of den uitvoer; 
b. de versch illende monopol ieproducten."; 
F. artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 9. 1. H et telen van aardappelen, an

dere dan vroege aardappelen in den zin van 
het Crisis-Tuinbouwbesluit 1936 I , op ·eene 
oppervla kte , van meer dan 10 Aren per be
drij f, is verboden, tenzij met een door of van
wege Onzen M inister te verleenen vergunning, 
met dien verstande, dat aan een teler slechts 
óf een vergunning voor het telen van aard
appelen met bestemm ing tot leve,·ing aan aard
appelmeelfabrieken, àf een vergunning voor 
het telen van andere aardappelen verleend 
kan worden. 

2. Onze Minister stel t vast het model van 
de vergunning, hetwelk versch ill end kan zijn 
naar gelang van de soort der aardappelen, 
naar gelang van de grondsoort, waarop en 
naar gelang van de bestemming, waartoe de 
aardappelen worden geteeld. 

3. De vergunning zal a lleen worden ve1·
leend: aan hen, die a ls georganiseerden bij 
één of meer der door Onzen Minister daartoe 
aan te wijzen crisis-organisaties zijn toegela
ten , voor zoover zij ten behoeve van het fonds 
aan een dier cr isis-organisaties, als vertegen
woordi gster van dat fonds hebben betaald -
of op de door Onzen Min iste r aan te geven 
wijze de verplichting hebben aangegaan om te 
betalen - een bedrag, hetwelk op door Onzen 
Minister vast te steil en gronds] ag wordt be
rekend over de bij de vergunning toegewezen 
oppervlakte, voor zoover deze overschrijdt een 
door Onzen Minister te bepalen oppervlakte, 
welke verschillend kan zijn naar gelang varr 
de grootte der bij de vergunning toegewezen 
oppervlakte en naar gelang van de grondsoort, 
waarop de aardappelen worden geteeld. 

4. De vergunning zal alleen gelden voor 
het bedrijf, vermeld in het bewijs der vergun• 

78 
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ning en tot een oppervlakte aan eiken teler 
volgens door Onzen Minister te stell en regelen 
door een der in het vorig lid bedoelde crisis
organisaties toe te wijzen in verband met de 
door Onzen Minister te bepalen grootte der 
oppervlakte, die in totaal voor het telen van 
aardappelen kan worden bestemd. 

5. Voor zoover betreft aardappelen, welke 
worden geteeld met bestemming tot levering 
aan aardappelmeelfabrieken ter verwerking tot 
aardappelmeel , kan Onze Minister bepalen, 
dat vrijstelling wordt verleend van de beta
ling, in het derde lid van dit artikel be
doeld." ; 

G. artikel 25, lid 2, voor het woord "mits" 
wordt gelezen als volgt : 

"2. De verbodsbepaling, in het voorgaande 
lid vervat, geldt niet voor hen, die als ge
organiseerden zijn toegelaten bij een daartoe 
door Onzen Minister aan te wijzen crisis
organisatie," ; 

H. het intitulé van § 11 wordt gelezen a ls 
volgt: 

,,§ ll. Van het bewerken of verwerken van 
peulvruchten."; 

I. artikel 26 vervalt; 
K. artikel 27 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 27. Het op nader door Ons te bepalen 

wijzen bewerken of verwerken van peuvruch
ten in gezamenlijke hoeveelheden boven een 
door Onzen Minister te bepalen aantal kilo
grammen is slechts toegestaan: 

a. aan hen, di e als georganiseerden zijn toe
gelaten bij een daartoe door Ons aan te wijzen 
crisisorganisatie en zijn ingedeeld in één of 
meer der door Ons aan te wijzen groepen van 
georganiseerden, en 

b. indien de betrokkene in het bezit is van 
een overeenkomstig door Ons te stellen rege
len te verstrekken vergunning."; 

L. voor artikel 28 wordt ingevoegd een 
nieuw inti tulé, luidende als volgt: 
,, § lla. V an het verwerken van oliehoudende 
zaden, pitten en noten tot veevoeder en van 

het voorhanden of in voorraad hebben van 
tot veevoeder verwerkte oliehoudende 

zaden, pitten en noten."; 
M. artikel 29 na het woOl'd "georganiseer

den" wordt gelezen als volgt : 
"zijn toegelaten bij een daartoe door Onzen 

Minister aan te wijzen Crisis-Organisatie."; 
N . na artikel 30 wordt ingevoegd een nieuw 

intitulé en drie nieuwe artikelen, luidende 
als volgt: 
§ 12a. Van het voorhanden of in voorraad 

hebben van gekleurde rijstgries en gekleurd 
r ij stgriesmeel en van het bewerken van 

rijstgries en rijstgriesmeel. 
Art. 30a. Voor het, op een door Onzen Mi

nister vast te stellen datum, voorhanden of in 
voorraad hebben boven een door dien Minister 
te bepalen aantal kilogrammen van gekleurde 
rijstgri es of gekleurd rij stgriesmeel, wel ke naar 
het oordeel van een door dien Minister aan te 
wijzen crisisorganisatie gelijkenis vertoont met 
tarwegriesmeel , is de houder verschuldigd aan 
bedoelde crisisorganisatie als vertegenwoordi
ger van het Fonds een door di en Minister vast 
te stellen bedrag per door dezen daarbij te 
bepal en eenheid. 

Art. 30b. Het bewerken van rij stgries of 
rijstgriesmeel op zoodanige wijze, dat dit pro-

duet nà deze bewerking naar het oordeel van 
de in het vorig artikel bedoelde crisis-organi
satie gelijkenis vertoont met tanvegriesmeel , 
is slechts toegestaan: 

a. aan hen, die als georganiseerden zijn toe
gelaten tot bedoelde crisis-organisatie; 

b. nadat betaald is, dan wel - met goed
vinden van bedoelde crisis-organisatie - de 
verplichting is aangegaan te zullen betalen, 
het in het volgend artikel bedoelde bedrag. 

Art. 30c. Voor het bewerken van rijstgries 
of rijstgriesmeel op zoodanige wijze, dat dit 
product nà deze bewerking naar het oordeel 
van de in artikel 30a van dit besluit bedoelde 
cris is-organisatie gel ijkenis vertoont met tarwe
griesmeel, is de bewerker verschuldigd aan 
bedoelde crisis-organisatie als vertegenwoor
diger van het Fonds een door Onzen Minister 
vast te stellen bedrag per door dezen daarbij 
te bepalen eenheid ."; 

II. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 23sten December 1935 . 
WILHELMINA. 

De M inister van Lanàbouw en Visscherij. 
L. N . Deck ers. 
( Uitgeg . 30 Dece1nbe,· 1935.) 

s. 787. 

23 Deoeviber 1935. BESLUIT, houdende: 
a. intrekking van het Crisis-Bloemen

teeltbesluit 1934 I; 
b . toepassing van de artikelen 91 12, 13 

en 14 van de Landbouw-Crisiswet 1933, 
van het Crisis-Organisatiebesluit 1933, het 
Crisis-Heffingsbesluit 1933 en het Crisis
Monopoliebesluit 1933 op producten van 
de bloementeelt en op bloembollen. 

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

Landbouw en Visscherij van den 15den No
vember 1935, n°. 16423, AfdeeUng L andbouw
Crisis-Aangelegenheden; 

Gelet op de artikelen 9, 12, 13 en 14 van 
de Landbouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Orga
nisatiebesluit 1933, het Cr isis-Heff ingsbesluit-
1933 en het Crisis-Monopol iebesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Comm issie, bedoeld in 
artikel 27 van êle Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 5den November 1935, n° . 
556); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 3den December 1935, 11°. 62); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Landbouw en Visscherij van den 20en 
December 1935, n° . 20412, Afdeeling Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . in te trekken het Cris is-Bloementeelt

besluit 1934 I; 
B . vast te stellen voor het tijdvak, ingaande' 

op den dag van inwerkingtreding van dit be
sluit en eindigende met ingang van den 1 
J anuari 1937, hetgeen volgt: 

Art. 1. Dit besluit neemt over de termino-
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logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933, van het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 en van het Crisis-Monopoliebesluit 1933 
en verstaat voorts onder: 

1 °. ,,producten van de bloementeelt": Sier
gewassen, die in blad-, bloem- of vruchtdra
genden t.oestand met het oog op de sierwaarde 
geheel of gedeeltelijk worden geleverd , met 
uitzondering van: 

a. bolgewassen, voor zoover geen bollen van 
hyacinthen, tulpen of narcissen, 

b. knolgewassen, 
c. wortelstokgewassen, 
d. winterharde houtgewassen, 
e. vaste planten, 
voorzoover deze in hun gehee l worden ge

leverd, niet als grondstof voor het e igen bloe
misterijbedrijf worden gebezigd, noch worden 
vervroegd of verlaat in koel- of trekruimten; 

2°. ,,bol bloemen": bloemen van hyacinthen, 
tulpen en narcissen, die worden gekweekt op 
den kouden grond; 

3°. ,,het kweeken van bolbloemen in ge
mengd bedrijf": het kweeken van bolbloemen, 
terwijl tevens bollen worden geteeld om deze 
uiteindelijk te verhandelen; 

4°. ,,overige producten van de bloemen
teelt": producten van de bloementeelt met 
uitzondering van bolbloemen, die in gemengd 
bedrijf worden gekweekt; 

5°. ,,vergunning": de vergunning, bedoeld 
in artikel 2, lid 1, van dit besluit; 

6°. ,,Centrale": een door Onzen Minister 
aan te wijzen cr isis-organisatie ; 

7°. ,,aangeslotene": hij, die als georgani
seerde is aangesloten bij de Centrale en is 
toegelaten t.ot de groep kweekers van produc
ten van de bloementeelt; 

8°. ,,kweeken in bedrijf van producten van 
de bloementeelt": het kweeken van producten 
van de bloementeelt, tenzij aannemelijk wordt 
gemaakt, dat het kweeken niet geschiedt om 
deze producten uiteindelijk geheel of gedeelte
lijk te verhandelen; 

9°. ,,soorten": soorten, variëteiten, kwali
teiten en maten. 

2. 1. Het kweeken in bedrijf van produc
ten van de bloementeelt is verboden, tenzij 
door een aangeslotene en met een door of van
wege Onzen Minister te verleenen vergunning. 

2. Het verbod, gesteld in het vorig lid, 
geldt niet ten aanzien van een kweeker, te 
wiens opzichte aannemelijk is, dat sinds 1934 
zijn oogst aan bollen van hyacinthen, aan bol
len van tulpen en aan bollen van narcissen 
geheel of ten deele heeft gediend voor andere 
doeleinden dan a ls grnndstof voor zijn eigen 
trekkersbedrijf, voor zoover betreft de met deze 
producten beteelde oppervlakte. 

3. Onze Minister stelt vast het model der 
vergunning, hetwelk verschi ll e nd is naar ge
lang het kweeken van bolbloemen in gemengd 
bedrijf, dan wel kweeken van overige produc
ten van de bloementeelt betreft. 

3. 1. De vergunning wordt uitslui tend ver
leend aan dengene, die als georganiseerde is 
aangesloten bij de Centrale en door haar is 
toegelaten tot de groep kweekers van produc
ten van de bloementeelt. 

2. Tot de in h et vorig lid bedoelde groep 
wordt door de Centrale toegelaten degene, di e 
in 1933 in bedrijf producten van de bloemen-

teelt kweekte en kan worden toegelaten de
gene, die aan dit vereischte niet voldoet. 

4. 1. De vergunning voor het kalenderjaar 
1936 wordt niet verleend, dan nadat de aan
geslotene: 

a. heeft betaald of met en ten genoegen 
van de Centrale een regeling heeft getroffen 
voor de betaling van de ten aanzien van het 
kalenderjaar 1934 jegens de Centrale aange
gane schulden; 

b. aan de Centrale heeft betaald ten be
hoeve van het Fonds een door Onzen Minister 
vast te stell en bedrag per door hem te bepa
len oppervlakte-eenheid , over de oppervlakte, 
vermeld in het bewijs der vergunning, dan wel 
met en ten genoegen der Centrale ten aanz ien 
dier betal ing een regeling heeft getroffen. 

2. Het in het vorig lid bedoelde bedrag 
kan verschillend zijn: 

a. voor verschillende districten ; 
b. voor de verschillende teeltwijzen; 
c. voor verschillende soorten van de te 

kweeken producten; 
d. voor den onderscheiden aard der bedrij

ven. 
5. De vergunning geldt uitsluitend: 
a. voor den duur van een kalenderjaar met 

uitzondering van den tijd gedurende welken 
de persoon, vermeld in het bewijs der vergun
ning, niet voldoet aan de vereischten voo1· het 
uitreiken der vergunning gesteld, nadat hij in 
gebreke is gesteld; 

b. voor den persoon van den aangeslotene, 
vermeld in het bewijs der vergunning; 

c. voor het perceel of de perceelen gronds, 
vermeld in het bewijs der vergunning of in 
eenig ander door of vanwege Onzen Minister 
uitgereikt bewijsstuk, op grond van door de 
Centrale, ingevolge door Onzen Minister te 
stellen regelen, goedgekeurde opgave van den 
aangeslotene; 

d. voor de soorten, vermeld in het bewijs 
der vergunning. 

6. 1. De vergunning voor het kweeken van 
bolbloemen in gemengd bedrijf moet inhouden 
de oppervlakte gronds, waarop door den in de 
vergunning genoemden persoon deze producten 
mogen worden gekweekt, welke oppervlakte 
wordt berekend naar een door Onzen Minister 
vast te stellen percentage van de door den 
betrokken kweeker in het jaar 1933 met deze . 
producten beteelde oppervlakte, welk percen
tage verschillend kan zijn voor de verschil
lende soorten bolbloemen. 

2. De oppervl a kte grond, bedoeld in het 
vorig lid, kan voor de onderscheiden soorten 
bolbloemen afzonderlijk worden berekend door 
toepassing van het (de) in dat lid bedoelde 
percentage(s) op de door den betrokken kwee
ker in het jaar 1933 met de onderscheiden 
producten beteelde oppervlakten. 

7. 1. De vergunning voor het kweeken van 
overige producten van de bloementeelt moet 
inhouden: 

A. de oppervlakte gronds, waarop door den 
in de vergunning genoemden persoon deze 
overige producten van de bloementeelt mogen 
worden gekweekt, berekend naar een door 
Onzen Minister vast te stellen percentage van 
de door hem in het jaar 1933 met deze pro
ducten in bedrijf beteelde oppervlakte onder 
aftrek van de oppervlakte in 1933 met bollen 
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van hyacinthen, tulpen en narcissen beteeld. 
Deze aftrek wordt niet toegepast, wanneer 
sinds 1934 de geheele oogst aan bollen van 
de met deze producten beteelde oppervlakte 
a ls grondstof voor het eigen trekkersbedrijf 
diende. 

B. de t ij dvakken, gedurende welke door den 
in de vergunning genoemden persoon onder
scheidenl ijk op de a l dan niet met losse ra
men bedekte open gronden of in de al dan 
niet verwarmde kassen, bakken en waren
huizen producten van de bloementeelt mogen 
worden gekweekt, welke tijdvakken gelijk zijn 
aan de overeenkomstige tijdvakken in 1933. 

2. Onze Minister is bevoegd te bepalen, 
dat de oppervlakte gronds, bedoeld in het 
eerste lid, onder A, voor de onderscheiden 
soorten producten van de bloementeelt en de 
onderscheiden teeltwijzen, bedoeld in het eer
ste I id, onder B , volgens door hem te stellen 
regelen, afzonderlijk wordt berekend door toe
passing van het in het eerste I id, onder A , 
bedoelde percentage, hetwelk verschillend kan 
zijn voor de onderscheiden producten en teelt
wijzen, op de door den betrokken kweeker in 
het jaar 1933 zoodanig bekweekte oppervlakte. 

8. 1. In afwij king van het bepaalde in het 
eerste lid van de twee voorgaande a rtikelen 
van dit besluit, kan voor dengene, die tot de 
groep kweekers van producten van de bloe
menteelt is toegelaten en die in 1933 niet in 
bedrijf producten van de bloementeelt kweek
te, door of vanwege Onzen Minister tevens de 
oppervlakte van de a l dan niet met losse rnmen 
bedekten open grond, de a l dan niet verwarm
de bakken, kassen en warenhuizen, welke mag 
worden bekweekt, a lsmede de tij dvakken, ge
durende dewelke mag worden gekweekt, wor
den vastgesteld. 

2. In afwijking van het in het eerste l id , 
onder B, van het in het voorgaande artikel 
bepaalde kan door of vanwege Onzen Minister 
in de daarvoor naar zijn oordeel in aanmer
king komende gevall en, of g roepen van ge
vallen , tevens vergunning worden verleend 
tot het kweeken gedurende andere tijdvakken. 

3. Bij toepassing van het in de voorgaande 
leden van dit artikel bepaalde kunnen aan de 
betrokkenen onder goedkeuring van Onzen 
Minister voorwaarden worden gesteld, welke 
voorwaarden mede kunnen inhouden het be
talen van een door hem te bepalen geldsom 
aan de Centrale ten behoeve van het fonds . 

9. 1. Het is den georganiseerde, wien een 
vergunning voor het kweeken van bolbloemen 
in gemengd be drijf is ve rl eend , verbode n deze 
bloemen te snijden . 

2. Het verbod, gesteld in het vor ig lid 
geldt niet, indien het onderste gedeelte van 
de bloemstengel of een gedeelte van de bol , 
als nader door Onzen Minister aan te wijzen, 
mede wordt afgesneden. 

3. Het gedeelte, bedoeld in het vorig lid , 
kan door Onzen Minister voor de onderschei• 
dene soorten bolbloemen verschillend worden 
aangewezen. 

10. Volgens door Onzen Minister nader te 
stellen regelen en onder door hem te bepalen 
voorwaarden kan: 

1. de vergunning geheel of gedeeltelijk 
worden overgeschreven op een of meer andere 
perceelen dan waarvoor de vergunning geldt ; 

2. de vergunning gehee l of gedeel tel ijk 
worden overgedragen op naam van een ande
ren aangeslotene. 

ll . In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 3 van dit besluit, kan door Onzen Mi
nister een vergunning worden onthouden aan 
dengene, die de belangen van derden, tot den 
grond gerechtigden, emst.ig hee ft geschaad, 
doordat hij als kweeker niet die zorg heeft 
aangewend, welke redelijkerwijze mocht wor
den verwacht. 

12. Voor de tijdvakken, aanvangende en 
eindigende op nader door Ons te bepalen da
gen is de in- en uitvoer van producten van 
de bloementeelt verboden aan andere dan een 
door Onzen Minister aan te wijzen monopolie
houder. 

13 . De aanvang en het einde van de in het 
vorig artikel bedoelde tijdvakken kunnen ver
schillend worden bepaald, ten aanz ien van 
den in- en uitvoer, de verschillende in dat 
artikel bedoelde producten de versch illende 
soorten van die producten en voor de verschil
lende landen van in- of uitvoer. 

14. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den t itel "Crisis-Bloementeeltbesluit 
1935 I" en treedt in werking met ingang van 
den tweeden dag na dien zij ner a fkondiging. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van di t besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k ers. 
( Uitgeg. 28 Decenib.er 1935.). 

s. 788. 

23 Deoe,nbe-r 1935. BESLUIT tot intrekking 
van het Crisis-Boomkweekerijbesluit 1934 I 
en tot toepass ing van de artikelen 9, 12, 
13 en 14 van de Landbouw-Crisiswet 1933, 
van het Cris is-Organisatiebesl uit 1933, het 
Crisis-Heffingsbesluit 1933 en het Crisis
Monopoliebe luit 1933 op producten van 
de boomkweekerij. 

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

Landbouw en Visscherij van den 15den No
vember 1935, n° . 16421, Afdeeling Landbouw-
Crisis-Aangelegenheden; · 

Gelet op de artikelen 9, 12, 13 en 14 van 
de Landbouw-Cri s iswet 1933, het Crisis-Orga
nisatiebesluit 1933, het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 en het Cr isis-Monopoliebes luit 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 5den November 1935, n° . 
557); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den l 0den December 1935, n°. 50) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Landbouw en Visscherij van den 20 
December 1935, n°. 20459, Afdeeling Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te trekken het Crisis-Boomkweekerij 

besluit 1934 I; 
B. vast te stell en voor het tijd vak, ingaan-
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de op den dag va n inwer kingtreding van dit 
beslui t en e indigende met ingang van 1 J a
nuari 1937, hetgeen volgt: 

Art. J. Dit besluit neem t over de term ino
logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
beslu it 1933, van het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 en van he t Cri sis-Monopoliebesluit 1933 
en versta at voorts onder : 

1 °. ,,producten van de boomkweekerij": 
winte rharde gewassen, die in hun geheel , in 
levenden staat, al clan niet in pot of kuip, a l 
cla n niet in trek- of koelrui mten vervroegd 
of ver! aat, worden gel evercl ; 

2°. ,, de vergunning" : de vergunning , be
doeld in artikel 2 van di t beslui t; 

3°. ,,Centra le" : een door Onzen Minister 
aan te wijzen cri sis-organisat ie; 

4° . ,,aangeslotene" : hij , d ie a ls georgani
see rde is aangesloten bij de Centrale en is 
toegelaten tot de groep kwee kers van produc
ten van de boomkweekerij . 

2. l. H et kwee ken van producten van de 
boom kweekerij is verboden, tenzij met door of 
vanwege Onzen Mi nister te verleenen vergun
ning. 

2. H et verbod , gesteld in het vorig I iel , 
geldt n iet ten aa nzien van een kweeker te 
wi ens opzich te het aannemel ij k is, dat hij n iet 
kweekt om de te verkrijgen producten ui tein
delij k geheel of gedeeltelij k te verha ndelen. 

3. Onze Minister ste lt h et model van de 
vergunning vast. 

3. 1. De vergunning word t u itslui tend ver
leend aan cl engene, di e al s georganiseerde is 
aangesloten bij de Cent ra le en door haar is 
toegelaten tot de groep k-weekers van produc
ten van de boomkweekerij. 

2. Tot de in het vo rig l id bedoelde g roep 
word t door de Centra le toegelaten, degene, 
di e op 1 J u ni 19 34 producten van de boom
kweeker ij kweekte en kan worden toegelaten 
degene, die aan di t vere isch te n iet voldoet. 

4. 1. De vergunning voor het kalenderjaar 
1936 wordt niet verl eend, dan nadat de aan
geslotene : 

a. heeft betaal cl of met en ten genoege van 
de Centrale een regeling h eeft getroffen voor 
de betal ing van de ten aanz ien van het ka
lender jaar 1934 jegens de Centrale aangegane 
sch ulden; 

b . aan de Centra le, ten behoeve van het 
fonds, heeft betaald een door Onzen Mi nister 
vast te stell en bedrag pe r door hem te bepalen 
oppervlakte eenheid , over de oppervl akte, 
vermeld in het bewijs de r ve rgunning cl an wel 
met en ten genoege de r Cent ra le ten aanzien 
de r betaling een regel ing heeft get roffen. 

2. H et in vori g l id bedoelde bed rag ka n 
versch ill end zijn: 

a. voor verschill ende soor ten , vari ëteiten en 
kw a l i t.eiten van d e te kweeken producten ; 

b. voor de verschill ende d istricten. 
5. De vergunni ng geldt ui ts lui tend: 
a. voor den duu r van een kalenderjaar met 

u itzonder ing van den tijd gedurende welken 
de persoon, vermeld in het bewijs der vergun
ning, niet voldoet aan de vere ischten voor het 
uitre iken de r vergunning gesteld , nadat hij in 
gebreke is gesteld ; 

b. voor den persoon van den aangeslotene, 
vermeld in het bewijs der ve rgunni ng; 

c. voor het perceel, of de perceelen gronds, 

vermel d in het bewijs der vergunn ing of in 
eenig ander door of vanwege Onzen Minister 
u itgere ikt bewijsstuk, op grond van door de 
Centrale, ingevolge 'door Onzen M inister te 
stell en regelen, goedgekeurde opgave va n den 
aange lotene; 

d. voor de soorten, ve rmeld in het bewijs 
der ve rgunn ing. 

6. l. De vergunning moet inhouden de op
pervlakte gronds, waarop door den in de ver
gunning genoemden per onen producten va n 
de boomkweekerij mogen worden gekweekt, 
welke oppervlakte wordt berekend naa r een 
door Onzen Min ister vast te steil en percentage 
van de door den betrokken kweeker op 1 J uni 
1934 met deze producten beteelde oppervlakte, 
welk percentage verschi ll end kan zij n voor de 
verschillende soorten en vari ëte iten deze r pro
ducten. 

2. Onze Minister is bevoegd te bepalen, dat 
de oppervl akte g ronds, bedoeld in het vorig 
1 iel, vo lgens door hem te stellen regelen voor 
de ondersche iden soorten en var iëteiten van 
de producten van de boomkweekerij a fzonder
lij k wo rdt berekend door toepass ing van het 
(de) in dat lid bedoelde percentage (s) op de 
door den betrokken kweeker op 1 J un i 19 34 
met de onderscheiden producten betee lde op
perv Ia kten . 

7. l. In a fwijk ing van het bepaalde in het 
voorgaande a rtikel kan door of vanwege On
zen Minister voor cl engene, di e is toegelaten 
tot de g roep kweekers van producten van de 
boomkweekerij en die op 1 Juni 1934 niet 
producten va n de boomkweekerij kweek te, de 
oppervla kte gronds worden va tgestelcl , welke 
door den toegelatene mag worden bekweekt 
met de onderscheiden door of va nwege Onzen 
Min ister aan te wijzen oor ten en var iëte iten 
der p roducten. 

2. Bij toepass ing van het in het vo rig lid 
van d it a rtikel bepaalde kunnen aa n de be
trokkenen onder goedkeuring van Onzen Mi
nister voorwaarden worden gestel cl, welke 
voorwaarden mede kunnen inhouden het be
talen van een door hem te bepalen geldsom 
aan de Centrale, ten behoeve va n het fo nds. 

8. Volgen door Onzen Mi nister nade r te 
stell en regelen en onder door hem te bepalen 
voorwaarden kan: 

l. de vergunning geheel of gedee ltelij k 
worden overgeschreven op een of meer andere 
perceelen clan waarvoor de vergunning ge ldt; 

2. de ve rgunning geheel o f gedeeltelij k 
worden overgedragen op naam van een an
deren aangeslotene. 

9. In a fw ij king van het bepaalde in artikel 
3 van d it beslui t, kan door Onzen Minister 
een ve rgunn ing worden onthouden aan· den
gene, d ie de bela ngen van derden, tot den 
grond gerech tigden , e rn t ig h eeft gesch aad , 
doordat hij als kweeker n iet di e zorg heeft 
aangewend, welke redelijkerwijze mocht wor
den verwach t. 

10 . Voor de tij dva kken, aanvangende en 
eind igende op nader door Ons te bepalen da
gen, i de in- en uitvoer van producten van 
de boomkweekerij verboden aa n andere dan 
een door Onzen M iniste r aan te wij zen mo
nopol iehoucler . 

11. De aanvang en het einde va n de in het 
vorig artike l bedoelde tijdva kken kunnen ver-
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schillend worden bepaald, ten aanzien van den 
in- en uitvoer, de verschillende in dat artikel 
bedoelde producten, voor de versch illende 
soorten, variëteiten, kwaliteiten en maten van 
die producten en voor de verschillende landen 
van in- of uitvoer. 

12. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel "Crisis-Boomkweekerijbesluit 
1935" en t1·eedt in werking met ingang van 
den tweeden dag na dien der afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 23sten December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Vissche1'ij, 
L. N. D ec k e r s. 

(Uitr1eg. 28 Dece·,nber 1935.) 

s. 789. 

24 Dece1nbe1· 1935. BESLUIT tot vaststelling 
van het Crisis-Akkerbouwgroepenbesluit 
1936. 

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

Landbouw en Visscherij van 15 - November 
1935, n°, 17256, Afdeeling L andbouw-Crisi -
Aangelegenheden; 

Gelet op a rtikel 11 van het Crisis-Organi
atiebesl uit 1933, zooals dit laatstel ijk is ge

wijzigd en op het Cris is-Akkerbouwbesluit 
1934 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 15 November 1935, n° . 577); 

Gehoord den Raad van State (advies van 3 
December 1935, n°. 59); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 December 1935, n°. 
20402, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

§ l. Inl eidende bepaling. 
Art, l, Dit besluit neemt over de termino

logie van het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934 
en verstaat voorts onder "het Besluit": 

het Cr isis-Akkerbouwbesl uit 1934. 

§ 2, Van den in- en ttitvoer, 
2. De groepen van georganiseerden, als be

doeld in artikel 7a, lid 3, van het besluit zijn : 
a. voor zoover betreft den in voer van brood

tarwe: de groep van importeu rs van brood
tarwe ; 

b. voor zoover betreft den invoer van 
brouwgerst: de groep van importeurs van 
brouw gerst; 

c. voor zoover betreft den invoer van zaai
grnnen: de groep van importeurs van zaa i
granen · 

d , v~r zoover betreft den invoer van an
dere tarwe clan brood- en zaa i tarwe: cle groep 
van importeurs van tarwe; 

e, voor zoover betreft den invoer van an
dere granen clan tarwe, brouwgerst en zaaigra
nen: de groep van importeurs van grnnen; 

/. voor zoover betreft den invoer van aa rd
appelen: de groep van importeurs van aard
appelen; 

g, voor zoover betreft den uitvoer van 
aardappelen: de groep van exporteurs van 
aardappelen; 

h. voor zoover betreft den invoer van a l 
dan niet bewerkte of verwerkte peulvruchten : 
de groep van importeurs van peul vruchten; 

i . voor zoover betreft den uitvoer van al 
dan niet bewerkte of verwerkte peulvruchten: 
de groep van exporteurs van peul vruchten; 

k. voor zoover betreft den invoer van a l 
dan niet bewerkt of verwerkt griendhout en 
riet, benevens daarop gelijkende waren: de 
groep van importeurs van griendhout en riet; 

l. voor zoover betreft den uitvoe1· van al 
dan niet bewerkt of verwerkt griendhout en 
riet, benevens daarop gelijkende waren: de 
groep van exporteurs van griendhout en riet. 

3. In elk der in artikel 2 van dit besluit 
bedoelde groepen kan slechts worden ingedeeld 
die georganiseerde, die onderscheidenlijk zijn 
beroep of bedrijf maakt van: 

a. voor zoover betreft de groep van impor
teurs van broodtarwe: het invoeren in Neder
land van tarwe om deze in Nederland te ver
handelen of in zijn bedrijf te bewerken of te 
verwerken voor brooclbereidingsdoeleinden ; 

b. voor zoover betreft de groep van impor
teurs van brouwgerst: het invoeren in Neder
land van gerst om deze in Nederland te ver
handel en voor brouwdoeleinden of in zijn be
drijf te verwerken tot brouwmout, bestemd 
voor de bereiding van bier, en die a ls zoodani g 
is erkend door de door de Vereeniging Natio
naal Comité van Broüwgerst, gevestigd te 
,vageningen , ingestelde Brouwgerst-Import
Commissie. of door eenige andere door Ons aan 
te wijzen instelling; 

c. voor zoover betreft de groep van impor
teurs van zaaigranen : het invoeren in Neder
] and van granen om deze in 1 ederland te ver
handelen voor zaai doeleinden; 

d. voor zoover betreft de groep van impor
teurs van tarwe : het invoeren in N ederland 
van tarwe om deze in Nederland te verhande
len of in zijn bedrijf te bewerken of te ver
werken voor andere dan de onderscheidenlijk 
onder a en c van dit artikel bedoelde doel
einden, en die tevens is aange loten bij de 
Stichting Graanhandelsbelangen, gevestigd te 
Rotterdam, en bij die Stichting is ingedeeld 
in de groep van importeurs; 

e. voor zoover betreft de groep van impor
teurs van granen: het invoeren in Nederland 
van granen om deze in Nederland te verhan
delen of in zijn bedrijf te bewerken of te ver
werken voor andere dan de onderscheidenl ijk 
onder a, b, c en d van dit artikel bedoel de 
doeleinden, en tevens is aangesloten bij de 
Stich ting Graanhandelsbe la ngen, gevest igd te 
Rotterdam, en bij die Stichting is ingedeeld 
in de groep van importeurs; 

/. voor zoover betreft de groep van impor
teurs van aardappelen: het invoeren in Neder. 
land van aardappelen om deze in ederlancl 
te verhandelen of in zijn bedrijf tot andere 
producten te verwerken ; 

g. voor zoover betreft de groep van expor
teurs van aardappelen: het uitvoeren uit N e
derland van aardappelen; 

h . voor zoover betreft de groep van impor
teurs van peulvruchten: het invoeren in N e
derland van al dan niet bewerkte of verwerkte 
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peulvruchten om deze in Nederland te ver
handelen voor zaaidoeleinden dan wel hetzij 
onbewerkt, hetzij in zijn bedrijf op eenigerlei 
wijze bewerkt of verwerkt, te verhandelen voor 
m enschelijk gebruik of voederdoele inden; 

i . voor zoover betreft de groep van expor
teurs van peulv1·uchten: het uitvoeren uit 

· Nedei·land van al dan niet bewerkte of ver
werkte peulvruchten; 

k. voor zoover betreft de groep van impor
teurs van griendhout en riet: het invoeren in 
Nederland van al dan niet bewe1·kt of ver
·werkt griendhout of riet, van welke soort dan 
ook, of van producten, door Onzen M inister 
ingevolge artikel 1 , 5°, onder b, van de wet 
aangewezen of aan te wijzen a ls op genoemde 
cr isisproducten gelijkende waren, om deze in 
Nederland te verhandelen of in zijn bedrijf te 
bewerken o[ tot andere producten te verwer
ken; 

l. voor zoover betreft de groep van expor
teurs van g riendhout en riet: het uitvoeren 
uit Nederland van al dan niet bewerkt of ver
werkt griendhout of riet, van welke soort dan 
ook, of van producten, door Onzen Minister 
ingevolge artikel 1, 5°, onder b, van de wet 
aangewezen of aan te wijzen a l op genoemde 
crisisproducten ge lij kende waren. 

§ 3. Van het bewerken of venverken van 
peutv,·uchten. 

4. De cr is is-organisatie, bedoeld in artikel 
2ï van het B esluit, is de Stichting N ederland
sche Akkerbouw-Centrale, gevestigd te 's-Gra
venhage. 

5. De groep van georganiseerden, als be
doeld in a 1'tikel 27 van het Besluit, is: de 
groep van bewerke,·s en verwerkers ,•an peul 
vruchten. 

6. In de in artikel 5 van dit beslu it be
doelde groep kan slechts worden ingedeeld die 
georganiseerde, die zijn beroep of bedrijf 
maakt van he t bewerken of verwerken van 
peulvruchten. 

§ 4. Algf1n eene bepaling. 

7. Onze Ministe r is bevoegd bij een ige 
ri sis-organisatie toegelaten georganiseerden, 

ook bij niet-voldoening aan de desbetreffende 
daartoe gestelde vereischten, in te deelen in 
eenige in dit besluit genoemde groep van ge
organi eerden dezer crisis-organisatie. 

§ 5. Slotbepaling. 

. Dit besluit, hetwelk geldt voor het tijd
vak, aanvangende met ingang van zijn inwer
kingtreding en eindigende met ingang van 1 
Januari 1937, treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afko n
diging en kan worden aangehaald onder den 
titel van: .,Cr is is-Akkerbouwgroepenbes lui t 
1936". 

Onze Mini ster van Landbouw en Visscherij is 
belast met de uitvoering van d it beslui t, het
welk in het Staatsblail zal worden geplaatst 
e n in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-G .-avenhage, den 24sten December 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Landbouw en Visscherij , 
L. N. Deck ers. 

(Uitgeg. 31 December 1935.) 

s. 790. 

27 December 1935. BESLUIT tot wijziging 
van het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I . 

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

Landbouw en Visscherij van den 15 Novem
ber 1935, n°. 17321, afdeeling Landbouw
Crisis-Aangelegenheden; 

Gelet op het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I, 
zooals dit laatstelijk gewijzigd is ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artike l 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 15 November 1935, n °. 580) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 3 December 1935, n°. 64) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 21 D ecember 1935 , 
n°. 20480, Afdee ling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Crisis-Zui velbes lui t 1935 I te wijzigen 

als volgt: 
1. in het bepaalde onder B het jaartal 

1936 te wijzigen in 1937 ; 
2. aan het slot van het bepaalde ouder 1 ° 

van artikel 1 toe te voegen de woorden "en 
gei ten boter" ; 

3. het bepaalde in het tweede lid van ar
tikel 4 te wijzigen en te doen luiden als volgt: 

"Tot de in het vorige lid bedoelde groep 
boterproducten kunnen door de Centra le 
slechts worden toegelaten: 

a. degenen, die op 1 Januari 1935 als boter
producent waren e rkend door de Vereeniging 
Crisis-Zuivel-Centrale of a ls houder van een 
inrichting tot het bereide n van boter bij ge
noemde Vereeniging waren ingeschreven; 

b. degenen, die, melkrnehouders zijnde, a ll e 
melk, hetzij voor e igen hui houdelijk gebruik, 
hetzij in eigen bedrijf voor veevoederdoelein
den aan,venden; 

c. degenen, die het bedrijf overgenomen of 
voortgezet hebben van een per oon, onder a 
of b bedoeld."; 

4. in het bepaalde in het derde I id van 
arti kel 4 het woord " bestemd" te wijzigen in 
,,geschikt"; 

5. het bepaalde in het vierde lid van ar
t ikel 4 vervalt; 

6. in het bepaalde in het eerste lid van ar
tikel 5 de zinsnede: ,.en aan schapenhouders 
voor de bereiding van schapenboter" te ver
vangen door het volgende: ,.en aan schapen
houders of aan geitenhouders voor de berei
ding van schapenboter of ge itenboter" ; 

7. het bepaalde in het vierde lid van ar
tikel 8 vervalt en de leden 5 en 6 worden ver
numme rd li d 4 en lid 5, terwijl in het vijfde 
lid , in plaats van " lid 5 onder b" wordt ge
lezen: ,. lid 4 onder b" ; 

8. in den aanhef van het bepaalde in ar
tikel 11 wordt het cijfer 1 geplaatst en wordt 
aan het slot een nieuw I id toegevoegd , het
welk luidt als volgt: 

,.2. Het verbod, gesteld in het vorige lid, 
geldt niet ten aanzien van smeerkaas of korst
looze kaas, welke ingevoerd is of bestemd is 
om te worden uitgevoerd."; 

9. het bepaalde in het derde lid van ar
tikel 12 vervalt en in plaats daarvan wordt 
dit I id gelezen a ls volgt: 
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" 3. Bij de toelating door Onzen Minister 
tot de in het eerste lid bedoelde groep is deze 
bevoegd voorwaarden te tellen, welke het be
reiden van melkproducten beperken tot door 
hem aan te wijzen soorten dier producten ." ; 

10. in het bepaalde in het derde l id onder e 
van arti ke i 14 wordt het lees tee ken aan het 
slot vervangen door een komma en worden 
toegevoegd de woorden: ,, tenzij het betreft 
margar ine B , bedoeld in artikel 20, lid 3 ; " ; 

ll. aan het slot van het bepaalde in het 
derde l id van artikel 14 wordt toegevoegd : 

,,/ . in zijn meng lokaal spijsol ie of spij svet 
voorhanden of in voorraad te hebben, a lsmede 
deze te verwerken in margar ine."; 

12. voor den aanhef van het bepaalde in 
artikel 22 word t het cij fer 1 geplaatst en wor
den tusschen de woorden "aangesloten en" en 
"tot de groep" ingevoegd ,de woorden: ,,hetzij 
door Onzen M inister, he.tzij door de Centra le" , 
terwijl aan di t bepaalde wordt toegevoegd een 
n ieuw lid, hetwelk lu idt als volgt: 

" 2. Tot de in het eerste l id bedoelde groep 
kunnen door de Centrale slechts worden toe
gelaten: 

a. degenen, die het si agersbedr ij f daadwer
kelij k u itoefenen; 

b. degenen, niet bedoeld onder a, die reeds 
vóór 1 J a nuar i 1935 uit hun bedrijf ze lf u it
gesmolten vet voorz ien van een merk of ge
dekt door een gele ideb il jet p lachten af te 
leveren." ; 

13. in het bepaalde in het tweede lid van 
artike l 25 wordt in plaats van de woorden: 
,,van de in het eerste lid bedoelde producten" 
gelezen: ,, van e!'n of meer der in het ee rste 
l id genoem de en bedoelde producten", terwijl 
wordt toegevoegd een njeuw Jid, hetwelk luidt 
a ls vo lgt : 

" 3. In afwij king van het bepaalde in het 
eerste I id is het ve rvaardi gen van de in dat 
1 id genoemde en bedoel de producten voor ge
bruik in e igen bakkerij toegestaan op voor
waarde, dat het vervaardigde product ten
minste een door Onzen Minister vast te stell en 
percentage glucose bevat." ; 

14. aan het slot van het bepaalde in het 
v ierde l id onder / van artikel 27 wol'dt de 
kommapunt vervangen door een komma en 
word t toegevoegd het navolgende: 

,,of, indien deze zich bev inden in bakkerijen , 
a lwaar zij vervaardigd zij n voor eigen ge
bru ik"; 

15. in het bepaal de in het zesde I id van 
a rtike l 27 worden de woorden "en uitslu itend 
voor'' vervangen door de woorde n ,,voorzoover 
het betreft" ; 

16. in het bepaalde in het tweede l id onàer 
u van artikel 28 verva ll en de woo rden " welk 
kenteeken verschill end ka n zij n voor ve rsch il 
lende producenten, a lsmede voor ver chi ll ende 
olietappers en versch ill ende importeurs" , a ls
mede het leesteeken, geplaatst aan het begin 
d ier zinsnede; 

17. het bepaal de onder b van het tweede 
l id van art ike l 28 wordt gelezen a ls volgt: 

" b. indien de waa r gedekt is door een door 
of vanwege de Centrale a fgegeven invoer- of 
ui tvoer . gele ideb il jet ; " ; 

18. he t achtste li d va n a rti kel 28 wordt ge
lezen als volgt : 

"8. Het aanbrengen van een ken tee ken, a l 
bedoeld in het tweede lid onder a, is slechts 
toegestaan aan hen, d ie a ls geo rganiseerden 
bij de Centrale zijn aanges loten en hetzij door 
Onzen Mi nister, hetzij door de Centra le, zij n 
toegelaten tot de groep ol ietappers of tot de 
groep importeurs van spijsolie o f aan toegela
tenen tot een der g roepen, bedoeld in de a r -· 
t ikelen 1 3, lid 1, 21, l id 1 , 23 , l id 1 onder a, 
24, lid 1 en 25, lid 1, zoomede aan toege
latenen tot de groep technische bedrij ven, be
doeld in artikel 37, lid 3 onder a, welk ken
teeken verschillend kan zijn voor de verschi l
lende toegelatenen tot evengenoemde groepen, 
a lsmede voor ieder d ier toege latenen verschil 
lend naar soort of naar bestem mi ng der 
waar"· 

19. · ~an het slot van artike l 37 wordt een 
nieuw lid toegevoegd, hetwelk lu idt a l volgt: 

,,3. Het bedrag, bedoeld in het eerste I id , 
is n iet verschu ldigd, ind ien ten genoegen va 11 
de Centrale wordt aangetoond: 

a. dat de aflevering gesch iedt aan een toe
gelatene tot de g roep tech nische bedrij ven of 
tot de groep, bedoeld in artike l 21, l id 1, tet· 
verwe rking in eigen bed rij f; 

b. dat de aflevering geschiedt aan een toe
gelatene tot de groep margar i nefabri kanten ; 

c. dat de a fl eve ri ng geschiedt ten rech t
strnekschen u itvoer, a lsmede te r proviandee
ring van aan uitkeeri ng onderworpen zeesche
pen. "; 

20. het tweede I id van artike l 38 vervalt; 
21 . in het bepaalde in artikel 39 worden 

de woorden : .,door uitsmelt ing" vervangen 
door de woorden "door eeni ge bewerking"; 

22. artike l 41 verval t en a rt ikel 40 wo1·dt 
genum merd 41; 

23. achter artikel 39 wo rdt ingevoegd een 
nieuw artikel, hetwe lk lu idt a ls volgt: 

,,A,·t . 40. 1. H et bedrag, bedoeld in de ar
t ike len 38 en 39, is niet verschuldigd, indien 
ten genoegen van de Centra le wordt aange
toond : 

a. dat de afleve ri ng geschiedt aan een toe
ge latene tot een der groepen, bedoeld in de 
a rt ike len 13, l id 1, en 21 , l id 1 , of tot de 
grnep techn ische bed rij ven, ter verwerking in 
e igen bedrij f ; 

b. dat de a fl evet·ing gesch ied t aan een toe
gelatene tot de groep houders van veemen ; 

c. dat de a fl evering geschiedt ten rech t
streekschen uitvoer, a lsmede ter provia ndee
ring van aan uitkl aring onderworpen zeesche
pen. 

2. Het bedrag, bedoe ld in het vorig l id, 
is mede ten aanz ien van een ige partij pijsvet 
niet verschu ld igd door dengene, d ie a fl eve rt, 
indien de ontvanger hem overlegt een door of 
vanwege de Centra le voor di e pa rt ij a fgegeven 
gele idebil jet, voor het verkrij gen waarvan de 
ontvanger of wel de daa rvoor versch uld igde 
heffi ng heeft voldaan of wel zich tegenover de 
Centra le voo r de betali ng daa rvan heeft ve r
bonden." . 

Dit bes lu it t reed t in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien zij ner a fkond i
g ing. 

Onze M iniste r va n Landbouw en V isscherij 
is belast met de uitvoer ing van d it bes t uit, 
hetwelk in het S taatsblad zal worden geplaatst 
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en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. Dec k ers. 

(Uitgeg. 30 December 1935.) 

s. 791. 

27 December 1935. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Amsterdam. van 27 ovember 1935, n°. 
791, strekkende: 

1 °. tot wijziging van de verordening tot 
regeling van het Openbaar Gewoon en Uit
gebreid Lager Onderwijs te Amsterdam; 

2°._ tot regeling van de wijze, waarop 
de h1ervoren onder 1 °. bedoelde wijziging 
zal worden ingevoerd. 

Gescho,·st tot 1 April 1936. 

s. 792. 

27 December 1935. BESLUIT betreffende in
werkingtreding van paragraaf 42 der wet 
van 29 No:vember 1935 (Staatsblad n°. 685) 
tot verlagmg van de openbare uitgaven. 

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

Staat, Minister van Defensie ad interim van 
21 De_cember 1935,_ VII•_ afdeeling no. 201 H; 

Gezien het "Eenig artikel" van afdeeling 10 
(Slotbepalingen) der wet van 29 November 
1935 (Staatsblad n°. 685); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Paragraaf 42 der wet van 29 No

vember 1935 (Staatsblad n°. 685) treedt in wer
king met ingang van 1 Januari 1936. Hiervan 
zijn uitgezonderd de onderdeelen van paragraaf 
42, vermeld in art. 2. 

2. Met ingang van 1 Maart 1936 treden in 
werking: 

a. de wijziging van art. 6, eerste lid, punt a, 
der Dienstplichtwet, voor zoover betreft de 
verandering van "1 J anuari van het jaar, 
waarin hij 19 jaar oud wordt," in " het door 
Ons te bepalen tijdstip van het jaar, waarin 
hij 18 jaar oud wordt,"; 

b. de wijziging van art. 8, derde (nieuw 
vierde) lid, der Dienstplichtwet, voor zoover 
betreft de aan dit lid gegeven nieuwe lezing. 

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

's-Gravenhage, den 27sten December 1935. 
WILHELMINA. 

s. 793. 

De Minióter van Staat, 
Minister van Defensie, a.i., 

H. Co lijn. 
(Uitgeg. 30 Dec. 1935.) 

28 Dece,nbe,· 1935. WET, houdende voor
schriften betreffende de hoedanigheid en 
aanduiding van waren. 

Bijl . Hand. 2e Kamer 1934/1935, n°. 477, 
1-3; 1935j1936, n°. 88, 1-12. 

Hand. id. 1935/1936, blz . 880-891; 900-
903; 916. 

Bijl. Hand. l e Kamer 1935/1936, n°. 88, 
blz. 1- 4-

Hand. id. 1935/1986, blz. 200-202. 

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

dat het noodzakelijk is in verband met àe 
huidige _omstandigheden gewijzigde wettelijke 
voorschriften vast te stellen ter bevordering 
van de goede hoedanigheid van waren, en 
regelen vast te stellen betreffende de aandui
ding van waren; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz . 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
1 °. ,,waren" eetwaren (u itgezonderd vleesch 

en vleeschwaren voor zoover de keuring daar
van niet is van cheikundigen aard) en drink
waren, benevens gebruiksarti kel en die worden 
gebezigd voor de bereiding, de ve~vaardigin" 
de samenstelling of de bewaring van eetwar:'~ 
of drinkwaren, en art ikelen die bij algemee
nen maatregel van bestuur worden aangewe
zen, een en ander, voor zoover zij voor den 
h_;:mdel bestemd of in den handel gebracht 
ZlJil; 

2°. ,,inspecteur" den inspecteur van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, voor hei 
betrokken gebied belast met het toezicht op 
de naleving van deze wet. 

2. 1. Voor de keuring van waren wordt 
het land door Ons in gebieden verdeeld. 

2. Voor ieder gebied is er een keurings
dienst. 

3. De keuringsdiensten zijn gevestigd in de 
gemeenten, die Wij aanwijzen. 

3. In tijd van oorlog of oorlogsgevaar kan 
Onze Minister van Defensie gebieden aanwij 
zen, waarin de bepalingen van deze wet en 
van de krachtens haar gegeven a lgemeene 
maatregelen van bestuur en plaatselijke ver
orden ingen niet van toepassing zijn op voor 
militair gebruik bestemde waren. 

4. I edere keuringsdienst heeft het noodige 
opsporingspersoneel en een laboratorium met 
het noodige onderzoek-personeel. 

5. De Raad van eene gemeente die Wij 
krachtens artikel 2 hebben aangewezen voor 
de vestiging van een keuringsdi enst, stelt de 
noodige verordeningen op den keuringsd ienst 
en de noodige instructies voor het personeel 
van dien dienst vast. De R aad trnft overigens 
de maatregelen, die noodig zijn, opdat de 
keuringsdienst voldoe aan de eischen, in ar
t i kei 3 gesteld . 

6. 1. De Raad van iedere gemeente stelt 
één of meer verordeningen vast op de keuring 
van waren, ter wering van waren, die bij ge
bruik overeenkomstig de bestemming voor het 
leven of de gezondheid schadelijk zijn of kun
nen zijn, die -van ondeugdelijke samen telling 
ziJn of in ondeugdelijken toestand verkeeren 
of d ie niet voldoen aan de eischen of ten aan'. 
zien waarvan niet voldaan is of wordt aan de 
eischen, gesteld krachtens deze wet, met uit
zondering van artikel 16. 

2. Op overt1·eding van die verordening of 
van eene van die verordeningen kan hechtenis 
worden gesteld van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste twee duizend 
gulden alsmede verbeurdverklar ing van de 
waren, met betrekking tot welke de overtre
ding is begaan. Die waren kunnen in beslag 
worden genomen en, in geval van veroordee
l ing. op last van den rechter worden vern ie
tigd of onbruikbaar gemaakt, voor zoover het 
algemeen belang dat vordert. Burgemeester 
en Wethouders zijn bevoegd, de namen der 
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overtreders en het vonnis van den strafrechter 
bekend te maken. 

3. Voor zoover in beslag genomen waren 
niet als stukken van overtuiging moeten die
nen, worden zij gebracht naar en opgeslagen 
op een plaats, die Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente, waar de keuringsdienst ge
vestigd is, daarvoor aanwijzen. De keurings
dienst is verantwoordelijk voor de bewaring. 
\Vij behouden Ons voor, bij algemeenen maat
regel van bestuur voorschriften voor den op
slag en de bewaring te geven en te bepalen, 
welke waren, die aan spoedig bederf onder
hevig zijn, in plaats van bewaard, voor men
schelijk gebruik ongeschikt gemaakt kunnen 
worden en op welke wijze dat moet geschieden. 

7. 1. Aan de goedkeuring van Gedeputeer
de· Staten worden onderworpen : 

a. de verordening of de verordeningen op 
den keuringsd ienst ; 

b. de verordening of de verordeningen op 
de keuring van waren; 

c. de instructies voor het personeel van den 
keuringsdienst-; 

d. de verordening of de verordeningen op 
de bezoldiging van het personeel van den 
keuringsdienst en van het laboratorium ; 

e. de besluiten tot het intrekken of wijzi
gen van verordeningen of instructies, als in 
dit artikel bedoeld. 

2. Gedeputeerde Staten booren, vóór dat 
zij over de goedkeuring van eene verordening 
of eene instructie, als bedoeld in het vor ige 
lid onder a, c en d, of van een besluit, a ls 
bedoeld in het vorige lid onder e, bes li ssen, 
de besturen van de ander gemeenten binnen 
het gebied van den keuringsdienst. 

3. Weigering van de goed keuring wordt 
met redenen omkleed. 

4. Tegen de beslissing van Gedeputeerde 
Staten staat gedurende dertig dagen na de 
dagteekening daarvan bij Ons beroep open , 
zoowel voor den Inspecteur als voor het Col
lege, dat de verordening of de instructie vast
stelde of het besluit nam, en in het geval, 
voorzien in het tweede Jid , voor het College 
van Burgemeester en Wethouders van eene an
dere gemeente binnen het gebied vari den keu
ringsdienst, dat tegen die beslissing bezwaren 
heeft. Artikel 236 van de Gemeentewet is van 
toepassing. 

5. Indien Wij, buiten het geval van voor
zien ing krachtens het vierde I id, het besluit 
van Gedeputeerde Staten vernietigen, doen 
deze opnieuw uitspraak met inachtneming van 
Onze besli sing. 

8. l. Indien \'let gebied van een keurings
dienst in meer dan ééne prov incie is ge legen, 
worden de verordeningen, instructies en beslui
ten, bedoeld in het eerste lid van artikel 7, 
onderworpen aan Onze goedkeuring. 

2. H et bepaalde in het tweede lid van ar
t ikel 7 vindt overeenkomstige toepassing. Het 
bepaalde in het derde lid van artikel 7 is van 
toepassing. 

9. l. Indien Gedeputeerde Staten, of in 
geval van beroep of in het geval, voorzien in 
artikel 8, Wij aan eene verordening of instruc
tie. of aan eene wijzig ing van eene verordening 
of eene instructie goedkeuring onthouden, on
derwerpt de gemeenteraad binnen drie maan
den na de dagteekening van het besluit van 
Gedeputeerde Staten of van Ons met inacht-

neming van de beslissing een niemr, besluit 
aan de goedkeuring van Gedeputeer,le Staten 
of, in het geval , voorzien in artikel 8, van 
Ons. 

2. Indien hieraan niet is voldaan of indien 
bij dat nieuwe beslui t de beslissing van Ge
deputeerde Staten of van Ons naar het oor
deel van Gedeputeerde Staten of, in het ge
val , voorzien in artikel 8, Onze beslissing naar 
Ons oordeel niet of niet voldoende is in acht 
genomen, wordt de Gemeenteraad geacht wei
gerachtig te zijn mede te werken tot uitvoe
ring van deze wet. 

3. Gedeputeerde Staten of, in het geval, 
voorzien in artikel 8, Wij, stellen, den In
specteur gehoord, alsdan de verordeningen of 
instructies vast. Het vierde Jid van artikel 7 
vindt overeenkomstige toepassing. 

10. l. Op de verordeningen op de keuring 
van waren zijn van toepass ing de artikelen 
166 en 169- 173 van de Provinciale wet en de 
artikelen 197, 199, 203 en 205- 207 van de 
Gemeentewet, met dien verstande, dat de af
kondiging ge hiedt binnen vier weken na de 
dagteekening van het besluit, waarbij de goed
keuring is verleend, en dat het formulier van 
afkondiging wordt vastgesteld bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur. 

2. Burgemeester en Wethouders deelen de 
goedgekeurde verordeningen en instructies 
mede aan den Inspecteur. 

11. l. Indien naar het oordeel van Ge
deputeerde Staten of, in het geval, voorzien in 
artikel 8, naar Ons oordeel voor eene ge
meente de keuring van waren niet voldoende 
is, kunnen Gedeputeerde Staten of Wij, den 
Inspecteur gehoord, een of meer bepaalde 
voorzieningen, daaronder begrepen wijziging 
of aanvulling van verordeningen of instruc
ties, voorschrijven. 

2. Tegen de besliss ing van Gedeputeerde 
Staten staat gedurende dertig dagen na de 
dagteekening daarvan bij Ons beroep open 
zoowel voor den gemeenteraad a ls voor den 
Inspecteur. Artikel 236 van de Gemeentewet 
is van toepa sing. 

3. Gedurende den termijn voor en de be
handeling van het beroep bl ij ft het besluit 
van Gedeputeerde Staten buiten werking. 

4. H et daartoe bevoegde College voert de 
bes! issing van Gedeputeerde Staten of van 
Ons uit binnen den termijn, bij het beslui t be
paald. 

12. Gedeputeerde Staten hooren, al vorens 
eene beslissing ingevolge deze wet te nemen, 
den Inspecteur en zenden dezen afschrift van 
hun besluit. 

13. 1. De gemeenten, die binnen het gebied 
van den keuringsdienst liggen, dragen de 
eene helft van de kosten van dien dienst naar 
verhouding van het aantal inwoners van iedere 
gemeente. H et Rijk en de bedrijven, waarin 
waren worden voortgebracht of verkocht, dra
gen samen de andere helft van de bedoelde 
kosten, onder voorwaarden, bij algemeenen 
maatregel van bestuur vast te stel Jen. Wij be
houden Ons voor bij a lgemeenen maatregel 
van bestuur nadere voorschriften te geven 
voor de bereken ing van de kosten van iederen 
keuringsdienst, de verdeeling daarvan over en 
de voldoening daarvan door het Rijk en de 
gemeenten. 

2. V an ieder bedrijf, waarin waar wordt 
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voortgebracht of verkocht, en dat bij alge
meenen maatregel van bestuur is aangewezen, 
wordt een jaarlijksch recht geheven door het 
bestuur van de gemeente, waarin zoodanig 
bedrijf is gevestigd. Dat recht is verschuldigd 
door den geen, wien het bedrij f behoort ; be
hoort een bedrijf aan meer dan één persoon, 
dan zijn dezen ieder voor het geheel voor de 
voldoen ing aansprakelijk. Dat recht bedraagt 
ten minste f 1 en ten hoogste f 40. Wij regelen 
dat recht nader bij algemeenen maatregel van 
bestuur op den grondslag van den aard en den 
omvang der bedrijven en geven daarbij nadere 
voorschriften voor de invo rdering van het 
recht en de overdracht daarvan aan de ge
meente, waar de keuringsdienst is gevestigd. 

3. Voor zooveel de kosten van een keurings
dienst veroorzaakt zijn door het opsporen van 
overtredingen van een maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 16, en door onderzoek 
van waren voor dat doel, worden de kosten 
geheel door het Rijk vergoed. Wij bepalen het 
bedrag van die vergoeding. 

14. 1. Wij behouden Ons voor in het be
lang van de volksgezondheid en van de eer
lijkheid in den handel bij a lgemeenen maat
regel van bestuur aanduidingen vast te ste l
len, welke in den handel voor waren en an
dere artikelen, die voor den handel bestemd 
of in den handel gebracht zijn. 

a. uitsluitend mogen gebezigd worden, in
dien die waren of artikelen zijn van een in 
dien algemeenen maatregel aangegeven aard 
of samenstelling, of hunne bereiding heeft 
plaats gehad onder een bij algemeenen maat
regel van bestuur geregel cl toezicht, of 

b. niet mogen gebezigd worden, indien die 
waren of artikelen zijn van een in dien a lge
meenen maatregel aangegeven aard of samen
stelling, of h'unne bereiding niet heeft plaats 
gehad onder een bij algemeenen maatregel 
van bestuur geregeld toezicht, of 

c. moeten gebezigd worden, indi en die wa
ren of artikelen zijn van een in dien algemee
nen maatregel aangegeven aard of samenstel
ling, of hunne bereiding niet heeft plaats 
gehad onder een bij algemeenen maatregel 
van bestuur geregeld toezicht. 

2. In zoodan igen algemeenen maatregel van 
bestuur kunnen voorschriften worden gegeven 
omtrent het aanbrengen dezer aanduidingen 
op de waren zelf, op de verpakking of op de 
plaatsen, waar de waren ten verkoop worden 
uitgestald. 

3. Daarin kan tevens worden bepaald, dat 
waren en artikelen, als in het eerste lid be
doeld, niet dan met Onze toestemming en 
onder door Ons te stellen voorwaarden mogen 
worden aangeduid met namen, waaruit de 
aard en de samenstelling niet of niet voldoen
d e blijken. 

-1. Wij behouden Ons voor, bij de toepassing 
van het eerste lid van dit a rtikel een parti
culier laboratorium en een particulieren con
tröled ienst voor eene bepaalde waar of een 
bepaald ander artikel te erkennen. 

5. Wij behouden Ons voor, voorschriften 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
waarbij aanduidingen worden vastgesteld, onder 
de daarbij te stellen voorwaarden niet van 
toepassing te verklaren op waren, die be
stemd zijn voor uitvoer. 

6. Teven~ behouden Wij Ons voor, op ove1·-

treding van zoodanigen a lgemeenen maatregel 
van bestuur, voor zoover die andere artikelen 
betreft, hechtenis te stellen van ten hoogste 
zes maanden en geldboete van ten hoogste 
twee duizend gulden, alsmede verbeurdverkla
ring van de a1·tikelen met betrekking tot welke 
de overtreding is begaan. Die artikelen kun
nen in beslag worden genomen en in geval 
van veroordeeling op last van den rechter 
worden vernietigd of onbruikbaar gemaakt, 
voor zoover het algemeen belang dat vordert. 

15. 1. Wij behouden Ons voor, zoo dihvijls 
Wij dat in het belang van de volksgezondheid 
noodig achten, bij algemeenen maatregel van 
bestuur: 

a. de zelfstandigheden, voorwerpen of ge
reed chappen aan te wijzen, waarvan bij de 
bereiding, vervaard iging of samenstelling van 
waren, bij dien maatregel aangewezen, niet of 
slechts met inachtneming van bij dien maat
regel te stellen voorwaarden gebruik mag 
worden gemaakt; 

b . . e ischen te stellen, waaraan bij de berei 
ding, verpakking, bewaring, behandeling of 
vervoer van waren, bij dien algemeenen maat
regel aangewezen, moet worden voldaan ; 

c. e ischen te stellen, waaraan de waren, bij 
dien maatregel aangewezen, moeten voldoen ; 

d. voor te schrijven, dat en hoe op of aan 
waren en andere artikelen, bij dien maatregel 
aan te wijzen, of op of aan de voorwerpen 
of de omhulsels, waarin die waren en die 
andere artikelen zijn vervat, aanduidingen 
moeten voorkomen omtrent de hoeveelheid van 
die waren en die andere artikelen. 

2. Wij behouden Ons voor, voorschriften 
van zoodanigen algemeenen maatregel van be
stuur onder de daarbij te stellen voorwaarden 
niet van toepassing te verklaren op waren, 
die bestemd zijn voor uitvoer. 

3. Tevens behouden Wij Ons voor, aan ge
meenteraden toe te staan, eischen te stellen, 
waaraan eene bepaalde waar moet voldoen. 

16. 1. Wij behouden Ons voor, bij a lge
meenen maatregel van bestuur in het belang 
van de volksgezondheid den invoer van daarbij 
met name of a lgemeen aangewezen waren of 
in het belang van de eerlijkheid in den han
del den invoer van daarbij met name of al
gemeen aangewezen waren of andere artikelen, 
die voor den handel bestemd zijn: 

a. te verbieden; 
b. voorwaardelijk toe te staan; 
c. slechts toe te staan langs de eer te kan

toren, die Onze Minister van Sociale Zaken 
in overleg met Onzen Minister van Financiën 
aanwijst. 

2. Tevens behouden Wij Ons voor, op over
treding van in zoodanigen algemeenen maat
regel van bestuur vervatte bepalingen hech
tenis te stellen van ten hoogste zes maanden 
en geldboete van ten hoogste twee duizend 
gulden, alsmede verbeurdverklaring van de 
waren of de artikelen met betrekking tot 
welké de overtreding is begaan. Die ware,, 
of die artikelen kunnen worden in beslag ge
nomen en in geval van veroordeeling op last 
van den rechter worden vernietigd of onbruik
baar gemaakt, voor zoover het algemeen 
belang dat vordert. 

3. De bepalingen, krachtens het eerste lid 
vastgesteld, zijn niet van toepass ing op kl eine 
hoeveelheden van waren, bestemd uitsluitend 
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voor dagelijksche behoeften van personen, die 
aan de grenzen wonen. 

17. 1. Tot bijstand in de uitvoering van 
het bepaalde in de artikelen 14, 15, 16 en 23, 
derde l id, stellen W ij eene commissie in, wel
ker leden Wij benoemen en ontslaan en welke 
wordt gehoord over ontwerpen van algemeene 
maatregelen van bestuur, te nemen krachten, 
een van die artikelen. De commissie kan 
eigener beweging aan Ons voorstellen doen 
betreffende de uitvoering van die artikelen. 

2. Wijkt een algemeene maatregel van be
stuur af van het advies der Commissie, dan 
word t dat adv ies met di en a lgemeenen maat
regel geplaatst in de N ederlandsche Staats
courant. 

3.Wij geven nadere voorschriften voor de 
samenstell ing en de werking der commissie en 
bepalen daarbij de vergoeding, die voor de 
werkzaamheden wordt genoten. 

18. Met het opsporen van overtredingen bij 
of krachtens deze wet strafbaar gesteld, zijn 
behalve de ambtenaren, genoemd in artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordering, be
last de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen en voorts binnen zij n ambtsgebied de 
door Ons aangewezen inspecteur van de volks
gezondheid, en binnen het gebied van iederen 
keuringsdienst het hoofd van het laboratorium 
en de ambtenaren van den keuringsdi enst, die 
burgemeester en wethouders van de gemeente , 
waar de dienst is gevestigd, daarvoor hebben 
aangewezen. 

19 . 1. De ambtenaren, in artikel 18 met 
het opsporen van overtredingen belast, zij n be
voegd, te a ll en tijde, ook tegen den wi l van 
den gebruiker of bewoner, binnen te tred~n 
alle plaatsen, waar waren of andere art ikelen , 
die voor den handel bestemd of in den handel 
gebracht zijn in voorraad zijn of bereid, ver
vaardigd of samengesteld worden of rede
lijkerwijze vermoed worden in voorraad te zijn 
of bereid , vervaardigd of samengesteld te wor
den. Onder binnentreden van plaa,tsen is mede 
begrepen zich begeven aan boord van en 
onderzoeken van vaartuigen. 

2. Is eene zoodanige plaats tevens woning 
of a lleen door eene woning t.oegankelijk, dan 
treden zij tegen den wi l van den bewoner niet 
binnen dan op vertoon van een chriftelijken, 
bijzonderen of a lgemeenen last van den kan
tonrechter of van den burgemeester. Van dit 
binnentreden maken zij proces-verbaal op, dat 
zij binnen tweemaal vier en tw intig uren aan 
dengene, in wi ens woning is binnen getreden , 
in afschrift mededeelen . 

20. 1. De ambtenaren , in artikel 18 met 
het opsporen van overtredingen belast, zijn 
bevoegd monsters te nemen. 

2. Met betrekking tot het nemen van mon
sters van waren gelden de bepali ngen van de 
artikelen 21-26. Wij behouden Ons voor met 
betrekk ing tot het nemen van monsters van 
andere artikelen, die voor den handel bestemd 
of in den handel gebracht zijn , bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur voor chriften te geven. 

21. 1. Indien een der ambtenaren, in ar 
tikel 18 met het opsporen van overtredingen 
belast, een monster neemt1 verpakt en ver
zegelt hij dat. Hij vergoedt de waarde van dat 
monster, berekend naar den verkoopsprijs. 

2. Onze Minister van Socia le Zaken geeft 

nadere voorschr iften voor het nemen, het ver
pakken en verzegelen van monsters. 

3. Indien van waar, die wordt ingevoerd, 
monster wordt genomen, kan zij in bes lag 
worden genomen. 

22. Op verlangen van hem, in wiens 'bezit 
de waar zich .bevindt, neemt de ambtenaar een 
tweede monster, dat hij verpakt en verzegeld 
in diens bezit laat. Met betrekking tot vloei
bare waar geeft hij aan dit verlangen slechts 
gevolg, indien hem een voorwerp, geschikt om 
het monster in te doen en te verzegelen, wordt 
verstrekt. 

23. 1. De ambtenaar, die het monste,·, be
doeld in artikel 21 genomen heeft, doet dat 
zoo spoedig mogelijk t.oekomen aan het labo
ratorium van den keuringsd ienst, binnen 
welks gebied hij het heeft genomen. Het mon
ster wordt in het laboratorium zoo spoedig 
mogelijk onderzocht. 

2. Indien één of twee monsters genomen 
zijn van waar, die aan spoedig bederf onder
hevig is, kan de ambtenaar aan dat monster 
of aan die monsters een bederfwerend m iddel 
toevoegen. 

3. Wij behouden Ons voor bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur te bepalen, welke mid
delen daarvoor in aanmerking mogen komen. 

24. 1. Indien het onderzoek van het mon
ster aan het hoofd van het laboratorium niet 
aanleiding geeft tot het uitlokken van eene 
strafvervolging, wordt de waar, indien zij in 
beslag is genomen, vrij gegeven. 

2. Indien h et onderzoek van het monster 
aan het hoofd van het laboratorium wel aan
leiding geeft tot het uitlokken van eene straf
vervol g ing, zendt bij een proces-verbaal van 
de monsterneming en van de ui tkomsten van 
het onderzoek van dat monster, door twee des
kundigen ieder afzonderlij k verricht, aan den 
ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij 
het bevoegde kantongerecht. 

25. 1. Indien de am btenaar van het Open
baar Minister ie eene strafvervolging achter
wege laat, wordt de waar, indien zij in beslag 
is genomen, vrij gegeven. 

2. I ndien waar, die werd ingevoerd, in be
slag is genomen, en de verdachte overlijdt 
vóór de einduitspraak onherroepel ijk is gewor
den, kan de kantonrechter op vordering van 
den ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
of op verzoek van den belanghebbende de 
waar vrijgeven of vernietig ing of onbruik
baarmaking van de waar bevelen, voor zoover 
de belanghebbende niet aan terugvoer naar 
het land van herkomst de voorkeur geeft. De 
belanghebbende wordt, zoo mogelijk, gehoord. 

3. Onder belanghebbende wordt voor .de 
toepass ing van dit artikel verstaan hij , in 
wiens bez it de waar zich bevond toen de 
monsters genomen werden en, in geval van 
overlijden, diens erfgenamen of rechtverkrij 
genden, of de binnen het Rijk in Europa ver
toevende persoon, aan wi en zij gezonden is, 
en in geval van overlijden, diens erfgenamen 
of rechtverkrijgenden. 

26. 1. Van waren, krachtens het tweede 
lid van ar t ikel 6 in beslag genomen, die tij
dens het beslag t.ot bederf overgegaan of in 
waarde verm inderd zijn en die worden vrijge
geven, vergoedt de keuringsdienst de waarde, 
berekend naar den inkoopsprijs, of de waar
devermindering. 
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=· 2. Van waren, die bij invoer in beslag zijn 
genomen en tijdens het beslag tot bederf zijn 
overgegaan of in waarde zijn verminderd, 
vergoedt het Rijk de waarde of de waarde
vermindering, indien die waren worden vrij
gegeven. De waarde of de waardevermindering 
wordt geschat door drie deskundigen, waarvan 
Onze Minister van Sociale Zaken en de be
langhebbende er ieder één aanwijzen en deze 
twee den derde kiezen. 

27. 1. De ambtenaren, in artikel 18 met 
het opsporen van overtredingen belast, zijn 
verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun 
bij het verrichten van hun taak ingevolge deze 
wet bekend is geworden omtrent de wijze van 
uitoefening van eenig bedrijf, voor zoover die 
geheimhouding niet in strijd is met de bepa
lingen van deze wet of van eene andere wet. 
Zij zijn verplicht tot geheimhouding van de 
namen der personen, door wie aangifte is ge
daan van eene overtreding van het bepaalde 
bij of krachtens deze wet, behoudens tegen
over hen, aan wier bevelen zij uit kracht van 
hun anibt zijn onderworpen, a lsmede wanneer 
de personen, die aa ngifte hebben gedaan, hun 
uitdrukkelijk verklaard hebben, tegen de mede
deeling van hunne namen geen bezwaar te 
hebben. · 

· 2.Hij die opzettelijk de geheimhouding, bij 
het vorige lid opgelegd, schendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste zes
honderd gulden, met of zonder ontzetting van 
het recht om ambten te bekleeden. 

3. Hij aan wiens 'schuld schending van die 
geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
gevangenisstraf of hech tenis van ten hoogste 
drie ·maanden of geldboete van ten hoogste 
driehonderd ·gulden. 

4. Geene vervolging heeft plaats dan op 
klachte: . 
·. a. van het hoofd of den bestuurder van de 
onderneming, ter zake van overtreding van 
het bepaalde bij den eersten volzin van het 
eerste lid; · 

b. van hem, wiens naam is m edegedeeld, 
ter zake van overtreding van het bepaalde bij 
den tweeden volzin van het eerste lid. 
• 28. 1. Onverminderd de aansprakelijkhe id 

vah anderen zijn hoofden en bestuurders van 
üirichtingen, waar waren in voorraad zijn, of 
worden bereid, vervaardigd· of samengesteld, 
of van handelszaken, door welke waren wor
den verhandeld, aansprakelijk voor de nale
vihg van de voorschriften van deze wet óf 
J.<ràchtens of ingevolge deze wet gegeven; bij 
de door hen gedreven inrichtingen óf h andels-
zaken. ·· 

2. De aansprakelijkheid van die hoofden en 
bestuurders vervalt, wanneer zij aantoonen, 
dat een bij hun inrichting of handelszaak ge
pleegde overtr"ding niet door hen of op hun 
last is begaan en dat zij last hebben gegeven 
en toezicht hebben gehouden om de naleving 
van hetgeen bij, krachtens of ingevolge deze 
wet bepaald is, te verzekeren. 

29 . De feitèn, strafbaar gesteld bij of 
krachtens deze wet, worden beschouwd als 
overtredingen , behalve de feiten, strafbaar ge
steld bij het tweede en derde lid van · artikel 
27, die als misdrijven worden_ beschouwd. 

Overgangsbepalingen. 
30. De wachtgelden van personeel van keu

ringsdiensten, dat tengevolge van het beper-

ken van het aantal keuringsdiensten ontslagen 
wordt, voor zoover dat personeel aanspraak 
heeft op wachtgeld, zoomede de netto-kosten, 
welke jaarlijks verschuldigd blijven terzake 
van gebouwen van keuringsdiensten, die wor
den opgeheven, worden gedragen door de ge
meenten van den keuringskring, waarin de 
opgeheven keuringsk1·ing wordt opgenomen, 
en wel naar verhouding van het aantal in
woners op 1 J anuari 1936 van iedere gemeen
te. Het Rijk draagt de helft van die kosten . 
Wij behouden Ons voor, bij algemeenen maat
regel van bestuur nadere voorschriften te 
geven voor de uitvoering van het bepaalde in 
dit artikel. 

31. Alle op het tijdstip van in werking tre
den van deze wet op de artikelen 1, 6, lid 1 
en 2, 14, 15, 16, 17, . 21 en 23 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581), steunende uitvoe
ringsvoorschriften worden geacht te zijn vast
gesteld onderscheidenlijk krachtens de artike
len 1, 6, lid 1 en 2; 14 , 15 , 16, 17, 21 en 23 
van deze wet. 

Slotbepal.ingen. 

32. Wij stellen vast, op welk tijdstip deze 
wet in werking treedt. Op dat tijdstip vervalt 
de W arenwet (Staatsblad 1919, n°. 581) , zoo
als die wet is gewijzigd bij de wet van 29 
Juni 1925, (Staatsblad n°. 308). 

33 . Wij behoudens Ons voor nader te be
slissen over de erkenning van de provinciale 
keuringsdiensten, die bestaan bij het in wer
king treden van deze wet en over het gebied 
van die diensten. H et bepaalde in artikel .13 
is van toepassing met dien verstande, dat de 
provincie treedt in de plaats van de gemeen
ten, waar de keuringsdiensten zijn gevestigd. 

34. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van· W arenwet, m et vermelding van 
den jaargang en het nummer van het Staats
blad, waarin zij is geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, dell' 28sten De-

cember 1935. WILHEitMINA. 

De M inisber van Staat, 
Minist e,r van Koloniën, 

H. Colijn. 
De Minister van B uitenlandsche Zaken, 

D eGraeff. 
De Ministér v_an J ustitie, v a n S c h a i k. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A . de W i 1 de. 

D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

De Minister van Staat, 
Minister van D "e / ensie a.i., 

H.' Co 1 ij h . . · 

De Minister · van Waterstaat, 
v a n L i d t h d e · J e u d e.· 

De Ministér van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaa:rt, · 

H. G e I i s s e n. 
De M inister van Landbouw en Vi~scherij , 

L. N. D e c k e r s. , 
De Minister van-Sociale Zaken, 

M. S I i n g e n b e r g. 
(Uitgeg. 31 December 1935.) 
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28 Decemb er 1935. WET tot wijziging van de 
artikelen 17 en 88a der Tabakswet (Staats
blad 1921, n°. 712), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 December 1933 (Staats
blad n°. 769). 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1935/1936, n°. 173, 
1-6. 

Hand. id. 1935/1936, blz. 749. 
Hand. l e Kamer 1935/1936, blz. 198. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is artikel 17 der Tabaks
wet (Staatsblad 1921, n°. 712) te wijzigen en 
den termijn, genoemd in artikel 88a van die 
wet, nogmaals te verlengen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 17, derde lid, der Tabaks

wet (Staatsblad 1921, n °. 712) wordt als volgt 
gelezen: 

Aan dengene wiens bedrijfsvergunning is 
ingetrokken op een der gronden genoemd in 
het tweede lid onder de letters c en d, aan 
zijne echtgenoote en aan de verder bij hem 
inwonende personen, alsmede aan hem, die 
eene bedrijfsvergunning vraagt voor eene loka
liteit of lokaliteiten waarvoor de aan een 
ander verleende bedrijfsvergunning op grond 
van letter è is ingetrokken, kan eene bedrijfs
vergunning worden geweigerd, in geval van 
intrekking op grond van letter c gedurende 
ten hoogste één jaar en indien intrekking 
heeft plaats gehad op grond van letter d ge
durende ten hoogste vijf jaar nadat de om
standigheid die tot de intrekking aanleiding 
gaf, zich heeft voorgedaan. 

2. In artikel 88a der Tabakswet (Staatsblad 
1921, n°. 712), zooals dit artikel laatstelijk is 
gewijzigd bij het eenig arti]j:el van de wet van 
23 December 1930 (Staatsblad n°. 494), wordt 
voor "1936" gelezen: 1941. 

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

cember 1935. 

s. 795. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

(Uitgeg. 30 D ecember 1935. ) 

28 December 1935. WET, houdende goedkeu
ring van de onderhandsche overdracht, 
door ruiling, van grond te Groningen aan 
L. G. Klaassens aldaar .. 

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

dat het belang van den Staat medebrengt met 
L. G. Klaassens te Groningen een ruiling aan 
te gaan van onroerende goederen, gelegen in 
de gemeente Groningen; 

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

De onderhandsche overdracht aan L. G. 
Klaassens te Groningen van het perceel grond, 
gelegen aan de Schuitemakersstraat te Gro
ningen met het daarop staande gebouwtje, ka
dastraal bekend, gemeente Groningen, Sectie I 
nummer 3744, groot 1.05 are, waarop K laas
sens het erfpachtsrecht bezit, geconstateerd bij 
akte, geteekend 20 Augustus 1935, welke ;, 

afschrift aan deze wet is gehecht, wordt goed
gekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-G1·avenhage, den 28sten De-

cember 1935. WILHELMINA. 
D e M inister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 17 Januari 1936. ) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
1. Gerardus Hubertus Wilhelmus Smelt, 

Ontvanger der registratie en domeinen te 
G1·oningen, handelende namens den Staat der 
N ederlanden (hierna aan te duiden als de 
Staat), hiertoe gemachtigd bij brief van den 
Directeur der registratie en domeinen, te 
L eeuwarden, dd. 14 Augustus 1935, n°. 4716, 
gegrond op de missive van den Minister van 
Financiën dd . 10 Augustus 1935, n° . 99, af
deeling Domeinen; 

2. Luppo Gerhardus Kl aassens, van beroep 
koopman, wonende te Groningen (hierna aan 
te duiden a ls de wederpartij), 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat staat, onder voorbehoud van goed

keuring bij de wet in eigendom af aan de 
wederpartij die zulks aanneemt: het perceel 
grond, gelegen aan de Schuitemakersstraat te 
Groningen, met het daarop staande gebouwtje , 
kadastraal bekend gemeente Groningen, Sectie 
I n°. 3744, erf, ter grootte van een are vijf 
centiaren, van welk perceel de wederpartij 
thans het erfpachtsrecht bezit. 

Hiertegenover staat de wederpartij voor
noemd in eigendom af aan den Staat (Poste
rijen en T elegrafie) , die zulks aanneemt : het 
huis en erf, staande en gelegen aan de Schui
temakersstraat n°. 8/8a te Groningen en ka
dastraal bekend gemeente Groningen, sectie I , 
n°. 3747 ter grootte van negentig centiaren. 

Deze ruiling geschiedt tegen betaling van 
een toegift, groot dertien àJuizend twee honderd 
vijftig gulden (f 13,250) te betalen door den 
Staat aan de wederpartij en voorts onder de 
volgende bepalingen: 

Art. 1. 1. De wederzijdsche overdracht ge
schiedt in den staat, waarin de perceelen zich 
thans bevinden, vrij van huur, vrij van hypo
thekaire of andere lasten en beslagen, zake
lijke rechten of schuldplichtigheden, en zonder 
beperkende bepalingen, behoudens het be
paalde in de artikelen 5 en 6. 

2. Verschil tusschen de werkelijke en de 
hiervoor opgegeven grootte zal tot geenerlei 
vordering aanleiding geven, terwijl partijen 
tot geenerlei vrijwaring zijn gehouden behou
dens dat zij instaan voor den eigendo~. 

Art. 2. 1. Partijen kunnen het geruilde 
over en weer in bezit en genot aanvaarden, 
terstond nadat de hiervoor bedoelde wettelij ke 
goedkeuring is verkregen, en ~ toegift is be
taald. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit een 
door den voornoemden Ontvanger '\an den voet 
van alle exemplaren dezer akte te stellen on
derteekende verklaring, terwijl daarvan aan 
de wederpartij bij aangeteekend schrijven zal 
worden kennisgegeven. 

Art. 3. 1. De door den Staat te betalen 
toegift zal worden voldaan door den Ontvan
ger der registratie en domeinen te Groningen 
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tegen afgifte van behoorlijke kwitantie en na 
de ter hand stelling van de in het tweede lid 
van dit artikel bedoelde bescheiden, binnen 
veertien dagen na overlegging door de weder
partij van een ten minste één dag na de over
schrijving van deze akte in de openbare re
gisters door den betrokken hypotheekbewaar
der afgegeven verklaring, dat op het door den 
Staat verkregene geen hypothekaire inschrij 
vingen noch beslagen rusten . 

2. De titels van eigendom op het door den 
Staat verkregene betrekking hebbende, zullen 
- indien aanwezig - ter gelegenheid van de 
betaling van de toegift aan meergenoemden 
Ontvanger worden ter hand gesteld. 

Art. 4. De grond- en andere zakelij ke be
lastingen en I asten van het over en weer af
gestane geheven wordende, zijn van 1 Januari 
1936 af voor rekening van de nieuwe eigena
ren, onverschi ll ig te wiens name de aanslag 
geschiedt. 

Ai-t. 5. De uitgebouwde schoorsteen en de 
dakgoot van het gebouw, staande aan de 
Schuitemakersstraat, op het aan den Staat be
hoorende perceel, kadastraal bekend, gemeente 
Groningen, Sectie I. n°. 37 45, en welke üit
gebouwde schoorsteen en dakgoot over het bij 
deze akte door den Staat aan de wederpartij 
afgestane perceel, kadastraal bekend, gemeente 
Groningen, Sectie I n°. 3744 uitsteken, zullen 
mogen behouden bl ijven als erfdienstbaarheid 
ten dienste van gemeld gebouw, met dien ver
stande, dat, indien bij de voorgenomen be
bouwing van het perceel , kadastraal bekend, 
gemeente Groningen, sectie I, n°. 3744 voor
zegde dakgoot hinder mocht veroorzaken, deze 
kan worden veranderd voor rekening van den
gene, die op dit perceel sectie I n. 3744 bouwt, 
mits deze verandering plaats heeft na overleg 
mnt en ten genoegen van den betrokken Rijks 
teunnischen dienst. 

Art. 6. De Staat zal zool ang dit voor den 
Universitairen Dienst zal noodig zijn ( deze 
noodzakelijkheid wordt beoordeeld door de 
Universitaire autoriteiten) het gebruiksrecht 
behouden van het gebouwtje thans staande op 
het zuidelijk gedeelte van het voorzegde per
ceel sectie I n°. 3744, zonder dat de weder
partij of diens rechtverkrij genden deswege 
eenigerlei vergoeding van den Staat zal of 
zullen kunnen vorderen. 

Nadat het gebruiksrecht van den Staat van 
het gebouwtje zal zij n geëindigd, is de eige
naar verpl icht de deur- en raamopeningen, 
verbinding gevende tusschen dit gebouwtje en 
de aangrenzende Rijksgebouwen, dicht te met
.selen. 

Bij vervreemding van het perceel op een 
t ij dstip, dat het voorzegde gebru iksrecht van 
den Staat nog niet is geëindigd, is de ver
vreemder verplicht ten laste van den verkrij 
ger en ten behoeve van den Staat te bedingen 
en in de akte op te nemen, zulks op straffe 
eener boete van een duizend gulden ten be
hoeve van den Staat: a. dat de Staat de rech
ten uit dit artikel voortvloeiende ook tegen 
dien verkrij ger kan doen gelden ; b. dat die 
verkrijger bij eventueele vervreemding door 
hem weder gel ijk beding ten laste van zijn 
verkrijger en ten behoeve van den Staat moet 
maken weder onder gelijke boete ten behoeve 
van den Staat. 

Art. 7. 1. De overschrijving van deze ukte 
in de openbare registers geschiedt doo.r de 
zorg van genoemden Ontvanger. 

2. De kosten dezer akte a lsmede die op 
haar uitvoering vallende komen ten laste van 
den Staat. 

3. Nadat de akte in de openbare registers is 
overgeschreven, wordt een exemplaar daarvan 
door den Ontvanger aan die partij uitgereikt. 

Art. 8. Voor de ten uitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten kan
tore van voornoemden Ontvanger. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
te Groningen den twintigsten Augustus 1900 
vij f en dertig. 

L . G. Klaassens . Smelt. 

van 

s. 796. 

Ontv. reg.ie. 
Voor gelijkluidend afschr ift, 

De Secretaris-Generaal 
het M inisterie van Financiën, 

van Asch van Wijck. 

2S December 1935. WET, houdende goedkeu
r ing van den onderhandschen verkoop aan 
de gemeente Roosendaal en Nispen van 
Staatsgrond te Roosendaal, kadastraal be
kend aldaar, sectie A, nos. 2408, 2409 en 
2564. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen · hebben, 

dat de gemeente Roosendaal en Nispen in koop 
heeft gevraagd eenige perceel en Staatsgrond 
te Roosendaal, en dat het belang van den 
Staat zich tegen dezen verkoop niet verzet; 

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

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
handschen verkoop aan de gemeente Roosen
daal en Nispen van eenige perceelen Staats
grond te Roosendaal, geconstateerd bij de in 
afschrift aan deze wet gehechte akte, d.d . 17 
Augustus 19 35. 

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

cember 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minisóer van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 17 Januari 1936.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden : 
1. Berend Jan Stroes, Ontvanger der re

gistratie en domeinen te Roosendaal, hande
lende namehs den Staat der Nederlanden 
(hierna aan te duiden als de Staat) hiertoe 
gemachtigd bij brief van den Directeur der 
registratie en domeinen te Middelburg, dd . 1 
Juni 1935, n° . D . 3563/2153, gegrond op de 
missive van den Minister van Financiën, dd. 
27 Mei 1935, n°. 64, afdeeling Domeinen; 

2. Mr. Claudius Antonius Prinsen, Burge
meester der Gemeente Roosendaal en Nispen, 
als zoodanig deze Gemeente vertegenwoordi
gende. en tevens handelende ter uitvoering van 
het Besluit van den Raad der Gemeente dd. 
25 Jul i 1935, goedgekeurd bij Besluit van 
Gecleputeerde Staten van Noord-Brabant dd. 
9 Augustus 1935 G. n°. 219, 
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ziju overeengekomen a ls volgt: 
De_ Staat vei·koopt en draagt in e igendom 

-over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet aan de Gemeente R oosendaa l en Nis
pen , die in koop en in e igendomsovel'dracht 
.aanneemt: de perceelen bouwterrein , gelegen 
aan het Stationsplein en aan de D r. Lemmens
straat te Roosendaal, kadastraal bekend ge
meente R oosendaal, secti e A , nos. 2408, 2409 
,en 2564, ter grootte van 16 A . en 85 c.A . 

Deze verkoop en koop gesch iedt voor de 
1,om van dertien duizend vier honderd en tach
tig gulden (f 13,480) en onder de volgende 
bepalingen : 

A rt. l. l. H et verkochte wordt overgedra
gen in den staat, waar in het zich th ans be
vindt, met a lle daaraa n verbonden lusten en 
lasten, heerschende en lijdende erfd ienstbaar
h eden. 

2. De Staat is tot geenerle i vrij waring ge
houden , behoudens dat hij instaat voo r den 
.eigendom. 

3_ H et verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur_ 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke en 
-de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vermindering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbind ing van deze overeen
komst. 

Art. 3. De koopster kan het gekochte in 
bezit en genot aanvaarden terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettelijke goedkeuring is 
verkregen en de koopsom is betaald. 

Art. 4 . De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het verkochte geheven 
wordende, zij n va n 1 J anuari 1936 a f voor 
.rekening van de koopste r, onverschilli g te 
wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. l. De betal ing van de koopsom 
m oet, zonder dat beroep op schuldvergelijking 
mogelijk zal zijn, geschieden ten kantore van 
den Ontvanger der registratie en domeinen te 
Roosendaal, of door oversch rijving of storting 
-op diens postgirorekeni ng n° . 4599 (in welk 
geval de oorzaak der beta ling op het over
schrij vings- of stortingsb iljet moet worden ver
mel d ) of bij de Nederlandsche B a nk, binnen 
-een maand na den dag, waarop door dezen 
aan de koopster bij aangeteekend ,schrij ven 
is kennis gegeven van de h iervoor bedoelde 
goedkeuring dezer overeenkomst. 

2. V an deze goedkeur ing. zal bl ijken ui t 
.een door den gen oemden Ontvanger aan den 
voet van alle exemplaren dezer a kte te stellen 
o nderteekende ve rkl aring. 

3. De kennisgeving word t voll ed ig bewezen 
door de vertooning van het bewijs van ter post 
bezorging van den aangeteekenden brief , ter
wijl de inhoud, all es behoudens tegenbewijs, 
za l geacht worden overeen te stemmen met de 
daarvan gehouden aanteekening in het corres
pondent ieregister van genoemden Ontvanger. 

4. Ind ien de koopsom niet binnen den voor
schreven termijn is betaald, verbeurt de koop
ster een boete van vijftig gul den voor iedere 
ingega ne maand verzui m, en heeft de Staat 
het recht deze koopovereenkomst onmiddellijk 
te ontbinden, zonder eenige rechterlijke tus
schenkomst en zonder dat in beide gevallen 
.eenige inverzuimstelling noodig is. 

Art. 6. l. De overschrijving van deze akte 

in de openbare registers geschiedt door de 
zorg van den genoemden Ontvanger . Deze 
overschrij ving kan door de koopster niet wor
den gevorderd, voordat de koopsom en de 
eventueel overeenkomst ig a rtikel 5 1 id 4 vei·
schuldigde boete geheel is betaald . 

2. De kosten dezer akte, alsmede die op 
h aar ui tvoering va ll ende, komen ten laste van 
de koopster en moeten door haar binnen veer
tien dagen na opgave worden betaald op de 
wij ze, in artikel 5 omtrent de voldoening van 
de koopsom voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der kosten, in lid 2 
van dit a rt ikel bedoeld, verbeurt de koopster 
één gulden boete voor e lke ingegane week 
verzuim. 

4. N adat de a kte in de openba re registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige l id verschu l
digde boete door de koopster zijn betaald, 
word t een exemplaar daarvan door den Ont
vanger aan de koopster u itgere ikt . 

A rt. 7. Voor de ten ui tvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten kan
tore van den voornoemden Ontvanger. 

A ldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
te R oosendaal den zevent ien Augustus 1900 
vij f en dertig. 

C. P r insen . Stroes, Ontv. 

s. 797. 

Voor gel ij klu idend afschrift : 
D e Secretari:;-Gen eraal 

van het M ini:;t erie van Financiën, 
van Asch van W ijck. 

28 December 1935. WET houdende voorschriften 
inzake vervanging van verloren of ver 
minkte registers van den burgerlijken 
stand. 

Bijl . Hand. T weede Kamer 1935/1936, nr. 
172, 1- 6. 

H and. id. 1935/1936, blz. 322 .. 
B ijl . H and. l e Kamer, 1935/1936, nr . 172, 

blz. 1. 
H and. id. 1935/1936, blz. 199. 

Wij WILHELMINA, enz . . . . doen te w~ten : 
Alzoo Wij in overweging genome4 hebben, 

dat het wenschelijk is voorschriften te geven 
inzake vervanging van verloren of verminkte 
registers van den burgerlijken st and ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz . 
Art . 1. Wanneer regist ers van den burger 

lij ken stand verloren of ve_rminkt zijn, kunnen 
Wij bepalen , da t, t er vervanging van die re
gist er s, van de dubbelen afschrift zal worden 
gemaakt . ' . 

Een besluit, a ls in het yorig lid bedoeld, geeft 
nauwkeurig aan, welke regist er_s zullen worden 
vervangen . H et wordt openbaar gemaakt in de 
N ederlandsche Staatscourant. 

Onder regist er is begrepen een deel van · een 
regist er . 

Onder afschrift is begrepen photogr~fische 
reproductie. . 

2. De afschriften worden gemaakt overeen 
komstig regelen, te stellen door Onzen Minister 
van Just itie. Daarbij wordt in acht genomen, 
dat de eerste en de laat ste bladzijde van elk 
register gekantteeken d en a lle bladen gewaar
merkt moeten zijn. 
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3. Elk afschrift wordt door een door Onzen 
Minister van Justitie aan te wijzen ambtenaar 
met het oorspronkelijke register vergeleken. 

Hij die de vergelijking doet, stelt aan het 
slot van elk afschrift eene ·onderteekende ver
klaring, dat dit door hem met het oorspronke
lijke is vergeleken en eensluidend bevonden. 

4. De afschriften treden in de plaats van de 
verloren of verminkte registers. 

5. De kosten, welke ter uitvoering van een 
besluit, a ls in artikel 1 bedoeld, zijn gemaakt, 
komen ten laste van den Staat. 

Betreft het besluit echter verloren of ver
minkte registers, welke volgens de wet in de 
archieven eener gemeente berusten, dan wordt, 
voor zoover door Ons niet anders wordt bepaald, 
het bedrag der kosten, te dien einde door Onzen 
Minister va-1 Justitie vast t e stellen, door de 
gemeente aan d en Staat voldaan. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1935. 
WILHELMINA. 

De Mini8ter van JuBtitie, va n S cha i k 
(Uit,geg. 7 J an . 1936.) 

s. 798. 

28 December 1935. WET, houdende naturali
satie van A. G. M . CoUBin en 20 anderen . 

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

da t er aanleiding is tot natmalisatie van A nna 
Gertrud Maria CoUBin en 20 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad N °. 
268) , op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad N°. 955 ); 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van ederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Anna Gertrud Maria CoUBin, geb. te 

NeU8s (Prnisen) den 23 September 1900, zon
der beroep, wonende te Osterath (P ruisen); 

2°. J ohann J osef Debets, geb. te Eilendorf 
( P ruisen) den 21 September 1899, timmerman, 
wonende te Eilendorf (P ruisen); 

3°. R obe,·t Karl H ernnann, geb. te M ann
heim (Baden) den 26 November 1896, koop
man, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

4° . Kurt H einrich Christian H olzheuer, 
geb. te B erlijn ( P ruisen) den 5 Mei 1892, pro
curatiehouder, wonende te 's-Gravenhage, pro
v inc ie Zuidholland; 

5°. Edith H él ène Karafiat, geb. te Mon
ceaVrsur-S a,nbre ( B elgië) den 22 November 
189 7, verpleegster, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

6°. P eter J oseph K eulen, geb. te Rothe 
Erde (Pruisen) den 14 Mei 1885 , spoorweg
arbeider, wonende te K eulen-Buchforst (Prui
sen); 

7°. Albert J oseph Landwehr, geb. te V echta 
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( Oldenburg) den 29 Augustus 1903, bedrijfs
leider, wonende te E indhoven, provincie Noord
braban t; 

8°. Christine A ntonia L invers, geb. te 
R öhlinghaUBen ( Pruisen) den 1 Maart 1904, 
leerares in muziek en zang, wonende te K o
ningsbosch-Echt, provincie Limburg ; 

9°. J ohann H imich Mahl e,·, geb. te Gro
ningen (Groningen) den 15 Augustus 1902, 
kleedingfabrikant, wonende te H eemstede, 
provincie N oordholland; 

10°. Chaim L eib M ichelson, geb. te BaU8k 
( L etland) den 24 April/5 Mei 1886, leeraar , 
wonende te A ,nsterdam, provincie Noordhol
land; 

11°. H einrich Niesters, geb. te K eulen
Lindenthal (Pruisen) den 10 Juni 1900, m ake
laar in effecten, wonende te K eulen-N ippes 
(Pruisen); 

12°. A nthonia Geertruida P etersson, geb. te 
R otterdam ( Zuidholland) den 8 December 
1897, kantoorbediende, wonende te Amster
dam, provincie N oordholland; 

13°. A nna. M aria P ouwels, geb. te Goch 
(P rui&en) den 14 October 1900, zonder beroep, 
wonende te Goch (Pruisen); 

14°. Paul Albe,·t R odermond, geb. te Ap
peldorn (Pruisen) den 29 Juni 1894, m agazijn
knech t, wonende te Nijmegen, provincie Gel
de,·land · 

15° . H elene R üdell , geb. te Niederlahnst'ein 
(P ,·uisen) den 7 J anua ri 1900, onderwijzeres, 
wonende te Sittard, provincie Limburg; 

16°. Anna Marie Christine Karla Hilde 
Schneide.·, gescheiden echtgenoote van F erdi
nand Max Fischinge,·, geb. te Hannover (Prui
sen) den 25 J anuari 1899, pens ionhoudster, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht; 

17°. H einrich H ermann S eckler, géb. te 
Altenessen ( Pruisen) den 1 December 1887, 
procuratiehouder, wonende te Haarle,n, pTo
vincie N oordholland; 

18°. W erne,· P ie ter Smeets, geb. te K erk
mde (Limburg) den 16 Juni 1907, student, 
wonende te K e,·k,·ade, provincie Limburg ; 

19°. Eduard Karl H e,-,nann Spanier, geb. 
te Hall e a/d Saale ( Pruisen) den 22 April 
1899, sigarnnhandelaar, wonende te L eipzig 
(Saksen); 

2. Met afwijking van h et bepaalde bij a r 
t ikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N °. 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad N °. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander vedeend aan 
J ohan W ilhelm Kaspers, geb. te Vlagtwedde 
(Groningen) den 17 Maart 1902, landbouwer, 
wonende te Vlagtwedde, provincie G,·oningen. 

3. Met uitbre iding van het bepaalde bij 
arti kel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsbl ad N° . 268), op het N e derlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 31 December 1920 (Staats
blad N°. 955), wordt bij deze de hoeda nigheid 
van Nederlander verleend aan Sophia Michel
son, geb. te Amsterdam, (Noordholland) den 
15 Juli 1912, zonder beroep, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien hai:er afkondiging. 

79 
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Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28stei:i De

cember 1935. 
WILHELMINA. 

D e Mini8ter van Just itie, v a n Scha i k. 
(Uitgeg. 7 J anuari 1936.) 

s. 799. 

28 D ece1nb,er 1935. WET, houdende natural i
satie van E. BlumenthaJ, en 20 anderen . 

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

dat er aanle idi ng is tot natura] isatie van 
Erich BlU?nenthal, en 20 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in artikel 2 genoem
den voor zooveel doenlijk - van de bewijs
stukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
N ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Erich Bluinenthal,, geb. te Gütersloh 

(Prui8en) den 9 Mei 1893, koopman, wonende 
te M edam (Nederlandsch Indië); 

2°. Gilbes Adriaan de B uvry de Maureg
nault, geb. te Antwerpen (B elgië) den 17 
Juni 1899, kantoorbediende, wonende te A nt
werpen (B elgië); 

3°. Wilh elinine Elisabeth Daniels, geb. te 
München-Gladbach (P ruisen) den 24 Augustus 
1901, onderwij zeres, wonende te H engel o 
( Overijssel) ; 

4°. W ilhelm Oskar F euerstein, geb. te 
L eipzig (Saksen) den 6 April 1911, monteur, 
wonende te A 1nersfoort , provincie Utrecht ; 

5°. Chri8tian Cwrl And,·eas Gosch, geb. te 
Ham·burg (Duitschland) den 18 Mei 1900, 
werkzaam bij de Bataafsche P etroleum Maat
schappij , wonende te Sanga-Sanga DaJ,e,n bij 
Saniarinda (Nederlandsch Indië); 

6°. Mátyá.~ Grünwal,d, geb. te B udapest 
(H ongarije) den 20 J anuari 1901 , procuratie
houder, wonende te B reda, provincie N oo,·d
brabant · 

7°. Ka,·l W illy Köditz, geb. te L eipzig
Lindena" (Saksen) den 26 Juni 1902, boek
binder, wonende te Zutphen, provincie Gelder
land; 

8°. E mil ie W ilhelniina K rutwig, geb. te 
Soest (Utrecht) den 16 October 1906, m uziek
onderwijzeres, wonende te 's-Gravenhage, pro
vinc ie Zui dholland; 

9°. Geo,·ge Lion, geb. te R oermond (L im
burg) den 18 Augustus 1867, fabrikant, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

10°. Johann 1'homas M ichel, geb. te Parijs 
(Frankrijk ) den 24 November 1881, technisch 
directeur, wonende te P arijs (Frankrijk); 

11°. H einrich W ilhelm Mo,·sdorf , geb. te 
Keul en-Nippcs ( Pruisen) den 30 November 
1889, verver, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Z ·uidholland; 

12°. Anna Catha,·ina Platen, weduwe van 
Will em Schotman, geb. te Il verich-Lank (Prui
sen) den 14 Maart 1870, zonder beroep, wo
nende te Lank ( Pru~en); 

13°. Gustav P oppek, geb. te Gelsenkirchen 

(Pruisen) den 7 J anuari 1892, hoofd recher
cheur van Poli tie bij de Algemeene Politie te 
Makassar, wonende te M akassar (Nederlandsch 
Indië); 

14°. H erch Rabinovitch, geb. te Vapniwrka 
(Rusland) den 13/26 Juni 1888, oppervoorzan
ger, wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland ; 

15°. L eopold Silbe,·schütz, geb. te Lunden
burg (1'sjecho Slowakije) den 24 J anuari 1900 
winkelbediende, wonende te 's-G1·avenhage, 
provincie Zuidholland; 

16°. M athias M artin 1'eeuwsen, geb. te E s
sen (P ruisen) den 28 September 1892, kellner, 
wonende te Essen ( Prui8en); · 

17° . Mathias Antonius Maria 1'heel en, geb. 
te B rüggerhof ( P ruisen) den 6 Juni 1898, 
landbouwer, wonende te V orst (P1·,,isen); 

18°. J acob Wilhelm· Verpoort, geb. te K em
pen (P ruisen) den 16 N ovember 1893, zonder 
beroep, wonende te K refeld ( Pruisen) . 

2. Met afwijki ng van h et bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad N °. 955) , wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verleend aan: 

1 °. Martin Paffen, geb. te Klinkheide, ge
meente Kohlscheid ( Pruisen) den 7 Februari 
1896, mijnwerker, wonende te Schaesberg, pro
vincie L imburg; 

2°. Karl Max P reisser, geb. te Apolda 
( 1'huringen) den 30 Juni 1871, fabrikant van 
vleeschwaren, wonende te R otterdam, provin
cie Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsb lad 268), op het N ederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 31 December 1920 (Staats
blad N °. 955) , wordt bij deze de hoedanigheid 
van N ederlander verleend aan W ilhelm Mat 
thias M orsdorf, geb. te K eulen-Nippes (P rui
sen) den 24 F ebruari 1914, keukenknecht, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondig ing. 

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

cember 1935. 
WILHELMINA. 

D e M ini8ter van Just i tie, v a n Scha i k. 
(Uitgeg . 7 Januari 1936.) 

s. 800. 

28 D ecember 1935. WET, houdende naturali 
sati e van Dr. L. G. M. B aas B ecking en 
21 anderen. 

Wij WILHE LMINA, enz ... . doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot natura] isatie van D r. 
L ourens Gerhard Ma,·inus Baas B ecking en 21 
anderen , die aan Ons het verzoek daartoe 
hebben gedaan, met overlegging van de be
wijsstukken, bedoel d in a rtikel 3 dei· wet van 
12 December 1892 (Staats blad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955); 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Dr. Lourens GerhMd Marinus Baas 

B ecking, geb. te Deven~er (Overijssel) den 4 
Januari 1895, Hoogleeraar aan de Rijksuni
versiteit te L eiden, wonende te Oegstgeest, 
provincie Zuidholland; 

2°. Anne Marie Clotilde Antoni, weduwe 
van H enricus Eustachius J osephus Stassen, 
geb. te Schaerbeek (België) den 20 Augustus 
1866, zonder beroep, wonende te Parijs (Frank
rijk); 

3°. Oska,· Back, geb. te W e·enen (Oosten
rijk) den 9 J uni 1879, muziekleeraar, wonende 
te Amsterdam, provincie N oordholland; 

4°. H e,·mann Cornelius Buiting, geb. te 
Elten ( Pruisen.) den 22 Februari 1896, arbei 
der, wonende te Elten (Pruisen); 

5°. Nahoum Chapiro, geb. te Kulikowo 
(R usland) den 25 April/8 Mei 1893, v iool
leeraar, wonende te Mal,ang (Nede,·landsch _ 
Indië); 

6°. Ma1·ia Theresia Flamm, geb. te Aken 
(Pruisen) den 15 Augustus 1883, onderwijzeres 
in h andwerken, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland; 

7°. Johanp, Hautvast, geb. te Aken (Prui
sen) den 15 Juni 1901, fabrieksarbeider , wo
nende te Aken. (Pruisen) ; 

8° . H erbert Emil L eopold Hayn, geb. te 
B e,·lijn (Pruisen) den 25 Maart 1904, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

9°. Karl H ernnann, geb. te Demmelsdorf 
(Beieren) den 13 September 1878, koopman, 
wonende te Amste,·dan,, provincie Noo,·dhol 
law1 · 

1oo'. Salomon Hirschland, geb. te Esseri 
(Pruisen) den 30 April 1861, zonder beroep, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land· 

11 o'. Amandus Ho et, geb. te Rousselare 
(België) den 21 Juni 1872, steenkolenhande
laar, wonende te Nij,negen, provincie Gelder
land· 

12o'. Johann de Jong, geb. te K eulen (Prui
sen) den 27 Juli 1893, musicus, wonende te 
Keul en (Pruisen); 

13°. Friedrich Ludwig K ellermann, geb. te 
Hildesheim (Pruisen) den 22 J anuari 1861, 
hotelhouder, wonende te A ,nstertlamt, provincie 
N oordholland; 

14°. Fritz Abram Kohly, geb. te Zal,tbom-
1nel (Gelde,·land) den 16 Augustus 1904, 
leeraar, wonende te Eindhoven, provincie 
N oordbrabant; 

15°. J ohann Richard Robert Schelle,·, geb. 
te Dresden (Saksen) den 19 November 1896, 
koopman, wonende te Amsterrdam, prov incie 
N oordholland; 

16°. Elske Maria Carolina Siegenthal,er, 
geb. te H ilversum (Noordholland) den 11 Fe
bruari 1900, onderwijzeres, wonende te Hilver
sun,, provincie Noordholland; 

17°. Mo,·dehaj Fritz Silbernian, geb. te 
H elsingfors (Finland), den 20 December 1900, 
masseur, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland; 

18°. Matthias V ermeul en, geb. te Till
H assicht (Pruisen) den 12 Mei 1902, melk
knecht, wonende te Bochum (Pruisen); 

19°. J ohannes Marinus de Vroedt, geb. te 
Kl eef (Pruisen) den 16 J anuari 1890, opzich
ter, wonende te Emmerik (Pruisen); 

20°. B enjamin vam Wien, geb. te W inscho
ten (G,·oningen.) den 31 Mei 1867, zonder be
roep, wonende te A mstertlamt, provincie Noord
holland. 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsb lad n° . 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n° . 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. H enil,rikus Johannes Ho et, geb. te Nij
megen (Gelderland) den 19 J anuari 1912, 
steenkolenhandelaar, wonende te Nijmegen, 
provincie Gelderland; 

2°. A,nandus H oet, geb. te Nijniegen (Gel
derland) den 17 Maart 1913, kantoorbediende, 
wonende te Nijmegen, provincie Gelderland. 

3. Deze wet treedt in werk ing met ingang 
van den dag na dien h arer afkondiging. 

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

cember 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, v a n S c h a i k. 
( Uitgeg. 7 Janua,·i 1936.) 

s. 801. 

28 Decemb,ea- 1935. WET, houdende natural i
satie van E. Baranski en 20 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
En,il Baranski en 20 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in artikel 2 genoem
de vo01· zooveel doenlijk - van de bewijsstuk
ken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van den 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955); 

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

wordt hij deze verleend aan: 
1 °. En,il Baranski, geb. te S ensburg (Prui

sen) den 10 April 1889, étaleur, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland; 

2°. Sophia B ernhardine B ecker, geb. te 
V öllinghausen (Pruis en) den 13 December 
1879, zuster-overste in eene ziekenverpleging, 

, wonende te Haarl em, provincie Noordhol
land; 

3°. H endrik Will em B erinsohn, geb. te 
Amsterdam (Noordholland) den 16 April 
1897, geneeskundig adv iseur, wonende te A m
sterdam, provincie N oordholland; 

4°. W erner Kurt Wilhelm B rümnier, geb. 
te B erlijn (Pruisen) den 13 September 1887, 
secretaris van de N . V . Philips' Gloeilampen
fabrieken, wonende te Eindhoven, provincie 
N 001·dbrabant; 

5°. Jul es Antoine Durand, geb. te Siran 
(Frankrijk) den 13 Mei 1880, winkelier, wo
nende te Utrecht, provincie Utrecht; 

6°. Pietro Giovanni Gandini, geb. te B os
comarengo (Italië) den 26 Mei 1887, ober-
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kell ner, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

7°. J oseph Fmnz Hab ets, geb. te Aken 
(Pruisen) den 29 Juni 1900, bode, wonende 
t.e Haaren (Pruisen); 

8°. Carl Ma,·ia H erkenhoff, genaamd Ko
nersmann, geb. t.e A,nsterdam (Noordholland) 
den 25 F ebruari 1912, bedrijfsleider, wonende 
t.e Amsterdam, provincie N O()'l'dholland; 

9°. Josefine Maria H ouben, geb. te Kalden
kirchen (Pruisen) den 9 April 1900, dienst
bode, wonende t.e Kaldenkirchen (P,·uisen); 

10°. Joannes Baptista Jacobs, geb. te Bor
gerhout ( B elgië), den 8 December 1900, schoen 
maker, wonende te Gent (België); 

11 °. Jojnesen Leibel, geb. te Sedziszow 
(P olen) den 2 April 1893, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

12°. Karl August Richard Erich Leoni, 
geb. te Mannheim (Baden) den 12 November 
1904, procuratiehouder, wonende te Amst,er
dam, provincie N oordholland; 

13°. Ad,·iana Anna Margaretha Loebe,·, 
weduwe van Adolf Ka,·l Wilhelm Starck, geb. 
te Leiden (Zuidholland) den 28 J anuari 1894, 
arts, wonende te Leiden, provincie Zuidhol
land · 

14d_ J ohann H ermann P eete.-s, geb. te l s
sum (Pruisen) den 2 F ebruari 1897, l andbou
wer, wonende te Walbeck (Pruisen); 

15°. Wilhelmina Schmidt, geb. te Datten
fel.d (Pruisen) den 21 Januari 1890, onder
wijzeres, wonende te Amsterdam , provincie 
N oordlwlland ; 

16°. Theodo1"US E er-nardus B onefacius Sie
mers, geb. te Groningen (Groningen) den 24 
December -1905 , leeraar, wonende te H eerlen, 
provincie Limburg; 

17° . Friedrich J ulius Martin. Spreuwen
berg, geb. te Altenilorf-Essen (Pruisen) den 8 
Jun i 1899, melkh a ndelaar, wonende te Mül
hausen (Pruisen); 

18°. Marius Tausk, geb. te Serajewo (Zuid 
Slavië) den 15 F ebruari 1902, fabrieksd irec
teur, wonende te Nijn,egen, provincie Gelder
land; 

19°. H ein1-ich Stephan W eusting, geb. te 
Nordhorn (Pruisen) den 1 November 1899, 
sch ilder, wonende te Nordhorn ( Pruisen) . 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap , laat
stelijk gewij zigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad N°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verleend aan 
Eduardus van Acker, geb. te B oschkapelle 
(Zeeland) den 1 Juli 1895 , l andarbeider, wo
nende te Hontenisse, provincie Z eeland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December· 1892 
(Staatsblad N°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, l aatstelijk gewij
zigd bij de wet van 31 D ecember 1920 (Staats
blad N° . 955) , wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan P etronella 
J eannette M arguerithe Durand, geb. te Utrecht 
(Utrecht) den 17 D ecember 1912, kantoorbe
d iende, wonende te Utrecht, provincie Utrecht . 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien h arer afkond iging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 

Gegeven te · 's-Gravenhage, den 28sten De
cember 1935. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justit ie, v an Scha i k. 

(Uitgeg . 7 Januari 1936.) 

s. 802. 

28 December 1935. WET, houdende goedkeu
ring van de onderhandsche overdracht, 
door ruiling, van gronden onder lVage
ningen aan de gemeente Wag eningen. 

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

dat het belang van den Staat medebrengt om 
met de gemeente Wag enin gen een ruilmg aan 
te gaan van gronden onder Wageningen; 

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

De onderhandsche overdracht aan de ge
meente Wageningen van gronden t.e Wagenin
gen, omschreven in de in a fschrift aan deze 
wet gehechte akte van ruiling, geteekend 20 
Mei 1935, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De-

cember 1935. • 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 u tl. 
De M inister van Landb ouw en Visscherij, 

L. N . D e c k e r s. 
(Uitgeg. 17 Janua,-i 1936.) 

De ondergeteekenden: 
1. H endrik J an Middendorp, Ontvanger der 

R egistratie en Domeinen te ,vageningen, ten 
deze h andelende namens den Staat der N eder
landen, hiertoe gemachtigd bij brief van den 
Directeur der R egistratie en Domeinen te Arn
hem dd. 6 Mei 1935 n°. 5304, gegrond op de 
missive van den Minister van Financiën dd. 
3 Mei 1935 n°. 130 afdeeling Domeinen; 

2. J acob Martinus Anne Wijnaendts van 
R esandt, Burgemeester der Gemee nte Wa.ge
ningen, als wodanig deze gemeente vertegen
woordigende en tevens handelende ter uitvoe
ring van het besluit van den Gemeenteraad 
dd . 1~ October 1934, n°. 133, goedgekeurd bij 
besluit van Gedeputeerde Staten dd. 20 No
vember 1934 n°. 189; 

verklaren de volgende overeenkomst van r ui 
ling te hebben aangegaan: 

De Staat der Nederlanden (Economische 
Zaken) staat onder voorbehoud van nadere 
goedkeuring door de wetgevende macht, in 
eigendom af aan de Gemeente W ageningen 
die in ruil en e igendom aanneemt: drie per
ceelen bouwland aan de Postjesweg te Wage
ningen, kadastraal a ldaar bekend, sectie E, 
nos. 495-496 en 491 tesamen groot 1.08.20 
h.a., waartegenover de Gemeente W ageningen 
in eigendom afstaat aan den Staat der Neder
landen (Landbouw), die in rui l en eigendom 
aanneemt: een perceel bouwterrein en erf ge
legen aan de P rofessor Ritzema Bosweg P ost
jesweg en Arboretumlaan te Wagening~n, ka
dastraal aldaar bekend, sectie B , nummer 
5073, groot 1.25 . 70 h.a. 

Deze overeenkomst is verder aangegaan on 
der de volgende voorwaarden: 

Art. 1. De over en weder in ruil afgestane 
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gronden worden geleverd in voll en en vrijen 
eigendom, vrij van hypotheken, erfd ienstbaar
heden en andere zakelijke lasten, zonder be
perkende of bezwarende bepalingen en onder 
vrijwar ing volgens de wet. 

Art. 2. De grond- en andere zakelijke las
ten zij n voor reken ing van do nieuwe ver
krijgers van 1 J anuari 19 36 af. 

Art . 3. De Gemeente neemt voor haar reke
ning de kosten van aanleg van geleidingen 
voor water, gas en electrische stroom naar het 
door den Staat verworpen perceel gemeente 
Wageningen, sectie B , nummer 5073, zoodat 
de Staat slechts de kosten van de geleidingen 
op dat perceel zal hebben te beta len. 

Art. 4. De aanvaard ing in genot vau de te 
ruil en terre inen zal plaats hebben zoodra de 
wet, waarbij deze ruil ing wordt goedgekeurd 
in werking zal zijn getreden. 

Art. 5. De Staat heeft het recht ronder be
tal ing van eenige vergoeding van het door 
hem verworven perceel n°. 5073 voornoemd, 
woveel uitwegen te maken naar den Professor 
Ritzema Bosweg, de Postjesweg en de Abore
tumlaan, a ls hij zal nood ig oordeelen. 

Art. 6. De waarde van het door de Ge
meente Wageningen a f te stane wordt begroot 
op vijf en vijftig duizend honderd zes en vijftig 
guJ,den, vijftig cent (f 55,156.50) terwijl do 
waarde van de door den Staat af te stane per
ceelen wordt begroot op een en twintig dui
zend zes honderd veertig g,ilden (f 21 , 640), 
zoodat door den Staat aan de Gemeente Wage
ningen een toeg ift verschuld igd is van drie en, 
dertig duizend vijf honde,·d zestien gulden 
vijft ig cent (f 33,516.50), welke moet worden 
betaald in handen van den boekhouder van 
het grondbedrijf der Gemeente Wageningen, 
uiterlij k een maand nadat ondergeteekende 
sub 1 genoemd aan den medeondergeteekende 
sub 2 genoemd schriftelij k van de wettelijke 
goedkeuring van deze overeenkomst zal hebben 
kennis gegeven. 

Art. 7. De kosten dezer acte zijn voor reke
n ing van beide partijen ieder voor de helft. 
De overschrijving der akte zal geschieden door 
de wrg van voornoemden Ontva nger. 

A ldus in dubbel opgemaakt en geteekend te 
Wagen ingen den twintigsten Mei 1900 vijf en 
dertig. 
De Ontvarige,· der R egist,•atie tn 

Do,neinen te Wa.geningrn, 
M i cl d e n d o r p. 

De B urge,neestrr van Wageningen 
J . M. A. Wij n a e nd t s van R e sa n d t . 

Voor gel ijkluidend af chri[t, 
De S ecretaris-Genc·ra.al 

van het Ministerie van F'tnanciën, 
0 cl en cl a a 1, l. S.-G. 

s. 803. 

28 Dece1nber 1935. WET, houdende goedkeu
r ing van het op 8 Juni 1935 te Budapest 
tusschen N eder/(Lnd en H ongarije gesloten 
verdrag in zake de luchtvaart. 

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

dat het op 8 Juni 1935 te B udapest tusschen 
Nederland en H ongarije gesloten verdrag in 
zake de luchtvaart, alvorens te kunnen worden 

bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der Grond
wet de goedkeur ing der Staten-Generaal be
hoeft en dat het voorts wenschel ij k is om de 
bevoegdheid voor te behouden het verdrag op 
te zeggen; 

Zoo is het, dat W ij, den R aad van State, enz. 
Art. I. H et nevens deze wet in afdruk ge

voegd, op 8 ·J uni 1935 te B u<iapest tusschen 
N ederland en Honga,-ije gesloten verdrag in 
zake de luchtvaart wordt goedgekeurd. 

Art. II. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor het in artikel I bedoelde verdrag op te 
zeggen, wanneer de omstandigheden zulks wen
schelijk maken. 

Art. III. Deze wet treedt in we rking met 
ingang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 28sten De

cember 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
va n Lidth de J e udL 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De G ra e f f. 
(Uitgeg. 14 Januari 1936.) 

Conventlon entre les Pays -Bas et Ja Hon grle 
relatlve à la navlgatlon aérlenne. 

Sa Majesté la R e ine des P ays-Ba , 
et 

Son Altesse Séréniss ime Ie Régent du Roy
a ume de Hongrie 

également conva incus de l'intérêt récip t·oque 
qu'ont les Pays-Bas et la H ongri e à fac ili ter, 
dans un hut pacifique, leurs 1'0ia t ions aér ien
nes, et en général, les relations internationales 
par Ia voie des a irs, 

ont résolu de concl ure une convention à eet 
effet et ont dés ignó pour Leurs Pl énipoten
tiaires respectifs, savoir: 

Sa Majesté Ia Reine des Pays-Ba 
S. E . Mons ieur L ucien G. van Hoorn, Son 

Envoyé E xtraordinaire et Ministre P li\n ipoten
tiaire à Budapest 

Son Altesse Sérénissime Ie R égent du Roy
aume de Hongrie 

S. E. Monsieur Géza Tormay de ádudvar, 
Seorétaire d':État au M inistère Roya l Hongrnis 
du Commerce ; 

lesquels, après avoi r óchangé leurs ple ins 
pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont 
convenus des d ispos itions su ivantes: 

Art. l er. l. Chacune des deux H autes Par
ties Contractantes accordera en temps de paix 
aux aéronefs de l'autre P artie Contractante qui 
y sont régul ièrernent irnmatriculés, la liberté de 
pa sage inoffensif a u-dessus de son territoi re, 
pourvu que so ient observées les conditions de 
la présente Convention. 

2. Il est enten d 11 toutefo is, que l 'ó tabl isse
ment ou l'exploi tation par une entreprise res
sortissant à l'une des Hautes P a rties Contrac
tantes de l ignes aériennes réguliè res passant 
au-dessus du territoire de l'autre Partie Con
tractante, avec ou sans escale, sern subordnnné 
à des arrangements spéciaux entre les aclmi
nistrations supérieures aéronautiques des deux 
Hautes Parties Contractantes. 

3. Chacune des deux Hautes Part ies Con
tractantes aura Ie droit d'édicter au profit de 
ses aéronefs nationaux, des réserves et restric-
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tions concernant Ie transport de pe1-sonnes et 
de choses entre deux points de son territoire: 

a. moyennant rémunération de quelque na
ture qu'elle soit ; 

b. même sans rémunération, si Ie transport 
est effectué par une entreprise de t ransport 
aérien, sauf s' il s'agit pour cette . entreprise 
d'un transport nécessa ire au fonctionnement 
propre des services aériens qu'elle assure. 

4. Au sens de la présente Convention, Ie 
territoire signifie Ie territoire métropoli tain y 
compri les eaux territor iales . 

5. Par aéronef on comprend au sens de la 
présente Convention Jes aéronefs privés et ceux 
des aéronefs d'État qui ne sont pas affectés au 
service militaire, de police oude douane. 

6. Le mot "aéronef" désigne tout appare il 
pouvant se soutenir dans l'atmosphère grace 
aux réactions de l'air. Les stipulations de la 
présente Convention ne s'appliquent aux aérn
nefs ne possédant pas de moyens propres de 
propulsion qu' en tant que Ie caractère spécial 
de tels aéronefs Ie permet. 

7. Les aéronefs milita ires, de douane ou de 
police des deux Hautes Parties Contractantes, 
désirant se rendre sur Ie territoire de l'autre 
P artie Contractante ou survole r ce te rritoire 
{avec ou sans atterrissage) doivent chaque 
fois être munis d'une autorisat ion spéciale. 

Art. 2. 1. Les aéronefs ressort issa11t à l' une 
des Hautes Parties Contractantes, leu rs l'qui 
page , leurs passagers et leur chargement, lors
qu'il s se trouveront sur Ie terr itoire de l'autre 
Partie Contractante, seront sou mis aux obi iga
tions résultant des dispositions qui seront en 
vigueur dans l'État survolé notamment aux 
prescriptions relatives à la navigation aérienne 
en général , en tant qu'elles s'appliquent à 
tous les aéronefs étrangers sans distinction de 
nationalité, aux droits de douane et autres 
droits réglementaires, aux interdictions d'ex
portation et d'importation, aux prescr iptions 
de transport de personnes, de bagages et de 
marchandises, aux prescriptions relati ves à la 
sécurité et à J'ordre public, a insi qu' aux µres
criptions sanitaires et de passeports . lis se ront, 
en outre, soumis aux autres obligations résul
tant de la législation générale qui sera en 
vigueur, à moins qu'il n'en ait été prévu autre
ment dan la présente Convention. 

2. A l 'arrivée, Ie combustible et les lubri 
fi ants contenus dans les réservoirs normaux de 
l'aéronef sont admis en franchise de droits de 
douane ou autres. Aucune quantité ne peut 
toutefois être débarquée en franchise. 

3. Au départ, est livré en franchise de tout 
droi t de douane ou autre Ie combustible des
tiné au ravitaillement des aérone fs de l'antre 
Partie Contractante se rendant à l'ëtranger. 
Toutefois, en cas d'escale intcrmédiaire sur 
son propre territo ire, l'Etat dans lequel l' aéro
nef s'est approv isionné peut subordonner l'oc
troi de la franchise à certa ines conditions 
déterminées. 

Art. 3. 1. Chacune des deux Haut-es Parties 
Contractantes a le droit d'interdire pour raison 
d'ordre militaire ou dans l'intérêt de la 
sécuri té pub) ique, aux aéronefs ressortissant à 
l'autre État contractant, sous les peines pré
vues par sa législ ation et sous r~serve qu' il ne 
sera fait aucune distinction à eet égard entre 
ses aéronefs privés el ceux de l'autre Partie 

Contractante, Ie survol de certa ines rones de 
son territoire. 

2. Chacune des Hautes Parties Contrac
tantes peut autoriser, à titre exceptionnel et 
dans l'intérêt de la sécurité publique, Ie survol 
desdites wnes par ses aéronefs nationaux . 

3. Chacune des Hautes Parties Contractan
tes s'engage à faire connaître à l'autre Partie 
Contractante !'emplacement et l' étendue <les 
wnes de son territoire dont Ie su,·vol est inter
dit ainsi que les autorisations exceptionnelles 
délivrées en vertu du paragraphe précédent. 

4. En dehors des wnes ci-dessus mention
nées, chacune des Hautes P arties Contractan
tes se réserve Ie droit, en temps de paix, de 
restreindre ou d'interdire provisoirement en 
partie ou complètement dans des ei rconstances 
exceptionnelles et avec effet immédiat, la na
vigation aérienne au-dessus de son territoire, 
à condition qu'il ne soit fait aucune distinc
tion entre les aéronefs ressortissant à l'autre 
Partie Contractante et ceux ressortissant aux 
autres États étrangers. 

5. Une telle décision sera rendue publique 
et notifiée à l' autre Partie Contractante. 

Art. 4. 1. Tout aéronef se · trouvant au-des
sus d'une zone interd ite est tenu, dès qu'il s'en 
apercevra, de donner Ie signa! de détresse 
prescrit par Ie règlement de la navigation 
aérienne de l'État survolé; il devra, en outre, 
Ie plus töt possible, atterrir ou amerr ir en 
dehors de la zone interdite sur un aé rodrome 
de eet État Ie pi us rapproché. 

2. Cette même obligation s'applique aux 
aéronefs survolant une zone interdite et aux
quels aura été fait Ie signa ) spécia l destiné à 
appeler son attention. 

Art. 5. Les aéronefs doivent porter des mar
ques distinctes et bien visibles permettant leur 
identification en vol {marques de nationalité 
et d'immatricul a tion); à bord des aéronefs 
doivent se trouver des certificats d'immatricu
lation, de navigabilité et tous autres documents 
prescrits pour la navigation aérienne dans leur 
État d'origine. 

Art. 6. 1. Les membres de l'équipage qui 
exerceront à bord de l'aéronef des fonctions 
soumises dans leur pays d'originc à une auto
risation spéciale, devront être munis des docu
ments prescrits dans eet État pour la naviga
t ion aérienne et notamment des brevets et 
licences réglementaires. 

2. Les autres membres de l' équ ipage de
vront être munis de documents certifiant leur 
occupation à bord, leur profession, leur iden
tité et leur nationalité. 

3. L'équipage et les passagers sernnt tenus 
d'avoir sur eux les document.~ (pas eports etc. ) 
exigés éventuellement pour l 'entrée ou Je 
séjour dans Ie territoire sur lequel ils se ren
dent, à moins qu'une entente contraire à ce 
sujet ne soit intervenue entre les deux Hautes 
Parties Contractantes. 

Art. 7. 1. Les certificats de navigabilité des 
aéronefs, brevets et licences de l' équipage 
délivrés ou rendus exécutoires par l'une de; 
Hautes Part ies Contractantes seront, tant que 
l'aéronef conservera cette nationalité recon
nus valables par l'autre P artie Cont;actante. 

2. Chacune des Hautes Parties Contractan
tes se réserve Ie dro it de ne pas accepter pour 
la navigation aérienne sur son territo ire les 
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brevets d'aptitude et licences délivrés à ses 
ressortissants par l'autre Partie Contractante. 

Art. 8. 1. Aucun appareil de radiocornmuni
cation quelqu'il soit ne pourra être porté par 
un aéronef sans une licence spéciale délivrée 
par !'État dont l'aéronef possède la nationa
lité. 

2. L'usage de ces appareils est soumis au
dessus du territoire de l'une des Hautes Par
t.ies Contractantes aux règlements en vigueur 
dans eet État. 

3. Ces apparei ls ne seront desservis que par 
les membres de l 'équipage porteurs d'une 
licence spéciale délivrée ou rendue exécutoire 
à eet effet par les autorités compétentes de 
l'État dont l'aéronef possède la nationalité. 

4. Les deux Hautes Parties Contractantes 
se réservent Ie droit, pour des raisons de sécu
rité, d'édicter des règlements relatifs à l'in
stallation obligatoire d'appareils de radiocom
munication dans les aéronefs. 

Art. 9. 1. Les aéronefs, leur équipage et 
leurs passagers n'ont pas Ie droit de transpor
ter des armes, des munitions , des . gaz asphy
x iants, des explosifs, ni des pigeons voyageurs, 
si ce n'est avec une autorisation spéciale de la 
part de l'État survolé par l' aéronef. 

2. Dans la présente Convention, Ie matériel 
et les munitions de signalisation a insi que les 
cartouches de démarrage ne sont pas cons i
dérés comme armes et munitions. 

3. Chacune des deux Hautes Parties Con
tractantes peut, en matière de navigation 
aérienne, interdire ou régler Ie transport ou 
l'usage d'appareils photograph iques ou ciné
matograph iques. 

4. Chacune des H a utes Parties Contractan
tes a Ie droit, pour des raisons d'ordre et de 
sécurité public, de lim iter sur son territoire Ie 
transport d'objets autres que ceux énumérés 
à l'alinéa premier du présent article, pourvu 
qu'il ne soit pas fait de différence à eet égard 
entre les aéronefs nationaux et ceux de l'autre 
P artie Contractante . 

Art. 10 . 1. Les aéronefs t ransportant des 
passagers, bagages ou marchandises de vront 
être munis d' une liste des voyageurs, et, pour 
les marchandises, d'un manifeste descriptif de 
la cargaison en nature et quantité , a insi que 
des déclarations en douane nécessaires. 

2. Si, à l' arrivée d'un aéronef, une diver
gence est constatée entre les marchandises 
transportées et les documents ci -dessus men
tionnés les autorités douanières du port d'ar
rivée devront se mettre directement en rapport 
avec les autorités douanières compétentes de 
l'autre Partie Contractante. 

Art. ll. Les transports postaux sernnt n'gl,\s 
d irectement par les administrations posta les 
des deux Hautes Parties Contractantes par 
voie d'arrangements spéci3ux 

Art. 12. Dans tous les cas de départ et 
cl' attenissage chaque Haute Partie Contrac
tante pourra faire visiter sur son territo ire, 
par les autorités compétentes, les aéronefs de 
J'autre Partie Contractante et faire vérifie r les 
certificats et documents réglementaires. 

Art. 13. Les aérodromes ouverts à la navi 
gation aérienne publique seront accessibles 
dans les mêmes conditions aux aéronefs des 
Hautes Parties Contractantes qui pourront 
également profiter des services météorologi" 

ques, radioélectriques, ainsi que des installa
tions servant à la sécurité du trafic aérien. 
Les taxes éventuelles ( pour atterissages, séjour, 
etc.) seront les mêmes pour les aéronefs natio
naux et ceux ressortissant à l'autre Partie 
Contractante. 

Art. 14. 1. A l 'entrée et à la sortie, les 
aéronefs .à destination ou en provenance d'une 
des Hautes Parties Contractantes ne pourront 
utiliser que les aérodromes douaniers pub] ics 
(avec service de passeports) et ce sans atter
rissage entre la frontière et ces aérodromes. 

2. Dans des cas particul iers, les autorités 
compétentes pourront autoriser Ie départ ou 
l 'arrivée sur d'autres aérodromes ou seront 
effectués les opérations douanières et Ie con
trole des passeports. Les frais entraînés par ce 
service spécial seront a lors à l a charge de la 
partie intéressée. L'interdiction d'atterrissage 
entre l'aérodrome et la frontière s'applique 
également à ces cas spéciaux. 

3. En cas d'atterrissage forcé ou d'atterris
sage prévu par l ' articl e 4, en dehors des aéro
dromes prévus au premier alinéa du présent 
article, Ie commandant de bord, l'équipage et 
les passagers de l'aéronef devront se conformer 
à la réglementation en v igueur dans l'État 011 
l 'atterrissage aura l ieu et Ie commandant, ou 
cel ui qui peut être réputé comme tel sera tcnu 
de prévenir immédiatement Ie service fiscal 
compétent ou de police Ie plus vo isin . 

4. Les deux Hautes Parties Contractantes 
se communiqueront réciproquement la liste des 
aérodromes ouverts à l a navigation aérienne 
publique. Cette liste définira les aérodromes 
douaniers avec service de controle des passe
ports. 

5. 'l'outes les rnodifications apportées à. ces 
listes ainsi que toutes restrictions, même tem
poraires, du droit d'utiliser l'un de ces aéro
dromes, devront être immédiatement commu
niquées à l' autre Partie Contractante. 

Art. 15 . 1. Chacune des Hautes Parties Con. 
tractante peut prescrire que tout aéronef qui 
franchit sa frontière doit obi igatoirement Ie 
faire entre certains points déterminés. 

2. La wne de fr anchissement fixé)'l par 
l'une des Hautes Parties Contractantes pour 
Ie survol de ses frontières par ses aéronefs ou 
par des aéronefs étrangers est auss i ouverte 
aux aéronefs de l'autre Partie Contractante. 

3. Les aéronefs des deux Hautes Parties 
Contractantes au-dessus du territoire de l'autre 
Partie Contractante sont tenus de su ivre stric
tement les itinéraires prescr its par l'État inté
ressé excepté Ie cas ou ils serai ent forcés, par 
les conditions atmosphériques, de dévier desdits 
itinéraires. A défaut de prescriptions relatives 
à l ' itinéra ire, la d irection la plus courte devra 
être suivie . 

Art. 16. En fait de lest, il ne peut être jeté 
du bord de l'aéronef que du sa bl e fin et de 
!'eau. 

Art. 1 7. En cours de route ne pourront être 
jetés ou abandonnés en dehors du lest que des 
objets ou des matières pom lesquels J'fstat 
au-dessus du territoire duquel se trouve I' aéro
nef aura accordé une autorisation spéciale à 
eet effet. 

Art. 18. Pour toutes I es questions de natio
nalité à envisager dans l 'application de la 
présente Convention, il est entendu que les 
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aé'ronefs ont la nationalité de l'Ëtat su r les 
registres duquel ils sont régulièrement imma
triculés, 

Art. 19. Tout aéronef arrivant dans Ie ter
ritoire de l'une des Hautes Parties Contrac
tantes ou traversant ce territoire et y effec
tuant les atterr issages nécessai res, pourra être 
soustrait à la sa isie pour contrefaçon d'un 
brevet, dessin ou modèle moyennant Ie dépöt 
d'un cautionnement <lont Ie montant à défaut 
d'accord amiable sera fixé, dans Ie plus bref 
délai possible, par l'autori té compétente au 
lieu ou la saisie devra être effectuée. 

Art. 20. 1. Les aéronefs, ressortissant aux 
deux Hautes Parties Contractantes auront Ie 
droit, pour l'atterrissage, notamment en cas de 
détresse, aux mêmes mesures d' ass istance que 
les aéronefs nationaux. 

2. Le sauvetage des aéronefs se trouvant en 
<langer sur la mer est réglé, sauf convention 
spécial e, par les principes du droit maritime. 

Art. 21. Chacune des deux Hautes Parties 
Contractantes communiquera à l' autre Partie 
Contractante tous les règlements sur la navi
gation aér ienne en vigueur sur son territoire . 

Art. 22. L es déta ils d'application de la 
présente Convention, et surtout ceux intéres
sant les formali tés douanières

1 
seront réglés 

au besoin et dans les limites au possible par 
entente directe entre les adrnin istrations com
pétentes des deux Hautes Parties Contrac
tantes. 

Art. 23. 1. Toute contestation re lati ve à 
l'interprétation et l'application de la présente 
Convention qui ne pourra être régl ée à l' am ia
ble par la voie diplomatique ordinaire sera 
soumise à l a demande d'une des Hautes Par
ties Contractantes à !'arbitrage <levant un tri
bunal arbitral <lont la composition est prévue 
dans Ie présent article. Les déc isi ns du tr i
bunal arbitral seront obligatoire& pour les 
deux Hautes Parties Contracta ntes. 

2. L e tribunal arbitral comprendra t,rois 
membres et il sera composé de telle façon que 
chacun des Etats dans Ie délai d'un mais de
puis Ie moment de la demande puisse nommer 
son a~b itre. 

3. Le président du tribuna l arb itral sera 
nommé da ns Ie délai du mais suivant, en vertu 
d'une entente entre les deux H autes Parties 
Contractantes. Ce Président devra être citoyen 
d'un troisième État quelconque, ne pas pos
séder de domic il e sur Ie terr itoire de l'une ou 
de l'autre des deux Hautes Parties Contrac
tantes et n'avoir aucune fonction dans ces 
deux Etats. 

4. Si , au cours d'un mais, une des Hautes 
Parti es Contractantes n'a pas désigné son 
arb itre a u tribunal arbitral ou bien si , au 
courant du mais su ivant, Ie choix du président 
n' a pas eu I ieu, faute d'une entente entre les 
deux Parties Contractantes, Ie Prés ident du 
Conse il Fédé ral Suisse sera prié de procéder 
aux norninations nécessa ires. 

5. Le siège du tribunal arbitral sera fixé 
par Ie président. 

6. Les décisions du tribunal arbitral seront 
prises à la majorité des voix. La procédure 
sera indiquée par Ie tribunal arbitra l ; elle 
pourra se fa ire par écrit si les deux Hautes 
Parties Contractantes n' y voient pas d'incon
vénien t. 

7. Chacurie des Hautes Parties . Contractan
tes couvrira les frais des honoraires de . ~on 
a rbitre et la moitié des honoraires du .prés i
dent, ainsi que la moitié des frais de la .pro
cédure. 

Art. 24. 1. Chacune des Hautes Parties 
Contractantes pourra à tout moment dénoncer 
la présente Convention avec un préavis d'un an . 

2. Cependant les Hautes Part.ies Contrac
tantes se réservent la faculté de mettre fin de 
commun accord à la convention avec effet 
immédiat. 

Art. 25. La présente Convention sera rati
fiée et les instmments de ratification seront 
échangés à Budapest Ie plus tot qu'il sera 
possible. Elle entrera en vigueur Ie trentième 
jour qui suivra la date de !'échange des ratifi
cations. 

En foi de quoi , les Plénipotentiaires mspec
tifs ont signé la présente Convention et y ont 
apposé leurs sceaux. 

Fait à Budapest en double exemplaire Ie 
huit juin mil neuf cent trente cinq. 

{L.S.) van Hoorn. 
(L.S.) Géza Tormay de Nádudva,·. 

s. 804. 

28 Decernber 1935. WET, houdende regeling 
van den invoer van cement van alle soor
ten. 

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

dat door Ons bij besluit van 30 September 
1935 n°. 22 (N ederlantlsche Staatscoitrant van 
1 October 1935 n°. 191) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 {Staatsblad n°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad n°. 596), de invoer van ce
ment van alle soorten wederom aan eene tij
delijke beperking is onderworpen en dat ar
t ikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 October 1935 en e indi
gende 31 December 1935 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van cement van alle soorten , 
voorzoover deze meer bedraagt dan 50 ten 
honderd van de hoeveelheid , welke gemiddeld 
per 3 maanden in de jaren 1931 en 1932 uit 
dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister i bevoegd om bo,,en de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de t;ermijn 
nog niet is verstreken, zull en voor het nog 
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niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in liet eerste lid bedoelde· contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar ge
noemde a rtikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat beslu it ge
stelde regel ingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van hei 
bepaalde in het eerste lid a fwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit a rtikel bedoeld , 
wordt in de N ederland,;che Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoer t 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangen isstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000 terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaat-s had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft h ij , 
d ie eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan h ij weet, dat het is i nge
voerd in strijd met een verbod in en krach tens 
het bepaal de in de a rtikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet; zijn , behalve de bij of 
kr ach tens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, bel ast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepoli t ie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrech ten en 
accij nze n. 

7. Op fe iten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de strafbe
pal ingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrech ten en accijnzen. 

8. Met betrekk ing tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der " Cris isinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535) , gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met inga ng 

van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 28sten De

cember 1935. 

s. 805. 

WILHELMINA. 
De M inister van Handel, 
Nijverheid en Sche epvaart, 

H. G e 1 i s s e n . 
(Ui tgeg. 24 Janum·i 1936. ) 

28 Decem ber 1935. WET, houdende regeling 
van den invoer van vl eesch en van levende 
scha pen en slachtpaarden. 

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

da t door Ons bij besluit van 15 Januari 1935 
N° . 26 {N ederland,;che S taatscourant van 15 
J anuari 1935 N °. 10) , ingevolge a rt ikel 2 der 
,,Crisis- invoerwet" 1931 {Staatsblad N° . 535) , 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N ° . 596) , de invoer van v!eesch 
en van levende schapen en si achtpaarden we
derom aan eene t ijdelijke beperking is onder
worpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrij ft, dat in zoodanig geval een voorstel 
van wet tot voorziening van het in dat bes lui t 
geregeld verbod van invoer zal worden ge
daan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opsl ag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van H a11-
del, N ijverheid en Scheepvaart; 

3. ,,Vleesch", versch, gekoeld, bevrnren, ge
zouten , gerookt en/of gedroogd én/of op andere 
wijze bewerkt of geconserveerd rund-, ka lfs-, 
schapen- en paardenvleesch. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 16 J anuar i 1935 en e indi 
gende 15 Januari 1936 of woveel eerde r a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
1 and verboden van: 

a. versch, gekoeld en bevroren rund- en 
kalfsvleesch voor zoover deze meer bedraagt 
dan 20 ten honderd van de hoeveelheid, welke 
gemiddeld gedurende de ja ren 1929, 1930 en 
1931 van die goederen u it dat land is ingP
voerd; 

b. ,,ander" vleesch, voor zoover de1,e meer 
bedraagt dan 20 ten honderd van de hoeveel 
he id, welke gemiddeld gedurende de jaren 
1931 en 1932 van die goederen uit dat land is 
ingevoerd ; 

c. le vende schapen, voor zoover de ze meer 
bedraagt dan 20 ten honderd van de hoeveel
he id, welke gemiddeld gedurende de jaren 
1931 en 1932 van die goederen uit dat la nd is 
ingevoerd; 

d. slachtpaarden voor zoover deze meer be
draagt dan 20 ten honderd van de hoeveel 
he id, welke gemiddeld gedurende de jaren 
1931 en 1932 van d ie goederen u it dat land is 
ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig l id bepaalde contingenten 



1935 28 DECEMBER (S. 805-807) 1258 

bij zondere contingenten _ vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen slechts zijn toegestaan aan 
eene door Onzen M inister aan te wijzen Crisis
organisatie. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
wijze, waarop de ingevolge het vorig lid aan
gewezen Crisisorganisatie bij den invoer van 
de in artikel 1 genoemde goederen zal te we1·k 
gaan. 

3. In een bes] uit, a ls in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden ver leend nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid a fwijkingen toe te 
staan. 

4. Een bes luit, a ls in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscoumnl be
kend gemaakt. 

4. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2 en 3, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de goe
deren, waarmede of ten aanzien waarvan de 
overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die een ig goed verkoopt, te koop aanb iedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krach tens a rtikel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepoli t ie, 
womede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen . 

6. Op fe iten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen . 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 5351, gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596), van 
overeenkomstige toepass ing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

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

cember 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart , 

H . G e I i s s e 11. 

(Uitgeg. 24 Janua,·i 1936.) 

s. 806. 

N og niet verschenen, wordt ach terin opge
nomen. 

s. 807. 

28 D ecembe,· 1935. WET, houdende regeli ng 
van den invoer van gelaschte buizen. 

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

dat door Ons bij besluit van 5 November L935 , 
N °. 28 (N ederlandsche Staatscourant van 6 
November 1935 N°. 217) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van gc
laschte buizen wederom aan eene t ijdelij ke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in wodanig 
geval een voorstel van wet. tot voorzien ing van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

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

2 . . ,,Onze Minister", de Minister van Han
del , Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdva k van 12 maan
den , aanvangende 1 November 1935 en ein
digende 31 October 1936 of woveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
l and verboden van gelaschte buizen of pijpen 
van ijzer en staal (wowel m et zichtbare, als 
niet zichtbare lasch), met een uitwendi ge rloor
snede tot en met 60 mm, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 50 ten hondetd van de hoeveel
he id, welke, met het tij dvak van 1 Janual'i tot 
1 Jul i 1935 a ls bas is, gemiddel d per 12 maan
den uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
t ingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val 
len onder de in het eerste l id bedoel de. 

D e artikel en 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van StaaJ,sblad N°. 804. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1935. 
WILHELMINA. 

De M inister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uit geg . 13 Maart 1936.) 
' 
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s. 808. 

28 Decembe1· 1935. WET, houdende regeling 
van den invoer van tricotgoederen. 

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

dat door Ons bij besluit van 31 October 1935 
N° . 14 (N ederlands che Staatscourant van 31 
October 1935 N°. 213) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van tricot
goederen wederom aan eene tijdelijke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodan ig geval 
een voorstel van wet tot voorziening van het 
in dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tij dvak van 12 maan
den, aanvangende 1 November 1935 en eindi
gende 31 October 1936 of woveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, i~ de invoer uit ieder land 
verboden van boven- en onderkleeding, ge
breid of uit tricotstof vervaardigd, zonder 
rubber, andere dan kousen of sokken, voor
zoover deze meer bedraagt dan 30 ten honderd 
van de waarde, welke gemiddeld per 12 maan
den in de jaren 1929, 1930 en 1931 aan die 
goederen uit dat land is ingevoerd , met dien 
verstande, dat niet meer ten invoer zal worden 

· toegelaten dan 45 ten honderd van de hoeveel
heid, welke gemiddeld per 12 maanden in de 
jaren 1929, 1930 en 1931 uit dat l and is inge
voerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
l anden. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

De arti kel en 3- 9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 804. 

Lasten en bevel en, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1935. 
WILHELMINA. 

D e Minister .van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 i s s e n . 
(Uitgeg. 10 Maart 1936.) 

s. 809. 

28 D ecembe1· 1935. WET, houdende regeling 
van den invoer van kunstzijden garens. 

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

dat door Ons bij besluit van 31 October 1935 
N°. 13 (N ederlandsche Staatscourant van 31 
October 1935 N°. 213) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblcul N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596) , de invoer van kunst
zijden garens in eiken opmaak wederom aan 
eene tijdelijke beperking is onderworpen en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

1·echtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Han
del , Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1 . Gedurende h et tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 November 1935 en eindi
gende 31 October 1936 of woveel eerder al s 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder iand 
verboden van garens van kunstzijde en van 
kunstzijde met andere grondstoffen in eiken 
opmaak, voorwovel' deze meer bedraagt dan 
80 ten honderd van de hoeveelheid, welke ge
middeld per 12 maanden in de jaren 1933 Eon 
1934 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde . 

D e artikelen 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 804 . 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1935. 

s. 810. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . Ge 1 i s se n. 
(Uitgeg. 10 M a.a1·t 1936. ) 

28 December 1935. WET, houdende wette
lijke voorziening naar aanleid ing van het 
Koninklijk besluit van 21 Augustus 1935 
(Staatsblad n°. 517) , gewijzigd bij Ko
ninklijk bes] uit van 18 October 1935 
(Staatsblad n° . 610) , tot instelling van een 
Departement van Algemeen Bestuur, dat 
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den naam zal dragen van Ministerie van 
Landbouw en Visscherij, en tot wijziging 
van den naam van het Ministerie van 
Economische Zaken. 

w l wrLHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is wettelijke voorzieningen te 
treffen naar aanleiding van Ons besluit van 
21 Augustus 1935 (Staatsblad n° _ 517), zooals 
dat is gewijzigd bij Ons besluit van 18 October 
1935 (Staatsblad n°. 610); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. L De bevoegdheden en verplichtingen, 

onderwerpen betreffende, genoemd in Ons be
sluit van 21 Augustus 1935 (Staatsblad n° . 
517), .zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit 
van 18 October 1935 (Staatsblad Ii0

• 610), en 
bij bestaande wetten opgedragen aan Onzen 
Minister van Economische Zaken, gaan over 
op Onzen Minister van Landbouw en Visscherij. 

2. De verplichtingen, onderwerpen betref
fende, bedoeld in artikel 1, welke in bestaande 
wetten tegenover Onzen Minister van Econo
mische Zaken zijn opgelegd, worden geacht na 
het in werking treden van deze wet te zijn 
opgelegd tegenover Onzen Minister van Land
bouw en Visscherij. 

3. De ministerieele beschikkingen, aanwij
zingen en andere beslissingen, die vóór het 
in werking treden van deze wet krachtens 
eenige wet of krachtens eenig Koninklijk be
sluit door den Minister van Economische Za
ken zijn genomen of gedaan betreffende on
derwerpen, in het in artikel 1 aangehaalde 
besluit bedoeld, worden geacht te zijn gehand
haafd door Onzen Minister van Landbouw en 
Visscherij. 

4. Bij de uitvoering van oveI'eenkomsten, 
waarin de Minister van Economische Zaken 
a ls vertegenwoord iger van het Rijk is opge
treden, zal het Rijk, voor zooveel betreft de 
zaken, bedoeld in het in artikel 1 aangehaalde 
besluit, vertegenwoordigd worden door Onzen 
Minister van Landbouw en Visscherij. 

5. W anneer in <1kten van oprichting van 
naamlooze vennootschappen, in statuten van 
vereenigingen of in stichtingsbrieven aan het 
Rijk eenige bevoegdhei d is toegekend of eenige 
medewerking van het R ijk a ls vereischte is 
gesteld, en daarbij de Minister van Economi
sche Zaken als vertegenwoordiger van het Rijk 
is aangewezen, zal bij de toepassing van die 
bepalingen het Rijk, voor zooveel betreft de 
zaken, bedoeld in het in artikel 1 aangehaalde 
besluit, vertegenwoord igd worden door Onzen 
Minister van Landbouw en Visscherij. 

6. L Het beheer van hoofdstuk X der 
Rijksbegrooting voor de dienstjaren 1933 en 
1934 wordt zonder eenige beperking uitge
oefend door Onzen Minister van Handel , Nij
verhe id en Scheepvaart. 

2. De posten, zooals die bij begrootingswet 
voor het dienstjaar 1935 zijn of nader zullen 
worden vastgesteld onder hoofdstuk X, arti
kelen 63 tot en met 156 en 166, worden onder 
den titel van oud-hoofdstuk X , met de bijbe
hoorende benamingen van afdeelingen, c.q. 
onderafdeelingen, paragrafen en onderdeelen 
van paragrafen, beschouwd als een afzonder
lijk hoofdsh,k der Rijksbegrooting voor het 

dienstjaar 1935, hetwelk de u itgaven bevat 
voor het Ministerie van Landbouw en Vis
scherij. 

3. Aan het afzonderlijke oud-hoofdstuk X 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935 
worden toegevoegd de volgende afdeelingen en 
artikelen, met wijziging van de overeenkom
stige begrootingsartikelen, artikel 1 uitgezon
derd, van hoofdstuk X der Rijksbegrooting 
van dat jaar. 

Afdeeling I. Departement 
Art. L Minister ......... .. . .. 
Art. 2. Personeelsuitgaven 
Art. 3. Materieele behoeften en 

overige uitgaven .. .. _ .. _ ...... _ .. 

Afdeel ing IL Pensioensbijdragen , 
voor zoover niet opgenomen in de 
vorige afdeelingen ...... 

A,·t. 4. Uitkeeringen aan het Al
gemeen Burgerlij k Pensioenfonds 
ter voldoening aan de artikelen 40 
en 135 der Pensioenwet 1922 (Stbl. 
n°. 240) .. .................... .. ..... .. ..... . 

Art. 5. Bijdrage in de annuïteit, 
verschuldigd aan het Algemeen Bur
gerlijk Pensioenfonds, ingevolge ar
t ikel 168a der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n °. 24 0) over het jaar 
1935 

Afdeeling IIL Overige uitgaven 
betreffende Landbouw en Visscherij 

Art. 6. Gratificatiën ........ 
Art. 7 _ Vorderingen over afgeslo

ten dienstjaren, a ls bedoeld in ar
tikel 7, derde lid, der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n° _ 25 9) 

Art. 8. Onvoorziene uitgaven " 

f 309,259 
5,544 

246,390 

57,325 

129,000 

10 ,000 

119 ,000 

29, 000 
4,000 

M e1no1·ie 
25,000 

7. De artikelen II, III en IV, zooals deze 
in de wet tot vaststelling van hoofdstuk X 
der Rijksbegrooting voor 1935 voorkomen, 
blijven voor zooveel nood ig van kracht ten 
aanzien van oud-hoofdstuk X, in het vorige 
arti kel genoemd. 

8. Ten gevolge van het bepaalde in arti kel 
6 dezer wet wordt hoofdstuk X der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1935 gewijzigd 
a ls in bijgevoegden staat is aangegeven. 

De ingevolge het eerste lid van dit artikel 
overgeschreven kredieten en die , genoemd in 
de begrootingsartikelen 2 tot en met 8, opge
somd in artikel 6 dezer wet, strekken voor de 
behoeften over het dienstjaar 1935. 

9. Ter plaatse, waar in wettel ijke maat
regelen, Ministerieele beschikkingen, aanwij
zingen en andere besl issingen, overeenkomsten, 
akten van oprich t ing van naamlooze vennoot
schappen, statuten van vereenigingen en stich
tingsbrieven de Minister van Economische Za
ken wordt genoemd, wordt daaronder, voor 
wat betreft onderwerpen, welke vóór de tot
standkoming van deze wet aan dezen M inister 
waren opgedragen, en die niet in het in ar
ti kel 1 aangehaalde beslui t zijn genoemd, ver
staan de Min ister van Handel , Nijverheid en 
Scheepvaar t. 

__ 10 . Deze wet wordt geacht in we l'ki ng te 
z1Jn getreden met ingang van 2 September 
1_935 , behoudens het bepaalde in artikel 8, 2de 
hd. 
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Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t.e 's-Gravenhage, den 28st.en De

cember. 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D ec k ers. 

De M inister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e 1 i s s e n. 
(Uitgeg. 14 Januwri 1936.) 

Staat •van wijzigingen in hoofdstuk X der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935, inge
v olge artikel 8 der uet van 28 D ece1nb er 1995 

(Staatsblad n°. 810). 

HOOFDSTUK X. 

Titel A. Gewone dienst. 
Afdeeling I. 
Art. 2 wordt verminderd met .... .... . 
Art. 3 ,, ,, ,, 
Afdeelingen III en IV vervallen. 
Afdeel ing VI. 
Art. 159 wordt verminderd met .... . . 
Art. 160 " 
Afdeeling VII. 
Art. 162 wordt verminderd met ..... . 
Art. 164 

Titel B. Kapitaaldienst. 
Afdeeling II vervalt. 

f 246,390 
57,325 

f 10,000 
119,000 

4,000 
25,000 

Ten gevolge van het vorenstaande wordt: 
Titel A. Gewone dienst verminderd met 

f 8,045,299. 
Titel B. Kapitaaldienst verminderd met 

f 350,000. 
De geheele dienst verminderd met f 8,395,299. 

Ons bekend: 
De Minister van Landbouw en Visscherij, 

s. 811. 

L. N. D e c k e r s. 
D e M inister van H andel , 
'Nijverheid en Sche epvaart, 

H. G e I i s s e n. 

28 Dece11,ber 1935. WET, houdende wijziging 
en verhooging van het negende hoofdstuk 
de r Rijksbegrooting voor het di enstjaar 
1934. 

s. 812. 

28 Dece11,ber 1935. BESLUIT, houdende wij
ziging en aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 28 Augustus 1935 (Staatsblad 
n°. 518), tot uitvoering van artikel 16, 
tweede lid, der Nijverheidsonderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 13 
December 1935, n ° . 25923 II, afdeeling Nij
verheidsonderwijs; 

Overwegende, dat het wenschel ijk is geble
ken Ons besluit van 28 Augustus 1935 (Staat.~
blail; o 0

• 518) te wijzigen en aan te vullen; 
Gehoord de Centrale Commiss ie voor geor

ganiseerd overleg in ambtenarenzaken, advies 
van 11 December 1935 ; 

Den Raad van State gehoord , advies van 
23 December 1935, n° . 28; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 December 1935, n°. 
27563, afdeeling Nijverheidsonderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
Ons aangeh aald besluit te wijz igen en aan 

te vullen a ls volgt: 
Art . I. 1. Alle in de artikelen en in de bij 

lagen van het Salarisbesluit N.O. 1935 ge
noemde geldbedragen en de bedragen, bedoeld 
in de artikelen 13, zevende lid, en 38, tweede 
lid, van dat besluit, worden met 5 ten honderd 
verlaagd, behoudens de in het eerste I id van 
artikel 7 onder a aangegeven m inimumtoelage 
van 60 gulden per kind per jaar. 

2. In de gevallen, in welke in de tabellen 
van de bijlagen A en B van het in het eerste 
lid bedoelde Koninklijk besluit voor de bere
kening van de bewldiging verwezen wordt 
naar een andere tabel van een van deze bij 
lagen, worden de aldus berekende bedragen 
eveneens met 5 ten honderd verminderd. 

3. Eveneens worden met 5 ten honderd ver
minderd alle weddebedragen, overeenkomstig 
Ons in het eerste I id genoemd beslui t vóór 1 
Januari 1936 

a. toegekend ingevolge door Onzen voor
noemden Minister vastge telde regelen; 

b. bepaald volgens het tweede lid van arti
kel 39, onder a. 

Art. II. Dit beslui t treedt in werking met 
ingang van 1 Januari 1936, behalve voor de 
beambten op weekloon, bedoeld in de tabellen 
35 en 36 van bijlage C van het in het vorig 
artikel genoemd besluit, welke werkzaam zijn 
aan nijverheidsscholen in gemeenten der vierde 
klasse. 

Ten aanzien van deze beambten gaat de ver
laging, als bedoeld in artikel I van d it beslu it , 
in met ingang van 1 Juli 1936. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwel k in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waa rvan afschrift zal worden 
gewnden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1935. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 

Kunsten en W etenschappen, 
J . R. S I o tem a k e r d e B r u in e. 

( Uitgeg. 30 D ec. 1935.) 

s. 813. 

28 D ecember 1935. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
en aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 22 Augustus 1931 (Staatsblad n°. 
378), houdende vaststelling van voorschrif
ten betreffende den rechtst.oestand van het 
militair personeel der landmacht. 

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

Staat, Minister van Defens ie a. i., van 7 De
cember 1935, IIIe Afd. B, n°. 12. 

Overwegende, dat de wenschel ijkheid is ge
bleken om andermaal eenige wijzigingen en 
aanvullingen aan te brengen in het Konink
lijk besluit van 22 Augustus 1931 (Staatsblad 
n°. 378), houdende vaststelling van voor-
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schriften betreffende den rechtstoestand van 
het militair personeel der landmacht· 

Den R aad van State gehoord (advies van 
23 December 1935, n°. 29) · 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 December 1935 Ille 
Afd. B , n°. 50; ' 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
1. in het Koninklijk beslui t van 22 Augus

tus 1931 (Staatsblad n°. 378), zooals dat in
gevolge de Koninklijke besluiten van 27 Oc
tober 1933 (Staatsblad n°. 553) en van 30 
December 1933 (Staatsblad n°. 788) is komen 
te luiden, de volgende wijzigingen en aanvul
! ingen aan te brengen : 

§ 1. 

Artikel 19 wordt gewijzigd en aangevuld als 
volgt: 

1 °. in het eerste lid wordt het gestelde 
onder a vervangen door: 

a. bij overgang in een betrekking als amb
tenaar in den zin der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), dan wel als spoorweg
ambtenaar in den zin der Pensioenwet voor de 
Spoorwegambtenaren 1925;"; 

2° . in dat zelfde lid wordt het gestelde 
onder e gelezen als volgt: 

,,e .. w_aneer _hij uit hoofde van verwonding, 
verminking, ziekten of gebreken ongeschikt 
wordt geacht voor de waarneming van den 
militai ren dienst;"; 

3°. na het tweede lid wordt een nieuw 
derde lid opgenomen, luidende: 

"3. In het geval, bedoeld onder e van het 
eerste lid, wordt het ontslag uit den dienst niet 
verleend dan nadat over het ontstaan, den 
aard en de gevolgen van de verwonding, ver
minking, ziekten of gebreken, waarmede de 
belanghebbende behept is, een commissor iaal 
geneeskundig onderzoek heeft plaats gehad, 
met inachtneming van de regelen, daarvoor 
gesteld in Ons besluit van 11 Mei 1922 
(Staatsblad n° . 279 ). H et commissoriaal ge
neeskundig onderzoek zal op last of met mach
tiging van Onzen Minister van Defensie op de 
wijze, voorgeschreven in artikel 8, eerste, 
tweede, derde en vijfde lid, van Ons even
aangehaald besluit, éénmaal worden herhaald, 
waneer de belanghebbende of zijn gemachtig
de daartoe binnen 30 dagen nadat van het ont
slag mededeeling is gedaan, het verzoek doet, 
en voorts in elk geval waarin eene herhaling 
door genoemden Minister wordt wenschelijk 
geacht." . 

§ z. 
De aanhef van artik~I 29 wordt gelezen als 

volgt : 
" Naar regelen, door Ons gesteld of nader 

te stell en, en onverminderd het bepaalde bij 
de a rtikelen 13, 63, 73, eerste lid, en 76, kan 
bezoldig ing geheel of gedeel telijk worden in
gehouden gedurende den t ijd , dat de mili
tair:" . 

§ 3. 

De in het eerste lid van artikel 38 genoem
de bedragen van " f 1800", ,,f 180", ,, f 1800" 
en "f 1800" worden achtereenvolgens vervan
gen door de bedragen "f 1710", ,, f 171" , 
,, f 1710" en "f 1710". 

§ 4. 

In het eerste lid van artikel 39 wordt het 
bedrag van "f 216" vervangen door " f 206" . 

§ 5. 

In artikel 40 worden de volgende wijzigin
gen aangebracht: 

a. in het eerste I id wordt in pi aats van : 
"voo_r de overigen, met uitzondering van 

h ~_n,. die behooren tot het korps politietroepen, 
viJ/tien ten honderd en voor hen, die behooren 
tot het korps politietroepen, achttien ten hon
derd," 

gelezen: 
,,".oor. de overigen, met uitzondering van de 
militairen beneden den rang van tweede-luite
nant, b~hoorei:i_de tot het korps poli t ietroepen, 
- tenzIJ in b11zondere gevallen door Ons an
ders mocht worden bepaald - vijf tien ten 
honderd, en voor de militairen beneden den 
rang van tweede-luitenant, behoorende tot het 
korps politietroepen, achttien ten honderd"· 

b. in het vierde lid wordt het bedrag ~a~ 
,, f 150" vervangen door "f 143" ; 

c. in het vijfde I id wordt in plaats van 
" f 36" gelezen " f 34" , en 

d. in het achtste lid wordt in plaats van 
,, f 135" gelezen "f 128". 

§ 6. 

In artikel 72 worden de volgende wijzigi n
gen aangebracht: 

1°. Het eerste lid wordt gelezen: 
" 1. Gedurende den tijd, dat een militair 

als in het vorig artikel bedoeld, door ziek~ 
of ongeval verh inderd is zijn dienst te ver
richf:en, kan, ter beantwoording van de vraag, 
of drnnsthervatting a l dan niet is uitgesloten, 
telkenmale w~nneer zu\ks wordt noodig ge
oordeeld, te z11nen aanzien een commissoriaal 
geneeskundi g onderzoek worden ingesteld met 
inach~neming van_ de regelen, daarvoo; ge
steld m Ons beslu it van 11 Mei 1922 (Staats
blad, n°. 279). Zoodanig commi soriaal genees
kundig onderzoek moet in elk geval worden 
(ngesteld, zoodra de betrokkene gedurende een 
Jaar onafgebroken, of binnen anderhalf jaa1· 
meer dan 365 kalenderdagen wegens ziekte of 
ongeval verhinderd is geweest om zijn dienst 
te verrichten. Een zoodanig commissoriaal ge
neeskundig onderzoek kan voorts op last of 
met machtiging van Onzen Minister van De
fens ie worden ingesteld ten aanzien van een 
militair, die niet wegens ziekte buiten dienst 
is, maar van wien nochtans op goede gronden 
wordt :~erondersteld, dat zijn lichamelijke of 
g~estehJke toestand een beletsel vormt om zij n 
dienst naar behooren te verrichten." , en 

2°. de aanhef van het tweede lid wordt ver
vangen door het volgende: 

"2. Bijkt bij een commissoriaal onderzoek 
als waarvan in het vorige lid in den tweeden 
v?lzin sprake is, dat diensthervatting niet is 
m tgesloten, dan wordt de beroep militair:". 

§ 7. 

In artikel 75 vervalt het tweede lid en 
wordt vóór het overblijvend lid het cijfer " l." 
geschrapt. 

§ 8. 

In het eerste I id van artikel 82 wordt in 
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plaats van " andere milita ire werkzaamheden" 
gelezen: ,,andere werkzaamheden". 

II. te bepalen, dat in artikel II van het 
Koninklijk besluit van 30 December 1933 
(Staatsblail, n°. 788) de woorden: ,,het bedrag 
aan kindertoelage ten gevolge van de op ge
noemden datum in de voor hem geldende be
zoldig ingsregeling gebrachte wijzigingen niet 
mogen da len beneden het bedrag, hetwelk hem 
op dien datum zou zijn toegekend, indien de 
tot dusver van kracht geweest zijnde bezol 
digingsregeling onveranderd ware geha nd
haafd gebleven," worden vervangen door de 
woorden: 

" het bedra g aa n kindertoelage ten gevolge 
van de op genoemden datum in de voor hem 
geldende bezoldi g ingsregeling gebrachte wij 
zig ingen niet mogen dalen beneden 95 ten 
honderd van het bedrag, hetv,elk hem op dien 
datum zou zijn toegekend, indien de tot dus
ver van kracht geweest zijnde bezoldigi ngs
regeling onveranderd ware gehandhaa fd ge
bleven," . 

III. in te trekken Ons beslui t -van 6 Octo
ber 1934 (S taatsblad n°. 535) ; 

IV. te bepalen, dat h et gestelde in dit be
sluit van kracht zal worden met ingang van 
1 J anuari 1936, met dien verstande, dat het 
bepaalde bij artikel 40, eerste lid, van het 
Reglement voor de mili ta ire ambtena ren der 
Koninklijke landmacht - zooa ls die bepalrng 
ingevolge dit besluit is komen te luiden 
zal worden toegepast alsof het reeds van 1 
September 1931 a f aldus luidde. 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblail, zal worden gepl aatst en waar van 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

' s-Gravenhage, den 28sten December 1935. 
WILHELMINA. 

s. 814. 

De M inister van Sta.at , 
M inister van Defensie a.i., 

H . Co 1 ij n. 
( Uitgeg. 31 Decem ber 1935. ) 

28 D ecember 1935. BESLUIT, houdende toe
pass ing van de artikelen 9, 13 en 14 der 
Landbouw-Crisiswet 1933, van het Crisis
Organisati ebesluit 1933 en het Crisis-Hef
fin gsbeslu it 1933 op gewassen van den 
tuinbouw. 

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

Landbouw en Visscherij van den 15 November 
1935, n°. 17301, Afdeeling La ndbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gezien de artikelen 9, 13 en 14 der Land
bouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatie
beslui t 1933 en het Cr is is-H effi ngsbeslui t 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commiss ie, bedoeld in 
a rt ikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(a dvies van den 15 November 1935, n°. 582) ; 

Gehoord den R aad va n State (advies va n 
den 3 December 1935, n° . 60) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 23 December 1935, 
n°. 19294, Afdeeling La ndbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

A . te bepalen voor het t ijdvak, aanvangen
de met ingang van den dag van inwerking
treding van dit besluit en e indigende met in
gang van den 1 Januari 1937, als volgt: 

Art. 1. Dit besluit neemt over de term ino
logie van artikel 1 van het Crisis-Organisa t ie. 
beslui t 1933 en va n artikel 1 van he t Crisis
H effingsbeslui t 1933 en verstaa t voorts onder : 

1°. ,, fruit" : voor menschelijke consumptie 
geschikte vruchten, welke zij n gegroeid aan 
houtgewassen en welke in ederl ancl plegen 
te worden gekweekt; 

2°. ,,warmoezerij gewassen": voor rnensche
lijke consumptie geschikte kruidacht ige gewas
sen en de daaraan gegroeide voor m ensche
lijke consumptie geschikte vruchten, te weten: 
aardbei ; andijvie; a r t isjok; asperge ; augurk ; 
biet; a lle soorten stam-, stok- en tu inboonen , 
voor zoover de peul in groenen toestand wordt 
geoogst ; all e soorten stam- en rij se rwten , voor
zoover de peul in groenen toestand wordt ge
oogst, met uitzondering van landbouwerwten ; 
kervel ; komkommers ; all e koolsoorten met 
inbegrip van kool rabi ; mei rapen ; meloen ; 
alle roode bos-, breek- en bewaarpeen ; peter
selie ; postele in; prei ; raapstelen ; rabarber; 
radij s; ramenas; schorseneer ; selderij ; sjalot; 
sla; specerijgewassen, zooals kervel , peper en 
zuring ; spinazie; tomaten ; uien met uitzon
dering van zaaiuien ; veld la; witlof ; witlof
wortel ; 

3°. ,,vroege aardappelen" : die soorten 
aardappelen, welke door Onzen Minister als 
zoodani g worden aangewezen ; 

4° . ,, landbouwerwten" : a lle erwten, voor
zoover van deze gewassen de peul in groenen 
toestand wordt geoogst en voor zoover de teel t 
niet gedekt is door een tu inbouwteel tvergun
ning ; 

5° . ,,gewassen van den tuinbouw": frui t, 
wa rmoezerijgewassen en vroege aardappelen; 

6°. ,,Centrale" : de Sticht ing N ederl a ndsche 
Groenten. en Frui tcentrale, gevestigd te ' s-Gra
venhage; 

7°. ,,aangeslotene A": hij , di e a ls georga
niseerde is aangesloten bij de Centrale en is 
ingedeeld in , of toegelaten tot de groep telers 
van warmoezerijgewassen, vroege aardappelen, 
frui t onder glas en frambozen (groep A ); 

8° . ,,aangeslotene B": hij , die als georga
niseerde is aangesloten bij de Centra le en is 
ingedeeld in, of toegela ten tot de g roep tel ers 
va n frui t, anders dan fruit onder glas en fram
bozen (groep B) ; 

9°. ,,aangeslotene C" : hij, di e a ls georga
niseerde is aangesloten bij de Centrale en is 
ingedeeld in, of toegelaten tot de groep oog
sters van aardappelen, anders dan vroege aa rd. 
appelen (groep C) ; 

10°. ,,aangeslotene D" : hij, die a ls georga
niseerde is aangesloten bij de Centrale en is 
ingedeeld in , of toegela ten tot de g roep oog
sters van landbouwerwten (g roep D) ; 

11°. ,,aangeslotene E" : hij , die a ls georga
ni seerde is aangesloten bij de Centrale en die 
al s groothandelaar, exporteur, kl einhandelaa r, 
markttuinder of pach ter van ongeoogst frui t 
is ingedeeld in, of toegelaten tot de groep 
handelaren in gewassen van den tuinbouw 
(groep E) ; 

12°. ,,aangeslotene F " : hij , di e als georga. 
niseerde is aangesloten bij de Centrale en is 
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ingedeeld in, of toegelaten tot de groep be
werkers en verwerkers van warmoezerijgewas
sen (groep F); 

13°. ,,aangeslotene G": hij , die als georga
niseerde is aangesloten bij de Centrale en is 
ingedeeld in, of toegelaten tot de groep vei
linghouders {groep G); 

14°. ,,aangeslotene H": h ij , die als georga
niseerde is aangesloten bij de Centrale en is 
ingedeeld in, of toegelaten tot de groep be
werkers en verwerkers van fruit (groep H) ; 

15°. ,,teeltjaar": kalenderjaar. 
2. l. Het in bedrij f telen van warmoezerij. 

gewassen, vroege aardappelen, fruit onder glas 
en frambozen is verboden, tenzij met door of 
vanwege Onzen Minister te verleenen vergun
ning, waarvan de modellen door hem worden 
vastgesteld. 

2. Het verbod, gesteld in het vorig lid, 
geldt niet voorzoover betreft het in bedrijf 
telen van warmoezerijgewassen in kassen, wa
renhuizen en serres, waarvoor vergunning tot 
het telen in bedrijf van fruit is verleend. 

3. De vergunning, bedoeld in l id 1 van dit 
artikel, wordt uitsluitend verleend aan den
gene, die is aangesloten a ls georganiseerde bij 
de Centrale en door of vanwege Onzen M in is
ter is ingedeeld in of toegelaten tot groep A . 

4. In groep A wordt ingedeeld of toegela
ten degene, die op 31 December 1935 als teler 
in bedrij f van warmoezerijgewassen, vroege 
aardappelen, fruit onder glas en frambozen 
bij de Centrale was aangesloten en kunnen 
anderen worden toegelaten. 

5. In afwijking van het bepaalde in het 
derde I id van dit artikel kan in door Ons aan 
te wijzen gevallen of groepen van gevallen, 
onder door Onzen Minister te stellen regelen, 
de vergunning, bedoeld in dit artikel , aan een 
aangeslotene A worden onthouden. 

6. De vergunning, bedoeld in dit artikel , 
geldt u itslu itend voor den persoon van den 
aangeslotene A, vermeld in het bewijs der 
vergunn ing, waarvan de duur door Onzen M i
n ister kan worden vastgesteld. 

7. Onze Minister kan bepalen, dat a ls ver
gunning, bedoeld in dit artikel, in bepaalde 
gevallen of groepen van gevallen zal gelden 
de vergunning, over het vorig teeltjaar uitge
reikt, waarvan de geldigheidsduur wordt ver
lengd tot een door Onzen Minister te bepalen 
tijdstip. 

8. Door of vanwege Onzen Minister kunnen 
regelen worden gesteld ter uitvoering van het 
bepaalde in l id 7 van dit artikel. 

3. 1. De vergunning, bedoeld in artikel 2, 
moet inhouden de oppervlakte, welke door een 
aangeslotene A mag worden beteeld met fram
bozen, fruit onder glas, warmoezerijgewassen 
onder glas, warmoezerij gewassen anders dan 
onder glas en vroege aardappelen, welke op
pervlakte, elk afzonderlijk, wordt berekend 
naar een door Onzen Minister vast te stellen 
percentage van de oppervlakte, waarvoor de 
aangeslotene op 31 December 1935 rechtmatig 
vergunning had voor de genoemde teelten elk 
afzonderlijk, met d ien verstande, dat voor
waarden, aan die vergunnin$'. verbonden, on
verminderd van toepassmg bhJ ven ten aanzien 
van de voor dit teeltjaar te verleenen vergun
ning, tenzij Onze Minister anders bepaalt. 

2. Het percentage, bedoeld in het eerste lid 
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~an dit artikel, kan versch ill end zij n: 
a. naar gelang van de grootte van de be

drijven, voorzoover in 1935 voor land,. en tu in
bouw benut; 

b. naar gelang geteeld wordt in kassen , 
warenhuizen, serres of onder p latglas, dan wel 
niet onder glas; 

c. voor versch ill ende geb ieden ; 
d. voor verschi ll ende groepen van gewassen, 

gewassen, soorten en var iëte iten van gewassen 
en voor verschillende teeltwijzen. 

3. In afwijking van het bepaalde in l id 1 
van dit artikel , kan voor dengene, die wordt 
toegelaten tot groep A, anders dan ingevolge 
het gebod, in lid 4 van artikel 2 gesteld, door 
of vanwege Onzen Minister de oppervlakte 
grond worden vastgesteld, welke door den toe
gelatene in bedrijf mag worden beteeld , en 
kunnen door of vanwege hem de gewassen of 
groepen van gewassen worden vastgesteld, 
welke mogen worden geteeld in kassen, waren
huizen, serres of onder platglas, dan wel niet 
onder glas. 

4. Door of vanwege Onzen Minister kunnen 
aan de vaststelling in l id 3 van dit artikel 
bedoeld, voorwaarden worden verbonden, waar
onder mede kan worden gesteld de betal ing 
aan de Centrale, a ls vertegenwoord igster van 
het Fonds, ten behoeve van het Fonds, van 
een door Onzen Minister vast te stell en geld
som. 

5. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
van dit artikel kan door of vanwege Onzen 
M inister in bijzondere gevallen of groepen van 
gevallen aan een aangeslotene A vergunning 
worden verleend tot het telen in bedrij f van 
andere gewassen of groepen van gewassen, dan 
die , waartoe hij krachtens het eerste lid van 
dit artikel gerechtigd is. Door of vanwege 
Onzen Minister kunnen aan het verleenen van 
deze vergunning voorwaarden worden verbon
den. 

4. 1. In afwijk ing van het bepaalde in l id 
2 van artikel 2 is het telen van spinazie en 
kropsla in kassen , warenhuizen en serres, waar
in druivenboomen zijn geplant met een schot 
van 4 jaar of meer verboden. 

2. Onverminderd het bepaalde in de artike
len 2 en 3 en in het vorig lid van dit artikel, 
is het telen van kropsla onder glas, slechts 
toegestaan tot een door Onzen Minister te be
palen aantal kroppen per door hem te bepalen 
éénheid. 

3. Het aantal en de eenhei d, bedoeld in 
het tweede lid van dit artike l, kunnen elk 
verschillend worden gesteld voor de verschil
lende soorten en teeltwijzen van kropsla, naar
mate geteeld wordt in kassen, warenhuizen, 
serres of onder platglas en voor verschillende 
tijdvakken. 

4. Onverminderd het bepaalde in de arti
kelen 2 en 3 en in het eerste en tweede l id 
van dit artikel , is het telen van kropsla onder 
hetzelfde glas in de periode van 1 Januari tot 
30 J uni van eenig teeltjaar slechts éénmaal 
toegestaan, en is het overleggen van kropsla 
op kropsla in die periode verboden. 

5. 1. Onverminderd het bepaalde in de ar
tikelen 2, 3 en 4 is het telen in voorcultuur 
van warmoezerij gewassen en vroege aardappe
len slechts toegestaan over de oppervlakte, 
waarvoor een aangeslotene A op 31 December 
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1935 voor di e teelt ve1·gunning had en is het 
telen van die gewassen in nacultuur slechts 
toegestaan over de oppervlakte, waarvoor een 
aangeslotene A op 31 December 1935 voor di e 
teel t vergunning had, beide met inachtneming 
rnn het percentage in artikel 3 bedoeld. 

2. Onverm inderd het bepaalde in de a rti 
kelen 2 en 3, is voor dengene, die in 1935 
70 % of meer van de hem krachtens tuinbouw. 
teeltvergunning toegestane oppervlakte grond 
beteelde met een of meer der gewassen spru it
kool, witlofwortel en roode bos-, breek- en 
bewaarpeen, het telen van sprui tkool , witlof
wortel , roode bos-, breek- en bewaarpeen, e lk 
afzonderlijk, slechts toegestaan tot een zoo
danige oppervlakte, a ls in 1935 door hem on
derscheidenlijk met spruitkool , witlofwortel, 
roode bos-, breek- en bewaarpeen werd beteeld 
en is het telen van warmoezerijgewassen slechts 
toegestaan tot een zoodanige oppervla kte a ls 
in 1935 door hem met warmoezerij gewassen, 
andere dan de hiervoren genoemde werd be
teel d; een en ander met inachtnem ing van het 
percentage in artikel 3 bedoeld. 

6. Onder door Onzen Minister te stell en re
gelen kan in door hem aan te wijzen gevallen 
of groepen van gevall en de vergunning, be
doeld in artikel 2, geheel of gedeeltelijk wor
den overgedragen op een of meer andere per
sonen, terwij l door hem rege len kunnen wor
den gesteld omtrent het telen op een perceel, 
waarop door den teler gedurende het vorig 
teelt jaar niet werd geteeld. 

7. 1. H et in bedrijf telen van fruit, anders 
dan fruit onder glas en frambozen, is slechts 
toegestaan aan dengene, d ie is aangesloten als 
georganiseerde bij de Centrale en door of van
wege Onzen M inister is ingedeeld in of toege
laten tot groep B. 

2. In groep B wordt ingedeeld of toegela
ten degene, di e op 31 December 1935 als teler 
in bedrijf van fruit, anders dan fruit onder 
glas. en frambozen , bij de Centrale was aan
gesloten en kunnen anderen worden toegela
ten. 

8. 1. H et oogsten van aardappelen, andere 
dan vroege aardappelen in eeni g teeltjaar 
voor 1 Augustus is verboden, tenzij het ge
schiedt door een aangeslotene C, in het bezit 
van een door of vanwege Onzen Minister te 
verleenen vergunning, waarvan het model 
door hem wordt vastgesteld. 

2. De vergunn ing, bedoeld in lid 1 van dit 
artikel , wordt uitsluitend verleend aan den
gene, die a ls georganiseerde is aangesloten bij 
de Centrale en door of vanwege Onzen Minis
ter is ingedeeld in of toegelaten tot groep C. 

3. In groep C wordt ingedeeld of toegela
ten degene, die op 31 December 1935 als oog
ster van aardappelen bij de Centrale was aan
gesloten en kunnen anderen worden toege1a
ten. 

4. De vergunning, bedoeld in dit artikel , 
gel dt uitsluitend: 

a. voor den persoon van den aangeslotene 
C, vermeld in het bewijs der verg':'nning; 

b. voor de oppervlakte, venneld 111 het be
wijs der vergunn ing, welke wordt berekend 
naar een door Onzen Minister vast te stellen 
percentage van de oppervlakte in 1935 recht
matig met aardappelen, andere dan vroege 
aardappelen, beteeld. 

L. & s. 1935. 

5. De oppervlakte, in het vorig lid van dit 
artikel bedoeld , waarover het percentage, i11 
het vorig lid van dit artikel bedoeld, wordt 
berekend, ka:n afzonderlijk worden genomen, 
naar gelang die oppervlakte met verschillende 
soorten aardappelen was beteeld. 

6. Het percentage, bedoeld in li d 4 va11 
dit artikel , a lsmede het tijdstip van aanvang 
der vergunning, kunnen verschi llend worden 
gesteld voor verschill ende soorten van aard
appelen en voor versch illende dealen des lands. 

7. Voor degene, die t.ot groep C wordt toe
gelaten, anders dan ingevolge het gebod, in 
l id 3 van dit artikel gesteld, wordt door of 
vanwege Onzen Minister de oppervlakte vast
gesteld a ls basis, waarover het percentage, 
bedoel cl in 1 id 4 van dit artikel , wordt toe
gepast, welke oppervlakte verschil lend kan zijn 
voor verschi ll ende soorten aardappelen . 

9. 1. Het oogsten van landbouwerwten •is 
verboden, tenzij het gesch iedt door een aange
slotene D, in het bezit van een door of van
wege Onzen Minister te verleenen vergunning, 
waarvan het model door hem wordt vastge
stel d. 

2. De vergunning, bedoeld in Jid 1 van dit 
artikel , wordt uitsluitend verleend aan den
gene, die a ls georganiseerde is aangesloten bij 
de Centrale en door of vanwege Onzen Minis
ter is ingedeeld in of t.oege laten t.ot groep D. 
Zij is geldig gedurende een door of vanwege 
Onzen Minister te bepalen tijdvak. 

3. In groep D wordt ingedeeld of toegela
ten degene, die op 31 December 1935 a ls oog
ster van landbouwerwten bij de Centrale was 
aangesloten en kunnen anderen worden toege-
1 aten. 

4. De vergunning, bedoeld in dit artikel , 
geldt uitsluitend voor den per oon van den 
aangeslotene D, vermeld in het bewijs der ver
gunning en moet inhouden de oppervlakte 
landbouwerwten, die mogen worden geoogst, 
berekend naar een door Onzen Minister vast 
te stell en percentage van de oppervlakte land
bouwerwten, waarvoor de aangeslotene in 1935 
rechtmatig vergunning had om deze te oog
sten . 

5. Voor dengene, die t.ot groep D wordt 
toegelaten, anders dan ingevolge het gebod, 
gesteld in lid 3 van dit artikel, wordt door 
of vanwege Onzen Minister de oppervlakte 
vastgesteld als basis, waarover het percentage, 
bedoeld in lid 4 van dit artikel, wordt toege
past. 

10. 1. Door of vanwege Onzen Minister 
wordt in groep E, bedoeld in artikel 1, onder 
11, a ls groothandelaar, exporteur, kleinhande
laar of markttuinder ingedeeld of toegelaten 
degene, die op 31 December 1935 als hande
laar in gewassen van den tu inbouw bij de 
Centrale was aangesloten en in 1935 onder
scheidenlij k als groothandelaar, exporteur, 
kleinhandelaar in gewassen van den tuinbouw 
of als markttuinder werkzaam was, terwij l 
door of vanwege Onzen Minister anderen tot 
groep E a ls groothandelaar, exporteur, klein
handelaar in gewassen van den tui nbouw, als 
pachter van ongeoogst fruit of a ls markt
tuinder kunnen worden t.oegelaten. 

2. Door of vanwege Onzen Minister wordt 
in groep F, bedoeld in artikel 1, onder 12, 
ingedeeld of toegelaten degene, die op 31 

80 
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December 1935 a ls bewerker en verwerker van 
warmoezerijgewassen bij haar was aangesloten 
en kunnen anderen worden toegelaten . 

3. Door of vanwege Onzen M inister wordt 
in groep G, bedoeld in artikel 1, onder 13, 
ingedeeld of toegelaten degene, die op 31 D e
cember 1935 als veilinghouder bij haar was 
aangesloten en kunnen anderen worden toege-
1 aten. 

4. Door of vanwege Onzen Minister word t 
in groep H, bedoeJd in artikel 1, onder 14, in
gedeeld of toegelaten degene, die op 31 D e
cember 1935 a ls bewerker en verwerker van 
fruit bij haar was aangesloten en kunnen 
anderen worden toegelaten. 
ll. 1. H et, anders dan voor gebruik ter 

plaatse, voorh anden of in voorraad hebben, 
bewerken of doen bewerken, verwerken of doen 
verwerken, verhandelen of doen verhandelen, 
aileveren of doen afleveren van gewassen van 
den tuinbouw, anders dan bewerkt of verwerkt, 
met uitzondering voor zoover betreft vroege 
aardappelen vanaf 1 Augustus 1936, in geza
menlijke hoeveelheid boven een door Onzen 
Minister te bepalen aantal kilogrammen, het
welk verschillend kan zijn voor verschillende 
soorten van die gewassen, voor onderscheidene 
deelen des jaars en voor verschillende deelen 
des lands, is verboden. 

2. Behoudens het bepaalde in l id 3 en 4 
van dit artikel geldt het verbod, gesteld in 
het eerste l id van dit arti kel , n iet, voor zoo
ver betreft: 

a. het voorhanden of in voorraad hebben: 
1 °. voor aangeslotenen A en aangeslotenen 

B, uitsluitend voor van e igen teelt afkomstige 
gewassen van den tuinbouw; 

2°. voo1· aangeslotenen E en aangeslotenen 
G, a lsm ede voor aangeslotenen F en aange
slotenen H uitsluitend voor die gewassen als 
bewerker of verwerker waarvan zij zijn aan
gesloten; 

b. het bewerken of doen bewerken, verwer
ken of doen verwerken voor aangeslotenen F 
en aangeslotenen H uitsluitend voor die ge
wa sen als bewerker of verwerker waarvan zij 
zijn aanges loten; 

c. het verhandelen of doen verhandelen, 
afleveren of doen afleveren: 

1 °. voor aangeslotenen A en aangeslotenen 
B voor zoover betreft gewassen van eigen 
teelt a fkomstig en voor aangeslotenen E voor 
zoover betreft gewassen verkregen m iddels het 
pachten van ongeoogst fruit, een en ander, in
dien zulks gesch iedt overeenkomstig de door 
Onzen :Min ister te bepalen a fzetregeling; 

2°. voor aangeslotenen E voor zoover be
treft niet van e igen teelt afkomstige gewas en 
verkregen anders dan middels het pachten van 
ongeoogst fru it en uitslui tend voor dien h an
del, waartoe zij krachtens hun indeeling be
voegd zijn ; 

3°. voor aangeslotenen G, a lsmede voor 
aangeslotenen F en aangeslotenen H uitslui 
tend voor die gewassen als bewerker of ver
werker waa rvan zij zij n aangesloten. 

3. Het in voorraad of voorhanden hebben, 
verh andelen of doen verhandelen, a fleveren 
of doen afleveren van ter veil ing aangevoerde 
gewassen van den tuinbouw, welke hetzij al
daar zijn afgekeurd, hetzij den door Onzen 
Min ister te stell en m inimumprijs, als bedoeld 

in lid 2 van artikel 13, n iet opb1·engen, is ver
boden aan a nderen , dan aangeslotenen G. 

4. H et verhandelen of doen verhandelen, 
a fl everen of doen a fl everen van de in het 
vorig lid bedoelde gewassen van den tu inbouw 
is aan aangeslotenen G slechts toegestaan na 
bekomen toestemming van de Centrale . 

5. Aan een aangeslotene C is het verhan
delen of doen verhandelen van door hem in 
1936 vóór 1 Augustus geoogste aardappelen, 
andere dan vroege aardappelen, tot 1 Augustus 
1936 slechts toegestaan, , indien zulks geschiedt 
overeenkomstig de door Onzen Minister krach
tens het tweede lid van dit artikel vast te 
stell en afzetregeling. 

6. Aan een aangeslotene D is het verha11-
delen of doen verhandelen van door hem ge
oogste landbouwerwten slechts toegestaan, in
dien zulks geschiedt overeenkomstig de doo r 
Onzen Minister krachtens het tweede lid van 
dit artikel vast te stellen afzetregeli ng. 

7. Onverminderd het bepaalde in het eer te 
en tweede lid van dit a rtikel is het veilen 
vóór 1 Augustus van vroege aardappelen en 
andere in eenig jaar vóór 1 A ugustus hier te 
lande geoogste aardappelen slechts toegestaan 
indien door den aangeslotene G over de ge
veilde hoeveelheden wordt betaa ld aan de Cen
trale a ls vertegenwoord igster van het Fond , 
ten behoeve van het Fonds, een door Onzen 
Minister vast te stellen bedrag per eenheid, 
welk bedrag verschillend kan zij n voor ver
schillende soorten aarda ppelen en voor ver
schillende tijdvakken. 

8. Onverminderd het bepaalde in het eer
ste, tweede en vij fde l id van di t artikel is het 
verhandelen, ande rs dan over een aangeslotene 
G, vóór 1 Augustus door een aangeslotene A 
van door hem geteelde vroege aardappelen en 
door een aangeslotene C van door hem in 
eenig jaar vóór 1 Augustus geoogste aardap
pelen, anders dan vroege aardap pelen slech t 
toegestaan, indien door den aangeslotene A 
of den aangeslotene C ten behoeve van het 
Fonds over de te verh andelen hoeveelheden is 
betaald aan de Centrale, als vertegenwoordi g
ster van het Fonds, een door Onzen Minister 
vast te stell en bedrag per eenheid, welk be
drag verschillend kan zijn voor verschi ll ende 
soorten aardappelen en voor ver chillende tijd 
vakken. 

9. Onverm inderd het bepaalde in het eer3te 
en tweede I id van dit artikel is voor het t ij d
vak, aanvangende met ingang van een nade r 
door Ons te bepalen dag, en e indigende mer 
ingang van een nade r door Ons te bepalen 
dag, het vei len van druiven slechts toegestaan. 
nadat door den aangeslotene G is betaald aan 
de Centrale, als vertegenwoordigster van h tt 
Fonds, ten behoeve van het Fonds, een doM 
Onzen Minister vast te stell en bedrag per dooi· 
hem vast te stell en éénhe id, welk bedrag ver
schill end kan zij n voor verschillende soorten 
en kwal iteiten van druiven en voor versch il
lende tijdvakken. 

12. 1. Onverminderd het bepaalde in arti
kel 11 is aan aangeslotenen F en aangeslote
nen H het verhandelen of doen verhandelen, 
a fleve ren of doen a fl everen en vanaf een doo r 
Ons te bepalen datum aan ande ren dan aau
geslotenen F en aangeslotenen H het, ander 
dan voor gebruik ter plaatse, verhande len o f 
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doen verhandelen, afleveren of doen afleveren, 
voorhanden of in voorraad hebben van be
werkte of verwerkte gewassen van den tuin
bouw en landbouwerwten, met uitzondering 
van die, welke zijn geïmporteerd, slecht toe
gestaan, indien de verpakking dier gewas en 
op duidelij k kenbare wijze is voorzien van één 
of meer merken of kenteekenen, vast te stellen 
door Onzen M inister, welke merken of kentee
kenen versch illend kunnen zij n naa r gelang 
van de herkomst, de soort, variëteit of kwa
li teit van die gewassen of de soort van de 
,·erpakking. 

2. H et opweeken van droge erwten, alsmede 
het v09rha_nden en in voorraad hebben, ver
handelen of doen verhandelen van opgeweekte 
droge erwten is verboden. 

3. H et verbod, gesteld in het vorig lid van 
dit artikel, geldt niet: 

a. voor gebruik ter plaatse; 
b. voor verwerking tot door Onzen Minister 

aan te wijzen producten. 
13. 1. Onverminderd het bepaalde in arti

kel 11, is het aan een aangeslotene G verboden 
gewassen van den tuinbouw te veilen, indien 
die gewassen niet: 

a. voldoen aan door Onzen Minister vast te 
tellen kwaliteitse ischen, welke verschillend 

kunnen worden gesteld voor de verschillende 
gewassen ; 

b. zijn gesorteerd n~ar kwaliteit, verzorgd 
en verpakt volgens goed handelsgebruik. 

Door of vanwege Onzen Minister kunnen 
nadere regelen worden gesteld ten aanzien 
van het in dit I id onder b bepaal de. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 
11 en het vorig lid van dit artikel , i het aan 
een aangeslotene G verboden gewassen van 
den tuinbouw, met uitzondering van vroege 
aardappelen en in eenig jaar vóór 1 Augustus 
aardappelen hier te lande geoogst, te ve(len 
beneden een door of vanwege Onzen Minister 
te bepalen prijs per éénheid, welke prijs ver
schillend kan zijn ·voor verschillende soorten, 
variëteiten, kwaliteiten, maten en verpakkin
gen van die gewa sen, alsmede voor verschil
lende tijdvakken. 

14. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel: ,,Crisis-Tuinbouwbe lui t 1936 
l" . 

B. te bepalen, dat dit besluit in werk ing 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn a fkond iging. 

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

's-Gravenhage, den 28sten December 1935. 
WILHELM! A. 

D e Mini.ster va-n Landbouw en Visscherij , 
L. . Deck ers. 
(Uitgeg. 31 December 1935.) 

s. 815. 

28 Deeembe-,· 1935. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Octrooireglement 1921, 
Staatsblad n°. 1083, laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 1 Augustus 1932, 
Staatsblad n° . 422. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is, in 

verband met de bepal ingen der artikelen 21 en 
25 van de Octrooiwet 1910, Staatsblad n°. 
313, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 
November 1935, Staatsblad n°. 685, het Oc
trooireglement 1921, Staatsblad n°. 1083, laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 1 Augus
tus 1932, Staatsblad n°. 422, nader te wijzigen; 

Overwegende voorts, dat zich hier een ge
val voordoet van spoedeischenden aard, als 
voorzien in den aanhef van artike l 70 der In
dische Staatsregeling, waarin de Volksraad 
niet kan worden gehoord ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Onzen Minister van Staat, Mini ter van Ko
loniën, van 11 December 1935, n°. 59319 J. A. , 
Directie van Handel en Nijverheid; 

Gezien Ons besluit van 22 September 1921, 
Staatsblad n°. 1083, tot vaststelling van een 
" Octrooireglement", zooals dit laatstelijk is 
aangevuld en gewijzigd bij Ons be lu it van 
1 Augustus 1932, taatsblad n°. 422; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 December 1935, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 24 December 1935, n°. 
61474 J. A. , Directie van H andel en ijver
heid, en van 24 December 1935, n°. 23, l ste 
Afdeeling ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het Octrooireglement 1921, 

Staatsblad n°. 1083, laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 1 Augustu 1932, Staatsblad 
n°. 422, worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

1. In artikel 1, onder a, wordt voor " 9 
Juli 1931 (Staatsblad n°. 301)" gelezen: ,,29 
November 1935 ( taatsblad n°. 685)". 

2. Artikel 17 wordt gelezen: 
,,H et bedrag, bedoeld in artikel 21 der Oc

trooiwet, bedraagt f 40 ; het bedrag, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 25 dier wet, be
draagt f 35." 

3. In artikel 43 wordt voor "f 75" gelezen: 
,,f 40". 

4. In artikel 45 wordt voor " f 75" gelezen: 
,, f 40". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1936. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

' -Gravenhage, den 28sten December 1935. 

s. 816. 

WILHELM! A. 
De Minister van Handel. 
Nijverheid en cheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
De M inister van Staat, 
Minister van Kol oniën, 

H . Co I ij n. 
(Uitgeg. 30 December 1935.) 

28 D ec.ember 1935. BESLUIT, strekkende tot 
schorsing van het besluit van den raad der 
gemeente Gorinchem van 13 December 
1935, tot vaststel] ing van een verordening, 
regelende de bezoldiging van de ambtena
ren en werk! ieden in dienst der gemeente 
Gorinchem. 

Geschorst tot 1 Ortober 1936. 
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s. 817. 

28 December 1935. BESLUIT tot schorsing 
van het be luit van den raad der gemeente 
A,neland van 10 December 1935, n°. 670, 
strekkende tot het verleenen van niet eer
vol ontslag aan '/.'. Vrnstra, architect dier 
gemeente. 

Geschorst tot 1 J ttli 1936. 

s. 818. 

28 Dece1nbe1· 1935. BESLUIT, bepalende de 
bekendma ki ng in het taatsblad van het 
verdrag van Genève betreffende gedeelte
! ij ke herziening van het verdrag van 
Washington {1919) betreffende den arbeid 
van vrouwen gedurende den nacht, dat op 
19 Juni 1934 door de Algemeene Confe
rentie van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid in haar 18de zitting a ls 
ontwerp-verdrag werd aangenomen. 

Wij WILHELMINA, enz.; . 
Gezien de Wet van 22 Juli 1935 (Staatsblad 

n°. 41 7) tot goedkeuring van het ontwerp
verdrag betreffende gedeeltelijke herziening 
van het verdrag van Wcuhington {1919) be
treffende den arbeid van vrouwen gedurende 
den nacht (G enève 1934) , van welk ontwerp
verdrag een afdruk en eene vertaling bij dit 
Bes! uit zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat Onze bekrachtiging van 
dat ontwerp-verdrag overeenkomstig artikel 9 
aan den Secretaris-Generaal van den Vol ken
bond is medeged eld en door hem op 9 Decem
ber 1935 is ingeschreven ; 

Overwegende, dat Britseh-l ndië en de Unie 
van Zttid-Afrika reeds te voren hunne bekrach
tigingen aan den Secretaris-Generaal van den 
Vol ken bond hebben medegedeeld; 

Overwegende wijders, dat het verdrag, over
eenkomstig artikel 10, op 9 December 1936 
voor Nederland zal in werking treden en dat, 
voor zoover N ederlandsch-l ndië, Sttrina1ne en 
Ctt1·açao betreft, in overeenstemming met ar
tikel 421 Deel XIII (Arbeid), van het Vredes
verdrag 'van V ersaill es van 28 Juni 1919 
( taatsblad 1920, n° . 127), te zijner t ijd eene 
bes! issing ten aanzien van de toepas i ng zal 
worden genomen ; 

Op de voordracht van Onzen Mini ster van 
Buitenlandsche Zaken van den 21sten Decem
ber 1935, Directie van het Protocol, n°. 41187 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: . 
meergenoemd verdrag, a lsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Bes! uit in het Staa.tsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van B uitenlandsche Zaken, 
D e G ra e f f . 
(Uitgeg . 10 J anttari 1936.) 

1. Zie voor de Fransche en Engelsche tekst 
van dit Verdrag Staatsblad 1935, n°. 417. 

Ver t a II n g. 

VOLKENBO D. 

INTERNATION.1.LE .lHBKIDlil-
CO FERE TU~. LI 

Verdrag· betreffende g·edeelte lJJ ke hèrzle
nln g van het ver1lrag van Washington 
(1919) betreffend e den arbeid v n nou'wen 

gedurende den nacht. 

De Algemeene Conferentie van de Interna
t ionale Organisatie van den Arbe id van den 
Volkenbond, door den Raad van Beheer van 
het Internationaal Arbeidsbureau bijeengeroe
pen te Genève en aldaar bijeengekomen op 4 
Juni 1934 in hare achttiende zitting, besloten 
hebbende verschillende voorstellen aan te ne
men betreffende de gedeel telijke herzi~n iug 
van het verdrag betreffende den a rbeid va11 
vrouwen gedurende den nacht, door de Confe
rentie in hare eerste zitting aangenomen, welk 
onderwerp het zevende punt van de agenda 
der zitting is; 

Overwegende, dat die voorstell un den vorm 
moeten aannemen van een ontwerp van een 
internationaal verdrag, 

neemt heden den 19den Juni 1 34, het vol 
gende ontwerp-verdrag aan, dat genoemd zal 
worden "Nachtarbeid {van vrouwen) verdrag 
{herzien) 1934": 

Art. 1. Voor de toepassing van dit verdrag 
worden als "nijverheidsondernemingen" met 
name beschouwd : 

a. mijnen, groeven en a lle andere inrich
tingen voor het winnen van min rnle stoffen 
uit den aardboclem; 

b. bedrijven, waarin goederen worden ver
vaardigd, veranderd, gereinigd, herstel_d, ver
sierd, afgewerkt, tot verkoop geschikt ge
maakt, gesloopt of vernietigd, of waarin stof
fen een verandering ondergaan, hieronder be
grepen scheepsbouw, a l mede de voortbren
ging, transformatie en overbrenging van elec
triciteit en van a ll e andere beweegkracht; 

c. het bouwen of aanleggen, hot weer op
bouwen of opnieuw aan leggen, het onderhou
den, het herstellen, het veranderen of het loo
pen van gebouwen, spoor en tra wegen, ha
vens, dokken, pieren, kanalen, inrichtingen 
voor binnenlandsche scheepvaart, wegen, tun
nels, bruggen, viaducten, riolen, goten, putten, 
telegraaf- of telefoon installaties, e lectrische in
stallaties, gas- of waterleidingswerken of au
de t·e constructiewerken, met inbegrip van de 
voorbereidend en de fundeerings verkzaarnhe
den van zoodanige werken. · 

In ieder land zal de bevoegde overheid de 
scheidingslijn aangeven tusschen nijverheid 
eenerzijds en koophandel en landbouw ander
zijds. 

Art. 2. Voor de toepassing van dit verdrag 
wordt onder "nacht" verstaan : eon tijdsver
loop van ten minste elf achte1eenvolgende 
uren, waarin de tijd tu chen tien uur des na
middags en vijf uur des voormiddags is be
grepen. 

De bevoegde autoriteit zal ec ter, indien 
zich bijzondere omstandigheden, de a rbeiders 
in een bepaalde nijverheid of streok betreffen
de, voordoen, na raadpleg ing van de betrok-
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ken werkgevers- en arbeidersorganisaties, kun
nen beslissen, dat voor de vrouwen werkzaam 
in · d ie nijverheid of in die streek de t ijd tus
schen elf uur des nam iddags en zes uur des 
voormiddags in de plaats zal kunnen treden 
van den tijd tusschen tien um des namiddags 
en vijf uur des voormiddags. 

I n landen, waar van overheidswege nog 
geen regeli ngen zijn vastgesteld betreffende 
den nachtarbeid van vrouwen in nij verheids
ondernem ingen, kan door de Regeering wor
den bepaald, dat onder "nacht" voorloopig, 
en wel gedurende een t ijdperk van ten hoogste 
drie jaren, wordt verstaan een t ijdsverloop van 
slechts t ien uren, waarin de tijd van tien uur 
des Mmiddags tot vijf uur -des voormiddags is 
begrepen. 

Art. 3. Men zal vrouwen, onverschi ll ig van 
welken leeftijd, gedurende den uacht geen ar
beid mogen laten verrichten in een ig!l nijver
he idsonderneming, hetzij het betreft een Over
heidsonderneming of een onderneming van een 
bijzonder persoon, of in een toebehoor daar
van, met uitzondering alleen van ondernem in
gen, waarin uitsluitend door de leden van een
zelfde gezin wordt gewerkt. 

Art. 4. Artikel 3 zal niet worden toegepast: 
a. in geval van overmacht, wanneer in een 

onderneming een onderbreki ng van den be
drijfsarbeid plaats heeft, die onmogel ijk kon 
worden voorzien, en die geen periodiek ka
rakter draagt; 

b. in geval grondstoffen worden verwerkt 
of stoffen in behandeling zijn, die aan zeer 
spoedig bederf onderhevig zijn, ind ien zoo
danige nachtarbeid noodig is om die stoffen 
te behoeden tegen onvermijdelijk verloren 
gaan. 

Art. 5. In Indië en Siam kan de toepa sing 
van artikel 3 va n dit verdrag door de R egee
ring worden opgeschort, uitgezonderd ten op
zichte .van "fabrieken" (factories), zooals die 
zijn omschreven in de nationale wet. V an 
iedere zoodanige opschorting voor een bedrijfs
tak moet mededeeling worden gedaan aan het 
Internationaal Arbeidsbureau. 

Art. 6. In nijverheidsondernemingen, die 
worden beïnvloed door de seizoentijden, en in 
alle gevallen, waar in zulks door bijzondere 
omstandigheden wordt vereischt, mag de tijds
duur van den nacht, als bedoeld in artikel 2, 
gedurende zestig dagen per jaar worden te
ruggebrach t tot ti en uren. 

Art. 7. In landen, waar het klimaat het 
werken over dag bijzonder bezwaarlijk maakt 
voor de gezondheid, mag de nacht korter wor
den genomen da n in de voorgaande artikelen 
wordt bepaald , m its overdag een evenreaig 
la ngere rusttij d wordt toegestaan. 

Art. 8. Di t verdrag is niet van toepassing 
o p vrouwen , di e een vera.ntwoordelijl<e betrek
king van bestuur bekleeden en die in den 
regel niet deelnemen aan handena rbeid. 

Art. 9. De officieele bekracht igingen van 
dit verdrag zull en worden medegedeeld aan 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
en áoor hem worden ingeschreven. 

Art. ro. Dit verdrag zal slechts verbindend 
zijn voor de Leden van de Internationale Or
ganisatie van den Arbeid, die hunne bekrach
tigingen door den Secretaris-Generaa l hebben 
doen inschrijven . 

Het zal van kracht worden twaa lf maanden, 
nadat de bekrachtig ingen van twee Leden 
door den Secretaris-Generaal zullen zij n inge
schreven. 

Vervolgens zal dit verdrag voor ieder der 
andere Leden in werking treden twaalf maan
den na den datum, waarop de bekrachtiging 
van dat Lid zal zijn ingeschreven. 

Art. ll. Zoodra de bekrachtigingen van 
twee Leden der International e Organisatie 
van den Arbeid door het Secretariaat zijn in
geschreven, zal de Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond van dit feit mededeeling doen aan 
alle Leden van de I nternationale Organisatie 
van den Arbeid. Hij zal hen eveneens in ken
n is stellen met de inschrijvingen van de be
krachtigingen, die hem later door andere 
Leden der Organisatie zullen worden mede
gedeeld. 

Art. 12. I eder Lid, dat dit verdrag heeft 
bekrachtigd, kan het opzeggen na verloop van 
een termijn van tien jaren na den datum, 
waarop dit verdrag van kracht begint te wor
_den, zulks bij een verklaring toegezonden aan 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
en door dezen in te schr ijven. De opzegging 
wordt eerst van kracht een jaar nadat zij door 
het Secretariaat is ingeschreven. 

I eder Lid, dat dit verdrag heeft bekrach
tigd, dat binnen den termijn van een jaar na 
vei·loop van den termijn van tien jaar, bedoeld 
in het vorig lid, geen gebruik maakt van de 
bevoegdheid tot opzegging voorzien in dit 
artikel, zal voor een nieuwen termij n van tien 
jaren gebonden zij n en zal in het vervolg dit 
verdrag kunnen opzeggen, na verloop van 
eiken termijn van tien jaren onder de voor
waarde bedoeld in dit artikel. 

Art. 13. Telkens na verloop van een ter
mijn van t ien ja ren, te rekenen van den da
tum, waarop dit verdrag van kracht is gewor
den, zal de Raad van Beheer van het Inter
nationaal Arbeidsbureau aan de Algemeene 
Conferentie een verslag moeten uitbrengen 
over de toepassing van dit verdrag en bes! is
sen of het wenschel ijk is, de geheele of ge
deel telij ke herziening van dit verdrag op de 
agenda der Conferentie te plaatsen. 

Art. 14. Indien de Internationale Arbeids
conferentie een nieuw verdrag aanneemt, hou
dende geheele of gedeeltelijke wijziging van 
dit verdrag, zal , tenzij het nieuwe verdrag • 
anders bepaalt : 

a. de ratificatie door een Lid van het nieuwe 
verdrag, houdende herziening, vanzelf mede
brengen onmiddellijke opzegging van dit ver
drag, niettegenstaande h et bepaalde in artikel 
12, onder voorbehoud evenwel , dat het nieuwe 
verdrag van kracht geworden is ; 

b. vanaf den datum, waarop het nieuwe 
verd rag, houdende herziening. van kracht ge
worden is, het onderhavige verdrag niet lan
ger door de Leden bekrachtigd kun nen wor
den. 

H et onde.rhavige verdrag zal echter van 
kracht blijven naa r vorm en inhoud voor d ie 
Leden, die het bekrachtigd hebben en die het 
nieuwe verdrag, houdende herziening, niet be
krachtigen. 

Art. 15. Zoowel de Fransche a ls de Engel
sche tekst van dit verdrag is authentiek. 
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s. 819. 

28 Dece1nbe1· 1935. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de op 
9 April 1934 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Tsjechoslowakije gesloten 
aanvullende overeenkomst op het Neder
landsch-Tsjechoslowaaksch Handelsverdrag 
van 20 J anuari 1923 (Staatsblad 1924, n° . 
514), alsmede van de op 9 April 1934 tus
schen den voorzitter van de Nederlandsche 
delegatie en den voorzitter van de Tsjecho
slowaaksche delegatie gewisselde nota's 
betreffende de voorloopi ge toepass ing van 
die overeenkomst. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gez ien de wet van 27 September 1935 

(Staatsblad n°. 590) tot goedkeuring van de 
op 9 April 1934 te 's-Gravenhage tusschen Ne
derland en Tsjechoslowakije gesloten aanvul
lende overeenkomst op het Nederlandsch
Tsjechoslowaaksch H andelsverdrag van 20 J a
nuari 1923 (Staatsblad 1924, n°. 514), van 
welke overeenkomst een afdruk en eene ver
taling bij dit besluit zijn gevoegd; 

Gezien mede de op 9 April 1934 tusschen 
den voorzitter van de ederlandsche delegatie 
en den voorz itter van de Tsjechoslowaaksche 
delegatie gewisselde nota's betreffende de 
voorloopige toepassing van die overeenkomst, 
van welke nota's eveneens een afdruk en eene 
vertaling bij dit besluit zij n gevoegd; 

Overwegende, dat genoemde overeenkomst 
krachtens vermelde notawisseling met ingang 
van 1 Mei 1934 voorloopig is toegepast; 

Overwegende mede, dat de aHen van be
krachtiging van die overeenkomst op 14 De
cember 1935 te Praag zij n uitgewisseld ; 

Overwegende wijders, dat genoemde overeen
komst, overeenkomstig artikel III, op 29 De
cember 1935 voor NederlamiL, Nede,·land!.sch
l ndië, Suriname en Curaçao zal in werking 
treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 21sten Decem
ber 1935, Directie van het Protocol, n°. 41553; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst en nota's, als

mede de vertaling daarvan, te doen bekend 
maken door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Be tuur, zijn , ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vere ischt. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken , 
De G r a e f f. 
(Uitgeg . 10 Januari 1936. ) 

Fransche tek t . 
AVENAN'f 

à la Conventlon commerclale néerlandalse
tchécoslovaque du 20 janvler 1923. 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 
et Ie Gouvernement de la République Tshéco
slovaque, an imés du dés ir d' entraver Ie moins 
possible leurs relations commerciales réglées 
par la Convention de Commerce du 20 janvier 
1923, sont convenus de ce qui suit : 

Art. I. Etant e_ntendu que les dispositions 
du P rotocole annexé à la Convent ion de Com
merce du 20 janvier 1923 ne répondent ;:,lus 
a ux conditions économiques existantes, ce Pro
tocole prendra fin Ie jour de l'entrée en vi
gueur de eet Avenant. 

Art. II. La R épublique Tchécoslovaque ap
pliquera aux articles suivants, or ig ina ires des 
Pays-Bas, les droits suivan ts: 

.... 1 -~ 6 ~ 
.., 0 O" D ' . . d h di as .., <il 

1

. es1gnat10n es marc an sell 
"Cl~> 
o' .E ..9 z "' 

Choux frais : 

Droit 
par 

100 kg 

ex 42 

ex 56 
à partir du l er mars.au 31 mai 30 K c. 
Plantes vivantes (même en 
pots ordinaires , cuveaux ou 
similaires) : 
b) arbres et arbrisseaux 
azalea mollis, azalea pontica exempte 
magnolia, acer japanicum 256 K c. 

Art. III. Le présent Avenant fait partie in
tégrante de la Convention commerciale néer
landaise-tohécoslovaque du 20 janvier 1923. 
Il sera ratifié et entrera en vigueur 15 jours 
après !'échange des ratifications qui aura lieu 
à Praha. Les Hautes Part ies Contractantes se 
réservent cependant Ie droit de Ie mettre pro
viso irement en application à partir d'une date 
qui sera fixée · d'un commun accord entre 
Elles. 

En foi de quoi les souss ignés, dûment auto
r isés à eet effet, ont signé Ie présent Avenant. 

Fait en double exemplaires à La H aye le 9 
avi·il 1934. 

Hirschfeld. Dr. Jul. Friedmann. 

La Haye, Ie 9 avril 1934. 

Monsieur Ie Président, 

J 'a i l'honneur de vous confirmer que nos 
deux gouvernements sont d'accord d' appliquer 
provisoirement !'avenant conclu au jourd'hui à 
partir du prem ier mai 1934. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Président, les 
assurances de ma haute cons idération. 

Dr. Jul. Friedmann. 

A M onsieur le Dr. H . M. Hirschfeld, 
Président de la Délégatiûn néerlan
daise , La H aye. 

La H aye, Ie 9 avril 1934. 
Monsieur le Président, 

J'a i l'honneur de vous. confirmer .que nos 
deux gouvernements sbnt 'd' acco rd ' ct'áppliquer 
provisoirement !'avenant conclu aujourd'hui à 
partir du premier m a i 1934. 

Veuillez agréer, Mons ieur le Prés ident , les 
assurances de ma haute cons idération. 

Hirschfeld. 
A M onsieur le Dr. Jul ius Friedma nn, 

P1·ésident de la Dólégation tchéco
slovaque, La Haye. 
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Ver t a I in g. 

AANVULLEN DE OVEREENKOMST 
op het N ederlandscb-Tsjechos lowaaks()h 

Handelsverdrag van 20 Januari 1923. 

De R egeering van het Koninkrijk der N e
derl anden en de R egeering van de R epublie k 
'l'sjechoslowakije, ve rvuld van den wensch de 
handelsbetrekkingen tusschen beide landen, ge
regeld door het H andelsverdrag van 20 J a
n uari 1923, zoo weinig mogelijk te schaden, 
zijn het volgende overeengekomen: 

Art. I. Gez ien de omstandigheid , dat de 
bepalingen van het Protocol , behoorende bij 
het Handelsverd rag van 20 J anua ri 1923, niet 
meer aan de bestaande economische toestanden 
beantwoorden, zal di t Protocol o phouden van 
kracht te zijn op den dag van inwerkingtre
d ing van deze Aanvullende Overeenkomst. 

Art. II. De 'f sjechoslowaaksche R epubliek 
zal voor de vol gende producten, a fkomstig ui t 
Nederl and , de volgende invoerrech ten heffen: 

Ar t ikel 

,ex 42 VersÓhe kool : 
vanaf 1 Maart tot 31 Mei 

Px 56 · Levende p lan ten (zelfs in ge
wone pot ten , kuipen e.d.): 
b) boomen en struiken: 
azalea mollis , azalea pontica 
magnolia , J apansche ahorn 

R ech t 
per 

100 kg. 

30 K o. 

vrij 
256 K o. 

Art . III. Deze A anvullende Overeenkomst 
maa kt deel ui t van het N ederl andsch-Tsjecho
slowaaksch Handelsverdrag van 20 Januari 
1923. Zij za l bekracht igd worden en in wer
king treden 15 dagen na de uitwisseling van 
de bekrachtigingsoorkonden , die te Praag zal 
plaats vinden. De Hooge Verdragslui tende 
Partijen behouden zich niettemin het rech t 
voor, haar voorloopig in werking te stell en 
met ingang van den datum , welken zij in ge
meen overl eg zull en vaststellen. 

Ten bi ij ke waarvan •de ondergeteekenden, 
behoorl ij k daar toe gemachtigd, de onderhavi ge 
Aanvullende Overeenkomst onderteekend heb
b en. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage, op 9 
A pril 1934 . 

H . M. H irschfeld. Dr. Jul. Friedmann. 

's-Gravenhage, 9 April 1934. 

Mijnheer de Voorzitter , 
Ik heb de eer U te bevestigen, dat onze 

Regeeringen overeengekomen zijn de heden 
gesloten Aanvullende Overeenk?mst met .in
gang van 1 Mei 1934 voorloop1g m werkmg 
te stellen. 

Gelieve, Mijnheer de President, de ve rzeke
ring van mijn hoogachting te aanvaa rden. 

Dr. Jul. Friedmann. 

Den H eere Dr. H . M . Hirschfe ld , 
V oorzitt,er van de N ederlandsche 
D elegatie, 's- Gr(J//} enhage. 

's-Gravenhage, 9 April 1934 . 

Mij nhèer de Voorzitter, 

Ik heb de eer U te bevestigen, dat onze 
R egeeringen overeengekomen zijn de , hed.en 
gesloten Aa nvullende Overeenkomst met 111· 

gang van 1 Mei 1934 voorloopig in werking 
te stellen. 

Gelieve, Mij nheer de P res ident, de ve rzeke
r ing van mijn hoogachting te aanvaarden. 

Hirschfeld . 
Den H eere Dr. Julius Friedma nn, 

V oorzittc1· 11an de Tsjechoslowaak
sche Del ega:tie, ' s- G,-avenhage . 

s. 820. 

30 D ecem,be,· 1935 . WET, houdende korting 
op de pensioenen, onderstanden en gage
menten van gewezen I ndi sche landsdiena
ren, loca le ambtenaren en bijzondere leer
krachten. 

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

da t de stand der openbare middelen va n 
N ederlandsch-l ndië het onvermijdelijk maakt 
om de bij de wet van 29 Decem ber 1933 
(Nederlandsch S taatsblad n°. 763, Indisch 
Staatsblad 11°. 562) voorgeschreven tijdelij ke 
korting op de Indische pensioenen, onderstan
den en ga ;:-ementen voorloo pig te bestend igen ; 

Zoo is het. ,., at Wij, den R a ad van State, enz .· 
A rt . . I. ln a rt ikel 5 der wet van 29 Decem

ber 1933 (N ede,·landsch Staats blad 11°. 76 3, 
Indisch Staatsblad n°. 562) wordt het jaa rtal 
,,1936" vera nderd in " 1937" . 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den l en J anuari 1936. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 30sten De

cember 1935. 

s. 821. 

WILHEL MINA. 
De M inister van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H. Co I ij n. 
( Vi tgeg. 31 December 1935.) 

30 Decembe,· 1935. WET, houdende wijziging 
van de wet van 29 December 1934 (Neder
land,sch S taatsb lad n° . 721), houdende 
nadere regeling van de korting op Indische 
pensioenen ten aanzien van pensioenen en 
onderstanden, gebaseerd op herziene rege
l ingen. 

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

dat de wet va n 29 December 1934 (Neder
landsch Staatsblad n°. 721, I ndisch Staatsblad 
1935, n°. 4) aanvull ing behoeft; 

Zoo is het, da t Wij, den Raad van State, enz. 
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Art. I. De wet van 29 December . 1934 
(N ederlandsch Staatsblad n°. 721, I ndisch 
Staatsblad 1935, n°. 4} ondergaat de navol 
gende wijzigingen en aanvullingen : 

a. In de artikelen 1 en 2 wordt na de ver
melding van de Staatsbladnummers der wet 
van 29 December 1933 ingelascht: ,,zooal s 
deze wet is of zal worden gewijzigd". 

b. Na artikel 2 wordt een nieuw artikel 
ingelascht, luidende: 

Art. 2a. De pensioenen, toegekend en toe 
te kennen met inga ng van een datum gelegen 
in de periode 

a. l April 1934 tot ultimo September 1934, 
voor wat betreft de niet-militaire pensioenen ; 

b. l April 1934 tot den datum van inwer
kingtreding van de aanhangige herziening der 
militaire pensioenreglementen, voor wat de 
mili taire pensioenen betreft, 

zoomede de met ingang van een later t ijd
stip, krachtens artikel 9, l ste lid , van de or
donnantie in I ndisch Staatsblad 1934, n° . 554, 
tot nadere wijziging en aanvulling van het 
Indisch Burgerlijk Pensioenreglement of van 
een analoge overgangsbepaling in de andere 
pensioenreglementen, toegekende en toe te 
kennen pens ioenen, 

worden door de korting ingevolge de wet 
van 29 December 1933 - zooals deze is of zal 
worden gewijzigd - niet verder teruggebracht 
dan tot het bedrag van h et pensioen, dat -
met toepassing van evengenoemde wet en van 
de bedoelde overgangsbepaling - zou zijn 
uitgekeerd, indien de herziening van de be
zoldigingsregelingen niet had plaats geha d. 

Het bedrag, dat op de in het eerste I id be
doelde pensioenen meer blijkt te zijn gekort 
dan zou zijn geschied, indien de in dat lid 
vervatte bepaling reeds bij de toekenning van 
die pensioenen van kracht zou zijn geweest, 
wordt aan den belanghebbende terugbetaald. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den l en J anua ri 1936. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1935. 

s. 822. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Staat , 
M inister van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
( Uitgeg. 31 D ecember 1935.} 

31 D ecentber 1935. BESLUIT, houdende vast
stelling van den datum van inwerking
treding van de Warenwet (Staatsblad 1935, 
n°. 793). 

Inwerkingtreding 1 Januari 1936. 

s. 823. 

31 December 1935. WET tot voorzien ing in 
de behoefte aan kasgeld voor den Indi
schen dienst hier te lande gedmende het 
jaar 1936. 

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

dat de wijze behoort geregeld te worden, waar
op, in afwijking van a rtikel 23 der Indische 
Comptabil iteitswet 1925 (Staatsblad n°. 328), 
voor het di enstjaar 1936 zal moeten wo rden 

voorzien in de behoefte aan kasgeld voo1· den 
Indischen dienst hier te lande; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister van F inanciën word t 

bevoegd verklaard om bij het openen van kre
dieten aan Onzen Minister van K oloni ën ge
durende het jaar 1936 het bedrag der volgens 
artikel 26 van de Indische Comptabili teitswet 
1925 (Staatsblad N °. 328} in 's Rijks schat
kist gestorte gel den te boven te gaan met een 
som van ten hoogste f 180,000,000. 

Onze Minister van Financiën zal in dat 
voorschot aan de Indische kas mogen voor
zien door uitgifte of beleening van bewijzen 
van vlottende schuld, met inachtneming van 
de daaromtrent bestaande en nog vast te stel
len wettelijke bepalingen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1936. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1935. 

s. 824. 

WILHELMINA. 
D e M iniste,· van Staat , 
Ministe,· van Koloniën, 

H. Colijn. 
De Minister van Financi ën, 0 ud. 

( Uitge g. 31 D ecemb er 1935.) 

31 Dec·ember 1935. BESLUIT tot opheffing 
van de schattingscomm issiën voor de in
komstenbelasting. 

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

Fin'anciën van 27 December 1935 , n°. 120, af
deeling Di recte Bel astingen ; 

Gelet op het eenig arti kel van paragraaf 40 
der wet van 29 November 1935 (Staat sblad 
n°. 685 ); 

Gez ien Ons besluit van 16 December 19?5 
(Staatsblad n°. 706) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Op te heffen de schattingscom

missiën voor de inkomstenbelasting; 
II. te bepalen: 
a. dat arti kel 69, 2de lid, der Wet op J e 

Inkomstenbelasting 1914 buiten werking word t 
gesteld ; 

b. dat met a fwijking in zoover van artikel 
74, l ste lid, der Wet op de Inkomstenbel as
t ing 1914, op bezwaarschriften tegen door de 
sch atti ngscomm issiën vastgestel de aanslagen 
uitspraak wordt gedaan door den inspecteur. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1936. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit beslui t hetwelk in het 
S taatsblad zal worden geplaatst. 

' s-Gravenhage, den 31sten December 1935. 

s. 825. 

WILHELMINA. 
De :Minister van Financiën, 0 u d. 

( Uitgeg. 3 Janua,·i 1936. ) 

31 D ecember 1935. WET, houdende wijziging 
en aanvu ll ing van de Pensioenwet voor de 
zeemacht (Staatsblad 1922, n°. 65}. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 
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dat het wenschelijk is, de Pensioenwet voor 
de zeemacht (Staatsblad 1922, n°. 65 ) op 
enkele punten nader aan te vullen en te 
wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
A rt. 1. De Pensioenwet voor de zeemacht 

(S taatsblad 1922, n°. 65) , zooal s di e sede rt is 
gewijzigd en aangevuld bij de Wetten van 19 
Mei 1922 (S taatsblad n°. 337 ), 2 Juli 1923 
(Staatsb lad n°. 329), 27 Jun i 1926 (Staats
blad, n°. 273), 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 
280), 12 December 1929 (Staatsblad, n°. 530), 
29 December 1932 (Staatsblad n°. 681 ), 6 
April 1933 (Staatsblad n° . 147) en 2 J uli 
1934 (S taatsblad n°. 353) , wordt andermaal 
aangevul d en gewijzigd a ls volgt: 

§ 1. In artikel 2: 
a. worden onder 2° aan het slot de woor

den : ,,en m its de toestand van den belang
hebbende ten gevolge van deze verwonding, 
verminking, ziekten of gebreken bij ontslag 
blij kt eene inval id ite it te veroorzaken van ten 
minste ti en procent;" vervangen door de 
woorden: ,,en onder voorbehoud, dat of de 
toestand van den belanghebbende ten ge vol ge 
van deze verwondi ng, verminking, zi_ekten of 
gebreken bij ontslag blij ke eene invaliditeit 
te veroorza ken van ten minste t ien procent, of 
dat hij bij ontslag ten m inste vijf jaren werke
l ijken dienst hebbe;" en 

b. worden in het gestelde onder 4° , b, de 
woorden: ,,artikel 4, onder 2° tot en met 6°," 
ve rvangen door de woorden: ,,artike l 4, eerste 
li d, onder 2° tot en met 5° ," en wordt de 
.,punt" aan het slot vervangen door een 
.,punt-komma", terwijl daa rna een n ieuw 
punt 5° wordt opgenomen, lu idende: 

"5°. ter zake van een we rkelij ken d ienst 
van ten mi nste tien jaren, wanneer de mili ta ir 
is ontslagen ui t hoofde van onbekwaamheid 
of ongeschikthe id om in den verkregen rang 
of stand bij de zeemacht te dienen, voo r wat 
de ongesch ikthe id bet reft, voo r zoover het 
bepaalde onder 3° n iet toepasselijk is.". 

§ 2. A rtikel 4 wordt gewij zigd als volgt : 
a. het eerste I id wordt gelezen: 
" 1. R ech t op pensioen bestaat niet of gaat 

verloren : 
1 °. ingeval van ontslag op ei gen aanvrage, 

wanneer de belanghebbende niet verkeert in 
een der gevall en, genoemd in a rt ikel 2 o f in 
artikel 26 ; 

2°. voor o ffi cie ren en vrijwillig d ienende 
onderofficieren en milita iren beneden d ien 
rang, ingeval va n niet-eervol ontslag u it den 
dienst; 

3°. ingeval van ontslag nit den d ienst op 
g rond van het bepaalde bij a r tikel 69 va n de 
Wet op de Krijgstucht; 

4°. ingeval va n ontslag ui t den d ienst 
krachtens rech terlij k von nis; 

5°. na veroordeel ing va n een reeds ontsla
gen mili ta ir tot de doodstra f of tot gevange
nisstraf, tegen hem uitgesproken, hetzij op 
g rond va n een misdrijf al s m ili ta ir vóór het 
ontslag begaan, hetzij op grond van a r t ikel 
64 van het Wetboek van Mil ita ir Strafrecht; 
indi en hem na,I zij n ontslag reeds pensioen 
was toegekend, ve rva lt dit pensioen met in
gang van de maand, volgende op d ie, waarin 
het vonnis in krach t van gewijsde is gegaan."; 

b. in het tweede l id wordt in p laats van: 

,,de punten 2° tot en met 6° va n artike l 3" 
gelezen: ,,de punten 2° tot en met 5° van het 
eerste I id van arti kei 3" ; 

c. het derde 1 id wordt gelezen: 
,,3. V an de bepal ingen van het eerste lid, 

onder 2° tot en met 5°, zoomede van het 
tweede lid , kan door Ons worden a fgeweken, 
indien de bela nghebbende daar toe bi nnen twee 
ja ren na den datum, waarop het recht op pen
sioen voor hem verloren is gegaan, aan Ons 
het verzoek doet. Op dat verzoek wordt door 
Ons beslist met inachtnem ing van de daarvoor 
bij arti kei 6 6a gestel de regel en .". 

§ 3. In artikel 6 wordt het gestelde onder 
1 ° gelezen: 

" 1 °. het pensioen, waarop recht bestaat 
krachtens artikel 2, onder 1°, 3°, 4° en 5°;" . 

§ 4. In arti kel 10 wordt het gestelde onder 
6° vervangen door : 

"6°. welke op wachtgeld is doorgebracht 
door een ontslagen vrijwi llig dienend m il itair, 
die (anders dan b ij de Kon inklijke marine-
1·eserve, bij het reserve-personee l der land
macht, dan wel bij den vrij wi lli gen land
storm) a ls zoodan ig wordt herplaatst, of wel 
die word t herpl~atst a ls ambtenaar in den zin 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad, n° . 240) , 
zoomede de tijd , welken een am btenaar, a ls in 
evengenoemde wet bedo Id, ontslagen zijnde , 
op wachtgeld heeft doorgebracht, ind ien hij 
wordt herplaatst als vrij wi ll ig d ienend mi li 
tair bij de zeemacht (anders dan bij de K o
ninklij ke m ar ine- rese rve of bij de n vt· ij will igen 
landstorm ) ;", 

te rwijl tusschen deze bepaling en de slo t
woorden van di t a rt ikel wordt opgenomen : 

,, 7°. wel ke op arbeidscontract i doorge
bracht in di enst van het Rijk, wanneer die tijd 
met ingang van 1 September 1931 of later is 
of wordt gevolgd door di ensttij d a ls vrijwilli 
ger bij de zeemacht, anders dan bij de Ko
ninklijke marine-rese rve of bij den vrijwi ll igen 
la ndstorm, en de wijzi g ing in de dien tve rhou
ding geen gevolg is van ve randering in de 
aan de betrekking verbonden werkzaamhe
den ;". 

§ 6. In a rt ikel 11 wordt in het eerste l id 
onder 1 °, b, t usschen de woorden : ,,de tijd" 
en "gedurende welken een m il itair op verzoek 
op non-activi te it of met gewoon verlof is ge
weest," ingevoegd : ,,gedurende wel ken een 
mili ta ir, a ls lid de r S ta ten-Generaal op non
acti viteit is geweest , en bovendien de tijd ," : 

§ 6. H et tweede l id van a rt ikel 12 wordt 
gelezen als volgt : 

" 2. V an den werkelijken dienst in a rt ikel 
10 onder 1 ° genoemd, wordt dubbel geteld de 
tijd van verblij f in actieven dienst va n het 
Rijk tusschen de keerkringen , daaronder be
grepen onderbrekingen van dat ve rblijf a ls ge
vol g van reizen van e de rlandsch-I n di ë, Sur i
name of Curaçao ui t ondernomen tot buiten 
de keerkringen, waarbij een de r genoemde ge
biedsdeelen slechts t ijdelijk word t ve rl aten.". 

§ 7. I n artikel H worden de volgende wij 
zigingen aangebracht : 

1 °. in het tweede lid worden de woorden: 
" da t door den belanghebbende over het laatste 
jaa r werkelij ken dienst a ls milita ir bij ·de zee
macht aan traktement of so ldij bij plaatsing in 
N ederland aan wal is genoten of wu genoten 
zijn," vervangen doo r de woorden : ,,waarop 
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de belanghebbende over het laatste jaar wer
kelijken dienst als militair bij de zeemacht 
aan traktement of soldij bij plaatsing in Ne
derland aan wal recht had of recht zou hebben 
gehad"· 

2°. 'i~ het derde lid wordt in plaats van de 
woorden : ,,het bedrag van de door hen ge
noten bezoldiging over het laatste jaar werke
lijken dienst in die betrekking," gelezen : ,,het 
bedrag aan bezoldiging, waarop zij over het 
laatste jaar werkelijken dienst in die betrek
king recht hadden,"; 

3°. in het vierde lid wordt in plaats van: 
,,naar hetgeen hij over dien laatsten werke
lijken dien ttijd, dan wel over zijn diensttijd 
nà verlaging heeft of zou hebben genoten, 
herleid tot inkomsten over een jaar." gelezen: 
"naar hetgeen, waarop hij over dien laatsten 
werkelij ken diensttijd, dan wel over zijn dienst
t ijd nà verlaging recht had of zou hebben ge
had, herle id tot inkomsten over een jaa r .". 

§ 8. In artikel 15 worden de woorden: ,,het 
bedrag dat door hem over het laatste jaar 
werkelijken d ienst naar zijn rang of stand, 
zijne betrekkin~ en zijn werkelijken diensttijd 
zou genoten ZÎJn bij p laatsing in Nederland 
aan wal." vervangen door de woorden: ,,het 
bedrag, waarop hij over het laatste jaar wer
kelijken dienst naar zijn rang of stand, zijne 
betrekking en zijn werkelijken diensttijd recht 
zou hebben gehad bij plaatsing in Nederland 
aan wa1. " . 

§ Sbis. Aan artikel 15a wordt een nieuwe 
vo lzin toegevoegd, luidende: ,,De som van 
bedoelde inkomsten en baten wordt in daar
toe dienende gevallen naar beneden tot een 
\'oHen gulden afgerond.". 

§ 9. In het ze de I id van arti ke i 17 wordt 
tusschen de woorden: ,,de gezamenl ijke pen
s ioenen" en "in één bedrag" ingevoegd: ,,met 
toepassing van het bepaalde in artikel 59". 

§ 10. Artikel 23b wordt ge lezen: 
,,1. Indien een gewezen militair, die is ge

pensionneerd op grond van het bepaal de bij 
artikel 2, onder 1°, 3°, 4° , a, of 5°, inkomsten 
geniet of gaat genieten uit eene militaire be
trekk ing, dan wel uit of in verband met een 
ambt of eene betrekking, in dienst van een 
der lichamen, genoemd in artikel 3 en artikel 
4 der P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) , 
welk ambt of welke betrekking is aanvaard 
met ingang van of nà den dag, waarop is in
gegaan het ontslag, ter zake waarvan het pen
sioen is verleend, wordt, indien het pensioen, 
vermeerderd met de a ldus over eenig kalen
derjaar verkregen inkomsten, zou overschrij
den het bedrag van den grondslag, die voor 
de vaststelling van het pensioen heeft gegol
den, het pensioen met het· bedrag dier over
schrijd ing verminderd. 

2. Het beF)aalde bij het vorig lid is mede 
van toepa sing ten aanzien van den gewezen 
militair, di e is gepens ionneerd krachtens het 
bepaal de onder 2° van arti kei 2, echter met 
dien verstande, dat de vermindering van het 
pens ioen niet meer zal bedragen dan de helft 
daarvan. 

3. Indien een gewezen militair, die in het 
genot is van een pens ioen a ls bedoeld in ar
t ikel 21, inkomsten geniet of gaat genieten 
uit of in ve rband met een ambt of eene be
ti·ekking, in dienst van een der I ichamen, ge-

noemd in artikel 3 en artikel 4 der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n° . 240), welk ambt of 
welke betrekking is aanvaard met ingang van 
of nà den dag, waarop is ingegaan het ont
slag, ter zake waarvan het pensioen is ver
leend, wordt, indien dit pensioen, vermeer
derd met de . a ldus over eenig kalenderjaar 
verkregen inkomsten en met het pensioen, dat 
den belanghebbende a ls gewezen Minister is 
toegekend op grond van de bepalingen der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), zou 
overschrijden het bedrag, naar hetwelk laatst
bedoeld pensioen is berekend, eerstbedoeld 
pensioen met het bedrag dier overschrijding 
verminderd. 

4. Voor de toepassing van dit artikel word t 
onder "inkomsten" niet begrepen eene vaste, 
noch eene tijdelijke kindertoe lage. 

5. Eene vermindering a ls in het eerste, het 
tweede en het derde lid bedoeld, wordt voor
loopig kwartaalsgewijze, definitief na afloop 
van het kalenderjaar vastgesteld. Zij wordt 
telkenmale bepaald bij beschikking van den 
Minister van Defensie en wordt niet of niet 
langer toegepast ten aanzien van hem, d ie den 
vijf en zestigjarigen leeftijd heeft bereikt. 

6. Bij' algemeenen maatregel van bestuur 
worden bepalingen vastgesteld ter verzekering 
van de controle op inkomsten, a ls bedoeld in 
het eerste, het tweede, het derde en het vierde 
lid .". 

§ ll. In artikel 24 worden in het eerste 
lid de woorden: ,,één jaar" en in het de rde 
1 id de woorden: ,,een jaar" vervangen door de 
woorden: ,,twee jaren". 

§ 12. In artikel 25 worden de volgende wij 
zig ingen aangebracht: 

1 °. in het ee rste lid wordt tusschen de 
woorden: ,,of oud-off icieren van gezondheid" 
en "heeft plaats gehad" ingevoegd: ,, , in 
daartoe dienend geva l met medewerking van 
een of meer burger-geneeskundigen, specialis
ten "· 

2~ . ' in het vierde lid worden de woorden: 
,, wanneer de belanghebbende of zijn vertegen
woordiger het verzoekt," vervangen door de 
woorden: ,,wanneer de belanghebbende of zijn 
vertegenwoordi ger daartoe binnen zes maau
den nà den datum, waarop het eerste onder
zoek heeft plaats gehad, het verzoek doet," , 
en 

3°. in het vijfde lid wordt in plaats van: 
"van den belanghebbende" gelezen: ,,van de 
zijde van den belanghebbende". 

§ 13. In artikel 41 worden in h.et eerste li d 
de woorden: ,,waarop de bezoldiging of het 
pensioen van den overledene ophoudt." ver
vangen door de woorden: ,,van het overlijden 
van hem , aan wien het pensioen wordt ont
leend" 

ten~iï'I in het tweede lid in plaats van: 
"binnen één jaar nadat het recht daarop is 
verkregen," wordt gelezen: ,,b innen twee 
jaren nà den dag, waarop het ingevolge het 
bepaalde in het vorige l id zou kunnen in
gaan,',. 

§ 14. In artikel 43a: 
1 °. in het eerste lid vervallen de woorden: 

,, (niet inbegrepen het pensioen bedoeld in 
artikel 90 der Grondwet)" en wordt tusschen 
de woorden: ,,ten laste van Nederlandsch 
Indië, Suriname of Curaçao," en "of ten 
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laste van een door het ope nbaar gezag inge
steld fonds," ingevoegd: ,,ten laste van een 
publiekrechtel ijk lichaam in een dezer gebie
den" , en 

2°. wordt in het derde lid in plaats va n: 
,,een ingevolge deze wet toegekend pens ioen" 
gelezen : ,,een ingevol ge deze wet met ingang 
van of nà 1 Juli 1923 toegekend pens ioen". 

§ 15. In artikel 45 wordt in het vierde I id 
in plaats van: ,,binnen één jaar na het e inde 
van den termijn" en "binnen één jaar na hun 
l aatste ontslag" onderscheidenlijk gelezen: 
" binnen twee jare n na h et einde van den 
termijn" en " binnen twee jaren na hun laatste 
ontslag", en vervallen in het zesde lid de 
woorden: ,,door den Minister van Financiën" . 

§ 16. Artikel 46 wordt gelezen als volgt: 
"1. Omtrent elke aanvrage, als bedoeld in 

het eerste lid van het vorig a rtikel, a lsmede in 
elk geval , waarin aanleiding bestaat om aan 
een militair of een gewezen m ili tair krachtens 
de bepalingen dezer wet een pensioen te ver
leenen zonder dat daartoe door hem eene aan
vrage is ingediend , wordt door Ons eene met 
rndenen omkleede besliss ing genomen. Voor 
zoover eene zoodanige besli ss ing strekt tot toe
kenning van een pens ioen, worden daar in in 
e lk geval verm eld : de gronden, waa rop het 
pensioen wordt verleend, de artikelen der wet, 
welke daarbij toepassing hebben gevonden, e n 
d e grondslag, waarnaar het pens ioen is be
rekend. 

2. Onze met redenen omkleede beslissing, 
a ls vorenbedoeld, wordt door den Ministe r· van 
Defensie aan den belanghebbende medege
deeld.". 

§ 17. Artikel 47 verva lt. 
. § 18. Attikel 48 vervalt. 
§ 19. Artikel 49 verva lt. 
§ 20. Artikel 50 vervalt. 
§ 21. Artikel 51 wordt gelezen als volgt. 
" 1. Indien de belanghebbende met Onze 

beslissing in zake pens ioen geen genoegen 
neemt, ka n hij , mits binnen dri e maanden nà 
de d agteekening der desbetreffende kennis
·geving, aan Ons een verzoek 01n herz ien ing 
dier besli ss ing indienen. 

2. Hij , di e bezwaar heeft tegen eene te 
zijnen aanz ien genomen ministeri ee le besli ss ing , 
a ls bedoeld in artikel 23b, vij fde li d, kan, 
e veneens binnen den in het eerste lid aange
geven termijn , aan den Ministe r yan Defensie 
herziening die r besliss ing ve rzoe ken. 

3. Indien een verzoek, a ls bedoeld in het 
eerste of in het tweede lid, binnen den daar
voor gestelden termijn niet is o ntvangen, is 
de belanghebbende d aarin niet-ontvankelijk, 
tenzij hij , in het eerste geval te Onzen ge
noegen , in het tweede geva l ten genoegen van 
den Minister van Defensie, ka n aantoonen, 
dat het overschrijden van di en te rmij n het ge
vol g is geweest van omstandigheden, van zijn 
wil onafhankelijk. ". 

§ 22. Artikel 52 wordt gelezen: 
" 1. Een ieder , wiens belangen rech tstreeks 

betrokken zijn bij eene doo r Ons genomen be
slissing op een verzoek, a ls bedoeld in het 
eerste lid, of bij eene ministeriee le bes lissing, 
genomen op een verzoek, als aangeduid in het 
tweede lid van artikel 51 , kan beroep instel
len bij den Centralen Raad van Beroep , ge
noemd in artikel 1 der Beroepswet. 

2. H et beroep wordt door de n kl age r inge
steld binnen ééne maa nd nà de dagteeke ning 
der kennisgeving, waarbij hem de desbetre f
fende besliss ing is medegedeeld. 

3. Na het verstrijken va n den in he t vu
rige lid voor het inste llen van beroep gestel
den termijn is de klager in zijn be roep niet 
ontvankelijk, tenzij hij t en genoegen van den 
Central en Raad van Beroep kan aantoonen , 
dat hij binnen di en termijn niet in de moge
lijkheid is geweest het beroep in te stell en. ". 

§ 23. Artikel 53 wordt gelezen: • , 
" 1. B ij de beha ndeling van het ingestelde 

beroep tegen eene bes liss ing, a ls in a rtikel 51, 
eerste li d, bedoeld , worden Wij vertegenwoor
digd door d en Minister van Defensie, di e de 
bevoegdheid heeft zich te doen vervangen 
door een door hem aan .te wijzén gem ach t ig de . 
Bij de beha ndeling va n het beroep tegen eene 
beslissing a ls in het tweede lid van even aan
gehaald artikel bedoeld , kan de Minister van 
Defensie zich eveneens doen vertegenwoordigen 
door een door hem aan te wijzen gemachtigde . 

2. Voor ts wordt ieder die beroep heeft in
gesteld, beschouwd als pa r tij.". 

§ 24. In a rti kei 54a wordt het gestelde in 
het eerste en in het vierde I id vervangen door 
onderscheidenlijk : 

" 1. V a n hem, die een herha ling van het 
mil it a ir geneeskundig onderzoek, als in a rtike l 
25 , vierde lid, bedoeld aanvraagt, o f di e he r
ziening verzoekt van eene beslissing, als waa r
van sprake is in het eerste en in het tweede 
lid van artikel 51, dan wel bij den Centrafe'n 
Raad va n B eroep beroe p ' inste lt krachtens het 
gestelde in artikel 52, eerste lid , of in a rtike l 
56b , wordt ten behoeve van het Rijk een recht 
geheven van onderscheidenlij k vijf gulden 
(f 5), vijf gulden (f 5), en t ien gulden (f 10).", 
en 

"4 . Hij , di e het verschuldigde recht niet 
vo ldoet, of geen bewijs van onve rmogen over
legt, binnen de termijnen, gesteld voor het i11-
di enen van de verzoe ken, a ls waa rva n sprake 
is in het eerste lid , da n wel voor het instellen 
van beroep, is in het indienen van zoodanig 
verzoek of in het beroep niet ontvankelijk.". 

§ 25. In a rtikel 55 wordt de volzin , lui 
dende: ,,Op deze aanvrage is opnieuw van 
toepassing het bepaalde bij de a rtikelen 46-
54." , vervangen door het volgende : ,,H et be
paalde bij de artikelen 46 , 51 , 52 en 53 vind t 
ten deze overeenkomstige toepass ing.". 

§ 26. Artikel 56 wordt gelezen al s volgt: 
"1. Wij behouden Ons voor, eene in zake 

pensioen door Ons genomen beslissing ambts
halve te herzien. Herziening 'in ' het nadeel van 
den bij die besli ss ing betrokke ne kan echte r 
alleen plaats hebben op grond van geble ken 
onjuistheid van aan die besliss ing ten grond
slag gelegde feiten . 

2. Wij behouden Ons voor, eene ten ge
volge va n eene uitsp raak van den Centralen 
Raad van B eroep door Ons genomen besliss ing 
in zake pensioen, alsmede eene zoodanige be
sliss ing, welke door eene uitspraak van dezen 
Raad is bevestigd, op daa rtoe door of van 
wege den belanghebbende gedane aanvrage te 
herzien in het voordeel van den bij die beslis
sing betrokkene. 

3. Eene ten gevolge van eene uitspraak van 
den Centralen Raad van Beroep door Ons ge-
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nomen, of eene door zoodanige uitspraak be
vestigde, bes! issing in zake pensioen kan door 
Ons in het nadeel van den daarbij betmkkene 
worden herzien, doch alleen aan de hand van 
eene na dere uitspraak van dien R aad en in 
de gevallen en volgens de regelen, omsch reven 
in de arti kelen 127-132 der Beroepswet. 

4. Indi en eene door Ons genomen beslis
sing in zake pensioen ambtshalve door Ons is 
herz ien, vinden in daartoe dienend geval ten 
aanzien van de herzieningsbeslissing de artike
len 46, 51, 52 en 53 overeenkomstige toepas
s ing. 

5. Indien eene ingevolge deze wet genomen 
besli ss ing door Ons in het nadeel van den be
langhebbende wordt herzien, wordt - tenzij 
in de herz ieningsbeslissing is uitgespmken, dat 
de gebleken onjuistheid van aan de oorspron
kelijke besli ss ing ten gronds lag gelegde fe iten 
was te wijten aan zijn opzet - hetgeen hem 
tot op den dag der herziening volgens die be
slissing aan pen ioen toekomt, niet terugge
vorderd, of, zoo de uitbetaling daarvan nog 
niet heeft plaats gehad, a lsnog uitgekeerd." . 

§ 27. Artikel 56a wordt gelezen: 
" A,·t. 56a. W anneer aan Ons een verzoek 

wordt ingediend om af te wijken van het be
paalde bij artikel 4, eerste lid , onder 2° tot 
en met 5°, of tweede li d, nemen Wij op zoo
danig verzoek niet eene bes lissing dan na in
gewonnen advies van eene voor elk geval in 
te stell en commissie, welke commiss ie de vraag 
zal hebben te beantwoorden, of, naar hare 
meening, gezien de omstandigheden, inwilli 
g ing van het verzoek wenschelijk is.". 

§ 28 . Onmiddellijk na arti kel 56a wordt 
een nieuw artikel 56b ingelascht, 1 ui den de : 

" Art. 56b. Tegen eene beslissing, door Ons 
ingevolge het bepaalde bij artikel 4, derde 
lid, genomen, kan de belanghebbende binnen 
ééne maand na de dagteeken ing dier besli s
sing beroep instell en bij den Centralen Raad 
van Beroep. Op d it beroep vindt het bepaalde 
bij de artikelen 52, derde lid, 53 en 54 over
een komstige toepassing.". 

§ 29. Artikel 58 vervalt. 
§ 30. In a rtikel 60 worden de volgende 

wijzi g ingen aangebracht : 
1°. het vierde lid wordt gelezen als volgt: 
"4. De eerste termijn wordt zoo spoedig 

mogelijk na de toekenning uitgekeerd.", en 
2° . in het vijfde lid worden de woorden: 

,,na den eersten dag der betaa lbaa rstelling," 
vervangen door de woorden: ,, na de ee rste 
maand, waarin de uitkeering daarvan had 
mogen plaats hebben,". 

§ 31. Het tweede lid van artikel 61 wordt 
gelezen als volgt: 

"2. W anneer een gepensionneerde verkeert 
in het geval, omschreven in artikel 4, eerste 
lid, onder 5°, dan we l in dat, aangegeven in 
artikel 63, onder 2° , wordt de uitbetaling van 
het hem verl eende pensioen gestaakt met het 
è inde van het kwartaal, waarin de Ministe r 
van Defensie van vorenbedoeld geva l kennis 
krijgt." . 

§ 32. De ten gevolge van het bepaalde bij 
de · Wet van 12 December 1929 (Staatsblad 
n• I· 530) overgebleven . zevende en achtste 
leden van artikel 64 worden ondersche idenlij k 
genummerd "1" en "2". 

'§ 33. Artikel 66a wordt gelezen als vol.gt : 

,,De pensioenen, di e zjjn toegekend met in
achtneming van de bij de wet gestelde rege
len, worden door de Algemeene R ekenkamer 
verevend tot de bedragen, waarop zij zijn toe
gekend, tenzij ingevolge het bepaal de bij de 
artikelen 60 en 63 dezer wet de betaling ach
terwege moet blijven.". 

§ 34 . W aar in de artikelen 14, zevende I id, 
25, vierde lid, 45, zesde lid , 57, tweede J iel , 
en 60, tweede lid, wordt gesproken van "de(n) 
Minister van h'larine", wordt daarvoor ge
lezen: ,,de(n) Minister van Defensie" . 

2. Artikel 3 der Wet van 2 Jul i 1923 
(Staatsblad n°. 329) wordt ingetrokken. 

3. De Wet van 27 Juni 1925 (Staatsbl ad 
n°. 273), zooals die is aangevuld bij de Wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 280), wordt 
gewijzigd en aangevuld a ls vo lgt: 

§ 1. Arti kei 3 wordt gelezen: 
"1. Wanneer een ingevolge artikel 2, eerste 

lid, onder 4°, b, c of d, der P ens ioenwet voor 
de zeemacht (Staatsb lad 1922, n°. 65) - zoo
als die bepalingen vóór 1 J uli 1925 luidden -
levens lang gepens ionneerd m ili tair inkomsten 
geniet of gaat genieten uit of in verband me( 
arbe id of bedrijf, ter h and genomen met in
gang van of nà den dag, waarop het ontslag 
is ingegaan, wordt, indien het pens ioen, ver
meerderd met de a ldus over eenig kalender
jaar verkregen inkomsten, zou overschrijden 
het bedrag van den grondslag, die voor de 
vaststelling van het pensioen heeft gegolden, 
het pensioen met h et bedrag dier overschrij 
d ing verminderd. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde bij 
het vorig lid wordt onder " inkomsten" niet be
grepen eene vaste, noch eene tij delijke kinder
toelage. 

3. Eene verm indering als in het eerste I id 
bedoeld, wordt voorloopig kwartaalsgewijze, 
definitief na afloop van het ka lender jaar vast
gesteld. Zij wordt telkenmale bepaald bij· be
schikking van den Minister van Defensie en 
wordt niet of niet langer toegepast ten aanzien 
van hem, die den vijf en zestig ja rigen leef
tijd heeft bereikt. 

4. H et bepaalde bij de artike len 51 , tweede 
en derde lid, 52, 53, 54 en 54a de r P ensioen
wet voor de zeemacht (Staatsb lad 1922, n°. 
65) - zooals deze ingevolge deze wet is ko
men .te luiden - is ten deze van overeen kom
stige toepass ing. " . 

§ 2. In artikel 6 wordt tusschen de woor
den: ,,Pensioenwet 1922 (Staatsblad n° . 240) ," 
en "wordt," ingevoegd : ,,dan wel op grond 
van eene voor N e de rl an dsch-Indië, voor Suri 
name, voor Curaçao of voor een publiekrech
te] ijk I ichaam in een dezer gebieden gel <lende 
regeling, '' . 

4. Ingeval krach tens artikel 77 de r P en
sioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 1922, 
n°. 65 ) ten aanzien van een m ilita ir of een 
gewezen militair de bepal ingen van de " Pen
sioenwet voor de zeemacht 1902" toepass ing 
zouden kunnen vinden, zal di e toepassing ge
schieden alsof het bepaalde bij a rt ikel 6 van 
laatstaa ngehaalde wet luidde: 

" 1. Recht op pensioen bestaat niet of gaat 
verloren: 

1 °. bij ontslag op e igen aanvrage, wanneer 
de bela nghebbende niet verkeert in een der 
gevallen, genoemd in· artikel 2 of in artikel S ; 
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2°. voor officieren en vrijwillig dienende 
onderofficieren en militairen beneden dien 
rang, ingeval van niet-eervol ontslag uit den 
dienst; 

3°. ingeval van ontslag uit den dienst op 
grond van het bepaalde bij artikel 69 van de 
Wet op de Krijgstucht ; 

4° . ingeval van ontsl ag uit den dienst 
krachtens rechterlijk vonnis; 

5° . na veroordeeling van een reeds ontsla
gen militair tot de doodstraf of tot gevange
nisstraf, tegen hem uitgesproken, hetzij op 
grond van een misdrijf al s militair vóór het 
ontslag begaan, hetzij op grond van artikel 
64 van het Wetboek van Milita ir Strafrecht; 
indien hem na zijn ontslag reeds pensioen was 
toegekend, vervalt dit pensioen met ingang 
van de maand, volgende op die, waarin het 
vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. 

2. Van de bepalingen van het eerste lid, 
onder 2°. tot en met 5°., kan door Ons wor
den afgeweken, indien de belanghebbende 
daartoe binnen twee jaren na den datum, 
waarop het recht op pens ioen voor hem ver
loren is gegaan, aan Ons het verzoek doet. 

3. Op een verzoek, als in het vorig I id be
doeld, nemen Wij niet eene beslissing dan na 
ingewonnen advies van eene voor elk geval in 
te stellen commissie, welke commissie de 
vraag zal hebben te beantwoorden, of, naar 
hare meening, gezien de omstandigheden, in
williging van het verzoek wenschelij k is. 

4. Tegen eene beslissing, door Ons inge
volge het bepaalde bij het vorig lid genomen, 
kan de belanghebbende binnen één maand na 
de dagteekening dier besliss ing beroep instel
len bij den Centralen Raad van Beroep. 

5. Na het verstrijken van den in het vorige 
lid voor het instellen van het beroep gestelden 
termijn is de klagei· in zijn beroep niet ont
vankelijk, tenzij hij ten genoegen van den 
Centralen Raad van Beroep kan aantoonen, 
dat hij binnen dien termijn niet in de moge
lijkheid is geweest het beroep in te stell en. 

6. Bij de behandeling van het ingestelde 
beroep tegen eene beslissing, als in het vier
de li d bedoeld, worden Wij vertegenwoordigd 
door den Minister van Defensie, di e de be
voegdheid heeft zich te doen vervangen door 
een door hem aan te wijzen gemachtigde. 

7. De behandeling van het beroep geschiedt 
met inachtneming van ' de bepalingen der Be
roepswet, voor zoover die ten deze doelmatige 
toepassing kunnen vinden. 

8. De Centrale Raad van Beroep heeft in 
aangelegenheden, a ls in de vorige leden be
doeld, tot taak vast te stellen, of de bestreden 
bes! issing, a l dan niet met verbetering der 
gronden, zal behooren te worden gehandhaafd, 
dan wel geheel of gedeeltelijk te worden ver
nietigd, en in dit laatste geval , welke beslis: 
sing daarvoor in de plaats zal behooren te 
treden.". 

5. Artikel 43a der Pensioenwet voor de 
zeemacht (Staatsblad 1922, n °. 65) - zooals 
dat artikel ingevolge deze wet is komen te 
luiden - zal ten aanzien van dengene, die op 
1 April 1936 reeds een pensioen genoot krach
tens eenige regeling, in dat a rtikel bedoeld, 
slechts in zooverre toepassing vinden, dat het 
totaal-bedrag van de hem toekomende pen
sioenen niet lager zal zijn dan het totaal-

bedrag aan pensioen, dat hem zou zijn toege
kend, wanneer hij met ingang van 31 Maar't 
1936 uit de op dezen datum door hem be
kleede functie ware ontslagen. 

6. l. Deze wet treedt in werking met iu
gang van den dag nà dien harer a fkondi ging, 
behoudens : 

het bepaalde bij de §§ 10, 14 , 16, 17, 18. 
19 , 20, 21, 22 en 23 van artikel 1, 

het bepaalde bij artikel 2, 
het bepaalde bij § 1 van artikel 3, 
welke bepalingen van kracht zullen worden 

met ingang van 1 April 1936, en 
het bepaalde bij § 2 van artikel 3, hetwelk 

gerekend zal worden van kracht te zijn gewor
den met ingang van 1 Juli 1925. 

2. Het bepaalde bij artikel 23b, eerste, 
tweede en derde lid, de r Pensioenwet voor de 
zeemacht (Staatsblad 1922, n°. 65) - zooals 
dat artikel ingevolge deze wet is komen te 
luiden - zal geen toepass ing vinden ten aan
zien van den gewezen militair: 

a. die is gepensionneerd hetzij op grond vau 
het gestelde in artikel 2, onder 1 °, of iu ar
tikel 21 dier P ensioenwet, hetzij met ingang 
van een datum vóór 1 Juli 1922 krachtens het 
bepaalde in artikel 2, onder 3°, voor zooveel 
betreft inkomsten uit eene milita ire betrek
king, dan wel uit of in verband met een ambt 
of eene betrekking, in dienst van een der 
lichamen, genoemd in artikel 3 en artikel 4 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), 
indien dit ambt of die betrekking is aanvaard 
vóór 1 April 1936; 

b. die is gepensionneerd op grond van het 
gestelde in artikel 2, onder 2°, 3° of 4°, a, 
dier Pensioenwet, indien hij op 1 April 1936 
den leeftijd van 60 jaar zal hebben bere ikt. 

3. H et bepaalde bij artikel 3 der W et van 
27 Juni 1925 (Staatsblad n°. 273) - zooals dat 
artikel ingevolge deze wet is komen te luiden 
- zal geen toepassing vinden ten aanzien 
van den gewezen militair, die is gepension
neerd ingevolge het bepaalde bij artikel 2, 
onder 4° , b, c of d , der Pensioenwet voor de 
zeemacht (Staatsblad 1922, n°. 65) - zooals 
die bepalingen op 30 Juni 1925 luidden -, 
indien hij op 1 April 1936 den leeftijd van 
55 jaar zal hebben bereikt. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1935. 

s. 826. 

WILHELMINA. 
D e M inist e,· van Staat, 

Minister van D efensie a. i., 
H. Co I ij n. 

(Uitg eg. 17 Januari 1936 .) 

31 D ece1nbe1· 1935. WET, houdende wijzig ing 
en aanvulling van de Pensioenwet voor de 
landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66). 

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

dat het wenschelijk is, de Pensioenwet voor 
de l andmacht (Staatsblad 1922, n°. 66) op 
enkele punten nader aan te vullen en te wij 
zigen; 

Zoo is het, dat ,vij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Pensioenwet voor de landmacht 

(Staatsblad 1922, n°. 66), zooals die sedert is 
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gewijzigd en aangevuld bij de Wetten van 19 
Mei 1922 (Staatsblad n° . 337) , 2 Juli 1923 
(Staatsblad n°. 328) , 27 Juni 1925 (Staatsblad 
n°. 277) , 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 280), 
12 December 1929 (Staats blad n°. 530) , 29 
December 1932 (Staatsblad n° . 681) , 6 April 
1933 (Staatsblad n°. 147) en 2 Juli 1934 
(Stq,atsblad n°. 353), wordt andermaa l aan
gevuld en gewijzigd a ls vol gt : 

§ 1. In a rt ikel 2: 
a. worden onder 2° aan het slot de woor

den: ,,en mits de toesta nd van den be lang
hebbende ten gevol ge v~n deze verwonding, 
verminking, ziekten of gebreken bij ontslag 
blijkt eene invaliditeit te veroorzaken van ten 
minste ti en procent;" vervangen door de 
woorden: ,,en onder voorbehoud, da t óf de 
toesta nd van den belanghebbende ten gevolge 
van deze verwonding, verminking, ziekten of 
gebreken bij ontsl ag blijke eene invalidi teit te 
veroorzaken van ten minste t ien procent, óf 
dat hij bij on ts lag ten minste vijf j a ren wer
kelij ken dienst heb be;" ; 

b. worden in het gestelde onder 4°, b, de 
woorden: ,,a rtikel 4, onder 2° tot en met 6° ," 
verva ngen door de woorden : ,,art ikel 4, ee rste 
lid , onder 2° tot en met 5°,", en 

c. wordt nà het gestelde onder 5° de "punt" 
vervangen door een "punt- komma", te rwijl 
daarna een nieuw punt 6° word t opgenomen, 
luidende : 

" 6°. ter za ke van een werke lij ken dienst 
van ten minste tien jaren, wa nneer de mili ta ir 
is ontslagen uit hoofde van onbekwaamheid 
of ongeschikthe id om in den ve rkregen rang 
of stand bij de landmacht te dienen, voo r wat 
de ongeschikthe id betreft, voor zoover het be
paalde onder 3° niet toepasselij k is.". 

§ 2. Arti kel 4 word t gewijzigd als vo lgt: 
a. het eerste lid wo rdt gelezen: 
" 1. R echt op pensioen bestaat niet of gaa t 

ve rloren: 
1 °. ingeval van ontslag op eigen aanvrage, 

wanneer de belanghebbende niet verkee rt in 
een der gevall en, genoemd in arti kel 2 of in 
a rtikel 26 · 

2°. voo; offi cieren en vrijwill ig dienende 
onderofficieren en mili ta iren beneden di en 
r a ng, ingeval va n niet-eervol ontslag uit den 
dienst ; 

3°. ingeva l van ontslag ui t den d ienst op 
grond va n het bepaalde bij artikel 69 van de 
Wet op de Krij gstucht ; 

4°. ingeval van on tslag ui t den d ienst 
krachtens rech terlijk vonnis; 

5°. na veroordeeling va n een reeds o ntsl a
gen mili ta ir tot de doodstraf of tot gevangenis
straf, tegen hem uitgesproken, hetzij o p g rond 
van een m isdrijf a ls milita ir vóór het ontslag 
begaan, he tzij op grond van artikel 64 van 
het Wetboek van Milita ir Strafrecht; indien 
hem na zijn ontsla g reeds pensioen was toe
gekend , verval t dit pensioen met ingang van 
de maand, volgende op die, waa rin het von
nis in krach t van gewijsde is gegaan." ; 

b. in het tweede lid wordt in plaats van : 
,, de punten 2° tot en met 6° van art ike l 3" 
gel ezen: ,,de punten 2° tot en met 5° van het 
eerste lid van artikel 3"; 

c. het derde I id wordt gelezen: 
,, 3. V an de bepalingen van het eerste lid , 

onder 2° tot en met 5° , zoomede van het 

tweede lid, kan door Ons worden afgeweken, 
indien de belanghebbende daartoe binnen 
twee jaren na den datum, waarop het recht 
op pensioen voor h em verloren is gegaan, aan 
Ons het verzoek doet . Op dat verzoek wordt 
door Ons beslist met inachtneming van de 
daa rvoor bij artikel 58a gestelde regelen." . 

§ 3. In a rt ikel 6 wordt het geste l de onder 
1 ° gelezen: 

" 1 °. het pensioen, waa rop rech t bestaa t 
krachten artikel 2, onder 1°, 3°, 4°, 5° en 
s o . ,, 

§ 4·. In a rt ikel 10 wordt het gestelde onder 
6° .. ver vangen doo r : 

" 6°. wel ke op wachtgeld is doo rgebrach t 
door een ontslagen vrijwilli g di enend milita ir, 
die (anders dan bij het rese rve-personeel der 
landmacht, bij de K oninklijke marine-rese rve, 
dan wel bij den vrijwilligen la ndstorm) a l zoo
danig wordt herpl aatst, of wel die wordt her
pl aatst a ls ambtenaa1· in den zin der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n °. 240), zoomede 
de tijd, welken een ambtenaar, a ls in evenge
noemde wet bedoeld, onts lagen zij nde, op 
wachtgeld heeft doorgebracht, indien hij wordt 
herpl aa tst als vrijwillig dienend mi l itair bij 
de landmacht (anders da n bij h et reserve
pe rsoneel der la ndmacht of bij den vr ijwill i
gen landstorm);", 

terwijl tusschen deze bepaling en de slot
woorden van di t a rt ikel wordt opgenomen : 

,,7° . welke op a rbe idscont ract is doorge
bracht in di enst van het Rijk, wa nneer di e 
tijd met ingang van 1 September 1931 of 
later is of wordt gevolgd door di ensttijd a ls 
vrijwilli ger bij de la ndmacht , anders dan bij 
het reserve-personeel der la ndmacht of bij den 
vrijw illigen landstorm, en de wijzi g ing in de 
dienstverhouding geen gevolg is van verande
ring in de aan de betrekking verbonden werk
zaamheden;". 

§ 5. In artike l 11 wordt in het eerste li d 
onder 1 °, b, tusschen de woorden: ,,de t ijd" 
en " gedu rende welken een milita ir op verzoek 
a nders da n wegens tijdelijke ongeschiktheid 
op non-activite it of met gewoon verlof i.& ge
weest," ingevoegd : ,,gedurende welken een 
mili ta ir a ls lid der Staten-Generaal op non
activi teit is geweest, en bovendien de t ij d,". 

§ 6. In het tweede lid van artikel 12 wor dt 
het geste lde onder 1° gelezen als volgt: 

" 1 °. de tijd va n ve\"blijf in actieven dienst 
van het Rijk tusschen de keerkringen, da a r
onder begrepen onderbrekingen van da t ver
blijf a ls gevolg va n re izen van N ederlandsch
I ndië, Surinam e of Curaçao uit ondernom en 
tot bui ten de keerkringen , waarbij een der ge
noemde gebiedsdeelen slechts tij delij k wordt 
verlaten ; ". 

§ 7. In a r t ikel 14 worden de vol gende wij 
zig ingen aangebracht: 

1 °. in he t tweede lid worden de woorden : 
"genoten over het la atste jaar werkelijken 
dienst a ls mili tair bij de landmacht," vervan
gen door de woorden: ,,waarop de militair 
over het laatste jaar van zijn werkelijken 
dienst bij de landmacht recht kon doen gel
den," ; 

2°. in het derde lid worden de woorden: 
" niet onder het re ort van het Departement 
van Oorlog behoorende," ve t·vangen door de 
woorden : ,,elders dan bij de landmacht," , en 



1279 31 DECEMBER (8. 826) 1935 

3°. in het vierde lid wordt in plaats van 
de woorden: ,,naar hetgeen hij over dien laat
sten wcrkelijken diensttijd , dan wel over zijn 
diensttijrl nà verlaging heeft genoten," ge
lezen: ,, naar hetgeen waarop hij over dien 
laatsten werkelijken diensttijd, dan wel over 
zijn diensttijd nà verlaging recht heeft kun
den doen gelden.". 

§ 8. In artikel 15 worden de woorden: 
.. dat door hem over het laatste jaa r werke
lijken dienst zou genoten zijn," verva ngen 
door de woorden : ,,waarop bij over het laat
ste · jaar werkeHjken dienst recht zou hebben 
gehad.". 

§ 8bis. Aan artikel 15a wordt een nieuwe 
volzin toegevoegd, luidende: ,,De som van be
doelde inkomsten en ba ten wordt in daartoe 
dienende gevall en naar beneden tot een vol
len gu lden a fgerond.". 

§ 9. In het zesde lid van artikel 17 wordt 
tusschen de woorden: ,,de gezamenl ijke pen
ioenen" en " in één bedrag" ingevoegd: ,,met 

toepass ing van het bepaalde in a rtikel 61". 
§ 10. Art ikel 23b wordt gelezen: 
" 1. Indien een gewezen milita ir, di e is 

gepensionneerd op grond van het bepaal de bij 
artikel 2, onder 1°, 3°, 4°, a, of 6°, inkomsten 
geniet of gaat gen ieten uit eene militaire be
t rekk ing, da n wel uit of in verband met een 
ambt of eene betrekking, in dienst van eon 
der lichamen, genoemd in artikel 3 en artikel 
4 der P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), 
welk ambt of welke betrekking i aanvaard 
met ingang van of nà den dag, waarop is in
gegaan het ontslag, ter zake waarvan het pen
sioen i verleend, wordt, indien het pen ioen, 
vermeerderd met de a ldus over een ig kalen
derjaar verkregen inkomsten, zou overschrij
den het bedrag van den grondsl ag, die voor 
de vaststelling van het pensioen heeft gegol
den, het pensioen met het bedrag dier over
schrijding verminderd. 

2. H et bepaalde bij het vori g lid i mede 
van toepassing ten aanzien van den gewezen 
militair, die is gepensionneerd krachtens het 
bepaalde onder 2° van artikel 2, echter met 
dien verstande, dat de vermindering van het 
pens ioen niet meer zal bedragen dan de helft 
daarvan. 

3. Indien een gewezen militair, die i ge
pens ionneerd met toepassing van het bepaalde 
onder 5° van art. 2, inkomsten geniet of gaat 
geni ten uit of in verband met een ambt of 
eene betrekking, in dienst van een der I icha
men, genoemd in artikel 3 en artikel 4 der 
P ensioenwet 1922 (Staa,tsblad n°. 240), wel k 
ambt of welke betrekking is aanvaard met 
ingang van of nà den dag, waarop is ingegaan 
het ontslag, te r zake waarvan het pensioen is 
verleend , dan wordt zijn pensioen te dier 
zake op den voet van het hierna bepaalde 
verminderd, indien dit pensioen, vermeerderd 
met de hiervorenbedoelde inkomsten, over 
eeni g kalenderjaar een som van duizend gul 
den over cbrijdt. Die vermindering bedraagt 
van de eerste duizend gulden (of gedeelte 
daarvan) van het oversch ietende bedrag tien 
procent, van de volgende duizend gulden (of 
gedeelte daarvan) twintig procent en van het 
overige dertig procent, met dien verstande, 
dat door deze vermindering het gezamenl ijk 
bedrag van pensioen en inkomsten over eenig 

ka lenderjaar niet mag dalen onder den grond
slag, die voor de vastste l! ing van het pensioen 
heeft gegolden. 

4. Indien een gewezen mili ta ir, di e in het 
genot is van een pens ioen als bedoeld in ar
t ikel 21 , inkomsten geniet of gaat genieten 
uit of in verband met een ambt of eene be
t rekk ing, in d ienst van en der I ichamen, ge
noemd in artikel · 3 en a ,·tikel 4 der P ensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. "240), welk ambt of 
welke betrekking is aanvaard met ingang van 
of nà den dag, waarop is ingegaan het 011t

slag," ter • zake waarva n hM pensioen is ver
leend, wordt, indien dit pen ioen, vermeer
derd met de aldus over eenig kalenderjaar 
verkregen inkomsten en met het pensioen, dat 
den belanghebbende a l gewezen Ministe ,· is 
toegekend op grond van de bepalingc:: de,· 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n° . 240 ), zou 
overschrijden het bedrag, naar hetwelk laatst
bedoeld pensioen is be rekend, eerstbedoeld pen
sioen met het bedrag dier overschrijding ver
minderd. 

5. Voor de toepassing van dit artikel word t 
onder " inkomsten" niet begrepen eene vaste, 
noch eene t ijdelijke kinde,·toel age. 

6. Eene verm inder ing a ls in het eerste, het 
tweede, het derde en ·het vierde lid bedoeld, 
wordt voorloopig kwa rtaa lsgewijze, definitief 
na afloop van het kalenderjaar vastgeste ld. Zij 
wordt telkenmale bepaald bij b schi kking van 
den Minister van Defensie en wordt niet of 
niet langer toegepast ten aanzien van hem , die 
den vijf en zestigjarigen leeftijd heeft bere ikt. 

7. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden bepalingen vastge teld ter verzekering 
van de controle op inkom ten, als bedoeld in 
het eerste, het tweede, het derde, het vierde 
en het vijfde lid." 

§ 11. I n artikel 24 worden in het eerste I id 
de woorden: ,,één jaar" en in het derde I id 
de woorden: ,,een jaar" verva ngen door de 
woorden: ,,t-wee jaren". 

§ 12. In artikel 25 wo1·den de vol gende wij . 
zigingen aangebracht: 

1°. in het eerste lid wordt tusschen de 
woorden: ,,of oud-officieren van gezondheid" 
en "heeft plaats gehad" ingevoegd: ,, . in 
daartoe dienend geval met medewerking van 
een of meer burger-genee kundigen, speciali s
ten"· 

2°.' in het vierde lid worden de woorden: 
,,wanneer de belanghebbende of zijn vertegen
woord iger het verzoekt," vervangen door de 
woorden: ,,wanneer de belanghebbende of zijn 
vertegenwoordiger daartoe binnen zes maanden 
nà den datum , waa rop h t eerste onderzoek 
heeft plaats geha d, het verzoek doet ," , en 

3° . in het vijfde lid wordt in plaats va n: 
"van den belanghebbende" gelezen: ,,van de 
zijde van den bela nghebbende" . 

§ 13. In artikel 41 worden in het eerste lid 
de woorden: ,,waarop de bezoldiging of het 
pensioen van den overledene ophoudt." ver
vangen door de woorden: ,,van het overlijden 
van hem, aan wien het pensioen wordt ont
leend.", terwijl in het tweede 1 id in plaats 
van : ,,binnen één jaar nadat het recht daarop 
is verkregen," wordt gelezen: ,,binnen twee 
jaren nà den dag, waarop het ingevolge het 
bepaal de in het vorige lid zou kunnen in
gaan,". 
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§ 14. I n a rtikel 43a: 
1 °. in he t eerste I id verva llen de woorden: 

,, (niet inbegrepen het pens ioen bedoeld in ar
t ikel 90 der Grnndwet)" en wordt tusschen de 
woorden: ,,ten laste van N ederla ndsch-Indië, 
Suriname of Curaçao," en " of ten l aste va n 
een door het openbaar gezag ingesteld fonds," 
ingevoegd : ,, ten l aste va n een publiekrechte
lijk li cha am in een dezer gebieden" , en 

2°. word t in het de rde I id in pl aats va n: 
,,een ingevolge deze wet toegekend pensioen" 
gelezen: ,,een ingevolge deze wet met ingang 
van of nà 1 Juli 1923 toegeke nd pens ioen". 

§ 15. In a r t ikel 45 word t in het v ierde lid 
in pla ats van : ,,binnen één jaar na het e inde 
van den term ij n" en " b innen één jaa r na hun 
l aa ts te on tslag" ondersche id enlijk gelezen : 
,, binnen twee j a ren na het einde va n den ter 
m ijn" en "binnen twee jaren na h un laatste 
ontsl ag", e n vervall en in het zesde lid de 
woorden: ,,door den Minister van Fina nciën". 

§ 16 . Art ikel 46 wo rdt gelezen a ls volgt : 
" 1. Omtrent elke aanvrage, a ls bedoeld in 

het eerste lid van het vorig artikel , a lsmede 
in elk geva l , waarin aanleiding bestaat om 
aan een mi l ita ir of een gewezen mili tair 
krach tens de bepa lingen dezer wet een pen
sioen te verleenen zonder dat daartoe door 
hem eene aanvrage is ingediend , wordt door 
Ons eene met redenen omkl eede besliss ing ge
nomen. Voor zoover eene zoodan ige besl iss ing 
strekt tot toeken ning van een pensioen, wor
den daarin in elk geval vermeld: de gronden , 
waarop het pensioen wordt verl eend , de a r
tikelen der wet, welke daarbij toepass ing heb
ben gevonden, e n de g rondslag, waarnaar het 
pensioen is berekend. 

2. Onze met redenen om kleede besl iss ing, 
a ls vorenbedoeld , wordt door den Min ister van 
D efensie aan den bel a nghebbende medege
deeld. " . 

§ 17. Artikel 47 vervalt. 
§ 18. A rtikel 48 verval t. 
§ 19. A r tikel 49 verval t . 
§ 20. Art ikel 50 verval t. 
§ 21. A rtikel 51 verva lt. 
§ 22. Artikel 52 vervalt. 
§ 23. A rtikel 53 wordt gelezen a ls volgt : 
" 1. I ndie n de bel a nghebbende m et Onze 

beslissing in zake pens ioen geen genoegen 
neemt, kan hij , mi ts bi nnen d rie maanden nà 
de dagteekening der desbetreffende kennisge
ving, aan Ons een verzoek om herziening dier 
besl issing indienen . 

2. Hij , die bezwaar heeft tegen eene te 
zijne n aanzion genomen mi n isterieele bes1 is
sing, al s bedoeld in a rtike l 23b, zesde l id, 
kan, eveneens b innen den in het eerste I id 
aa ngegeven te rmij n, aan den Minister va n 
Defensie herzieni ng die r bes] iss ing verzoeken . 

3. I ndien een verzoek, a ls bedoel d in het 
eerste of in h et tweede I id, b innen den daar
voor geste lden termijn niet is ontvangen, is 
de belanghebbende daarin n iet ontvankelijk, 
tenzij hij , in het eerste geval te Onzen ge
noegen , in het tweede geva l t en genoegen van 
den M inister van D efensie, ka n aantoonen , 
dat het ove rschrij den van di en te1·mijn het 
gevol g is geweest van omstandigheden , van 
zij n wil onafh ankel ij k ." . 

~ 24. Art ikel 54 wordt gelezen: 
" 1 . E en ieder , . wie ns belangen rechtstreeks 

betrokken zijn bij eene door Ons genomen be
slissing op een ve rzoek, a ls bedoe ld in• het 
eerste l id, of bij eene ministe r ieele bes] issing , 
genomen op een • ve rzoe k, al s a angeduid in het 
tweede lid van art ikel 53, kan beroe p instel 
len bij den Centra le n Raad van Beroep, ge
noemd in artikel 1 der Be roe psw et . 

2. H et beroep wordt door den kl a ger inge
ste ld bi nnen ééne maand nà de dagteeken ing 
der kennisgevi ng, waa rbij hem de desbetref
fende bes! issi ng is medegedeeld. 

3. N a het ve rstrij ken van den in het vor ige 
l id voor het instellen van beroep gestelden 
termij n is de klager in zij n be roep niet ont
vanke lijk, tenzij hij ten genoegen va n den 
Centr a len R aad van Be roe p kan aantoonen, 
dat hij binnen dien termijn ni et in de m oge-
1 ijkheid is geweest h et beroep in te stell en. " . 

§ 25. A rti kel 55 wordt gelezen : 
" 1. Bij de beha ndeling van he t ingestelde 

be roep tegen eene beslissing, a ls in artikel 53, 
eerste lid, bedoeld, worden W ij vertegenwoor
digd door den Minister van D efensie, d ie de 
bevoegdhe id heeft zi ch te doen vervangen door 
een door hem aan te wij zen gemachtigde. · B ij 
de behand ling van het beroep tegen eene be
si issing als in het tweede lid va n evenaange
haald artikel bedoeld, ka n de Minister van 
Defensie zich eveneens doen vertegenwoordi 
gen door een door hem aa n te wijzen gemach
t igde. 

2. Voorts wordt ieder di e beroep heeft i 11-

gesteld, beschouwd a ls partij .". 
§ 26. In artikel 56a wordt het gestelde in 

het eerste en in h et vierde lid ver vangen doo r 
onderscheidenlijk: 

" 1. V an hem, die een he rhaling van het 
mi li ta ir geneeskundi g onderzoek, als in ar
tikel 25, vierde lid, bedoeld, aanvraagt, of 
d ie herzieni ng verzoekt va n eene besliss ing , 
a ls waarvan sp rake is in het ee rste en in het 
tweede lid van artikel 53, da n wel bij den Cen
tralen R aad van Beroep beroep instel t krach
tens het gestelde in artikel 54 eerste l id, of in 
artikel 58b, wordt ten behoeve va n het R ijk 
een recht geheven van onderscheidenlijk vijf 
gulden ( f 5), vij f gulden (f 5), e n tien gulden 
(f 10)." , en 

" 4. Hij , di e het verschu ld igde recht niet 
voldoet , of geen bewijs van onve rmogen ove l'
legt, binnen de termijnen , gesteld voor het in
dienen van de verzoeken, a ls waarvan sprake 
is in het eerste lid, dan wel voor het instel
len van be roep, is in het ind ienen van zoo
danig verzoek of in het beroep n iet ontvanke
lij k. ". 

§ 27. In artike l 57 wordt de volzin, l ui
dende: 

,,Op deze aanvrage is opoie uw va n toepas
sing het bepaalde bij de a rtikelen 46 en 48-
56.", vervangen door het volgende : ,,H et ·be
paalde bij de a r t ikelen 46, 53, 54 en 55 v indt 
ten deze overeenkomstige toepass ing.". 

§ 28. Artikel 58 wordt gelezen als volgt: 
" 1. W ij behouden Ons voor , eene in za ke 

pensioen door Ons genomen bes lissing a mbts
ha lve te he rzien. H erzien ing in het nadeel van 
den bij di e besli sing betrokke ne ka n echte r 
a ll een pl aats hebben op g rnnd van geb le ken 
onjuisthe id van aan die bes] iss irrg ten grond-
slag gelegde fei ten. · 

2. Wij behouden Ons voor, eene ten gevolge 
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van eene uitspraak van den Centralen Raad 
van Beroep door Ons genomen beslissing in 
zake pensioen, alsmede eene zoodanige be
slissing, welke door eene uitspraak van dezen 
Raad is bevestigd, op daartoe door of van 
wege den belanghebbende gedane aanvrage te 
herzien in het voordeel van den bij die be
slissing betrokkene. 

3. Eene ten gevolge van eene uitspraak 
van den Centralen Raad van Beroep door Ons 
genomen, of eene door zoodanige uitspraak 
bevestigde, beslissing in zake pensioen kan 
door Ons in het nadeel van den daarbij be
trokkene worden herzien, doch alleen aan de 
hand van eene nadere ui tspraak van dien 
Raad en in de gevallen en volgens de regelen, 
omschreven in de artikelen 127- 132 der Be
roepswet. 

4. Indien eene door Ons genomen beslissing 
in zake pensioen ambtshalve door Ons is her
zien, vinden in daartoe dienend geval ten aan
zien van de herzieningsbesliss ing de artikelen 
46, 53, 54 en 55 overeenkomstige toepassing. 

5. Indien eene ingevolge deze wet genomen 
beslissing door Ons in het nadeel van den be
langhebbende wordt herzien, wordt - tenzij 
in de herzieningsbesliss ing is uitgesproken, 
dat de geb leken onjuistheid van aan de oor
spronkelijke bes! issing ten g rondslag gelegde 
feiten was te wijten aan zijn opzet ·- hetgeen 
hem tot op den dag der herziening volgens die · 
beslissing aan pensioen toekomt, niet terug
gevorderd, of, zoo de uitbetaling daarvan nog 
niet heeft plaats gehad, alsnog uitgekeerd.". 

§ 29. Artikel 58a .wordt gelezen: 
"Art. 58a. ,vanneer aan Ons een verzoek 

wordt ingediend om af te wijken van het be
paalde bij artikel 4, eerste lid, onder 2° tot en 
met 5°, of tweede lid, nemen Wij op zoodanig 
verzoek niet eene beslissing dan na ingewon
nen adv ies van eene voor elk geval in te 
stellen commissie, welke comm iss ie de vraag 
zal hebben te beantwoorden, of, naar hare 
meen ing, gezien de omstandigheden, inwilli
ging van het verzoek wenschelijk is.". 

§ 30 . Onmiddellijk na artikel 58a wordt 
een nieuw artikel 58b ingelascht, luidende: 

Art. 58b. Tegen eene beslissing, door Ons 
in~evolge het bepaalde bij artikel 4, derde lid , 
genomen, kan de belanghebbende binnen ééne 
maand na de dagteekening dier beslissing be
roep instellen bij den Centralen Raad va~ 
Beroep. Op dit beroep vindt het bepaalde b1J 
de artikelen 54, derde lid, 55 en 56 overeen
komstige toepassing.". 

§ 31. Artikel 60 vervalt. .. 
§ 32. In artikel 62 worden de volgende w1J

zigingen aangebracht: 
1 °. het vierde lid wordt gelezen als volgt: 
"4 . De eerste termijn wordt zoo spoedig 

mogelijk na de toekenning uitgekeerd." , en 
2°. in het vijfde I id worden de woorden: 

na den eersten dag der betaalbaarstelling," 
~ervangen door de woorden: ,,na de eerste 
maand, waarin de ui tkeering daarvan had 
mogen plaats hebben," . 

§ 33. Het tweede lid van artikel 63 wordt 
gelezen a ls volgt : 

"2. W anneer een gepensionneerde verkeert 
in het geva l, omschreve_n in artikel 4, eers~ 
lid, onder 5°, dan wel ,n dat, aangegeven ,n 
artikel 65, eerste lid, onder 2° of 3°, wordt 

L. & S . 1935. 

de uitbetaling van het hem verl eende pensioen 
gestaakt met het e inde vari het kwartaal, 
waarin de Minister van Defensie van voren
bedoeld geval kennis krijgt.". 

§ 34. In artikel 65 wordt het gestelde in 
het eerste lid onder 3° vervangen door: 

,,3°. wanneer de rechthebbende in het ge
not is van pensioen krachtens arti kei 2 onder 
5°, en hij den dienst bij het reserve-personeel 
der landmacht verlaat op zoodanige wijze, dat 
krachtens artikel 3, eerste lid, onder 2° tot 
en met 5 °, der Pensioenwet voor het reserve
personeel der landmacht (Staatsblad 1923, n°. 
356) het recht op pensioen volgens de bepa
lingen dier wet voor hem niet zou bestaan of 
zou zijn verloren gegaan." 

terwijl aan dat arti kel een nieuw derde lid 
wordt toegevoegd, luidende: 

,,3 . De uitbetaling van een pensioen, ver
leend krachtens het bepaalde bij artikel 2, 
onder 5 °, dezer wet, of krachtens eene daar
mede overeenkomende wetsbepaling, kan door 
Ons op verzoek van den rechthebbende en 
onder opheffing van diens verplichting tot 
di enst bij het reserve-personeel der landmacht 
worden geschorst tot aan den datum, tot wel
ken die verplichting was aangegaan.". 

§ 35 . De ten gevolge van het bepaalde bij 
de Wet van 12 December 1929 (Staatsblad n° . 
530) overgebleven zevende en ach tste leden 
van artikel ,?6 wor1,en onderscheidenlijk ge
nummerd "1 en " 2 . 

§ 36. Artikel 68a wordt gelezen als volgt: 
,.De pens ioenen, die zijn toegekend met in

achtneming van de bij de wet gestelde regelen; 
worden door de Algemeene Rekenkamer ver
evend tot de bedragen, waarop zij zijn toege
kend, tenzij ingevolge het bepaalde bij de ar
tikelen 62 en 65 dezer wet de betaling achter
wege moet blijven.". 

§ 37. Waar in de artikelen 14, zevende lid, 
25, vierde lid, 45, zesde lid, 59, tweede lid, 
62, tweede lid, en 64, vierde lid, wordt ge
sproken van "de (n) Minister van Oorlog", 
wordt daarvoor gelezen " de(n) Minister van 
Defensie". 

2. Artikel 2 der Wet van 2 Juli 1923 
(Staa,tsblad n°. 328) wordt ingetrokken. 

3. De Wet van 27 Juni 1925 (Staatsblad 
n°. 277), zooals die is aangevuld bij de Wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 280), wordt 
gewijzigd en aangevuld als volgt: 

§ 1. Artikel 6 wordt gelezen: 
"1. Waneer een ingevolge artikel 2, eerste 

lid , onder 4°, b of e, der Pensioenwet voor de 
landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66) - zooals 
die bepalingen vóór 1 Juli 1925 luidden -
levenslang gepensionneerd militair inkomsten 
geniet of gaat genieten uit of in verband met 
arbeid of bedrijf, ter hand genomen met in
gang van of nà den dag, waarop is ingegaan 
het ontslag, ter zake waarvan het pensioen is 
verleend, wordt, indien het pensioen, vermeer
derd met de a ldus over eenig kal enderjaar 
verkregen inkomsten, zou overschrijden het 
bedrag van den grondslag, die voor de vast
stelling van het pensioen heeft gegolden, het 
pensioen met het bedrag dier overschrijding 
verminderd. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde bij 
het vorig l id wordt onder "inkomsten" niet 

81 
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begrepen eene vaste, noch eene tijdelij ke k in
dertoelage. . 

3. Eene vermindering als in het eerste li d 
bedoeld, wordt voor'loopig kwartaalsgewijze, 
definitief na afloop van het kalenderja~r vast
gesteld. Zij wordt telkenmale bepaald bij be
schikking van den Minister van Defensie en 
wordt niet of niet langer toegepast ten aanzien 
van hem, die den vij f en zestigjar igen leeftijd, 
heeft bereikt. 

4. Het bepaalde bij de artikelen 53, tweede 
en derde l id, 54, 55, 56 en 56a der Pensioen
wet voor de landmacht (Staatsblad 1922, n°. 
66) - zooals deze ingevolge deze wet is ko
men te luiden - is ten deze van overeenkom
stige toepassing. 

5. Het bepaalde bij de voorgaande leden 
vindt overeenkomstige toepassing ten opzichte 
van de gewezen mi li tairen, aan wie een levens
lang pensioen is toegekend op grond van ar
tikel 2, eerste lid, onder 4°, c of d, der Pen
sioenwet voor de landmacht (Staatsblad 1922, 
n°. 66), zooals die wet vóór 1 Juli 1925 luid
de.". 

§ 2. In artikel 8 worden de woorden: ,,als 
in den eersten volzin van artikel 6 bedoeld," 
vervangen door de woorden: ,,als in het eerste 
lid van artikel 6 bedoeld,". 

§ 3. In artikel 12 wordt tusschen de woor
den: ,,Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240)," 
en "wordt," ingevoegd: ,,dan wel op grond 
van eene voor Nederlandsch-Indië, voor Suri
name, voor Curaçao of voor een publiekrechte
lijk lichaam in een dezer gebieden geldende 
regel ing," . 

4. Ingeval krachtens artikel 78 der Pen
sioenwet voor de landmacht (Staatsblad 19221 

n°. 66) ten aanzien ·van een militair of een 
gewezen mil itair de bepalingen van de "Pen
sioenwet voor de landmacht 1902" toepassing 
zouden kunnen vinden, zal die toepassing ge
schieden alsof het bepaalde bij artikel 6 van 
l aatstaangehaalde wet luidde: 

"1. Recht op pensioen bestaat niet of gaat 
verloren: 

1 °. bij ontslag op eigen aanvrage, wanneer 
de belanghebbende niet verkeert in een der 
gevallen, genoemd in artikel 2 of in artikel 9; 

2°. voor officieren en vrijwillig dienende 
onderofficieren en militairen beneden dien 
rang, ingeval van niet-eervol ontslag uit den 
dienst; 

3°. ingeval van ontslag uit den dienst op 
grond van het bepaalde bij artikel 69 van de 
Wet op de Krijgstucht; 

4°. ingeval van ontslag uit den dienst 
krachtens rechterlij k vonn is; 

5°. na veroordeeling van een reeds ontsla
gen militair tot de doodstraf of tot gevange
n isstraf, tegen hem uitgesproken, hetzij op 
grond van een misdrij f a ls m ilitair vóór het 
ontslag begaan, hetzij op grond van artikel 64 
van het Wetboek van Milita ir Strafrecht; in
dien hem na zijn ontsl ag reeds pensioen was 
toegekend, vervalt dit pen ioen met ingang 
van de m aand, volgende op d ie, waar in het 
vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. 

2. Van de bepal ingen van het eerste l id, 
onder 2°. tot en met 5°., kan doo r Ons worden 
afgeweken, indien de belanghebbende daartoe 
binnen twee jaren na den datum, waarop het 
recht op pensioen voor hem verloren is ge-

gaan, aan Ons het verzoek doet. 
3. Op een verzoek, a ls in het vorig lid be

doeld, nemen Wij niet eene besliss ing dan na 
ingewonnen adv ies van eene voor elk geval 
in te stellen commissie, welke commissie de 
vraag zal hebben te beantwoorden, of, naar 
hare meening, gezien de omstandigheden, in
will iging van het verzoek wenschelij k is. 

4. Tegen eene beslissing, door Ons inge
volge het bepaalde bij het vorig l id genomen, 
kan de belanghebbende binnen één maand na 
de dagteekening dier bes] issing beroep instel
len bij den Centralen Raad van Beroep. 

5. a het verstrijken van den in het vorige 
lid voor het instellen van beroep gestelden 
termijn is de klager in zijn beroep niet ont
vankelijk, tenzij hij ten genoegen van den 
Centralen Raad van Beroep kan aantoonen, 
dat hij binnen dien termij n n iet in de moge
l ijkheid is geweest het beroep in te stellen. 

6. Bij de behandeling van het ingestelde 
beroep tegen eene beslissing, als in het vierde 
lid bedoeld, worden Wij vertegenwoordigd 
door den Minister van Defensie, die de be
voegdheid heeft zich te doen vervangen door 
een door hem aan te wijzen gemachtigde. 

7. De behandel ing van het beroep geschied~ 
met inachtneming van de bepali ngen der Be
roepswet, voor zoover die ten deze doelmatige 
toepassing kunnen vinden. 

8. De Centrale Raad van Beroep heeft in 
aangelegenheden, als in de vorige leden be
doeld, tot taak vast te stellen, of de bestreden 
bes] issing, al dan n iet met verbetering der 
gronden, zal behooren te worden gehandhaafd, 
dan wel geheel of gedeeltelij k te worden ver
n ietigd, en in dit laatste geval, welke beslis
sing daarvoor in de plaats zal behooren te 
treden.". 

5. Artikel 43a der Pensioenwet voor de 
landmacht (Staatsblad 1922, n° . 66) - zooals 
dat artikel ingevolge deze wet is komen te 
luiden - zal ten aanzien van dengene, die op 
1 April 1936 reeds een pensioen genoot krach
tens eenige regel ing, in dat artikel bedoeld, 
slechts in zooverre toepass ing vinden, dat het 
totaalbedrag van de hem toekomende pen
sioenen niet lager zal zijn dan het totaal
bedrag aan pens ioen, dat hem zou zijn t,oege
kend, wanneer hij met ingang van 31 Maart 
1936 ui t de op dezen datum door h em be
kleede functie ware ontslagen. 

6. De twee gewezen mili ta iren, wier pen
sioenen, verleend op den grond, omschreven . 
in artikel 2, onder 5°, der Pensioenwet voor 
de landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66), door 
Ons op hun verzoek zijn ingetrokken, zullen 
in het genot van het laatstelij k door hen ge
noten pens ioen worden hersteld met ingang 
van den datum, tot welken zij bij hunne pen
sionneering zich tot d ienst bij het reserve
personeel der landmacht hadden verbonden. 

7. 1. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag nà dien harer afkondiging, 
behoudens: 

het bepaalde bij de §§ 10, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24 en 25 van artikel 1, 

het bepaalde bij artikel 2, 
het bepaalde bij § 1 van artikel 3, 
welke bepalingen van kracht zullen worden 

met ingang van 1 Apri l 1936, en 
het bepaalde bij § 3 van artikel 3, hetwelk 
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gerekend zal worden van kracht te zijn ge
worden met ingang van 1 Juli 1925. 

2. Het bepaalde bij artikel 23b, eerste, 
tweede, derde en vierde lid , der Pensioenwet 
voor de landmacht {Staatsblad 1922, n°. 66) 
- zooals dat artikel ingevolge deze wet is 
komen te luiden - zal geen toepassing vinden 
ten aanzien van den gewezen militair: 

a. die is gepensionneerd hetzij op grond van 
het gestelde in artikel 2, onder 1 °., of in 
artikel 21 dier Pensioenwet, hetzij met in
gang van een datum vóór 1 Juli 1922 krach
tens het bepaalde in artikel 2, onder 3°., voor 
zooveel hij inkomsten geniet uit eene militaire 
betrekking, dan wel uit of in verband met een 
ambt of eene betrekking, in dienst van een 
der li chamen, genoemd in artikel 3 en artikel 
4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), 
indien dit ambt of die betrekking is aanvaard 
vóór 1 April 1936; 

b. die is gepensionneerd op grond van het 
gestelde in artikel 2, onder 5°., dier Pensioen
wet met ingang van een datum vóór 1 Juli 
1923, voor zooveel hij inkomsten geniet uit of 
in verband met een ambt of eene betrekking 
in dienst van een der lichamen, genoemd in 
artikel 3 en in artikel 4 der Pensioenwet 1922 
{Staatsblad n°. 240), welk ambt of welke be
trekking is aanvaard vóór 1 April 1936; 

c. die is gepensionneerd op grond van het 
gestel de in artikel 2, onder 2°, 3°, 4°, a, of 
5°, dier Pensioenwet, indien hij op 1 April 
1936 den leeftijd van 60 jaar zal hebben be
reikt. 

3. Het bepaalde bij artikel 6 der Wet van 
27 Juni 1925 (Staatsblad n°. 277) - zooals. 
dat artikel ingevolge deze wet is komen te 
luiden - zal geen toepass ing vinden ten aan
zien van den gewezen militair, die is gepen
sionneerd ingevolge het bepaalde bij artikel 
2, onder 4° ., b, c, d of e, der Pensioenwet 
voor de landmacht {Staatsblad 1922, n°. 66) -
zooals die bepalingen op 30 Juni 1925 luid
den - , indien hij op 1 April 1936 den leeftijd 
van 55 jaar zal hebben bereikt. 

Lasten en bevelen, enz.· 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1935. 

s. 827. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Defensie a. i., 
H. Co lijn. 

{ Uitgeg. 17 Janua,·i 1936.) 

31 December 1935. WET, houdende wijziging 
en aanvulling van de Pensioenwet voor 
het personeel der Koninklijke marine
reserve (Staatsblad 1923, n°. 355). 

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

dat de wenschelijkheid is gebleken om de 
Pensioenwet voor het personeel der Konink
lijke marine-reserve (Staatsblad 1923, n°. 
355), zooals die luidt na de wijzi!\ingen en 
aanvullingen, daarin aangebracht b1J de Wet
ten van 27 Juni 1925 (Staatsblad n°. 274) en 
31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 280), andermaal 
te wijzigen en aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Pensioenwet voor het personeel 

der Koninklijke marine-reserve (Staatsblad 
1923, n°. 355), zooals die is gewijzigd en aan
gevuld bij de Wetten van 27 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 274) en 31 Mei 1929 {Staats
blad n°. 280), wordt andermaal gewijzigd en 
aangevuld als volgt: 

§ 1. Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 
"l. Recht op pensioen bestaat niet of gaat 

verloren: 
1 °. bij ontslag op e igen aanvrage, wanneer 

de belanghebbende niet verkeert in een de,: 
gevall en, genoemd in artikel 2; . 

2°. voor officieren en vrijwillig dienende 
onderofficieren en militairen beneden dien 
rang, ingeval van niet-eervol ontslag uit den 
dienst; 

3°. ingeval van ontslag uit den dienst op 
grond van het bepaalde bij artikel 69 van de 
Wet op de Krijgstucht; · 

4°. ingeval van ontslag uit den dienst 
krachtens rechterlijk vonnis; 

5° . na veroordeeling van een reeds ontsla
gen militair tot de doodstraf of tot gevange
nisstraf, tegen hem uitgesproken, hetzij op 
grond van een misdrijf als militair vóór het 
ontslag begaan, hetzij op grond van artikel 64 
van het Wetboek van Militair Strafrecht; in
dien hem na zijn ontslag reeds pensioen was 
toegekend, vervalt dit pensioen met ingang 
van de maand, volgende op die, waarin het 
vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. 

2. Van de bepalingen van het eerste lid, 
onder 2°. tot en met 5°., kan door Ons worden 
afgeweken, indien de belanghebbende daartoe 
binnen twee jaren na den datum, waarop h et 
recht op pensioen voor hem verloren is ge
gaan, aan Ons het verzoek doet. Op dat ver
zoek wordt door Ons beslist met inachtneming 
van de daarvoor bij artikel 37a gestelde rn
gelen.". 

§ 2. Het tweede lid van artikel 11 wordt 
gelezen als volgt: 

"2. Van den werkelijken dienst in artikel 
9, eerste lid, onder 1 °. genoemd, wordt dubbel 
geteld de tijd van verblijf onde1· de wapenen 
tusschen de keerkringen, daaronder begrepen 
onderbrekingen van dat verblijf als gevolg 
van reizen van Nederlandsch-Indië, Suriname 
of Curaçao uit ondernomen tot buiten de keer
kringen, waarbij een der genoemde gebieds
deelen slechts tijdelijk wordt verlaten.". 

§ 3. Artikel 13 wordt gelezen: 
"Voor hem, die zoowel aan de bepalingen 

dezer wet a ls aan die der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) uitzicht op pensioen kan 
ontleenen, zal zij n diensttijd onder de wapenen 
bij het reserve-personeel en eventueel ook zijn 
daaraan voorafgaande diensttijd onder de wa
penen, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
onder 2°., 3°. of 4°., bij de berekening van 
zijn voJgens deze wet voor pensioen geldigen 
diensttijd bui ten beschouwing worden gelaten, 
indien de belanghebbende Ons daartoe tijdig 
het verzoek doet. Diensttijd bij het reserve
personeel, welke niet onder de wapenen is 
doorgebracht, en ter zake waarvan krachtens 
deze wet pensioen is toegekend, wordt voor de 
toepass ing van artikel 59 der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) geacht niet met pen
sioen te zijn vergolden.". 

§ 4. Artikel 14 wordt gewijzigd a ls volgt: 
l°. het tweede lid wordt gelezen: 
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,,2. Onder pensioensgrondslag wordt ver
staan het vaste jaarlijksche bedrag van gelde
lijke inkomsten berekend over het laatste jaar 
werkelijken dienst, bij plaatsing in Nederland 
aan wal, naar de aanvangswedde(n) verbon
den aan de(n) rang(en) of stand, welke(n) de 
betrokken militair, gedurende dat jaar heeft 
bekleed, vermeerderd met het vaste bedrag 
of de geschatte waarde van andere inkomsten 
of baten, als vermeld in den algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 14 
der Pensioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 
1922, n°. 65), waarop hij bij verblijf onder de 
wapenen in voormeld jaar aanspraak zou heb
ben gehad."; 

2°. het gestelde in het zesde lid wordt ge
lezen : 

"6. De voorloopige vaststelling van den 
pensioensgrondslag geschiedt door den Minis
ter van Defensie." . 

§ 5. Aan het slot in punt 1 °. van het eerste 
lid van artikel 15 worden de woorden: ,,voor 
elk jaar vergolden" vervangen door de woor
den: ,,voor elk jaa,· wordt vergolden". 

§ 6. In het zesde lid van artikel 16 worden 
tusschen de woorden: ,,de gezamenlijke pen
sioenen" en "in één bedrag" ingevoegd de 
woorden: ,,met toepass ing van het bepaalde 
in het ingevolge artikel 38 geldend artikel 59 
der Pensioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 
1922, n°. 65)". 

§ 7. Artikel 21a wordt gelezen: 
,,1. Indien een gewezen militair, die is ge

pensionneerd op grond van het bepaalde bij 
artikel 2, inkomsten geniet of gaat genieten 
uit of in verband met een ambt of eene be
trekking, in dienst van een der lichamen, ge
noemd in artikel 3 en artikel 4 der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240), welk ambt of 
welke betrekking is aanv<1ard met ingang van 
of nà den dag, waarop het pensioen is inge
gaan, wordt, indien het pensioen, vermeerderd 
met de aldus over eenig kalenderjaar verkre
gen inkomsten, zou overschrijden het bedrag 
van den grondslag, die voor de vaststelling 
van het pensioen heeft gegolden, het pensioen 
met het bedrag dier overschrijding verminderd . 
Voor dengene, die is gepensionneerd op grond 
van het bepaalde onder 2° van artikel 2 zal 
die vermindering echter niet meer bedragen 
dan de helft van het pensioen. 

2. Indien een gewezen militair, die in het 
genot is van een pensioen als bedoeld in ar
tikel 20, inkomsten geniet of gaat gen ieten 
uit of in verband met een ambt of eene be
trekking, in dienst van een der li chamen, 
genoemd in artikel 3 en artikel 4 der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), we lk ambt 
of welke betrekking is aanvaard met ingang 
van of nà den dag, waarop het pensioen, is in
gegaan, wordt, indien het pensioen, vermeer
derde met de aldus over eenig kalenderjaar 
verkregen inkomsten en met het pensioen, dat 
den belanghebbende als gewezen Minister is 
toegekend op grond van de bepalingen der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), zou 
oversch1·ijden het bedrag, naar hetwelk laatst
bedoeld pensioen is berekend, eerstbedoeld 
pensioen met het bedrag dier overschrijding 
verminderd. 

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder "inkomsten" niet begrepen eene vaste, 

noch eene tijdelijke kindertoelage. 
4. Eene vermindering als in het eerste en 

het tweede lid bedoeld, wordt voorloop ig 
kwartaalsgewijze, definitief na afloop van het 
kalenderjaar vastgesteld. Zij wordt telken
male bepaald bij beschikking van den Minis
ter van Defensie en wordt niet of niet langer 
toegepast ten aanzien van hem, die den vijf 
en zestig- jarigen leeftijd heeft bereikt. 

5. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden bepalingen vastgesteld ter verzekering 
van de controle op inkomsten, a ls bedoeld in 
het eerste, het tweede en het derde lid. 

§ 8. In artikel 22 wordt in het derde lid 
onder. c ~? in het vijfde li_d in,,Plaats van: 
,,een Jaar gelezen: ,,twee Jaren . 

§ 9. In artikel 23 worden de volgende wij
zigingen en aanvullingen aangebracht: 

1 °. in het eerste lid wordt tusschen de 
woorden: ,,of oud-officieren van gezondheid" 
en "heeft plaats gehad" ingevoegd : ,, , in 
daartoe dienend geval met medewerking van 
een of meer burger-geneeskundigen, specialis
ten''; 

2°. in het derde lid worden de woorden : 
,,wanneer de belanghebbende of zijn vertegen
woordiger het verzoekt," vervangen door de 
woorden: ,,wanneer de belanghebbende of zijn 
vertegenwoordiger daartoe binnen zes maanden 
nà den datum, waarop het eerste onderzoek 
heeft plaats gehad, het verzoek doet," , en 

3°. in het vierde lid wordt in plaats van : 
"van den belanghebbende" gelezen : ,,van de 
zijde van den belanghebbende". 

§ 10. In artikel 30 worden in het tweede 
)id de woorden: ,,één jaar" vervangen door 
de woorden: ,,twee jaren" . 

§ ll. In het eerste lid van artikel 33 ver
vallen de woorden: ,, ( niet inbegrepen het 
pensioen, bedoeld in artikel 90 der Grond
wet)" en wordt tusschen de woorden: ,,ten 
laste van Nederlandsch-Indië, Suriname of Cu
raçao," en "of ten laste van een door het 
openbaar gezag ingesteld fonds," ingevoegd: 
"ten laste van een publiekrechtelijk l ichaam 
in een dezer gebiedeh". · 

§ 12. In artikel 35 wordt in het vierde lid 
in plaats van: ,,binnen één jaar na het einde 
van den termijn" en "binnen één jaar na hun 
laatste ontslag" onderscheidenlijk gelezen : 
,,binnen twee jaren na het e inde van den ter
mijn" en "binnen twee jaren na hun laatste 
ontslag" en vervallen in het zesde lid de 
woorden: ,,door den M inister van Financiën". 

§ 13. Artikel 36 wordt gelezen als volgt: 
"1. Omtrent elke aanvrage, al s bedoeld in 

het eerste lid van het vor ig artikel, alsmede 
in elk geval, waarin aanleiding bestaat om 
aan een militair of gewezen militair krachtens 
de bepalingen dezer wet een pensioen te ver
leenen zonder dat daartoe door hem eene aan
vrage is ingediend, wordt door Ons eene met 
redenen omkleede beslissing genomen. Voor 
zoover eene zoodanige bes] issing strekt tot 
toekenning van een pensioen, worden daarin 
in elk geval vermeld: de gronden, waarop het 
pensioen wordt verleend, de artikelen der wet, 
welke daarbij toepassing hebben gevonden , en 
de grondslag, waarnaar het pensioen is be
rekend. 

2. Onze met redenen omkleede beslissing, 
als vorenbedoeld, wordt door den Minister 
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van Defens ie aan den belanghebbende mede· 
gedeeld. 

3. De artikelen 51-54 en 56 der Pensioen
wet voor de zeemacht (Staatsblad 1922, n°. 
65) zijn van overeenkomstige toepassing, zoo
wel ten aanzien van door Ons genomen be
slissingen in zake pensioensaanspraken volgens 
deze wet als ten opzichte van bes] issingen van 
den Minister van Defensie, genomen ter uit
voering van het gestelde in artikel 21a.". 

§ 14. In het eerste lid van artikel 36a 
worden de woorden: ,,of die op den voet van 
het bepaalde in artikel 36, vierde lid , juncto 
artikel 51 der P ensioenwet voor de zee
m acht (Staatsblad 1922, n°. 65) , herziening 
van eene door Ons genomen beslissing ver
zoekt, dan wel bij den Centralen R aad van 
B eroep beroep instelt tegen zoodan ige beslis
sing," vervangen door de woorden: ,,of die 
hetzij op den voet van het bepaalde in artikel 
36, derde lid, juncto artikel 51 der P ensioen
wet voor de zeemacht (Staatsblad 1922, n°. 
65) herziening van een door Ons genomen 
beslissing in zake pensioensaanspraken, hetzij 
van een door den Minister van Defensie ge
nomen besli ss ing ter uitvoering van het ge
stelde in artikel 21a verzoekt, dan wel bij den 
Centralen R aad van Beroep beroep instel t 
tegen eenige ingevolge deze wet genomen be
slissing,", terwijl het vierde lid van artikel 
36a wordt gelezen: 

"4. Hij , die het verschuldigde recht n iet 
voldoet of geen bewijs van onvermogen over
legt binnen de termijnen, gesteld voor het in
dienen van de verzoeken, als waarvan sprake 
is in het eerste lid, dan wel voor het instellen 
van beroep, is in het indienen van zoodanig 
verzoek of in het beroep niet ontvankelijk." . 

§ 15. In artikel 37 wordt de volzin, luiden
de: ,,Op deze aanvrage is opnieuw van toepas
sing het bepaalde bij de artikelen 47-54 van 
de Pensioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 
1922, n°. 65) ." vervangen door het volgende: 
" Op deze pensioenaanvrage is het bepaalde bij 
artikel 36 van overeenkomstige toepassing.". 

§ 16. A rtikel 37a wordt gelezen als volgt : 
,,Wanneer aan Ons een verzoek wordt inge

diend om af te wijken van het bepaalde bij 
artikel 3, eerste lid, onder 2°. tot en met 5°., 
nemen Wij op zoodan ig verzoek niet eene be
slissing dan na ingewonnen advies van eene 
voor elk geval in te stellen commissie, welke 
commissie de vraag zal hebben te beantwoor
den , of, naar hare meening, gez ien de om
standi gheden, inwilliging van het verzoek 
wenschelijk is.". 

§ 17. Onmiddellij k nà artikel 37a wordt 
een nieuw artikel 37b ingelascht, luidende: 

"Art. 37b. Van eene besli ss ing, door Ons 
ingevolge het bepaalde bij artikel 3, tweede 
lid, genomen, kan de belanghebbende binnen 
30 dagen na de dagteeken ing dier besli ssing 
beroep instell en bij den Centralen R aad van 
Beroep. Op dit beroep vindt het bepaalde bij 
de artikelen 52, derde lid, 53 en 54 der Pen
sioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 1922, 
n° . 65) overeenkomstige toepassing.". 

§ 18. In artikel 38 worden de woorden: 
,,De a rtikelen 58-66 en 68, tweede lid," ver
vangen door de woorden: ,,De a rtikelen 59-
64". 

§ 19. Arti kel 41 wordt gelezen als volgt: 

;,De pensioenen, die zijn toegekend met in
achtneming van de bij de Wet gestelde rege
len, worden door de Al gemeene R ekenkamer 
verevend tot de bedragen, waarop zij zijn toe
gekend, tenzij ingevolge het bepaal de bij de 
krachtens de in artikel 38 van toepassing ver
klaarde artikelen 60 en 63 der P ensioenwet 
voor de zeemacht (Staatsblad 1922, n°. 65) de 
betaling achterwege moet blijven.". 

§ 20. Het eerste en het vierde lid van ar
t ikel 43 worden onderscheidenlijk gelezen: 

" 1. Voor hen, die op het tijdstip van het 
in werking treden van deze wet in het genot 
zijn van een pensioen, verleend krachte.ns de 
bepalingen dei· gewijzi gde Wet van 12 Juli 
1895 (Staatsblad n°. 104) en verhoogd krach
tens de Wet van 29 Mei 1920 (S taats blad n°. 
283), en wier recht op pens ioen is ingegaan 
met of na 1 J anuari 1918, wordt dit pensioen, 
indien dit voor den belanghebbende voordee
lig is, met ingang van voormeld t ijdstip inge
trokken en vervangen door een pensioen, te 
verleenen krachtens de bepalingen dezer wet, 
echter met dien verstande: 

a. dat voor hen, di e naast hunnen dienst 
bij het reserve-personeel eenè betrekking ver
vul den als ambtenaar in den zin der P ensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240) , de berekening 
van diensttijd onder de wapenen volgens deze 
wet achterwege blij ft, indien de belanghebben
den vóór de herzien ing van het hun aanvanke
lijk toegekende pensioen daartoe aan Ons het 
verzoek doen, en 

b. dat - indien het aanvankelijk aan be
langhebbenden verleend pens ioen hooger is 
dan dat, waarop zij volgens deze wet aan
spraak zouden hebben in geval de onder de 
wapenen doorgebrachte diensttijd bij de bere
kening daarvan op hun verzoek buiten be
schouwing wordt gelaten - de bedoelde her
ziening niet p laats heeft." ; en 

" 4. A an militairen die tusschen 1 Januari 
1918 en het tijdstip van het in werking treden 
van deze wet zijn ontslagen met rncht op pen
sioen, dat op laatstbedoeld tijdstip nog niet 
was verleend, wordt met den datum waarop 
krachtens deze wet - zooals di e vóór 1 Juli 
1925 luidde - het genot van pensioen kan 
aanvangen, een pensioen toegekend ingevolge 
de bepalingen dezer wet, indien dit hooger is 
dan h et pensioen dat hun, met inachtneming 
van de Wet van 29 Mei 1920 (Staatsblad n°. 
283) zou toekomen bij berekening naar de be
palingen van de gewijzigde Wet van 12 Juli 
1895 (Staatsblad n°. 104), met d ien verstande 
evenwel, dat voor hen, di e naast hunnen dienst 
bij het reserve-personeel !)ene betrekking ver
vulden of vervullen a ls ambtenaar in den zin 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), de 
berekening van diensttijd onder de wapenen 
volgens deze wet ach terwege blijft, indien de 
belanghebbenden vóór de toekenning van pen
sioen volgens deze wet daartoe aan Ons het 
verzoek doen. Bij toekenning van een invalidi
teitspensioen is het bepaalde in het vorige lid 
van overeenkomstige toepass ing.". 

§ 21. Waar in de artikelen 23, derde lid, 
35, zesde lid en 39, tweede lid , wordt gespro
ken van: ,, de(n) Minister van M arine" wordt 
daarvoor gelezen: ,,de(n) Minister van De
fensie". 

2. Aan artikel 3 der Wet van 27 Juni 1925 
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(Staatsblad n°. 274) wordt .een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

"2. Zij , di e vóór 1 Juli 1925 uit den dienst 
bij het reservepersoneel der zeemacht zijn ont
slagen en recht kunnen doen gelden op een 
later toe te kennen pensioen, zull en - met 
afwijking van het bepaalde bij artikel 4, eer
ste l id, der Pensioenwet voor het personeel 
der Koninklijk ma rine-reserve (Staatsblad 
1923, n°. 355) - dat recht geldende kunnen 
maken op denzelfden datum als waarop zij 
zulks konden doen aan de hand van de bepa
lingen van de aangehaalde wet, zooals deze 
vóór 1 Juli 1925 luidde. " terwijl voor het 
bestaande lid het cijfer " 1" moet worden ge
plaatst. 

3. Diensttijd, welke in aanmerking komt -
of, indien geen herplaatsing ware gevolgd, in 
aanmerking zou gekomen zijn - om te worden 
vergolden met een pensioen, als bedoeld in 
de artikelen 2, onder 4°. b der P ensioenwetten 
voor de zee- en landmacht (Staatsblad 1922, 
nos. 65 en 66), wordt voor de toepassing van 
de bepalingen van de gewijzigde Wet van 12 
Juli 1895 (Staatsblad n°. 104) beschouwd als 
reeds met militair pensioen te zijn vergolden. 

4. 1. In geval krachtens artikel 47 der 
Pensioenwet voor het per oneel der Konink
lijke marine-reserve (Staatsblad 1923, n°. 355) 
ten aanz ien van een militair of gewezen mili
tair de bepal ingen van de gewijzigde Wet van 
12 J 'ul i 1895 (Staatsblad n°. 104) toepass ing 
zouden kunnen vinden, wordt het recht op 
pensioen ingevolge evenaangehaalde wet ge
acht n iet te bestaan of te zijn verloren gegaan, 
indien de belanghebbende uit den dienst bij 
het personeel der Koninklijke marine-reserve 
is ontslagen op zoodanige wijze, dat zijn recht 
op pensioen op grond van het bepaalde in de 
punten 2°. tot en met 5°. van artikel 3 der 
in d it artikel eerstgenoemde wet - zooals die 
punten ingevolge deze wet zijn komen te 
lu iden - niet bestaat of verloren is gegaan. 

2. H et bepaalde bij de artikelen 3, tweede 
lid, 37a en 37b van de in dit artikel in de 
eerste plaats genoemde wet - zooa ls die ar
t ikel en ingevolge deze wet luiden - vindt ten 
deze overeenkomstige toepassing. 

5. 1. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag nà dien harer afkondiging, 
behoudens: 

het bepaalde bij de §§ 7, 11, 13, 14 en 15 
van artikel 1, 

welke bepalingen van kracht zullen worden 
met ingang van 1 April 1936; 

h et bepaal de b ij § 20 van a,·tikel 1, e n ar
tikel 2, 

welke bepal ingen · gerekend zullen worden 
van kracht te zijn geworden onderscheidenlij k 
met ingang van 16 Augustus 1923 en van 1 
J ul i 1925. 

2. Is een pensioen, aanvankelijk toegekend 
op grond van de bepalingen der gewijzigde 
Wet van 12 Juli 1895 (Staatsblad n°. 104), 
b ij de afkondiging van deze wet met toepas
sing van het bepaalde bij artikel 43 der Pen
sioenwet voor het personeel der Koninkl ijke 
m arine-reserve (Staatsblad 1923, n°. 355) reeds 
herzien, dan kan de rechthebbende binnen zes 
maanden nà den datum dier afkondig ing aan 
Ons het verzoek doen om die herz iening als
nog ongedaan te maken en zijne pensioenaan-

spraken nader te regelen met toepassing van 
het bepaalde bij het eerste lid van artikel 43 
der laatstaangehaalde wet, zooals dit lid inge
volge deze wet is komen te luiden. Een nieuw 
pensioen wordt alsdan toegekend te rekenen 
van den datum, waarop het herz iene pensioen 
is ingegaan, met verrekening van hetgeen ter 
zake reeds werd genoten . Het bepaalde bij 
artikel 36 van meeraangehaalde wet is ten 
deze van toepassing. 

3. H et bepaalde bij artikel 21q, der P en
sioenwet voor het personeel der Koninklijke 
marine-reserve (Staatsblad 1923, n°. 355) -
zooals dat artikel ingevolge deze wet is komen 
te luiden - zal geen toepassing vinden ten 
aanzien van den gewezen m ilitair, die is ge
pensionneerd op grond van het gestelde in 
artikel 2, onder 1°, dier Pensioenwet, voor 
zooveel betreft de inkomsten uit of in verband 
met ·een ambt of eene betrekking, in dienst 
van een der lichamen, genoemd in artikel 3 en 
artikel 4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240), indien hij dit ambt of die betrekking 
heeft aanvaard vóór 1 April 1936. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1935. 

s. 828. 

WILHELMINA. 
De Minis te,· van Staat, 

Minister van Defensie a. i., 
H. Co I ij n. 

(Uitgeg . 14 J anuari 1936.) 

31 December 1935. WET, houdende wijziging 
en aanvulling van de Pensioenwet voor 
het reserve-personeel der landmacht (Staats
blad 1923, n°. 356). 

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

dat de wenschelijkheid is gebleken om de 
Pensioenwet voor het reserve-personeel der 
landmacht (Staatsblad 1923, n°. 356) , zooals 
die luidt na de wijzigingen en aanvullingen, 
daarin aangebracht bij de Wetten van 12 
April 1924 (Staatsblad n°. 189) , 27 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 276) en 31 Mei 1929 (Staats
blad n°. 280), andermaal te wijzigen en aan 
te vull en; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Pensioenwet voor het reserve

personeel der landmacht (Staatsblad 1923, n°. 
356) , zooals die is gewijzigd en aangevuld bij 
de Wetten v a n 12 April 1924 (Staatsblad n•. 
189), 27 Juni 1925 (Staatsblad n°. 276) en 31 
Mei 1929 (Staatsblad n°. 280), wordt ande r
maal gewijzigd en aangevuld a ls volgt: 

§ 1. Artikel 3 wordt gelezen a l volgt: 
"1. Recht op pensioen bestaat niet of gaat 

verloren : 
1 °. bij ontsl ag op eigen aanvrage, wannee,· 

de belanghebbende niet verkeert in een der 
gevallen, genoemd in artikel 2; 

2°. voor officieren en vrijwillig d ienende 
onderofficieren en militairen beneden dien 
rang, ingeval van niet-eervol ontslag uit den 
dienst; 

3°. ingeval van ontslag uit den d ienst op 
grond van het bepaalde bij artikel 69 van de 
Wet op de Krijgstucht; 
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4°. na ontslag uit den dienst krachtens 
rechterlijk vonnis; 

5°. na veroordeeling van een reeds ontsla
gen militair tot de doodstraf of tot gevange
nisstraf, tegen hem uitgesproken, hetzij op 
grond van een misdrijf als militair vóór het 
ontslag begaan, hetzij op grond van artikel 64 
van het Wetboek van Militair Strafrecht; in
dien hem na zijn ontslag reeds pensioen was 
toegekend, vervalt dit .pensioen met ingang 
van de maand, volgende op die, waarin het 
vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. 

2. Van de bepalingen van het eerste lid, 
-onder 2°. tot en met 5°., kan door Ons worden 
afgeweken, indien de belanghebbende daartoe 
binnen twee jaren na den datum, waarop het 
recht op pensioen voor hem verloren is ge
gaan, aan Ons het verzoek doet. Op dat ver
zoek wordt door Ons beslist met inachtneming 
van de daanoor bij artikel 37a gestelde re
gelen.". 

§ 2. In het derde lid van artikel 4 worden 
onder b. de woorden: ,,en de militaire paar
denartsen," vervangen door de woorden: 
,, , de militaire paardenartsen en de officieren
tandarts,". 

§ 3. Artikel 13 wordt gelezen: 
" Voor hem, die wowel aan de bepalingen 

dezer wet als aan die der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) uitzicht op pensioen kan 
ontleenen, zal zijn diensttijd onder de wapenen 
bij het reserve-personeel en eventueel ook zijn 
daaraan voorafgaanden diensttijd onder de wa
pe'nen, als bedoeld in artikel 9, eerste I id, 
onder 2°., 3°. of 4°., bij de berekening van 
zijn volgens deze wet voor pensioen geldigen 
diensttijd buiten beschouwing worden gelaten, 
indien de belanghebbende Ons daartoe tijdig 
het verzoek doet. Diensttijd bij het reserve
personeel , welke niet onder de wapenen is 
doorgebracht, en ter zake waarvan kraèhtens 
deze wet pensioen is toegekend, wordt vöör 'de 
toepassing van artikél 59 der P èns ioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) geacht niet met pen
sioen te zijn vergolden." . 

§ 4. Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt: 
1 °. het tweede lid wordt gelezen: 
,,2. Onder pensioensgrondslag wordt ver

staan het vaste jaarlijksche bedrag van gelde
lijke inkomsten berekend over het laatste jaar 
werkelijken dienst naar de aaiwangswedde(n) 
verbonden aan de(n) rang(en) of stand, wel
ke(n) de betrokken militair gedurende dat 
jaar heeft bekleed, vermeerderd met het vaste 
bedrag of de geschatte waarde van andere in
komsten of baten, als vermeld in den alge
rneenen maatregel van bestuur, bedoeld in 
artikel 14 der Pensioenwet voor de landmacht 
(Staatsblad 1922, n°. 66), waarop hij bij ver
blijf onder de wapenen in voormeld Jaar aan
spraak zou hebben gehad."; 

2°. het gestelde in het zevende I id wordt 
gelezen: 

"7. De voorloopige vaststelling van _d~n 
pen ioensgrond~lafî geschiedt door dén Minis
ter van Defensie. . 

§ 5. Aan het slot in punt 1 °. van het eerste 
lid van artikel 15 worden de woorden: ,,voor 
elk jaar vergolden" venangen door de woor
den: ,,voor elk jaa1· wordt vergolden". 

§ 6. In het zesde lid van artikel 16 worden 
tusschen de woorden: ,,de gezamenlijke peii.-

sioenen" en " in één bedrag" ingevoegd de 
woorden: ,,met toepassing van het bepaalde 
in het ingevolge artikel 38 geldend artikel 61 
der Pensioenwet voor de landmacht (Staats
blad 1922, n°. 66)". 

§ 7. Artikel 21a wordt gelezen: 
,,1. Indien een gewezen militair, die is ge

pensionneerd op grond van het bepaalde bij 
artikel 2, inkomsten geniet of gaat genieten 
uit of in verband met een ambt of eene be
trekking, in dienst van een der lichamen, ge
noemd in artikel 3 en artikel 4 der P ensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240), welk ambt of 
welke betrekking is aanvaard met inga_ng van 
of nà den dag, waarop het pensioen is inge
gaan, wordt, indien het pensioen, vermeerderd 
met de aldus over eenig kalenderjaar verkre
gen inkomsten, zou overschrijden het bedrag 
van den grondslag, die voor de vaststelling 
van het pensioen heeft gegolden, het pensioen 
met het bedrag dier overschrijding verminderd. 
Voor dengene, die is gepensionneerd op grond 
van het bepaalde onder 2° van artikel 2 zal 
die vermindering echter niet meer bedragen 
dan de helft van het pensioen. 

2. Indien een gewezen militair, die in het 
genot is van een pensioen als bedoeld in ar
tikel 20, inkomsten geniet of gaat genieten 
uit of in verband met een ambt of eene be
trekking, in dienst van een der lichamen, 
genoemd in artikel 3 en artikel 4 der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), welk ambt 
of welke betrekking is aanvaard met ingang 
van of nà den dag, waarop het pensioen is in
gegaan, wordt, indien het pensioen, vermeer
derde met de aldus over eenig kalen·derjaar 
verkregen inkomsten en met het pensioen, dat 
den belanghebbende als gewezen Minister is 
toegekend op grond van de bepalingen der 
P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), zou 
overschrijden het bedrag, naar hetwelk laatst
bedoeld pensioen is berekend, eerstbedoeld 
pensioen met het bedrag dier overschrijding 
verminderd. 

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder "inkomsten" niet begrepen eene vaste, 
noch eene tijdelijke kindertoelage. 

4. Eene vermindering als in het eerste en 
het tweede lid bedoeld, wordt voorloopig 
kwartaalsgewijze, definitief na afloop van het 
kalenderjaar vastgesteld. Zij wordt telken
male bepaald bij beschikking van den Minis
ter van Defensie en wordt niet of niet langer 
toegepast ten aanzien van hem, die den vij f 
en zestig-jarigen leeftijd heeft bereikt. 

5. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden bepal ingen vastgesteld ter verzekering 
van de controle op inkomsten, als bedoel d in 
het eerste, het tweede en het derde li d. 

§ 8. In artikel 22 wordt in het derde lid 
onder c en in het vijfde lid in plaats van: 
,,een jaar" gelezen: ,,twee jaren". 

§ 9. In artikel 23 worden de volgende wij
zigingen en aanvullingen aangebracht: 

1 °. in het eerste lid wordt tusschen de 
woorden: ,,of oud-officieren vàn gezondheid" 
en "heeft plaats gehad" ingevoegd: ,, , in 
daartoe dienend geval met medewerking van 
een of meer burger-geneeskundigen, specialis
ten''; 

2°. in het derde lid worden de woorden: 
,,wanneer de belanghebbende of zijn vertegen-
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woordiger het verzoekt," vervangen door de 
woorden: ,, wanneer de belanghebbende of zijn 
vertegenwoordiger daartoe binnen zes maanden 
nà den datum, waarop het eerste onderzoek 
heeft plaats gehad, het verzoek doet,", en -

3°. in het vierde lid wordt in plaats van: 
"van den belanghebbende" gelezen: ,,van de 
zijde van den belanghebbende". 

§ 10. In artikel 30 worden in het tweede 
lid de woorden: ,,één jaar" vervangen door 
de woorden: ,,twee jaren". 

§ ll. In het eerste lid van artikel 33 ver
vallen de woorden: ,, ( niet inbegrepen het 
pensioen, bedoeld in artikel 90 der Grond
wet)" en wordt tusschen de woorden: ,,ten 
laste van N ederlandsch-Indië, Suriname of Cu
raçao," en "of ten laste van een door het 
openbaar gezag ingesteld fonds," ingevoegd: 
"ten laste van een publiekrechtelijk lichaam 
in een dezer gebieden". 

§ 12. In artikel 35 wordt in het vierde lid 
in plaats van: ,,b innen één jaar na het einde 
van den termijn" en "binnen één jaar na hun 
laatste ontslag" onderscheidenlijk gelezen: 
,,binnen twee jaren na het einde van den ter
mijn" en "binnen twee jaren na hun laatste 
ontslag" en vervallen in het zesde I id de 
woorden: ,,door den Minister van Financiën". 

§ 13. Artikel 36 wordt gelezen als volgt: 
"1. Omtrent elke aanvrage, a ls bedoeld in 

het eerste lid van het vorig artikel, alsmede 
in elk geval , waarin aanleiding bestaat om 
aan een militair of gewezen militair krachtens 
de bepal ingen dezer wet een pensioen te ver
leenen zonder dat daartoe door hem eene aan
vrage is ingedi end, wordt door Ons eene met 
redenen omkleede beslissing genomen. Voor 
zoover eene zoodanige beslissing strekt tot 
toekenning van een pensioen, worden daarin 
in elk geval vermeld: de gronden, waarop het 
pensioen wordt verleend, de artikelen der wet, 
welke daarbij toepassing hebben gevonden, en 
de grondslag, waarnaar het pensioen is be
rekend. 

2. Onze met redenen omkleede beslissing, 
als vorenbedoeld, wordt door den Minister 
van Defensie aan den belanghebbende mede
gedeeld. 

3. De artikelen 53-56 en 58 der Pensioen
wet voor de landmacht (Staatsblad 1922, n°. 
66) zijn van overeenkomstige toepassing, zoo
wel ten aanz ien van door Ons genomen be
sl iss ingen in zake pensioensaanspraken volgens 
deze wet als ten opzichte van bes! issingen van 
den Minister van Defensie, genomen ter uit
voering van h~t geste1de in artikel 21a.". 

§ 14. In het eerste l id van artikel 36a 
worden de woorden: ,,of die op den voet van 
het bepaalde in artikel 36, vierde lid, juncto 
artikel 53 der Pensioenwet voor de land
macht (Staatsblad, 1922, n° . 66), herziening 
van eene door Ons genomen beslissing ver
zoekt, dan wel bij den Centralen Raad van 
Beroep beroep instelt tegen zoodanige bes! is
sing," vervangen door de woorden: ,,of die 
hetzij op den voet van het bepaalde in artikel 
36, derde lid, juncto artikel 53 der Pensioen
wet voor de landmacht (Staatsblad 1922, n° 
66 ) herziening van een door Ons genomen 
bes! issing in zake pensioensaanspraken, hetzij 
van een door den Minister van Defensie ge
nomen beslissing ter u itvoering van het ge-

stelde in artikel 21a verzoekt, dan wel bij den 
Centralen Raa d van Beroep beroep instelt 
tegen eenige ingevolge deze wet genomen be
sl issing,", terwijl het vierde lid van artikel 
36a wordt gelezen: 

"4. Hij, die het verschuldigde recht niet 
voldoet of geen bewijs van onvermogen over
legt binnen de termijnen, gesteld voor het in
dienen van de verzoeken, a ls waarvan sprake 
is in het eerste lid, dan wel voor het instellen 
van beroep, is in het indienen van zoodanig 
verzoek of in het beroep niet ontvankelijk.". 

§ 15. In artikel 37 wordt de volzin, luiden
de : ,,Op deze aanvrage is opnieuw van toepas
sing het bepaalde bij de artikelen 49-56 van 
de Pensioenwet voor de landmacht (Staatsblad, 
1922, n°. 66 )." vervangen door het volgende: 
"Op deze pensioenaanvrage is het bepaalde bij 
artikel 36 van overeenkomstige toepassing.". 

§ 16. Artikel 37a wordt gelezen als volgt: 
,,W anneer aan Ons een verzoek wordt inge

diend om af te wijken van het bepaalde bij 
artikel 3, eerste lid , onder 2°. tot en met 5°., 
nemen Wij op zoodanig verzoek niet eene be
slissing dan na ingewonnen advies van eene 
voor elk geval in te stellen comm issie, welke 
commissie de vraag zal hebben te beantwoor
den, of, naar hare meening, gezien de om
standigheden, inwill iging van het verzoek 
wenschelijk is." . 

§ 17. Onmiddellijk nà artikel 37a wordt 
een nieuw artikel 37b ingelascht, luidende: 

"Art. 37b. V an eene beslissing, door Ons 
ingevolge het bepaalde bij artikel 3, tweede 
lid, genomen, kan de belanghebbende binnen 
30 dagen na de dagteekening d ier besliss ing 
beroep instellen bij den Centralen Raad van 
Beroep. Op dit beroep vindt het bepaalde bij 
de artikelen 54, derde lid, 55 en 56 der Pen
sioenwet voor de landmacht (Staatsblad 1922, 
n°. 66} overeenkomstige toepass ing.". 

§ 18. In artikel 38 worden de woorden : 
,,De artikelen 60-68 en 70, tweede lid," 

vervangen door de woorden: ,,De artikelen 
61- 66" . 

§ 19. Artikel 41 wordt gelezen a ls volgt: 
,,De pensioenen, die zijn toegekend met in

achtneming van de bij de Wet gestelde rnge
len, worden door de Algemeene R ekenkamer 
verevend tot de bedragen, waarop zij zijn toe
gekend, tenzij ingevol ge het bepaalde bij de 
krachtens de in artikel 38 van to passing ver
klaarde artikelen 62 en 65 der Pensioenwet 
voor de landmacht (Staatsblad 1922, n° . 66} 
de betaling achterwege moet blijven.". 

§ 20. Het eerste en het vierde lid van ar
tikel 43 worden onderscheidenlijk gelezen: 

" 1. Voor hen , die op het tijdstip van het in 
werking treden van d ze wet in het genot zij n 
van een pensioen, verleend krachtens de bepa-
1 ingen der Wet voor het reserve-personeel der 
landmacht 1905 en verhoogd krachtens de Wet 
van 29 Mei 1920 (Staatsblad n°. 283), en 
wier recht op pensioen is ingegaan met of na 
1 J anuari 1918, wordt dit pensioen. indien dit 
voor den belanghebbende voordee l ig is, met 
ingang van voormeld tijdstip ingetrokken en 
vervangen door een pensioen, te verleenen 
krachtens de bepalingen dezer wet, echter met 
dien verstande: 

a. dat voor hen, die naast hunnen dienst 
bij het reserve-personeel eene betrekking ver-
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vulden als ambtenaar in den zin der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240), de berekening 
van diensttijd onder de wapenen volgens deze 
wet achterwege blijft, indien de belanghebben
den vóór de herziening van het hun aanvanke
lijk toegekende pensioen daartoe aan Ons het 
verzoek doen, en 

b. dat - indien het aanvankelijk aan be
langhebbenden verleend pensioen hooger is 
dan dat, waarop zij volgens deze wet aan
spraak zouden hebben in geval de onder de 
wapenen doorgebrachte diensttijd bij de bere
ken ing daarvan op hun verzoek buiten be
schouwing wordt gelaten - de bedoelde her
ziening niet plaats heeft."; en 

"4. Aan militairen die tusschen f J anuari 
1918 en het tijdstip van het in werking treden 
van deze wet zij n ontslagen met recht op pen
sioen, dat op laatstbedoeld tijdstip nog niet 
was verleend, wordt met den datum waarop 
krachtens deze wet - zooals die vóór 1 Juli 
1925 luidde - het genot van pensioen kan 
aanvangen, een pensioen toegekend ingevolge 
de bepalingen dezer wet, indien dit hooger is 
dan het pensioen dat hun, met inachtneming 
van de Wet van 29 Mei 1920 (Staat sblad n°. 
283) zou toekomen bij berekening naar de be
palingen van de Wet voor het reserve-perso
neel der landmacht 1905, met dien verstande 
evenwel, dat voor hen, die naast hunnen dienst 
bij het reserve-personeel eene betrekking ver
vul den of vervullen als ambtenaar in den zin 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), 
de berekening van diensttijd onder de wape
nen volgens deze wet achterwege blijft, indien 
de belanghebbenden vóór de toekenning van 
pensioen volgens deze wet daartoe aan Ons het 
verzoek doen. Bij toekenning van een' invali
diteitspensioen is het bepaalde in het vorig 
lid van overeenkomstige toepassing.". 

§ 21. In het tweede I id van artikel 44 
worden de woorden: ,,krachtens artikel 51, 
zesde lid" vervangen door de woorden: 
,,krachtens artikel 53, zesde lid". 

§ 22. Waar in de artikelen 23, derde lid, 
35, zesde lid, en 39, tweede lid, wordt ge
sproken van: ,,de( n) Minister van Oorlog" 
wordt daarvoor gelezen: ,,de(n) Minister van 
Defensie". 

2. Artikel 3 der W et van 27 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 276) wordt aangevuld a ls 
volgt: 

aan het tweede lid wordt een nieuwe volzin 
toegevoegd, 1 ui den de: 

"Diensttijd bij het reserve-personeel der 
landmacht, samenvall ende • met het in den 
vorigen volz in bedoelde tijdvak, blijft bij de 
berekening van den voor pensioen geldi gen 
diensttijd volgens de Pensioenwet voor het 
reserve-personeel der landmacht (Staatsblad 
1923, n°. 356) buiten aanmerking.", en 

een nieuw derde lid wordt opgenomen, lui
dende: 

"3. Zij, die vóór 1 Juli 1925 uit den dienst 
bij het reserve-personeel der landmacht zijn 
ontslagen en recht kunnen doen gelden op een 
later toe te kennen pensioen, zullen - met 
afwijking van het bepaalde bij artikel 4, eerste 
lid, der P ensioenwet voor het reserve-personeel 
der landmacht (Staatsblad 1923, n°. 356) -
dat recht geldende kunnen maken op denzelf
den datum als waarop zij zulks konden doen 

aan de hand van de bepalingen van de even
aangehaalde wet, zooals deze vóór 1 Juli 1925 
luidden. ". 

3. Diensttijd, welke in aanmerking komt -
of, indien geen herplaats ing ware gevolgd, in 
aanmerking zou gekomen zijn - om te wor
den vergolden met een pensioen, a ls bedoeld 
in de artikelen 2, onder 4 °. b der P ens ioen
wetten voor de zee- en landmacht (Staatsblad 
1922, nos. 65 en 66), wordt voor de toepassing 
van de bepalingen van de Wet voor het 
1·eserve-personeel der landmacht 1905 be
schouwd als reeds met militair pens ioen te 
zijn vergolden. 

4. 1. In geval krachtens artikel 47 der 
Pensioenwet voor het reserve-personeel der 
landmacht (Staatsblad 1923, n° . 356) ten aan
zien van een militair of gewezen militair de 
bepalingen van de W et voor het reserve-perso
neel der landmacht 1905 toepassing zouden 
kunnen vinden, wordt het recht op pensioen 
ingevolge evenaangehaalde wet geacht niet te 
bestaan of te zijn verloren gegaan, indi en de 
belanghebbende uit den dienst bij het reserve
personeel der landmacht is ontslagen op zoo
danige wijze, dat zijn recht op pensioen op 
grond van het bepaalde in de punten 2°. tot 
en met 5°. van artikel 3 der in dit artikel 
eerstgenoemde wet - zooals die punten inge
volge deze wet zijn komen te luiden - niet 
bestaat of verloren is gegaan. 

2. Het bepaalde bij de artikelen 3, tweede 
lid, 37a en 37b van de in dit artikel in de 
eerste plaats genoemde wet - zooals die ar
tikelen ingevolge deze wet luiden - vindt ten 
deze overeenkomstige toepassing. 

5. 1. Deze wet treedt in werking met ir.
gang van den dag nà dien harer afkondiging, 
behoudens: 

het bepaalde bij de §§ 7, 11, 13, 14 en 15 
van artikel 1, 

welke bepalingen van kracht zullen worden 
met ingang van 1 April 1936 ; 

net bepaalde bij § 20 van artikel 1, en ar
tikel 2, 

welke bepalingen gerekend zullen worden 
van kracht te zijn geworden onderscheidenlijk 
met ingang van 16 Augustus 1923 en van 1 
Juli 1925. 

2. Is een pensioen, aanvankelijk toegekend 
op grond van de bepalingen der W et voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905, bij de 
afkondiging van deze wet met toepassing van 
het bepaalde bij artikel 43 der Pensioenwet 
voor het reserve-personeel der landmacht 
(Staatsblad 1923, n°. 356) reeds herzien , dan 
kan de rechthebbende binnen zes maanden nà 
den datum dier afkondiging aan Ons het ver
zoek doen om die herziening alsnog ongedaan 
te maken en zijne pensioensaanspraken nader 
te regelen met toepassing van het bepaalde 
bij het eerste lid van artikel 43 der laatstaan
gehaalde wet, zooals dit lid ingevolge deze 
wet is komen te luiden. Een nieuw pensioen 
wordt alsdan toegekend te rekenen van den 
datum, waarop het herziene pens ioen is inge
gaan, met verrekening van hetgeen ter zake 
reeds werd genoten. H et bepaalde bij artikel 
36 van meeraangehaalde wet is ten deze van 
toepassing. 

3. H et bepaalde bij artikel 21a der Pen
sioenwet voor het reserve-personeel der 1 and-
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macht (Staatsblad 1923, n°. 356) - zooals dat 
"artikel ingevolge deze wet is komen te luiden 
- zal geen toepassing vinden ten aanz ien van 
·den gewezen militair, die is gepensionneerd 
op grond van het ges.telde in artikel 2, onder 
1 °, dier P ensioenwet, voor zooveel betreft de 
inkomsten uit of in verband met een ambt of 
eene betrekking, in dienst van een · der lichá
men, genoemd in artikel 3 en artikel 4 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) , indien 
hij dit ambt of die betrekking heeft aanvaard 
vóór 1 April 1936. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1935. 

s. 829. 

WILHELMI,NA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Defensie a.i., 
H. Co I ij n. 

(Uitgeg. 14 Januari 1936.) 

31 Decem ber,- 1935. WET, houdende wijziging 
van de Pensioenwet voor de vrijwilligers 
bij den l andstorm. 

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

dat de wenschelijkheid is gebleken om de Pen
sioenwet voor de vrijwilligers bij den land
storm (Wet van 27 Juni 1925, Sta,a,tsblad n°. 
278) op enkele punten te wijzigen ; 

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

De Pensioenwet voor de vrijwilligers bij den 
landstorm (Wet van 27 Juni 1925, Sta,a,tsblad 
n°. 278) wordt gewijzigd als volgt: 

In artikel 5 : 
a. worden in het eerste lid de woorden: 

alsmede in de artikelen 58-66" en " in de 
~rtikelen 60-68" onderscheidenlijk vervangen 
door de woorden: ,,alsmede in de artikelen 
59-64" en "in de artikelen 61- 66"; 

b. wordt het tweede lid gelezen a ls volgt: 
" 2. De pensioenen, die zijn toegekend met 

machtiging van de bij de wet gestelde regelen, 
worden door de Algemeene R ekenkamer ver
evend tot de bedragen, waarop zij zijn toege
kend, tenzij ingevolge andere wettelijke bepa
lingen een lager bedrag behoort te word~~ 
betaald of de betaling achterwege moet bhJ
ven.". 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den ·31sten De

cember 1935. 

s. 830. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sta,a,t, 

Minister van Defensie a. i ., 
H. Colijn. · 

(Uitgeg. 31 J anttari 1936.) 

31 D ecemb er 1935. WET tot wijziging van 
het achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1934. 

s. 831. 

31 December 1935. WET tot wijziging en 
aanvulling van de ·Militaire Weduwenwe1t 
1922. 

Wij WILHELM! A, enz. .. . doen te weten: 
Alzoo ·wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, in de Militaire We
duwenwet 1922 enkele wijzigingen en aanvul
lingen aan te brengen, met name die, welke 
noodig zullen zijn bij opheffing van den Mili
tairen Pensioenraad; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz_. 
Art. 1. In de Militaire Weduwenwet 1922, 

zooals deze is komen te luiden ingevolge de 
Wetten van 2 Juli 1923 (Staatsblad -n°. 327), 
27 Juni 1925 (Staatsblad n° . 279), 12 Decem
ber 1929 (Staatsblad n°. 530) en 2 Juli 1934 
(Staatsblad n° . 353), worden de volgende wij 
zigingen en aanvullingen aangebracht: 

§ 1. Artikel 2 wordt gelezen a ls volgt: 
,,Deze wet verstaat onder milita iren de vrij

willig dienende militairen der land- en zee
macht, met uitzondering van: 

a. degenen, die behooren tot het reserve
personeel der landmacht-of tot de Koninklijke 
marine-reserve; 

b. de vrijwilligers bij . den landstorm; 
c. hen, wier uit eene verbintenis voort

vloeiende verplichtingen - naar het oordeel 
van Onzen Minister van Defensie - in hoofd
zaak overeenkomen -met die, welke op een 
gewoon dienstplichtige rusten, en 

d. hen, die - niet behoorende rot een der 
onder a, b of c genoemde categorieën van, mi
litairen - in tijd van vrede langer dan dertig 
dagen, in tijd van oorlog -langer dan vier 
dagen ongeoorloofd afwezig zijn, zoolang die 
ongeoorloofde afwezigheid duurt.". 

§ 2. Artikel 4 wordt gelezen als -volgt: , 
. ,,De toepassing van deze wet berust bij den 

Pensioenraad, ingesteld bij de Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n° . 240), in -de volgende ar
tikelen aangeduid als " de Pensioenraad".''-

§ 3. In artikel 6 worden de volgende wij
zigingen aangebmcht: 

1 °. in het eerste lid moet in stede van: 
,,Onze Ministers van Oorlog en van Marine" 
wor<!-e,~ gelezen: ,,Onzen Minister van De
fensie ; . , 

2° . het tweede lid wordt gelezen als volgt: 
"2. Aan Onzen Minister van Defensie en 

aan de ambtenaren, die daartoe door d ien 
Minister worden aangewezen, geeft hij inzage 
van alle stukken, waarvan zu lks in verband 
met de bij artikel 49a omschreven bevoegd
heid, wordt verlangd."; 

3°. het derde lid wordt gel ezen: 
" 3. Van a lle beslissingen, ter u itvoer ing 

van deze wet genomen, doet de Pensioenraad 
afschrift toekomen aan Onzen Minister van 
Defensie.". 

§ 4. Artikel 7 wordt gelezen a ls volgt : 
,,Van zijne werkzaamheden in zake de -toe

passing van deze wet doet de P ens ioenraad de 
noodige mededeelingen in de verslagen, be
doeld ï'n artikel -- 20, eerste lid, van de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) .''. 

§ 5. Artikel 8 vervalt. 
§ 6. Aan artikel 9 wordt een nieuwe vol

zin toegevoegd, luidende.: 
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,,Deze bijdrage komt ten laste van de be
grooting van het Departement van Defensie.". 

§ 7. In artikel 10 worden de volgende wij 
zigingen aangebracht: 

1 °. in het eerste lid vervalt de laatste vol 
zin· 

2~. het derde lid wordt gelezen als volgt: 
"3. Het percentage kan, op grond van de 

uitkomsten van de ingevolge artikel 24 der 
P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), opge
maakte wetenschappelijke balansen van het 
fonds, door Ons worden gewijzigd."; 

3°. aan het vijfde lid wordt een nieuwe 
volzin toegevoegd, 1 uidende: 

"Indien een militair tevens eene betrekking 
bekleedt a ls ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), wordt het 
bedrag, naar hetwelk verhaal , als in den 
vorigen volzin bedoeld, op hem zal worden 
geoefend, verm inderd met het bedrag, naar 
hetwelk op 1 Januari van het jaar, waarover 
dat verhaal op hem zal worden toegepast, 
krachtens artikel 36 van de aangehaalde wet 
te zijnen aanzien verhaal van de bijdrage, be
doeld in het eerste I id , onder b, van dat ar
tikel , wordt toegepast. ". 

§ 8. In artikel 12: 
1°. wordt in het tweede lid in plaats van: 

"vanwege het Departement van Oorlog of van 
Marine" gelezen: ,, van wege het Departement 
van Defensie"; 

2° . vervallen in het derde lid de woorden: 
,, , ingesteld bij de P ensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240)"; 

3°. vervallen in het vierde lid de woorden: 
,, , bedoeld in het vorige Jid," ; 

4°. w01·dt in het vijfde lid in plaats van: 
,,Die Pensioenraad" gelezen: ,,De P ensioen
raad", en 

5°. worden in het zesde lid de woorden: 
,,bedoelden P ensioenraad" vervangen door: 
,,den Pensioenraad". 

§ 9. In het eerste lid van artikel 20 wordt 
in plaats van: ,, van den in dat a rtikel bedoel
den Pensioenraad" gelezen: ,, van den Pen
sioenraad"; voorts wordt het cijfer " 1" vóór 
dit lid geschrapt en vervalt het tweede lid. 

§ 10. Het tweede I id van artikel 29 wordt 
gelezen als volgt : 

,,2 . Wanneer als gevolg van omstandighe
den, waaraan de belanghebbende geen schuld 
draagt, de regeling van het pensioen wordt 
vertraagd, kan de P ensioenraad een voorschot 
verleenen op het toe te kennen pensioen." 

§ ll. In artikel 32 vervallen de woorden: 
,,het derde lid van". 

§ 12. In het ee rste lid van a rtikel 37 ver
vallen de woorden: ,, , ingesteld bij de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240),". 

§ 13. De ten gevolge van het bepaalde bij 
de Wet van 12 December 1929 (Staatsblad n°. 
530) overgebleven vierde en vijfde leden van 
artikel 39 worden genummerd onde1·scheiden
lijk "1" en "2". 
· § 14. In artikel 46: 

wordt in het eerste lid onder b de "punt
komma" nà: punt 2 vervangen door een "punt" 
en wordt het bestaande derde lid genummerd 
,,2". 

§ 15. Artikel 47 wordt gelezen a ls volgt: 
,,De pensioenen, die zij n toegekend met in

achtneming van de bij de wet gestelde regelen, 

worden door de Algemeene Rekenkamer ver
evend tot de bedragen, waarop zij zijn toege
kend, tenzij ingevolge het bepaalde bij de 
artikelen 45 of 46 dezer wet de betaling ach
terwege moet blijven." . 

§ 16. In artikel 49a worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

l°. in het eerste lid worden de woorden: 
,,Onze Minister van Oorlog of van Marine" 
vervangen door de woorden: ,,Onze Minister 
van Defensie" ; 

2°. in het tweede 
" Onze voornoemde 
voor zich" gelezen: 
nister kan'', en 

lid wordt in plaats van: 
Ministers kunnen ieder 
,,Onze voornoemde Mi-

3°. in het derde lid worden de woorden: 
" ingesteld door Onzen Minister van Oorlog of 
van Marine" vervangen door: ,,ingesteld door 
Onzen Minister van Defensie". 

§ 17. In artikel 57 vervallen het eerste en 
het tweede lid , alsmede het cij fer " 3" vóór 
het overblijvend lid ; in dit lid worden voorts 
geschrapt de woorden: ,,met een rente, of uit
keering, bedoeld in het eerste Jid, of". 

§ 18. Artikel 63 vervalt. 
2. Deze wet treedt in werking met ingang 

van 1 April 1936, behoudens het bepaalde in 
§ 1 van artikel 1, dat gerekend wordt van 
kracht te zijn sedert 1 Juli 1922. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1935. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Defensie a. i ., 

H. Co I ij n. · 
De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. de W i I de: 
(Uitgeg. 14 Januari 1936.) 

s. 832. 

31 December 1935. WET, houdende goedkeu
ring van de verlenging bij notawisseling 
van 31 December 1934 van den duur van 
de op 19 Juni 1926 te Parijs tusschen de 
Nederlandsche Regeering voor N ederland 
en voor N ederlandsch-lndië eenerzijds en 
de R egeeringen van Groot-Britannië en 
Noord-[ erland en van Indië anderzijds ge
sloten overeenkomst, met bijlage en proto
col , nopens het beheer van het quaran
tainestation te Kamamn, bevestigd bij 
nota's d.d. 22 Juli en 14 Augustus 1926, 
gewisseld tusschen Hr. Ms. Gezant te 
Lond!en en den Staatssecretaris voor de 
Buitenlandsche Za ken van Zijne Britsche 
M ajesteit. 

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

dat de verlenging van den duur van de op 19 
Juni 1926 te Parijs tusschen de Nederlandsche 
Regeering voor Nederland en voor Neder
landsch-lndië eenerzijds en de Regeeringen 
van G,·oot-Britannië en Noord-Ierland en van 
Indië anderzijds gesloten overeenkomst, met 
bijlage en protocol, nopens het beheer van het 
quarantainestation te Kamaran, bevestigd bij 
nota's d.d. 22 Juli en 14 Augustus 1926 tus
schen Onzen Gezant te Londen en den Staats
secretaris voor de Buitenlandsche Zaken van 
Zijne Britsche Majesteit (Staatsblad 1927, n°. 
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282), welke verlenging te Londen tot stand 
is gekomen door wisseling van nota's onder 
dagteekening van 31 December 1934 tusschen 
Onzen Gezant aldaar en den waarnemend 
Staatssecretaris voor de Buitenlandsche Zaken 
van Zijne Britsche Majesteit, ingevolge ar
t ikel 58 der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De verlenging van den duur van de 

op 19 Juni 1926 te Parijs tusschen de N eder
landsche R egeering voor Nederland en voor 
Nederlandsch-l ndië eenerzij ds en de R egee
r ingen van Groot-Britannië en Noord-I erland 
en van Indië anderzijds gesloten overeenkomst, 
met bijl age en protocol, nopens het beheer van 
het quarantaine-station te Kamaran, bevestigd 
bij nota's van 22 Juli en 14 Augustus 1926, 
gewisseld tusschen Onzen Gezant te Londen 
en den Staatssecretar is voor de Buitenlandsche 
Zaken van Zijne Britsche Majesteit (Staats
blad 1927, n°. 282), welke verlenging te Lon
den tot stand is gekomen door wisseling van 
nota' s op 31 December 1934 tusschen Onzen 
Gezant aldaar en den waarnemend Staats
secretaris voor de Buitenlandsche Zaken van 
Zijne Britsche Majessteit, welke nota's in af
druk bij deze wet zijn gevoegd, wordt goed
gekeurd. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De-

cember 1935. WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
M inister van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
D e Minister van B uitenlanilsche Zaken, 

D e G ra e f f. 
De M inister van Sociale· Zaken, 

M. S I i n g e n b e r g. 
(Uitgeg. 14 Januari 1936.) 

Engel sche te kst. 

N °. E. 7665/2078/25. 

Sir, 

Foreign Office, S.W.I. 
31st December 1934 . 

I h ave the honour to inform you that His 
Majesty's Government in the United King
dom and the Government of India propose as 
a provisional arrangement that the Kamaran 
Quarantine Agreement of 1926 should be 
renewed as from the 1st January 1935 for an 
inde fini te period, subject to one year's notice 
of denunciation by either side. 

2. If the N etherlands Government are wil
ling to renew the Agreement under the fore
going conditions, I have the honou r to suggest 
that the present note and your reply to th is 
e ffect be regarded as constitut ing a forma! 
agreement for th is purpose. 

I have the honour to be, with the highest 
consideration, 

Sir, 
Your obedient Servant, 

(In the absence of the Secretary of State) 
(s.) G. W. Rende!. 

Jhr. R . de Marees van Swinderen, 
G.G. V.O., etc., etc., etc. 

Netherland Legation. 
N °. 1819. 

London, 31st December 1934. 
Sir, 

I have the honour to inform you that the 
Netherland Government are w illing that, as 
proposed in your note N°. 1 7665/2078/25, of 
today's date, the Kamaran Quarantine Agree
ment of 1926 should, as a provisional arran
gement, be renewed as from the 1st J anuary 
1935 for an indefinite period, subject to one 
year's notice of denunciation by either s ide . 

2. The Netherland Government agree that 
the present note and your note of today's date 
under reply should be regarded as constitu
ting a forma] agreement for this purpose. 

I have the honour to remain, wit the highest 
consideration, 

Sir, 
Your obedient Servant, 

(s. R . de Marees van Swinderen. 

The R ight Honourable 
Sir John Simon, G.C.S .I., K.C. V.O ., M.P. , 
etc ., etc., etc. 

s. 833. 

31 D ece11iber 1935. WET, houdende vaststel
ling van het slot der rekening van de ko
loniale uitgaven en ontvangsten voor 
Suriname over het dienstjaar 1932. 

s. 834. 

31 December 1935. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van de begrootingsrekening der 
gezamenlij ke L andsbedrijven over het 
dienstjaar 1932. 

s. 835. 

31 December 1935. WET, houdende wijz iging 
van het el fde hoofdstuk der R ij ksbegroo
ting voor het d ienstjaar 1934. 

s. 836. 

31 D eee1nbe1· 1935. WET, houdende wijziging 
van het vierde hoofdstuk der Rij ksbegroo
ting voor het dienstjaar 1934. 

s. 837. 

31 December 1935. WET tot wijziging van 
de begrooting van de Ontvangsten en U it
gaven van het Al gemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds voor het d ienstjaar 1934 

s. 838. 

31 December 1935 . WET tot w1Jz1g tng van 
het zesde Hoofdstuk (Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ) 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1934. I 
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s. 839. 

31 DECEMBER (S . 839-843) 1935 

31 December 1935 . W ET tot wij zig ing va n 
het tweede hoofdstuk der Rij ksbegrootin g 
voor het dienstjaar 1934 . 

s. 840. 

31 Decem ber 1935 . WET tot wijzig ing en ver
hooging van het zevende hoofdstu k A der 
R ij ksbegrooting voor h et dienstjaar 1934. 

s. 841. 

31 Decem ber 1935. WET tot wij zigin g en 
verhooging van het zevende hoofdstu k B 
der R ijksbegrooting voor het dienstjaar 
1934. 

s. 842. 

31 December 1935. WET tot wijzig ing der 
wet van 9 December 1933 (Staatsblad n°. 
672), tot aanwij zing van de m iddelen tot 
dekking van de ui tgaven , begrepen in de 
R ij ksbegrooti ng voor het dienstj aar 1934. 

s. 843. 

31 Decenvber 1935. WET tot regel ing van 
den invoer van sloten. 

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

dat door Ons bij beslu it van 31 October 1935, 
N°. 11 {N ederlaniuche Staatscourant van 31 
October 1935, N° . 213) ingevolge arti kel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N° . 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933, 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van sloten 
wederom aan eene tijdelij ke beperking is on
d erworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorsch rij ft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat W ij, den Raad van State, enz. 
A rt. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1 invoer" invoer in het vrij e verkeer 

rech tst~eeks uï't het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze M in ister", de M inister van Han
del , Nij verheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 November 1935 en ein
digende 31 October 1936 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer u it ieder 
l and verboden van sloten en onderdeel en daar
van, met u itzondering van hangsloten en met 
uitzondering van meubelsloten met een netto
gewicht van minder dan 150 gram, voor zoo
ver deze meer bedraagt da n 25 ten honderd 
van de hoeveelheid, welke gem iddeld per 12 
maanden in de jaren 1932 en 1933 ui t dat 
l and is ingevoerd . 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingemen 
b ij zondere con t ingenten vast te stell en voor 
den invoer u it nader door hem aan te wij zen 
l a nden. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
o p deze wet in werking t reedt, bijzonde re con-

t ingenten van kracht zij n, waarvan de termij n 
nog n iet is verstreken , zull en voor het nog 
niet verstreken gedeelte van di en termij n de 
bij zondere contingenten in de plaats t reden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten . 

4. Door Onzen Min ister kan worden vast
gesteld een l ijst van goederen, wel ke n iet 
vall en onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vor ig a r t ikel 
genoemde t ijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen n iet zij n toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen M inister afgegeven ver gun
ning. 

2. D oor Ons worden op voordrach t van 
Onzen M in ister regelen gestel d betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wij ze 
waarop eene vergunni ng, in het vorig lid be
doel d, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestr ij 
ding van kosten, aan de ui t voer ing van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. I n een beslu it, als in het vor ig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorsch r iften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat beslui t ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste l id a fwij kingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, a ls in di t artikel bedoeld , 
wordt in de N ed(Jfl'land.sche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze M inister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. I nvoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig l id, is verboden. 

5. 1. Hij , d ie opzette lij k goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwij l de 
goederen, waarmede of ten aanz ie n waarvan 
de overtredi ng plaats had, kunnen worden 
verbeu r d verklaard. · 

2. Met dezel fde straffen wordt gestraft hij , 
d ie een ig goed verkoopt, te koop aanb iedt, 
aflevert of ten verkoop of ter a fl evering in 
voorraad heeft, waarva n hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krach tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls m isdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n, behalve de bij of 
krach tens a rtikel 141 van het Wetboek van 
Strafvorder ing aa ngewezen personen, belast 
alle a mlitenaren der Rij ks- en gemeentepoli t ie, 
zoomede de ambtenaren de r invoerrechten en 
accij nzen. 

7. Op fe iten, vallende in eene strafbepa
l ing dezer wet, zij n n iet van toepass ing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accij nzen. 

8. Met betrekk ing tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorsch r iften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisis invoerwet" 1931 
{Staatsblad N °. 535), gewij zigd bij de wet van 
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17 November 1933 (Staatsblad N°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De- · 

oember 1935. 

s. 844. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 13 Maart 1936. ) 

31 D ecember 1935. WET tot regeling van 
den invoer van gresbuizen en hulpstukken. 

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

dat door Ons bij besluit van 2 November 1935, 
N°. 11 (Nederlandsche Staatscourant van 5 
November 1935 N°. 216) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 
535), gewijzi gd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N °. 596), de invoer van 
gresbuizen en hulpstukken aan eene tijdelijke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in z~o
danig geval een voorstel van wet tot voorzie
ning van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenl and of na voöraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 November 1935 en eindi
gende 31 J anuari 1936 of zooveel eerder_ als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer ui t ieder 
land verboden van gresbuizen en hulpstukken 
(bouwaardewerk) voor zoover deze meer be
draagt dan 50 ten honderd van de hoeveel 
heid, welke gemiddeld per 3 maanden in de 
jaren 1933 en 1934 uit dat land is ingevoerd . 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevol ge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor __ den 
invoer uit nader door hem aan te w1Jzen 
landen. 

3. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3-9 tijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 84/!. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1935. 
WILHELMINA. 

De· Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 24 J anuari 1936.) 

s. 845. 

31 D ece1nber 1935. WET tot i-egel ing van 
den invoer van haring. 

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

dat door Ons bij besluit van 31 October 1935 , 
n°. 15 (Ned erlandsche_ Staatscourant van 31 
October 1935 N °. 213) ingevolge a rtikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535) , 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596) , de invoer van haring 
wederom aan eene tijdelijke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat be
s! uit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, versche haring", versche haring, als

mede versche haring die zoodanig besprenkeld 
is met zout dat deze daardoor niet verduur
zaamd wordt, terwijl onder verduurzamen 
wordt verstaan, bewerken van haring met 
zout waardoor deze ondei· normale omstandig
h eden langer dan 14 dagen in deugdelijken, 
voor de consumptie geschikten, staat blijft. 

2. ,,invoer", invoer in het vrij e verkeer 
rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

3. ,,aanvoer", het lossen uit van aridere 
dan N ederlandsche kenteekenen voorziene 
schepen, rechtstreeks van de vîschgronden ko
mende. 

4. ,,Onze Min ister", de Minister van Han
dJ3!, Nijverheid en Scheepvaart; 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 7 maan
den , aanvangende 1 November 1935 en ein
digende 31 Mei 1936 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

a. versche haring, behalve sloeharing; 
b. pekel- en steurharing, behalve sloeha-

ring; 
c. versche sloeharing; 
d. gezouten sloehar ing, 
een en ander voorzoover deze meer bedraagt 

dan 40 ten honderd van het netto gewicht, 
hetwelk gemiddeld in de maanden November 
tot en met Mei van de jaren 1931/1932, 1932/ 
1933 en 1933/1934 uit dat land is ingevoerd. 

2. Gedurende het in het vorig lid genoemde 
tijdvak is de aanvoer van versche haring zoo
mede van versche sloeharing uit a-ll e schepen, 
van vreemde kenteekenen voorzien, slechts 
toegestaan voorzoover deze niet meer bedraagt 
dan 40 ten honderd van het netto gewicht, het
welk uit schepen, van eenig kenteeken van dit 
land voorzien gemiddeld in de maanden No
vember tot en met Mei van de jaren 1931/ 
1932, 1932/1933 en 1933/1934 is aangevoerd. 

3. Zoodra de voor eenig land ingevolge het 
vorig lid toegestane hoeveelheid voor aanvoer 
van versche har ing zoomede van versche sloe
haring is bereikt, is de verdere aanvoer uit 
schepen, van eenig kenteeken van dat Jana 
voorzien, verboden. 

4. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
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den in- en/of aanvoer uit nader door hem aan 
te wijzen landen. 

5. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, i ull en voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingen
ten. 

6. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goéderen., welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 843. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1935. 

s. 846. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n . 
( Uitgeg. 18 Februari 1936.) 

31 December 1935. WET ' tot wijziging en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 

s. 847. 

31 December 1935. WET tot w1Jz1gmg en 
verhooging van de begrooting van inkom
sten en uitgaven van het Landbouw-Crisis
fonds voor het dienstjaar 1934. 

Titel A. Gewone dienst f 200,471 ,000 
Titel B. Kapitaaldienst 23,093,600 

Geheel e dienst f 223,5 64,600 

s. 848. 

31 D ecemi be,· 1935. WET tot wijziging en 
verhooging van. het tien,d,e hoofdstuk A 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1935. . 

s. 849. 

31 Decem ber 1935. WET tot wijziging van 
het tiende hoofdstuk A der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1935. 

s. 850. 

31 D ecember 1935. WET tot wijziging van 
het tiende hoofdstuk A der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 19 34. 

s. 851 . . 

31 D ecem ber 1935. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Kantens van 6 December 1935, strekkende 
tot het verleenen van een brandstoffen
toeslag aan alle landarbeiders in die ge
meente, voor zoover zij gehuwd en kost
winner , zijn en .uitkeering genieten uit 
werkloozenkassen. 

Geschorst tot 1 Juli 1936. 

s. 852. 

31 Decem ber 1935. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Groesbeek van 19 December 1935 , strnk
kende tot intrekking van het gedeelte van 
het raadsbesluit van 29 Juli 1935, waarbij 
is besloten tot niet-toelating van zes op 27 
J uni 1935 gekozen raadsleden en deze zes 
leden nog als zoodanig toe te I aten. 

Geschorst tot 1 Juli 1936. 

s. 853. 

31 December 1935. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabi
li teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) res
tanten op enkele artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1934 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1935. 
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NAGEKOMEN STAATSBLADEN 

s. 69. 

4 Maart 1935. WET, houdende wijzig ing van 
de Wet tot regeling der Staatsloterij. 

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

dat het wenschelijk is eeni ge aanvullingen 
aan te brengen in de wet van 23 Juli 1885 
(Staatsblad n° . 142). tot regeling der Staats
loterij, zooals die wet bij la tere wetten is ge-

wijzigd; 
Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 

Eenig artikel. 
In de wet van 23 Juli 1885 (Staatsblad n°. 

142), tot regeling der Staatsloterij, zooal s die 
wet bij la tere wetten is gewijzigd, worden de 
vol gende aanvullingen aangebracht : 

§ l. In a rt. 2, Jid 2, wordt tusschen de 
woorden " waa rva n" en " de helft" ingevoegd : 
ten hoogste. 

§ 2. a artikel 19 worden ingevoegd de 
volgende drie a rt ikelen: 

Art. 19a. H et is verboden, onverschillig 
voor welk doel en onverschillig op welke wij ze , 
invloed toe te ken nen aan of gebruik te maken 
van den uitsl ag va n en of meer t rekkingen 
va n de Staatsloterij. Overtreding van dit ver
bod wordt gesti·aft met eene geldboete van ten 
hoogste dr ie duizend gulden. Voorwerpen den 
veroordeelde toebehoorende, welke door mi d
del van het strafbaar fe it zij n verkregen a ls
mede voorwerpen waa rmede he t fe it is ge
pleegd, kunnen worden ve rbeurd verkl aard. 
De vernietig ing van in beslag genomen ge
schriften, waarmede he t strafbaar fe it is ge
pleegd, kan in het vonnis worden gelast. 

Indien tijdens h et pl egen van het feit nog 
geen tw ee ja re n zijn verloopen, se dert een 
vroegere veroordeeling van den schuldige we
gens dergelijk feit onherroepelijk is geworden, 
kan, in plaats van de geldboete, hechtenis van 
ten hoogste twee maanden worden opgelegd. 

Onze Minister van Financiën is bevoegd 
onder door hem te stell en voorwaa rden ont
heffing te verl eenen van het in het eerste lid 
bedoelde verbod. 

Art. 19b. Indien een fei t, bij deze wet straf
baar gesteld, wordt begaan door of vanwege 
eene naamlooze vennootscha p, eene coöpera
ti eve of andere rechtspersoonlijkheid bezitten
de vereenig ing of eene sticht ing, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de st ra f uitge
sproken tegen de leden van het bestuur. 

Geene straf wordt uitgesproken tegen den 

bestuurder, van wien blijkt, da t het fe it bui
ten zijn toedoen is begaan. 

A rt . 19c. De feiten in deze wet strafbaar 
gesteld worden beschouwd als over t redingen. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te U nterwasse r, den 4den Maa1·t 

1935 . 

s. 618. 

WILHELMINA. 
De M inist,er van Financiën, 0 u d. 

( Uitg eg. 4 October 1935.) 

VERBETERING. 

In bovengenoemd Staatsblad, 4den regel en 
volgende, en 14den regel en vol gende, 

staat : l aatstelijk gewijzigd bij K oninklijk be
sluit van 18 Mei 1935 (S taatsblad n°. 291) , enz. 

lees : laatstelij k gewijzi gd bij K oninklijk be
sluit van 5 Augustus 1935 (Staatsblad 11° . 
493), enz. 

' s-Gravenhage, den 27sten Maart 1936. 
De Minister van J ustitie, v a n S c h a i k. 

s. 736. 

20 December 1935. WET tot regeling van 
den invoer van veekoeken. 

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

dat door Ons bjj besluit van 24 Jun 1935, 
No. 24 (Nederlandsche Staatscourant van 29 Juli 
1935, N°. 145) ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (S taatsblad N°. 535), gewijzigd 
bij de wet van 17 N ovember 1933 (Staatsblad 
No. 596), de invoer van veekoeken wederom 
aan eene tijdelijke beperking iE onderworpen en 
da t ar t ikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van he t in da t besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art . 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,.invoer " , invoer in het vrije verkeer 

r echtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepót ; 

2. ,.Onze Minister " , de Minist er van E co
nomische Zaken. 

3. ,,Veekoeken", lijn-, grondnot en-, soya-, 
cocoskoeken en alle andere tot veevoeder ver
werkte oliehoudende noten, zaden en pitten, 
al dan niet gebroken, schroot, schilfers, vlokken, 



1297 

korrels of in eenigen anderen vorm en meel van 
die producten, al dan niet met andere voeder
stoffen gemengd, alles voor veevoeder. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den aanvangende 1 Augustus 1935 en eindigende 
31 Juli 1936, of zooveel eerder als door Ons op 
voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van: 

a. lijnkoeken ; 
b. grondnotenkoeken ; 
c. soyakoeken ; 
d. cocoskoeken ; 
e. en alle andere veekoeken, 
telkens voor zoover deze meer bedraagt dan 

60 ten honderd van de hoeveelheid, welke 
gemiddeld per 12 maanden in het tijdvak van 
l Juli 1931 tot en met 30 Juni 1933 van die 
goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
n~evolge het vorig lid bepaalde contingenten 
biJzondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen landen. 

3. Door Onzen Minister kan worden vast 
gesteld een lijst van goederen, welke niet vallen 
onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid bedoeld, 
wordt verstrekt, alsmede betreffende de vast
stelling van bedragen, welke ter bestrijding van 
kosten, aan de uitvoering van dat besluit 
verbonden, aan belanghebbenden worden in 
rekening gebracht. 

3. .In een besluit, als in het vorig lid bedoeld, 
kan aan Onzen Minister bevoegdheid worden 
verleend, nadere voorschriften vast te stellen 
ten aanzien van de in dat besluit gestelde rege
lingen, alsmede op grond van bijzondere om
standigheden daarvan en van het bepaalde in 
het eerste lid afwijkingen toe te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant bekend 
gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten 
invoer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelij k goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste 6 maanden of geldboete 
van ten hoogste f 10.000.-, terwij l de goederen, 
waarmede of ten aanzien waarvan de overtre
ding plaats had, kunnen worden verbeurd 
verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 
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6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast alle 
ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artikelen 
5, 6 en 7 der "Orisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 
N°. 535) . gewijzigd bij de wet van 17 Novem
ber 1933 (Staatsblad N°. 596), van overeen
komstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1935. 

s. 806. 

WILHELMINA. 
De llfinister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . Ge I i s se n. 
( Uitgeg. 3 April 1936.) 

28 Decernbe,· 1935. WET, houdende regel ing 
van den invoer van alle brood en alle 
deeg. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alwo Wij in overweg ing genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 31 October 1935 
n°. 12 (N ede,·landsche Staatscourant van 31 
October 1935 n°. 213), ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 536) , 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 596), de invoer van alle brood 
en alle deeg wederom aan eene tijdelijke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorz iening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan ouder: 
l. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze M inister", de M inister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Novemher 1935 en eindi
gende 31 October 1936 of woveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van alle brood en alle deeg, voor 
wover deze meer bedraagt dan 60 ten honderd 
van de hoeveelheid, welke gemiddeld per 12 
maanden in het tijdvak van 1 November 1930 
tot 1 November 1932 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijwndere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Door Onzen 1"1inister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 
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3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door oi 
vanwege Onzen 11iuistor afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke, en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld , wordt verstrekt, al mede betreffende 
de vastste llrng van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat beslui t ge
stelde regelingen, alsmede op gronc! van bij -
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, a ls in dit artikel bedoeld , 
wordt in de Nederlanilsche Staatsconrunt be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet ste lt 
Om..e Minister bepalingen vast betieffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach 
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelij k goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krach tens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge,·an
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de goe
deren, waarmede of ten aanzien waarvan de 
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overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artike len 2, ~ en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a.ls misdrijven beschouwd. 

6. M et het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet. zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 nn het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
womede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten , vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en kra.;htens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti ke
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" l 931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkon
d ig ing. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1935. 
WILHELMI A. 

D e M inister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 3 April 1936.) 
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2 Januari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Ink.Bel. 1914 art. 13; Wet 
Ker kgenootsch . art. 1.) 

Inkomen van een lid van een klooster
gemeenschap wegens arbeid, terwijl volgens 
de regelen der kloosterorde het verdiende 
geld niet aan hem, doch aan de klooster
orde toekomt. Beslissing R. v. B. dat be
doeld bedrag niet toekomt aan belangheb
bende, doch aan de Kloostergemeenschap, 
daar de hem bindende voorschriften van 
kerkelijk recht door de Neder!. wet (Wet 
10 Sept. 1853 S. 102) als geldig worden 
erkend, vernietigd. 

De ten deze in aanmerking komende 
kerkrechtelijke bepalingen gaan alleen den 
kloosterling en diens klooster aan. De zui
ver persoonlijke verplichting van belangh. 
staat geheel naast de bron, waaruit het 
inkomen is voortgevloeid. Nu zij niet is 
te rangschikken onder een der in art. 19 
Wet Ink.Bel. 1914 bepaaldelijk opgenoem
de verplichtingen, kan zij op de vaststel
ling van het zuiver inkom en van belangh. 
niet van invloed zijn. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Minister van Financiën tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen te X van 16 Juli 1934, betref
fende den aan A. te B. opgelegden aanslag in 
de Inkomstenbelasting over het belastingjaar 
1931/1932; 

Gelet op de schriftelijke conclusie van den 
Procureur-Generaal, strekkende tot vernieti
ging van de bestreden uitspraak en verwijzing 
van het geding naar den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen te X ter verdere 
behandeling en beslissing der zaak in volta l
lige vergadering en met inachtneming van het 
door den H. R. te wijzen arrest; 

0 . dat het gesch il tusschen belanghebbende 
en de Administratie betreft de vraag of terecht 
tot belanghebbende's inkomen, bij den aanslag 
gesteld op f ...... , is gerekend een bedrag van 
f ...... , vormende de opbrengst van door be-
langhebbende als mede-hoofdredacteur van de 

Nederlandsche Katholieke Stemmen verrich
ten persoon lijken arbeid; 

0. dat belanghebbende ter ondersteuning van 
zijn standpunt, dat genoemd bedrag niet door 
hem is genoten, niet door hem in ontvangst is 
genomen en hem rechtens ook niet toekomt, 
heeft aangevoerd: 

dat hij werkzaam is voor het klooster te B, 
waaraan onder de benaming van "geestelijke 
vereeniging van den Allerheiligsten Verlosser, 
gezegd: ,,Liguoristen", rechtspersoonlijkheid 
is toegekend bij Koninklijk Besluit van 28 
November 1840; dat al hetgeen als opbrengst 
uit zijn werkzaamheden voortvloeit ten bate 
van dat klooster komt en door het bestuur van 
dat klooster in ontvangst wordt genomen, 
waartegenover hem door het klooster al het
geen voor zijn levensonderhoud noodig is, 
wordt verstrekt; dat het hem als lid der Con
gregatie, waartoe dat klooster behoort, niet 
geoorloofd is iets voor zich zelven te bezitten 
of te verwerven, maar a l de opbrengsten van 
zijn arbeid of onderneming aan gemeld kloos
ter toekomen en hij ook rechtens daarop gee
nerlei aanspraak kan doen gelden; dat zulks 
voortvloeit uit de voor die Congregatie en ge
meld klooster door de bevoegde kerkelijke 
autoriteit gemaakte regelingen, welke rege
lingen in Nederland voor de Wet geldigheid 
hebben ingevolge het bepaalde in art. 1 der 
Wet van 10 September 1853, S. 102, waarbij 
aan alle kerkgenootschappen de volkomen 
vrijheid verzekerd is en blijft om alles, wat 
hun godsdienst en de uitoefening daarvan in 
hun eigen boezem betreft, te regelen; 

0. dat de Raad van Beroep heeft over
wogen: 

"dat de Inspecteur heeft betoogd, dat de 
bepaling van art. 1 van genoemde Wet van 
1853 geen andere strekking heeft en niets 
anders inhoudt, dan aan de onderscheiden 
kerkgenootschappen de vrijheid te verzekeren, 
om alles wat hun godsdienst en de uitoefening 
daarvan betreft te regelen voor degenen, die 
tot die kerkgenootschappen bebooren, doch dat 
zij geene verandering heeft gebracht noch be
oogt te brengen in het overigens voor alle 
Nederlanders geldende recht; 
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"dat dit betoog juist is, doch niet belet, dat 
gemelde 1'0gelingen tot gevolg kunnen hebben, 
dat feitelijke verhoudingen ontstaan op grond 
waarvan de opbrengst van den arbeid of de 
onderneming van bepaalde leden dier kerk
genootschappen niet aan hen zelven persoon
lijk doch aan anderen ten deel valt, hetgeen 
geacht moet worden met betrekking tot de 
opbrengst van den arbeid en de onderneming 
van appellant het geval te zijn; 

,,dat toch de Congregatie van den Allerhei
ligsten Verlosser, waarvan appellant deel uit
maakt, en het klooster dier Congregatie te B, 
waarin appellant leeft, onderdeelen zijn van 
het Roomsch-Katholiek Kerkgenootschap, het
welk volgens zijn overeenkomstig het tweede 
lid van art. 1 van gemelde wet van 1853 me
degedeeld reglement, wordt geregeld volgens 
de bepalingen van den Codex Juris Canonici; 

"dat volgens de bepalingen van Canon 580 
paragraaf 2 van dien Codex - welke op ap
pellant van toepassing is en luidt: ,, ,,Quid
quid industria sua vel intuitu religionis acqu i
rit, religioni acquirit" ", hetgeen, de bepaling 
van Canon 488 sub 1 in aanmerking genomen, 
beteekent: ,, ,,Alwat hij door eigen arbeid of 
met het oog op zijn kloostergemeenschap ver
werft, verwerft hij voor zijn kloostergemeen
schap" " - de opbrengst van den arbeid of 
de onderneming van appellant verworven 
wordt voor zijn klooster, en dus rechtens aan 
dat klooster toekomt, evenals hetgeen door 
een ondergeschikte voor zijn meester verwor
ven wordt, rechtens aan dien meester toekomt; 

,,dat uit het bovenstaande volgt, dat het be
doelde bedrag van f ...... dus niet aan appel
lant toekomt, doch rechtens aan zijn klooster
gemeenschap, waarvoor hij het heeft verwor
ven, en appellant dus geen opbrengst uit 
dezen hoofde heeft genoten en van een ver
plichting om een hem verschuldigd bedrag 
aan zijn klooster af te staan, waarvan de 
Inspecteur in zijn beschikking melding maakt, 
in dit geval dan ook geen sprake kan zijn, 
omdat aan appellant niets verschuldigd is, 
ingevolge bovenbedoelde hem bindende rege
ling ; 

,,dat deze regeling en de daaruit voort
vloeiende feitelijke verhouding het gevolg zijn 
van de toepassel ijkheid van de den appellant 
b indende voorschriften van kerkelijk recht, 
die door de Nederlandsche wet als rechtsgel
d ig worden erkend, voorzoover ze betreffen de 
regeling van den godsdienst en van de uit
oefening daarvan binnen den boezem van het 
Roomsch-Katholiek Kerkgenoç,tschap ; 

,,dat de regeling van de rechten en verplich
tingen van een kloosterling in het Roomsch
Katholiek Kerkgenootschap ten opzichte van 
zijn klooster daartoe behoort, voorzoover die 
regeling binnen den boezem van dat Kerk
genootschap besloten blijft, hetgeen hier het 
geval is; 

" dat i=ers het gemelde voorschrift van 
Canon 580 paragraaf 2 de verhouding der 
religieuzen tot hun klooster en dus den gods
dienst betreft, en eene regeling bevat, die 
alleen den kloosterling en diens klooster aan
gaat en niet buiten den boezem van het 
Roomsch-Katholiek Kerkgenootschap werkt; 

,,dat op deze gronden moet worden aange-

nomen, dat het meergemelde bedrag van 
f .. ... . niet tot het inkomen van appellant be
hoort en zijn inkomen niet meer heeft bedra
gen dan het door hem erkende bedrag van 
f ...... ;" 

waarop de Raad de beschikking en den aan
slag heeft vernietigd en heeft bepaald, dat 
een aanslag behoort te worden opgelegd naar 
een inkomen van f ...... ; 

0. dat de Minister in cassatie heeft gesteld: 
S., althans v. t. van artt. 4 en 7 Wet In

komstenbelasting 1914, i.v. m. art. 16 Wet 
van 19 December 1914, S. 564; en tot toe
lichting van dit middel heeft opgemerkt: 

door zijn toetreding tot de kloostergemeen
schap heeft belanghebbende zich onderworpen 
aan de door den Raad aangehaalde bepaling 
van Canon 580 paragraaf 2 van den Codex 
Juris Canonici, dat hij al hetgeen hij door 
eigen arbeid of met het oog op zijn klooster
gemeenschap verwerft, verwerft voor zijn 
kloostergemeenschap; bijgevolg is een {hetzij 
kerkrechtelijke, hetzij burgerrechtelijke) over
eenkomst tot stand gekomen tusschen belang
hebbende en zijn kloostergemeenschap; de na
koming van deze overeenkomst kan de eene 
partij slechts van de andere vorderen, zoodat 
aan de kerkrechtelijke bepalingen die deze 
overeenkomst beheerschen, geen aanspraken 
tegenover derden kunnen worden ontleend; 
bijgevolg zal de kloostergemeenschap in rechte 
niet kunnen vorderen, dat de uitgever van 
het in de uitspraak bedoelde tijdschrift het 
redactieloon wegens den door belanghebbende 
verrichten arbeid, aan haar {kloostergemeen
schap) uitbetaalt ; de conclusie van den Raad 
dat aan belanghebbende niets verschuldigd is, 
is dan ook onjuist, en derhalve ook 's Raads 
beslissing, dat van een verplichting van be
langhebbende om een hem verschuldigd be
drag aan zijn klooster af te staan geen sprake 
zou zijn; voorts is een overeenkomst waarbij 
de een verklaart, dat hij al hetgeen hij door 
eigen arbeid verwerft, verwerft voor een an
der, niets anders dan het beschikken over de 
opbrengst van zijn arbeid ten behoeve van 
den ander, en niet het beschikken over de 
bron van inkomen op wodanige wijze, dat de 
opbrengst rechtstreeks aan den ander ten 
goede komt; alleen in het laatste geval kan 
gezegd worden, dat de eerste de opbrengst van 
de bron niet geniet; 

0. hieromtrent: 
dat bij het middel terecht wordt opgekomen 

tegen 's Raads beslissing, dat de opbrengst 
van den arbeid van belanghebbende rechtens 
aan zijn kloostergemeenschap toekomt, belang
hebbende dus geen opbrengst uit dezen hoofde 
heeft genoten en van een verplichting, om een 
hem verschuldigd bedrag aan zijn klooster af 
te staan, geen sprake kan zijn ; 

dat immers de ten deze in aanmerking 
komende kerkrechtelijke bepalingen, welke, 
zooals ook de Raad zelf overwoog, alleen den 
kloosterling en diens klooster aangaan en niet 
buiten den boezem van het Roomsch-Katho
liek K erkgenootschap werken, niet beheerschen 
de verhouding van belanghebbende tot den
gene, die belanghebbende a ls mede-hoofd
redacteur van de Nederlandsche Katholieke 
Stemmen heeft aangesteld en aan belangheb-
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benc.e de daarvoor bedongen belooning ver
schuldigd is; 

dat wel, krachtens de onderlinge verhou
ding tusschen belanghebbende en zijn klooster
gemeenschap, al hetgeen belanghebbende aldus 
verwerft door hem aan die gemeenschap moet 
worden afgestaan, doch deze zuiver persoon
lijke verplichting, die geheel staat naast de 
bron waaruit het inkomen is voortgevloeid en 
op de opbrengst daarvan geen invloed heeft, 
noch deze vermindert, alleen dan bij de vast
stelling van het belastbaar inkomen in reke
ning wu mogen worden gebracht, wanneer zij 
te rangschikken was onder een der in art. 19 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 be
paaldelijk opgenoemde verplichtingen, het
geen hier niet het geval is, wodat deze ver
plichting op de vaststelling van het zuiver 
inkomen van belanghebbende geen invloed 
mag uitoefenen; 

dat hieruit volgt, dat de Raad van Beroep 
ten onrechte het bedrag van f ...... bij de be-
rekening van belanghebbende's inkomen bui
ten beschouwing heeft gelaten; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verstaat dat aan belanghebbende een aan

slag zal worden opgelegd naar een inkomen 
van f ...... , vermeerderd met f .. .... alzoo van 
f ...... . 

(N. J.) 

4 J anua1·i 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W . art. 1395; Gemeentewet, 
Tekst 1931, artt. 195, 211.) 

Hier is geen sprake van een strafveror
dening en de opgelegde boete is niet een 
straf. Immers, degeen, aan wien de boete 
wordt opgelegd, is tot betaling daarvan 
niet verplicht en hij kan op geenerlei wijze 
tot betaling worden gedwongen, daar het 
niet-betalen uitsluitend en alleen tenge
volge heeft, dat hem de toegang tot het 
abattoir kan worden ontzegd. 

Al moge de eenzijdige oplegging van de 
boete bij geb1·eke van grondslag in de wet 
geen verplichting tot betaling scheppen, 
zoo sluit toch de wilsovereenstemming, die 
gelegen is in de betaling der boete om 
andere maatregelen af te wenden en de 
aanvaarding van die betaling door de ge
meente op dezen voet, terugvordering van 
het betaalde als onverschuldigd betaald, 
uit. 

Vonnis Kgt. in het belang der wet ver
nietigd. (Deze zaak betreft art. 161 oud 
Gemeentewet, omdat de betrokken Veror
dening 6 Februari 1930 is in werking ge
treden, Red.). 

De Proc.-Gen. bij den H. R., e ischer tot 
cassatie in het belang der wet van het vonnis 
van het Kantongerecht te Amsterdam den 
23sten April 1934 (N. J. 1934, 1399 Red.) 
gewezen tusschen L Bromet, wonende te Am
sterdam, en den Heer Burgemeester der ge
meente Amsterdam, als die gemeente in en 
buiten rechten vertegenwoordigende, zijnde 
thans de Heer Dr. W. de Vlugt, wonende te 
Amsterdam. 

Vordering van den Proc.-Gen. Besier. 

Art. 7 der Amsterdamsche Verordening re
gelende het gebruik van de Veemarkt en het 
Abattoir, van 29 Jan. 1930, welke met ingang 
van 6 Febr. 1930 in werking is getreden, be
paalt in zijn derde en vierde leden: 

"De wijze waarop van het terrein van het 
abattoir en de zich daarop bevindende gebou
wen gebruik kan worden gemaakt, de uren, 
waarop het abattoir geopend is en de maat
regelen in het belang van de orde worden door 
B. en W . vastgesteld. 

,,Degenen, die op het abattoir of in de daar
op aanwezige gebouwen vertoeven of er van 
gebruik maken, zijn onderworpen aan de be
palingen dezer Verordening en aan de krach
tens de vorige alinea van dit . artikel en de 
derde alinea van art. 6 door B. en W. ge
geven voorschriften" . 

Ter voldoening o. a. hieraan hebben B. en 
W. bij Verordening van 26 Sept. 1930 met in
gang van 1 Nov. 1930 vastgesteld "Voorschrif
ten voor het gebruik van de Veemarkt en het 
Abattoir, als bedoeld in de artt. 3 en 7 van 
de Verordening regelende het gebruik van de 
Veemarkt en het Abattoir". De artt. 72, 73 
en 75 hiervan, behoorende tot Afd. IV " Van 
de overtredingen en boeten" , luiden: 

"Art. 72. Hem, die handelt in strijd met de 
bepalingen van deze voorschriften, niet vol
doet aan de bevelen of aanwijzingen door de 
dienstdoende ambtenaren gegeven, zich op het 
terrein van de Veemarkt en/of het Abattoir 
en/of in de zich daarop bevindende gebouwen 
aan wangedrag schuld ig maakt of de orde 
daar ter plaatse direct of indirect verstoort, 
kan door den Directeur de toegang tot het ter
rein van de Veemarkt en/of tot de zich daarop 
bevindende gebouwen, voor een termijn van 
ten hoogste één maand worden ontzegd, of, in
dien de overtreding het abatto ir betreft, een 
boete van f 0.50 tot f 10 worden opgelegd, on
verminderd de bevoegdheid vau den dienst
doenden ambtenaar, den overtreder, indien 
dit in het belang der goede orde noodzakelijk 
is, te gelasten omµ iddellijk het terrein der 
Veemarkt en/of het Abattoir en/of de zich 
daarop bevindende gebouwen te verlaten. 

,,B. en W. kunnen op voorstel van den Di
recteur den in de vorige alinea bedoelden ter
mijn verlengen. 

"De Directeur is bevoegd te bepalen, dat de 
boete niet behoeft te worden betaald, indien 
de betrokkene zich gedurende een termijn van 
drie maanden niet aan een overtreding van 
denzelfden aard schuldi g maakt. 

"Art. 73. Degene, wien door den Directeur 
ingevolge het bepaalde in art. 72 de toegang 
tot het terrein van de Veemarkt en/of het 
Abattoir en/of tot de zich daarop bevindende 
gebouwen wordt ontzegd, of wien een boete 
wordt opgelegd, wordt daarvan ten spoedigste 
- indien mogelijk schriftelijk - door den 
Directeur in kennis gesteld. Hij kan daarvan 
binnen drie dagen na den datum der schrifte
lijke kennisgeving of der mondelinge mede
deeling schriftelijk bij B. en W. in beroep 
komen, in welk geval de tenuitvoerlegging 
van voornoemden maatregel of de verplich
ting tot het betalen der boete afhankelijk is 
van de beslissing van B. en W., met dien 
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verstande, dat de Directeur bevoegd is de 
tenu itvoerlegging van bedoelden maatregel on
middellij k te doen ingaan in gevallen waarin. 
te zijner beoordeeling, het dienstbelang zulks 
vordert. 

,.Art. 74 enz. 
"A1·t. 75. Dengene, die nalaat de door hem 

verschuldigde boete of uit anderen hoofde aan 
den Dienst van de Veemarkt en het Abattoir 
verschuldi gde gelden binnen den door den Di
recteur of bij Verordening bepaalden termijn 
ten kantore van het Abattoir te voldoen, kan 
door den Directeur de toegang tot het terrein 
van het Abattoir of tot zich daarop bevindende 
gebouwen worden ontzegd, totdat het ver
schuldi gde bedrag is voldaan". 

Blijkens na te noemen vonnis is aan L. Bro
met door den .Directeur van de Veemarkt en 
het Abattoir een "boete" van f 3 opgelegd en 
wel wegens het op of omstreeks 3 Febr. 1933 
weigeren om te voldoen aan een overeenkom
stig de "Voorschriften" gegeven bevel van een 
op het terrein van het Abattoir dienstdoen den 
opzichter daarvan. Hij heeft onder protest 
tegen zijn gehoudenheid hiertoe op of om
streeks 6 April dit bedrag betaald, nadat zijn 
beroep op B. en W. door dit College was af
gewezen. Van oordeel zijnde, dat deze boete 
is onwettig, immers niet berustend op de wet 
of op een verbindend wettelijk voorschrift, en 
de gedane betaling derhalve onverschuldigd, 
heeft hij het betaalde bedrag met rente ad 
5 pct. 's jaars van den dag der dagvaarding 
tot dien der voldoening van de Gemeente te
ruggevorderd. De Ktr. te Amsterdam heeft bij 
vonnis van 3 April 1933 deze vordering toe
gewezen, daarbij na aanhaling der reeds door 
mij vermelde artikelen der Verordening en 
Voorschriften onder meer, wat thans niet van 
belang is, overwegende: 

,,dat de voormelde verordening van B. en W . 
van Amsterdam, a l draagt zij niet het kleed 
eener strafverordening, in haar wezen is een 
plaatselij ke verordening, tegen welker overtre
ding straf is bedreigd, waaraan niet afdoet, dat 
de straf van boete slechts zijdelings kan wor
den ten uitvoer gelegd door het - zeker niet 
ondeugdelijke - wapen aan den directeur van 
het Abattoir in art. 75 der verordening ge
geven; 

,.dat de bevoegdheid tot vaststel] ing van zoo
dani ge verordeningen slechts aan den Ge
meenteraad is verleend; 

,,dat de bij voormelde bepaling der Hinder
wet" ( d. i. art. 4, sub 3° daarvan) ,,aan den 
Gemeenteraad gegeven opdracht, om bij veror
dening de voorwaarden vast te ste ll en, waar
onder belanghebbenden op het Abattoir hun 
bedrijf kunnen uitoefenen, hieraan niet afdoet, 
daar deze in algemeene termen vervatte op
dracht niet inhoudt de macht tot overdragen 
van strafwetgevende- bevoegdheid; 

,,dat bovendien de oplegging van boete, 
behalve krachtens overeenkomst of ter uit
voer ing van disciplinaire of fiscale voorschrif
ten, is eene daad van rechtspraak, welke slechts 
kan worden uitgeoefend door rechters, welke 
de wet aanwijst; 

" dat niet gesteld of gebl eken is, dat hier 
disciplina ire of fiscale voorschr iften in het spel 
zouden zij n; 

" dat de opleggirig van boete overeenkomstig 

de boven aangehaalde bepalingen ook niet 
geacht kan worden krachtens overeenkomst te 
geschieden, omdat vooreerst, ook a l is de kring 
van gebru.ikers van het Abattoir krachtens de 
vordering beperkt, de gebruiker, wien het uit
oefenen van zijn beroep elders niet is toege
staan, niet kan gezegd worden in vrijheid over 
het al of niet gebruiken van het Abattoir te 
hebben beslist, en ten andere omdat de boe
ten mede worden bedreigd wegens gedragin
gen van den gebruiker, welke niet geacht kun
nen worden de nakoming eener overeenkomst 
te betreffen, zooals wegens het niet voldoen 
aan niet nader om chreven en den gebruiker 
daardoor vooraf niet bekende bevelen of aan
wijzingen, en wegens wangedrag; 

,.dat Wij op bovenvermelde gronden de be
streden bepaling, krachtens welke van den 
eischer een boete is gevorderd, niet verbindend 
en mitsdien de betaling door den eischer on
verschuldigd geschied achten, wodat zijn eisch 
tot teruggave hem behoort toegewezen te wor
den". 

Met dit vonnis, waartegen krachtens de be
palingen der wet (artt. 39 en 99 R. 0.) hoo
gere voorz ieningen niet openstaan en waarvan 
ik hierbij een afschrift overleg, kan ik mij 
niet vereenigen. Daartegen wordt door mij in 
het belang der Wet beroep in cassatie inge
steld. Ik acht bij dit vonnis de door mij woor
delijk aangehaalde bepalingen der Amster
damsche Verordening regelende het gebruik 
van de Veemarkt en het Abattoir en der bij 
Verordening van B. en ·w. op grond daarvan 
vastgestelde voorschriften geschonden en art. 
156 der Grondwet in verband met art. 1 R. 0 ., 
alsmede art. 161 (oud) der Gemeentewet en 
art. 1395 B. W. verkeerd toegepast. 

Immers ten onrechte heeft de Ktr. geoor
deeld, dat het toegepaste art. 72 der Voor
schriften is een plaatselijke verordening, tegen 
welker overtreding straf is bedreigd, in den 
zin van art. 161 (oud) der Gemeentewet {z.g.n. 
strafverordening), al moet worden toegegeven, 
dat de bewoordingen, waarin het is vervat, en 
het opschrift der Afdeeling, waartoe het be
hoort, tot op zekere hoogte daarvan den schijn 
wekken. Het is niet zulk een strafverorde
ning, vooreerst juist omdat het niet den door 
de wet aangewezen rechter is, die over het 
opleggen der zoogenaamde straf bes list, doch 
een tot de gemeentelijke administratie behoo
rend orgaan en in de tweede plaats niet, om
dat de zoogenaamde straf in hoofdzaak is ont
zegging van den toegang tot het Abattoir, een 
in ons strafstelsel (art. 9 Swb.) te eenenmale 
onbekende straf. Weliswaar kan die "straf" 
ook een geldboete zijn, die in Ons strafstelsel 
wel bekend is, doch bij gebreke van betaling 
kan zij niet worden verhaa ld, noch door hech
tenis worden vervangen, doch is de sanctio 
weder ontzegging van den toegang {art, 75). 
Hieruit valt af te leiden, dat de boete niet 
meer is dan een afkoopsom, waardoor de over
treder zich van den eigenlijk tegen hem be
drefgden maatregel, de toegangsontzegging, 
kan bevrijden. Die maatregel is niet meer dan 
een administratieve maatregel, noodig voor de 
handhaving der orde op het tenein, de zorg 
waarvoor te recht bij art. 7 der Verordening 
aan B. en W. is opgedragen. Ik zie hierbij 
n iet over het hoofd, dat van de oplegging van 
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dien maatregel in eerste instantie door den 
Directeur in de Voorschriften (art. 73) een 
soort van hooger beroep op B. en W. is gere
gel d, wat ook weer den schijn wekt, dat men 
hier met een "straf" te doen zou hebben. Zulk 
een beroep op een hoogere autoriteit toch is 
met het begrip administratieven maatregel 
zeer goed vereenigbaar; het komt in tal van 
administratieve regelingen voor in den vorm 
van beroep op B. en W., op den Gemeente
raad, op Ged. Staten, op den Commissaris der 
Koningin, op den betrokken Minister enz. 

Met deze weerlegging van des Ktrs opvat
ting kan ik niet volstaan, omdat de vraag zich 
voordoet, of het niet verbindend zijn van art. 
72 der Voorschriften dan toch misschien niet te 
recht is uitgesproken, als bevattende een dele
gatie van bestuursbevoegdheid door B. en W. 
aan den Directeur, een vraag, welke in het 
geding voor den Ktr. ook tusschen de partijen 
een voorwerp van debat heeft uitgemaakt, doch 
door den Ktr. niet is beantwoord, wat in zijn 
stelsel ook niet noodig was. 

Ook deze vraag beantwoord ik ontkennend. 
Hierbij stel ik echter voorop, dat de artt. 169 
en 211 (beide nieuw) der Gemeentewet, waar
mede de partijen bij hun bedoeld debat heb
ben gewerkt, buiten deze zaak staan, omdat de 
Voorwaarden tot stand zijn gekomen, voordat 
deze artikelen bij de Wet van 31 Jan. 1931 , 
S. 41, in werking getreden op 15 April 1931 , 
in de Gemeentewet waren ingevoegd. 

Mijn ontkennende beantwoording van be
doelde tweede vraag is hierop gegrond, dat de 
oplegging door den Directeur van den maat
regel van toegangsontzegging slechts een voor. 
loopige is, terwijl de definitieve bes! issing, in
dien de door den maatregel getroffene dit 
wenscht, li gt in de handen van B. en W. zel
ven, het door de Gemeentewet (art. 179 oud) 
aangewezen uitvoeringsorgaan, en dat de aan
vankelijke oplegging door den ter plaatse aan. 
wezigen Directeur een taak is, welke uit den 
aard van zijn werkkring voortvloeit, omdat de 
zorg voor den goeden gang van zaken op het 
terrein onder zijn beheer hem is opgedragen. 
Aldus is juist ten aanzien van den Directeur 
van een slachtplaats beslist bij 's H. R.'s arrest 
van 17 J an. 1910 (W. 8975), ook in het onder
havig geding voor den Ktr. bij repliek aange
haald. Zie over deze eigenaardige taak van 
een administratief orgaan - toen de Commis
saris van Politie - in verband met beweerde 
delegatie van bestuursbevoegdheid ook 's H . 
R.'s arrest van 24 Febr. 1930 (W. 12108, N. J . 
1930, blz. 533), terwijl daartegen niet een 
beroep gedaan kan worden - gelijk bij be
doelde repliek gesch iedde - op 's H. R.'s ar
rest van 4 Maart 1918 (W. 10254, N. J. 1918, 
blz. 426) omdat het toen betrof, een maatregel, 
het geven van dispensatie van een gemeente
verordening, welke niet tot de eigenaardige 
taak van den betrokken ambtenaar gerekend 
kan worden. 

Hetzelfde wat ik hier betoogde aangaande 
beweerde delegatie van bestuursbevoegdheid 
aan den Directeur van het Abattoir, kan wor
den betoogd ten aanzien van de bij art. 72 der 
Voorschriften aan de ambtenaren dienstdoende 
aan die inrichting gegeven bevoegdheid om 
bevelen en aanwijzingen te geven, waaraan de 
bezoekers moeten voldoen. Ook dit behoort in 

het belang der OI"de tot hun eigenaardige taak, 
en kan niet worden overgelaten aan het elders 
zetelende College van B. en W., van hetwelk 
echter, wanneer wegens niet voldoen aan die 
bevelen en aanwijzingen "straf" wordt opge
legd, de definitieve beslissing kan worden in
geroepen. 

Ik heb, anders dan bij het vorderen van 
cassatie in het belang der wet gebruikelijk is, 
het terrein van het door mij aangevoerde mid
del tot cassatie overschreden, doch meende, 
hiertoe verplicht te zijn, omdat de laatstelij k 
door mij besproken vraag ook in het geding 
van den Ktr. is aangevoerd en daarom mis
schien de aandacht van den H. R. zou trek
ken. Is dit niet het geval, dan staat het na
tuurlijk den H. R. vrij deze vraag te laten 
liggen. Het is mij dan ook in de eerste plaats 
te doen om de beslissing op het cassatiemiddel. 

Op de daarvoor ontwikkelde gronden vorder 
ik ten slotte, dat het op 23 April 1933 door 
den Ktr. te Amsterdam in de zaak van L . 
Bromet tegen den Burgemeester van Amste1 -
dam gewezen vonnis in het belang der wet zal 
worden vernietigd zonder dat het te wijzen 
arrest eenig nadeel zal kunnen toebrengen 
aan de rechten door partijen verkregen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voor zooveel in cassatie van belang, 

uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat de d irecteur van het abattoir te Amster

dam aan den oorspronkelijken eischer een 
boete heeft opgelegd van f 3, omdat hij ge
weigerd had te voldoen aan een bevel hem 
gegeven overeenkomstig de voorschriften vasL
gesteld voor het gebruik van het abattoir; 

dat de boete door B. en W. van Amsterdam , 
bij wie eischer in beroep was gekomen, is ge
handhaafd, terwijl hij daarna de boete heeft 
betaald: 

dat de directeur de boete heeft opgelegd 
krachtens art. 72 der door B. en W. vastge
stelde "voorschriften voor het gebruik van de 
veemarkt en het abattoir, als bedoeld in de 
artt. 3 en 7 van de ( door den Raad vastge
stelde) verordening regelende het gebruik van 
de veemarkt en het abattoii·"; 

dat de eischer het betaald bedrag als on
verschuldigd heeft teruggevorderd en de Ktr . 
de vordering heeft toegewezen in hoofdzaak 
op grond, dat gemeld art. 72 in zijn wezen 
zou zijn een plaatselijke verordening tegen 
welker overtreding straf is bedreigd, en daa1·
om alleen door den gemeenteraad zou mogen 
worden vastgesteld; 

0. dat de Proc.-Gen. zijnen op 16 November 
1934 gedanen eisch doet steunen op het na
volgende cassatiemiddel: (zie vordering Proc.
Gen.); 

0. omtrent dit middel: 
dat de Proc.-Gen. terecht aanvoert dat hier 

geen sprake is van zoodanige verordening en 
dat de opgelegde boete niet is een straf; 

dat immers degeen, aan wien de boete wordt 
opgelegd, tot betaling daarvan niet verplicht 
is en op geenerlei wijze tot betaling kan wor
den gedwongen, daar het niet betalen uitslui
tend en alleen ten gevolge heeft, dat hem de 
toegang tot het abattoir kan worden ontzegd; 

dat de gemeente als beheerster van het abat
toir maatregelen heeft vastgesteld in het be-
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lang en ter handhaving van de orde, aan 
welke maatregelen de bezoekers zich hebben 
te houden; 

dat als zoodanige maatregel in bepaalde 
gevallen ook een boete kan worden opgelegd; 

dat al moge de eenzijdige oplegging van de 
boete bij gebreke van grondslag in de wet geen 
verplichting tot betaling scheppen, de wils
overeenstemming, die gelegen is in de betaling 
der boete om andere maatregelen af te wen
den, en de aanvaarding van die betaling door 
de gemeente op dezen voet, terugvordering van 
het betaalde als onverschuldigd uitsluit; 

dat het middel derhalve gegrond is en dP 
Ktr. ten onrechte de vordering heeft toege
wezen; 

Vernietigt in het belang der wet het vonnis 
van den Ktr. te Amsterdam op 23 April 1934 
in deze zaak gewezen, zonder dat -dit eenig 
nadeel kan toebrengen aan de rechten door 
partijen verkregen. 

(N.J.) 

4 J anuari 1935. KONINKLIJK BESLUI'l'. 
(Woningwet art. 38.) 

Als "belanghebbenden" in den zin van 
dit art. kunnen niet worden aangemerkt 
de voorzitter en de secretaris van een com
missie, gevormd uit inwoners der gemeen
te, eigenaren en bewoners van in het be
trokken deel der gemeente gelegen huizen, 
nu deze commissie geen rechtspersoonlijk
heid bezit en ook niet gebleken is, dat 
appell anten door de leden der commissie 
tot het instellen van beroep uitdrukkelijk 
zijn gemachtigd, zoodat zij slechts geacht 
kunnen worden voor zichzelven in beroep 
te zijn gekomen. Daar appellanten geen 
eigenaren of rechthebbenden zijn op per
ceelen, gelegen binnen het betrokken ter
rein, zijn zij in hun beroep niet-ontvanke
lijk. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. van der Roest en P. Groeneveld, te Leeuwar
den tegen het besluit van Ged. Staten van Fries
land van 1 Augustus 1934, n°. 176, l • Afd. B., 
waarbij het besluit van den raad van Leeuwar
den van 8 Mei 1934, n°. 129 R /105, tot vast
stelling van eene verordening, houdende be
bouwingsvoorschriiten voor het terrein, gelegen 
tusschen de Deli-, Java-, Sumatra- en Soenda
straat, is goedgekeurd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 December 1934, n°. 654; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 31 December 1934, n°. 11709 
M/P. B. R., afd. Volksgezondheid; 

0 . dat, nadat de raad der gemeente Leeuwar
den bij zijn besluit van 8 Mei 1934, n°. 129 
R/105, eene verordening had vastgesteld hou
dende bebouwingsvoorschriften voor het ter
rein, gelegen tusschen de Deli-, Java-, Sumatra
en Soendastraat, Gedeputeerde Staten van 
Friesland bij hun besluit van 1 Augustus 1934, 
no. 176, l • Afd. B, dit raadsbesluit hebben goed-

gekeurd, daarbij overwegende, dat volgens de 
geldende jurisprudentie onder "belanghebben
den", die volgens artikel 43, juncto artikel 37, 
en 3° lid, der Woningwet in deo;en bezwaren 
kunnen inbrengen, zijn te verstaan de eigenaren 
der gronden, of zij, die eenig ander zakelijk recht 
op het terrein, waarop de bebouwingsvoor
schriften van toepassing zullen zijn, kunnen 
doen gelden ; dat niet is gebleken, dat de adres
santen H. van der Roest e.a. in dien zin "be
lanbhebbenden" zijn; dat daarom de inhoud 
van hun adres buiten beschouwing is gelaten; 

dat van dit besluit H. van der Roest en P. 
Groeneveld, onderscheidenlijk voorzitter en 
secretaris van eene commissie, gevormd uit de 
inwoners der gemeente Leeuwarden, eigenaren 
en bewoners der huizen, gelegen aan de Deli-, 
Sumatra-, Java- en Soendastraat, bij Ons in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat h. i. het 
begrip belanghebbenden, in de Woningwet ge
noemd, hier niet zoo beperkt dient te worden 
opgevat als Ged. Staten het hier willen doen 
voorkomen; dat uit de wijziging der Woning
wet in 1931, waarbij volgens alinea 6 van ar
tikel 37 ook de besturen van nabUiige gemeenten 
onder belanghebbenden mogen worden aange
merkt, dit ook blijkt ; dat ook hier het begrip 
belanghebbenden, evenals door Onzen Minister 
in de Memorie van Antwoord bij de behande
ling van art. 10 van het Ontwerp-Wegenwet 
is medegedeeld, zoo ruim mogelijk moet worden 
genomen; dat, mede in verband met de behan
deling van dit onderwerp in de raadszitting van 
8 Mei 1934, zij als eigenaar - in verband met 
het betalen van eene zoo hooge erfpacht - wel 
degelijk als belanghebbenden mogeP worden 
aangemerkt; dat bedoelde raadsbesluit van 
8 Mei 1934. is genomen ingevolge art. 43 der 
Woningwet; dat dit artikel echter alleen van 
toepassing is op gronden, gelegen binnen de 
bebouwde kommen der gemeenten; dat het be
doelde terrein evenwel niet ligt binnen de be
bouwde kom der gemeente; dat het gemeente
bestuur van Leeuwarden zelf dit terrein ook 
niet als zoodanig heeft beschouwd, omdat het 
- zooals blijkt uit de handelingen van den ge
meenteraad van Dinsdag 22 December 1925, 
blz. 390, en uit het verslag der handelingen van 
22 Augustus 1933, blz. 230, 235, 238 en 241, 
dit terrein heeft doen opnemen in het voor
loopig ontwerp uitbreidingsplan en dat als het 
bedoelde terrein niet had gelegen buiten de be
bouwde kom, men dit niet op het voorloopig 
uitbreidingsplan had moeten opnemen ; dat bij 
de behandeling van het bezwaarschrift van hen, 
appellanten, de raad der gemeente Leeuwarden 
in de vergadering van 8 Mei 1934 het besluit 
heeft genomen een onderzoek in te doen stellen 
naar de waarde van hunne perceelen in verband 
met de waarde van de daarbij gelegen gelijk
waardig te achten gronden; dat zij, in verband 
met het belang hiervan, het college van burge
meester en wethouders beleefd hebben ver
zocht, dit onderzoek in te willen doen stellen 
en hun de resultaten hiervan mede te willen 
deelen, vóórdat het bedoelde raadsbesluit aan 
de goedkeuring van Ged. Staten werd onder
worpen; dat burgemeester en wethouders dit 
verzoek echter hebben afgewezen, waaruit 
blijkt, dat het genoemde college niet heeft wil
len medewerken tot eene minnelijke oplossing 
van dit geschil; 
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0. dat de beide appellanten wel in beroep 
zijn gekomen in hunne hoedanigheid van voor
zitter en secretaris van eene commissie, gevormd 
uit inwoners der gemeente Leeuwarden, eige
naren en bewoners der huizen, gelegen aan de 
Deli-, Sumatra-, Java- en Soendastraat, doch 
dat, nu het hier geen rechtspersoonlijkheid be
zittend lichaam betreft en ook niet gebleken 
is, dat de appellanten door de leden der ge
noemde commissie tot het in stellen van het 
onderhavige beroep uitdrukkelijk zijn gemach
tigd, zij slechts geacht kunnen worden voor 
zichzelven in beroep te z\jn gekomen ; 

0. dat, nu niet gebleken is, dat de appel
lanten eigenaren zijn van of rechthebbenden 
zijn op perceelen, gelegen binnen het terrein 
waarvoor de onderwerpelijke bebouwingsvoor
schriften z\jn vastgesteld, zij niet als "belang
hebbenden" in den zin van artikel 38 der 
Woningwet kunnen worden aangemerkt; 

dat de appellanten mitsdien in hun beroep 
niet kunnen worden ontvangen ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de appellanten niet-ontvankelijk te verklaren 

in hun beroep. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast, 

enz. 
(A.B.) 

7 Januari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet artt. 1 en 59.) 

Uit de gebezigde bewijsmiddelen bl ijkt, 
dat de bedoelde elixer, op grond van het 
percentage alcohol, dat deze vloeistof be
vat als sterke drank in den ziu van art. 1 
sub a der Drankwet moet worden aange
merkt. Het betoog, dat bij elixer niet van 
drank sprake zou kunnen zijn, omdat het 
als zoodanig niet wordt en niet kan wor
den geconsumeei·d, terwijl het, toegevoegd 
aan een zwak-alcoholischen drank (slechts 
enkele druppels per glas) geen sterke 
drank meer is, faalt, omdat elixer, op 
welke wijze en in welke hoeveelheid het 
ook wordt gebruikt, ,,drank" is en wel 
drank van een alcoholpercentage, dat dien 
drank stempelt tot sterken drank in den 
zin der Drankwet. Ook art. 2 noemt vloei
stoffen, die nooit op zichzelf worden ge
dronken als bitters en dergelijke "stehe 
drank". 

Ingevolge a rt. 59, 3e lid der Drankwet 
zijn de strafbepalingen van dit artikel bij · 
eene overtred ing als bedoeld in 7° van het 
le I id, alleen van toepassing, indien het 
feit is gepleegd door het hoofd van het 
bedrijf, of dengene die hem als zoodanig 
vervangt. In verband hiermede qua) ificatie 
verbeterd. 

Art. 65 Dra nkwet, waarop de verbeurd
verklaring van de fl esch elixer berust, is 
niet in het vonnis aangehaald. Vermelding 
geschiedt alsnog door H . R. met toepas
sing van art. 442 Sv. 

Op het beroep van J . R. , caféhouder, requi
rant van cassatie tegen een te zijnen laste ge
wezen vonnis van de Rechtbank te Amsterdam 
van 25 Sept. 1934, waarbij in hooger beroep, 

met vernietiging van een mondeling vonnis 
van het Kantongerecht te Amsterdam van 15 
November 1933, requirant ter zake van: ,,In 
eene localiteit, waarvoor een verlof A. is ver
leend, sterken drank aanwezig hebben", met 
aanhaling van de artt. 1 sub a, 59 sub 1, 7e, 
66 en 84 van de Drankwet (S. 1931, n° . 476) , 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot betaling van 
eene geldboete ten bedrage van vijf gulden en 
vervangende hechtenis van twee dagen, met 
verbeurdverklaring van een flesch met elixer; 
{Gepleit door Mr. P. J. Egberts). 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Door de Rechtbank te Amsterdam werd met 
vernietiging van het in eersten aanleg gewezen 
vonnis ten laste van requirant als bewezen 
aangenomen, dat hij te Amsterdam op 30 Juni 
1933 des namiddags omstreeks te 1 uur 30 als 
hoofd van het in de beneden voorlocaliteit van 
perceel Amsteldijk 223 gevestigd cafébedrijf, 
voor welke localiteit een verlof A was ver
leend, in die localiteit aanwezig heeft gehad 
twee fleschjes gedeeltelijk gevuld met sterke 
drank in ·den zin van art. 1 der Drankwet 1931 
S. 476 n.l. gedeeltelijk gevuld met elixer. 

Met aanhaling van de artt. 1, 59, 66 en 84 
der Drankwet 1931 S. 476, werd terzake van: 
in een localiteit, waarvoor een verlof A. is 
verleend sterken d1·ank aanwezig hebben, den 
requirant een geldboete opgelegd met ver
beurdverklaring van een fl esch met elixer. 

Tegen deze uitspraak wordt opgekomen met 
het middel: S., althans v. t. van art. 59, lid 
1 ten 7de juncto art. 1, letter a der Drankwet 
1931, S . 476, door te beslissen, dat elixer 
sterke drank is als bedoeld bij genoemde ar
tikelen. 

Ter toelichting van het middel is betoogd, 
dat elixer als zoodanig niet wordt en niet kan 
worden geconsumeerd en dus geen drank is en 
toegevoegd aan een zwakalcoholischen drank 
(slechts enkele druppels per glas) is het geen 
sterke drank meer. 

Dat elixers niet als sterke drank beschouwd 
moeten worden hoewel zij als zoodanig zijn 
genoemd in art. 2 van het Drankwetbeslui t 
1932, wordt betoogd, op grond dat daar slechts 
wordt gesproken over verkoop voor gebruik 
elders dan ter plaatse (bij dezen verkoop zou
den zij inderdaad een sterkte van meer dan 
15 % alcohol hebben, terwijl in den toestand 
waarin zij voor gebruik ter plaatse worden 
verkocht in een localiteit, ·waarvoor een verlof 
A. geldt, wuden zij echter een sterkte van 
minder dan 15 % hebben) en ook omdat deze 
bepaling slaat op art. 2 laatste deel der 
Drankwet 1931 en daarin niet wordt gesproken 
over dranken die slechts worden gebruikt na 
toevoeging aan anderen drank, maar na toe
voeging van anderen drank, zulks in a fwijking 
met hetgeen vroeger was bepaald in art. 1, 
lid 4 der Drankwet 1904. 

Omtrent het ook voor de Rechtbank gevoer
de verweer, dat elixer niet zou vallen onder 
de wettelijke bepalingen ten aanzien van 
sterken drank, daar elixer op zich zelve ook in 
de kleinste hoeveelheid niet als drank te ge
bruiken is, oordeelde de Rechtbank, dat dit 
verweer faalt, daar het feit dat elixer op zich 
zelf niet als drank te gebruiken is, daaraan 

• 
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het karakter van sterken drank niet ontneemt 
nu vaststaat, dat het als toevoegsel bij andere 
genotsdranken wordt gebezigd. 

De stelling, dat elixer geen drank zou zijn, 
is niet aanvaardbaar. Drank is hetgeen gedron
ken wordt en de omstandigheid, dat een drank 
niet op zich zelf gebruikt wordt maar ver
mengd wordt met anderen drank, ontneemt 
daaraan niet het karakter van drank. En 
krachtens art. 1 der Drankwet 1931, S . 476 
wordt onder "sterken drank" verstaan, drank, 
die bij een temperatuur van 4 graden van de 
honderddeelige schaal van 15 of meer volume
procenten uit alcohol bestaat. Waar nu uit de 
in het vonnis opgenomen deskundige-verkla
ring bl ijkt, dat het volumen-percentage alco
hol van het in beslag genomen elixer 38 be
droeg, stond hiermede vast, dat requirant ster
ken drank aanwezig heeft gehad. 

Art. 2 van het Drankwetbesluit 1932 houdt 
voorschriften in omtrent den verkoop van 
"elixers", bitterextracten en andere sterke 
dranken van een geconcent1·eerd aromatisch 
gehalte, op zich zelve niet voor gebruik ge
schikt, maar uitsluitend bestemd om in kleine 
hoeveelheden aan andere dranken te worden 
toegevoegd", welke verkoop kan geschieden 
krachtens een volledige vergunning of krach
tens een slijtvergunning. Requirant had voor 
zijn localiteit niet een dergelijke vergunning, 
maar een " verlof A", en aan gemeld art. 2 
kan requirant geen bevoegdheid ontleenen 
sterken drank in zijn verlofslocaliteit aanwezig 
te hebben. H etgeen overigens wordt aange
voerd over een a lcoholpercentage van minder 
dan 15 %, is niet ter zake dienende, nu in het 
geding vaststaat, dat de inbeslaggenomen 
drank een alcoholpercentage had van meer dan 
15 % en ook aan het onderscheid, dat namens 
requirant gemaakt wordt tusschen toevoeging 
aan anderen drank en toevoeging van anderen 
drank, kan ik voor dit geding geen beteekenis 
toekennen. 

Ambtshalve meen ik nog er op te moeten 
wijzen, dat de gepleegde overtreding valt on
der art. 59, I ten 7e der Drankwet, en deze 
strafbepaling krachtens art. 59 III alleen toe
passelijk is indien het feit gepleegd is door 
het hoofd van het bedrijf, of dengene, die hem 
als zoodanig vervangt. Er is ook bewezen ver
kJ aa1·d, dat requirant als hoofd van het café
bedrijf den sterken drank aanwezig heeft ge
had, maar in de aan het fe it gegeven bena
ming is dit niet tot uitdrukking gebracht. De 
uitgesproken verbeurdverklaring berust op art. 
65 der wet; ook deze wetsbepaling had in het 
vonnis aangehaald dienen te worden. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het vonnis der Rechtbank doch alleen 1. voor 
zoover de aan het feit gegeven benaming be
treft, en die benaming zal worden aangevuld 
met de woorden "als hoofd van het bedrijf" 
en 2. voor zoover art. 65 der Drankwet 1931 
S. •176 niet is aangehaald en overigens het 
beroep zal worden verworpen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel ; 
Gelet op het middel van cassatie namens 

requirant voorgedragen bij pleidooi: (zie con
clusie) ; 

0. dat bij het bestreden vonnis, met quali
ficatie en strafoplegging als boven is vermeld, 
van het aan requ irant bij dagvaarding telaste
gelegde wettig en overtuigend bewezen is ver
klaard: .,dat hij enz. (zie conclusie); 

0. dat in het vonnis nog wordt overwogen, 
.,dat verdachte heeft betoogd, dat "elixer" 
niet zou vallen onder de wettelijke bepalingen 
ten aanzien van "sterke drank" daar "elixer" 
op zich zelve ook in de kleinste hoeveelheid 
niet als drank te gebruiken is, doch dit ver-

' weer faalt, daar het feit dat elixer op zich 
zelve niet als drank te gebruiken is, daaraan 
het karakter van sterken drank niet ontneemt 
nu vaststaat, dat het als toevoegsel bij andere 
genotsdranken wordt gebezigd;" 

0. omtrent het middel van cassatie : 
dat in art. 1, sub a der Drankwet (S. 1931, 

n°. 476) is bepaald, dat deze wet onder "ster
ken drank" verstaat drank, die bij een tem
peratuur van vijftien graden van de honderd
deelige schaal voor vijftien of meer volumen
procenten uit alcohol bestaat, met uitwndering 
van wijn; 

dat uit de in het bestreden vonnis gebezigde 
bewijsmiddelen blijkt, dat het in dezen be
doelde elixer, op grond van het percentage 
alcohol, dat deze vloeistof bevat, in den zin 
dezer bepaling als sterke drank moet worden 
aangemerkt; dat wel bij de toel ichting tot het 
middel is aangevoerd, dat bij elixer niet van 
drank sprake zou kunnen zijn, omdat het als 
wodanig niet wordt en niet kan worden ge
consumeerd, terwijl het, toegevoegd aan een 
zwak-alcoholischen drank (slechts enkele drup
pels per glas), geen sterke drank meer is, 
maar wat er zij van dit alles, dit betoog faalt, 
omdat elixe r, op welke wijze en in welke hoe
veelheid het ook wordt gebruikt, ,.drank" is 
en wel drank van een alcohol-percentage, dat 
dien drank stempelt tot sterke drank in den 
zin der Drankwet; dat ook art. 2 van deze wet 
vloeistoffen, die nooit op zich zelf worden ge
dronken als bitters en dergelijke "sterke 
drank" noemt; 

dat het middel dus is onjuist; 
0. evenwel ambt.5halve: 
dat ingevolge art. 59, derde lid, der Drank

wet de strafbepalingen van dit artikel bij eene 
overtreding als bedoeld in 7° van het eerste 
lid, alleen van toepassing zijn , indien het feit 
gepleegd is door het hoofd van het bedrij f, of 
dengene, die hem als wodanig vervangt; dat, 
waar het hier zoodanige overtreding geldt, in 
de qualificatie in het vonnis aan het bewe
zene gegeven, had moeten uitkomen, dat de 
overtreding door het hoofd van het bedrij f is 
gepleegd, zooals was telastegelegd en bewezen 
is verklaard; dat dus het vonnis, wat de qua
lificatie betreft, niet in stand kan blijven; 

dat verder de bij het vonnis uitgesproken 
verbeurdverklaring van de flesch met elixer 
berust op art. 65 der Drankwet zonder dat 
echter dit artikel in het vonnis is aangehaald, 
waardoor de artt. 358, in verband met 425 en 
415 Sv. zijn geschonden; 

Vernietigt het bestreden vonnis ten aanzien 
van de qualificatie en voor wover daarbij ge
noemd art. 65 niet is aangehaald ; 

Rechtdoencle ten principale ingevolge art. 
105 R. 0.: 

Qualificeert het bewezenverklaarde als: ,.als 



11 7 JANUARI 1935 

hoofd van het bedrijf, in eene localiteit, waar
voor een verlof A is verleend, sterken drank 
aanwezig hebben" ; 

0. dat de H . R. termen vindt om art. 442 
Sv. toe te passen; 

Rechtdoende krachtens genoemd wetsartikel: 
Verstaat, dat de in dezen uitgesproken ver

beurdverklaring is gegrond op art. 65 van de 
Drankwet, S. 1931, N°. 476; 

Verwerpt overigens het beroep. (N. J.) 

7 Januari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Openb. Vervoermiddelen art. 
15; Sv. art. 350.) 

De Rechtb. leest de t.1.1. alsof daarin 
stond, dat gereq. in verschillende gemeen
ten een dienst uitoefende en personen ver
voerde, maar met zijn vervoer steeds bleef 
binnen de gemeente, waarin hij een dienst 
uitoefende, zoodat hij niet personen van 
de eene gemeente naar eene plaats in eene 
andere gemeente bracht, doch zulks ten 
onrechte, daa r in de t.l.l . toch wordt ge
zegd, dat gereq. met een motorrij tuig den 
dienst heeft uitgeoefend door met dat mo
torrij tuig personen binnen meer dan een 
gemeente te vervoeren. 

Duidelijk wordt hier aangegeven, dat ge
req. geen di enst uitoefende over een uit 
verschillende gemeenten bestaand gebied 
en daarbij personen van een plaats in de 
eene naar eene plaats in de andere ge
meente vervoerde. Van het in art. 15 lid 3 
Wet Openb. Vervoermiddelen genoemde 
nvervoer van personen binnen eene ge
meente" wordt hier niet gesproken. 

De Rechtb. heeft derhalve haar onder
zoek niet gehouden en heeft niet beraad
slaagd op den grondslag der t.1.1. 

Op het Beroep van den 0. v. J. bij de 
Rechtbank te Roermond, requirant van cas
satie tegen een bij verstek gewezen vonnis van 
die Rechtbank van 9 October 1934, waarbij in 
hooger beroep is vernietigd een op 28 Juni 
1934 door het Kantongerecht te Helmond ge
wezen vonnis en de gerequireerde J. V. , 
chauffeur, ter zake van het hem telastegelegde 
en bewezenverklaarde is ontslagen van alle 
rechtsvervolging. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Met vernietiging van het in eersten aanleg 
gewezen vonnis werd door de Rechtbank te 
Roermond als bewezen aangenomen, dat gere
quireerde, den 12en Mei 1934 binnen het kan
ton H elmond als ondernemer, met een motor
rijtuig (vrachtauto) waarin meerdere personen 
hadden plaats genomen en welk motorrijtuig 
plaats bood voor ten minste acht personen 
buiten den bestuurder, den dienst heeft uitge
oefend, door daarmede die personen binnen 
meer dan een gemeente langs openbare wegen 
te vervoeren ronder dat ten aanzien van dat 
motorrijtuig de verei2chte goedkeuring van 
kracht was. 

De Rechtbank oordeelde dit bewezen ver
klaarde niet strafbaar en ontsloeg gerequi-

reerde van alle strafvervolging. Tegen deze 
uitspraak komt de heer requirant op met het 
a ldus I uidende middel van cassatie: S . door 
v. of n. t . van de artt. 348, 350, 351, 352, 425 , 
415, 422, 423 en 424 Sv. en van de artt. 12 
en 15 Wet Openbare Vervoermiddelen, 

doordat de Rechtbank, de telastgelegde fei
ten bewezen verklarende, den verdachte heeft 
ontslagen van alle rechtsvervolging, over
wegende: 

"dat toch in de primaire dagvaarding niet 
méér wordt gesteld dan dat de verdachte den 
dienst heeft uitgeoefend door personen binnen 
verschillende gemeenten in het kanton Hel
mond met het beschreven motorrijtuig langs 
openbare wegen te vervoeren, terwijl inge
volge art. 15 sub 3 der wet op de openbare 
middelen van vervoer, vervoer van personen 
binnen ééne gemeente door die wet niet wordt 
geregeld en hierin geen verandering wordt ge
bracht door de omstandigheid dat verdachte 
dit binnen meerdere gemeenten deed ... " 

zulks ten onrechte, 
vermits in deze rechtskundige overweging 

zonder meer datgene wordt gel ijk gesteld, wat 
art. 15 lid 3 der wet juist kenlijk als tegen
stellingen onderscheidt: ,,b innen een ge
meente" en "binnen meer dan één gemeente". 

Ter toelichting van het middel wordt aan
gevoerd, dat het ontslag van rechtsvervolging 
verdedigbaar ware geweest, wanneer gesteld 
was, dat de ondernemer verschillende diensten 
- elk beperkt tot het grondgebied van één 
gemeente - binnen meerdere gemeenten had 
uitgeoefend. Er is echter integendeel gesteld, 
dat de ondernemer met één vrachtauto -
waarin meerdere personen hadden plaats ge
nomen - den dienst heeft uitgeoefend door 
met dat motorrijtuig die personen binnen meer 
dan één gemeente te vervoeren; met andere 
woorden een enkele vervoersdienst binnen een 
door meer dan één gemeente gevormd grond
gebied. 

Krachtens art. 15 lid 2 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen is op een motorrijtuig, dat 
voor vervoer van personen wordt gebezigd en 
dat ruimte biedt voor ten minste acht personen 
buiten den bestuurder, het gewijzigde Kon. 
Besluit van 31 Juli 1880 S. 121 van toepass ing 
en ingevolge art. 2 van dit Koninklijk besluit 
mag de dienst daarmede worden uitgeoefend, 
alleen wanneer daarvoor een goedkeuring van 
kracht is a ls in dat artikel omschreven. Be
wezen is verklaard, dat ten aanzien van het 
motorrijtuig van gerequireerde een zoodanige 
goedkeuring niet van kracht was. De Recht
bank heeft echter art. 15 lid 2 der Wet en het 
genoemde K. B. niet toepasselijk geacht omdat 
zij van oordeel is, dat van toepassing is art. 
15. lid 3 der Wet, volgens welk lid de wet niet 
regelt het vervoer van personen binnen eene 
gemeente. Als bewezen is aangenomen, dat die 
personen, welke in het motorrijtuig hadden 
plaatsgenomen, vervoerd zijn langs openbare 
wegen binnen meer dan één gemeente. De 
Rechtbank heeft desniettemin hierin gezien 
locaal verkeer en niet intercommunaal ve r
keer. Er is overwogen, dat in de telastlegging 
gesteld is, vervoer van personen binnen ver
schillende gemeenten in het kanton Helmond 
en dat nu wel bij het onderzoek ter terecht
zitting in hooger beroep mede is gebleken dat 
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de verdachte aan de grens van elke gemeente 
de op zijn voertuig gezeten personen liet af
stappen en dan met zijn wagen eenige meters 
verder reed tot in de aangrenzende gemeente 
en daar diezelfde personen weder liet instap
pen en verder vervoerde en aldus feitelijk een 
dienst onderhield tusschen verschillende ge
meenten, doch de Rechtbank op deze omstan
digheid geen acht mag slaan, waar zij niet 
mede in de primaire dagvaarding is gesteld. 

Het wil mij voorkomen, dat de Rechtbank 
lid 3 van art. 15 niet juist heeft opgevat. Dat 
lid houdt in, dat de wet openbare vervoer
middelen niet regelt het vervoer van personen, 
dat zich beperkt tot vervoer binnen één en 
dezelfde gemeente. Wanneer het personenver
voer zich uitstrekt buiten het grondgebied van 
één gemeente zijn de voorschriften dier wet er 
wel op van toepassing. Een andere lezing zou 
elk vervoer van personen door de z.g.n. wilde 
diensten aan de voorschriften der wet ont
trekken; immers steeds heeft het vervoer bin
nen een gemeente plaats, daar er toch geen 
grondgebied is, dat niet tot eene gemeente 
behoort. En nu de Rechtbank als bewezen had 
aangenomen, dat het vervoer van personen 
door gerequireerde geschied was "binnen meer 
dan een gemeente", viel dit vervoer niet onder 
het vervoer, waarvoor lid 3 van art. 15 van 
kracht is. De omstandigheid, dat tijdens het 
vervoer dezelfde personen eenige malen uit
stapten om vervolgens weer in te stappen, is 
van geen belang, daardoor werd het intercom
munale vervoer geen locaal vervoer. Het aan
gevoerde middel acht ik derhalve gegrond. 
Op dit intercommunaal verkeer was ingevolge 
lid 2 van art. 15 het K. B. van 31 Juli 1889 
S. 121 van toepassing en krachtens art. 2 van 
dit koninklijk besluit mocht de dienst alleen 
worden uitgeoefend na een verkregen goedkeu
ring als in dit artikel bedoeld. 

Mijn conclusie strekt mitsdien hiertoe dat 
het bestreden vonnis zal worden vernietigd 
beha! ve voorzoover daarbij het in eersten aan
leg gewezen vonnis is vernietigd en het ten 
laste gelegde bewezen is verklaard, het feit en 
gerequireerde deswege strafbaar zullen worden 
verklaard, aan het feit de benaming worde 
gegeven: als ondernemer van een openbaar 
middel tot vervoer van personen den dienst 
uitoefenen met een motorrijtuig ten aanzien 
waarvan niet een goedkeuring van kracht is 
met het oog op de veiligheid der reizigers ver
leend door of vanwege het gemeentebestuur 
der plaats, waar het hoofdkantoor der onder
neming is gevestigd, en dat in aanmerking 
nemende den aard van het feit en de omstan
digheden waaronder het gepleegd werd, en 
met toepassing van de artt. 10, 12, 15 der Wet 
Openbare Vervoermiddelen, 1, 2, 12 van het 
gewijzigde K. B. van 31 Juli 1880 S. 121, 23 
Sr. gerequireerde zal worden veroordeeld tot 
eer{ boete van f 10, bij gebreke van betaling 
of verhaal te vervangen door hechtenis van 
10 dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger ; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan den 
gerequireerde is telastegelegd dat hij den 12en 
Mei 1934 binnen het kanton Helmond als 
ondernemer, met een motorrijtuig, (vracht
auto) waarin meerdere personen hadden plaats 
genomen en welk motorrijtuig plaats bood 
voor ten minste acht personen buiten den be
stuurder, den dienst heeft uitgeoefend, door 
daarmede die personen binnen meer dan een 
gemeente langs openbare wegen te vervoeren 
zonder dat ten aanzien van dat motorrijtuig 
de vereischte goedkeuring van kracht was; 

dat de Rechtbank dit telastegelegde bewezen 
verklarende, den gerequireerde van alle rechts
vervolging heeft ontslagen op grond, dat het 
niet is een strafbaar feit, daarbij overwegende 
als in het middel is aangegeven; 

0. omtrent het middel: 
dat uit de overweging der Rechtbank blijkt, 

dat deze de telastelegging leest, alsof daarin 
stond, dat gerequireerde in verschillende ge
meenten een dienst uitoefende en personen 
vervoerde, maar met zijn vervoer steeds bleef 
binnen de gemeente, waarin hij een dienst uit
oefende, wodat hij niet personen van de eene 
gemeente naar een plaats in eene andere ge
meente bracht; 

dat deze lezing zich echter met de woorden 
der telastelegging niet verdraagt; 

dat daarin ooch wmdt gezegd, dat gerequi
reerde met een motorrijtuig den dienst heeft 
uitgeoefend door met dat motorrijtuig per
sonen binnen meer dan een gemeente te ver
voeren; 

dat hier dus niet wordt gesproken van het 
in art. 15 lid 3 der Wet Openbare Vervoer
middelen genoemde "vervoer van personen 
binnen eene gemeente", maar dat duidelijk 
wordt aangegeven, dat gerequireerde met zijn 
mooorrijtuig een dienst uitoefende over een 
uit verschillende gemeenten bestaand gebied 
en daa'rbij personen van eene plaats in de eene 
naar een plaats in eene andere gemeente ver
voerde · 

dat de Rechtbank derhalve haar onderzoek 
niet heeft gehouden noch heeft beraadslaagd 
op den grondslag der telastelegging, zoodat het 
middel gegrond is en het vonnis niet in stand 
kan blijven; 

Vernietigt de bestreden beslissing; 
Rechtdoende ingevolge art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Hertogenbosch ter berechting en afdoen ing 
der zaak op het bestaande hooger beroep met 
inachtneming van dit arrest. 

( . J.) 

7 J anuari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vleeschkeuringswet art. 42.) 

H et eerste en tweede lid van art. 42 der 
Vleeschkeuringswet kunnen, in onderling 
verband besohouwd, niet anders beteekenen 
dan dat de rechter de bevoegdheid heeft, 
bij elke veroordeeling wegens feiten straf
baar gesteld bij een der in het eerste lid 
genoemde artikelen, de openbaarmaking 
van zijn uitspraak te gelasten maar dat hij 
tot het geven van dezen last verplicht is 
zoo dikwijls een overtreder binnen 5 jaar 
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n,. at een v ··· ordeeling , egens een der 
in et eerste d bedoeld'î strafbare feiten 
om1enoepelijk is geworden of de opgeleg
de boete is betaald, andermaal wegens een 
dier feiten wordt veroordeeld. 

Op het beroep van J. F., slager, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Recht
bank te Amsterdam van 25 Sept. 1934, waarbij 
in hooger beroep met vernietiging van twee 
mondelinge vonnissen van het Kantongerecht 
te Amsterdam, het eerste op 15 November 
1933 bij verstek en het tweede op 13 Decem
ber 1933 na gedaan verzet gewezen, requirant 
ter zake van: ,,Vleeschwaar, die ondeugdelijk 
geworden is, in voorraad hebben, gepleegd 
binnen vijf jaren nadat de eerste veroordeeling 
wegens een in art. 40 der Vleeschkeurings
wet, S. 1919, n°. 524, strafbaar gesteld feit 
onherroepelijk is geworden", met aanhaling 
van de artt. 40. 42 sub 2 en 51 der Vleesch
keuringswet, S. 1919, n°. 524; 23, 91 Sr., is 
veroordeeld tot betaling van eene geldboete 
ten bedrage van honderd gulden en vervan
gende hechtenis van veertig dagen met last tot 
de openbaarmaking van het vonnis op kosten 
van den verdachte in het te Amsterdam ver
schijnende dagblad, ,,De Courant Het Nieuws 
van den Dag"; (Gepleit door Mr. L. van 
Gigch. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Met vernietiging zoowel van het in eersten 
aanleg gewezen verstekvonnis a ls van de daar
op gevolgde uitspraak na verzet, werd door 
de Rechtbank te Amsterdam ten laste van 
requirant bewezen verklaard: dat hij te Am
sterdam op 25 September 1933 in een in per
ceel Kinkerstraat 55 gevestigde zouterij van 
dierlijke stoffen, in welk perceel eveneens 
door hem een vleeschwinkel werd gedreven, in 
voorraad heeft gehad een hoeveelheid gezou
ten spek, zijnde verduurzaamd varkensvleesch 
(vleeschwaar) zulks terwij l dat spek uitwen
dig abnormaal rood en geel was en ransig 
rook, welke ransige lucht evenals de gele 
kleur ook in het inwendige van het spek was 
doorgedrongen, bovendien was aan dat spek op 
meerdere plaatsen inwendig een zure lucht 
waarneembaar, zulks terwijl nog geen vijf 
jaren waren verloopen sedert een vroegere 
veroordeeling van den schuldige wegens ge
lijke overtreding onherroepelijk was gewor
den· 

M~t toepassing van de artt. 40, 42 sub 2 en 
61 der Vleeschkeuringswet 1919, S . 524, werd 
requirant schuldig verklaard aan: ,,Vleesch
waar, die ondeugdelijk geworden is, in vom·
raad hebben, gepleegd binnen vijf jaren na
dat de eerste veroordeeling wegens een in 
art. 40 der Vleeschkeuringswet 1919, S. 524, 
strafbaar gesteld fe it onherroepelijk is ge
worden", en veroordeeld tot betaling van een 
geldboete van f 100, met bepaling van den 
duur der vervangende hechtenis op 40 dagen 
en met last tot openbaarmaking van het von
nis op kosten van requirant in het te Amster
dam verschijnende dagblad "De Courant Het 
Nieuws van den Dag". 

Namens requirant is bij pleidooi tegen deze 
uitspraak een middel van cassatie aangevoerd, 

luidende: S., althans v. t. van art. 42 der 
Vleeschkeuringswet 1919, S. 524, in verband 
met de artt. 40 en 51 van d ie wet, art. 1 en 
91 Sr. en art. 11 Wet Alg. Bep.; 

doordien de Rechtbank met toepass ing van 
art. 42, tweede lid der Vleeschkeuringswet de 
openbaarmaking van het vonnis bevolen heeft, 
onder overweging dat met de woorden "binnen 
5 jaren nadat de eerste veroordeeling onher
roepelijk is geworden "kennelijk bedoeld is: 
,,nadat de daaraan voorafgaande veroordee
ling onherroepel ijk is geworden mits deze 
laatste niet vroeger valt dan 5 jaren vóór de 
nieuwe veroordeeling"; 

zulks ten onrechte, 
omdat de wet niet mag uitgelegd worden op 

grond van een veronderstelde bedoeling in 
strijd met de volkomen duidelijke en niet voor 
tweeërlei uitleg vatbare woorden van de wet. 

Krachtens lid 1 van art. 42 der Vleeschkeu
ringswet 1919, S. 524, kan de rechter de open
baarmaking van zijne uitspraak gelasten bij 
een ee1-ste veroordeeling van een der in de 
artt. 34, 35, 37, 39 of 40 strafbaar gestelde 
feiten. Volgens lid 2 is de rechter verplicht 
de openbaarmaking te gelasten, indien de 
overtreder binnen 5 jaren nadat de eerste ver
oordeeling onherroepelijk is geworden of de 
opgelegde boete is betaald, andermaal wegens 
een dier feiten wordt veroordeeld. 

De Wetgever is in lid 2 van het artikel af
geweken van de bewoordingen. welke gewoon
lijk bij voorschriften omtrent herhaling van 
overtreding, gebezigd worden; dan wordt toch 
meestal gesproken van een termijn verloopen 
sedert een vroegere veroordeel ing onherroepe
lijk is geworden of de bij die veroordeeling 
opgelegde boete is betaald. (Vergal. ook art. 
41 Vleeschkeuringswet). Daarentegen is nu in 
lid 2 van art. 42 de termijn omschreven als 
binnen 5 jaren, nadat de eerste veroordeeling 
onherroepelijk is geworden of de opgelegde 
boete is betaald. Het bezwaar in het middel 
omschreven, gaat er van uit, dat de termijn 
van 5 jaren niet mag berekend worden van 
een vroegere veroordeeling, maar slechts mag 
loopen van de eerste veroordeeling. Hoewel 
toegegeven moet worden, dat het beter ware, 
dat in lid 2 van art. 42 in plaats van de eer
ste veroordeeling gesproken zou zijn van een 
vroegere veroordeel ing, kan ik toch met het 
ingebrachte bezwaar niet meegaan, daar m. i. 
de inhoud en strekking van de bepaling niet 
twijfelachtig kan zijn. In het artikel is sprake 

· van twee veroordeelingen, een vroegere en 
een die daarop · binnen 5 jaren is gevolgd; in 
dezen gedachtengang is van die twee, die in 
aanmerking komen, de vroegere "de eerste". 
De wetgever kon immers niet bedoeld hebben, 
dat de recidive bepaling slechts zou gelden 
voor een tijd van 5 jaren na het vonnis, waar
bij tegen den schuldige voor het eerst een ver
oordeeling is uitgesproken, en na het ver
loop van dien tijd bij herhaling der overtre
ding de recidive bepaling niet meer toege
past zou mogen worden. Ik versta lid 2 van 
art. 42 derhalve aldus, dat "de eerste veroor
deeling" niet is de allereerste, maar de eerste 
van de twee, welke voor de bepaling van de 
recidive termijn in aanmerking komen. Door 
aan te nemen, dat met de woorden "binnen 
5 jaren nadat de eerste veroordeeling onher-
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1·oepelijk is geworden" kennelijk bedoeld is 
,,nadat de daaraan voorafgaande veroordee
l ing onherroepelijk is geworden mits deze 
laatste niet vroeger valt dan 5 jaren vóór de 
nieuwe veroordeeling'', is m. e. het voorschrift 
van art. 42 lid 2 der Vleeschkeuringswet noch 
eenig ander artikel geschonden of verkeerd 
toegepast. Ik merk bovendien op, dat blijkens 
het aangevallen vonnis de termijn van 5 ja1·en 
is gerekend naar een veroordeeling van re• 
quirant bij een vonnis van het K antongerecht 
te Amsterdam van 30 November 1931 terwijl 
niet blijkt, dat requirant reeds vóór dien ter 
zake van overtreding der Vleeschkeuringswet 
was veroordeeld. 

Daar het ingebrachte bezwaar mij niet aan
nemelijk voorkomt, concludeer ik tot verwar- ' 
ping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel ; 
Gelet op het middel van cassatie namens 

requirant voorgedragen bij pleidooi: (Zie 
Conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qua\i. 
ficatie en strafoplegging als boven is vermeld, 
wettig en overtuigend bewezen is verklaard 
hetgeen aan requirant bij inleidende dagvaar. 
ding was telastegelegd: ,,dat hij te Amster
dam op 25 September 1933 enz. (zie Conc\u. 
sie); 

dat vervolgens in het vonnis nog is over. 
wogen: 

,,dat de gemachtigde van verdachte-geappe]. 
leerde tenslotte heeft betoogd dat, lettend op 
lid 2 van art. 42 der Vleescbkeuringswet open. 
baarmaking van het vonnis in het onderhavige 
geval niet imperatief is voorgeschreven, waar 
immers bedoeld lid niet inhoudt dat, ingeval 
van "andermaal wegens een der genoemde 
fe iten veroordeeld worden" , zulks moet ge
schieden binnen 5 jaar nadat "eene vroegere" 
veroordeeling onherroepelijk is geworden, zoo. 
a ls de dagvaarding het wil doen voorkomen, 
doch binnen 5 jaar, nadat "de eerste" ver• 
oordeeling onherroepelijk is geworden, het. 
geen hier beteekent, dat deze periode reeds 
1 ang verstreken zou zijn; 

"dat de Rechtbank ook dit verweer verwerpt 
op grond dat in het onderhavige artikel met 
de woorden: ,,binnen 5 jaren nadat de eerste 
veroordeeling onherroepel ijk is geworden" 
kennelijk is bedoel d: ,,Nadat de daaraan voor
afgaande veroordeeling onherroepelijk is ge
worden m its deze l aatste niet vroeger valt dan 
5 jaren vóór de nieuwe veroordeel ing"; 

0. omtrent het middel van ca satie: 
dat aan het middel de stelling ten grond• 

sl ag 1 igt, dat naar art. 42 der Vleeschkeu• 
r ingswet, S. 1919, n°. 524, de rechter met be
trekking tot eenzelfden overtreder slechts twee• 
maal de openbaarmaking van zijne uitspraken 
zou kunnen ge lasten en wel vooreerst bij de 
eerste veroordeeling, in welk geval dit hem 
zoude vrijstaan, en verder, indien eene ver. 
oordeeling andermaal zou vallen binnen vijf 
jaren nadat de eerste veroordeel ing onher
roepelijk zou zijn geworden of de opgelegde 
boete zoude zijn betaald, in welk geval hij 
tot het geven van den last verplicht zoude 
zijn; 

dat deze opvi!.~ting van ' ,enoemd 
kei is onaannem\l ijk; 

tsarti . 

dat het eerste en het tweede I id, beschouwd 
in onderling verband, niet anders kunnen be. 
teekenen dan dat de rechter de bevoegdheid 
heeft, bij elke veroordeel ing wegens feiten 
strafbaar gesteld bij een der in het eerste lid 
genoemde artikelen, de openbaarmaking van 
zijne uitspraak te gelasten maar dat hij tot 
het geven van dezen last verplicht is zoo dik
wijls een overtreder binnen vijf jaren nadat 
eene veroordeeling wegens een der in het 
eerste lid bedoelde strafbare feiten onherroe
pelijk is geworden of de opgelegde boete is 
betaald, andermaal wegens een dier feiten 
wordt veroordeeld ; 

dat deze uitlegging, die gezonden zin heeft, 
met de woorden van art. 42 niet onvereenig• 
baar is• 

dat de beslissing in het bestreden vonnis 
dan ook is juist en het middel ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J. ) 

7 Januari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet 1919 art. 1; Sr. art. 
68.) 

Het bij het eerste middel gedaan beroep 
op schending of verkeerde toepassing van 
art. 68 Sr. mist fe itelijken grondslag, om• 
dat het eerstbedoeld vonn is betrekking had 
op een op 29 Mrt. 1933 begaan feit, ter. 
wijl de t .l.1. in de onderhavige zaak een 
op 28 Sept. 1933 voorgeva llen gebeurtenis 
betrof. 

Uit reg.'s toelichting op zijn beklag 
blij kt, dat dit in werkelijkheid niet steunt 
op art. 68, doch dat daaraan ten grond
slag l igt de geheel buiten da t artikel om
gaande stelling, dat de beslissing van een 
rechtsvraag in een bepaalden zin de mo
gelij kheid uitsluit, dat daarna in een ge• 
lij ksoortig geval ten aanz ien van denzelf. 
den persoon een bes] issing van dezelfde 
rechtsvraag in anderen zin wordt gegeven. 
D ie stelling vindt ook geen steun in eenige 
andere wetsbepaling. 

Req.' s onderneming, uitsluitend daari n 
·bestaande, dat met de in de nijverheid ge• 
bruikelijke werkmethoden buitenslands ge. 
teel de en vandaar ingevoerde bananen 
voor de consumptie geschikt worden ge• 
maakt, geldt niet als een ondernem ing 
van l a ndbouw. Een andere opvatting zou 
in strijd zij n met het spraakgebrui k en 
ook niet overeen komen met de strekking 
van de in art. 1, lid 1, a Arbeidswet 1919 
gegeven uitzondering, terwijl het mede kan 
blijken uit het tweede lid van voornoemcl 
artikel. 

Het tweede lid van art. 1 is niet aldus 
op te vatten, als zou elke handeling t. a. v. 
een landbouwproduct, welke niet valt on• 
der de strikte omschrijving van dat 2e li d, 
die handeling tot een werkzaamheid iu 
een onderneming van landbouw maken. 
Dit 2e lid heeft slechts buiten twijfel wil
len stellen, dat de daar omschreven werk
zaamheden buiten de uitwndering van het 
eerste lid vallen, zulks omdat zij "fabriek-
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matig worden gddreven en zij naar haren 
aa1·d geheel gelijk zijn te stellen met an
dere fabrieken, waarop de ontworpen wet 
van toepassing zal zijn". 

Zooals door req. niet wordt bestreden 
beantwoordt de inrichting op zich zelf aan 
de in art. 2 Arbeidswet gegeven omschrij
ving van "fabriek of werkplaats". 

Op het beroep van A. G. v. d. H., van be
roep directeur, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Rechtbank te Amsterdam 
van 2 October 1934, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een vonnis van het Kan
tongerecht te Amsterdam van 22 Nov. 1933, 
requirant terzake van: ,,als hoofd van eene 
onderneming, waarin arbeid wordt verricht in 
een fabriek, niet zorgen, dat in die inrichting 
op eene plaats, die vrij toegankelijk is voor 
alle arbeiders in die inrichting werkzaam, 
eene gedagteekende en door hem ondertee
kende a rbeidslijst, welke voldoet aan de in of 
krachtens art. 68 der Arbeidswet gegeven 
voorschriften, wordt opgehangen en opgehan
gen blijft, zoodanig dat daarvan gemakkelijk 
kan worden kennis genomen, gepleegd ten 
aanzien van twee personen", met aanhaling 
van de artt. 1, 2, 68 lid 1 aanhef en sub a, 
83, lid 1 en 4 der Arbeidswet 1919; 23 en 91 
Sr., is veroordeeld tot twee geldboeten, ieder 
van vijftig cents, en een vervangende hech
tenis, elk van één dag; (Gepleit door Mr. C. 
J. Goudsmit). 

Conclusie van den Adv. -Gen. van Lier. 

Bij vonnis van de Rechtbank te Amsterdam 
werd - zulks met vernietiging van het in 
eersten aanleg gewezen vonnis, als bewezen 
aangenomen dat requirant te Amsterdam op 
28 September 1933, des voormiddags omstreeks 
9uur 30 minuten als hoofd van een onder
neming tot het verkoopen en tot ve1·koop en 
gebru ik meer geschikt maken van bananen, 
in welke onderneming op dat tijdstip in een 
aldaar in perceel Jacob Catskade 45 gelegen 
besloten ruimte, werklokaal, geen woonvertrek 
zijnde - waar anders dan uitsluitend ten be
hoeve van een a ldaar gevestigde huishoud ing 
placht gewerkt te worden aan en ten behoeve 
van het tot verkoop en gebruik meer gesch ikt 
maken van bananen - arbeid werd verricht, 
bestaande in het uit een verwarmingscel halen 
van gerijpte bananen, door Adam Christiaan 
Milius en Johannes van der Poel, niet heeft 
gezorgd, dat in die inrichting op een plaats, 
die vrij toegankelijk was voor alle arbeiders 
in die inrichting werkzaam, een gedagteeken
de en door hem onderteekende arbeidslijst vol
,:loende aan de in of krachtens art. 68 der 
Arbeidswet 1 919 gegeven voorschriften, was 
opgehangen, zoodanig dat daarvan gemakke-
1 ijk kon worden kennis genomen. 

De Rechtbank oordeelde dat het bewezene 
u itmaakte de overtreding van "Als hoofd van 
eene onderneming, waarin arbeid wordt ver
richt in eene fabr iek niet zorgen, dat in die 
inrichting op eene plaats, die vrij toegankelijk 
is voor a lle arbe iders in die inrichting werk
zaam, eene gedagteekende en door hem onder
teekende arbeidslijst, welke voldoet aan de in 
of krachtens art. 68 der Arbeidswet 1919 ge-

geven voorschriften, wordt opgehangen en op
gehangen blijft, zoodanig dat daarvan gemak
kel ijk kan worden kennisgenomen, gepleegd 
ten aanzien van twee personen". 

Requirant werd veroordeeld tot 2 geldboe
ten ieder van f 0.50, elk te vervangen door 
hechtenis van een dag. 

Tegen deze veroordeeling wordt opgekomen 
met twee middelen, welke luiden: 

I. S . of v. t. van art. 68 Sv. doordien de 
Arr.-Rechtbank te Amsterdam bij vonnis d.d. 
2 October 1934 in zooverre het vonnis van den 
Kantonrechter te Amsterdam d.d. 22 Novem
ber 1933 bevestigde, dat zij het 0 . M. in zijne 
strafvervolging ontvankelijk verklaa1·d heeft, 
zulks ofschoon requirant bij in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis van den Kantonrech
ter te Amsterdam, d.d. 16 Augustus 1933 ter 
zake van hetzelfde feit was ontslagen van 
rechtsvervolging. 

II. S. of/en v. t. van artt. 1, 2, 68 en 83 
der Arbeidswet 1919, doordat de Rechtbank 
heeft strafbaar geoordeeld het verdachte ten 
laste gelegde en door de Rechtbank bewezen 
geoordeelde, zijnde het feit, dat verdachte te 
Amsterdam op 28 September 1933 des voor
middags te 9 uur 30 minuten a ls hoofd van 
een onderneming tot het verkoopen en tot 
verkoop en gebruik meer geschikt maken van 
bananen, in welke onderneming op dat tijdstip 
in een aldaar in perceel J acob Catskade 45 
gelegen ruimte, werklokaal, geen woonvertrek 
zijnde, waar anders dan uitsluitend ten be
hoeve van een aldaar gevestigde huishouding
placht gewerkt te worden aan en ten behoeve 
van het tot verkoop en gebruik meer geschikt 
maken van bananen arbeid werd verricht be
staande in het uit een verwarmingscel halen 
van gerijpte bananen althans soortgelijke ar
beid door A. C. Milius en J. v. d. Poel niet 
heeft gezorgd dat in die inrichting op een 
plaats die vrij toegankelijk was voor alle ar
beiders, in die inrichting werkzaam, een ge
dagteekende en door hem onderteekende ar
beidslijst voldoende aan de in of krachtens a rt . 
68 der Arbeidswet 1919 gegeven voorschriften 
was opgehangen, zoodanig dat daarvan ge
makkelijk kan worden kennis genomen, zulks 
ofschoon de onderneming waarin de arbeid 
werd verricht, was een onderneming van 
landbouw in den zin daaraan in de arbeidswet 
gegeven in art. la, welk artikel werkzaam
heden in ondernemingen van dien aard niet 
als arbeid in den zin dier wet beschouwt en 
de verrichte werkzaamheden zeker niet al& 
werkzaamheden in fabrieken waar de voort
brengselen van landbouw worden verwerkt 
kunnen worden aangemerkt. 

Bij de behandeling van het geding voor de 
Rechtbank is de niet-ontvankelijkheid van het 
Openbaar Ministerie betoogd op grond, dat 
over het in het onderhavig geval telastegeleg
de feit reeds onherroepelijk zou zijn beslist bij 
vonnis van den Kantonrechter te Amste rdam 
d.d. 16 Augustus 1933. 

Omtrent dit verweer overwoog de Rechtbank 
dat dit verweer echter faalt, aangezien - naar 
vaststaat - bij laatstbedoeld vonnis is beslist 
omtrent een door verdachte op 29 Maart 193~ 
begaan feit, terwijl de onderhavige dagvaar
ding een op 28 September 1933 begaan feit 
te I aste legt, zoodat er van eenzelfde feit geen 
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sprake is, al moge op die verschillende data 
ook eenzelfde feitelijk gebeuren hebben plaats
gehad. 

Met het eerste middel wordt thans volge
houden, dat het 0. M. in zijn strafvervolging 
niet-ontvankelijk had behooren te zijn ver
klaard. Zooals uit de aangehaalde overweging 
van de Rechtbank blijkt, heeft requirant zich 
reeds eerder te verantwoorden gehad voor een 
gelijksoortig feit begaan op 29 Maart 1933, en 
is in dat geding een beslissing gevallen bij 
vonnis van 16 Augustus 1933 welke onherroe
pelijk is geworden. Thans is aan de orde het 
feit in de telastelegging omschreven, n.l. het 
op 28 September 1933 niet zorg dragen als 
hoofd van de bedoelde onderneming dat toen 
een arbeidslijst was opgehangen. Over dit ge
beuren kan op 16 Augustus daaraan vóóraf
gaande geen beslissing zijn gegeven, zoodat 
ten onrechte wordt aangevoerd, dat ingevolge 
a rt. 68 Sr. deze ingestelde strafvervolging niet 
zou mogen zijn ontvangen. 

Door het a ndere middel wordt de toepasse
lijkheid van de voorschriften der Arbeidswet 
1919 op requirants onderneming betwist, en 
dat wel op grond dat deze zou zijn een onder
neming van landbouw en ook omdat de ver
richte werkzaamheden niet kunnen worden 
aangemerkt als werkzaamheden in fabrieken, 
waar voortbrengselen van landbouw worden 
verwerkt. 

Bewezen is verklaard, dat requirant is hoofd 
van een onderneming tot het verkoopen en tot 
verkoop en gebruik meer geschikt maken van 
bananen. Uit de gebezigde bewijsmiddelen 
bl ijkt, dat requirant directeur is van de naam
looze vennootschap West-Indische Bananen 
Import Company, en in het perceel, waarin 
deze onderneming gevestigd is, zich 6 cellen 
bevinden, welke door middel van gas ver
warmd worden en waar de bananen worden 
r ijp gestookt om die voor den verkoop en het 
gebruik meer geschikt te maken. 

Krachtens art. 1 der Arbeidswet 1919 wor
den in deze wet de werkzaamheden in een 
onderneming van landbouw, tuinbouw, bosch
bouw of in een veehouderij niet als "arbeid" 
aangemerkt. De R echtbank heeft geoordeeld, 
dat er in dit geval niet gesproken kon worden 
van arbeid in een onderneming van landbouw 
of tuinbouw, daar de bananen immers in West
Indië worden geteeld en in verdachte's onder
nem ing slechts voor de consumptie worden 
geschikt gemaakt. Er zijn in dit geval twee 
afzonderlijke bedrijven n.l. dat in West-Indië 
waar de bananen geteelt en geoogst en geëx
porteerd worden, en het bedrijf, . dat de bana
nen hier te lande ontvangt en kunstmatig tot 
verdere rijpheid brengt om ze in de consump
tie te kunnen brengen. Ik kan deze laatste 
werkzaamheden niet meer beschouwen als be
hoorende tot de land- en tuinbouw. I ets an
ders zou het wellicht zijn, indien aan een 
landbouw- of tuinbouwbedrijf een daartoe be
hoorende afdeeling zou zijn toegevoegd, voor 
den verkoop en in omloop brengen van de 
voortbrengselen van dat bedrijf (vergelijk arr. 
H. R. 18 F ebr. 1918 W. 10246, N. J. 1918, 
375 en 26 Mei 1930 W. 12161, N. J . 1930, 
1 237 ) maar een dergelijk bedrijf zou dan één 
onderneming uitmaken en zou dan ook niet 
noodig hebben de bananen kunstmatig tot rijp
heid te brengen. Dit laatste lijkt mij juist 

noodig, omdat de producten nog voor zij ge
heel rijp zijn, worden onttrokken aan het land
bouw- of tuinbouwbedrijf en geëxporteerd 
worden.Ik vereenig mij daarom met de opvat
ting van de Rechtbank, dat de in de telast
legging omschreven werkzaamheden niet zijn 
werkzaamheden in een onderneming van land
of tuinbouw. 

Ook is er bezwaar tegen gemaakt, dat de 
R echtbank heeft aangenomen, dat de werk
zaamheden in requirants onderneming ver
richt, zijn aan· te merken, als werkzaamheden 
in een fabriek, waarin voortbrengselen van 
het landbouwbedrijf worden verwerkt. In het 
vonnis is overwogen dat verdachte's onderne
ming dan ook een typisch voorbeeld vormt 
van de bij art. 1 lid 2 sub a der Arbeidswet 
1919 bedoelde ondernemingen, die voortbreng
selen van het landbouwbedrijf verwerken, als
mede van. een "fabriek" als bedoeld bij art. 
2 lid 1 sub a dier wet, waar voorwerpen of 
stoffen tot verkoop of gebruik geschikt ge
maakt worden. 

Dit bezwaar acht ik gegrond. ,,Verwerken" 
is werkende verbruiken en tot iets anders ma
ken (zie art. 1 sub 2a), dit heeft in requirants 
onderneming niet plaats; de bananen worden 
niet tot iets anders "verwerkt". De werkzaam
heden strekken tot het doen rijpen van de 
bananen, om ze ook als bananen te kunnen 
verkoopen, en deze worden verricht in een 
fabriek of werkplaats in den zin der wet, om
dat daar pleegt gewerkt te worden ten be
hoeve van het afwerken of op andere wijze 
tot verkoop of gebruik geschikt of meer ge
schikt maken van de bananen (art. 2 sub a), 
en dergelijke werkzaamheden zijn "arbeid" in 
den zin van art. 1 der wet . Het komt mij dus 
voor, dat de Rechtbank ten onrechte art. 1 sub 
2a op deze onderneming toepasselijk heeft ge
acht, maar dit behoeft niet tot cassatie der 
uitspraak te leiden, daar de beslissing gedra
gen wordt door het ook toegepaste art. 2 
sub la. 

Met de bes! issing, dat op requirants onder
neming de bepalingen van de Arbeidswet 1919 
van toepassing zijn, vereenig ik mij en con
cludeer mitsdien tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Donner; 
Gelet op de middelen van cassat ie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lu i
dende: (zie conclusie ) ; 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, ten laste 
van requirant overeenkomstig de dagvaarding 
is bewezen verklaard, dat hij enz. (zie con
clusie); 

dat de Rechtbank daarbij requirants beroep 
op de niet-ontvankelijkheid van het 0. M. uit 
hoofde van het fe it, dat over het in het onder
hav ige geval telastegelegde feit reeds onher
roepelijk zou zijn beslist, heeft verworpen, 
zulks uit overweging: 

,,dat dit verweer echter faalt, aangezien -
naar vaststaat - bij laatstbedoeld vonnis is 
beslist omtrent een door verdachte op 29 
Maart 1933 begaan feit, terwijl de onder
havige dagvaarding een op 28 September 1933 
begaan feit telastelegt, zoodat er van eenzelfde 
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feit geen sprake is, al moge op die verschil
lende data ook eenzelfde feitelijk gebeuren 
hebben plaats gehad;" 

dat de Rechtbank voorts heeft verworpen 
het namens requirant gevoerde betoog, dat het 
telastegelegde feit niet strafbaar wu zijn op 
grond, dat het hier zou betreffen werkzaam
heden in een onderneming van landbouw, die 
niet vallen onder het begrip arbeid van art. 
1 der Arbeidswet 1919, te dien aanzien over
wegende: 

"dat de Rechtbank mét den Kantonrechter 
van oordeel is, dat er in het onderhavige ge
val niet gesproken kan worden van arbeid in 
een onderneming van landbouw of tuinbouw, 
daar de bananen immers in West-Indië wor
den geteeld en in verdachte's onderneming 
slechts voor de consumptie geschikt gemaakt; 

"dat verdachte's onderneming dan ook een 
typisch voorbeeld vormt van de bij art. 1 lid 2 
sub a der Arbeidswet 1919 bedoelde onder
nemingen, die voortbrengselen van het land
bouwbedrijf verwerken, alsmede van een "fa
brièk" als bedoeld bij art. 2 lid 1 sub a dier 
wet, waar voorwerpen of stoffen tot verkoop 
of gebruik geschikt gemaakt worden; 

,,dat de raadsman bij zijn pleidooi het ver
ven van kaas terecht gerangschikt achtte onder 
laatstgemelde wetsbepaling, aangezien die 
kaas een zekere kunstmatige bewerking onder
gaat, doch in het onderhavige geval dan nog 
met meer klem van een kunstmatige bewer
king van bananen kan worden gesproken, daar 
die vruchten in verdachte's onderneming met 
technische middelen met name in door een 
gasvlam op vereischte temperatuur gebrachte 
cellen tot rijpheid brengen voor de consumptie 
worden gereed gemaakt;" 

Ten aanzien van de voorgestelde middelen 
van cassatie: 

dat het eerste middel feitelijken grondslag 
mist, omdat - blijkens het vonnis van de 
rechtbank - het vonnis van den kantonrechter 
d.d. 16 Augustus 1933 betrekking had op een 
op 29 Maart 1933 begaan feit, terwijl de 
telastelegging in de onderhavige zaak betrof 
een op 28 September 1933 voorgevallen ge
beurtenis; 

dat trouwens requirant bij de toelichting tot 
dit middel heeft toegegeven, dat een beroep 
op art. 68 Sr. niet zou opgaan, indien bij het 
eerste vonnis, evenals thans bij het tweede 
vonnis, een veroordeeling ware uitgesproken, 
maar slechts geldt, nu bij het eerste vonnis 
een ontslag van rechtsvervolging was gege
ven; dat hieruit echter blijkt - waar art. 68 
elke herhaalde beslissing, va.n welken aard 
ieder op zichzelf ook, wraakt - dat requi
rants beklag in werkelijkheid niet steunt op 
art. 68, doch daaraan ten grondslag ligt de 
geheel buiten dat artikel omgaande stell ing, 
dat de beslissing van een rechtsvraag in een 
bepaalden zin de mogelijkheid uitsluit, dat 
daarna in een gelijksoortig geval ten aanzien 
van denzelfden persoon een beslissing van de
zelfde rechtsvraag in anderen zin wordt gege
ven; dat die stelling, evenmin als in art. 68 
voornoemd, in eenige andere wetsbepaling 
steun kan vinden; 

dat het eerste middel dus moet worden ver
worpen; 

dat bij het tweede middel wordt gesteld, dat 
L. 1935. 

requirants bedrij f is een onderneming van 
landbouw en mitsdien de daarin verrichte 
werkzaamheden - ook al beantwoordt de 
plaats van verrichting aan de omschrijving 
van "fabriek of werkplaats" van art. 2 - niet 
vallen onder het begrip "arbeid" van de Ar
beidswet 1919; 

dat echter requirants onderneming, uitslui
tend daarin bestaande, dat met in de nijver
heid gebruikelijke werkmethoden buitenslands 
geteelde en vandaar ingevoerde bananen voor 
de consumptie geschikt worden gemaakt, niet 
kan gelden als een onderneming van land
bouw; 

dat een andere opvatting in strijd zou zijn 
met het spraakgebruik en ook niet zou over
eenkomen met de strekking van de in art. 1, 
lid 1, onder a der Arbeidswet 1919 gegeven 
uitzondering; 

dat dit laatste mede kan blijken uit het 
tweede lid van voornoemd art. 1; 

dat weliswaar aan requirant kan worden 
toegegeven, dat de onderhavige werkzaam
heden niet vallen onder de omschrijving van 
het tweede lid; dat echter dit lid niet aldus 
is op te vatten, als wude elke handeling ten 
aanzien van een landbouwproduct, welke niet 
valt onder de strikte omschrijving van dat 
tweede lid, die handeling tot een werkzaam
heid in een onderneming van landbouw ma
ken, maar dit tweede lid slechts buiten twijfel 
heeft willen stellen, dat de daar omschreven 
werkzaamheden buiten de uitwndering van 
het eerste I id vallen, zulks omdat zij "fa
briekmatig" worden gedreven en zij naar ha
ren aard geheel gelijk zijn te stellen met 
andere fabrieken, waarop de ontworpen wet 
van toepassing zal zijn"; dat uit het voren
staande volgt, dat ook een geval als het on
derhavige, hetwelk in het evengenoemde op
zicht met de in het tweede lid uitdrnkkelijk 
vermelde geheel op één lijn staat, naar de uit 
het artikel in zijn geheel blijkende strekking 
- en in overeenstemming met het spraakge
bruik - buiten de uitzondering van het eerste 
lid onder a valt; 

dat dus ook het tweede middel niet tot cas
satie kan leiden; en - nu, zooals door requi
rant niet wordt bestreden, de inrichting op 
zichzelf beantwoordt aan de in art. 2 der Ar
beidswet gegeven omschrijving van "fabriek 
of werkplaats", - terecht art. 68, lid 1 der 
Arbeidswet toepasselijk is geoordeeld; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

10 Januari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet art. 10.) 

Dit artikel, de nietigverklaring van de 
inschrijving van een merk toestaande, wan
neer dit den naam of de firma van een 
ander bevat, strekt om verwarring t. a. v. 
de herkomst de onder het merk verhan
delde waren te voorkomen. 

Het is aannemelijk, dat de wetgever 
daarbij niet uitsluitend heeft gedacht aan 
opneming van eens anders handelsnaam in 
zijn geheel, doch ook aan opneming van 
dien naam met zoodanige verkorting, dat 
daarbij genoemde verwarring niettemin 
te duchten is. 

2 
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Swift and Company Ine., te Kentucky, 
e ischeres, adv. Mr. A. E. J . Nysingh, geple it 
door Mr. W. J alink, te Rotterdam, 

tegen: 
de N.V. Zeepfabrieken Y/h de Haas & van 
Brero, te Apeldoorn, verweerster, adv. Mr. 
J. P. G. van Velzen. 

Adv. -Gen. Wij nveldt nam de volgende con
clusie: 

Eischeres in cassatie, ook in eersten aanleg 
eischeres, heeft bij inleidende dagvaarding ge
steld, dat in de registers van het Bureau voor 
den Industrieelen E igendom op 7 Maart 1923 
ten name van K. de H aas en A . van Brel"O 
voor de waar: ,,waschmiddelen, waschprepara
ten, waschbenood igdheden {met inbegrip van 
zeep, to iletartikelen en chloor), zu iveringsmid
delen, ontsmettingsmiddelen, reukwaters , poets
pomade en andere poetsmiddelen", is inge
schreven het woordmerk "Swift", terwijl op 
26 April 1927 in die register de overgang 
van dat merk op thans verwe r ter is aange
teekend. 

Verder zegt die dagvaarding, dat het woord
merk Swift den handelsnaam van eischeres 
bevat, welke e ischeres rechtmatig voert en 
dat wel reeds vroeger dan die bedoelde in
schrijving plaats h ad. Zij verlangde dus nietig
verklaring der inschrijving. 

De Rb. te Zutphen verklaarde bij haar von
nis van 17 Nov. 1932 {Industr. Eig. , bijbl ad 
1933, blz. 20) , dat het ingeschreven merk den 
naam van e ischeres bevat en dat de verweer
ster niet tot die inschrij ving gerechtigd was. 

In hooger beroep vernietigde het Hof te 
Arnhem op 14 Maart 1934 {W. 12766, 2; 

. J. 1934, blz. 754; Ind. Eig., bijbl ad 1934, 
blz. 100) deze uitspraak en ontzegde de vorde-
ring. · 

Hiertegen stelt e ischeres in cassatie als mid
del: 

S. of v. t. van art. 10 der Merkenwet i. v. m . 
de artt. 1, 3, 4 en 9 dier Wet, 1401, 1402 en 
1403 B. W. , 337 Sr., 48 Rv., 1, 2, 3, 4 en 5 
van de Handelsnaamwet 1921, S. 842, door 
het door de Rb. gewezen vonnis te vernietigen 
en de oorspronkelijk ingestelde vordering te 
ontzeggen, zulks op deze overwegingen: 

dat geïntimeerde bij dagvaarding niet heeft 
gesteld, dat haar handelsnaam zou zijn " Swift", 
en zij blijkens de in 't geding zijnde aanbiedin
gen zich steeds noemt Swift and Company, met 
welke feiten de later in het proces opgewor
pen be"vering, dat "Swift" w è l h aa r hande ls
naam zou zijn, in strijd is, zoodat hierop niet 
kan worden ingegaan; 

dat voorts terecht door appell ante is be
toogd, dat haar ingeschreven handelsmerk 
,,Swift" geensz ins den naam "Swift and Com
pany" bevat in den zin van art. 10 der l\ier
kenwet, welk bevatten immers medebrengt, 
dat de naam in zijn geheel zonder een ige af
wijking in het merk moet zijn opgenomen; 

ten onrech te, 
a. omdat deze opvatting van het woord "be

vatten" in art. 10 der Merkenwet is onjuist, 
immers in den zin dier bepaling een ingeschre
ven merk den naam van een ander bevat, zoo
dra het meest kenmerkende gedeelte van zoo
danigen naam in het merk voorkomt, 

b. omdat het H of het begrip " naam" in 
gemelde wetsbepaling onjuist heeft verstaan, 
door te besli sen, dat in het onderhavige ge
val , daartoe mede behooren de woorden "and 
Company", terwijl integendeel ten aanzien 
van vennootschappen en/of rechtspersonen der
gelijke toevoegingen, welke op het rechts
karakter betrekking hebben niet tot den 
,,naam" behooren. 

Het gesch il betreft dus alleen de uitlegging 
van art. 10 der Merkenwet, dat voor zoover 
hier van belang een vorderingsrecht tot nie
tigverklaring geeft, indien het ingeschreven 
merk den naam of de firm a van een ander 
bevat. 

Ik geef dit a rtikel hier op deze wijze weet· 
om daa rmede dadel ij k te kennen te geven, 
dat ik van oordeel ben dat dit artikel twee 
streng te scheiden mogelijkheden bevat bij het 
instell en der vordering tot nietigverkla ring, 
n.l. wanneer het ingeschreven merk: a. geheel 
of gedeeltelij k in hoofdzaak overeenstemt met 
dat, waarop een ander voor dezelfde soort van 
waren recht heeft, b. wanneer het den naam 
of de f irma van een ander bevat. 

Bij het stell en van de vraag of het merk 
den naam {of firma) van een ander bevat, is 
het dus overbodig te vragen naar geheele of 
gedeel telijke overeenstemming en naar de 
soort van waren. H et vereischte voor de vor
dering sub b bedoeld is alleen, dat het den 
naam van een ander bevat. 

Waar bij de vordering sub a gesproken 
woi·dt van overeenstemming in hoofdzaak, 
moet, nu dit niet het geva l is bij de vordering 
sub b, daaruit worden afgeleid , dat die naam 
volkomen gelijkluidend moet zijn, geen af
wijkingen vertoonen . 

In dien zin vat ik dan ook Uw beschikking 
van 14 April 1930 {W. 12143, 2, N. J. 1930, 
blz. 1354) op, in de zaak Geskus-Gesco, waarin 
Uw coll ege, daarbij de conclusie van den 
Proc.-Gen. overnemend besl iste: 

" dat de woorden van art. 10 der Merkenwet 
duidelijk zijn, en deze vorderen, dat het merk 
,,den naam of firma van een ander bevat", 
waaronder gelijk het Hof te recht aanneemt, 
en kei is te verstaan de naam of firma van een 
ander zonder eenige afwijking". 

Ik kan dan ook n iet toegeven, dat bij deze 
opvatting de beteekenis van art. 10 aanmerke
lijk zou verslapt worden. 

In de eene vorder ing wordt merk tegenover 
merk gesteld, in de andere merk tegenover 
naam. De eischen voor die tweede vordering 
zij n blijkens do woorden dor wet stren ge r. B e
zwaar kan dit ook niet veel opleveren, want 
een misbruik van den naam, dat n iet door 
art. 10 der Merkenwet beschermd wordt, ka n 
m. i. toch nog in bepaalde omstandigheden be
streden worden met een vordering uit art. 
1401 B. W. 

Ik kan daarom niet medegaan met het be
toog van den geachten ple iter voor eischeres, 
die ook het verschi l van bescherming va n 
merk en naam niet uit het oog verliest, maar 
toch die stelling verdedigt, dat e r sprake is 
van inbreuk op naam, wanneer het kenmer
kend gedeelte van d ien naam zonder afwijking 
is opgenomen in het merk. Deze beperking is 
m. i. in de wet niet te lezen. 

Op zeer duidelijke wijze heeft de raadsman 
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bij pleidooi de geschiedenis van art. 10 der 
wet, ontleend aan de Kamerstukken, uiteen
gezet. De vraag welke ons hier bezig houdt is 
in die geschiedenis niet besproken, en daarom 
lijkt het mij onjuist, nu de woorden der wet 
duidelijk zijn , daarin argumenten te zoeken 
voor hare beantwoording in welken zin ook. 
Men heeft toen die moeilijkheid niet aange
voeld. 

Het Hof stelt feitelijk vast, dat de naam van 
eischeres is, ,,Swift and Company" en zegt 
dat dus "Swift" niet haar handelsnaam is. 
Volgens eischeres doet dit er niet toe, en is de 
toevoeging "and Company" niet een naams
verrijking, maar om aan te geven, dat zij een 
vennootschap is. Nu meen ik, dat het ten deze 
na de fe itelijke vaststelling door het Hof, dat 
de naam luidt "Swift and Cornpany", er niet 
toe doet, om welke redenen die naam aldus is 
samengesteld, maar dat met het Hof gezegd 
moet worden, dat nu eenmaal eischeresse's 
naam aldus luidt, die naam in het merk niet 
voorkomt. 

Eischeresse wees er bij pleidooi op, van hoe 
geringe beteekenis art. 10 der Merkenwet zou 
worden, wanneer b.v. reeds de verpl ichte toe
voeging van N . V. (Naamlooze Vennootschap) 
bij een naam aan ieder het mogelijk zou ma
ken den naam dier N. V. zonder die letters to 
voeren. Het staat zeer te bezien of dit moge
lijk zou zijn, want er zijn nog versch ill ende 
andere wegen om een dergelijke handeling 
tegen te gaan, maar dit neemt niet weg, dat 
art. 10 der wet alleen verbiedt den naam, dus 
m . i. den geheelen naam, in een merk te voe
ren. 

AI kent de wetgeving niet een volledig 
rncht op naam, zoo bieden art. 1401 B. ,V. , 
art. 337 Sr., art. 5 Handelsnaamwet en ook 
art. 10 Merkenwet versch illende mogelijkheden 
tot bescherming. 

Het bezwaar van eischeresses raadsman ge
voel ik te minder, wanneer ik de gevolgtrek
king uit zijn systeem maak, dat niemand eens 
anders naam - zelfs niet gedeeltelijk - in 
een merk zou mogen gebruiken. Di t zou voor 
vele merken fnuikend zijn, n.l. vooral bij 
woorden, welke behalve dat zij als naam ge
bruikt worden, in het dagelijksch leven een 
begrip voorstellen. Een voorbeeld behoef ik 
niet ver te zoeken. Eischeresse's naam is in 
het hoofdbestanddeel ontleend aan zekeren 
Swift. Swift is echter een gewoon bijv. naam
woord in het Engelsch. Nu kan toch niemand 
beweren, dat, daardoor het woord Swift verder 
uit het merkenrecht gebannen zou zijn. Dit is 
zeker niet de bedoeling van art. 10, wanneer 
wij daarnaar ten minste - naast de woorden 
van de bepaling - nog vragen moeten. Art. 
10 beschermt den naam, maar dan ook alleen 
wanneer het woord uitsluitend als naam wordt 
gebezigd. Niets wijst er op, dat "Swift" in 
verweerders merk ontleend is aan eischeresse's 
naam "Swift and Company". 

Intusschen begeef ik mij hiermede te veel 
op het terrein der feiten . 

Ik ben van meening, dat het Hof de juiste 
uitlegging aan art. 10 der Merkenwet heeft 
gegeven, en concludeer dus tot verwerping van 
het beroep en veroordeel ing van eischeres i 11 

de kosten dezer procedure. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voor zoover in cassatie van belang, 

uit het bestreden arrest blijkt, dat de eische
res tot cassatie - Swift and Company - bij 
inleidende dagvaarding heeft gesteld, dat het 
op 7 Maart 1923 in de registers van het Bu
reau voor den Industrieel en Eigendom inge
schreven woordmerk "Swift" voor waschmid
delen enz., hetwelk is overgegaan op de ver
weerster in cassatie - de Haas & van Brero 
-, haar handelsnaam bevat en zij dezen naam 
reeds vóór die inschrijving rechtmatig voerde; 
dat zij hierdoor in het gebruik van haar han
delsnaam wordt belemmerd en er verwarring 
wordt geschapen, weshalve zij nietigverkla
ring der inschrijving, met nevenvorderingen, 
heeft gevraagd; 

dat de Haas & van Brero heeft betwist, dat 
haar woordmerk "Swift" den handelsnaam 
van Swift and Company bevat, daar van een 
volkomen overeenstemming geen sprake is, ter
wij l zij ook het verder gestelde heeft ontkend; 

dat de Rb. te Zutphen bij vonnis van 17 Nov. 
1932 a ls vaststaande heeft aangenomen, dat 
Swift and Company haar naam reeds vóór de 
inschrijving van het merk " Swift" heeft ge
voerd, en voorts heeft beslist, dat dit merk 
zonder eenige afwij king gelijkluidend is aan 
het integreerend deel van den naam van Swift 
and Company, waarvan de verdere toevoeging 
,,and Company Ine." in het geheel geen on
derscheidend karakter draagt; 

dat in hooger beroep het Hof te Arnhem bij 
het bestreden arrest op de in het hierna te 
vermelden middel van cassatie opgenomen 
overwegingen het vonnis der Rb. heeft ver
nietigd en de ingestelde vordering heeft ont
zegd; 

0. dat als middel van cassatie wordt opge
worpen: enz., zie conc] usie; 

0. aangaande dit middel: 
dat art. 10 der Merkenwet, de nietigverkla

ring van de inschrijving van een merk toe
staande, wanneer dit merk den naam of de 
firma van een ander bevat, strekt om ver
warring ten aanzien van de herkomst der onder 
het merk verhandelde waren te voorkomen; 

dat het aannemelijk is, dat de wetgever, be
palende dat voornoemd wetsvoorschrift kan 
worden toegepast in geval het merk den naam 
of de firma van een ander bevat, daarbij niet 
uitsluitend heeft gedacht aan opneming van 
eens anders handelsnaam in zijn geheel, doch 
ook aan opneming van d ien handelsnaam met 
zoodanige verkorting, dat daarbij genoemde 
verwarring niettemin te duchten is; 

dat het aangevoerde middel is gegrond; 
Vernietigt het bestreden arrest; 
Verwijst de zaak naar het Hof te Arnhem 

ten einde met inachtneming van dit arrest 
verder te worden behandeld en beslist; ; 

Veroordeelt de verweerster in de kosten op 
de cassatie gevallen (salaris f 450). 

(W.) 
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10 Januari 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 242.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een gemeentebegroot ing, 
nu de Raad geweigerd heeft te besluiten 
tot invoering van een straatbelasting, en 
in plaats daarvan de opcenten op de perso
neele belasting, die reeds tot 200 waren 
opgevoerd, nog heeft willen verhoogen, 
waardoor deze 270 zouden moeten beloo
pen. Een opvoering dezer opcenten boven 
de 200 ter vermijding eener straatbelasting 
kan slechts worden toegestaan, wanneer de 
opbrengst dezer belasting zoo gering moet 
worden geacht, dat zij de kosten en den 
omvangrijken arbeid, aan de invoering 
van de heffing verbonden, niet rechtvaar
digt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Alblasserdam tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land van 24/30 Juli 1934, N°. 8447/11, 3• Af
deeling G. S. N°. 138/1, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan de begrooting voor het dienst-
jaar 1934 dier gemeente; · 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 12 
December 1934, N°. 588; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Biunenlandsche Zaken van 7 Januari 1935, 
No. 29982, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land bij besluit van 24 Juli 1934, G. S. N°. 138/1, 
hunne goedkeuring hebben onthouden aan de 
begrooting der gemeente Alblasserdam voor het 
dienstjaar 1934, uit overweging, dat deze be
grooting voor het dienstjaar 1934 na eene eerste 
correctie een tekort op de gewone huishouding 
der gemeente vertoonde van f 29.400.-, terwijl 
aan crisisuitgaven moest worden uitgestooten 
een bedrag van ruim f 199.000.- ; dat derhalve 
zooveel mogelijk naar beperking van uitgaven 
en opvoering van inkomsten moest worden ge
streefd ; dat hun college mitsdien verschillende 
maatregelen verlangde, o. m. invoering van een 
straatbelasting tot goedmaking van 50% der 
voor onderhoud, verlichting enz. der straten 
geraamde uitgaven, volgens eene berekening van 
het gemeentebestuur in totaal ongeveer 
f 10.000.- bedragende ; dat de raad heeft ge
weigerd tot de invoering van eene straatbe
lasting over te gaan ; dat door de overigens ge
nomen maatregelen het tekort op de gewone 
huishouding der gemeente is gedekt, en het aan 
crisisuitgaven uitgestooten bedrag, nà eene aan
vankelijke verhooging tot f 227.250.-, vermin
derd kon worden met een bedrag van f 22.919,06 
en alzoo gesteld op f204,330.94 ; dat derhalve 
ook thans nog de uit eene straatbelasting te 
verkrijgen inkomst niet kan worden ontbeerd ; 
dat de begrooting zonder raming van zoodanige 
inkomst niet geacht kan worden in overeen
stemming te zjjn met een juist financieel be
leid; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat een 
groot aantal maatregelen in de jaren 1932 tot 
en met 1934 door hem is gemomen, om het be
grootingsevenwicht zooveel mogelijk te bena
deren ; dat op de uitgaven werd bezuinigd; 

dat t en aanzien van de ontvangsten reeds i 
1932 werd overgegaan tot heffing van 200 op
centen op de hoofdsom der personeele be.lasting, 
100 opcenten op de hoofdsom dPr gemeente
fondsbehsting, met plaatsing der gemeente 
in de derde klasse, 80 opcenten op de hoofd
som der grondbelasting voor de gebouwde 
eigendommen , 20 opcenten op de hoofd
som der grondbelasting voor de ongebouw
de eigendommen en 50 opcenten op de hoofd. 
som der vermogensbelasting; dat voorts in 
1933 werd overgegaan tot heffing van eene ver
makelijkhedenbelasting en in 1934 tot vaststel
ling van nieuwe verordeningen voor de heffing 
van aanmerkelijk verhoogde schoolgelden , 
hondenbelasting en secretarieleges ; dat het ge
meentebestuur zich zijne groote verantwoorde
lijkheid voor een juist financieel beleid steeds 
ten volle bewust is geweest ; dat aan alle geno
men maatregelen thans nog zou moeten worden 
toegevoegd heffing eener belasting, als bedoeld 
in artikel 280 der gemeentewet, waardoor eene 
billijke bijdrage wordt verkregen in de in dit 
artikel genoemde kosten, eene bijdrage, welke 
blijkens nader door Gedeputeerde Staten ver
strekte inlichtingen ten minste 50% zon moeten 
bedragen van deze kosten ad f 10.000.-, zoo
dat de opbrengst op ten minste f 5000.- zou 
zijn te stellen : dat hij hiertegen ernstig bezwaar 
heeft ; dat de uitzonderlijke moeilijke positie, 
waarin vrijwel alle ingezetenen der gemeent e 
Alblasserdam ten gevolge van de langdurige 
economische crisis verkeeren, heffing van eene 
straatbelasting onmogelijk maakt ; dat, aan
gezien de werkloosheid in de scheepsbouw- en 
metaaliridustrie veel grooter is dan in schier 
elke andere ondernemingssoort en de arbeiders 
zoowe als de andere bevolkingsgroepen als 
industriëelen, huiseigenaren , kleine vakpatroons, 
handelaren, winkeliers enz. hun inkomen vrijwel 
geheel aan deze bron ontleenden, het voor de 
hand ligt, dat de bevolking dezer gemeente 
daardoor veel ernstiger wordt getroffen dan 
zulks met die van verreweg het grootste aantal 
der andere door plaatselijke werkloosheid ge
troffen gemeenten het geval is ; dat eene zoo 
sterke verschuiving naar beneden der inkomens 
van alle klassen der bevolking en eene zoo be
langrijke daling, zoowel van het gemiddelde 
inkomen per aanslag als van het totaalbedrag 
der zuivere inkomens, zooals zich te Alblasser
dam voordoet, naar zijne overtuiging in geen 
of slechts zeer enkele andere gemeenten des 
Rijks zullen kunnen worden waargenomen ; 
dat, wanneer daarbij nog in aanmerking worden 
genomen de hooge levensstandaard te dezer 
plaatse en de vele direct e en indirecte belastin
gen en heffingen, waaronder de ingezetenen 
reeds gebukt gaan, het dan geen nader betoog 
zal behoeven, dat toevoeging daaraan van eene 
straatbelasting, te heffen van de eigenaren van 
gebouwen en erven, die door de belangrijke 
waardedaling hunner eigendommen en door de 
moeilijkheden, waarin hunne huurders verkee
ren , reeds zeer zwaar zijn getroffen, een nog 
ondragelijker toestand zal doen ontstaan en 
deswege onmogelijk moet worden geacht ; dat 
het gevaar lang niet denkbeeldig is en naarmate 
de belastingen toenemen, steeds grooter wordt, 
dat een aantal der hoogstaangeslagenen de ge
meente zal gaan verlaten om zich te vestigen in 
gemeenten, waar de belastingen minder hoog 



21 JO JANUARI 1935 

zijn en waar hun en hunne gezinnen in cul tu
reel opzicht meer wordt geboden ; dat hij hier
mede in het bijzonder het oog heeft op indus
triëelen, die in normale tijden uit hunne hier 
gevestigde ondernemingen hun welvaart putten 
en uiteraard dan ook aan Alblasserdam als 
woonplaats de voorkem geven; dat heffing 
eener belasting krachtens artikel 280 der gemeen
tewet onder de tegenwoordige abnormale om
standigheden niet ten doel heeft eene bijdrage 
te verkrijgen in de kosten van onderhoud en 
verlichting der wegen, doch uitsluitend middel 
is tot het nog meer benaderen van het verstoor
de begrootingsevenwicht : dat ter bereiking van 
dit evenwicht van alle ingezetenen naar ver
schillende grondslagen reeds zoo vele en zoo 
hooge bedragen geheven worden, dat de bijdrage 
voor het gebruik van de openbare straten enz. 
kan worden geacht daarin reeds te zijn verre
kend, zoodat invoering van eene afzonderlijke 
belasting daarvoor ook uit dezen hoofde ver
werpelijk is ; dat de in de laatste jaren sterk 
toenemende onderhoudskosten en de in 1931 
uitgevoerde bestratings- en 1,,sphalteeringswer
ken niet voortvloeien uit het gebruik, dat daar
van door de ingezetenen wordt gemaakt, doch 
een noodzakelijk gevolg zijn van het steeds 
toenemend - en thans zeer belangrijk - inter
locaal en interprovinciaal verkeer door de ge
meente; dat eene uitkeering uit het Rijkswegen
fonds ter bestrijding van de toegenomen onder
houdshosten dezer wegen een rechtvaardiger, 
meer met de practijk en billijkheid rekening 
houdende oplossing ware, dan verhaal van een 
deel dezer kosten op ingezetenen, die aan de 
bedoelde lastenvermeerdering goeddeels on
schuldig zijn ; dat bij gelijke verdeeling van alle 
crisislasten over het geheele N ederlandsche 
volk naar ieders draagkracht, de bevoorrechte 
positie, welke een aantal gemeenten thans in
neemt, een einde zou nemen en in de door de 
crisis het ergst getroffen gemeenten als Alblas
serdam, welker ingezeteten het toch reeds zoo
veel moeilijker hebben dan de elders woonach
tigen, niet de hoogst mogelijke belastingen naar 
alle grondslagen zouden behoeven te worden 
geheven, doch integendeel eenige verlichting in 
den tegenwoordigen ondragelijken toestand zou 
zijn te verwachten; dat de bezwaren tegen het 
tegenwoordige stelsel van financiering der cri
sislasten thans blijkbaar ook ingezien worden 
door de Regeering ; dat wettelijke voorzieningen 
in uitzicht gesteld zijn ter zake van instelling 
van een werkloosheidssubsidiefonds en de ver
deeling van de middelen van dit fonds over de 
gemeenten ; dat hij bezwaarlijk kan aannemen, 
dat, met de veranderde regeling voor de finan
ciering der crisislasten in het verschiet, nog 
kan worden geëicsht, de groote geldelijke moei
lijkheden der gemeente en van hare ingezetenen 
nog te gaan vergrooten door instelling van eene 
straatbelasting ; 

0. dat, al moge de belastingdruk in de ~e
meente Alblasserdam reeds zeer zwaar zÎJn, 
Gedeputeerde Staten van oordeel zijn, dat, ge
let op de financieele positie der gemeente en op 
de gedragslijn, welke onder gelijksoortige om
standigheden pleegt gevolgd te worden, de in
komst uit eene in te voeren straatbelasting 
niet kan worden gemist ; 

dat weliswaar blijkens het aangevoerde in 
de openbare vergadering van de Afdeeling van 

den Raad van State, voor de Geschillen van Be
stuur, waarin over deze zaak verslag is uitge
bracht, de raad er de voorkeur aan zou geven 
in plaats van tot de invoering van eene straat
belasting over te gaan, de opcenten op de per
soneele belasting te verhoogen, zooals dit ook 
in andere gemeenten zou zijn gescheid, doch dat 
blijkens een nader ambtsbericht van Gedepu
teerde Staten, ingewonnen naar aanleiding van 
een schrijven van de voornoemde Afdeeling, 
dit laatste slechts dàn is toegestaan, wanneer de 
opbrengst van eene straatbelasting zoo gering 
moest worden geacht, dat zij de kosten en den 
omvangrijken arbeid, aan de invoering van de 
heffing verbonden, niet rechtvaardigde ; 

dat zulks hier evenwel niet het geval is, 
aangezien de toestand van de wegen in de ge
meente Alblasserdam en de daaraan ten koste 
gelegde bedragen eene heffing, als bedoeld in 
artikel 280 der gemeentewet, alleszins wettigt ; 

dat bovendien om eene gelijke bate, als uit 
zoodanige belasting, te verkrijgen, de opcenten 
op de personeele belasting hier tot 270 zouden 
moeten worden opgevoerd ; 

dat eene dergelijke algemeene belastingver
zwaring Ons niet gerechtvaardigt voorkomt ; 

dat eindelijk voor het dienstjaar, waarom het 
hier gaat, eene verhooging van de opcenten 
der personeele belasting niet me(lr mogelijk zou 
zijn, in tegenstelling met de invoering van eene 
straatbelasting ; 

dat onder deze omstandigheden Gedepu
teerde Staten terecht op den door hun college 
aangevoerden grond aan de begrooting hunne 
goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
{A.B.) 

10 Janua1'i 1935. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. {Ambtenarenwet 
1929 art. 58 le lid. ) 

Het besluit, waarvan beroep, houdende 
eervol ontslag uit zijn betrekking, geno
men, nadat het scheidsgerecht een binden
de beslissing had genomen, kan niet anders 
worden beschouwd, dan als de mededeeling 
van verweerder aan klager, dat gehandeld 
wordt overeenkomstig die bindende beslis
sing van het scheidsgerecht en komt der
halve niet in strijd met één der in art. 58, 
lid 1 der A. W. 1929 bedoelde gronden. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

L . B ., wonende te Rotterdam, klager, in 
persoon ter openbare terechtzitting verschenen, 
bijgestaan door Mr. D. D. van Waardhuizen, 
advocaat te Rotterdam, als raadsman, 

tegen: 
den Directeur van den Gemeentelijken Tele

foondienst te Rotterdam, H. C. A. Boom, wo
nende aldaar, verweerder, in persoon ter openbare 
terechtzitting verschenen, bijgestaan door 
Mr. J. Fruin, advocaat te Rotterdam, als raads
man. 
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De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de door klager 

medegebrachte getuigen J. A. A. Moeken en 
S. Snoeij, beiden wonende te Rotterdam, als
mede de bovengenoemde personen ; 

Wat aangaat de feiten van het twistqeding: 
0. dat de Directeur van den Gemeentelijken 

Telefoondienst van Rotterdam, daartoe ge
machtigd krachtens het Ambtenarenreglement 
dier gemeente, bij besluit van 21 Juli 1934 aan 
L. B., monteur bij den Telefoondienst, met in
gang van 23 September 1934 ontslag heeft ver
leend wegens het in ernstige mate missen van de 
bekwaamheid of ongeschiktheid (kennelijk is 
bedoeld: geschiktheid), noodig voor het be
kleeden van de betrekking ; 

0. dat het Scheidsgerecht voor het Gemeen
tepersoneel (kennelijk te Rotterdam) bij uit
spraak, aan partijen medegedeeld 26 September 
1934 - naar welker inhoud hierbij wordt ver
wezen - heeft uitgesproken, dat het bestreden 
ontslag terecht is verleend, doch dat daarbij 
ten onrechte het praedicaat ,.eervol" en de in 
art. 78, lid 4, van het Ambtenarerueglement 
voorgeschreven uitkeering achterwege zijn ge
laten, en onder meer heeft geadviseerd om, tot 
herstel van B. in dit opzicht geschonden recht, 
alsnog aan het ontslag het praedicaat "eervol" 
toe te voegen ; 

0 . dat voornoemde Directeur hierop, weder
om gemachtigd krachtens opgemeld Ambte
narenreglement, aan vermelden B., onder in
trekking van bovenstaand besluit d.d. 21 Juli 
1934, bij besluit van 18 October 1934 met ingang 
van 23 September 1934 eervol ontslag uit zijn 
betrekking heeft verleend wegens het in ernstige 
mate missen van de bekwaamheid of geschikt
heid, noodig voor het bekleeden van de be
trekking; 

0. dat L . B. van laatstgenoemd besluit tijdig 
is gekomen is beroep en bij klaagschrift op de 
daarbij aangevoerde gronden heeft verzocht 
het besluit van den Directeur van den Gemeen
telijken Telefoondienst, waarbij hem ontslag 
is verleend wegens het in ernstige mate missen 
van de bekwaamheid of geschiktheid, noodig 
voor het bekleeden van zijn betrekking, te 
vernietigen en te verstaan, dat hij in zijn boven
omschreven betrekking dient te worden ge
handhaafd; 

0 . dat verweerder bij contra-memorie op de 
daarbij aangevoerde gronden heeft geconclu
deerd, dat aan klager zijn vordering zal worden 
ontzegd; 

I n re,e,hte: 
0. da.t krachtens art. 76, lid 1, j 0 • de desbe

t reffende algemeene regeling, bedoeld in art . 5, 
lid 2, van het R eglement op den Rechtstoe
stand van het personeel der gemeente Rotter
dam - ingevolge art. 97 daarvan aan te halen 
als "Ambtenarenreglement" - verweerder 
degene is door wien als het bevoegd orgaan 
aan klager, die door hem was benoemd tot 
monteur bij den Gemeentelijken Telefoondienst 
te Rotterdam, eventueel ontslag moest worden 
gegeven; 

0. dat klager enkel het ten deze door verweer
der genomen besluit van 18 October 1934 aan
valt, als zijnde dit in strijd met een der in art. 58, 
lid 1, der Ambtenarenwet bedoelde gronden; 

0 . dat deze Raad evenwel k lager hierin n iet 
kan volgen, doch van meerring is, dat ingevolge 

art. 92, lid 2, van het opgemelde "Ambtenaren
reglement" de beslissing van het Scheidsge· 
recht, voorzoover hierbij werd uitgemaakt• 
dat het ontslag terecht is verleend, als een den 
verweerder bindende beslissing moet worden 
aanvaard en het bestreden besluit dan ook niet 
anders is te beschouwen dan als de mededeeling 
van verweerder aan klager, dat gehandeld 
wordt overeenkomstig die bindende beslissing 
van het Scheidsgerecht ; 

0. dat naar 's Raads oordeel evenmin kan 
worden volgehouden dat verweerder, nu hij bij 
opgemeld besluit het praedicaat "eervol" aa 
klager's ontslag toevoegde, hiermede met eenig 
toepas elijk algemeen verbindend voorschrift 
feitelijk of rechtens in strjjd is gekomen of van 
zijn bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor 
die bevoegdheid is gegeven, zulks reeds op 
dezen grond, dat ingevolge art. 76, lid 4, van 
het Ambtenarenreglement het ten deze krach
tens lid 2, ub d, van dit artikel gegeven ontslag 
al dan niet met het praedicaat eervol mocht 
worden verleend, behoorende zulks derhalve 
tot het "freies Ermessen" van verweerder; 

0. dat mitsdien het door klager ingestelde 
beroep ongegrond behoort t'e worden verklaard ; 

Recht doende in naam der Koningin ! 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A.B.) 

11 Janua1•i 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Grondwet art. 192; Prov. wet art. 
138; Wet 9 Mei 1902 S. 54 art. 15.) 

De Staten der beide betrokken Provin
ciën waren niet gehouden om bij hun be
sluit van 1921 met aanspraak op v,;jdom 
van Rijnland's bundergeld, die de inge
landen van den polder Nieuwkoop en 

oorden tot dusver mochten ontleenen aan 
een accoord van 1394, bevestigd in 1518, 
in verderen omvang rekening te houden 
dan hun blijkens de toen getroffen rege
ling wenschelijk is voorgekomen. 

Het Bestuur van den Polder Nieuwkoop en 
Noorden, waarvan de zetel is te N ieuwkoop, 
eischer tot cassatie van het op 7 December 
1933 door het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
tusschen partijen gewezen arrest, advocaat Mr. 
J. van Kuyk; gepleit door Mr. van den 
Biesen, 

tegen: 
1. het Bestuur van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland, waarvan de zetel is te Leiden, 
2. Mr. H. A. Sypkens, Rentmeester van Rijn
land, wonende te Oegstgeest, verweerders in 
cassatie, advocaat Jhr. Mr. A. K. C. de 
Brauw; gepleit door Jhr. Mr. W. M. de 
Brauw. 

Post alia: 
Nieuwkoop en Noorden voert thans als mid

del van cassatie aan: 
,,S. of v. t. van artt. 121, 188, 190 i. v. m. 

artt. 150, 151, 153 Grondwet, zooals deze bij 
de wetten van 29 November 1917 S. 660-662 
is gewijzigd en op 29 November 1917 S. 663 
is gepubliceerd, zijnde thans de artt. 122, 190, 
192, 151, 152 en 154 der laatstelij k bij wetten 
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van 30 November 1922 S. 642-651 gewijzigde 
en op 9 December 1922 S. 665 gepubliceerde 
Grondwet, art. 138 Provinciale Wet, art. 17 
Wet van 1841 S. 42, thans art. 15 Wet van 
9 Mei 1902 S . 54, artt. 4, 13, 14 en 63 Water
staatswet 1900, art. 23 Wet van 12 Juli 1855 S. 
102, art. 154 Reglement van het Hoogheem
raadschap van Rijnland vastgesteld bij Ko
ninklijk Besluit van 6 Juli 1857 S. 90, artt. 
4, 5 en 11 A. B., art. 48 Rv., artt. 1374, 1888 
en 1895 B. 'vV. en voor woveel noodig de 
daarmede overeenstemmende artt. 1134, 2044 
en 2052 C. C. en artt. 1050, 1784 en 1792 
Wetboek Koning Lodewijk Napoleon, de lex 
23 D. 50. 17 (de Regulis Juris), de leges 3 
prinum, 9 § 1 en 16 D. 2. 15 (de Transactioni
bus), de leges 2, 6, 20 en 23 Codex 2. 4 (de 
Transactionibus) de leges 14 en 16 D. 3. 1 (de 
judiciis), - doordien het Hof heeft beslist dat 
onder de inrichting van een waterschap, welke 
Provinciale Staten bevoegd zijn te wijzigen of 
door een nieuwe te vervangen, behoort de 
regeling van den omslagplicht der ingelanden, 
en mitsdien de Provinciale Staten bevoegd 
heeft geoordeeld tot vervallenverklaring van 
het ten processe bedoelde accoord en door op 
die gronden te beslissen dat eischer tot cas
satie, die op dat accoord zich beriep om zijn 
onverschuldigdheid tot betaling van de in het 
dwangbevel vermelde geldsbedragen aan te 
toonen, vergeefs een beroep doet op het tweede 
lid van art. 154 van het Reglement van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, dat tegen
bewijs toelaat, zulks ten onrechte en op die 
beslissing niet rechtvaardigende gronden, om
dat de Provinciale Staten aan de in den aan
vang van dit middel bedoelde bevoegdheid 
niet die kunnen ontleenen om bedoeld accoord 
vervallen te verklqren, ook al houdt het in 
een regeling van den omslagplicht der inge
landen, daar een zoodanige regeling niet be
hoort tot de "inrichting" van een waterschap, 
zijnde derhalve het besluit der Provinciale 
Staten van 1921 tot vervallenverklaring van 
het accoord niet geldig, kunnende dit besluit 
die vervallenverklaring in elk geval niet tot 
gevolg hebben, - zoodat eischer zich krach
tens art. 154, 2e lid, van meergenoemd Regle
ment van Rijnland, wèl op het accoord heeft 
kunnen beroepen, waaraan niet afdoet dat met 
de vervallenverklaring van het accoord tevens 
een 1·egel ing is getroffen betreffende den om
slagplicht van de ingelanden van den eischen
den polder." 

Ik acht dit middel ongegrond. Omtrent "in
richting" van een waterschap is in de Memo
rie van Toelichting op de Wet van 12 Juli 
1855 S. 102, voorloopster der wet van 9 Mei 
1902 S. 54, de z.g.n. Bevoegdhedenwet, en wel 
betreffende art. 7 dier vroegere Wet (over
eenkomende met art. 38 der tegenwoordige) 
gezegd, dat dit woord, ontleend aan het thans 
als 192 genummerd artikel der Grondwet, 
dient om uit te drukken, dat bij de beoordee
ling der verplichting gelet moet worden op 
het doel, de taak, de bestemming van het wa
terschap, zooals die door de verordening der 
bevoegde macht of door de geschiedenis van 
het waterschap door een volgorde van feiten 
en handelingen zijn aangewezen. Onder het 
doel , de taak, de bestemming nu van het wa-

terschap valt stellig het bewaren - d. i. on
derhouden - van zekere aardwerken, waar
door het water, dat anders wu binnen drin
gen, wordt geweerd, alsmede de uitwatering, 
d. i. het loozen van het water, dat zich binnen 
het waterschapsgebied bevindt. Niet minder 
- zooal niet rechtstreeks - behoort hiertoe 
de verplichting om de voor een en ander be
noodigde gelden op te brengen, de omslag
plichtigheid. Door het accoord van 1394 ver
vallen te verklaren, dat op de genoemde on
derwerpen betrekking had, en den omslag
plicht tegenover Rijnland der landen en wa
teren binnen het ambacht Nieuwkoop, voor 
wover die daarvan bij het accoord waren vrij
gesteld geweest, bij het Reglement van Rijn
land te regelen, deden de Provinciale Staten 
niets anders dan krachtens de Grondwet en de 
Provinciale Wet de inrichting en het Regle
ment van het Hoogheemraadschap van Rijn
land wijzigen. 

Doet hiertegen nu iets af, dat het accoord 
van privaatrechtelijken aard zou zijn geweest, 
gelijk door Nieuwkoop en Noorden is aange
voerd? Daargelaten, dat ik evenmin als het 
Hof de juistheid dezer stelling kan toegeven, 
ben ik van meening, dat deze privaatrechte
lijke aard geenszins zou beletten, dat de in
houd van het accoord behoort tot de "inrich
ting" van het waterschap. Immers onze water
schappen hebben in tal van gevallen een 
privaatrechtelijken oorsprong gehad (zie Kra
nenburg II, uitgave van 1933, blz. 314 en vg., 
Schepel blz. 46 vg.), zoodat ook hun inrich
ting, voor zoover die steunt op hun geschie
denis, hun "historischen aanleg", zooals Sche
pel het uitdrukt, aanvankelijk privaatrechte
lijk is geweest en zij pas op den duur hun 
tegenwoordig publiekrechtelijk karakter heb
ben gekregen. Ook feiten van privaatrechte
lijken aard kunnen dus het doel en de taak 
van een waterschap bepalen en dus tot hun 
,,inrichting" behooren. 

Op deze gronden concludee1- ik tot verwer
ping van het beroep en tot veroordeeling van 
den eischer in de kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat het Hoogheemraadschap van Rijnland 

den van het Hoogheemraadschap deel uitma
kenden polder van Nieuwkoop en Noorden in 
den over 1922 te heffen omslag (zoogenaamd 
bundergeld) heeft aangeslagen voor zekere 
binnen den polder gelegen en te diens name 
op het kohier staande perceelen land en water, 
zulks op grond van het besluit van de Staten 
van de Provinciën Zuid-Holland en Noord
Holland van 20/21 December 1921, waarbij, 
voorzoover thans van bel ang

1 
I. vervallen is 

verklaard het accoord tusscnen het bestuur 
van het ambacht van Nieuwkoop en Dijkgraaf 
en Hoogheemraden van Rijnland, bevestigd in 
1394 door Albrecht van Beieren en in 1518 
door Keizer Karel V, voorzoover daarbij de 
omslagplichtigheid ten behoeve van Rijnland 
van in den polder Nieuwkoop en Noorden 
gelegen landen mocht zijn geregeld, en II. in 
art. 154 van het reglement voor Rijnland een 
nieuwe bepaling is ingevoegd, inhoudende, 
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onder meer, dat vrijdom van omslag tot een 
bedrag van f 1.40 per ha wordt toegekend aan 
de landen en wateren gelegen in genoemden 
polder; 

dat deze tegen het ter zake van voormelden 
aanslag uitgevaardigd dwangbevel in verzet 
is gekomen op grond, dat ondanks voormeld 
Statenbesluit krachtens het bovengenoemd ac
coord voor de aangeslagen perceelen volledi
gen vrijdom van omslagplichtigheid is blijven 
bestaan; 

dat de Arr.-Rechtbank te s-Gravenhage bij 
vonnis van 26 November 1929 ( . J. 1930, 
216, Re8.) dit verzet ongegrond heeft ver
kl aard en in hooger beroep het Hof het vonnis 
heeft bevestigd, na, onder meer, te hebben 
overwogen: 

"dat de Grondwet van 1848 in art. 190 en 
de thans geldende Grondwet in art. 192 aan 
de Provinciale Staten de bevoegdheid geeft 
om met goedkeuring der Koningin in de be
staande inrichtingen en reglementen der wa
terschappen, veenschappen en veenpolders ver
anderingen te maken, waterschappen, veen
schappen en veenpolders op te heffen , nieuwe 
op te richten en nieuwe reglementen voor zoo
danige instellingen vast te stellen, en deze 
zelfde bevoegdheid eveneens in art. 138 der 
Provinciale Wet is toegekend; 

"dat hieruit voortvloeit, dat de Provinèiale 
Staten bevoegd zijn een bestaande inrichtin!f 
van een waterschap hetzij te wijzigen hetziJ 
door een nieuwe te vervangen, zoodat, waar 
tot zoodanige inrichting ronder twijfel ook 
behoort de regeling van den omslagplicht der 
ingelanden, de Provinciale Staten eveneens 
bevoegd zijn een op dat stuk bestaande rege
ling te veranderen of door een nieuwe te ver
vangen; 

"dat het bovenbedoeld accoord inhield een 
regeling van de rechten en verplichtingen van 
de ingelanden van het vrije ambacht Nieuw
koop met betrekking tot de waterloozing van 
de in dat ambacht gelegen gronden en wate
ren in den boezem van het Hoogheemraad
schap van Rijnland en derhalve, nadat de 
polders Nieuwkoop en Nieuwkoop en Noorden 
in 1857 waren getrokken binnen het gebied 
van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 
deel uitmakende van de inrichting van dit 
waterschap, waaraan niets afdoet, dat die 
regeling was neergelegd in een overeenkomst 
tusschen twee ten tijde van het slui ten der 
overeenkomst onafhankelijk van elkaar be
staande lichamen; 

"dat hoewel de vraag of die regeling van 
privaatrechtelijken dan wel van publiekrech
telijken aard was, voor de beslissing van dit 
geding van geen belang is, het Hof van oor
deel is, dat deze regeling ook oudtijds veeleer 
een publiekrechtelijk karakter had, daar zij 
toch getroffen werd tusschen twee rechtsper
sonen , die, als bekleed met een zeker over
heidsgezag, als publiekrechtelijke lichamen 
waren te beschouwen en ter behartiging van 
de hun toevertrouwde belangen bedoelde over
eenkomst met elkaar sloten; 

,,dat bovendien het feit, dat deze overeen
komst in 1394 door den Hertog van Beieren 
en later door K eizer Karel V is bevestigd 
geworden, op het publiekrechtelijk karakter 

daarvan wijst, daar toch zoodanige bevestigin
gen voor een overeenkomst van zuiver pri
vaatrechtelijken aard geen zin hadden; 

,.dat zooals reeds is overwogen, deze rege
ling in elk geval, nadat de polders Nieuwkoop 
en Nieuwkoop en oorden deel zijn geworden 
van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 
deel uitmaakte van de inrichting van dit wa
terschap, als betreffende de rechten en ver
plichtingen van de in een zeker gebied van 
dit waterschap gelegen ingelanden met be
trekking tot de waterloozing hunner gronden 
en wateren , zoodat de Provinciale Staten, die 
bevoegd zijn om in de bestaande inrichtingen 
zoodanige wijzig ingen te brengen als hun goed
dunkt en zelfs een geheel nieuwe inrichting 
te maken, ook volkomen bevoegd waren om 
in de bovenbedoelde regeling verandering te 
brengen en met vervallenverklaring van de 
bestaande regeling op dat punt den omslag
plicht van de ingelanden van de polders 
Nieuwkoop en Nieuwkoop en Noorden vast 
te stellen; 

"dat hieru it volgt, dat appellant vergeefs 
een beroep doet op het tweede lid van art. 
154 van het Reglement van het Hoogheem
raadschap van Rijnland, dat tegenbewijs toe
laat tegen de verschuldigdheid van den om
slagplicht, daar dit tegenbewijs toch zeker 
n immer gelegen kan zijn in een vroegere rege
ling of inrichting, die . door een nieuwe is ko
men te vervallen; 

0. dat de polder Nieuwkoop en Noorden 
tegen deze uitspraak het volgende middel van 
cassatie heeft aangevoerd : zie concl . Proc. 
Gen.; 

0. dat de bevoegdheid tot regelen van wa
terschapsaangelegenheden, welke de Provin
ciale Staten ontleenen aan art. 192 der Grond
wet en aan de artt. 136 en 138 der Provinciale 
wet, mede omvat de regeling van de omslag
plichtigheid van de ingelanden ten behoeve 
van het waterschap; 

dat de uitoefening van die bevoegdheid 
rechtens niet wordt beperkt door van ouds 
bestaanden vrijdom van omslagplichtigheid, 
onverschillig wat onder vroegeren rechtstoe
stand de oorsprong van dien vrijdom is ge
weest ; 

dat dit slechts anders ware, indien zoo
danige beperking van de macht van het thans 
ter zake bevoegd gezag grondslag vond in de 
thans geldende wetgeving, wat niet het ge
val is ; 

dat mitsdien de Staten der beide betrokken 
Provinciën nie t gehouden waren om bij huu 
voormeld besluit van 1921 met aanspraak op 
vrijdom van Rijnland's bundergeld, die de 
ingelanden van den polder Nieuwkoop en 
Noorden tot dusver mochten ontleenen aan 
het meergemeld accoord, in verderen omvang 
rekening te houden dan hun blijkens ·de toen 
getroffen regeling wenschelijk is voorgeko
men; 

dat het middel dus ongegrond is; 
Verwerpt het beroep. (Salaris f 600, R ed.). 

{N. J.) 
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14 Janvari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168.) 

De grief, dat art. 16a der A. P . V. 1921 
van Z"ollerkerspel [houdende verbod om 
in bepaalde - door B. en W. aangewezen 
- gedeelten der gemeente bijenkorven enz. 
te plaatsen of te houden, behoudens ont
heffing van B. en W .] niet zou zijn een 
openbare verordening als in art. 625 B. W. 
genoemd, omdat het alleen tegen ver
dachte zou zijn gericht, kan geen doel tref
fen, daar genoemd artikel geheel alge
meen luidt en het uitvoeringsbesluit van 
B. en vV. nog een ander perceel noemt, 
terwijl op het door verd. bedoeld perceel 
nog andere woningen dan die van verd. 
staan . Overigens kan een bedoeling, welke 
mogelijkerwijze bij het maken dier bepa
ling heeft voorgezeten hier geen gewicht in 
de schaal leggen . 

Het verbod, dat kennelijk ten doel heeft 
tegen het aandoen van overlast door bijen 
te beschermen, kan zeer zeker de huishou
ding der gemeente betreffen. 

Twee kadastrale perceelen kunnen wel 
degelijk worden beschouwd als een gedeel
te der gemeente. Dat ze a,tn één eigenaar 
toebehooren is van geen gewicht. 

Ofschoon de qual ificatie geheel schijnt te 
beantwoorden aan art. 16a [aldus Adv.
Gen. Berger] is toch taalkundig de opvat
ting van het derde middel niet onjuist. 
Qualificatie gewijzigd. 

Op het beroep van J . V ., monteur, requi
rant van cassatie tegen een ten zijnen laste 
gewezen vonnis van het Kántongerecht te 
Zwolle, van 4 Oct. 1934, waarbij hij, ter zake 
van "in de gedeelten der gemeente Zwoller
kerspel, welke daartoe door B. en vV. zijn aan
gewezen, bijenkorven met uitvliegende bijen 
houden", met aanhaling van de artt. 16a en 
59 van de A. P. V. 1921 der gemeente Zwol
lerkerspel, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een 
geldboete van vijftig cents en één dag ver
vangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Bij het bestreden vonnis van het Kanton
gerecht te Zwolle werd requirant veroordeeld 
tot betaling van eene geldboete van 50 cent, 
bij gebreke van betaling en verhaal te ver
vangen door hechtenis gedurende één dag, ter 
zake van het te zijnen laste bewezen verklaar
de: ,,dat hij 1 Augustus 1934 onder de ge
meente Zwollerkerspel in den tuin, behoorende 
bij het door hem bewoond perceel Schelle B. 
239, welke tuin deel uitmaakt van een perceel 
kadastraal bekend Sectie N. N°. 2389, ge
n1.eente Zwollerkerspe1, een bijenkorf met uit
vliegende· bijen heeft gehouden, zulks terwijl 
bij besluit van Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente van 17 Juli 1934, in werking 
getreden met ingang vàn 1 Augustus daaraan
volgende een gedeelte der gemeente, waaron
der gezegd kadastraal perceel valt, was aange
wezen als een gedeelte, waai· gezegd houden 
van een bijenkorf verboden is." 

De veroordeeling berust op het, op 28 Juni 
1934 door den Raad van voornoemde gemeente 
vastgestelde, nieuwe art. 16a der Algemeene 

Politieverordening, luidende: ,,Het is verbo
den in de gedeelten der gemeente, welke daar
toe door burgemeester en wethouders zijn aan
gewezen, bijenkorven of bijenkasten of derge
lijke voorwerpen met uitvliegende bijen te 
plaatsen of te houden. Van dit verbod kunnen 
burgemeester en wethouders in bijzondere ge
vallen onder door hen te stellen voorwaarden 
ontheffing verleenen". 

Requirant heeft bij schriftuur drie middelen 
van cassatie voorgesteld, te weten: 

le. ,,S., althans v. t. van de artt. 168, 169 
on 195 der Gemeentewet en art. 625 B. W., 
doordat de Kantonrechter heeft aangenomen, 
dat art. 16a der Algemeene Politieverordening 
van Zwoller kerspel verbindend is; 

ten onrechte omdat: 
a. dit artikel strijdt met art. 625 B. W., 

dat alleen eigendomsbeperking toelaat door 
een openbare d. w. z. algemeene verordening, 
terwijl art. 16a alleen gericht is tegen requi
rant; 

b. genoemd art. 16a niet betreft de huis
houding der gemeente". 

2e. ,,S., althans v. t. van art. 16a der 
Algemeene Politieverordening der gemeente 
Zwollerkerspel, doordat de Kantonrechter 
heeft aangenomen, dat het door Burgemeester 
en Wethouders van Zwollerkerspel den 17 Juli 
1934 genomen besluit, waarbij als gedeelte 
der gemeente, bedoeld in art. 16a der gemelde 
Politieverordening zijn aangewezen twee ka
dastrale - feitelijk één geheel uitmakende en 
aan één eigenaar toebehoorende - perceelen, 
verbindend is; 

ten onrechte: omdat twee kadastrale per
ceelen niet als "een gedeelte der gemeente" 
kunnen worden beschouwd". 

3e. ,,S., althans v. t. van de artt. 358 en 
359 Sv., omdat het ten lastegelegde feit, zoo
als het in het vonnis van den Kantonrechter 
is gequalificeerd, geen strafbaar feit oplevert, 
zijnde immers het houden van bijenkorven met 
uitvliegende bijen in de gemeente Zwollerker
spel op plaatsen, welke daartoe door B. & W. 
zijn aangewezen, bij geen enkele wettelijke be
paling verboden". 

Ter toelichting van het eerste middel deelt 
requirant het volgende mede: Verweker is 
sedert Juli 1931 gewikkeld in eene civiele pro
cedure tegen de te Zwollerkerspel gevestigde 
,voningstichting "Buiten vVonen" , . welke 
stichting op grond van een overtreding door 
verzoeker van een in haar reglement voor
komende bepaling, inhoudende het verbod van 
het houden van bijenkorven op de perceelen 
door de stichting verhuurd, de met verzoeker 
gesloten huurovereenkomst vervallen heeft 
verklaard; 

in genoemde procedure betwist verzoeker 
echter de geldigheid van het reglement van 
gemelde stichting, speciaal de geldigheid van 
voormelde bepaling. Het bestuur der stichting 
heeft, inziende, dat het door hem beoogde 
resultaat langs civielrechtelijken weg niet be
reikt kon worden, zich tot den Raad der Ge
meente Zwoller kerspel gewend; op zijn ver
zoek heeft de Raad der Gemeente Zwoller
kerspel gemeld art. 16a in de Algemeene 
Politieverordening van Zwollerkerspel opge
nomen. Art. 16a is derhalve een verordening 
ad hoc, welke uitsluitend tegen verweker is 
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gericht, hetgeen ook wel blijkt uit het feit, 
dat slechts het kadastrale perceel, waarop het 
door verweker bewoonde huis staat, als een 
gedeelte der gemeente Zwollerkerspel, waarin 
geen bijen mogen worden gehouden, is aange
wezen, ondanks het feit, dat op tallooze andere 
perceelen in dezelfde gemeente bijen worden 
gehouden. De verordening is derhalve noch 
openbaar, noch betreft zij de huishouding der 
gemeente, strekkende zij slechts ter beveiliging 
van de vermoedelijk bedreigde belangen van 
de gemelde stichting; in werkelijkheid bevat 
de verordening een verbod aan verweker bijen 
op zijn perceel te houden. 

Ten blijke van een en ander heeft requirant 
bij zijne schriftuur overgelegd een afschrift 
van een schr ij ven van B. en W. van Zwoller
kerspel aan den Raad dier gemeente d.d. 11 
Juni 1934, waarbij, volgens den requirant, 
voorgesteld werd het tegenwoordige art. 16a 
der Politieverordening op te nemen "omdat 
de bijen van verzoeker hinderlijk zijn" . Het 
bedoelde schrijven luidt aldus: 

"Door eenige bewoners van de huizen der 
Woningstichting "Buiten ·wonen" werd ten 
vorigen jare geklaagd over hinder, die zij 
ondervonden van de bifen, welke door een 
andere bewoner werden gehouden. Blijkens 
de klachten, die thans weer, ook van anderen 
dan bewoners van voormelde huizen zijn ont
vangen, zijn de bedoelde bijen in het dicht
bebouwde gedeelte dezer gemeente als de 
buurtschap Ittersum, hinderlijk voor de om
geving. In verband hiermede komt het ons 
gewenscht voor het houden van bijen in 
eenigszins dicht bebouwde gedeelten te ver
bieden, waartoe wij Uwe vergadering hierbij 
een ontwerp-besluit tot aanvulling der Alge
meene Politie-verordening 1921 ter vaststelling 
aanbieden" . 

Met den Kantonrechter wil het mij voor
komen, dat, wat er ook van dit alles moge 
zijn , art. 16a meergemeld krachtens zijne be
woordingen betrekking heeft niet all een op 
requirant, maar op allen, die in de door B. en 
W. aangewezen gedeelten der gemeente uit
vliegende bijen mochten houden en dus niet 
alleen gericht is tegen requirant, ook al moge 
het door de toevallige omstandigheid, dat deze 
de oenige bijenhouder aldaar is, zoola ng dit 
het geval is, alleen op hem kunnen worden 
toegepast, terwijl het kennelijk doel der be
paling om de ingezetenen der gemeente op 
daarvoor in aanmerking komende plaatsen 
tegen overlast door bijen te beschermen onge
twijfeld een huishoudelijk belang der gemeente 
kan betreffen. Het eerste middel schijnt mij 
derhalve ongegrond. 

Ook met het tweede middel kan ik mij niet 
vereenigen, omdat ik niet kan inzien, waarom 
niet twee

1 
tot het grondgebied der gemeente 

behoorenae, kadastrale perceelen, ook al ma
ken zij feitelijk één geheel uit en behooren 
zij aan éénen eigenaar toe, niet wuden kunnen 
worden beschouwd a ls een gedeelte der ge
meente. De verordening laat het dan ook ge
heel aan B. en W. over, hoe groot het ge
deel te der gemeente zal zijn, hetwelk zij voor 
de toepasselijkheid van het verbod zullen aan
wijzen, eerst, wanneer dit gedeelte zoo beperkt 
wude zijn, dat het verbod feitelijk slechts de 
bewoners van een enkel perceel zoude treffen , 

zoude er, uit hoofde van de praktisch daardoor 
veroorzaakte individueele werking der veror
dening, m. i. twijfel aan de verbindendheid 
van het verbod kunnen rijzen. Hiervan is ech
ter in het onderhavige geval geen sprake. 
daar, volgens de eigen opgave van requirant, 
in het bestreden vonnis opgenomen, op het; 
door hem kadastrale perceel N. N°. 2389 nog 
andere woningen staan en door B. en W. be
halve dit perceel ook het perceel N. N°. 2390 
krachtens art. 16a is aangewezen. 

De ongegrondheid van het derde middel 
volgt uit het vorenbetoogde. Voorzoover in dit, 
middel zoude moeten worden gelezen, dat de 
qualificatie van het bewezenverklaarde in het 
bestreden vonnis I uidt "het houden van bijen
korven met uitvliegende bijen in de gemeente 
Zwollerkerspel op plaatsen, welke daartoe 
door B. en W. zijn aangewezen" mist het fei
telijken ·grondslag. De qualificatie van het 
vonnis toch luidt: ,,In de gedeel ten der ge
meente Zwollerkerspel, welke daartoe door 
burgemeester en wethouders zijn aangewezen, 
bijenkorven met uitvliegende bijen houden', 
welk feit de bepaling van meergemeld art. 16a 
der onderwerpelijke politie-verordening is ver
boden. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie con
clusie); 

Ten aanzien van de middelen van cassatie: 
0 . dat bij het bestreden vonnis ten laste van 

requirant is bewezenverklaard - met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld - dat 
hij 1 Augustus 1934 onder de gemeente Zwol
lerkerspel in den tuin, behoorende bij het door 
hem bewoond perceel, Schelle B. 239, welke 
tuin deel uitmaakt van een perceel kadastraal 
bekend Sectie . N°. 2389, gemeente Zwol
ler kerspel, een bijenkorf met uitvliegende 
bijen heeft gehouden, zulks terwijl bij besluit 
van B. en W. dier gemeente van 17 Juli 1934, 
in werking getreden met ingang van 1 Aug. 
daaraan volgende een gedeelte der gemeente, 
waaronder gezegd kadastraal perceel valt, was 
aangewezen als een gedeelte, waar gezegd 
houden van een bijenkorf verboden is." 

0. dat art. 16a van de A. P. V. 1921 van 
de gemeente Zwollerkerspel - welk artikel is 
vastgesteld bij Verordening van 28 Juni 1934 
- luidt: 

,,Het is verboden in de gedeelten der ge
meente, welke daartoe door Burgemeester en 
Wethouders zijn aangewezen, bijenkorven of 
bijenkasten of dergelijke voorwerpen met uit
vliegende bijen te plaatsen of te houden. 

Van dit verbod kunnen Burgemeester en 
Wethouders in bijwndere gevallen onder door 
hen te steil en voorwaarden ontheffing ver
leenen." 

dat art. 59 van genoemde A. P. V. tegen 
overtreding van voormeld art. 16a de straf 
bedreigt van geldboete van ten hoogste vijftien 
gulden ; 

0. dat het eerste cassatiemi ddel onder a be
twist, dat hier sprake wude zijn van een open-
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bare verordening als in art. 625 B. W. be
doeld, daar genoemd art. 16a alleen tegen 
verdachte gericht zoude zijn; 

dat deze grief echter geen doel kan treffen, 
daar art. 16a geheel algemeen luidt; dat 
voorts uit het bestreden vonnis nog blijkt, dat 
bij het desbetreffende besluit van Burgemees
ter en Wethouders niet alleen perceel 2389, 
hetwelk in de telastlegging is genoemd, is 
aangewezen, doch ook perceel 2390, terwijl op 
perceel 2389 nog andere woningen staan dan 
de woning van requirant, zoodat - daarge
laten nu, of zulks van invloed zoude kunnen 
zijn - rnquirant niet de eenige persoon is, die 
in staat is het verbod van art. 16a te over
treden; dat overigens eene bedoeling, welke 
mogelijkerwijze bij het maken dier bepaling 
heeft voorgezeten hier geen gewicht in de 
schaal kan leggen en het feit dat requirant de 
eenig persoon is, die tegen genoemd verbod 
in een bijenkorf met uitvliegende bijen houdt, 
aan de al of niet geldigheid van die bepaling 
in het minst niet kan afdoen; 

dat ook de grief van het middel onder b 
niet juist is, dat immers het verbod, dat ken
nelijk ten doel heeft tegen het aandoen van 
overlast door bijen te beschermen, zeer zeker 
de huishouding der gemeente kan betreffen; 

0. dat het tweede middel eveneens onge
grond is, daar niet is in te zien, waarom twee 
kadastrale perceelen niet zouden kunnen wor
den beschouwd als een gedeelte der gemeente 
in den zin van art. 16a voornoemd; dat hierbij 
ook niet van gewicht is, hetgeen bij de toelich
ting van het middel nog is aangevoerd, dat 
de twee bedoelde perceelen aan één eigenaar 
zouden toebehooren, daargelaten nog, dat van 
deze omstandigheid uit de stukken, waarvan 
de H. R. kennis neemt, niet blijkt; dat al 
evenmin ter zake doet de overweging van het 
best,·eden vonnis, dat ook één woning met tuin 
onder het begrip gedeelte der gemeente valt, 
daar hier vaststaat, dat alleen reeds op een 
der beide perceelen verscheidene woningen 
staan; 

0. wat het derde middel betreft: 
dat de door den Kantonrechter aan het be

wezene gegeven qualificatie geheel schijnt te 
beantwoorden aan art. 16a voornoemd; dat 
echter taalkundig de opvatting van het mid
del, als zouden de gedeelten van de gemeente, 
in dat artikel bedoeld, juist voor het houden 
van bijeenkorven met uitvliegende bijen door 
Burgemeester en Wethouders zijn aangewezen, 
niet onjuist is ; dat er dan ook aanleiding be
staat de qualificatie eenigszins te wijzigen; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
wat betreft de aan het bewezene gegeven 
qualificatie; 

Qualificeert het bewezene a ls: het in de 
gemeente Zwollerkerspel overtreden van het 
verbod om in de gedeelten der gemeente, 
welke daartoe door Burgemeester en Wethou
ders zijn aangewezen, bijenkorven met uitvlie
gende bijen te houden; 

Verwerpt voor het overige het beroep. 

(N. J.) 

14 Januari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet art. 58.) 

Onder het vanwege den houder van het 
verlof aanwezig doen zijn [ van vrouwe
lijke personen in de verlofslocaliteit], ver
boden ingevolge art. 58 lid 1 der Drank
wet, is zeker ook begrepen het geval, dat 
- zooals i.c. is bewezenverklaard - het 
de houder van het verlof zelf is , die de 
vrouwelijke personen aanwezig doet zijn. 

Op het beroep van P. J. v. N., van beroep 
tapper, requirant van cassatie tegen een von
nis van de Rechtbank te Alkmaar van 9 Oct. 
1934, waarbij requirant in hooger beroep, met 
vernietiging van een mondeling vonn is van het 
Kantongerecht te den Helder van 23 Mei 1933, 
terzake van: ,.in een gemeente, die de Ko
ningin daarvoor heeft aangewezen, in een 
lokaliteit, waarvoor B. en W. een verlof A. 
hebben verleend, zonder toestemming van den 
Burgemeester vrouwelijke personen gedurende 
de uitoefening van het bedrijf van wege den 
houder van het verlof aanwezig doen zijn", 
driemaal gepleegd", met toepassing van de 
artt. 58, le lid en 60, le lid der Drankwet 
(S. 1931 n°. 426) j 0

• het K. B. van 28 Dec. 
1905, n°. 20, Stct. 31 December 1905 n°. 306, 
62 en 91 Sr. , is veroordeeld tot drie hech
tenisstraffen elk voor den tijd van twee dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: 

S. van art. 58 lid 1 der Drankwet wijl de 
dagvaarding eene veroordeeling van requirant 
niet wettigt, nu de daarin ve,·vatte telasteleg
ging niet inhoudt, dat requirant de bedoelde 
vrouw ten tijde als omschreven "van zijnent
wege" in zijne lokaliteit tijdens de uitoefening 
van het bedrijf aanwezig heeft doen zijn; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
requirant overeenkomstig de dagvaarding, met 
qualificatie en strafoplegging a ls voormeld, 
is bewezen verklaard: 

dat hij den 28, 29 en 31 Augustus 1932, 
telkens des namiddags, te den Helder in een 
localiteit, gelegen in perceel Kanaalweg 107, 
voor welke localiteit door B. en W. van den 
Helder een verlof A was verleend, zonder 
toestemming van den Burgemeester van den 
Helder Femmetje J ekel, huisvrouw van G. 
Marcus, gedurende de uitoefening van het 
bedrijf aanwezig heeft doen zijn, terwijl hij , 
verdachte, alstoen houder van voormeld ver
lof was; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat ingevolge art. 58, le lid der Drankwet 
is verboden en ingevolge art. 60 , le lid straf
baar: het vanwege den houder van een verlof 
A in een localiteit, waarvoor het verlof is ver
leend, - onder de verder in art. 58, le lid 
voormeld omschreven omstandigheden - vrou
welijke personen aanwezig doen zijn; 

dat onder dit vanwege den houder van het 
verlof aanwezig doen zijn zeker ook begrepen 
is het geval, dat - zooals hier is bewezen 
verklaard - het de houder van het verlof zelf 
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is, die de vrouwelijke personen aanwezig doen 
zijn; 

dat derhalve het middel faalt; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal B erger.] 

(N. J.) 

14 Januwri 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Woningwet art. 4; Sv. art. 342.) 

l\Iet de verklaring van één getuige mag 
genoegen worden genomen als bewijs, dat 
zeker verweer van een verd. ongegrond is, 
daa r de bepaling van art. 342 Sv. alleen 
strekt om te voorkomen, dat het bewijs, 
dat de verd . het telaslegel eyde feit heeft 
begaan op de verklaring van één getuige 
wordt aangenomen. Dit laatste is i. c. niet 
het geval . 

Het betoog, dat het bewezenverklaarde 
niet strafbaar is, omdat de verordening 
dagteekent van 3 Nov. 1925 en in werking 
is getreden op 8 December 1925 , terwijl 
de waterleiding eerst sedert 1932 bestaat, 
zood at er in 1925 geen buis [ waarvan in 
het gebod tot aansluiting wordt gesproken] 
in den beh·effenden weg was , kan niet 
baten, daar de artt. 29 en 61 der Veror
dening aldus moeten worden opgevat, dat, 
nadat een buis van de waterle iding is aan
gelegd in een straat of weg, de daaraan 
gelegen woningen moeten voorzien zijn van 
waterleiding en de eigenaar verplicht is 
zorg te dragen, dat de bewoners daarvan 
gebruik kunnen maken. 

H et voorschrift van waarschuwing in 
art. 68 der Verordening, waarop requi
rante zich beroept, kan letter! ijk genomen 
niet worden opgevolgd, daar men iemand 
niet tweemaal telkens een maand na el kaar 
kan waarschuwen. De beteekenis kan geen 
andere zijn, dan dat B. en W. tweemaal 
moeten waarschuwen en dat de tweede 
waarschuwing niet vroeger dan een maand 
(kalendermaand) na de eerste mag worden 
gedaan. Uit de bewezenverklaring blijkt, 
dat inderdaad niet een waarschuwing als 
voor de strafbaarheid van het bewezenver
klaarde noodig is heeft plaats gehad. 

Req. van alle rechtsvervolging ontslagen. 

Op het beroep van P. P., weduwe van J. v. 
I., requirante van cassatie tegen een vonnis 
van de Rechtbank te Utrecht van 2 Oot. 1934, 
waarbij in hooger beroep is bevestigd een op 
14 Febrnari 1934 door het Kantongerecht te 
Utrecht gewezen mondeling vonnis, bij het
welk de requirante ter zake "te Waarder als 
eigenaar van eene woning, welke op het tijd
stip van het in werking treden van de veror
dening, houdende voorschriften betreffende de 
volkshuisvesting, als bedoeld in art. 1 der 
Woningwet, in de gemeente Waarder, bestond, 
niet voldoen aan het voorschrift van art. 61 
van voornoemde verordening, bepalend, dat 
een middel van watervoorziening aanwezig 
moet zijn, dat beantwoordt aan de bepalingen 
gemaakt bij art. 29 dier Verordening, zulks 
na tweemaal door B. en W. , telkens een 
maand na elkaar gewaarschuwd te zijn", met 

aanhaling van de artt. 29, 61, 68 der Veror
dening houdende voorschriften betreffende de 
Volkshuisvesting als bedoeld in art. 1 der 
\V'oningwet in de gemeente Waarder, artt. 1 
en 58 der Woningwet, art. 24 der Wet van 
15 April 1886, S. 64, artt. 167, 168, 195 der 
Gemeentewet, de artt. 23, 24 en 91 Sr. , is 
veroordeeld tot betaling van eene geldboete 
van veertig gulden en tien dagen vervangende 
hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gezien de insinuatie, namens den Procu

reur-Generaal aan de requirante beteekend. 
ter kennisgeving van den dag voor de behan
deling dezer zaak bepaald; 

Gelet op de middelen van cassatie, namens 
de requirante voorgesteld bij schr.iftum en 
luidende: 

I. ,,S., althans v. t. van art. 342 Sv. , door
dat de Rechtbank uitsluitend op de verkl aring 
van één getuige heeft aangenomen, dat door 
den uitvoerder van het werk geen groote of 
bijzondere schade wu worden aangebracht 
door uitvoering van het aangeboden plan aan 
den eigendom van requirante en alwo geen 
overmacht aanwezig is en verdachte het ten 
laste gelegde heeft begaan;" 

II. ,,S., althans v. t. van de artt. 350, 358, 
359 en 431 Sr., benevens van de artt. 29, 61 
en 68 van genoemde Verordening, doordat de 
als zoodanig aangewezen feiten en omstandig
heden de 1·edengeving voor de voormelde be
slissing niet kunnen opleveren en verzuim van 
vormen heeft plaats gehad, in elk geval het 
als bewezen aangenomene niet uit den inhoud 
der bewijsmiddelen kon worden afgeleid, nog 
minder de ernst van het feit, ronder motivee
ring in het vonnis aangegeven" ; 

0 . dat - met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld - ten laste van de requirante is 
bewezen verklaard: ,,dat zij op 10 November 
1933 te Waarder als eigenares van de door 
Jan van der Weijden bewoonde woning, ge
legen aan den Waarderschendijk nummer 56, 
er niet voor had gewrgd, dat die woning voor
zien was van waterleiding en dat de bewoners 
van die woning van de waterleiding gebruik 
konden maken - vermits die woning toen 
niet aan de waterleiding was aangesloten; 
zulks terwijl : 

1 °. door B. en W. geen vergunning was 
verleend om af te wijken van het voorschrift, 
dat die woning van waterleiding moest zijn 
voorzien; 

2°. die woning gelegen was aan den weg, 
genaamd Waarderschendijk, ter plaatse, waar 
er in dien weg een buis van de waterleiding 
was aangelegd en zich alwo in dien weg be
vond; de woning ligt op een afstand van 
zestien (16) meter, uit den voorgevel gemeten, 
van dien weg af; 

3°. die woning bestond op 8 December 1925, 
zijnde het tijdstip van in werking treden van 
de Verordening, vastgesteld door den Raad 
der gemeente Waarder op 3 November 1925 , 
en getiteld "Verordening, houdende voor
schriften betreffende de Volkshuisvesting, als 
bedoeld in art. 1 der Woningwet, in de ge
meente Waarder; 
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4°. zij verdachte, twee maal door B. en W. 
van Waarder en wel bij hunne brieven geda
teerd 29 September 1933 en 28 October 1933 
was gewaarschuwd" ; 

0. dat lid 1 van art. 29 van de Verordening 
houdende voorschriften betreffende de Volks
huisvesting als bedoeld in art. 1 der Woning
wet in de gemeente Waarder luidt: 

Behoudens verleende vergunning van Bur
gemeester en Wethouders om daarvan af te 
wijken, moeten de woningen aan straten of 
wegen gelegen, waarin een buis van de water
leiding is aangelegd, zijn voorzien van water
leiding en is de eigenaar verplicht wrg te 
dragen, dat de bewoners daarvan kunnen ge
bruik maken; 

dat deze bepaling bij art. 61 van de Ver
ordening ook toepasselijk wordt verklaard op 
woningen, welke - zooals vaststaat, dat met 
de woning van requirante het geval is - reeds 
bestonden vóór het tijdstip van het in werking 
treden der Verordening; 

0. omtrent het eerste middel : 
dat door de verklaring van requirante en de 

overige in het vonnis van den Kantonrechter 
voorkomende bewijsmiddelen vaststaat, dat op 
10 November 1933 de woning van requirante 
niet voorzien was van waterleiding en dat zij 
daarvoor niet had gewrgd; 

dat wijders is gebleken, dat requirante, hoe
wel naar zij verklaarde in beginsel bereid 
hare woning aan de waterleiding aan te slui
ten, weigerde de aansluiting te doen geschie
den op de wijze, zooals deze door de directie 
der waterleiding wenschelijk werd geacht; 

dat requirante als verweer heeft aangevoerd, 
dat die weigering haar niet kon worden aan
gerekend, omdat de aansluiting op de wijze 
als door de dü-ectie wenschelijk geacht, wu 
gepaard gaan met opgravingen op haar ter
rein en beschadiging of vernieling van de be
pi anting daarvan; 

dat de Kantonrechter, en met hem de Recht
bank, dit verweer heeft verworpen op grond 
van de overweging: ,,dat verdachte geen be
wijs voor die feiten heeft bijgebracht, terwijl 
daar. zelfs tegenover staan de verklaringen 
van den getuige Weerman, belast met het toe
zicht op de uitvoering van de aansluiting, lui
dende: ,, ,,dat de wijze van aansluiting door 
de Stichting Drinkwaterleiding aangegeven, 
geen belangrijke beschadiging van den eigen
dom van verdachte met zich meebracht" " ; 
dat derhalve van geenerlei feit is gebleken, 
dat voor de verdachte overmacht zou hebben 
opgeleverd ten aanzien van het haar ten laste 
gelegd strafbaar feit"; 

dat nu de klacht bij het eerste middel geuit 
ongegrond is; 

dat immers met de verklaring van één ge
tuige genoegen mag worden genomen als be
wijs, dat zeker verweer van een verdachte on
gegrond is, daar de bepaling van art. 342 Sv. 
alleen strekt om te voorkomen, dat het be
wijs, dat de verdachte het telastegelegde feit 
heeft begaan op de verklaring van één ge
tu ige wordt aangenomen; 

dat dit laatste, anders dan in het middel 
wordt gezegd, hier niet is geschied, daar ver
scheidene bewijsmiddelen het bewezenverklaar
de staven; 

0. omtrent het tweede middel: 

dat uit de feiten en omstandigheden in de 
bewijsmiddelen vermeld alleszins het bewezen
verklaarde kan worden afgeleid en requirante 
dan ook in gebreke blijft eenigen grond aan 
te voeren, waarom dit niet het geval zou 
wezen; 

dat requirante wijders nog heeft betoogd, 
dat het bewezenverklaarde niet strafbaar is, 
omdat de verordening dagteekent van 3 Nov. 
1925 en is in werking getreden op 8 December 
1925, terwijl de waterleiding eerst sedert 1932 
bestaat, zoodat er in 1925 geen buis van de 
waterleiding in den betreffenden weg was; 

dat echter de voorschreven bepalingen van 
de artt. 29 en 61 der Verordening aldus moe
ten worden opgevat, dat, nadat een buis van 
de waterleiding is aangelegd in een straat of 
een weg, de daaraangelegen woningen moeten 
voorzien worden van waterleiding en de eige
naar verplicht is wrg te drngen, dat de be
woners daarvan kunnen gebruik maken; 

dat requirante ten slotte heeft aangevoerd, 
dat waar hare woning op het tijdstip van de 
in werking treding van de Verordening be
stond, de strafbaarheid van het bewezene wu 
moeten steunen, gelijk de rechter ook heeft 
aangenomen, op art. 68 van de Verordening 
en dit artikel bepaalt, dat, indien ten aanzien 
van eene woning als die van requirante niet 
wordt voldaan onder andere aan het voor
schrift van art. 61, de eigenaar wordt gestraft 
met de daar aangegeven straf "na tweemaal 
door Burgemeester en Wethouders, telkens 
eene maand na elkaar, gewaarschuwd te zijn", 
welke waarschuwing niet heeft plaats gehad, 
wodat ook om die reden het bewezenverklaar
de niet strafbaar is ; 

0. dat het voorschrift der waarschuwing let
terlijk genomen niet kan worden opgevolgd, 
daar men iemand niet tweemaal telkens een 
maand na elkaar kan waarschuwen, maar dat 
de beteekenis geen andere kan zijn, dan dat 
B. en W. tweemaal moeten waarschuwen en 
dat de tweede waarschuwing niet vroeger dan 
een maand na de eerste mag worden gedaan; 

dat onder maand moet worden verstaan een 
kalendermaand; 

dat bewezen is verklaard, dat de eerste waar
schuwing van B. en W. is uitgegaan op 29 
September 1933 en de tweede op 28 October 
1933, waaruit volgt, dat inderdaad niet eene 
waarschuwing heeft plaats gehad als voor de 
strafbaarheid van het bewezenverklaarde noo
dig is; 

dat het bewezenverklaarde ook niet uit an
deren hoofde strafbaar is; 

dat derhalve in voege als hierna te vermel
den het vonnis moet worden vernietigd en 
verder beslist; 

Vernietigt het bestreden vonnis, voorwover 
daarbij is bevestigd het •vonnis van het Kan
tongerecht ten aanzien van de qualificatie van 
het bewezenverklaarde, de strafbaarheid van 
requirante en de opgelegde straf; 

En alsnu rechtdoende ingevolge art. 105 
der Wet R. 0.: 

Vernietigt het vonnis van het Kantonge
recht, doch alleen voorzoover daarbij het be
wezenverklaarde is gequalificeerd, de requi
rante is strafbaar verklaard en aan haar straf 
is opgelegd; 

Ontslaat de requirante ter zake van het be-
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w~zenverklaarde, als zijnde dit geen strafbaar 
feit van alle rechtsvervolging. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Berger.] 

(N. J.) 

16 Januari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Schoolgeldheffing in de gemeente 
Helden.) 

Ten aanzien van de volgens het tweede 
lid van art. 3 der onderhavige verordening 
door B. en W. te verrichten schatting van 
het inkomen moet rekening worden ge
houden met het voorschrift van het tweede 
lid van art. 62 der Lager Onderwijswet, 
dat onder het belastbaar inkomen, dat tot 
maat taf der heffing moet dienen, ver
staat de in art. 37 Inkomstenbelasting be
doelde belastbare som, dat is het bedrag 
dat als inkomen overblijft, nadat de in 
art. 38 Inkomstenbelasting bedoelde aftrek 
wegens minderjarige kinderen heeft plaats 
gehad. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cas atie van den 

Burgemeester van de gemeente Helden tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Roermond van 15 
Sept. 1934, betreffende den aanslag van A. te 
B. in de Schoolgeldbelasting der gemeente 
Helden voor het jaar 1933/1934; 

Gezien de stukken; 
Gelet op_ de schriftelij ke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende enz. (cfm arrest, R ed .) ; 
0. dat de gemeenteverordening op de hef

fing van schoolgeld te Helden van 30 Juni 
1923, n°. 962, zooals deze, met ingang van 1 
Jan. 1933, na wijziging bij verordening van 11 
Nov. 1932, luidt, voor zoover thans van be
lang is: 

Art. 1. Ter tegemoetkoming in de kosten 
van gewoon lager onderwijs wordt voor ieder 
schoolgaand kind een schoolgeld geheven over
eenkomstig de bepalingen dezer verordening. 

Art. 2. Dit schoolgeld is verschuldigd doOl' 
de ouders der leer] ingen, of, bij ontstentenis 
van beide ouders, door de voogden of ver
zorgers, en wordt berekend naar het jaar
lij ksch inkomen, dat de ouders, of bij ontsten
tenis van dezen, de leer) ingen zelf geacht wor
den te bezitten. 

Art. 3. A ls inkomen bedoeld in art. 2 
wordt beschouwd, het belastbaar inkomen vol
gens art. 37 j• . art. 38 der wet op de Rij ks
inkomstenbelasting 1914 over het loopende 
belastingjaar, of bijaldien zulks nog niet be
paald is, volgens het kohier van het laatst 
ve rl oopen belastingjaar. 

B lij kt dit niet mogelijk of zijn de schoolgeld
plichtigen niet in de Rij ksinkomstenbelasting 
aangeslagen, dan geldt het inkomen, geschat 
door B. en \V. overeenkomstig de bepalingen 
van hoofdstuk II en art. 31 der Rijksinkom
stenbelasting 1914. 

Art. 4. Geen schoolgeld wordt geheven van 
hen, wier inkomen vastgesteld volgens art. 3 
m inder bedraagt dan f 500. 

Art. 5. Het schoolgeld bedraagt: 
Per leerling en per belastingjaar bij een 

belastbaar inkomen van: 

f 500-f 800 . . . . . . f 2.60. 
enz.; 
0 . dat belanghebbende in bovengenoemde 

belasting voor het tijdvak 1 April 1933 tot 31 
Maart 1934 voor twee kinderen is aangeslagen 
tot een bedrag van f 5.20; 

dat belanghebbende daartegen bezwaar heeft 
gemaakt, doch dat de Raad der gemeente 
Helden den aanslag heeft gehandhaafd; 

0. dat het belastbaar inkomen van belang
hebbende volgen art. 3 der Verorden ing door 
het college van B. en W. is geschat op f 500; 

dat de Raad van Beroep deze beschikking, 
waartegen belanghebbende in beroep was ge
komen, _en den aanslag heeft vernietigd, uit 
overweging: 

dat be langhebbende i aangeslagen naar een 
inkomen van f 500; 

dat art. 4 der verordening onder meer be
paalt, dat zij, wier inkom n volgens art. 3 
vastgesteld minder bedraagt dan f 800 geen 
schoolgeld ver chuldigd zijn; 

dat derhalve belanghebbende ten om-echte is 
aangeslagen, zoodat de aanslag dient vernie
t igd te worden; 

0 . dat de Burgemeester der gemeente Hel
den in cassatie stelt: V. t. van art. 4 der Ver
ordening op de heffing van schoolgeld ,·oor 
het la~er onderwijs in de gemeente H elden; 

0. hieromtrent: 
dat het middel gegrond is, daar de Raad 

van Beroep, art. 4 der verordening onjuist 
lezende, belanghebbende, wiens inkomen op 
f 500 was bepaald, ten onr chte daarom niet 
belastingplichtig heeft geacht; 

dat de uitspraak dus niet in stand kan blij
ven; 

dat de H . R. echte,· geen uitspraak ka11 
doen; 

0. toch, dat de onderhavige schoolgeldhef
f ing der gemeente Helden steunt op art. 62 
der Lageronderwijswet 1920, hetwelk voor de 
regel ing der heffing verwijst naar art. 37 der 
wet op de Inkomstenbelasting 1914; 

dat het tweede l id van genoemd art. 62 
onder het bela tbaar inkomen, dat tot maat
staf der heffing moet dienen, verstaat de in 
art. 37 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 bedoelde belastbare som, dat is het be
drag dat als inkomen overblijft, nadat de in 
art. 38 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 bedoelde aftrek wegens minderjarige kin
deren heeft plaats gehad; 

dat ook ten aanzien van de volgens het 
tweede lid van art. 3 der verordening door 
B. en W. te verrichten schatting van het in
komen met dit voorschrift moet worden ge
houden; 

0 . dat belanghebbende voor den Raad nrn 
Beroep stelde dat hij in de R ij ksinkomsten
belasting naar een inkomen van f 654 is aan
geslagen met aftrek voor drie kinderen en der
ha lve niet belastingplichtig is; 

dat de Raad van Beroep op dit punt geene 
uitspraak heeft gedaan, zoodat daarover als
nog eene beslissing moet worden gegeven ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den Raad van 

Beroep voor de Directe Belastingen te Roer-
mond ter verdere behandeling en beslissing 
der zaak in voltallige vergadering, met in-
achtneming van dit arrest. (W .) 
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18 Januari 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Drankwet S. 1931 n°. 476 art. 3. ) 

Als bebouwde kom in den zin van art. 
3, 2e lid behoort in de onderhavige ge
meente, waarin twee krankzinnigengestich
ten zijn gelegen, te worden aangenomen 
een zoodanig deel der gemeente, dat de 
twee gestichten daarbuiten vallen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. A. M. Hoedemaekers, te Venray, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg 
van 8 Juni 1934, La. 6108/2 H, 2° Afd., houdende 
vaststelling van de lijst van gemeenten, be
doeld in artikel 3, 2° lid, der Drankwet (S. 1931, 
n°. 476); 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 
Januari 1935, n°. 548 (1934); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 14 Januari 1935, n°. 37 G, 
Afd. Volksgezondheid; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Limburg 
bij hun evenvermeld besluit ter voldoening aan 
het bepaalde bij artikel 20, l • lid, der Drank
wet (S. 1931, n°. 476) hebben vastgesteld de 
navolgende lijst van gemeenten, bedoeld in 
artikel 3, 2° lid, der Drankwet (S. 1931, n°. 476): 

Heerlen. Sittard. 
Kerkrade. Vaals . 
Maastricht. Venlo. 
Roermond. Venray. 
Schaesberg. Weert; 

dat van dit besluit P. A. M. Hoedemaekers, 
te Venray, bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij sedert 1903 slijter is van 
sterken drank en sedert 1905 door uitkoop van 
twee vergunningen houder eener volledige ver
gunning ; dat door burgemeester en wethou
ders is bekend gemaakt, dat Venray op de lijst 
van gemeenten is geplaatst, waar splitsing van 
vergunningen van toepassing wordt en daar
tegen vóór 3 Juli 1934 in beroep kon worden ge
komen; dat eene drankzaak in Venray alleen 
een burgerbestaantje kan opleveren, wanneer 
men naast het houden van een café ook mag 
slijten; dat in Venray noch een vergunning
houder, noch een slijter van één zaak kan be
staan, omdat het aantal inwoners in de kom 
der gemeente, alhoewel de 5000 t e boven gaande, 
toch voor een zeer groot gedeelte bestaat uit 
kloosterlingen, interne studenten, weeskinderen, 
leerlingen van gymnasium, verpleegden en 
broeders in krankzinnigengestichten, welke wel 
tot het zielental, doch niet tot het maatschap
pelijke leven kunnen worden gerekend, wat be
treft het café en het slijtersberoep; 

0. dat op grond van een nader onderzoek, 
ingesteld naar aanleiding van een schrijven van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, als bebouwde kom der 
gemeente Venray in den zin van arrtikel 3, 2° 
lid, der Drankwet (S. 1931, n° . 476) behoort te 
worden aangemerkt die, welke mede is aange
nomen voor de toepassing der Motor- en Rij 
wielwet, zoodat ook de beide krankzinnigen
gestichten aan den raad der gemeente gelegen, 
met name het Sint Servatiusgesticht voor man
nen en het Sint Annagesticht voor vrouwen, 
daar buiten vallen ; 

dat de genoemde bebouwde kom blijkens de 
stukken minder dan 5000 inwoners telt, zoodat 
de gemeente Venray ten onrechte in de door 
Gedeputeerde Staten bij hun bestreden besluit 
vastgestelde lijst is opgenomen ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van het besluit van Gedeputeer
de Staten van Limburg van 8 Juni 1934, La. 
6108/2 H, 2e Afd., de vermelding van de ge
meente Venray in de bij dit besluit ingevolge 
artikel 20, le I id, der Drankwet( S. 1931, n°. 
467) vastgestelde lijst te doen vervallen. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A.B.) 

21 Januari 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72 . ) 

Terecht heeft de Raad geweigerd gelden 
beschikbaar te stellen voor den bouw van 
een brandstoffenbergplaats, nu aan het tij
delijk als leslokaal ingericht turflokaal 
zijn oorspronkel ijke bestemming kan wor
den hergeven, daar door daling van het 
aantal leerlingen het gebruik daarvan als 
leslokaal niet mee1· noodig is . Het in ge
bruik houden als leslokaal in verband met 
de voorgenomen aanstelling van een kwee
keling met akte zou de "normale eischen" 
overschrijden. 

De weg voor aanschaff ing van leermid
del en, waarvan de aanschaffing reeds vóór 
de indiening der aanvrage heeft plaats 
gehad, door toepassing van art. 72 wordt 
niet afgesneden door de omstandigheid , 
dat het schoolbestuur aanvankelijk de kos
ten heeft will en kwijten uit de vergoeding, 
bedoeld in art. 101, nu deze vergoeding 
daartoe niet toereikend is gebleken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel , te 
Valthe-Klijndijk, gemeente Odoorn, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Drenthe van 26 
September 1934, N°. 120, tot ongegrondver
klaring van zijn beroep tegen het besluit van 
den raad der gemeente Odoorn van 25 Juni 
1934, voor zoover daarbij afwijzend is be
schikt op het overeenkomstig art. 72 der La
ger-Onderwijswet 1920 ingediende verwek om 
medewerking voor den bouw van eene berg
plaats voor brandstoffen en om beschikbaar
stelling van de benoodigde gelden tot dek
king van de in het tijdvak 1930 tot en met 
1932 gemaakte kosten voor de aanschaffing 
van leermiddelen ten behoeve van de bijzon
dere lagere school dier Vereeniging te Valthe, 
aldaar· 

Den 'Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Januari 1935, N° . 3; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 17 
Januari 1935, N°. 1393, afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Odoorn in zijne 
1 vergadering- van 25 Juni 1934 o.m. heeft 

• 
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besloten afwijzend te beschikken op de aan
vrage van het bestuur der Vereeniging tot 
stichting en instandhouding van scholen met 
den Bijbel, te Valthe-Klijndijk, tot beschik
baarstelling, ingevolge art. 72 der Lager-On
derwijswet 1920, van een bedrag van f 80, 
voor het bouwen van eene bergplaats voor 
brandstoffen, omdat de bestaande turfschuur 
is ingericht voor leslokaal, en een bedrag van 
± f 100 voor aangeschafte leermiddelen, om
dat de vergoeding, ingevolge art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920, over de jaren 1930 
tot en met 1932 niet voldoende bleek, om de 
over die jaren door het schoolbestuur in reke
ning gebrachte uitgaven te kunnen dekken; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, le. 
wat betreft de aanvrage van gelden voor het 
bouwen van eene bergplaats voor brandstoffen, 
dat weliswaar het gemiddelde aantal leerlin
gen over 1933 bedroeg 78¾ en op grond daar
van over 1934 aanspraak kan worden gemaakt 
op vergoeding van de jaarwedde van eene 
derde leerkracht, doch dit in de gegeven om
standigheden geenszins aanleiding behoeft te 
geven tot inrichting van een derde leslokaal, 
omdat in de bestaande school ruimte te over 
is om alle leerlingen te plaatsen en niet vast
staat, dat eene derde leerkracht blijvend noo
dig zal blijken, daar het aantal leerlingen op 
16 Maart en 16 Juni 1934 reeds beneden het 
minimum aantal leerlingen voor drie leer
krachten is gedaald; dat deze aanvrage be
hoort te worden afgewezen; 2e. wat betreft 
de aanvrage ten aanzien van de aangeschafte 
leermiddelen, dat het schoolbestuur beschik
baarstelling van het bovenvermelde bedrag 
vraagt, omdat de door dat bestuur bij de drie
jaarl ijksche afrekening over 1930 tot en met 
1932 in rekening gebrachte uitgaven niet ge
heel worden gedekt door de vergoeding, inge
volge art. 101 der Lager.-Onderwijswet 1920, 
over die jaren van gemeentewege aan het 
school bestuur uitgekeerd, en het bestuur 
meent, dat voor meerdere in die jaren aange
kochte leermiddelen eene aanvrage ingevolge 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 had kun
nen worden ingediend, zonder daaromtrent 
echter eene specificatie te geven of over te 
leggen; dat afgescheiden hiervan het n iet in 
het belang van een goed financieel beheer der 
gemeente wordt geacht, dat door schoolbestu
ren aanvragen ingevolge art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 worden gedaan, jaren na
dat de aanschaffing van de betreffende leer
middelen heeft plaats gehad; dat ook deze 
aanvrage behoort te worden afgewezen; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Drenthe in beroep was 
gekomen, dit college bij besluit van 26 Sept. 
1934, N°. 120, het beroep ongegrond heeft 
verklaard, uit overweging, dat door daling 
van het aantal leerlingen aan de bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs te Valthe
Klijndijk eene derde leerkracht niet meer is 
vereischt; dat dan ook de voor leslokaal ge
bruikte turfschuur haar oude bestemming te
rug kan krijgen en dat het derhalve niet meer 
noodig is nog eene nieuwe bergplaats voor 
brandstoffen te laten bouwen, zoodat bij in
williging van het verzoek om gelden uit de 
gemeentekas voor dien bouw de normale 
e ischen aan het geven van lager onderwijs te 

stellen zouden worden overschreden en in 
strijd zou worden gehandeld met art. 4 der 
wet van 4 Augustus 1933 S. 414 tot beperking 
van uitgaven, welke voor de openbare kassen 
voortvloeien uit de uitvoering der Lager-On
derwijswet 1920; dat, wat betreft de aange
vraagde vergoeding voor over het tijdvak 
1930 tot en met 1932 aangeschafte leermid
delen, het schoolbestuur weliswaar indertijd 
ingevolge art. 72 der wet vergoeding voor a l 
de aangeschafte leermiddelen had kunnen 
vragen, .maar dat dit buitengewone recht moet 
worden geacht te zijn vervallen met de vast
stelling van de gemeentelijke vergoeding van 
de kosten van instandhouding volgens art. 
101, lid 8, der wet, omdat het geheel in strijd 
zou zijn met het aan dat artikel ten grondslag 
liggende beginsel van gelijkstelling van het 
openbaar en het bijzonder gewoon lager onde,·
wijs, indien voor de schoolbesturen de gelegen
heid werd opengesteld om ook zelfs na ver
loop van den driejarigen termijn nog kosten , 
die als kosten van instandhouding zijn in reke
ning gebracht en erkend, maar die als zoo
danig niet in aanmerking kunnen komen voor 
vergoeding door de gemeente, omdat zij boven 
het gemiddelde van de kosten van instand
houding der overeenkomstige gemeentelijke 
scholen uitgaan, langs den weg van art. 72 op 
de gemeente te verhalen; dat de raad van 
Odoorn mitsdien terecht afwijzend heeft be
schikt op de aanvrage van het schoolbestuur 
om gelden voor de hiervoren omschreven 
doeleinden ; 

dat van deze bes! issing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat volgens de beslissing van Ged. Staten een 
goed leslokaal weer zou moeten worden prijs
gegeven om te worden gebruikt als bergplaats 
voor brandstoffen; 

dat dit wel eene zeer onredelijke oplossing is 
ter verkrijging van eene eenvoudige berg
plaats; dat - zooals het bestuur reeds in eer
sten aanleg aanvoerde - dit derde leslokaal 
in gebruik blijft voor het onderwijs, aange
zien het schoolbestuur een kweekeling met 
akte wenscht aan te stellen; dat op deze wijze 
zonder extra-uitgaven voor de publieke kassen 
eene bel angrijk betere verzorging van het 
onderwijs wordt verkregen; dat het werken 
van twee leerkrachten in één leslokaal - naar 
a lgemeen bekend mag worden geacht - zeer 
storend op het onderwijs werkt; dat men 
bovendien door het behoud van dit leslokaal 
paraat blijft om eene eventueele stijging van 
het aantal leerlingen op te vangen; dat het 
om deze redenen wel zeer kortzichtig zou zijn 
om een behoorlijk Ie lokaal (hetwelk boven
dien door het school bestuur uit e igen mid
delen is ingericht en voor het onderwijs be
schikbaar wordt gehouden) zonder meer prij 
te geven, terwijl het door den bouw van eene 
eenvoudige en weinig kostbare brandstoffen
bergplaats bij de school behouden kan bi ij ven ; 
dat ten deze dan ook bezwaarlijk kan worden 
gesproken van overschrijding der normal e 
eischen; dat de overwegingen van Ged. Sta
ten ook overigens eiken redelijken en wette
lijken grond missen; dat het niet voor be
twisting vatbaar is, dat het schoolbestuur voor 
de aanschaffing van deze leermiddelen in ver
band met den groei van het aantal leerlingen 
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in het tijdvak 1930 tot en met 1932 toepassing 
van art. 72 en volgende der Lager-Onderwijs
wet 1920 had kunnen vragen; dat ook thans 
nog zonder eenig bezwaar kan worden uitge
maakt, of die gedane aanschaffingen de nor
male eischen te buiten gingen; dat immers 
de genoemde groei van hef leerlingental nog 
kan worden gecontroleerd, terwijl daarnaast 
kan worden gelegd de lijst van de in het ge
ding zijnde aanschaffingen; dat het school
bestuur evenwel voorshands van art. 72 heeft 
afgezien, omdat het in de verwachting leefde, 
dat de exploitatie-vergoeding volgens art. 101 
der wet over het tijdvak 1930-1932 voldoende 
zou zijn om ook deze uitgave te dekken; dat 
men thans aan het school bestuur onrecht doet, 
wanneer men het aanvankelijk volgen van deze 
eenvoudige en van gepaste zuinigheid blijk 
gevende methode interpreteert als eene prin
cipieele erkenning, dat deze uitgaven slechts 
wuden zijn aan te merken als kosten van 
instandhouding in den zin van art. 101; dat 
het aanvankelijk rekenen op vergoeding langs 
den weg van art. 101, waartoe de wet ruimte 
liet, toch geenszins inhoudt een principieel 
prijsgeven van het in art. 72 uitdrukkelijk 
verleende recht; dat de schoolbesturen er op 
deze wijze zelf de dupe van worden, indien zij 
de toepassing van art. 72 vrijwillig beperken; 
dat dit te meer klemt, omdat de besturen der 
bijzondere scholen pas jaren na het verstrijken 
van· een bepaald dienstjaar weten, welk be
drag aan vergoeding per leerling zij over dat 
dienstjaar zullen ontvangen; dat het diens
volgens herhaaldelijk blijkt, dat de toegekende 
vergoeding lager is dan het bedrag, waarop 
men redelijkerwijze had gemeend te mogen 
rekenen; dat het dan ook niet aangaat het 
schoolbestuur tegen te werpen, dat het bij de 
aanschaffing maar direct art. 72 had moeten 
toepassen en dat het - nu de exploitatie-ver
goeding lager bleek te zijn dan men had dur
ven hopen - zijne rechten uit art. 72 heeft 
verwerkt; dat een en ander met de financieel 
gelijkstelling niets te maken heeft; dat juist 
eene redeneering, als zooeven weergegeven, 
eerder geacht moet worden op de wettelijke 
rngeling van de financieele gel ijkstelling (die 
in casu toch alleen ter zake doet) inbreuk te 
maken; dat de Kroon steeds heeft bes! ist, dat 
aan de inwilliging eener aanvrage betreffende 
de aanschaffing van leermiddelen het feit, dat 
die aanschaffing reeds heeft plaats gehad, 
niet in den weg staat; dat in het onderhavige 
geval de kosten der aangeschafte leermidde
len, waarop de aanvrage betrekking heeft, in 
feite onvergoed zijn gebleven; dat de gemeen
teraad en Ged. Staten deze aanvrage dan ook 
hadden moeten beoordeelen als eene gewone 
aanvrage voor de aanschaffing van leermid
delen en die aanvrage hadden moeten toetsen 
aan de door de wet daarvoor gestelde eischen; 
dat, nu dit laatste niet is geschied, de ge
nomen beslissingen in strijd zijn met de wet; 

0. ten aanzien van de aanvrage, betreffende 
het bouwen van eene bergplaats voor brand
stoffen, dat, nu, blijkens de stukken, het ge
tal aan de school verbonden leerkrachten, in 
verband met vermindering van het aantal 
leerlingen, weder tot twee is gedaald, het in 
gebruik blijven van het derde leslokaal niet 
langer noodig is, zoodat aan dit lokaal, dat 

L. 1935. 

met toestemming van de Inspectrice van het 
Lager Onderwijs tijdelijk als leslokaal was 
ingericht, zijne oorspronkelijke beste=ing 
van turflokaal kan worden hergeven ; 

dat het schoolbestuur nu wel, blijkens het 
in beroep aangevoerde, dit lokaal als 3de les
lokaal voor het onderwijs in gebruik wenscht 
te houden in verband met de voorgenomen 
aanstelling van een kweekeling met akte, doch 
dat door deze aanstelling, waartoe het school
bestuur niet verplicht is, de normale eischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
zouden worden overschreden; 

dat op dit deel van de aanvrage mitsdien 
terecht door den gemeenteraad afwijzend is 
beschikt; 

0 . met betrekking tot de aanvrage, voor wat 
de aan te schaffen leermiddelen betreft, dat 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 voor 
schoolbesturen den weg opent, om medewer
king van den gemeenteraad te vragen voor 
de aanschaffing van leermiddelen, ook al 
heeft de aanschaffing reeds vóór de indiening 
van de aanvrage plaats gehad; 

dat deze weg niet wordt afgesneden door de 
omstandigheid, dat het schoolbestuur aanvan
kelijk de kosten van aanschaffing heeft willen 
kwijten uit de vergoeding, bedoeld in art. 101 
der wet, nu deze vergoeding daarvoor niet 
toereikend is gebleken; 

dat niet gebleken is, dat door de bedoelde 
aanschaffing, welke, blijkens het beroepschrift, 
in verband met den groei van het leerlingen
tal in het tijdvak 1930 tot en met 1932 noodig 
was, de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, wórden overschre
den; 

dat mitsdien te dezen aanzien de gevraagde 
medewerking slechts had mogen worden ge
weigerd, wanneer niet aan de in art. 73 om
schreven vereischten was voldaan, waarvan 
in het onderhavige geval geen sprake is; 

dat mitsdien ten onrechte de raad van 
Odoorn dit deel der aanvrage heeft afgewezen 
en Ged. Staten het raadsbesluit in dit opzicht 
hebben gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 en de 
Wet van 4 Augustus 1933 S. 414; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. met vernietiging in woverre van het be

streden besluit van Ged. Staten van Drenthe 
van 26 September 1934, 0

• 120, het besluit 
van den raad van Odoorn van 25 Juni 1934 
te vernietigen, voor wover daarbij afwijzend 
is beschikt op de aanvrage van het bestuur 
van de Vereeniging tot stichting en instand
houding van scholen met den Bijbel, te Valthe
Klijndijk, om beschikbaarstelling van gelden 
voor aangeschafte leermiddelen, en te bepa
len, dat de hier bedoelde medewerking alsnog 
door den gemeenteraad van Odoorn moet wor
den verleend; 

II. voor het overige het beroep ongegrond 
te verklaren. 

Onze -Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

3 
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22 Januari 1935. KONINKLIJK BESL IT. 
(Wet houdend algemeene regelen Water
staatsbestuur art. 13.) 

Ged. Staten behooren slechts dan goed
keuring te onthouden aan een besluit van 
een waterschapsbestuur tot het voeren van 
een rechtsgeding, wanneer met genoeg
zame zekerheid moet worden aangenomen, 
dat het rechtsgeding geen redelijke kans 
van slagen biedt of, hetzij wegens zijn ge
ring belang in verhouding tot de wellicht 
te betalen kosten, hetzij wegens eene an
dere even onbetwistbare reden, voor het 
waterschap nadeelig zou zijn te achten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van het waterschap Loven en Wil
lemskerke tegen het besluit van Ged. Staten 
van Zeeland van 16 Maart 1934, n°. 232, 2• Afd ., 
tot onthouding van goedkeuring aan het besluit 
van de vergadering van ingelanden van ge
noemd waterschap van 27 October 1933 om in 
verzet te komen tegen het vanwege de water
keering van den calamiteuzen polder Nieuw 
Neuzen tegen het waterschap uitgevaardigde 
dwangbevel tot betaling van een bedrag van 
f 949.93 als bijdrage in de kosten van zeewering 
en oeververdediging van de genoemde water
keering over het dienstjaar 1932/1933; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 12 
December 1934, n°. 644; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Waterstaat a . i., van 18 
Januari 1935, n°. 430, Afd. Waterstaatsrecht; 

0. dat de vergadering van stembevoegde 
ingelanden van het waterschap Loven en Wil
lemskerke bij besluit van 27 October 1933 heeft 
besloten 10. het ontvangen aanslagbilj et van 
den calamiteuzen polder Nieuw Neuzen betref
fende eene bijdrage ingevolge artikel 6 der wet 
van 19 Juli 1870 (S. n°. 119) ten bedrage van 
f 949.68 niet te betalen en 2°. over te gaan tot 
het instellen van een rechtsgeding tegen meer
gemelden polder ; 

dat Ged. taten aan dit besluit, voor wat het 
daarin onder 2° bepaalde betreft, bij be luit 
van 16 Maart 1934, n°. 232, 2• Afd., hunne 
goedkeuring hebben onthouden. waarbij dit 
college het navolgende heeft overwogen : dat 
het college van Ged. Staten van meening is, dat 
artikel 143 van het Reglement voor de calami
t euze polders of waterschappen in Zeeland 
niet alleen aan de betrokken besturen eene be
voegdheid geeft, in voorkomende gevallen een 
beroep op Ged . Staten te doen, doch dat het 
ook voor hen eene verplichting schept, hunne 
geschillen aan dat college ter beslissing voor te 
leggen en zich naar die beslissing te gedragen, 
een regel, die ook dàn geldt, wanneer het ge
schil, zonder in allen vorm aan Ged. Staten ter 
beslissing te zijn voorgelegd, langs den ~ewonen 
administratieven weg te hunner kenms is ge
komen ; dat ook, hiervan afgescheiden, in ge
schillen als het onderhavige rechtspraak door 
hun college boven die door de r echterlijke macht 
de voorkeur verdient ; dat niet alleen de laatste 
wijze van procedeeren aanzienlijker kosten met 
zich brengt, maar het ook juister is te achten, 
de !le chillen, waartoe de wet van 1870 aan
leidrng geeft, te doen beslechten door het college, 

hetwelk met de toepassing en het toezicht op 
de naleving van die wet belast en derhalve met 
deze door en door vertrouwd en op de hoogte 
is; 

dat van het genoemde besluit van Ged. Staten 
het bestuur van het waterschap Loven en Wil
lemskerke, daartoe door de vergadering van 
stembevoegde ingelanden gemachtigd, bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat genoemd bestuur, tot het nemen van 
conservatoire maatregelen ten deze bevoegd, 
eene verzet-dagvaarding tegen het dwangbevel 
heeft doen uitbrengen ; dat daardoor de uit
voering van het dwangbevel is geschorst; dat 
Ged. Staten zich beroepen op artikel 143 van 
het Reglement voor de calamiteuze polders of 
waterschappen in Zeeland; dat echter dit arti
kel onmogelijk het waterschap Loven en Wil
lemskerke ten deze in zijne zelfstandigheid kan 
treffen, daar dat waterschap niet calamiteus is ; 
dat bovendien dit artikel niets anders zegt, 
dan dat Ged. Staten alle geschillen "omtrent 
de toepassing van dit reglement" beslissen, 
terwijl het waterschap en de calamiteuze water
keering Nieuw 1 euzen geenszins een geschil 
over de toepassing van dat reglement hebben ; 
dat uit het standpunt van Ged. Staten niet 
minder volgt, dan dat geen waterschap ooit 
eene procedure tegen een ander waterschap 
mag beginnen, wijl Ged. Staten alsdan zouden 
moeten recht spreken ; dat hier in strijd met 
artikel 154 der Grondwet wordt gehandeld, 
daar Ged. Staten volgens dit artikel lnmnen 
noch mogen beslissen over eene eenvoudige 
privaatrechterlijke schuldvordering; dat boven
dien eene Rijkswet uitdrukkelijk den eenigen 
bevoegden rechter aanwijst in de artikelen 13 
en 14 der Bevoegdhedenwet; dat het in geenen 
deele onderschrijft de meening van Ged. Staten, 
dat in geschillen als de onderhavige rechtspraak 
door hun college boven die door de rechterlijke 
macht de voorkeur verdient ; dat men hier 
trouwens alleen heeft te vragen naar de be
voegdheid en niet naar de bekwaamheid ; dat 
aan de handhaving van het bestreden besluit 
van Ged. Staten onmogelijke consequenties zijn 
verbonden ; dat toch, ook indien de vereischte 
goedkeuring aan het water chap onthouden 
bleef, de uitvoering van het dwangbevel ge
schorst zou blijven, totdat beslist is in den 
eenen of anderen zin ; dat niemand het water
schap kan dwingen het proces in te trekken; 
dat Ged. taten tevens over het hoofd hebben 
gezien artikel 14-2 der Provinciale wet; dat 
immers dit college de Bevoegdhedenwet heeft 
achtergesteld bij eene bepaling van een Provin
ciaal Reglement, die het onderhavige onderwerp 
in den breede geregeld heeft ; dat de competen
tie wordt geregeld door de wet en niet door de 
opvatting van een college van Ged. Staten ; 
dat de wederpartij, d. i. de calamiteuze water
keering Nieuw Neuzen, destijds, zeer tegen haar 
eigen gevöelen in, in kennelijk besef van de 
onrechtmatigheid ervan, den bestreden aanslag 
opgelegd heeft, zulks op advies van Ged. Staten, 
die anders hare begrooting niet goedkeurden ; 
dat het verzoekt, het besluit van Ged. Staten te 
vernietigen en alsnog de noodige goedkeuring 
te verleenen ; 

0. dat, ingevolge het bepaalde bij artikel 127, 
onder b, juncto artikel 50, onder e, van het 
Algemeen Reglement voor de polders of water-
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schappen in Zeeland 1934, het besluit van de 
vergadering van stembevoegde ingelanden van 
het waterschap Loven en Willemskerke tot het 
komen in verzet tegen het bovengenoemde 
dwangbevel de goedkeuring van Ged. Staten 
behoeft; 

dat die goedkeuring aan een dergelijk besluit 
slechts dàn behoort te worden onthouden, 
wanneer met genoegzame zekerheid moet wor• 
den aangenomen, dat het te voeren rechtsgeding 
geen redelijke kans van slagen biedt, of, hetzij 
wegens zijn gering belang in verhouding tot de 
wellicht te betalen kosten, hetzij wegens eene 
andere even onbetwistbare reden, voor het 
waterschap nadeeling zou te achten zijn ; 

dat zich hier geen van deze omstandigheden 
voordoet; 

dat bepaaldelijk naar Ons oordeel geenszins 
met eenige zekerheid kan gezegd worden, dat 
de rechter het dwangbevel zal handhaven; 

dat Ged. Staten weliswaar de meening schij
nen te zijn toegedaan, dat ten gevolge van het 
bepaalde in artikel 143 van het Reglement voor 
de calamiteuze polders of waterschappen in 
Zeeland het waterschap de bevoegdheid zou 
missen, zich ter zake overeenkomstig de arti
kelen 12 en 13 der Bevoegdh.edenwet tot den 
rechter te wenden, doch dat dit gevoelen op 
een misverstand moet berusten, alreeds hierom, 
wijl eene reglementsbepaling geen inbreuk ver
mag te maken op een wetsvoorschrift ; 

dat dus Ged. Staten de goedkeuring ten on• 
rechte hebben geweigerd; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het Alge
meen Reglement voor de polders of waterschap
pen in Zeeland, zoomede de Wet van 19 Juli 
1870 (S. n°. 119) en het reglement voor de cala
miteuze polders of waterschappen in Zeeland ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Zeeland, het vorenge
noemde besluit van de vergadering van stem
bevoegde ingelanden van het watersohap Loven 
en Willemskerke goed te keuren . 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(A.B.) 

23 Jan•i,ari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Straatbelasting in de gemeente 
Hengelo (0, ) 

Art. 280 der Gemeentewet schrijft niet 
voor, dat de heffing mag geschieden we
gens perceelen, belendende aan openbare 
wegen, waaraan de gemeente kosten be• 
steedt, maar voldoende is, dat de gemeente 
kosten heeft te maken voor openbare land. 
of wat,:,rwegen in de gemeente en de hef• 
fing mag dan geschieden wegens alle per
ceelen, die aan een openbaren weg be
lenden, onverschillig of juist aan dezen 
weg de gemeente kosten moet besteden, 
of dat zij dit doet ten aanzien van andere 
openbare wegen , 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van Mr. 

G. Jansen te Hengelo (0.) als Burg. dier 
gemeente, tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep, voor de Directe Belastingen te 
Zwolle van 6 Maart 1934, betreffende den aan. 

slag van A . te Hengelo (0.) in de straatbe
lasting dier gemeente over 1932; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. van Lier .... tot vernietig ing van 
de aangevallen u itspraak en tot handhaving 
van den aanslag zooals die oorspronkelijk is 
opgelegd; 

0. dat belanghebbende, die in bovengenoem
de belasting was aangeslagen wegens perceel 
... ...... weg n° .... te Hengelo (0.) naar 8½ 
pct. van de kadastrale opbrengst, van de be
schikking van den Raad dier gemeente van 
30 Maart 1932, d ie aanslag werd gehandhaafd, 
op verschillende gronden in beroep is geko
men· 

dat die Raad in de thans bestreden uit
spraak drie der aangevoerde grieven heeft 
verworpen, doch de laatste gegrond heeft ge
acht, en mitsdien beschikking en aanslag heeft 
vernietigd, en verstaan, dat belanghebbende 
over het jaar 1932 in de straatbelasting zal 
zijn aangeslagen naar 21/4 pct. van de kadas
trale opbrengst van zijn gebouwd eigendom; 
zulks, uit overweging, voor zoo ver thans nog 
van belang is: 

dat het perceel van belanghebbende is ge• 
legen aan een openbaren weg, die het eigen• 
dom is van particulieren en niet van de ge• 
meente en dat dezelfde particulieren den weg 
hebben verhard en gerioleerd, terwijl de ge
meente de kosten van de verlichting heeft be
taald; 

dat het perceel in de straatbelasting is aan
geslagen voor 8½ pct. van de kadastrale op
brengst en wel voor 3½ pct. voor verharding, 
2¾, pct. voor rioleering en 2¼ pct. voor ver• 
lichting; 

dat die aanslag is verdedigd, op grond dat 
het niet meer ter zake doet wie eigenaar is, 
de gemeente of een particul ier, immers de 
woorden van art. 280 der Gemeentewet "we
gen der gemeente" zijn veranderd in "wegen 
in de gemeente", terwijl vaststaat, dat de ge. 
meente voor wegen in de gemeente kosten 
heeft gemaakt voor verharding, rioleering en 
ver! ichting; 

dat van de zijde van belanghebbende is aan• 
gevoerd dat aldus van hem wordt gevraagd 
een bijdrage in de kosten van wegen, waaraan 
zijn perceel niet belendt, zoodat er geen sprake 
is van een bijdrage, die volgens art. 280 der 
Gemeentewet kan worden gevorderd, op grond 
waarvan belanghebbende vermeent dat de ver
ordening als in strijd met de Wet niet verbin
dend worde verklaard; 

dat naar 's Raads oordeel het Gemeentebe
stuur voorbijziet, dat, al moge het voor de 
belastingplichtigheid onverschillig zijn of de 
gemeente al dan niet eigenares van een weg 
is, de redelijke zin van art. 280 als de be. 
doeling van den wetgever doet kennen dat het 
met deze speciale belasting te belasten perceel 
moet liggen aan een openbaren weg, waarvan 
kosten voor verharding, rioleering en verlich
ting ten I aste der gemeente komen, daar an
ders geen sprake kan zijn van een billijke bij 
drage in de kosten, die overigens uit de al
gemeene belastingen moeten worden gevon• 
den ; 

dat ook de verordening zelve daarop duide
lijk wijst, waar art. 8 (lees 9} de belasting af• 
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hankelijk stelt van de omstandigheid of de be
lendende weg verhard, gerioleerd en verlicht 
is, dan wel of slechts een of twee dezer voor
zieningen zijn aangebracht en voorts onder
scheid maakt naar gelang van het materieel 
waarmede de weg is verhard : 

dat het perceel in quaestie belendt aan een 
openbaren weg, die niet voor rekening van de 
gemeente is verhard of gerioleerd maar wel 
door haar is verlicht, zoodat het perceel a l

. leen in aanmerking komt voor de belasting 
vervat in de laatste kolom van art. 9 in casu 
met 2¼ pct. van de kadastrale opbrengst; 

dat aldus uitgelegd en toegepast er geen 
strijd is tusschen verordening en wet, zoodat 
er geen termen zijn de verordening onverbind
baar te verklaren; 

0 . dat de Burgemeester van Hengelo (0.) 
i•n cassatie stelt: 

S., al thans v. t. van de artt. 1 en 9 van de 
verordening op de heffing eener straatbelas
ting in de gemeente Hengelo (0.), artt. 277 
en 280 der Gemeentewet; 

0. dienaangaande: 
dat de verordening op de heffing eener 

straatbelasting in de gemeente Hengelo (0.), 
voor zoover thans van belang is , luidt : 

Art. 1. Er wordt onder de benaming 
,,Straatbelasting" jaarlijks eene belasting ge
heven wegens gebouwde eigendommen, die 
zelve of wier aanhoorigheden belenden aan 
openbare straten, wegen of pleinen der ge
meente. 

Art. 3. Belastingplichtig is hij, die krach
tens recht van bezit of een ig ander zakelijk 
recht het genot heeft van gebouwde eigen

·dommen, bedoeld in art. 1. 
Art. 8. De belasting wordt, met inachtne

ming van het in art. 9 bepaalde, berekend 
naar de belastbare opbrengst van het perceel, 
aangewezen volgens de wetten van 26 Mei 
1870, S. 82, en van 2 Mei 1897, S. 124, of, 
indien de opbrengst niet in de leggers is op
genomen, naar het bedrag, waarop zij van 
gemeentewege in verhouding tot de belastbare 
opbrengst van andere gelijksoortige perceelen 
zal zijn geschat. 

Art, 9. Voor de heffing dezer belasting 
worden straten onderscheiden in: 

a. die zijn voorz ien van een verharding met 
klinkers, keien (andere dan veldkeien) of daar
mede gelijk te stellen materiaal; 

b. die zijn voorzien van een verharding met 
veldkeien, grind, steenslag of daarmede gelijk 
te stellen materiaal, zoomede sintelwegen, voor. 
zien van ki inkerkantgoten en straatsyphons; 

c. die niet zijn verhard op een der wijzen 
als onder a of b bedoeld ; 

en wordt voorts rekening gehouden met het 
al of niet zijn voorzien van rioleering en van 
verlichting door middel van gas of electrici
teit· 

te~wijl het artikel verder o.a. bepaalt, dat 
bij eene be lastbare opbrengst, bedoeld in art. 
8 van f 1000 en meer, de belasting bedraagt: 
indien de straat is voorz ien van eene verhar
ding bedoeld in art. 9, letter a 4 pct., van 
eene verharding bedoeld in art. 9, letter c 
3¾ pct., van rioleering 21/4. pct., van verlich
ting 2¼ pct.; 

dat voorts opgemerkt moet worden: 
· dat art. 6 der verordening aanvankelijk eene 

bepaling bevatte van den navolgenden inhoud : 
,,van de belasting zijn vrij geste ld: 
a. perceelen, die belenden aan straten, te 

aanzien waarvan niet door de gemeente wordt, 
gezorgd voo1· verharding, ver! ichti ng en rio• 
leering en te dier zake door de gemeente geene 
kosten worden gedragen; voor zoo ver dit ten 
aanzien van een of meer der genoemde onder
werpen niet het geval is, wordt de vrijstelling 
slechts gedeeltelijk genoten en zal de aanslag 
met toepassing der onderscheiding in art. 9 
gemaakt, worden berekend."; 

dat deze bepaling bij Raadsbesluit van 24 
Nov. 1930 is geschrapt; 

0. dat de Raad van Beroep zij ne besliss ing 
doet steunen op zijne opvatting van art. 280 
der Gemeentewet en van de verordening waar. 
van de bedoeling in art. 9 zou te voorschijn 
treden; 

dat echte r art. 280 der Gemeentewet niet 
voorschrij ft, dat de heffing alleen mag ge
schieden wegens perceelen, belendende aan 
openbare wegen, waaraan de gemeente kosten 
besteedt, maar voldoende is, dat de gemeente 
kosten heeft te maken voor openbare land- of 
waterwegen in de gemeente en de heffing dan 
mag geschieden wegens alle perceelen, die aan 
een openbaren weg belenden, onverschillig of 
juist aan dezen weg de gemeente kosten moet 
besteden, of dat zij dit doet ten aanzien van 
andere openbare wegen; 

dat ook de onderhavige verordening de door 
den Raad aangenomen beperking n iet heeft 
aangebracht; 

dat toch art. 1 de straatbelasting, zonder be
perking heft wegens gebouwde eigendommen, 
die zelve of wier aanboorigheden belenden 
aan openbare straten, wegen of pleinen der 
gemeente; 

dat wel art. 9 ten dienste van de heffing en 
van de bepaling van het bedrag der belasting 
voor de straten een onderscheid bevat, naa,· 
gelang van den toestand waarin deze zich be
vinden, maar dat het daarbij van de door den 
Raad van Beroep gewilde beperking der be
lastbaarheid tot strat€n waarvan kosten voor 
verharding, rioleering of verlichting ten laste 
dei· gémeente komen niet rept; 

dat ook onaannemelijk is, dat art. 9 die 
strekking zoude hebben, omdat aanvankelijk 
de bedoelde beperking wel was te vinden in 
het eerste lid onder a van art. 6 der verorde
ning, hetwelk uitdrukkelijk perceelen, die be
lenden aan straten, ten aanzien waarvan niet 
door de gemeente wordt gezorgd voor verhar
ding. verlichting en rioleering en te dier zake 
door de gemeente geen kosten worden gedra
gen, van deze belasting vrij stelde, waarbij dus 
kennelijk werd uitgegaan van de gedachte, 
dat art. 9 die vrij steil ing· niet reeds bevatte ; 

dat ten slotte de omstandigheid, dat in 1930 
die vrijstelling uit de verordening werd ge
schrapt, verhindert om die vrijstelling a ls ook 
thans nog door de verordening gewild te aan
vaarden; 

0. dat de vraag of de a ldus in de verordE
ning geregelde belasting a ls eene billijke bij 
drage in de ten laste der gemeente komend, 
kosten kan worden beschouwd, niet staat te, 
beoordeel ing van den rechter , doch van den 
gemeentel ijken wetgever onder het toezicht der 
Kroon ; 



dat het middet derhalve gegrond is; 
Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Handhaaft de beschikking van den Raad 

der gemèente Hèngelo(O.). 
(W.) 

23 Januari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 299 .) 

Het is niet geoorloofd bij één bezwaar
schrift op te komen tegen meer dan één 
aanslag. 

De Hooge Raad, enz.; 
G:ezien het op 15 Oct. 1934 bij den H . R. 

ingekomen beroepschrift in cassatie van A. te 
Sittard, tegen eene uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
Roermond van 21 Jan. 1933 betreffende hef
fing van Straatbelasting in de gemeente Sit
tard over 1930; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., enz. (cfm het arrest, Red.); 
0. dat aan belanghebbende zijn uitgereikt 

twee aanslagbiljetten, het eerste inhoudende, 
dat belanghebbende voor een zevental percee
len op het kohier der Straatbelasting is aange
slagen voor f 42.74, en het tweede, dat belang
hebbende voor 17 perceelen is aangeslagen 
voor f 71.40 ; 

dat belanghebbende daartegen bij één be
zwaarschrift is opgekomen, dat de Raad der 
gemeente Sittard bij beschikking van 9 Maart 
1931 de aanslagen voor enkele perceelen heeft 
verminderd, en overigens gehandhaafd; 

dat de Raad van Beroep bij de bestreden 
uitspraak het door belanghebbende ingestelde 
beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard, uit 
overweging, dat belanghebbende in één be
roepschrift in beroep is gekomen tegen twee 
verschillende aanslagen over het dienstjaar 
1930; 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt: • 
S. van art. 11 der Wet van 19 Dec. 1914, 

s. 564; . 
0. ambtshalve: 
dat ingevolge de in art. 299 der Gemeente

wet _gegeven regeling, belanghebbende's ,be
roep tegen de door den Raad der gemeente 
Sittard op zijn bezwaarschrift gegeven beschik
king bij één beroepschrift moest geschieden; 
zoodat de Raad van Beroep belanghebbende 
ten onrechte in zijn aldus ingesteld beroep 
niet-ontvankelijk ver klaarde; 

dat blijkens de overgelegde aanslagbiljetten 
hier twee aanslagen zijn opgelegd; 

dat de regeling van het geding betreffende 
bezwaren tegen eenen aanslag in de Straat
belasting, neergelegd in art. 299 der Gemeen
tewet·, medebrengt, dat, indien een belasting
plichtige meer dan één aanslag bestrijdt, de 
behandeling der aangevoerde bezwaren ten 
aanzien van elk dier aanslagen een afzonder
lijk geding vormt; 

dat het dus niet geoorloofd is bij één be
zwaarschrift op te komen tegen meer dan één 
aanslag gelijk belanghebbende heeft gedaan; 

dat hieruit volgt, dat de Raad van Bei·oep 
de beschikking van den gemeenteraad had be
hooren te vernietigen met niet-ontvankelijk-
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verklaring van belanghebbende in zijn · be
zwaarschrift; 

dat de bestreden uitspraak dus niet in stand 
kan blijven en het daartegen gerichte middel, 
hetwelk ervan uitgaat, dat belanghebbende 
ontvankelijk is in zijn bezwaarschrift, buiten 
bespreking moet blijven; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Vernietigt mede de beschikking van den 

Raad der gemeente Sittard van 9 Maart 1931; 
Verklaart belanghebbende niet-ontvankelijk 

in zijn aan dien Raad gericht bezwaarschrift. 

• 
(W.) 

23 Januari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onderhoudsbelasting in de ge
meente Eindhoven.) 

De betrokken Heffingsverordening eischt 
enkel, dat voor ieder kadastraal perceel 
afzonderlijk de verschuldigde belasting 
wordt berekend, maar schrijft niet voor, 
dat ook voor ieder belastbaar kadastraal 
perceel afzonderlijk een aanslag ten ko
hiere moet worden gebracht, terwijl zulks 
evenmin door eenig ander wettelijk voor
schrift wordt gevorderd. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te Eindhoven tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
te 's-Hertogenbosch van 4 Juni 1934, betref
fende zijn aanslag in de Onderhoudsbelasting 
der gemeente Eindhoven over 1932 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Geri. Wijnveldt .... tot verwerping van 
het beroep; 

0. dat, blijkens art. 1 der desbetreffende 
Heffingsverorden ing, de gemeente E indhoven 
onder den naam "Onderhoudsbelasting", een 
belasting heft wegens in dat artikel nader 
aangeduide gebouwde en ongebouwde eigen
dommen; 

dat, naar art. 3 dier verordening, belasting
plichtig zijn zij, die krachtens eenig zakelijk 
recht het genot hebben dier eigendommen, en 
als genothebbenden worden aangemerkt zij, 
die ingevolge art. 46 der Wet van 26 Mei 
1870, S. 82, in de kadastrale leggers van de 
Rijksgrondbelasting als voor die eigendommen 
belastingplichtig staan aangegeven; 

dat voorts art. 4 bepaalt, dat de belasting 
wordt berekend naar de belastbare opbrengst 
van de eigendommen, aangegeven in de ka
dastrale leggers en art. 5 voorschrijft: De be
lasting wordt voor ieder kadastraal perceel 
afzonderlijk berekend en bedraagt 8 pct. der 
in art. 4 bedoel de belastbare opbrengst met 
een minimum van f 0.25; 

0. dat aan belanghebbende is uitgereikt een 
belastingbiljet voor deze belasting, belasting
jaa r 1932, waarop staat vermeld : Volgnum
mer van het kohier 2172, belastbare opbrengst 
volgens den kadastralen legger f 1229. 75, be
drag der belasting f 98.53; 

dat bij · beschikking op bezwaarschrift het 
bedrag der belasting is teruggebracht tot 
f 79.77, aangezien de aanslag wa geschied 
wegens de perceel en Sectie A. 4349, 4350, 



1935 23 JANU ARI 38 

4619 en 4226, met een bela tbare opbrengst 
onderscheidenlijk van f 198.97, f 1.30, f 234.47 
en f 795.01, alzoo tot belastingbedragen onder
scheidenlijk van f 15.92, f 0.26, f 18. 76 en 
f 63.60, of te zamen f 98.53, en nader was ge
bleken, dat het perceel Sectie A. 4619 ten 
onrechte in den aanslag was betrokken; 

0. dat belanghebbende in beroep heeft aan
gevoerd, dat zijn aanslag formeel niet juist is 
tot stand gekomen; dat toch de gemeente, in
dien iemand belastingplichtig is voor meer
dere belastbare kadastrale perceelen, niet kan 
volstaan met voor" ieder dier perceelen onder 
toepassing van art. 5 der Heffingsverordening 
het verschuldigde belastingbedrag afzonder
lij k te berekenen en dan enkel het totaal van 
de aldus voor ieder perceel afzonderlijk be
rekende verschuldigde belasting met het totaal 
der betrokken belastbare opbrengst te diens 
name ten kohiere t,e brengen, doch verplicht 
is voor ieder belastbaar kadastraal perceel op 
zich zelf de conform art. 5 voor dat perceel 
berekende belasting afzonder! ijk onder vermel
ding der daarbij in aanmerking genomen be
l astbare opbrengst ten kohiere t,e brengen, zij 
het dan ook onder één kohier-artikel met ver
melding der totaal verschuldigde belasting; 

0. dat de Raad van Beroep dit verweer 
heeft verworpen op grond, dat de betrokken 
Heffingsverordening enkel eischt, dat voor 
ieder kadastraal perceel afzonderlijk de ver
schuldigde belasting wordt berekend, zooals 
kenlijk ook bij den onderhavigen aanslag is 
geschied, maar niet voorschrijft, dat ook voor 
ieder belastbaar kadastraal perceel afzonder
lijk een aanslag ten kohiere moet worden ge
bracht, terwijl zulks evenmin door eenig ander 
wett.elijk voorschrift wordt gevorderd; 

0. dat belanghebbende in cassatie, onder 
herhaling van zijn voor den Raad van Beroep 
gevoerd verweer, staande houdt, dat zijn aa!"
slag niet is tot stand gekomen overeenkomstig 
het bepaalde in art. 5 der Heffingsverorde
ning; 

0 . dat de Raad van Beroep terecht en op 
juisten grond het verweer van belanghebbende 
ter zijde heeft gesteld, zoodat het middel van 
cassatie geen doel treft; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

23 Januari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet art. 42. ) 

De schadeloosstelling, waarvan art. 42 
Onteig.wet spreekt, wordt aan den huur
der gegeven voor het verlies van het genot 
van het gehuurde tengevolge van de ont
eigening. Door het aanbod van de ont
eigenende partij ontbreekt derhalve de 
grond lag, waarop de toekenning der scha
deloosstelling van genoemd art. 42 berust. 
Ten onrecht.e heeft de Rechtb. derhalve 
een bedrag rnn f 468 (één jaar huur) in 
de toe te kennen schadeloosstelling begre
pen. 

Ande,·s Adv.-Gen. Wijnveldt met betoog, 
dat art. 42 Onteig. wet duidelijk is en 
slechts toelaat schadevergoeding in geld. 

Jhr. H. J. W. J. von Heyden, wonende te 
Haaksbergen, in zijne hoedanigheid van Bms 

gemeester der gemeente Haaksbergen en ten 
deze haar als wodanig vertegenwoordigend, 
eischer tot cassatie van een vonnis der Arr.
Rechtbank te Almelo den 28sten ovember 
1934 tusschen partijen gewezen, advocaat Jhr. 
Mr. H. de Ranitz, 

tegen: 
Hermanus Johannes of Hermannus Johannes 
Klaassen, wonende te Haaksbergen, verweer
der, advocaat Mr. H. W. C. J . de Jong. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
In cassatie gekomen voert eischer qq. tegen 

deze beslissing als middel aan: S. of v. t. 
van artt. 132 Grondwet, 48 Rv., 2, 37 en 42 
Onteigeningswet, omdat de Rechtbank, na te 
melden bereidverklaring voorbijgaande, heeft 
beslist, dat ten behoeve van den huurder een 
bedrag van f 468 zijnde -de huurprijs van één 
vol jaar, zal mo ten worden vergoed, en met 
inbegrip daarvan het bedrag der schadeloos
st.elling op f 3849.84 met renten heeft be
paald, na ten aanzien van de bereidverklaring 
der gemeente Haaksbergen om den huurder 
van het onteigende pand kosteloos in het 
genot van het door hem gehuurde te laten 
tot 15 December 1934 (de huur zou voort
duren tot 14 December 1934) t.e hebben over
wogen, dat de huurder recht heeft op een 
som gelds als chadevergoeding en niet met 
vrij gebruik van het pand genoegen behoeft 
te nemen; waarbij de Rechtbank over het 
hoofd zag, dat wanneer de huurder tot het 
einde der huur ko teloos in het genot van het 
gehuurde wordt gelaten, hij het genot niet 
ten gevolge van de onteigening verliest, en 
dus geen recht op de in art. 42 Onteigenings
wet bedoelde schadeloosstelling heeft. 

Ik ben van oordeel , dat het middel niet tot 
cassatie kan leiden. 

De vraag, bij pleidooi ter sprake gebracht 
of de eenige die recht van klagen heeft over 
dl uitspraak der Rechtbank, niet juist de ver
weerder wu moeten zijn, daar de Rechtbank 
nagelaten heeft voldoende te onderzoeken of 
hier sprake was van een schriftelijke of mon
delinge huur, zal m. i. door de feitelijke vast
st.elling der Rechtbank niet ter sprake behoe
ven t,e komen. 

Was er mondelinge huur - en dit moet 
i. c. het geval zijn volgens verweerder - dan 
is de st.elling van zijn raad man, dat de ver
weerder, in verband met do regelen van op
zegging wellicht aanspraak wu hebben op een 
vergoeding van twee jaren. 

De Rechtbank laat zich noch in haar tus
schenvonnis, noch in het eindvonnis erover 
uit of de huur mondeling of schri ft.elijk ge
sloten is. 

Ik kan echter niet inzien, dat daardoor aan 
het middel feitelijken grondslag wu ontbre
ken. H et is jammer voor verweerder, dat niet 
meer feitelijke omstandigheden vaststaan, 
maar nu de Rechtbank uitmaakt, dat de huur 
zou voortduren tot 14 Dec. 1934, komt daar
mede die vraag niet oor sprake, en staan de 
feiten vereischt voor de toepassing van art. 
42 Ont.eigeningswet vast. 

De geacht.e pleiter voor eischer heeft zich 
beroepen als grond voor het middel op Uw 
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arrest van 30 Maart 1927, (W. 11655 ; N . J . 
1927, 554), waartegenover verweerder Uw 
uitspraak van 4 Maart 1929 (W. 11982; N . J . 
1929, 653) gesteld heeft. Ik meen dat het niet 
noodig is diep op beide arresten in te gaan. 
Onderl ing en met het thans behandelde geval 
vergeleken, vertoonen de feiten , welke aan 
deze verschillende procedures ten grondslag 
liggen, vrij sterk afwijkende schakeeringen. 
In beide gevallen was de huurder partij, in 
deze procedure juist niet. 

Wel acht ik een uitspraak in het arrest van 
4 Maart 1929 ook voor deze zaak van belang. 
In dit geval had eischer in cassatie - de ont
eigenaar - bij pleidooi akte verwcht, dat hij 
aanbood en zich verbond om, in het kort ge
zegd, de huur nog een jaar te laten voort
duren. De H. R . besliste toen: ,,dat het mid
del uitgaat van de stelling, dat de in het 
tweede lid van art. 59 Onteigeningswet ver
vatte bepaling, die den eigendom van het ont
e igende goed vrij van alle lasten en rechten 
daarop rustende door de daar genoemde over
schrijving op de onteigenende partij doet over
gaan, aan de onteigenende partij toekent een 
i-echt waarvan deze afstand kan doen, in dier 
voege, dat zij desgewenscht eenzijdig huur
overeenkomsten tusschen den eigenaar en der
den bestaande in stand zou kunnen houden ; 

dat deze steil ing echter is onjuist en in 
strijd met het stelsel der artt. 3 en 42 Ont
eigeningswet, waarin aan den huurder van 
het onteigende goed een eigen recht op scha
deloosstelling wegens het eindigen der huur 
wordt toegekend, en hierdoor wordt uitgeslo
ten, dat de onteigenende partij eenzijdig eene 
andere regeling daarvoor in de plaats zou 
kunnen stellen; 

dat derhalve de bereidverklaring des eischers 
om het onteigende goed nog een jaar bij den 
eigenaar Verouden in gebruik te laten, de 
huurovereenkomst waarvan dat goed volgens 
de wet vrij werd, niet in stand vermocht te 
houden. 

In de lijn van dit arrest gedacht, zou het 
zeker nog eenzijdiger zijn, wanneer de Recht
bank in een zaak, waarin de huurder niet 
eens partij is, het aanbod van den onteigenaar 
van waarde zou verklaren. 

Art. 42 der Wet is m. i. duidelijk en laat in 
dit geval alleen toe, dat een schadevergoeding 
in geld uitgekeerd wordt en dat wel voor een 
huurtermijn van een jaar vanaf den dag van 
het vonnis . 

't Moge een eenigszins eigenaardigen indruk 
maken, dat, terwijl het i. c. alleen gaat over 
een tijdvak van 28 Nov. 1934-14 Dec. 1934 
(gedurende welken tijd de huurder feitelijk 
nog is blijven zitten ook, a l blijkt d it in cas
satie niet) een schadeloosstelling over een vol 
jaar wordt uitgekeerd, wanneer men aanneemt 
als ik, dat art. 42 zijn inhoud ontleent aan 
de opvatting dat alle debat over den omvang 
der schade voor den huurder moet worden 
afgesneden, of zooals de Memorie van Toe
lichting zegt, dat de wet voor dit geval een 
regel moet stellen omdat anders de stuitendste 
ongelijkheid het gevolg van de beslissing der 
deskundigen zal zijn, daar hier veel minder 
dan bij de bepaling der waarde van den 
eigendom vaste regels zich van zelven aan
bieden, krijgt die schijnbaar groote schade-

loosstelling een ander karakter. In dit geval 
komt daar nog bij dat toen de procedure be
gon de huurder nog ongeveer twee jaar huur 
had. Ware de zaak sneller afgeloopen, dan 
zou het bedrag van huur over een jaar min
der opvallen. 

Ik acht het middel dus ongegrond en con
cludeer tot verwerping van het beroep en ver
oordeeling van eischer in de kosten dezer 
procedure. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voorwoveel thans van belang, uit 

h et bestreden vonnis en het daaraan vooraf
gaand interlocutoir vonnis van 8 Februari 
1933, waarnaar in eerstgemeld vonnis wordt 
verwezen, blijkt : 

dat, in verband met de terzake betrekkelijke 
wet van 18 Maart 1931 S. 102, eischer tot 
cassatie in zijne hoedanigheid voor verbete
ring van wegen in de gemeente Haaksbergen 
heeft gevorderd onteigening van een gedeelte, 
groot 1 are 55 centiaren, van het ten name 
van verweerder in cassatie Klaassen staande 
perceel, gelegen te Haaksbergen en in de 
kadastrale registers dier gemeente bekend in 
Sectie I onder n°. 517, huis, schuur en erf, in 
het geheel groot 2 aren 90 centiaren, zulks 
onder a·anbod als schadeloosstelling, die voor 
huurders en derde belanghebbenden daaronder 
begrepen, te betalen het bedrag van f 3225 ; 

dat Klaassen de gevraagde onteigening niet 
heeft tegengesproken, doch bezwaar heeft ge
maakt tegen de aangeboden schadeloosstelling; 

dat Gerrit J an Berend Scheggetman, mede 
wonende te Haaksbergen, als verzoeker tot 
tusschenkomst, heeft gesteld: dat op voor
meld perceel zich bevindt een winkelhuis met 
woning, hetwelk hij van Klaassen heeft ge
huurd op nader aangegeven voorwaarden; 

dat de huur nog meer dan een jaar zal 
voortduren en door de onteigening van het 
pand onmogelijk wordt, zoodat hij tengevolge 
van een en ander schade lijdt, op wel ke gron
den hij heeft verwcht in het rechtsgeding a ls 
tusschenkomende partij te worden toegelaten; 

dat, nadat de eischer tot cassatie het door 
Scheggetman gestelde had ontkend, de Recht
bank in haa r interlocutoir vonnis, rechtdoende 
op het incident, heeft geweigerd dezen als 
tusschenkomende partij toe te laten, en recht
doende in het hoofdgeding, drie deskundigen 
heeft benoemd om bericht uit te brengen om
trent de toe te kennen schadeloosstelling; 

dat de Rechtbank vervolgens in haar eind
vonnis vaststelt, dat niet meer wordt weer
sproken, dat het bedoelde gebouw verhuurd 
is aan Scheggetman en wel voor f 468 per 
jaar, welke huur is ingegaan op 15 December 
1928 voor den t ijd van zes jaren , en de Recht
bank dan verder overweegt: 

" dat ingevolge art. 42 Onteigeningswet ten 
behoeve van den huurder zal moeten worden 
vergoed een bedrag van f 468, zijnde de huur
prijs voor één vol jaar, daar immers de huur 
zou voortduren tot 14 December 1934 en der
halve de huurtijd van den huurder bij de ont
eigening minder dan één jaar nog moest voort
duren; 

"dat eischer q.q. bij pleidooi op 15 October 
1934 wel akte heeft verzocht, dat de gemeente 
Haaksbergen bereid is den huurder van het 
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onteigende pand kosteloos in het genot van 
het door hem gehuurde te laten tot 15 Dec·. 
1934, maar ingevolge art. 42 Onteigeningswet 
de huurder recht heeft op eene som gelds als 
schadevergpeding en niet met vrij gebruik van 
het pand genoegen behoeft te nemen; " 

dat dan de Rechtbank, na te hebben over
wogen, dat het geheele bedrag der schadeloos
stelling zal moeten worden geconsigneerd, op 
de voorgaande en andere, thans niet terzake 
dienende gronden bedoeld bedrag, ten behoeve 
van verweerder in cassatie en derde belang
hebbenden te consigneèren, met inbegrip der 
voormelde som van f 468 b~paalt op f 3849.84, 
met de rente dier som ad 5 % 's jaars vanaf 
den dag der uitspraak van het eindvonnis der 
Rechtbank tot de consignatie, en met veroor
deeling van den eischer in de proceskosten; 

0 . dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: zie Concl. Adv.-Gen.; 

0. hieromtrent: 
dat blijkens het bestreden vonnis de ont

eigenende partij het aanbod heeft gedaan om 
den huurder van het te onteigenen pand kos
teloos in het genot van het gehuurde te laten 
tot het einde van den tijd, dat de huur nog 
moest duren; 

dat de Rechtbank dit aanbod terzijde heeft 
gesteld op grond, · dat ingevolge art" 42 der 
Onteigeningswet de huurder recht heeft op 
eene som als schadeloosstelling en niet met 
vrij gebruik van het pand genoegen behoeft 
te nemen; 

dat de schadeloosstelling, waarvan art. 42 
spreekt, aan den huurder wordt gegeven voor 
het verlies van het genot van het gehuurde 
tengevolge van de onteigening; 

dat ten deze vaststaat, dat de huurder ten
gevolge van voormeld aanbod tot het einde 
van de huur in het genot van het gehuurde 
kon blijven; 

dat derhalve de grondslag ontbreekt, waar
op de toekenning der schadeloosstelling in art. 
42 berust, en de Rechtbank . ten onrechte een 
bedrag van f 468 in de toe te kennen schade
loosstelling heeft begrepen; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Almelo den 28sten November 1934 in deze 
zaak tusschen partijen gewezen, doch alleen 
voorzooveel betreft de - vaststelling van het 
j)edrag der schadeloosstelling; 

Rechtdoende ten principale: 
Bepaalt het bedrag der schadeloosstelling, 

ten behoeve van verweerder in cassatie en 
derde belanghebbenden l 3 consigneeren, op 
f 3381.84, met de rente dier som ad 5 % 
's jaars vanaf den dag, waarop het bestreden 
vonnis is gewezen, tot de consignatie; {Salaris 
f 300, R ed.). 

{N. J.) 

24 Januari 1935. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. {Ambtenaren
wet 192!) .art. 58 le lid.) 

Ofschoon B . en W. bij eerder genomen 
besluit aan klager hebben medegedeeld, 
dat zij voornemens waren hem te straff en 
met voorwaardelijk ontslag uit den dienst, 
hebben B . en W. bij hun besluit tot ver
leening van eervol ontslag op grond van 

-ongeschiktheid zich niet schuldig gemaakt 
aan "détournement de pouvófr", daar het 
een vraag is enkel van doelmatigheid, of 
in plaats van of naast oplegging ·van straf, 
c;mtslag zal worden verh;end wegens on
geschiktheid, wanneer geenerlei toepasse
lijk algemeen verbindend voorschrift zich 
tegen het verleenen van ontslag wegens 
ongeschiktheid verzet: · 

Uitspraak in zake: 
A. P., wonende te Amsterdam, klage r , voor 

wien ter openbare terechtzitting als gemach
tigde is opgetreden: C. Marinus, secretaris der 
afdeeling Amsterdam van den Ce.ntralen Ne
derlandschen Ambtenaarsbond, wonende te 
Amsterdam, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
van Amsterdam, verweerder, vertegenwoordigd 
.door den Burgemeester, voor wien ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
treden: Mr·. Dr. M. I. Prins, Directeur der 
afdeeling Arbeidszaken ter Gemeentesecretarie 
te Amsterdam, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden; 
Wat aangaat de /ei.ten van het twistgeding: 
0. dat Burgemeester en Wethouders van 

Amsterdam bij besluit van 11 Mei 1934, gelet 
op art. 14 van het " Reglement voor de Amb
tenaren in dienst der Gemeente Amsterdam", 
hebben besloten met ingang van 15 Juni 1934 
het adjunct-hoofd van de keuken der Gemeen
telijke Kindervoedi!'.lg, A. P., als 2oodanig eer
vol ontslag te verleenen wegens ongeschikt
heid, anders dan tengevolge van ziels- of 
lichamelijke gebreken, voor de door hem be
kleede betrekking (art. 14, 2c, Ambtenaren
Reglement), onder toekenning van een schade
loosstelling, als bedoeld in het 7e lid van art. 
14 van bedoeld Reglement, gelijk aan een 
bedrag van drie maanden vol en drie maanden 
half salaris, de toelage hieronder begrepen; 

0. dat de Commissie van Beroep, bedoeld in 
art. 13 van vorenbedoeld Reglement, bij uit
spraak van 16 October 1934 het door voor
noemden A. P. tegen vorenbedoeld besluit in
gestelde beroep ongegrond heeft verklaard en 
hem zijn vordering heeft ontzegd; 

0. dat A. P. van die uitspraak tijdig is ge
komen in beroep en bij klaagschrift op de 
daarbij aangevoerde gronden heeft geconclu
deerd, dat het dezen Raad behage zijn beroep 
tegen die uitspraak gegrond te verklaren en 
het besluit van Burgemeeste1· en Wethouders 
van Amsterdam d.d. 11 Mei 1934, daarbij aan 
hem eervol ontslag ,verd verleend wegens on
geschiktheid, anders dan tengevolge van ziels
of lichaamsgebreken voor de door hem be
kleede betrekking, nietig te verklaren; 

0. dat de Burgemeester van Amsterdam in 
zijn opgemelde hoedanigheid op de bij contra
memorie aang<1voerde gronden heeft geconclu
deerd, dat deze Raad het beroep ongegrond 
zal verklaren; 

ln rechte: 
0. dat te beslissen valt de vraag of het be

sluit van Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam van 11 Mei 1934- kan ~vorclen aan-
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gevochten op grond, dat dit besluit feitelijk 
oi rechtens strijdt met eenig toepasselijk alge
meen verbindend voorschrift, dan wel, dat 
Burgemeester en Wethouders bij het nemen 
daarvan van hun bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik hebben gemaakt dan tot de 
doeleinden; waarv.oor die bevoegdheid is ge-
geven; . 

0. dat, krachtens lid 2, sub c, j 0
• lid 1 van 

art. 14 van het "Reglement voor de Ambtena
ren in dienst de& gemeente Amsterdam", ont
slag, niet op eigen verzoek, aan een ambte
naar kan worden gegeven door het gezag, dat 
hem heeft aangesteld, wegens onbekwaamheid 
of ongeschiktheid, anders dan tengevolge van 
ziels- of I ichaamsgebreken, voor de door den 
ambtenaar bekleede betrekking, welk ontslag 
krachtens lid 5 van dat artikel eervol wordt 
verleend; 

0. dat deze Raad op grond van de geding
stukken als vaststaande aanneemt, dat klager, 
destijds als adjunct-hoofd van de keuken bij 
den dienst der Gemeentelijke Kindervoeding 
en -kleeding te Amsterdam benoemd door 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente, 
in die functie een zestal jaren geleden onge
oorloofde betrekkingen heeft onderhouden met 
een der aan hem ondergeschikte werkvrouwen 
van bedoelde keuken, en dat hij in den aan
vang van 1933 heeft getracht dergelijke be
trekkingen aan te knoopen met een ander lid 
van het vrouwelijk personeel dier keuken; 

0. dat een ambtenaar als klager, die zich op 
een dergelijke wijze tegenover aan hem in zijn 
ambt ondergeschikte werkvrouwen gedraagt, 
naar het oordeel van dezen Raad ten eenen
male ongeschikt is voor de door hem bekleede 
betrekking, waaraan niet afdoet, of hij moge
lijk overigens een bekwaam ambtenaar is; 

0. dat uit niets is gebleken, dat de in casu 
bestaande ongeschiktheid een gevolg is van 
ziels- of lichaamsgebreken bij klager; 

0. dat mitsdien het bestreden ontslagbesluit 
feite] ijk of rechtens niet strijdt met eenig toe
passelijk algemeen verbindend voorschrift, met 
name niet met vorenbedoeld art. 14, lid 2, 
sub c; 

0. dat klager in het· klaagschrift onder meer 
heeft aangevoerd, dat hij het hem verleende 
ontslag beschouwt als een poging om aan de 
uitspraak van het Scheidsgerecht voor amb
tenaren in dienst der Gemeente Amsterdam 
te ontkomen, en dat derhalve Burgemeester 
en Wethouders van Amsterdam van de be
voegdheid, verleend in gemeld art. 14, lid 2, 
sub c, kennelijk een ander gebruik hebben 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven; 

0. te dien aanzien, dat bedoeld Scheidsge
recht - tot hetwelk klager zich had gewend 
in verband met het. hem bij schrijven van 13 
Februari 1934 medegedeelde voornemen van 
Burgemeester en \Vethouders om hem te straf 
-fen met ontslag uit den Gemeentedienst, ter 
zake van bovenbedoelde feiten - bij uitspraak 
van 22 Maart 1934 heeft beslist, dat klager 
strafbaar is en dat hem een straf kan wordeu 
opgelegd, bestaande in ten hoogste le. ontslag 
uit den dienst, onder bepaling, dat deze straf 
niet ten uitvoer zal worden gelegd, indien hij 
zich binnen den tijd van drie jaren niet weder 
aan een strafbaar feit schuldi g maakt; 2°. 

drie maanden schorsing, gerekend te zijn inge
gaan 4 Februari 1934, met gemis van salaris 
gedurende den tijd dier schors ing; 

0. dat in verband hiermede Burgemeester 
en Wethouders bij besluit van 4 Mei 1934 
hebben besloten aan klager mede te deelen, 
dat zij voornemens zijn hem te straffen op de 
wijze , als in die uitspraak van het Scheidsge
recht is aangegeven, en voorts, in afwachting 
vau de ter zake te nemen definitieve beslis
sing, de aan klager bij hun besluit van 2 Febr. 
1934, N°. 838 0, ingaande 4 Februari d. o. v. 
opgelegde schorsing, gerekend te zijn inge
gaan 4 Mei 1934 op te heffen, en dat Burge
meester en Wethouders voorts bij besluit, even
eens van 4 Mei 1934, hebben besloten aan 
klager, gerekend te zijn ingegaan 4 Mei 1934, 
in afwachting van de te zijnen aanzien te 
nemen definitieve maatregelen, verlof te ver-
leenen ; 

0. nu dat het Burgemeester en \Vethouders 
van Amsterdam volkomen vrij stond aan het 
bij hun besluit van 4 Mei 1934 aan klager 
medegedeelde voornemen tot straffen, als daar
in bedoeld, geen of geen verdere uitvoering te 
geven en dat het enkel een vraag van doel
matigheid is, waarvan de beantwoording be
hoort tot het vrije beleid van Burgemeester en 
Wethouders van Amsterdam, om, in plaats 
van of naast oplegging van straf, aan klager 
in verband met bovenbedoelde feiten eervol 
ontslag te verleenen wegens ongeschiktheid, 
als bovenbedoeld, nu geenerlei toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift het verleenen 
van eervol ontslag wegens ongeschiktheid, ter 
zake van de bovenvermelde feiten, belette; 

0. dat dan ook Burgemeester en Wethou
ders, aldus doende, van de bevoegdheid, ge
geven in meergemeld art. 14 , lid 2, sub c, 
niet kennelijk een ander gebruik hebben ge
maakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven, te weten om een on
geschikten ambtenaar te ontslaan; 

0. dat mitsdien de uitspraak van de Com
missie van Betoep, waarvan beroep, behoort te 
worden bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

· (A.B.) 

24 Januari 1935. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 3, 3e I id.) 

Een scheidsgerecht, geroepen om te oor
deelen over de vraag, of aan een ambte
naar (eervol ) ontslag wegens ongeschikt
heid uit hoofde van andere omstandig
heden dan ziekten of gebreken zal worden 
verleend, is niet bevoegd in zijn uit.spraak 
te bepalen, dat aan den klager een straf 
zal worden opgelegd. 

Uitspraak in zake: 
De Burgemeester van Assen, klager/verweer

der, niet verschenen, 
tegen: 

H. de K ., politie-agent te Assen, verweerder/ 
klager, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadslieden 
Mr. C. Meyer, advocaat en J. Kollenhoven , 
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administrateur van den Algemeenen Neder
landschen Politiebond, beiden wonende te Har
derwijk. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester van Assen d.d. 30 

J"tmi 1934 het volgende besluit heeft genomen: 
,.De Burgemeester van Assen; 
0. dat blijkens bij hem ingekomen rapporten 

de agent van politie H. de K. op Dinsdag 5 
Juni 1934 des avonds zijn wijk niet naar be
hooren heeft besurveilleerd en op 6 Juni 1934 
des namiddags ten 5 uur niet aangetroffen 
werd op of nabij het station, alwaar hij dienst 
had; 

Gelet op een rapport van den hoofdinspec
teur van politie houdende verhoor van Mejuf
frouw W . H. ten Hoor, waaruit blijkt, dat de 
K. van haar een geldsbedrag heeft aangeno
men, terw ij l blijkens een soortgelijk rapport 
door de K . ook geld is aangenomen van Derk 
Lohuys, aannemer te Hoogersmilde; 

dat overigens uit ingekomen rapporten is 
komen vast te staan, dat de uitlatingen en 
gedragingen van de K. van dien aard zijn, 
dat hij ongeschikt moet worden geacht voor 
de betrekking van agent van poli tie in deze 
gemeente; 

Gelet op art. 57 van het ambtenarenregle
ment der gemeente Assen; 

Heeft besloten: 
aan den agent van politie H . de K. mede te 

deelen, dat hem met ingang van 15 Augustus 
1934 wegens ongeschiktheid voor de betrek
king ontslag zal worden verleend." ; 

0. dat voormeld art. 57, voor wover ten 
deze van belang, luidt: 

.,1. Al vorens tot het verleenen van het ont
slag, genoemd onder ii van art. 52, wordt 
overgegaan wordt de ambtenaar in de gelegen
heid gesteld in beroep te gaan bij het Scheids
gerecht op overeenkomstige wijze als bij art. 
103 der Ambtenarenwet 1929 is bepaald ten 
aanz ien van beroep vóór disciplinaire straf
oplegging."; zijnde vorenbedoeld ontslag het 
niet a ls straf te verleenen ontslag wegens on
geschiktheid voor de betrekking uit hoofde van 
andere omstandigheden dan ziekten of gebre
ken in het geval van art. 56 van voormeld 
reglement; 

0. dat het Scheidsgerecht voor de ambte
naren der gemeente Assen bij uit.spraak van 
29 0ctober 1934 heeft besloten, met vernieti
ging van het besluit van den Burgemeester 
van Assen van 30 Juni 1934, waartegen be
roep, te bepalen, dat de agent van politie H . 
de K. zal moeten worden gestraft met een 
schorsing, ingaande 8 Juni 1934 en wel tot en 
met 15 Augustus 1934 met behoud van salaris 
en van 16 Augustus 1934 tot en met 15 0cto
ber 1934 met verl ies van salaris; 

0 . dat de Burgemeester van Assen van deze 
u itspraak tijdig is gekomen in beroep, bij 
klaagschrift, op de daarbij aangevoerde gron
den, vorderende, dat deze Raad, met vernie
tiging van die uitspraak, zal willen uitspre
ken, dat de agent van poli tie H. de K. onge
schikt is voor de uitoefening zijner functie en 
dat hem, met ingang van een door dezen Raad 

te bepalen datum, op grond daarvan eervol 
ontslag uit den dienst is of zal worden ver
leend ; 

0. dat H. de K . bij contra-memorie zijn 
standpunt tegenover voormeld klaagschrift 
heeft ontwikkeld; 

0. dat H. de K. eveneens en tijdig van de 
uitspraak van het Scheidsgerecht in beroep 
is gekomen, bij klaagschrift, op de daarbij 
aangevoerde gronden, vorderende, dat deze 
Raad die uitspraak zal nietig verklaren, voor 
wover daarbij is bepaald, dat hij zal moeten 
worden gestraft met een schorsing, ingaande 
8 Juni 1934 en wel tot en met 15 Augustus 
1934 met behoud van salaris en van 16 Aug. 
tot en met 15 0ctober 1934 met verlies van 
sa laris; 

0. dat de Burgemeester van Assen bij con
tra-memorie zijn standpunt tegenover het 
klaagschrift van H. de K. nog nader heeft 
ontwikkeld; 

l n rechte : 
0. dat lid 3 van art. 2 van bovengenoemd 

reglement, voor zoover ten deze van belang, 
inhoudt, dat het reglement, behoudens be
krachtiging door den Burgemeester van die 
bepalingen, waarvan de vaststelling krachtens 
de wet tot diens bevoegdheid behoort, van 
toepassing is op het personeel der gemeente
politie; 

0. dat vorenbedoe lde bekrachtiging heeft 
plaats gehad, zoodat op de agenten van po
litie o. a . van toepassing zijn de artikelen van 
Hoofdstuk VII, VIII en IX van het 1·egle
ment; 

0. dat de hoofdvraag, welke in dit geding 
moet worden beantwoord, is, of de Burge
meester van Assen bevoegd was het voor
nemen op te vatten aan H. de K. {eervol) 
ontslag te verleenen a ls agent van politie we
gens ongeschiktheid voor die betrekking uit 
hoofde van andere omstandigheden dan ziek
ten of gebreken in het geval van art. 56 van 
het reglement; 

0. dat het bovenvermelde beslu it van den 
Burgemeester van Assen, hoewel de formulee
ring beter had kunnen wezen, toch voldoende 
duidelijk inhoudt, dat het is de mededeeling 
van het bestaan van een voornemen tot het 
verleenen van ontslag wegens ongeschiktheid 
als hierboven aangegeven; 

0. dat in die mededeeling weliswaar niet 
wordt gezegd, dat het in de bedoel ing ligt van 
den Burgemeester, dat eervol ontslag zal wor
den verleend, doch deze toevoeging ook niet 
noodig is, omdat art. 59 van het reglement 
uitdrukkelijk bepaalt, dat onts lag eervol wordt 
verleend, tenzij bij wijze van straf ontslag ron
der meer gegeven wordt, wodat, nu er geen 
sprake is van ontslag bij wijze van straf, het 
ontslag eventueel een eervol ontslag moet 
wezen; 

0. dat het Scheidsgerecht voor de ambtena
ren der gemeente Assen bij ui tspraak van 29 
0ctober 1934 het voormelde besluit van den 
Burgemeester van Assen van 30 Juni 1934 
heeft vernietigd en heeft bepaald, dat de 
agent van politie H. de K. zal moeten worden 
gestraft met een schorsing, ingaande 8 Juni 
1934 en wel tot en met 15 Augustus 1934 met 
behoud van salaris en van 16 Augustus 1934 
tot en met 15 0ctober 1934 met verlies van 
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salaris, doch deze uitspraak althans moet wor
den vernietigd, voor zoover zij bepaalt, dat 
een straf aan H. de K. zal worden opgelegd, 
nadat een Scheidsgerecht, geroepen om te oor
deelen over de vraag, of aan een ambtenaar 
(eervol) ontslag wegens ongeschiktheid uit 
hoofde van andere omstandigheden dan ziek
ten of gebreken zal worden verleend, niet 
bevoegd is in zijn uitspraak te bepalen, dat 
aan den klager een straf zal worden opgelegd; 

0. dat deze Raad alsnu zal moeten onder
zoeken, gelet op het bepaalde bij art. 58, lid 
1, der Ambtenarenwet 1929, of het bestreden 
besluit van den Burgemeester van Assen van 
30 Juni 1934 feitelijk of rechtens met de toe
passelijke a lgemeen verbindende voorschriften 
strijdt of dat bij het nemen daarvan die Bur
gemeester van zijn bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
e inden, waartoe die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat het Scheidsgerecht heeft overwogen, 
dat als vaststaande moet worden aangenomen, 
dat H. de K. zijn dienst eenige malen niet 
overeenkomstig de hem gegeven voorschriften 
heeft vervuld, a lsmede dat hij meer dan eens 
op ongepaste wijze tegen den hoofclinspecteur 
van politie is opgetreden en dat hij zich in 
het bijzonder op 7 Juni 1934 zeer onbehoorlijk 
heeft gedragen; 

0. dat deze Raad, op grond van den inhoud 
der gedingstukken, met het Scheidsgerecht 
van oordeel is, dat vorenbedoelde feiten vast
staan en voorts van oordeel is, dat die feiten 
van zoodanige beteekenis zijn, dat zij de onge
schiktheid van H. de K. voor de betrekking 
van agent van politie buiten twijfel stellen; 

0. dat derhalve niet kan worden gezegd, dat 
het bestreden besluit rechtens of feitelijk 
strijd t met de toepasselijke a lgemeen verbin
dende voorschriften ; 

0. dat evenmin op goede gronden kan wor
den volgehouden, dat de Burgemeester van 
zijn bevoegdheid ten deze een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waartoe 
die bevoegdheid hem is gegeven, aangezien 
duidelijk blijkt, dat zijn bedoeling was, dat 
een agent van politie, welken hij voor die be
trekking ongeschikt achtte, wegens ongeschikt
heid werd ontslagen; 

0. enz.; 
0. dat derhalve de uitspraak van het 

Scheidsgerecht ook moet worden vernietigd, 
voor zoover daarbij het bovengenoemde besluit 
van den Burgemeester van Assen van 30 Juni 
1934 is vernietigd; 

0. dat ingevolge het bepaalde bij art. 57 
van het Ambtenarenreglement der gemeente 
Assen, hetwelk verwijst naar art. 103 der Amb
tenarenwet 1929, deze Raad alsnu zal h_ebben 
te doen hetgeen volgens genoemde artikelen 
tot de taak van het Scheidsgerecht behoorde, 
n.l. den ingangsdatum van het te verleenen 
ontslag aanwijzen, als welken datum hij 1 
Februari 1935 aanwijst; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak van het Scheidsge

recht voor de ambtenaren der gemeente Assen 
van 29 October 1934; 

Verstaat, dat H. de K., agent van politie te 
Assen, met ingang van 1 Februari 1935 eervol 
wordt ontslagen wegens ongeschiktheid voor 

die betrekking uit hoofde van andere omstan
digheden dan ziekten of gebreken in het geval 
van art. 56 van het Ambtenarenreglement der 
gemeente Assen. 

(A.B.) 

28 Janua1·i 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Landb.-Crisiswet art. 1; Bloembol
lensaneer ingsplan 1933 art. 2 ; Sr. art. 1.) 

Uit de verklaring van den get. K.: dat 
hij heeft gezien, dat op het perceel ...... 
tulpen en narcissen stonden, welke naar 
verd. opgaf, van hem waren en uit de ver
klanng van req.: dat hij ...... op het per
ceel land .... .. ,,bollen van tulpen" en 
,,bollen van narcissen" heeft gehad, zon
der dat hem door of vanwege den met de 
Zaken van den Landbouw belasten Minis
ter daarvoor vergunning was verleend, kan 
niet worden afgele id , hetgeen is bewezen
verklaard, n.m. dat req. bollen van tulpen 
en bollen van narcissen "heeft geteeld". 
Art. 1, 2° Landbouwcrisiswet 1933 toch 
onderscheidt het kweeken van bloe,nbollen 
en het kweeken van bloemen, terwijl dat 
art. one! r 5°. als "crisis-product" noemt 
bollen en knollen van bloemgewassen. Het 
hebben van bollen in den grond, die bloe
men hebben gezet, sluit nu niet noodza
kelijkerwijze in zich het t el en van bollen. 
De bewezenverklaring is derhalve niet vol
doende met redenen omkleed. 

[Aldus ook Adv.-Gen. Berger; deze 
t.a.v. de andere middelen: a. Onder 
"telen van bloembollen is te verstaan het 
voortbrengen van bloembollen; er blijkt 
echter niet dat de Rechtb. aan het begrip 
,,telen" eene andere beteekenis heeft ge
hecht; b. een bloemenkweeker, die in zijn 
bedrijf bollen tee lt, behoeft daartoe ver
gunning, doch niet voor het enkel hebben 
van bollen in een veld; c. i. v. m. het 
vorenstaande is de stelling, dat van telen 
in het bedrijf slechts zou kunnen worden 
gesproken, indien req. het bedrijf van 
bollentele,· of bollenkweeker uitoefende en 
niet van bloemist, onaannemelijk; d. de 
bewering, dat de Rechtb., na te hebben 
uitgemaakt, dat req. in zijn bedrijf teelde, 
het ontslag van rechtsvervolging niet kon 
gronden op het ontbreken van die omstan
digheid in de t.1.1., faalt; bovendien heeft 
de Rechtb. , nu - blijkens h et Bloembol
lensaneeringsplan 1934 (Teelt) - de over
tuiging van den wetgever kennelijk eenige 
wijziging t. a . v. hetgeen op dit stuk straf
baar behoort te zijn, heeft ondergaan, te
recht het standpunt ingenomen, dat hier 
verandering van wetgeving in den zin van 
art. 1, lid 2 Sr. aanwezig is; e. waarom 
de bepalingen der in het zesde middel ge
noemde K. B.'s toepassing zouden missen 
t. a. v. de teelt, in welk bedrijf dan ook, 
van een crisisproduct, waarvan het telen 
zonder vergunning is verboden, is niet in 
te zien· evenmin volgt uit de in dat mid
del a~ngehaalde artikelen der Landl.>.
crisiswet, dat de Kroon slechts afzonder
lijke bepalingen zoude kunnen trnffen voor 
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bepaald aangewezen bedrijven; /. degene, 
wiens bedrijf de voortbrenging van meer 
dan een der aangewezen crisisproducten 
omvat, kan genoodzaakt zijn tot aanslui
ting bij meer dan een centrale.] 

Op het beroep van C. H. v. d. S., bloemen
kweeker, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Rechtbank te Haarlem van 11 
October 1934, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een door het Kantongerecht 
te Haarlem op 25 Juli 1934 gedane uitspraak, 
requirant, ter zake van het ten zijnen laste 
bewezen verklaarde, van alle rechtsvervolging 
is ontslagen; (Gepleit door Mr. S. van Oven). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Deze requirant, te wiens aanzien werd be
wezenverklaard: ,,dat hij in de gemeente 
Haarlemmermeer op een perceel land nabij 
het door hem bewoonde perceel Veldweg 1 
aldaar op een oppervlakte van ongeveer 246½ 
Rijnlandsche roeden (ongeveer 35 a) bollen 
van tulpen en op een oppervlakte van onge
veer 304½ Rijnlandsche roeden (ongeveer 43 
a) bollen van narcissen gedurende en in het 
tijdvak October 1933 tot 1 Januari 1934 heeft 
geteeld, zonder door of vanwege den met de 
zaken van den Landbouw belasten Minister 
verleende vergunning", is deswege door den 
Kantonrechter te Haarlem op grond van de 
artt. 1, 2 10 en 11 van het Bloembollen
saneeringsplan 1933 (Teelt) vastgesteld bij 
K. B. 28 Juli 1933 S. 409, in verband met 
de artt. 1, 9, 29, 31 en 34 der Landbouw
crisiswet 1933, woals die is gewijzigd bij de 
Wet van 27 Juli 1934 S. 469, veroordeeld tot 
eene geldboete van een gulden, bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door 
hechtenis gedurende een dag, met verbeurd
verklaring van de inbeslaggenomen bloem
bollen. Bij het in hooger beroep gewezen von
nis van de Arr.-Rechtbank te Haarlem is ge
melde uitspraak van den Kantonrechter ver
nietigd en requirant ter zake van hetzelfde 
bewezenverklaarde van alle rechtsvervolging 
ontslagen. Deze beslissing berust op de navol
gende overwegingen: ,,dat het telastegelegde 
(en als voormeld bewezenverlilaarde) niet 
strafbaar is, nu daarbij niet is gesteld, dat 
verdachte de bloembollen heeft geteeld in zijn 
bedrijf, welke uitdrukking blijkbaar bedoelt 
uit te sluiten bv. bloembollentelers, die slechts 
voor hun genoegen telen; dat toch in het 
onderhavige geval sinds in werking treding 
van het K. B. van 27 Juli 1934 S. 441(Bloem
bollensaneeringsplan 1934 Teelt) ter beoordee
ling van het gepleegde feit niet alleen in 
aanmerking komt het bij het K. B. van 28 
Juli 1933 S. 409 bepaalde, - kennelijk is 
verdachte overtreding van art. 2 van dit K. B. 
telastegelegd -, doch in verband met het 
voorschrift van art. 1, lid 2, Sr. mede hetgeen 
bepaald is bij eerstgenoemd K. B., dat in art. 
2 het telen van bloembollen zonder vergun
ning slechts strafbaar stelt, wanneer dit als 
bedrijf geschiedt en hetwelk als de voo1· ver
dachte meest gunstige bepaling moet worden 
aangemerkt; · 

"0. toch, dat in het onderhavige geval van 
verandering van wetgeving sprake is, nu se-

dert het K. B. van 28 Juli 1933 geen noemens
waardige veranderingen in de economische 
toestanden zijn ingetreden, die tot een veran
derd saneeringsplan aanleiding zouden kunnen 
gegeven hebben; dat hieraan niet afdoet, dat 
de onderhavige bepalingen van het K. B. van 
28 Juli 1933 steeds bestemd zijn geweest om 
slechts voor een bepaald tijdvak te gelden, 
daar in de omstandigheid, dat slechts een 
regeling voor een bepaald tijdvak werd ont, 
worpen, in casu niet ligt opgesloten, dat de 
Kroon destijds van oordeel is geweest, dat 
juist in dat tijdvak bijzondere maatregelen 
noodig zouden zijn en later niet meer". 

Het niet alledaagsche geval doet zich in 
dezen voor, dat de requirant zich bij dit ont
slag van rechtsvervolging niet wenscht neer 
te leggen en zich daartegen, gelijk zijn recht 
is, in cassatie heeft voorzien, terwijl zijn raads
man bij pleidooi zeven middelen heeft voor
gedragen, in hoofdzaak hiertoe strekkende om 
aan de beoordeeling van Uwen Raad te onder
werpen het reeds voor de Rechtbank gevoerde, 
doch door deze verworpen, verweer, dat requi
rant in dezen vrij moet uitgaan, omdat hij het 
bedrijf van bloementeler en niet dat van bol
lenteler uitoefent, immers zijn doel is Yan de 
bollen afkomstige bloemen en niet de bollen 
7,elve te verkoopen. Om deze reden meende 
requirant niet te vallen onder het K. B. van 
28 Juli 1933 S. 409 (Bloembollensaneeririgs
plan 1933 Teelt), doch onder het K. B. van 
11 Mei 1934 S. 244 (Crisis Bloementeelt-Be
sluit 1934 I), terwijl requirant er tevens op 
wees dat hij, indien eerstgemeld K. B. wel op 
hem van toepassing ware, bij meerdere "Cen
trales" aangesloten wu moeten zijn om zijn 
bedrijf te mogen uitoefenen, hetgeen niet vol
gens het stelsel der Crisis-wetgeving ten dezen 
zoude zijn, en voorts nog aanvoerde, dat hij 
de narcisbollen in het ter dagvaarding ge
noemde tijdvak geen bewerking, als opplan
ten of rooien heeft doen ondergaan en der
halve ook om die reden niet heeft geteeld. 

Met dit verweer heeft de Rechtbank zich 
niet vereenigd, omdat, naar haar oordeel, aan
genomen moet worden, dat in ieder geval in 
den zin van het Bloembollensaneeringsplan 
(Teelt), dat niet onderscheidt tusschen het 
doen groeien van bollen om de bloem of om 
den bol , verdachte de bollen in zijn bedrijf 
teelde, zij het met het oogmerk om de bloemen 
ervan te verkoopen of om, indien de verkoop 
der bloemen niet loonend mocht blijken, de 
bollen andermaal voor zijn bedrijf te kunnen 
gebruiken, terwijl nergens uit de desbetref
fende crisiswetgeving blijkt, dat iemand met 
een bedrijf, als verdachte, niet bij meerderè 
Centrales aangesloten kan zijn, en dat voorts 
ten aanzien van de narcisbollen er geen reden 
bestaat, onder genoemd begrip "telen" niet te 
brengen het in den grond houden en wo laten 
groeien van bollen, zonder deze eenige meer
dere bewerking te doen ondergaan. 

De bij pleidooi nader toegelichte middelen 
waarin voor "gerequireerde" zal moeten wor~ 
den gelezen "requirant", luiden als volgt: 

I. ,,S., althans v. t. van de artt. 2 K. B. 
28 Juli 1933 n°. 409 Bloembollensaneerings
plan 1933 (Teelt) , 2 K. B. 27 Juli 1934 n°. 
441 Bloembollensaneeringsplan 1934 (Teelt) 
9, 29 van de Landbouw Crisiswet gelijk deze 
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is gewijzigd bij de wet van 5 Augustus 1933 
en van de artt. 350, 351, 352, 358, 359, 
425 Sv.; 

omdat de Rechtbank niet heeft besl ist op 
den grondslag der telastelegging, immers aan 
het begrip telen van bollen in die telasteleg
ging een andere beteekenis heeft gehecht dan 
dit inderdaad heeft". 

IL "S. der voormelde artikelen, 
omdat uit de gebezigde bewijsmiddelen niet 

kon worden afgeleid, dat gerequireerde bollen 
heeft geteeld, immers dit laatste niet volgt uit 
de omstandigheden, dat op een land bloemen 
stonden, welke van gerequireerde waren en 
gerequireerde op dat land bollen van die 
bloemen heeft gehad, moetende toch telen 
worden opgevat in dien zin, dat gerequireerde 
bollen heeft willen verkrijgen, welk feit niet 
valt af te leiden uit het vaststaande feit, dat 
gerequireerde bloemen heeft gekweekt". 

III. ,, S. als voornoemd, 
door bewezen te verklaren, dat gerequireer

de bollen heeft geteeld, zonder door of van
wege den met de zaken van den Landbouw 
belasten Minister verleende vergunning, d.w.z. 
de vereischte vergunning die een bollenteler 
behoeft voor het telen van bollen, terwijl uit 
bewijsmiddelen slechts kan volgen, dat gere
quireerde als bloemenkweeker geen vergun
ning had voor het hebben van bollen in een 
veld". 

IV. ,,S. als voorschreven, 
door te beslissen, dat gerequireerde in zijn 

bedrijf teelde, waarbij de Rechtbank aan dit 
begrip van telen in het bedrijf een andere be
teekenis hecht dan het begrip heeft, immers 
slechts dan van telen in het bedl'ijf kan wor
den gesproken, indien verdacht€ het bedrijf 
van bollenkweeker uitoefende, en niet dat, 
woals inderdaad het geval is, dat van bloe
mist". 

V. ,,S. der genoemde artikelen en van art. 
1 Sr., 

omdat het uitgesproken ontslag van rechts
vervolging onjuist is vermits de Rechtbank, 
na uitgemaakt te hebben, dat gerequireerde 
in zijn bedrijf teelde niet dit ontslag van 
rechtsvervolging kan gronden op de omstan
digheid dat aan gerequireerde niet was telaste
gelegd, dat hij in zijn bedrijf teelde en boven
dien hier van geen verandering van wetgeving 
sprake is." 

VI. ,,S., althans v. t. van de artt. 1, 8, 9, 
13, 14, 15 van voornoemde Land1<ouw Crisis
wet 1933, zooals die luidt na de Wet van 5 
Augustus 1933 S. 418; 

De artt. 1 tot en met 11 K. B. 28 Juli 1933 
n°. 409 (Bloembollensaneeringsplan: Teelt 
1933); 

De artt. 1 tot en met 11 K. B. 11 Mei 1933 
n° . 244 (Crisis Bloementeeltbesluit 1934 I); 

Art. 2 Ministerieele Beschikking 27 April 
1934, n°. 17719; 

De artt. 1 tot 10 der Min. Beschikking 15 
Sept. 1933 n°. 15285 (Bloembollensaneerings
plan 1933) Teeltoverdrachtbeschikking; 

De artt. 1-6 Min. Beschikking 10 Augustus 
1933 n°. 9932 (Bloembollensaneeringsplan 
1933) Teeltbeschikking, 

omdat op het bewezenverklaarde de bepalin
gen der Koninkl ijke Besluiten geldende voor 
bollentelers niet toegepast kunnen worden ver-

mits Hare bepalingen gelden enkel voor het 
bedrijf van een bollenteler en niet voor dat 
van een bloemist noch ook voor de teelt in een 
bedrij f van een enkel crisisprnduct zonder 
meer meerdere regelingen kunnen gelden en 
voorwover aangenomen mocht moeten worden, 
dat een of ander wel het geval is, deze Ko
ninklijke Besluiten bindende kracht missen, 
omdat de Kroon slechts afzonderlijke Bepa
lingen kan treffen voor elk dezer bedrijven". 

VII. ,,S. , althans v. t. van de artt. 1 sub 
2° 8 en 13 Landbouw Crisiswet 1933, zooals 
die luidt na de wijziging van 5 Aug. 1933; 

2 en 9 lid 2 K. B. 28 Juli 1933, S . 409; 
6 K . B. 10 Augustus 1933, n°. 9932; 
3, 6, 8 Min. Beschikking d.d. 15 September 

1933, n°. 15285; 
2 Min. Beschikking 27 April 1934 n°. 17719 ; 
omdat de Rechtbank ten onrechte heeft aan

genomen dat eerst sinds en door het K. B . van 
27 Juli 1934 en S. 441 (Bloembollensanee
ringsplan 1934 (Teelt) de Teelt van bloem
bollen als bedrijf is verhoden, immers dit ver
eischte reeds in de vorengemelde artikelen is 
vervat, tenvijl dit bedrij f geen ander bedrijf 
kán zijn dan dat van Bollenteler". 

Het eerste middel werd door den geëerden 
pleiter voor requirant toegel icht met de op
merking, dat onder "telen van bollen" moet 
worden verstaan "voortbrengen van n ieuwe 
bollen", welke handeling eerst is voltooid, 
wanneer de nieuwe bol als zel fstandig voor
werp, los van de moederplant, is te voorschijn 
gekomen. Dit nu wude in het onderwerpelij ke 
geval niet zijn gesch ied en in een bloemisten
bedrij f ook nimmer kunnen geschieden, omdat 
door de behandeling, die een bloemist den bol 
doet ondergaan, de voortbrenging van nieuwe 
bollen wordt verhinderd. 

Met voormelde begripsbepaling van "telen" 
kan ik mij vereenigen; de Landbouwcrisiswet 
noemt als crisis-product uitdrukkelijk o. m. 
bollen en knollen van bloemgewassen. Het 
Bloembollensaneeringsplan 1933 (Teelt) be
perkt zijne voorschriften tot de bollen van 
hyacinten, tulpen en narcissen (art. 1 onder 
2 °). Onder "telen" van bloembollen, waarvoor 
art. 2 van genoemd plan eene vergunning, als 
daarbij bedoeld, vereischt, zal dus, ook naar 
mijne meening, zijn te verstaan voortbrengen 
van bloembollen van genoemde soorten. Dat 
de Rechtbank in het bestreden vonnis aan het 
begrip "telen" een andere beteekenis zoude 
hebben gehecht, is mij echter niet gebleken. 
Ik meen namelijk het oordeel der Rechtbank, 
dat moet worden aangenomen, dat in den zin 
van het Bloembollensaneeringsplan (Teelt), 
dat niet onderscheidt tusschen het doen groeien 
van bollen om de bloem of om den bol, ver
dachte de bollen in zijn bedrij f teelde, aldus 
te mogen opvatten, dat het voor de vraag, of 
er van "telen" van bloembollen in den zin van 
gemeld p lan sprake is, geen verschil maakt, 
of vermenigvuldiging van bollen wordt te
weeggebracht met het oogmerk om daardoor 
bollen a ls zelfstandig handelsartikel te ver
krijgen, dan wel om eene grootere opbrengst 
van bloemen te verzekeren. Deze opvatting 
komt mij, nu de wetgeving hier geen onder
scheid maakt, juist voor en het doet m. i. ook 
niet ter zake, of de bloemist, gel ij k beweerd, 
de door hem voortgebrachte bollen eerder of 



1935 28 J ANUARI 46 

later weder vernietigt, teneinde daarvan de 
bloemen te trekken. Dit middel acht ik der
halve ongegrond. 

Het tweede middel schijnt mij daarentegen 
juist. Uit de gebezigde bewijsmiddelen, de 
verkl aring van requirant ter terechtzitting: 
"dat hij gedurende en in het tijdvak October 
1933 tot 1 Juni 1934 in de gemeente Haar
lemmermeer op een perceel land nabij het 
door hem bewoonde perceel Veldweg 1 a ldaar 
op een oppervlakte van ongeveer 246½ Rijn
! andsche roeden ( ongeveer 35 a) bollen van 
tulpen en op een oppervlakte van ongeveer 
304½ Rijnlandsche roeden (ongeveer 43 a) 
bollen van narcissen heeft gehad, zonder dat 
hem door of vanwege den met de zaken van 
den Landbouw belasten Minister daarvoor ver
gunning was verleend", en de verklaring van 
den getuige Koers: ,,dat hij op 1 Juni 1934 
heeft gezien, dat op een perceel land nabij het 
door verdachte bewoonde perceel Veldweg 1 
te Haarlemmermeer tulpen en narcissen ston
den, welke, naar verdachte hem opgaf, van 
hem waren", kan, naar mijne meening, wnder 
meer niet volgen, dat requirant bollen heeft 
geteeld in bovengemelden zin. 

Ook met het derde middel zoude ik mij op 
gelijken grond willen vereenigen, met dien 
ve1·stande nochtans, dat ik om bovengenoemde 
redenen van oordeel ben, dat ook een bloemen
kweeker, die in zijn bedrijf bollen teelt, daar
toe wel degelijk vergunning behoeft, doch niet 
voor het enkel hebben van bollen in een veld, 
hetgeen immers niet een gevolg behoeft te zijn 
van eigen teelt, maar evenzeer het geval kan 
zijn na aankoop van door eenen teler voort
gebrachte bollen. 

Het vierde middel, betoogende, dat van 
telen in het bedrijf slechts zoude kunnen wor
den gesproken, indien rnquirant het bedrijf 
van bollenteler of bollenkweeker uitoefende en 
niet dat van bloemist, schijnt mij op grond 
van het hierboven daaromtrent reeds opge
merkte niet aannemelijk. 

Het vijfde middel zal, indien Uw H. R. mijn 
gevoelen omtrent het tweede en het derde mid
del deelt, wel niet aan behandeling toeko_men, 
aangezien het bestreden vonnis dan immers 
uit hoofde van eene ten aanzien der bewezen
verklaring gebleken vormfout zal moeten wor
den vern ietigd en opnieuw zal moeten worden 
onderzocht, of requirant inderdaad heeft "ge
teeld" in den zin der wetgeving. Overigens 
zoude het mij willen voorkomen, dat dit mid
del niet tot cassatie zal kunnen leiden. Voor
eerst toch faalt m. i. de bewering, dat de 
Rechtbank na te hebben uitgemaakt, dat re
quirant in zijn bedrijf teelde, het ontslag van 
rechtsvervolging niet kan gronden op het ont
breken van die omstandigheid in de telaste
legging. De rechter kan immers niet veroor
deelen op grond van eene omstandigheid, die, 
hoezeer bewezen, niet was telastegelegd, zon
der dusdoende te zondigen tegen de bepaling 
van art. 350 Sv., voorschrijvende beraadsla
ging over de daarbij vermelde punten op den 
grondslag der telastelegging. 

Bovendien schijnt de Rechtbank mij terecht 
het standpunt te hebben ingenomen, dat hier 
verandering van wetgeving in den zin van 
art. 1, tweede lid, Sr. aanwezig is. Blijkens 
den aanhef van het Bloembollensaneerings-

plan 1934 (Teelt) - K. B. 27 Juli 1934 S. 
441 - is daarbij het Bloembollen- saneerings
plan 1933 (Teelt) gewijzigd en opnieuw vast
gesteld, terwijl de overtuiging van den wet
gever nopens hetgeen ingevolge de ten dezen 
aanzien te treffen regeling strafbaar behoorde 
te zijn, kennelijk eenige wijziging heeft onder
gaan, in dier voege, dat slechts het telen van 
bloembollen a ls bedrijf bij gebreke van ver
gunning een strafwaardig karakter behoorde 
te dragen (art. 2 Bloembollensaneeringsplan 
1934 Teelt). De vraag, of hiermede wellicht 
ook bedoeld wude kunnen zijn, dat requirant, 
uitsluitend bollen teelend met het oogmerk om 
daarvan bloemen te trekken, niet langer onder 
het Bloembollensaneeringsplan zoude vallen, 
meen ik te mogen laten rusten, nu m. i. voor 
alles zal moeten worden vastgesteld, dat requi
rant inderdaad bollen heeft geteeld, hetgeen 
naar ik meende, bij het bestreden vonnis niet 
naar den eisch der wet is bewezen verklaard. 

Het zesde middel komt mij ongegrond voor. 
Ik meen, dat niet is in te zien, waarom de 
bepalingen der genoemde Koninklijke Beslui
ten toepassing zouden missen ten aanzien van 
de teelt, in welk bedrijf dan ook, van een 
crisis-product, waarvan het telen wnder ver
gunning is verboden. Evenmin volgt, naar 
mij ne meening, uit de aangehaalde artikelen 
der Landbouwcrisiswet, dat de Kroon slechts 
afzonderlijke bepalingen zoude kunnen treffen 
voor bepaald aangewezen bedrijven. Het wil 
mij veeleer voorkomen, dat de Landbouwcrisis
wet, ter bescherming van bepaalde bedrijven, 
regelingen mogelijk wilde maken met betrek
king tot de voortbrenging en de verhandeling 
van bepaalde voortbrengselen, welke als cr isis
producten worden aangewezen en dat het ter 
bereiking van het beoogde doel alleszins van 
belang kon zijn, om aan allen, die zich op de 
voortbrenging van die producten toeleggen, 
ook al vormt deze slechts een ondei·deel van 
hun eigenlijke bedrijf, zekere beperking op te 
leggen. 

Het zevende middel acht ik evenmin doel
treffend. Dat degene, wiens bedrijf de voort
brenging van meer dan een der aangewezen 
crisis-producten omvat, dientengevolge genood
zaakt kan zijn tot aansluiting bij meer dan 
eene Centrale, moge voor de betrokkenen min
der aangenaam zijn, evenmin a ls der Recht
bank, is het mij mogen gelukken, het tegen
deel uit de op dit punt bestaande wetgeving 
af te leiden. Overigens meen ik erop te mogen 
wijzen, dat de Regeering zich blijkbaar heeft 
beijverd, aan het hierin gelegen bezwaar tege
moet te komen door samensmelting van ver
schillende Centrales . Zoo is immers thans, 
voor wat betreft de gebieden, waarop requi
rant, naar het oordeel der Rechtbank, zich 
beweegt, dat van de bollenteelt en dat van de 
bloementeelt, na liquidatie van de Ned. Bloem
bollenkweekerscentrale en van de Ned. Boom
en Bloemkweekerijcentrale bij Ministerieele 
Beschikking van 13 November 1934 n° . 23256 
(Ned. Staatscourant van 13 November 1934 
n°. 219), voor beide soorten van teelt aanslui
ting bij de Ned. Sierteeltcentrale geboden 
(zie: Bloembollensaneeringsplan 1934 Teelt
beschikking art. 2 j O • art. 1 sub 2° en Crisis
Bloementeeltbeschikking 1934 I art. 2 j 0

• art. 
1 sub 2°) . 
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Op grond van het tweede en derde middel 
concludeer ik tot vernietiging van het bestre
den vonnis en tot verwijzing der zaak naar het 
Gerechtshof te Amsterdam teneinde op het 
bestaande hooger beroep opnieuw te worden 
berecht en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requi rant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
conclusie ; de H. R. leest in plaats van "gere
quireerde": ,,requirant".) ; 

0. dat bij het bestreden vonnis, overeen
komstig de dagvaarding, ten laste van requi
rant is bewezen verklaard, dat hij in de ge
meente Haarlemmermeer op een perceel la nd 
nabij het door hem bewoonde perceel Veld
weg 1 aldaar op een oppervlakte van onge
veer 246½ Rijnlandsche roeden (ongeveer 35 
a) bollen van tulpen en op een oppervlakte 
van ongeveer 304½ Rij:~landsche roeden (on
geveer 43 a) bollen van narcissen gedurende 
en in het tijdvak October 1933 tot 1 J uni 1934 
heeft geteeld, ronder door of vanwege den met 
de zaken van den Landbouw belasten M inister 
verleende vergunning; 

0 . dat de Rechtbank dit ten laste gelegde 
en bewezen verklaarde echter niet strafbaar 
heeft geoordeeld - met ontslag van rechtsver
volging als voormeld - omdat "niet is ge
steld, dat verdachte de bloembollen heeft 
geteeld in zijn bedrijf, welke uitdrukking 
blijkbaar bedoelt uit te sluiten bijvoorbeeld 
bloembollentelers, die slechts voor hun ge
noegen telen"; 

0. wat het tweede cassatiemiddel betreft: 
dat, blijkens het bestreden vonnis, de bewe

zen verklaring steunt op de verklaringen van 
getuige Koers, dat hij op 1 Juni 1934 heeft 

gezien, dat op een perceel land nabij het door 
verdachte bewoonde perceel Veldweg 1 te 
Haarlemmermeer tulpen en narcissen stonden, 
welke, naar verdachte hem opgaf, van hem 
waren; 

requirant: dat hij gedurende en in het tijd
vak October 1933 tot 1 Juni 1934 in de ge
meente Haarlemmermeer op een perceel land 
nabij het door hem bewoonde perceel Veld
weg 1 aldaar op de nader vermelde opper
vlakten " bollen van tulpen" en " bollen van 
narcissen" heeft gehad, zonder dat hem door 
of vanwege den met de zaken van den L and
bouw belasten Minister daarvoor vergunning 
was verleend; 

0. echter, dat uit den inhoud van deze be
wijsmiddelen niet kan worden afgeleid - wat 
de Rechtbank heeft bewezen verklaard - dat 
requirant bollen van tulpen en bollen van nar
cissen " heeft geteeld"; dat immers art. 1, 2° 
der Landbouw-Crisiswet 1933 onderscheidt het 
kweeken van bloembollen en het kweeken van 
bloemen, terwijl genoemd artikel onder 5° a ls 
" Crisisproduct" noemt bollen en knollen van 
bloemgewassen; dat nu het hebben van bollen 
in den grond, die bloemen hebben gezet, niet 
noodzakelijkerwijze in zich sluit het telen van 
bollen, zoodat de bewezen verklaring niet be
hoorlijk met redenen is omkleed; 

0. dat nu dit middel gegrond is een onder-

zoek naar de gegrondheid der overige mid
delen achterwege kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis en 
Rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam ter berechting en afdoening op het 
bestaande hooger beroep. 

(N. ,J. ) 

28 Januwri 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Openb. Vervoermiddelen art. 
15.) 

Mits slechts sprake bl ij ft van een be
stemming tot een geregeld vervoer langs 
een bepaalden weg, doet aan het in wer
king houden van een autobusdienst niet af, 
of de ondernemer wat betreft de bijzonder
heden van de uitoefening van den dienst, 
welke binnen de evenvermelde grens naar
omstandigheden kunnen worden bepaald, 
rekening houdt met de wenschen van hen, 
die zich ten vervoer aanmelden. 

De bestemming tot geregeld vervoer moet 
aanwezig worden geacht, indien men zich 
bereid verklaart om da gel ij ks op ieder vol 
uur een bepaalden rit te ondernemen, ook 
al stelt men, gelijk het slot van art. 15 
lid 1 der Wet Openb. Vervoermiddelen 
mogelijk acht, dit vervoer nog nader af
hankelijk van een verzoek daartoe. Deze 
voorwaarde raakt de bestemming om ge
regeld te vervoeren niet. 

In de in het vonnis opgenomen verkla
ring van req. betreffende het niet hebben 
van een vergunning is kennelijk een mis
steil ing geslopen. 

Op het beroep van M. H. B., autoverhuur
der, requirant van cassatie tegen een vonnis 
van de Rechtbank te Groningen van 11 Oot. 
1934, waarbij requirant in hooger beroep, met 
vernietiging van een door het Kantongerecht 
te Groningen bij vonnis van 16 Maart 1934 
gegeven vrijspraak, terzake van: ,,een autobus 
(lees: autobusdienst) in werking houden zon
der vergunning als bedoeld bij de artt. 2 en 
3 der Wet Openbare Vervoermiddelen" , met 
toepassing van art. 12 lid 1 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen, 23 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot een geldboete van vijf en twintig gulden 
en tien dagen vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

M et vernietiging van de in eersten aanleg 
gegeven uitspraak werd door de Rechtbank te 
Groningen als bewezen aangenomen, dat re
quirant in de maand November 1933 te Gro
ningen, een autobusdienst tot geregeld vervoer 
van de personen, die zich daartoe aanmeldden, 
per motorrijtuig langs den openbaren weg van 
Groningen naar Stadskanaal over Hoogezand 
in werking heeft gehouden, zonder een ver
gunning tot het in werking brengen van die 
autobusdienst, verleend door Gedeputeerde 
Staten van de provincie Groningen of in be
roep door de Kroon. 

Ter zake van een autobusdienst (kennelijk 
tengevolge van een typefout staat in het von-
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n is "autobus" in plaats van "autobusdienst") 
in werking houden ronder vergunning als be
doeld bij de artt. 2 en 3 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen, werd hij tot een geldboete 
veroordeeld. 

Hiertegen wordt opgekomen met het middel 
van cassatie: 

S ., althans v. t . van de artt. 1, 12 en 15 
Wet Openbare Vervoermiddelen en 1 Sr. en 
338 en 339 Sv., door: het ten laste gelegde 
bewezen te verklaren en het bewezene te quali
ficeeren als het in werking houden van een 
autobus (blijkbaar bedoeld autobusdienst) zon
der vergunning als bedoeld bij de artt. 2 en 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen, en requi
rant op grond van het bij art. 12 lid 1 Wet 
0. V. bepaalde, te veroordeelen, zulks hoewel: 

A . niet is bewezen, dat gereden werd langs 
een uitsluitend door requirant uitgekozen weg 
op de uitsluitend door requirant aangegeven 
wijze naar het uitsluitend door requirant vast
gestel de eindpunt ; 

B . niet is bewezen, dat "geregeld" gereden 
werd van Groningen naar Stadskanaal; 

C. niet is bewezen, dat requirant geen ver
gunning had voor het traject Groningen-Stads
kanaal. 

Wat onderdeel A betreft, deze grief wordt 
hiermede toegelicht, dat wat er van een auto
busdienst de rede kunne zijn, de beslissing 
over de te volgen route, de wijze waarop ge
reden zal worden, en het te bereiken eindpunt, 
bij den ondernemer moet berusten en dat dat 
hier niet het geval wu zijn, en die beslissing 
l ag bij de passagiers. 

Uit de in het vonnis opgenomen bewijsmid
delen blijkt, dat in het Nieuwsblad van het 
Noorden van 30 October 1933 een advertentie 
voorkwam: ,,Per luxe V.E.T.O. Tax van Gro
ningen naar Stadskanaal. Vertrek van uit 
Groningen van af 's morgens 7 uur tot 
's avonds 12 uur ieder vol uur op verzoek. 
Aanbevelend Veenkoloniale Taxi-Onderne
ming". Requirant gaf op de verantwoordelijk
heid van die advertentie te dragen, en ook, 
dat hij met de auto's van zijn bedrijf, luxe 
personenauto's van het gewone taxitype, door 
zijn chauffeurs de personen, die zich daartoe 
a anmeldden, van Groningen naar Stadskanaal 
vice versa liet vervoeren en die auto's gere
geld een standplaats innamen te Groningen 
aan het Gedempte Zuiderdiep. Deze opgaven 
werden bevestigd door de verklaringen van 
een getuige, die tal van keeren waarnam, dat 
telkens omstreeks het volle uur een auto van 
de V.E.T.O. Tax van daar vertrok in de rich
t ing over Hoogezand naar Stadskanaal, en ook 
door de verklaringen van den als getuige ge
hoorden bedrijfschef van requirant, die onder 
meer verklaarde, ik liet toen geregeld op 
ieder vol uur tusschen 7 uur v.m. en 12 uur 
n.m. een taxi van die onderneming uit Gro
ningen naar Stadskanaal vertrekken slechts 
uitgezonderd het geval dat zich niemand ten 
vervoer aanmeldde of dat iemand uitdrukke
lijk verzocht had op een ander tijdstip te ver
trekken, in welk geval ik met de overige pas
sagiers die zich ten vervoer aanmeldden, in 
overleg trad. De bestuurders van die taxi's 
moesten a ls regel de route nemen, welke over 
Hoogezand en langs den Kielsterachterweg 
naar Stadskanaal voert en slechts op uitdruk-

kelijk verzoek van de passagiers mocht va 
die gewone route worden afgeweken en langs 
een omweg naar Stadskanaal gereden worden. 

Uit een en ander heeft de Rechtbank het, 
bewijs kunnen putten, dat requirant een auto
busdienst in werking heeft gehouden. De stel
ling van het middel, dat niet bij requirant de 
beslissing over de te volgen route, de wijze 
van rijden en het te bereiken eindpunt lag, 
maar bij de reiziger mist feitelijken grondslag. 
Het is toch komen vast te staan, dat requirant 
in zijn bedrijf geregeld gelegenheid gaf zich 
met de auto's van Groningen naar Stadskanaal 
te begeven en omgekeerd en wel langs een 
bepaalde route, waarvan a lleen op uitdruk
kelijk verzoek van passagiers werd afgeweken 
en langs een omweg naar Stadskanaal gere
den. Dit laatste brengt echter geen wijziging 
in den aard van den gewonen dienst langs 
een bepaalden weg (vergel. Arrest H. R. 27 
Juni 1932 W. 12519, N . J. 1932, 1511). 

Ook de onder B aangegeven grief is niet 
gegrond. Er is door de bewijsmiddelen komen 
vaststaan, dat op ieder vol uur tusschen 7 uur 
v.m. en 12 uur n.m. een taxi uit Groningen 
naar Stadskanaal vertrok, slechts uitgezon
derd, a ls er zich niemand aanmeldde en uit
drukkelijk was verwcht op een ander tijdstip 
te vertrekken. 

De Rechtbank heeft dus uit het aangevoerde 
bewijs waaronder de genoemde advertentie, 
kunnen opma ken, dat "geregeld" gereden 
werd van Groningen naar Stadskanaal. 

Met het laatste bezwaar wordt betwist, dat 
bewezen zou zijn, dat requirant geen vergun
ning had voor het traject Groningen-Stads
kanaal. Volgens het vonnjs heeft requirant 
opgegeven, dat hij geen vergunning had tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
langs den openbaren weg van Groningen naar 
Hoogezand. Uit deze opgave zou nu niet kun
nen volgen, dat requirant geen vergunning 
had voor vervoer van Groningen naar Stads
kanaal. Uit het proces-verbaal van de terecht
zitting blijkt echter, dat requirant heeft opge
geven geen vergunning te hebben tot vervoer 
langs den openbaren weg van Groningen naar 
Stadskanaal over Hoogezand. Kennelijk zijn 
in het vonnis de woorden "Stadskanaal over" 
abusievelijk bij het typen overgeslagen. Waar 
de inhoud van de bedoelde verklaring van 
requirant zooals blijkt liep over de vergun
ning Groningen-Stadskanaal , kan ik aan de 
in het vonnis voorkomende misslag niet de 
beteekenis toekennen, welke in het middel 
wordt voorgesteld, nu het toch niet twijfelach
tig is, dat requirant een vergunning voor ver
voer van Groningen naar Stadskanaal niet 
h ad. 

Daar ik mij met de opgeworpen bezwaren 
alzoo niet kan vereenigen, concludeer ik tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
requirant overeenkomstig de dagvaarding, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
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is bewezen verklaard_,, dat hij in de maand 
November 1933 te uroningen een autobus
dienst tot geregeld vervoer van de personen, 
die zich daartoe aanmeldden, per motorrijtuig 
langs den openbaren weg van Groningen naar 
Stadskanaal over Hoogezand in werking heeft 
gehouden, ronder een vergunning tot het in 
werking brengen van die autobusdienst, ver
l1Jend door Gedeputeerde Staten van de pro
vincie Groningen of in beroep door de Kroon; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
tot cassatie : 

dat - ook blijkens de toelichting - het 
middel onder A. hierop steunt, dat het toe
kennen door den ondernemer, bij de uitoefe
ning van den dienst, van eenigerlei invloed 
aan de wenschen van de zich ten vervoer aan
meldenden met het karakter van een autobus
dienst in den zin, welken de Wet Openbare 
Vervoermiddelen ingevolge art. 15 daaraan 
toekent, onbestaanbaar is; 

dat dit echter is onjuist; 
dat toch - mits slechts sprake blijft. van een 

bestemming tot een geregeld vervoer langs 
een bepaalden weg - het niet afdoet, of de 
ondernemer wat betreft de bijzonderheden van 
de uitoefening van den dienst, welke binnen 
de evenvermelde grens naar omstandigheden 
kunnen worden bepaald, rekening houdt met 
de wenschen van hen, die zich ten vervoer 
aanmelden; 

dat bij het middel onder B. wordt betwist, 
dat "geregeld" werd gereden, zulks omdat 
blijkens de onder de bewijsmiddelen opgeno
men advertentie wel dagelijks vanaf 's mor
gens 7 uur tot 's avonds 12 uur ieder vol uur 
werd gereden, doch alleen op verzoek, hetgeen 
een zeker voorbehoud zou insluiten; 

dat deze betwisting echter niet kan worden 
aanvaa1·d; 

dat immers indien men zich bereid ver
klaard om dagelijks op ieder vol uur een be
paalden rit te ondernemen, de bestemming tot 
geregeld vervoer aanwezig moet worden ge
acht, ook al stelt men, gelijk het slot van art. 

•15 lid 1 der Wet Openbare Vervoermiddelen 
mogelijk acht, dit vervoer nog nader afhan
kelijk van een verzoek daartoe, daar deze voor
waarde de bestemming om geregeld te ver
voeren niet raakt; 

dat ten slotte ook het middel C. niet op
gaat; 

dat toch de in het vonnis opgenomen ver
klaring van requirant, dat hij geen vergunning 
had tot geregeld vervoer langs den openbaren 
weg van Groningen naar Hoogezand, kennelijk 
onjuist is weergegeven en daarin in plaats van 
"Groningen naar Hoogezand" moet worden 
gelezen "Groningen naar Stadskanaal over 
Hoogezand", gelijk duidelijk is uit den inhoud 
van het gedeelte van de telastelegging, waar
op de verklaring klaarblijkelijk betrekking 
heeft, in verband voorts met de afwezigheid 
van iedere betwisting door requirant van dat 
gedeelte; 

dat derhalve het middel in geen van zijn 
onderdeel en tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.} 

L. 1935. 

28 Januatri 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 436; Wet Uitoefening Ge
neeskunst art. 1.} 

Door de bepaling van art. 1 der wet 
van 1 Juni 1865, S. 60, dat uitoefening 
der geneeskunst alleen geoorloofd is aan 
degenen, aan wie de bevoegdheid daartoe 
volgens de wet is toegekend, vordert de 
wet eene toelating - in den zin van art. 
436 Sr. - om de geneeskunst uit te oefe
nen. De toelating bestaat dan hierin, dat 
men in het bezit zij van een door de wet 
aan te geven bevoegdheid. 

T. a. v. tl\) geneeskundigen bedoeld in 
art. 2 der wet van 1865 en van die be
doeld in de met België en met Duitsch
Jand gesloten overeenkomsten is ook van 
een toelating sprake n.l. van eene bijzon
dere op de wet, in verband met door de 
wet goedgekeurde overeenkomsten, steu
nende vergunning. 

De door req. verrichte handelingen ·
n.l. het in behandeling nemen van C., die 
bij req. genezing kwam zoeken voor een 
kwaal, waaraan zij verklaarde te lijden, 
en te dien einde telkens eerst een hand 
op haar voorhoofd en vervolgens de andere 
hand op haar maagstreek leggen om a ldus 
zijn magnetische kracht op haar aan te 
wenden - welke handelingen onder ge
melde omstandigheden de werkelijke of 
voorgewende strekking hadden om een ge
nezende werking op den zieken mensch uit 
te oefenen, zijn door de Rechtb. terecht 
beschouwd als uitoefening der geneeskunst, 
immers als het verschaffen van geneeskun
digen bijstand. Dat, zooals req. zegt, hij 
e lke suggestie zou hebben vermeden, dat 
hij de patiënte kon genezen en er slechts 
van heeft gesproken haar kracht te zullen 
geven, doet daartoe niet af. 

Terecht besliste de Rechtb. dat "genees
kunst" in den zin der wet het geheele ge
bied der geneeskunst bestrijkt, ,,welke mid
delen daarbij ook worden gebezigd en 
welke methoden daarbij ook worden toe
gepast". 

Op het beroep van C. M. v. d. D., requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Recht
bank te Utrecht van 2 October 1934, waarbij 
in hooger beroep is vernietigd een op 12 
Februari 1934 door het Kantongerecht te 
Utrecht gewezen vonnis en de requirant ter
zake "niet toegelaten tot de uitoefening van 
een beroep, waartoe de wet een toelating vor
dert, buiten noodzaak dat beroep uitoefenen", 
met aanhaling van de artt. 23, 436 eerste lid 
Sr., 1 der Wet van 1 Juni 1865, S. 60, 1, 21 
der Wet van 25 December 1878, S. 222, 10 en 
11 der Wet van 15 April 1886, S. 64, is ver
oordeeld tot betaling van eene geldboete van 
veertig gulden en tien dagen vervangende 
hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Aan dezen requ irant is telastegelegd, dat 
hij in of omtrent de maanden September, 
October en November 1933 te Utrecht, niet 
toegelaten zijnde tot de uitoefening van de 
geneeskunst hier te lande, zonder noodzaak 

4 
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als bedrijf het beroep van geneeskundige uit
geoefend, immers buiten noodzaak a ls bedrijf 
geneeskundigen bijstand heeft verleend aan 
Anna Geertruida Adriana Cornelia Copper. 
Immers heeft hij bij deze, welke hem op meer
dere tijdstippen in gemeld tijdvak te Utrecht 
in perceel Frederik Hendrikstraat 3 bezocht, 
teneinde genezing te bekomen van een ziekte 
of kwaal - of ingebeelde ziekte of kwaal -
waaraan zij meende te lijden, terwijl zij reeds 
tevoren verdachte omtrent die ziekte of kwaal 
had ingelicht, met welke al of niet bestaande 
ziekte of kwaal hij, verdachte, in elk geval 
op de hoogte was, telkens met de strekking of 
voorgewende strekking genezing te bevorderen 
onder aanwending van bestaande of gewaande 
magnetische krachten een hand op het hoofd 
gelegd en even daarna een hand op de maag, 
voor welke handeling zij, Copper, tel kens aan 
verdachte heeft betaald een bedrag van 50 
cents, in elk geval een geldswaardig bedrag". 

In dit telastegelegde en aldus bewezen ver
klaarde zag de Rechtbank de overtreding van: 
" niet toegelaten tot de uitoefening van een 
beroep, waartoe de wet een toelating vordert, 
buiten noodzaak dit beroep uitoefenen" en 
veroordeelde requirant deswege met toepassing 
van de artt. 23, 436, eerste lid, Sr., 1 der Wet 
van 1 Juni 1865 S. 60, 1, 21 der Wet van 25 
December 1878 S. 222, 10 en 11 der Wet van 
15 April 1886 S. 64 tot eene geldboete van 
veertig gulden bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door hechtenis van tien 
dagen. 

Bij schriftuur zijn tegen deze beslissing twee 
middelen van cassatie aangevoerd, onderschei
denlijk luidende en toegelicht als volgt: 

I . ,,S., althans v. t. van art. 436 Sr., artt. 
1 der Wet van 1 Juni 1865, S. 60, 1 en 21 der 
Wet van 25 December 1878, S. 222, zulks door
dat de Rechtbank het ten laste van requirant 
bewezen verklaarde heeft gequalificeerd als 
"niet toegelaten tot de uitoefening van een 
beroep, waartoe de Wet een toelating vordert, 
buiten noodzaak dat beroep uitoefenen", ter
wijl geenerlei wettelijke bepaling zoodanige 
toelating tot de uitoefening van de genees
kunde vordert". 

Toelichting: 
a. de Rechtbank heeft ten onrechte een over

eenkomstig verweer ter zijde gesteld met een 
beroep op de letter van art. 21 der Wet van 
25 December 1878, S. 222. Dit artikel vordert 
intusschen geen toelating tot de uitoefening 
van de geneeskunst in den zin van art. 436 
Sr. het vordert uitsluitend het afleggen van 
een eed, al vorens overgegaan wordt tot de 
uitreiking van het bewijs van bevoegdheid. 
Op dat oogenbl ik is de doctorandus in de ge
neeskunde geslaagd voor het artsexamen, dus 
bevoegd tot de uitoefening van dé genees
kunst in den zin van art. 1 der Wet van 25 
December 1878, S. 222 (vergelijk het gelijk
luidende eerste lid van art. 143 der Hooger 
Onderwijswet van 28 April 1876, S . 102); het 
eenige wat hij nog mist is een bewijs van be
voegdheid! een bewijs van bevoegdheid, dat 
niet voldoende is om de geneeskunst werkelijk 
te mogen uitoefenen, wordende in art. 4 der 
Wet van 1 Juni 1865, S. 60, daartoe nog een 
visum vereischt. 

b. de Rechtbank heeft voorts over het hoofd 

gezien, dat noch het slagen voor het arts
examen, noch het na aflegging van de eed 
ontvangen van het bewijs van bevoegdheid, 
noch het opgemelde visum conditionis sine 
qua non zijn voor het uitoefenen van de ge
neeskunst, ronder in strijd te komen met de 
Wet van 1 Juni 1865, S. 60; wordende im
mers in die Wet bij art. 2 de mogelijkheid 
geopend: 1. personen, die volgen!! de Wet niet 
bevoegd zijn de uitoefening van de genees
kunst te vergunnen; 2. buitenlandsche artsen 
idem; de uitoefening van de geneeskunst op 
zeeschepen te vergunnen; terwijl er nog ten 
3de met België en Duitschland overeenkom
sten zijn gesloten tot wederzijdsche toelating 
van geneeskundigen in grensgemeenten tot uit
oefening van de geneeskunst (voor zooveel 
noodig goedgekeurd bij de Wetten van 8 Mei 
186U, S. 80 en 16 April 1874, S . 45). De sub 
1 genoemde personen worden door de ont
vangst van de vergunning niet "bevoegd" in 
den zin van art. 1 der Wet van 25 December 
1878, S. 222, noch van art. 1 der Wet van 1 
Juni 1865, S. 60 ; ook leggen zij geen eed af 
en is dus van toelating in den zin van art. 21 
der Wet van 25 December 187&, S. 222 geen 
sprake. Zij behoeven geen visum in den zin 
van art. 4 der Wet van 1 Juni 1865, S. 60. 
De sub 12 genoemde buitenlandsche artsen 
behoeven evenmin een eed te hebben afgelegd 
en zeker leggen zij den eed bedoeld in art. 21 
der Wet van 25 December 1878, S. 222, niet 
af; ook zij hebben geen visum noodig. De 
derde groep vertoont overeenkomstige verhou
dingen a ls de tweede. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de bevoegd
heid onafhankelijk is wowel van eedsaflegging 
als van toelating en ook niet identiek met 
toelating is en "vergunning" geen bevoegd
heid schept, terwijl het visum nog extra ver
wikkelingen geeft. 

IL "S., al thans v. t. van art. 1 der Wet 
van 1 Juni 1865 S. 60 j 0

• art. 436 Sr., zulks 
doordat de Rechtbank de bewezen verklaarde 
handelingen heeft gequalificeerd als uitoefe
ning van de genee.skunst, terwijl die hande-
1 ingen geen uitoefening van de geneeskunst 
vormen." 

Toelichting: 
a. de Rechtbank heeft ten onrechte aange

nomen, dat in dit geval geneeskundige raad 
of bijstand is verleend in den zin van "raad 
of bijstand, die de strekking of de voorge
wende strekking heeft om de genezing van 
een ziekte of kwaal te bevorderen". 

Een en ander in verband met de Arresten 
van Uwen Raad van 20 November 1911 W. 
9240 en 3 Maart 1930 N. J. 1930, bi. 775. 
Immers requirant heeft uitdrukkelijk elke 
suggestie tegenover de patiënten, dat hij hen 
kon genezen vermeden en naar vermogen be
streden. Hij heeft hen slechts gesproken van 
zijn vermogen hen "kracht" te geven, d. w. z. 
hen in staat te stellen hun ziekten en gebreken 
te "dragen", waarbij geheel in het midden 
kon blijven en bleef in hoeverre die kracht 
om te dragen ook bevorderlijk wu kunnen zijn 
aan het herstel. Het scheppen van voor het 
doorstaan van eenige ziekte gunstige hygiëni
sche voorwaarden en omstandigheden - goede 
voeding, versche lucht, lichamelijke rust en 
last not least gemoedsrust - behoort natuurlijk 
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deel uit te maken van eiken geneeskundigen 
raad en bijstand, maar is afgescheiden van 
wodanigen raad en bijstand geen zoodanige 
raad en bijstand ! 

De organen voor Annenwrg, die in een 
bepaald geval voor goede voeding wrgen, Het 
Groene Kruis, dat een ligtentje beschikbaar 
stelt om den patiënt versche lucht te ver
zekeren, de uitvoerings-organen van Ziekte
of Ongevallenwetten, die door hun uitkeerin
gen het nemen van de noodige lichamelijke 
rust mogelijk maken, de dominé, dokter of 
advocaat of de vriend des huizes, die door 
gebed, advies of ander blijk van inzicht in de 
geestelijke nooden en behoeften van den pa
t iënt tot het behoud of de terugkeer van de 
vereischte gemoedsrust bijdraagt, geeft daarin 
geen geneeskundigen raad of bijstand; even
min requirant, die in ·deze dagen, dat de wrg 
voor de geestelijke volksgezondheid allerwege 
medewerking en ook zelfstandige werkzaam
heid van vele niet-geneeskundigen vraagt, op 
dit gebied reeds lange jaren verdienstelijken 
arbeid heeft verricht in het belang van de 
volksgezondheid. 

b. de Rechtbank heeft bij haar te ruime 
interpretatie van het begrip uitoefening van 
de geneeskunst in den zin van art. 1 van de 
Wet van 1 Juni 1865, S. 60 , over het hoofd 
gezien het Arrest van Uwen Raad van 9 Nov. 
1931 N. J . 1932 bi. 441 inzake de opticiens, 
welk arrest een keerpunt in de Jurisprudentie 
van Uwen Raad uitmaakte. 

Evenmin als de bedoelde werkzaamheden 
van de opticiens, behooren tot uitoefening van 
de geneeskunst te worden gerekend die van 
heilgymnasten-masseurs, van schoonheids-spe
cialisten en verwrgers resp. verwrgsters van 
haren en nagels (manicures, pedicures ), van 
de verplegenden van velerlei slag, ook voor 
wover die zonder geneeskundig voorschrift de 
huiselijke ziekenverpleging en de wijkverple
ging beoefenen, lavementen zetten en bedden 
opmaken en door een vriendelijk woord hun 
patiënten kracht geven; evenmin de diensten 
van spraakleeraren, orthopaedische schoen
makers, orthopaedische corsetten- en buikban
denmakers, enz. enz.; evenmin de bemoeiingen 
van beoefenaren van de geestelijke volksge
zondheid van velerlei veer: geestelijken, ge
neeskundigen, onderwijzenden, rechtsgeleerden, 
economen, die voor wover zij zich onthouden 
van een rechtst1·eeksche suggestie, raad of 
bijstand te geven met het doel de genezing 
van een bepaalden patiënt te bevorderen, door 
al hun velerlei maatregelen en voorschriften, 
raadgevingen en wrg, ronder geneeskunst in 
engeren zin uit te oefenen, van wo overgroote 
beteekenis zijn voor de geestelijke en licha
melijke volksgezondheid in ons vaderland. 

c. de Rechtbank heeft de onder b bedoelde 
interpretatie mede ten onrechte gebaseerd op 
de meening, dat het artsenmonopolie zich niet 
beperkt tot de "geneeskunst, welke steunt op 
de door de Wet vereischte kennis en ervaring, 
doch zich uitstrekt tot alle door den arts te 
bezigen middelen". 

Geen enkel wettelijk voorschrift stelt om
sch reven eischen aan den arts betreffende 
diens kennis en ervaring (de opsomming van 
de vakken, die het artsexamen omvat, para
graaf 18 van het Academisch statuut, kan niet 

als een omschrijving van zoodanige eischen 
worden beschouwd). Voor zoover de genees
kundige bij de uitoefening van zijn beroep 
gebruik maakt van bij de studie van de opge
melde vakken verkregen kennis en ervar ing, 
kan men all erminst zeggen, dat zijn genees
kunst daarop steunt, vormende immers die 
kennis en ervaring geen grondslag van, maar 
hul pmiddel bij de uitoefening van de genees
kunst. Hulpmiddelen, aie op éón lijn staan 
met andere te bezigen middelen: een medica
ment, een bad, een buikband, een bril, een 
strijkage, en waarvan het wezen niet wordt 
bepaald door den persoon en de bevoegdheden 
van den persoon, die ze verordineerde, zelfs 
niet door het doel, waarmede aangewend, 
maar door de aan al die hulpmiddelen eigen 
kenmerken. Evenmin als het verstrekken van 
een bril, het aanraden van een buikband, het 
aanbevelen van een medicament door den 
n iet-arts zonder meer als uitoefening van de 
geneeskunst kan worden beschouwd, evenmin 
is dat bij toepassing van magnetische krachten 
en middelen het geval. In beginsel moet het 
artsenmonopolie zich beperken tot de toepas

_sing van die specifieke geneeskundige kennis 
en ervaring, resp. krachten, welke vereischt 
worden bij de aflegging van de voor de ver
krijging van de hoedanigheid van arts door 
de Wet gevorderde examens in den zin van 
art. 1 van de Wet van 25 December 1878, 
S. 222 (j O

• art. 143 Hoogeronderwijswet). 
Wat het eerste middel betreft, wil het mij 

voorkomen, dat de ongegrondheid daarvan 
zelfs blijkt uit hetgeen ter toelichting daarvan 
is aangevoerd. Wanneer immers art. 1 der 
W et van 1 Juni 1865 S . 60 bepaalt, dat uit
oefening der geneeskunst alleen geoorloofd is 
aan degenen, aan wie de bevoegdheid daartoe 
volgens de wet is toegekend, en de overige, 
in de schriftuur genoemde wettelijke bepalin
gen gewagen van aan sommige personen bij 
uitwndering daartoe te verstrekken vergun
ning of toelating, zal m. i. moeilijk zijn vol 
te houden, dat geenerlei wettelijke toelating 
tot de uitoefening van de geneeskunst vordert. 
De R echtbank behoefde dan ook, naar het mij 
voorkomt, ter weerlegging van het overeen
komstig voor haar gevoerde verweer niet eens 
een beroep te doen op art. 21 der Wet van 
25 December 1878 S. 222, aangezien de uit
oefening van de geneeskunde a ls beroep aan 
onbevoegden, behoudens voor zeer bepaalde 
gevallen bijwndere vergunning of uitdrukke
lijke toelating, verboden en dus niet toegelaten 
is, zoodat de wet wel degelijk tot de uitoefe
ning van gemeld beroep eene "toelating" in 
den zin van art. 436 Sr. vordert. 

Ook het tweede middel zal, naar mijne mee
ning niet tot cassatie kunnen leiden. Blijkens 
den inhoud van het bestreden vonnis heeft 
requirant verkl aard, dat hij aan de getuige 
Copper, die zich volgens haar zeggen tot hem 
wendde teneinde genezing of verlichting te 
krijgen van eene kwaal , waaraan zij leed en 
welke zij omschreef als algemeene lichaams
zwakte, medegedeeld, dat hij haar kracht wu 
geven en tot dat doel telkens eerst eene hand 
op haar voorhoofd en vervolgens de andere 
op hare maagstreek gelegd, teneinde aldus 
zijne magnetische kracht op haar aan te wen
den, terwijl de genoemde getuige heeft mede-
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gedeeld: ,,Daar ik mij zwak gevoelde en pijn 
had in de ingewanden, heb ik mij onder be
handeling van verdachte gesteld. Nadat ik 
hem reeds eerder mededeeling had gedaan 
van mijn zwakte- en pijngevoelens en hem had 
gevraagd mij daarvan te genezen, heb ik mij 
in September, October en November 1933 
meerdere malen begeven naar de woning van 
verdachte aan de Frederik Hendrikstraat N°. 
3 te Utrecht. Verdachte, die mij had mede
gedeeld, dat hij mij wilde helpen en kracht 
geven, legt dan telkens eerst een hand op mijn 
voorhoofd en vervolgens de andere hand op 
mijn maagstreek, mij mededeelende, dat hij 
aldus zijn magnetische kracht op mij toepaste, 
teneinde mij kracht te geven." 

Uit een en ander heeft de Rechtbank, naar 
het mij voorkomt, kunnen afleiden, dat requi
rant de geneeskunst heeft uitgeoefend in den 
zin der wet, volgens wel ken immers, naar de 
vaste rechtspraak van Uwen H. R., onder het 
verleenen van geneeskundigen bijstand moet 
worden verstaan "elke bijstand, die de wer
kelijke of voorgewende strekking heeft om 
eene genezende werking op den zieken mensch 
uit te oefenen (zie laatstelijk H. R. 23 April 
1934 W. 12769, N. J. 1934, 1277). 

Hieraan wude, naar mijne meening, al 
stond het vast, niet afdoen, dat requirant, ge
lijk hij mededeelt, uitdrukkelijk elke suggestie 
tegenover de patiënten, dat hij hen genezen 
kan, vermeden en naar vermogen bestreden 
heeft en hen slechts gesproken heeft van zijn 
vermogen, hun "kracht" te geven, d. w. z. hen 
in staat te stellen hun ziekten en gebreken te 
"dragen", waarbij geheel in het midden kan 
blijven en bleef in hoeverre die kracht om te 
dragen ook bevorderlijk wu kunnen zijn aan 
het herstel. 

In het midden gelaten toch, of het ten dezen 
niet in hoofdzaak aankomt op de verwachting 
welke te dien aanzien bij den behandelden 
lijder bestaat, wuden m. i. de bij dagvaarding 
omschreven handelingen van requirant toch in 
elk geval ook de door hem niet geloochende 
strekking behouden, om - zij het met onzeker 
gevolg - genezing te bevorderen en zulks 
door rechtstreeksche aanwending op het 
lichaam van den patiënt van middelen en 
krachten, waarover requirant persoonlijk zegt 
te beschikken, en dus niet, gelijk in de bij de 
toel ichting aangevoerde voorbeelden, alleen 
door het scheppen van voorwaarden en om
standigheden of het aanwenden van middelen 
of krachten, die de uitw&rking van zoodanige 
rechtstreeks ter genezing ondernomen persoon-
1 ijke handelingen kunnen bevorderen. 

Indien nu de Rechtbank, gelijk ik meen, in 
de door requirant verrichte handelingen heeft 
kunnen zien de werkelijke of vermeende strek
king om genezing te bevorderen van de ziekte, 
waaraan de getuige Copper leed of voorgaf te 
lijden, dan wordt m. i. bij de toelichting van 
dit middel onder b vrnchteloos beroep gedaan 
op 's Hoogen Raads arrest van 9 November 
1931 W. 12419, . J. 1932, 441, waarbij van 
dusdanige strekking juist niet was gebleken, 
zoodat requirant m. e. in dat arrest ook ten 
onrechte een keerpunt in de jurisprudentie 
van Uwen Raad meent te hebben ontdekt. 
Evenmin als, naar het mij voorkomt, in ge
meld arrest in het algemeen aan opticiens een 

vrijbrief wordt gegeven tot het voorschrijven 
van eenen bril, ook -ivanneer zulks mocht ge
schieden onder omstandigheden, welke aan 
dat voorschrijven de werkelijke of vermeende 
strekking verleenen om genezing van eeniger
lei ziekte of kwaal te bevorderen, evenmin 
valt, dunkt mij, ten aanzien van verschillende 
andere, in de toelichting, genoemde werk
zaamheden, bepaaldelijk die van heilgymnas
ten, masseurs en verplegers zonder meer te 
zeggen, dat zij zullen vallen buiten het begrip 
"uitoefening der geneeskunst", zooals het in 
de rechtspraak van Uwen Raad is vastgelegd 
(v.g. de conclusie van den Procureur-Generaal, 
destijds nog Advocaat-Generaal, Mr. Besier, 
voorafgaande aan 's Hoogen Raads arrest van 
3 Maart 1930 W. 12109, N. J. 1930, 775). 

De onder c van de toelichting bestreden 
meening der Rechtbank, volgens het bestreden 
vonnis luidende: ,,dat het begrip "genees
kunst" in den zin der wet niet beperkt is tot 
de geneeskunst, welke steunt op de door de 
Wet vereischte kennis en ervaring, doch zich 
uitstrekt over het geheele gebied der genees
kunst, welke middelen daarbij ook worden ge
bezigd en welke methoden daarbij ook worden 
toegepast, en dat met name toepassing van het 
magnetisme, wanneer het besluit tot toepas
sing daarvan is genomen, teneinde de genezing 
van een ziekte of kwaal te bevoraeren en er 
niet is gebleken van tusschenkomst van een 
bevoegd geneesheer bij die toepassing, behoort 
te worden beschouwd als onbevoegd uitoefenen 
van de geneeskunst", is geheel in overeen
stemming met de tot dusver - bepaaldelijk 
in gevallen, als het onderwerpelijke, betref
fende aanwending van magnetische kracht -
door Uwen Raad gegeven rechtspraak (H. R. 
25 Juni 1923 W. 11103, N. J. 1923, 1282; 
4 April 1932 W. 12510, N. J. 1932, 633; im
plicite 27 Febr. 1933 N. J. 1933, 828 en 23 
April 1934 W. 12769, N. J. 1934, 1277). H et
geen de toelichting tot het middel hiertegen 
inbrengt, schijnt mij niet steekhoudend. De 
door Uwen Raad gevolgde ruime uitlegging 
van het begrip "uitoefening der geneeskunst" 
in art. 1 der Wet van 1 Juni 1865 S. 60, 
nader bepaald als "het verleenen van genees
heel- of verloskundigen raad of bijstand als 
bedrijf", steunt, zooals in voormeld arrest van 
4 April 1932 W. 12510, N. J. 1932, 633 dui
delijk en overtuigend wordt uiteengezet, zoo
wel op den tekst van deze bepaling, a ls op 
hare uit de geschiedenis blijkende bedoeling 
van den wetgever, om te waarborgen, dat zij, 
die als geneeskundigen optreden, ten minste 
beschikken over zoodanige kennis en ervaring, 
a ls noodig geacht moet worden om te verzeke
ren, dat een ieder, die genezing zoekt, niet 
door onkundigen - zij mogen zijn te goeder of 
te kwader trouw - warde behandeld. Hieruit 
volgt, dat zij, die uitsluitend bevoegd zijn, de 
geneeslrunst uit te oefenen, d. i. geneeskun
digen raad of bijstand te verleenen, waaronder 
te verstaan zoodanigen raad of bijstand, die 
de werkelijke of voorgewende strekking heeft 
om de genezing van eenen zieke te bevorderen, 
ook uitsluitend bevoegd zijn om alle tot dat 
doel strekkende middelen aan te wenden; dus 
niet alleen de blijkens afgelegd examen ver
kregen kennis en ervaring, voorwover men 
deze met requirant als hulpmiddel bij de uit-
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oefening der geneeskunst wil beschouwen, doch 
evenzeer alle andere hulpmiddelen, waaronder 
die, welke requirant met de eerstgenoemde op 
één I ijn wenscht geplaatst te zien, bepaaldelijk 
ook magnetische krachten en middelen, mits 
zij - en dit ziet requirant, naar het mij voor
komt bij dit onderdeel zijner toelichting over 
het hoofd - met voormelde strekking worden 
aangewend en anders, dan door tusschenkomst 
van een bevoegden geneeskundige. 

Aangezien de voorgedragen middelen mij 
mitsdien niet gegrond voorkomen, concludeer 
ik tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

don requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: (zie conclusie); 

0. dat - met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld - ten laste van den requirant 
is bewezen verklaard: (zie de telastelegging 
in de conclusie); 

0. omtrent het eerste middel: 
dat art. 1 van de Wet van 1 Juni 1865, S. 

60, bepaalt, dat uitoefening der geneeskunst 
alleen geoorloofd is aan degenen, aan wie de 
bevoegdheid daartoe volgens de wet is toe
gekend; 

dat de wet derhalve door deze bepaling eene 
toelating - in den zin van art. 436 Sr. -
vordert om de geneeskunst uit te oefenen, 
welke toelating hierin bestaat, dat men in het 
bezit zij van eene door de wet aan te geven 
bevoegdheid; 

dat requirant bij de toelichting van het 
middel nog wijst op de geneeskundigen be
doeld in art. 2 van gemelde wet en op die 
bedoeld in met België en met het Duitsche 
Rijk gesloten overeenkomsten, welke genees
kundigen niet de bevoegdheid hebben in art. 
1 aangegeven en niettemin de geneeskunst 
mogen uitoefenen, doch dat ook bij deze ge
neeskundigen van eene toelating tot die uit
oefening sprake is, namelijk van eene bijwn
dere op de wet, in verband met door de wet 
goedgekeurde overeenkomsten, steunende ver
gunning ; 

dat mitsdien het eerste middel faalt; 
0. omtrent het tweede middel: 
dat de bewijsmiddelen van het bestreden 

vonnis onder meer inhouden eene verklaring 
van requirant luidende: 

"dat hij aan de getuige Copper, die zich 
volgens haar zeggen tot hem wendde teneinde 
genezing of verlichting te krijgen van eene 
kwaal, waaraan zij leed en welke zij om
schreef als algemeene lichaamszwakte, mede
gedeeld, dat hij haar kracht zou geven en tot 
dat doel telkens eerst e ene hand op haar voor
hoofd en vervolgens de andere op hare maag
streek gelegd, teneinde aldus zijne magne
tische kracht op haar aan te wenden", zoo
mede eene verklaring van de getuige Copper 
luidende: ,,Daar ik mij zwak gevoelde en pijn 
had in de ingewanden, heb ik mij onder be
handeling van verdachte gesteld. Nadat ik 
hem reeds eerder mededeeling had gedaan 
van mijn zwakte- en pijngevoelens en hem had 
gevraagd mij daarvan te genezen, heb ik mij 
in September, October en November 1933 

meerdere malen begeven naar de woning van 
verdachte aan de Frederik Hendrikstraat N°. 
3 te Utrecht. Verdachte, die mij had mede
gedeeld, dat hij mij wilde helpen en kracht 
geven, legde dan telkens eerst een hand op 
mijn voorhoofd en vervolgens de andere hand 
op mijn maagstreek, mij mededeelende, dat 
hij aldus zijn magnetische kracht op mij toe
paste, teneinde mij kracht te geven" ; 

dat de door requirant verrichte handelingen 
- te weten het in behandeling nemen van 
Copper, die bij rnquirant genezing kwam we
ken voor een kwaal, waaraan zij verklaarde 
te lijden, en te dien einde telkens eerst een 
hand op haar voorhoofd en vervolgens de 
andere hand op haar maagstreek te leggen om 
aldus zijn magnetische kracht op haar aan te 
wenden -, welke handelingen onder gemelde 
omstandigheden de werkelijke of voorgewende 
strekking hadden om eene genezende werking 
op den zieken mensch uit te oefenen, door de 
Rechtbank terecht zijn beschouwd als uitoefe
ning der geneeskunst, immers als het verschaf
fen van geneeskundigen bijstand; 

dat daartoe niet afdoet, dat, zooals requi 
rant zegt, hij elke suggestie wu hebben ver
meden, dat hij de patiënte kon genezen, en 
dat hij slechts ervan heeft gesproken, dat hij 
haar kracht wu geven de ziekte te dragen, 
omdat requirant niet heeft betwist, dat hij 
genezmg beoogde en dan ook de door requi
rant verrichte handelingen, al heeft hij de 
patiënte geen genezing beloofd, de strekking 
behielden om eene genezende werking op de 
patiënte uit te oefenen en zulks door recht
streeksche aanwending op het lichaam van de 
patiënte van zekere middelen en krachten, 
welke den requirant eigen zouden zijn; 

dat requirant ten slotte ten onrechte be
toogt, dat de geneeskunst in den zin der wet 
slechts beperkt is tot de toepassing van die 
geneeskundige kennis en ervaring, welke wor
den vereischt bij de aflegging van de examens, 
door de wet gevorderd voor de verkrijging 
van de hoedanigheid van arts, en de Recht
bank op grond van de woorden van art. 1 der 
Wet van 1 Juni 1865, S . 60, en de geschie
denis dier bepaling met juistheid heeft beslist, 
dat "geneeskunst" in den zin der wet het ge
heele gebied der geneeskunst bestrijkt "welke 
middelen daarbij ook worden gebezigd en 
welke methoden daarbij ook worden toege
past", weshalve mede hij, die als in deze zei f
standi g wezenlijke of vermeende magnetische 
krachten aanwendt, mits d it geschiedt met de 
werkelijke of voorgewende strekking om de 
genezing van een zieke te bevorderen, de ge
neeskunst in den zin der wet uitoefent; 

dat mitsdien het tweede middel evenmin 
opgaat; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

30 Januari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Zakelijke Bedrijfsbelasting in de 
gem~ente Bemmel.) 

De R. v. B. heeft vastgesteld, dat be
langhebbende te Bemmel voor haar bedrij f 
geen andere gebouwen bezigt, dan loodsen, 
waarin de voertuigen worden geborgen, 
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hetgeen blijkbaar beteekent, dat zij uiL
sluitend daarvoor gebezigd worden. 

Uit die omstandigheid heeft de Raad 
kunnen en dus mogen afleiden, dat die 
loodsen niet als goederen- of personen
station worden gebruikt. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

N. V. A ., gevestigd te Bemmel, tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Arnhem van 28 Sept. 
1934 betreffende haren aanslag in de Zake
) ijke belasting op het Bedrijf in de gemeente 
Bemmel over 1934; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

P.-G., strekkende tot verwerping van het be-
roep; . 

0. dat de verordening op de heffing van 
eene Zakelijke belasting op het bedrijf in de 
gemeente Bemmel, voor zoover thans van be
lang is, inhoudt: 

Art. 1. In deze gemeente wordt, onder den 
naam van bedrijfsbelasting, geheven een zake
lijke belasting op het bedrijf. 

Art. 2. De belasting is verschuldigd door 
den persoon, die - of door het lichaam, dat -
op den eersten J anuari van het belastingjaar 
het bedrijf uitoefent. 

Art. 3. De belasting wordt geheven wegens 
zoodanige bedrijven, welke op den l sten J a
nuari van het belastingjaar binnen de ge
meente worden uitgeoefend, andere dan in sta
tions, en die in het kal enderjaar, aan het 
belastingjaar voorafgaande, in werking wa
ren, mits in die bedrijven in dat kalenderjaar 
ten minste gemiddeld tien arbeiders werk
zaam waren, die minder verdienden dan het 
bedrag, ingevolge art. 242 e der Gemeentewet 
vastgeste ld bij algemeenen maatregel van be
.stuur. 

Art. 4. De belasting wordt berekend naar 
het gemiddeld aantal arbeiders in het vorig 
artikel bedoeld. 

0. dat belanghebbende in die betaling voor 
1934 werd aangeslagen voor gemiddeld 17 ar
beiders welke aanslag, na reclame van belang
hebbende, door den R aad der gemeente Bemmel 
werd gehandhaafd; 

dat de Raad van Beroep deze beschikking 
heeft geh andhaafd, overwegende: 

dat naar belanghebbende's meening de zake
lijke bedrijfsbelasting der gemeente Bemmel 
op haar personeel niet van toepassing is; 

dat belanghebbenüe het bedrijf van ve1·voe-
1·en van passagiers en goederen met autobus
sen, motorvrachtwagens en per tram uitoe
fent· dat de diensten beginnen en eindigen te 
B em;,,el, waar a l de gebezigde voertuigen ge
stald worden. op grond van welke feiten de 
Raad aanneemt, dat belanghebbende het be
drijf te Bemmel uitoefent ; 

dat behalve de loodsen, waarin de voertui
gen worden geborgen, belanghebbende ter 
plaatse geen ander gebouw voor de uitoefe
ning van het bedrijf bezigt; dat wel door den 
agent B., die caféhouder is, goederen ten ver
voer worden aangenomen en op diens pand 
vermeld staat: ,,Bestelhuis der A.", maar dat 
slechts een klein gedeelte der van en naat· 
Bemmel te vervoeren goederen a ldaar worden 

bezorgd, 1,oodat van concentratie van het goe
derenvervoerbedrijf in dat pand geen sprake 
is; dat het personenvervoer uitsluitend van 
zich langs den openbaren weg bevindende stop
plaatsen plaats , indt en de kaa rtj es in de 
bussen worden genomen, zoodat niet geze~d 
kan worden dat belanghebbende haar bedrijf 
in Bemmel in een station uitoefent ; 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt, dat 
art. 282 der Gemeentewet geschonden is, ter
wijl de uitspraak niet behoorlijk met redenen 
is omkleed, omdat de door den Raad van Be
roep vermelde feiten de beslissing niet kunnen 
dragen; 

en tot toelichting aanvoert: 
dat men van de uitoefening van een bedrijf 

in een station mag spreken, indi en beha lve het 
vervoerbedrijf zei f en het gebruik van een 
vast pand in dat bedrijf de navolgende om
standigheden geheel of grootendeels aanwezig 
zijn: 

1. H et vervoerbedrijf van personen en goe
deren of één van beiden moet in geregelden 
aan het publiek bekend gemaakten dienst wor
den onderhouden. 

2. Er moet een vaste daartoe ingerichte of 
daarvoor bestemde pi aats voor vertrek en aan
komst van het vervoermiddel zijn aangewezen. 

3. H et in het bedrijf gebezigde gebouw 
moet zijn gelegen in de onmiddellijke nabij
heid van de plaats van herkomst. 

4. Voor zoover het reizigersvervoer betreft 
moet het publiek in overdekte of voor afslui
ting vatbare ruimte aankomst en vertrek van 
het vervoem1iddel kunnen afwachten. 

5. Voor zoover het enkel goederenvervoer 
geldt moet het publiek aldaar goederen ten 
vervoer kunnen afgeven en vervoerde goederen 
in ontvangst nemen. 

6. In dat gebouw moet gelegenheid bestaan 
de vrachtprijzen te voldoen, 

dat deze vereischten alle aanwezig zijn; 
dat zulks wat betreft de omstand igheden ge

noemd onder 1 en 2 ook wel voor den Raad 
zonder meer duidelijk zal zijn geweest hoewel 
de uitspraak dit niet vermeldt; dat wat be
treft punt 3 en 4 zij opgemerkt dat het be
stelhuis in de onmiddellijke nabijheid van de 
plaats van aankomst ligt en dat hetzelve ook 
een serre bevat als wachtplaats voor de rei 
zigers beschikbaar; dat ten aanzien van punt 
5 zij opgemerkt dat aan dezen e isch blijkens 
de aangevallen bes! issing is vol cl aan; ook de 
Raad van Beroep betwist niet dat de ge
legenheid bestaat en het argument dat slechts 
een klein gedeelte der van e n naar Bemmel 
te vervoeren goederen aan het bestelhuis wordt 
bezorgd, doet hieraan !liet a f ; dat de R aad 
echter de vraag open] aat waar de overige 
goederen worden ingel aden clan wel afgele
verd ; dat zulks gesch iedt wat het massale ver
voer betreft aan de opgemelde remise die 
daarvoor a ls station dienst doet; dat ook aan 
het vereischte onder 6 genoemd wordt voldaan 
niet alleen ten aanzien van goederen doch ook 
van personen vermits abonnementen, school
kaarten, weekkaarten en bijzondere plaats
kaarten in het a lgemeen aan het bestelhuis 
worden ge!lomen en betaald, weshalve alleen 
juist is gelijk de R aad overweegt, dat de ge
wone plaatsbewijzen {kaartjes) in de bussen 
respectievelijk trams worden genomen; 
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0- dienaangaande: 
dat ter beantwoording der vraag, of belang

heb bende haar bedrijf te Bemmel uitoefent in 
een station, de Raad van Beroep heeft vast
gestel cl, dat belanghebbende a l daar voor haar 
bedrijf geen andere gebouwen bezigt dan lood
sen, waarin de voertuigen worden geborgen, 
hetgeen blijkbaar beteekent, dat zij uitslui
tend daarvoor gebezigd worden ; 

dat uit die omstandigheid de Raad heeft 
k11nnen en dus mogen a fl ei den , dat die lood
sen niet a ls goederen- of personenstation wor
den eb ruikt; 

dat de omstandigheden, die belanghebbende 
daartegen te berde brengt, en waarvan niet 
blijkt, dat zij ook bij den R aad zijn aange
voerd, van feitelijken aard zijn , en dus niet 
voor het eerst in cassatie ter sprake kunnen 
worden gebracht; 

dat hetzelfde geldt voor bel anghebbende's 
beweringen omtrent het café van B., bestel
huis genoemd, waar, gelijk de Raad feite lijk 
bes] ist, van concentratie van goederenvervoer 
geen sprake is, terwijl het ook niet dient als 
station voor het personenvervoer hetwelk van 
elders plaats vindt; 

dat het m iddel dus niet tot cassatie leiden 
kan; 

\ T erwerpt het beroep. (W. ) 

30 J anuari 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art . 4.) 

Terecht hebben Geel . Staten goedkeuring 
onthouden aan een wijziging der bouw
verordening, beoogend de schrapping van 
verplichte aansluiting aan de waterleiding, 
nu de drinkwatervoorziening in de ge
meente zeer slecht is, voor de bestaande 
won ingen onder bepaalde voorwaarden 
vrijstelling van de verp lichting kan wor
den verleend, en voor nieuwe won ingen 
toch een andere voorziening, waaraan kos
ten zouden zijn verbonden, zou moeten 
worden gemaakt, terwij l tegenover de 
hoogere kosten der waterleiding staat het 
voordeel van een duurzaam goede water
voorziening, hetgeen van de thans gebe
zigde middelen niet kan worden gezegd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld do_or 

den raad der gemeente Oldehove tegen het 
besluit van Geel . Staten van Groningen va n 
13 September 1934, n°. 179, le afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan eene 
wijziging van de bouwverordening van Olde
hove ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 Januari 1935, n°. 18 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 25 J anuari 1935, n°. 24 B , 
afd. Volksgezondheid; 

0. dat de raad der gemeente Oldehove in 
zijne openbare vergadering van 28 Juni 1934 
besloot de bij zijn besluit van 25 Augustus 
1933 vastgestelde bouwverordening voor deze 
gemeente zoodanig te wijzigen, dat geschrapt 
worden het 3e en 4e I id van art. 39 en het 

3e I id van art. 98, daarbij overwegende, dat 
in die verordening is opgenomen de verplichte 
aansluiting aan de drinkwaterleiding ; dat in 
dezen tijd het niet te verantwoorden is, den 
ingezetenen nieuwe financieele lasten op te 
leggen; dat aansluiting aan de drinkwater
leiding ontegenzeggelijk aanmerkelijke kosten 
met zich meebrengt ; dat het derhalve wen
schelijk moet worden geacht de bouwverorde
ning wodanig te wijzigen, dat de daarin ge
noemde verplichte aansluiting komt te vet·
vallen; 

dat Geel . Staten van Groningen bij hun be
sluit van 13 September 1934, n°. 179, le afd. , 
aan dit raadsbesluit goedkeuring hebben ont
houden, daarbij overwegende, dat het geen 
betoog behoeft, dat van de verschillende wij
zen, waarop woningen van water kunnen wor
den voorzien, door middel van eene aanslui
ting op eene drinkwaterle iding, een regenbak, 
een waterput of eene pomp eene watervoor
ziening door middel van een aansluiting op 
eene drinkwaterleiding de voorkeur verdient, 
dat immers de hoedanigheid van het water, 
dat door eene drinkwaterleiding wordt ver
schaft, over het algemeen beter is dan die van 
het water, dat uit een regenbak, een waterput 
of eene pomp wordt verkregen; dat derhalve, 
indien het onderhavige raadsbesluit van kracht 
zou worden, de voorschriften ten opzichte van 
de watervoorziening van woningen in de ge
meente Oldehove minder doeltreffend zouden 
worden dan thans het geval is; dat door de 
verbetering in zake de watervoorziening, welke 
van het bestaan van de wogenaamde ver
pl ichte aansluiting aan de drinkwaterleiding 
het gevolg is, de geringe f inancieele lasten, 
die daardoor op de ingezetenen der gemeente 
worden gelegd, gewettigd worden en de raad 
der gemeente Oldehove in die lasten dus ten 
onrechte aanleiding heeft gevonden de ver
plichte aansluiting weder te doen vervallen; 

dat van dit bes! uit bij Ons in beroep zijn 
gekomen burgemeester en wethouders der ge
meente Oldehove, daartoe handelende ter uit
voering van een besluit van den raad dier 
gemeente van 24 September 1934, aanvoeren
de, dat de raad niet wil ontkennen, dat water, 
door eene drinkwaterleiding verkregen, in 
hoedanigheid verre te verkiezen valt boven 
het water uit een regenbak, een waterput of 
eene pomp, doch dat daarbij niet mag worden 
over het hoofd gezien, dat het water uit een 
regenbak, een waterput of eene pomp betrek
kei ijk ronder kosten wordt verkregen, terwijl 
aansluiting op de drinkwaterleiding uitgaven 
met zich medebrengt ; dat de abonnements
gelden, zooals deze zijn vastgesteld door den 
raad van Commissarissen der N. V . W ater
leidingmaatschappij voor de provincie Gronin
gen voor arbeiders- e n middenstandswoningen 
varieeren van f 2.50 tot f 5 per kwartaal , 
zulks naar gelang van de gezamenlijke opper
vlakte dezer perceelen; dat in deze tijden, nu 
vele arbeiders en middenstanders met groote 
financieele moeilijkheden hebben te kampen, 
het niet te verantwoorden is dezen bevolkings
groepen nieuwe financieele lasten op te leg
gen; dat inderdaad, zooals het college van 
Geel. Staten opmerkt, de bepalingen ten op
zichte van de watervoorziening van woningen 
minder doeltreffend ronden worden dan thans 
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het geval is, docli dat dit argument niet al te 
zwaar kan wegen, nu bekend is, dat in ver• 
schillende gemeenten in de provincie Gronin
gen de bouwverordening is goedgekeurd, ron
der dat daarin was opgenomen de zoogenaam
de verplichte aansluiting op eene drinkwater• 
leiding; dat het vorenbedoelde argument van 
Ged. Staten slechts zon gelden, indien deze 
gemeente reeds op eene drinkwaterleiding 
ware aangesloten, doch, nu voor dit doel nog 
slechts voorbereidende werkzaamheden zijn 
verricht, dit argument veel van zijne kracht 
mist; · 

0 . dat op grond van de ingewonnen ambts
berichten is komen vast te staan, dat de drink
watervoorziening in de gemeente Oldehove 
zeer slecht is; 

dat in eene droge periode, zooals in Aug. 
en September 1934, alle regenbakken leeg 
zijn en vele wellen door den lagen grond
waterspiegel droog staan, waardoor het gevaar 
groot is, dat water uit slooten en vaarten als 
drinkwater wordt gebezigd, hetgeen voor de 
volksgezondheid zeer schadelijk is; 

dat· Ged. Staten dan ook terecht aan het 
onderwerpelijke besluit van den raad der ge
meente Oldenhove goedkeuring hebben ont
houden; 

dat het gemeentebestuur er nog op wijst, 
dat het onder de tegenwoordige tijdsomstan
digheden niet te verantwoorden is aan de be
volking nieuwe financieele lasten op te leg
gen; 

dat hierbij wordt voorbijgezien, dat inge• 
volge art. 98 der verordening voor de bestaan
de woningen vrijstelling van de verplichting 
tot aansluiting aan de drinkwaterleiding kan 
worden verleend, indien de woning o. m. voor
zien is van een middel tot watervoorziening, 
dat deugdelijk drink- en huishoudwater in vol
doende mate verschaft, terwijl anderzijds voor 
nieuw te bouwen woningen, indien geen aan
sluiting aan de drinkwaterleiding wu worden 
gemaakt een ander middel van drinkwater
voorziening zou moeten worden aangebracht, 
hetgeen eveneens kosten zal medebrengen; 

dat weliswaar de kosten van de drinkwater
leiding op den duur hooger zullen zijn, doch 
dat daartegenover staat, dat men dan eene 
duurzame goede watervoorziening heeft, het
geen van de thans in deze streek gebezigde 
middelen van drinkwatervoorzien ing niet ge-
1,egd kan worden ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. 
(A.B.) 

1 Februari 1935. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
n°. 20849, afd. Ambtenarenzaken, aan de 
Colleges van Gedeputeerde Staten, betref. 
fende: Overleg over regeling van de sa la
rieering van burgemeesters, secretar issen, 
ontvangers en ambtenaren van den Bur-
gerlijken stand. 

1. Zooals Uw College bekend zal zijn, heeft 
de Centrale Raad van Beroep, rechtsprekende 

in Ambtenarenzaken, zich in zijn uitsp raak 
van 6 December 1934, op het standpunt ge
steld, dat voor de Colleges van Gedeputeerde 
Staten geen wettelijke verplichting bestaat om 
regelen te stellen betreffende de wijze ,rnarop 
aan vereenigingen van ambtenaren de gelegen
heid wordt gegeven ten aanzien van de rege• 
ling van de bezoldiging van burgemeesters, 
secretarissen, ontvangers en ambtenaren van 
den burgerlijken stand, hun gevoelen te doen 
kennen. 

2. Hieruit vloeit voort, dat de Colleges vau 
Gedeputeerde Staten evenmin verplicht zijn, 
vóór de vaststelling van evenbedoelde salaris
regelingen overleg te plegen met de desbe. 
treffende vereenigingen van ambtenaren of 
het gevoelen in te winnen van die vereen ig-i11-
gen. 

3. Ofschoon deze uitspraak van den Cen
tralen R aad van Beroep slechts een bevesti
ging was van hetgeen reeds lang als vast
staande werd aangenomen, 1\ebben Uwe col
leges, hoewel onverplicht, toch steeds over de 
vorenbedoelde regelingen overleg gepleegd 
met de daarvoor aangewezen overleginstanties. 

4. Aangezien ik h et niet wenschelijk acht, 
dat over een dergelijke belangrijke materie 
a ls de regeling der bezoldiging géén overleg 
zou worden gepleegd, moge ik Uw Colege ver
zoeken, om, ondanks het feit, dat thans ook 
bij rechterlijke uitspraak is vastgesteld, dat 
een wettel ijke verplichting daartoe niet be
staat, evenals tot dusverre overleg over deze 
regelingen te blijven plegen. 

(B.) 

5 Feb,-ua,-i 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 37.) 

De strekking van de in art. 37 2e I id 
voorziene beroepsinstantie verzet er zich 
geenszins tegen , dat Ged. Staten bij hun 
uitspraak de straf van schorsing wijzigen 
in die van waarschuwing. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. Koppenol, onderwijzer aan de openbare 
lagere school N°. 41, te Haarlem, tegen het 
besluit van Geel. Staten van Noord-Holland 
van 27 Juni 1934, N°. 74, waarbij met ver
nietiging van het besluit van burgemeeste r en 
wethouders van Haarlem van 14 Maart 1934, 
5e • Afdeeling, N°. A./84, waarbij is besloten 
hem te straffen met schorsing voor den tijd 
van 3 dagen zonder behoud van jaarwedde 
gedurende dien tijd, welke schorsing zal in
gaan op 26 Maart 1934, het daartegen door 
den belanghebbende bij Ged. Staten inge
stelde beroep gegrond is verklaard en is be
sloten in hooger beroep recht doende aan hem 
de straf van waarschuwing op te leggen. be
doeld in art. 37, eerste lid, onder a, der La
ger-Onderwijswet 1920; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies ,·an 
16 Januari 1935, 0

• 641 (1934); 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 1 
Februari 1935, N° . 1953, afdeeling Lager 
Onderwijs; 
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0. dat burgemeester en wethouders van 
Haarlem hij besluit van 14 Maart 1934 den 
onderwijzer A. Koppenol, werkzaam aan 
school 41, hebben gestraft met schorsing voor 
den tijd van 3 dagen ronder behoud van jaar
wedde gedurende dien tijd, ingaande op 26 
Maart 1934, uit overweging, dat door A. Kop
penol, onderwijzer aan school 41, bij schrijven 
van 7 Maart 1934, gericht aan leden van het 
onderwijzend personeel van verschillende scho
len, in betrekking tot een inzameling van gel
den, georganiseerd blijkens een bij dat schrij
ven gevoegde lijst door het Nederlandsch Ver
bond van Vakvereenigingen en de Sociaal
Democratische Arbeiderspartij in Nederland, 
het verzoek werd gericht deze lijst in de school 
te doen circuleeren; dat door hun college bij 
circulaires van 3 Maart 1926, 5e Afdeeling, 
N°. A/99, en 26 April daaraanvolgend 5e afd., 
N°. A/72, algemeene regelen zijn vastgesteld 
tot gebruikmaking van de schoolorganisatie; 
dat in de door den onderwijzer Koppenol toe
gezonden bescheiden een aangelegenheid wordt 
behandeld, waarvan de strekking een zoo
danige is, dat zij door haar politiek karakter 
medewerking van de schoolorganisatie op 
grond van de bovengenoemde circulaire niet 
toelaat; dat den onderwijzer Koppenol wowel 
de inhoud van de door hem rondgezonden be
scheiden als de inhoud van de voorschriften 
ter zake van kracht volkomen bekend zijn, 
al thans behooren te zijn; dat de onderwijzer 
Koppenol - voornoemd, door het verzoek tot 
medewerking te richten tot onderwijzers van 
verschillende scholen, de schoolorganisatie 
heeft trachten dienstbaar te maken ter berei
king van het door hem beoogde doel ; dat de 
genoemde onderwijzer daardoor gehandeld 
heeft in strijd met de door burgemeester en 
wethouders gegeven voorschriften; 

dat, nadat A. Koppenol van dit besluit bij 
Ged. Staten van Noord-Holland in beroep was 
gegaan, deze bij hun besluit van 27 Juni 1934, 
N°. 74, met vernietiging 'Van het besluit van 
burgemeester en wethouders het daartegen 
ingestelde beroep gegrond hebben verklaard 
en, in hooger beroep rechtdoende, aan den 
appellant de straf van waarschuwing, bedoeld 
in art. 37, le lid, sub a, der Lager-Onderwijs
wet 1920, hebben opgelegd; 

dat Ged. Staten daarbij o. a . hebben over
wogen, dat uit de schriftelijke en mondelinge 
behandeling is gebleken, dat de appellant het 
schrijven van 7 Maart 1934 weliswaar heeft 
toegezonden aan het particulier adres van de 
betrokkenen, doch dat in het schrijven wordt 
Yerzocht de lijst in de school te doen circu
lee1·en; dat de bedoelde lijst dan ook inder
daad op enkele scholen in omloop is geweest; 
dat deze handeling niet in overeenstemming is 
met de belangen van het openbaar onderwijs, 
welke medebrengen, dat de school buiten de 
politieke sfeer worde gehouden; dat van iede
ren onderwijzer als ambtenaar mag worden 
verwacht, dat hij in overeenstemming hier
mede zal handelen, doch dat, daar niet is ge
bleken, dat de appellant met de circulaires 
van burgemeester en wethouders bekend was, 
uit dien hoofde de opgelegde straf te zwaar 
moet worden geacht en in plaats daarvan aan 
den appellant de geringste straf, die de wet 
toelaat, zijnde eene waarschuwing ex art. 37, 

le lid, sub a, der Lager-Onderwijswet 1920 
had behooren te zijn opgelegd; 

dat van dit besluit A. Koppenol bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat z. i. het 
opleggen van straf krachtens art. 37 der 
Lager-Onderwijswet 1920 niet tot de bevoegd
heid van Ged. Staten behoort; dat hij op 
grond hiervan verzoekt, het tweede deel van 
het besluit van Ged. Staten - oplegging van 
de straf van waarschuwing - als strijdig met 
de wet te willen vernietigen; 

0. dat de appellant ten onrechte meent, dat 
Ged. Staten krachtens het bepaalde in art. 37, 
2e lid, der Lager-Onderwijswet 1920, beslis
sende op een beroep tegen een besluit van 
burgemeester en wethouders tot het opleggen 
aan een onderwijzer van de straf van schor
sing, zich wuden hebben te beperken tot de 
beoordeeling van de vraag, of de straf moet 
worden gehandhaafd of vernietigd; 

dat toch de strekking van de in de genoem
de wetsbepaling voorziene beroepsinstantie 
zich er geenszins tegen verzet, indien Ged. 
Staten bij hun uitspraak de straf van schor
sing wijzigen in die van waarschuwing; 

dat wat de straf van waarschuwing betreft, 
waartegen in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, bezwaar is gemaakt; 
dat deze straf door Ged. Staten op juiste 
gronden is opgelegd; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

6 Feb,·uari 1935 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet van 15 December 1917 S. 703 Art. 2 
j 0

• art. 7.) 
Nu de noodzakelijkheid tot het aanbren

gen en onderhouden van eene klinkerbe
strating tusschen de spoorstaven van een 
trambaan voortspruit uit het feit, dat het 
verkeer over den weg sinds den aanleg 
van de trambaan drukker is geworden, 
behooren de kosten daarvan niet ten laste 
van den exploitant van de trambaan, maar 
ten laste van de betrokken gemeente te 
komen. 

Ged. Staten hebben ten onrechte de voor
waarde gesteld dat de door hen verleende 
vergunning tot instandhouding van de 
trambaan ten aanzien van een daarin ge
legen brug eerst zal ingaan nadat die 
brug ten hunnen genoegen op zoodanige 
wijze zal zijn verbeterd, dat "de veiligheid 
van het verkeer" voldoende verzekerd kan 
worden geacht, nu voor het tra,nverkeer 
over de brug geen gevaar dreigt. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende . op het beroep, ingesteld door 

den Directeur der N. V. Gooische Tramweg
Maatschappij, te Amsterdam, tegen de be
schikking van Ged. Staten van Noord-Hol
land van 25 Juli 1934, n°. 120, waarbij aan 
die tramwegmaatschappij vergunning is ver-
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!eend tot instandhouding van de trambaan van 
Amsterdam naar Laren, alsmede van de tram
baan van Huizen naar Hilversum; 

D en Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Januari 1935, n°. 20; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Waterstaat a. i. van 2 
Februari 1935 , n°. 481, Afd. V. en M.; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
hun evenvermeld besluit aan de N. V. Gooi
sche Tramweg-Maatschappij, te Amsterdam, 
vergunning hebben verleend tot instandhou
ding van de trambaan van Amsterdam naar 
Laren, alsmede van de trambaan van Huizen 
naar Hilversum, onder een aantal voorwaar
den , waaronder de navolgende: 

Art. 1, lid 3. 
3. \Vaar spoorstaven in wegverhardingen 

liggen worden groefrails gebruikt of wordt 
een daarmede gelijkwaardige constructie toe
gepast, waarvan de bovenkant op gelijke 
ILOogte met den bovenkant der aansluitende 
wegverharding moet liggen. Indien een weg
beheerder overgaat tot het aanbrengen van 
eene wegverharding tusschen de spoorstaven, 
is de vergunninghoudster verplicht op hare 
kosten tot het wijzigen der spoorstaven over
eenkomstig het bepaalde in de vorige zinsnede 
over te gaan. 

Art. 1, lid 5. 
5. In de gemeente Hilversum moet het 

baanvak van den Johannes Geradtsweg tot de 
aan de vergunninghoudster behoorende e igen 
baan naar het emplacement Hilversum van 
groefrails zonder dwarsliggers worden voor
zien en moet door en op kosten van de ver
gunninghoudster tusschen de spoorstaven eene 
ki inkerbestrating aangebracht en onderhouden 
worden. 

Art. 2. 
De vergunning zal ten aanzien van de in 

art. 1 onder Ab bedoelde Vechtbrug eerst in
gaan, nadat bedoelde brug ten genoegen van 
Ged. Staten op zoodanige wijze zal zijn ver
beterd, dat de veiligheid van het verkeer vol 
doende verzekerd kan worden geacht. De ver
gunninghoudster is gehouden van de kosten 
dier verbetering een zoodanig gedeelte te be
talen, als geacht kan worden gemaakt te zijn 
in verband met het rijden van de tram over 
de brug; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat hun college, na kennisneming van de be
treffende rapporten, tot de overtuiging geko
men is, dat de huidige toestand van de Vecht
brug van dien aard is, dat de verkeersveilig
heid niet voldoende verzekerd zal zijn, indien 
de tram daarover blijft rijden, zonder dat de 
brug in haar geheel grondig zal worden ver
beterd; dat hun college daarom aan de te 
verleenen vergunning de voorwaarde meent te 
moeten verbinden, dat de bedoelde vergunning 
ten aanzien van de V echtbrug eerst zal in
gaan, nadat deze brug ten genoegen van hun 
college op wodanige wijze zal zijn verbeterd, 
dat de veiligheid van het verkeer voldoende 
verzekerd kan worden geacht; dat zij zich 
echter niet kunnen vereenigen met de opvat
ting van Directeuren van de Zeesluis, dat de 
Vechtbrug uitsluitend als gevolg van het tram
verkeer in slechten staat is geraakt en de kos-

ten van wodanige verbetering uit dien hoofde 
geheel voor rekening van de vergunninghoud
ster moeten worden gebracht; dat het verkeer 
tusschen Amsterdam en het Gooi, hetwelk voor 
de openstelling van den Nieuwen Rijksweg 
langs Muiden op 30 April 1930 geheel over 
de Vechtbrug ging, van veel grooter betee
kenis was dan het tramverkeer en het niet is 
aan te nemen, dat de brug in de laatste vier 
jaren, sedert daarvan voor het gewone ver
keer in belangrijk minder mate dan voorheen 
gebruik wordt gemaakt, zoodanig door het 
tramverkeer geleden zou hebben, dat zij ten
gevolge van dat verkeer in den huidigen slech
ten toestand is komen te verkeeren; dat Direc
teuren van de Groote Zeesluis krachtens de 
bepalingen van de Wegenwet moeten zorg 
dragen, dat de Vechtbrug in goeden staat 
wordt gebracht en gehouden en de kosten 
daarvan ten l aste van het Hoogheemraadschap 
moeten komen, terwijl ten laste van de Tram• 
weg Maatschappij dienen te worden gebracht 
de kosten, welke in het bijzonder zijn ge
maakt met het oog op het rijden van de tram 
over de brug; dat namens de Tramweg Maat
schappij in de gehouden openbare zitting is 
aangevoerd, dat hun college de be voegdheid 
mist in eene krachtens de Wet van 15 Dec. 
1917 S. 703 te verleenen vergunning te be
palen, dat de vergunninghoudster kosten moet 
vergoeden, welke voor den e igenaar van de 
V echtbrug het gevolg zijn van de uitvoering 
van de vergunning; dat toch de vraag, of door 
de uitvoering van de vergunning aan den 
eigenaar van de V eohtbrug kosten worden op
gelegd, welke niet te zijnen laste, maar voor 
rekening van de vergunninghoudster moeten 
komen, beslist moet worden op de in art. 7 
van de meergenoemde wet aangegeven wijze ; 
dat hun college met de Directie van de Tram
weg-Maatschappij van meening is, dat de re
geling van de schade, welke voor den eige
naar van een weg (brug) uit de aanwezigheid 
van een trambaan op dien weg (die brug) 
voortvloeit, in het algemeen niet behoort te 
worden opgenomen in eene krachtens meer
genoemde wet verleende vergunning, maar -
bij gebreke van overeenstemming daaromtrent 
tusschen partijen - tot de competentie van 
den kantonrechter behoort; dat zulks echter 
a llerminst uitsluit, dat in eene te verleenen 
vergunning, a ls bovenbedoeld, voorschriften 
mogen worden opgenomen, welke nood ig wor
den geacht met het oog op de veiligheid van 
het verkeer en daarbij regelen worden gesteld 
omtrent de betaling van de kosten, welke ui t 
de nakoming van die voorschriften voort
vloeien; dat de bovenbedoelde voorwaarde om
trent de versterk ing van de Vechtbrug als 
een zoodanig voorschrift in het belang van 
de veiligheid is te beschouwen; 

dat van dit besluit F. M. Augustijn, in zijne 
hoedanigheid van Directeur der N. V. Gooi
sche Tramweg-Maatschappij, te Amsterdam, 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
ten aanzien van de door Ged. Staten in art. 2 
gestelde voorwaarde, dat hier niet duidelijk 
blijkt welk verkeer wordt bedoeld, namelijk 
a. het tramverkeer, dan wel b. het andere ver
keer over de brug; dat hij , overigens accoord 
gaande met de meening van Ged. Staten, dat 
de brug in een toestand dient te verkeeren, 



59 7 FEBRUARI 1935 

dat het veilig tramverkeer gewaarborgd is, 
zich toch veroorlooft te doen opmerken, dat de 
beoordeel ing daarvan niet bij Ged. Staten, 
doch bij het Rijkstoezicht op de Spoor- en 
Tramwegen berust; dat voorts de veiligheid 
van het overige verkeer over de bewuste brug 
geenerlei gevaar loopt, wolang het zooveel 
zwaarder verkeer over de trambaan geoor
loofd wordt; dat dus Ged. Staten ten onrechte 
eene vergunning met opschortende voorwaarde 
hebben verleend; dat de vraag, of bij verbe
tering van de brug, indien deze door het Rijks
toezicht op de Spoor- en Tramwegen wordt 
noodig geacht, een gedeelte van de kosten ten 
laste van de Tramweg-Maatschappij behoort 
te komen, eene aangelegenheid is, die niet in 
de vergunning behoort te worden geregeld, 
omdat art. 7 der wet van 12 December 1917 
S. 703, daarin rned~ voorziet; dat zijns inziens 
voorts de voorwaarden, gesteld in art. 1, 3e 
en 5e lid, met elkaar in strijd zij n, aangezien 
in de laatstbedoelde voorwaarde niet alleen 
het gebruik van groefrails ronder dwarslig
gers wordt voorgeschreven en eene gelijkwaar
dige constructie, als bedoeld in het 3e lid van 
art . 1, wordt uitgesloten, maar bovendien art. 
7 der wet van 15 December 1917 S. 703, waar
op het besluit van Ged. Staten van Noord
Holland is gegrond, bepaalt, dat de beheer
ders van wegen c.s . slechts recht hebben op 
vergoeding der schade, welke uit de aanwezig
heid van de trambaan voortvloeit; dat aan
genomen mag worden, dat door de betrokken 
wegbeheerders, bij het aanbrengen eener ver
harding, deze over de volle breedte van het 
rijvlak zou zijn gelegd, wanneer er geen tram
baan aanwezig ware geweest; dat dus de kos
ten van het aanbrengen eener klinkerbestra
ting tusschen de spoorstaven ten onrechte van 
den vergunninghouder worden gevorderd; dat, 
afgezien van het fe it, dat de opgelegde wer
ken de fin:incieele draagkracht zijner maat
schappij , onder de tegenwoordige omstandig
heden te boven gaan, de reeds genoemde be
paling van art. 1, sub 5, ontoelaatbaar moet 
worden geacht; weshalve hij verzoekt het be
sluit van Ged. Staten te vernietigen, voor wo
ver dit betreft art. 1 sub 5 der voorwaarden 
en de vergunning voor het instandhouden der 
bedoelde trambaan zonder opschorting te ver
leenen, waartoe a1·t. 2 in zijn geheel ware te 
vernietigen; 

0. ten aanzien van de voorwaarde , gesteld 
in art. 1, 5e lidcl der bestreden beschikking, 
dat ,vij op gron van de ter zake ontvangen 
ambtsberichten van oordeel zijn, dat de daarin 
voorgeschreven voorzieningen billijkheidshalve 
niet van de Naamlooze Vennootschap Gooische 
Tramweg-Maatschappij kunnen geëischt wor
den ; 

dat immers de noodzakelijkheid tot het aan
brengen en onderhouden van eene klinkerbe
strating tusschen de spoorstaven in het desbe
treffende baanvak voortspruit uit het feit, dat 
de plaaselijke omstandigheden sinds den aan
leg van de trambaan zijn gewijzigd, doordat 
het verkeer over den hierbedoelden weg druk
ker is geworden; 

dat, indien het gemeentebestuur van Hilver
sum met het oog hierop het doortrekken van 
de verharding over de trambaan gewenscht 
acht, het op zijn weg ligt de kosten daarvan 

voor rekening der gemeente te brengen, ter
wijl dan ten aanzien van de bekostiging van 
de wijziging der spoorstaven het algemeen 
beginsel, neergelegd in art. 1, 3e lid, der voor
waarden, toepassing behoort te vinden; 

dat derhalve de voorwaarde gesteld in art. 
1, 5e lid, niet behoort te worden gehand
haafd; 

0. ten aanzien van de voorwaarde, gesteld 
in art. 2 der bestreden beschikking, dat naar 
het oordeel van den Inspecteur-Generaal der 
Spoor- en Tramwegen, met wiens gevoelen 
Wij Ons ten deze vereenigen, weliswaar voor
bereidingen zullen moeten worden gemaakt 
om ten aanzien van de Vechtbrug tot eene 
afdoende herstelling van de overbrugging te 
geraken en de brugconstructie beter te doen 
aanpassen aan het verkeer, dat daarover gaat, 
en billijkheidshalve de Gooische Tramweg
Maatschappij in de kosten dezer werkzaam
heden een zoodanig gedeelte zal hebben bij te 
dragen, als geacht kan worden gemaakt te zijn 
in verband met het rijden van de tram over 
de brug, doch dat geen gevaar voor het tram
verkeer over de brug dreigt; 

dat derhalve ook de in art. 2 der bestreden 
beschikking gestelde voorwaarde niet behoort 
te worden gehandhaafd; 

Gezien de wet van 15 December 1917, S. 703; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het overige van het 
bestreden besluit van Geel. Staten van Noord
Holl and van 25 Juli 1934, n° . 120 {Provin
ciaal blad n°. 71), daaruit de voorwaarden, 
gesteld in art. 1, 5e lid, en art. 2 te doen 
vervallen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(A.B.) 

7 F eb?-uari 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
{Drankwet S. 1931 n°. 476 a rt. 3.) 

Een bebouwing aan het einde van een 
weg, op ± 350 m afstand gescheiden van 
de aaneengesloten bebouwing in de ge
meente, terwijl l a ngs het overig deel van 
dien weg nog slechts één voltooide wo
ning aanwezig is e n de overige nog slechts 
in aanbouw zijn, kan niet tot de "bebouw
de kom" in den zin van art. 3 2e lid wor
den gerekend. 

Bij de beoordeeling van het begrip 
" bebouwde kom" in den zin van art. 3 
2e lid is de "bebouwde kom" volgens een 
uitbreidingspl a n der gemeente van geen 
beteekenis. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Ma. Ha. Santbergen, weduwe van J. P. Kuij
pers te Oegstgeest, ten deze mede handelende 
namens enkele andere belanghebbenden, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 25 Juni 1934, n°. 49, waarbij de gemeente 
Oegstgeest is geplaatst op de lijst van de ge
meenten, bedoeld in art. 3, 2e lid, van de 
Drankwet, S. 1931, n°. 476; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , adv ies van 
23 Januari 1935, n°. 39; 

Op de voordracht van Onzen l\liinister van 
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Sociale Zaken van 4 Februari 1935, n°. 137 G., 
Afd. Volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun besluit van 25 Juni 1934, n°. 49 (opge
nomen in het Provinciaal blad n°. 61 van 
1934) hebben vastgesteld ·eene lijst van de ge
meenten, bedoeld in art. 3, 2e lid, der Drank
wet, S. 1931, n°. 476, waarin eene bebouwde 
kom is van meer dan 5000 inwoners en waar
op mitsdien het aldaar vermelde voorschrift 
omtrent de splitsing van den kleinhandel in 
sterken drank in het bedrijf van tappen en 
sl ij ten van toepassing is; 

dat in deze lijst o. m. de gemeente Oegst
geest is opgenomen; 

dat van dit besluit Ma. Ha. Santbergen, 
weduwe van J. P. Kuijpers, te Oegstgeest, 
mede namens eenige andere vergunninghou
ders aldaar, bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat haars inziens de gemeente 
Ooegstgeest geen kom heeft, welke 5000 of 
meer zielen telt; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken tot 
de bebouwde kom der gemeente Oegstgeest is 
gerekend de parkbebouwing, de Kerkbuurt, 
de Leidsche buurt en de Rijnzichtweg, met 
tusschengelegen bebouwing, waarop op 1 Jan. 
1934 meer dan 5000 personen woonachtig 
waren; 

dat echter de Rijnzichtweg niet tot de be
bouwde kom, in den zin van art. 3, 2e lid, der 
Drankwet, kan worden gerekend, aangezien 
de aan het einde van dezen weg op 1 Januari 
1934 bestaande bebouwing op ± 350 meter 
afstand van de aaneengesloten bebouwing in 
de gemeente Oegstgeest was gescheiden, ter
wijl langs het overige deel van dien weg op 
den genoemden datum nog slechts één vol
tooide woning aanwezig was en de overige nog 
slechts in aanbouw; 

dat het overblijvende gecleel te, blijkens de 
stukken, minder dan 5000 inwoners telde; 

dat in het ambtsbericht van burgemeester 
en wethouders van Oegstgeest nog is opge
merkt, dat, wanneer bij de beoordeeling van 
wat onder "bebouwde kom" moet worden ver
staan, rekening wordt gehouden met die, 
welke op de kaart, behoorende bij het uitbrei
dingsplan der gemeente is aangegeven, het 

· gesticht Endegeest, met een bevolking van 
792 personen, geacht zou moeten worden daar
toe te behooren en het vereischte van 5000 
inwoners ruimschoots zou zijn overschreden; 

dat echter het bedoeld uitbreidingsplan en 
de daarop aangegeven bebouwde kom in deze 
van geen beteekenis zijn, aangezien ee n uit
breidingsplan naar de strekking van de Wo
ningwet, een plan is voor de toekomst, terwijl 
bij de toepassing van art. 20, le lid, in ver
band met art. 3, 2e lid, van de Drankwet, 
S . 1931, n°. 476, met den op 1 Januari aan 
de vaststelling van de lijst voorafgaanden be
staanden toestand is 1·ekening te houden ; 

dat derhalve moet worden aangenomen, dat 
in de gemeente Oegstgeest op 1 Januari 1934 
niet eene bebouwde kom, in den zin van art. 
3, 2e lid der Drankwet, met meer dan 5000 
inwoners was, en mitsdien de plaatsing van 
deze gemeente op de lijst door Ged. Staten ten 
onrechte is geschied; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van de door Geel. Staten van 
Zuid-Holland bij besluit van 25 Juni 1934, 
n°. 49 (Provinciaal blad n°. 61 van 1934). 
ingevolge art. 20, le lid, der Drankwet, S. 
1931, n°. 476, vastgestelde lijst, de gemeente 
Oegstgeest daarin te doen vervallen. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A.B.) 

7 Februari 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 34 j 0

• artt. 33 en 35.) 
De enkele omstandigheid, dat zich in de 

gemeente een tweede geneesheer heeft ge
vestigd, levert geen vol doend en grond op 
om aan dezen een deel van de armen
praktijk met een deel van de daaraan ver
bonden wedde over te dragen. Daaraan 
doet niet af, dat deze wedde het karakter 
heeft van een standplaatstoelage; dit ka
rakter toch brengt mede, dat de toe! age 
wordt uitgeloofd om het een arts aanlok
kelijker te maken, zich in de gemeente te 
vestigen, doch heeft geen zin voor een 
arts, die zich bereids eigener beweging in 
de gemeente gevestigd heeft. 

De bevoegdheid van Ged. Staten, om
schreven in art. 33 le lid, laat onverlet 
hun bevoegdheid om krachtens art. 35 2e 
lid te beslissen op bezwaren van den in
specteur, ook wanneer deze betreffen uit
breiding van de gelegenheid tot verschaf
fing van geneeskundige hulp aan armen 
door aanstelling van een tweeden genees
heer. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Vries tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 
25 Juli 1934, n°. 37, houdende gedeeltelijke 
gegrondverklaring van de bezwaren, inge
bracht door den Inspecteur voor de Volks
gewndheid te Groningen tegen het besluit 
van genoemden raad van 26 April 1934 tot 
vaststelling eener instructie voor de gemeente
geneesheeren en tot regeling van de bezol
diging van die geneesheeren; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 ovember 1934, N°. 592; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 5 Februari 1935, 
N°. 11320, Afdeeling Armwezen; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Vries 
in zijne openbare vergadering van 26 April 
1934 had vastgesteld een instructie voor de 
gemeentegeneesheeren en een regeling van de 
bewldiging dier geneesheeren, de Geneeskun
dige Inspecteur van de Volksgezondheid voor 
Groningen, Friesland en Drenthe bij Ged. 
Staten van Drenthe daartegen de navolgende 
bezwaren heeft ingebracht: dat, ter.vijl nog bij 
Ons besluit van 6 Augustus 1932, N°. 26, het 
beroep van den raad der gemeente Vries tegen 
de beslissing van Ged. Staten van 11 Februari 
1932, 0

• 116, ongegrond werd verklaard, 
onder meer uit overweging, dat er geen grond 
aanwezig was voor een zoo aanzienlijke salaris
verlaging, als waartoe de raad had besloten, 
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thans korten tijd na deze beslissing wordt be
sloten tot een veel sterkere verlaging door 
verdeeling van de armenpraktijk over twee 
geneesheeren, zulks op verzoek van een twee
den geneesheer, die zich in de gemeente heeft 
gevestigd, en dat naar zijne meening de rechts
positie van de ambtenaren niet zoo onzeker 
behoort te zijn, dat het verzoek van anderen, 
di e het beschikbare overheidsgeld wel mede 
zouden willen deelen, zonder vorm van proces 
moet worden ingewilligd; en voorts, dat, in
dien Ged. Staten het hiervoren omschreven 
bezwaar niet mochten deelen, de bedoelde 
raadsbesluiten niet ongewijzigd behooren te 
worden goedgekeurd; dat hij zich namelijk 
bovendien niet kan vereenigen met de beide 
regelingen, wat betreft de navolgende punten, 
te weten: le. dat aan de armen gelegenheid 
wOl'dt gegeven zelf te kiezen door welken ge
neesheer zij wenschen te worden behandeld, 
hetwelk naar zijne meening aan de gemeente
geneesheeren het recht zou moeten geven om 
in voorkomende gevallen te weigeren bepaalde 
armen te behandelen; 2e. dat bij de regeling 
van- de bezoldigingen in het geheel geen reke
ning wordt gehouden met den verrichten ar
beid; 3e. dat kosteloos genees- en heelkundige 
hulp moet worden verleend aan gemeenteveld
wachters en hunne inwonende gezinsleden 
(zelfs meerderjarige kinderen met voldoende 
inkomen), dus aan ambtenaren, wier salaris 
zoo is, dat zij in staat moeten worden geacht 
geheel voor zich zelf te zorgen; 4e. dat de 
gi;,meentegeneesheeren, behoudens in geval van 
consultatie, buiten de gemeente geen verlos
kundige praktijk mogen uitoefenen, hetwelk 
een ongeoorloofde bemoeiïng zou zijn met de 
particuliere praktijk; 5e. dat de geldigheids
duur der door burgemeester en wethouders af 
te geven bewijzen van armlastigheid niet is 
bepaald; 6e. dat voor de regeling van de 
schorsing en het ontslag wordt verwezen naar 
het gemeentelijk ambtenarenreglement, terwijl 
er de voorkeur aan moet worden gegeven, in 
een instructie de gedragslijn voor de gemeente
geneesheeren uitputtend te regelen; 

dat Ged. Staten van Drenthe bij hun besluit 
van 25 Juli 1934, No. 37, het door den In
specteur in de eerste plaats aangevoerde be
zwaar tegen de verdeeling van de armenprak
tijk in de gemeente Vries over twee genees
heeren en de daarmede gepaard gaande ver
mindering van de bezoldiging van den fun
geerenden gemeentegeneesheer alsmede het 
bezwaar, vermeld sub 6e., gegrond hebben 
verklaard en de sub 3e., 4e. en 5e. vermelde 
bezwaren ongegrond hebben verklaard, daar
bij overwegende, dat uit de stukken niet blijkt, 
dat door den fungeerenden gemeentegenees
heer van Vries de geneeskundige armenprak
tijk niet naar behooren wordt waargenomen; 
dat dit ook door het gemeentebestuur niet is 
gesteld; dat dit college dan ook van oordeel 
is, dat de omstandigheid, dat zich in de ge
meente een tweede geneesheer heeft gevestigd, 
geen voldoenden grond oplevert om aan dezen 
een deel van de armenpraktijk met een deel 
van de daaraan verbonden wedde over te dra
gen; dat toch deze handel wijze niet redelijk 
moet worden geacht ten opzichte van den 
fungeerenden gemeentegeneesheer, aangeno
men dat de wijze, waarop deze de armenprak-

tijk uitoefent, geen aanleiding heeft gegeven 
tot gegronde klachten, terwijl het door het 
gemeentebestuur aangevoerde motief, dat de 
jaarwedde ook met betrekking tot den twee
den geneesheer als vestigingst.oelage zou moe
ten worden aangemerkt, niet ter zake dienende 
is, omdat deze, die zich begin Februari van 
dit jaar in de gemeente vestigde, dit op eigen 
risico deed en aan zijn vestiging in de ge
meente geenerlei aan8praak op een dergelijke 
toelage ontleent; dat dit college dan ook van 
oordeel is, dat de raad van Vries ten onrechte 
tot aanstelling van een tweeden gemeente
geneesheer en tot toekenning aan dezen van 
een deel van de wedde van den tegenwoor
digen functionaris heeft besloten; dat in ver
band met het vorenstaande van de verdere 
bezwaren, die sub le. en 2e, buiten beschou
wing kunnen worden gelaten; dat, wat het 
bezwaar sub 3e betreft, er, daar de kostelooze 
genees- en heelkundige behandeling van den 
gemeenteveldwachter en zijn gezin steeds aan 
den gemeentegeneesheer is opgelegd geweest 
zonder dat daartegen bezwaren zijn ingebracht, 
geen voldoende termen aanwezig worden ge
acht, om deze verplichting, welke de raad 
naar het oordeel van hun college bevoegd is 
op te leggen, tegen den wil van den raad op 
te heffen; dat, wat betreft het bezwaar sub 4e, 
dat hun college niet kan inzien, waarom de 
raad niet bevoegd zou zijn een verbodsbepa
ling in de instructie op te nemen als de onder
werpelijke, welke de bedoeling heeft te voor
komen, dat de gemeentegeneesheer zich meer 
buiten de gemeente ophoudt dan met een be
hoorlijke behartiging van de armenpraktijk 
overeen is te brengen; dat voorts, wat betreft 
het sub 5e vermelde bezwaar, voor de be
wijzen van armlastigheid niet een geldigheids
duur is bepaald; dat hetgeen hieromtrent door 
burgemeester en wethouders van Vries wordt 
medegedeeld, mag worden geacht voldoenden 
waarborg op te leveren tegen ongewenscht 
gebruik van de bedoelde bewijzen; dat ten 
slotte, wat betreft het sub 6e vermelde be
zwaar, het ambtenarenreglement reeds inge
volge art. I van dat reglement op de ge
meentegeneesheeren van toepassing is en dat 
het daarom niet juist is, bepaald aangewezen 
artikelen van het ambtenarenreglement in de 
instructie op den gemeentegeneesheer van toe
passing te verklaren; dat dan ook beter in 
de instructie de onderwerpen, genoemd in art. 
34 der Armenwet, uitputtend kunnen worden 
geregeld, terwijl dan in het ambtenarenregle
ment de noodige uitzonderingen kunnen wor
den gemaakt; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Vries bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat uit het bezwaarschrift van den 
Inspecteur niet blijkt, dat deze bepaaldelijk 
tegen verdeeling der armenpraktijk over twee 
geneesheeren bedenking heeft; dat zijne be
zwaren meer gelden de financieele regeling; 
dat Ged. Staten echter hebben beslist, dat zij 
"het door den inspecteur in de eerste plaats 
aangevoerde bezwaar tegen de verdeel ing van 
de armenpraktijk in de gemeente Vries over 
twee geneesheeren . . . . . . . . . enz. . . . . . . . . . gegrond 
verklaren" ; dat hier alzoo een bezwaar ge
grond is verklaard, dat niet uitdrukkelijk ge
maakt · is, zoodat dit gedeelte ter beslissing 
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naar 's raads oordeel niet in stand kan blij
ven; dat behalve het vorenstaande daarvoor 
nog een tweede motief geldt; dat in art. 33 
der Armenwet voorzieningen zijn getroffen 
voor het geval de geneeskundige behandel ing 
der armen niet of niet voldoende geregeld is; 
dat de wet echter geen enkele bepal ing bevat, 
die Ged. Staten bevoegdheid geeft de rege
ling der geneeskundige armenpraktijk in te 
krimpen; dat de raad tot het u itbreiden der 
gelegenheid om geneeskundige hulp aan armen 
te verschaffen het u itsluitend competent or
gaan is; dat, ware het anders, art. 33 der 
Armenwet dit stell ig zoude hebben bepaald; 
dat de raad wij ders niet inziet, waarom het 
werk, tot dusver door één ambtenaar verricht, 
niet over twee functionarissen wu mogen wor
den verdeeld; dat voorts Ged. Staten hebben 
beslist, dat tevens gegrond wordt verklaard 
het bezwaar van den I nspecteur tegen de 
salarisregel ing; dat de raad meent, dat Ged. 
Staten h ier hebben voorbijgezien, hetgeen in 
het ambtsbericht van burgemeester en wet
houders van 19 Mei 1934 met nadruk (zij het 
in ander verband ) naar voren is gebracht, 
dat de wedde van den gemeentegeneesheer te 
Vr ies standplaatstoelage is, m.a.w. dat de 
geneesheer n iet voor de armenpraktijk een 
zeker bedrag kr ijgt, doch hij qua "arts" een 
toelage ontvangt; dat, gelet op de gesch ie
denis der salarieering (woals in genoemd 
ambtsber icht omschreven) h ier slechts plaats 
is voor de vraag of m issch ien een deel van 
de wedde moet worden beschouwd als beloo
ning voor gepresteerden arbeid, welke echter 
niet alleen uit de (overige onbeduidende) 
armenpraktijk, doch ook uit andere onderdee
len bestaat - vaccinatie, doodschouw - waar
omtrent Ged. Staten (en de Kroon) n iet heb
ben te oordeel en, al thans niet volgens de 
Armenwet; dat in dit verband voorts in het 
licht moge worden gesteld, dat naar 's raads 
inzicht een standplaatstoelage, wel ke door één 
geneesheer genoten wordt, voor verdeel ing 
vatbaar is, wanneer er inderdaad voor een 
tweeden geneesheer, die zich komt vestigen, 
plaats is, hetgeen te Vr ies naar algemeen ge
voelen het geval is; dat buiten beschouwing 
moet blijven, dat de tweede arts zich op eigen 
risico vestigde (waarop Ged. Staten in hunne 
overwegingen als belangrijk punt wijzen), 
aangezien ook zijn collega en diens voorgan
gers dit indertij d hebben gedaan; dat de raad 
het redel ijk acht, dat, nu hier een tweede arts 
gevestigd is, de toelage ad f 1400 over de 
beide geneesheeren in de gemeente wordt ver
deeld en hiermee meent te handelen in over
eenstemming met hetgeen te dezer zake ge
bruike! ij k is; dat Ged. Staten ten slotte nog 
hebben uitgesproken, dat een andere regeling 
moet worden getroffen met betrekking tot de 
verhouding tusschen de instructie voor de ge
meentegeneesheeren en het gemeentelijk amb
tenarenreglement; dat de raad niet inziet, dat 
hiervoor gegronde motieven bestaan, aange
zien in de instructie aan den eisch der Armen
wet (art. 34, 2e, slot) wordt voldaan; 

0. dat de besl issing van Ged. Staten op de 
bezwaren van den betrokken Geneeskundigen 
Inspecteur van de Volksgezondheid naar Ons 
oordeel juist is en op goede gronden berust; 

dat ook hetgeen door den raad in beroep 

wordt aangevoerd in dit oordeel geen wijzi
ging vermag te brengen; 

dat toch het karakter van een standplaats
toelage medebrengt, dat zij wordt uitgeloofd 
om hot een arts aanlokkelijker te maken, zich 
in een bepaalde gemeente te vestigen, doch 
geen zin heeft voor een art , die zich bereids 
eigener beweging in een gemeente gevestigd 
heeft; 

dat ook het bezwaar van den raad, ontleend 
aan art. 33 der Armenwet, n iet kan opgaan; 

dat immers de in art. 33, le l id, der A rmen
wet aan Ged. Staten toegekende bevoegdheid 
om, indien voor eene gemeente niet of niet 
vo ldoende is voorzien in de genees-, heel- of 
verloskundige behandeling, of in de verple
g ing van armen, of in de levering van ge
nees- en verbandmiddelen ten behoeve van 
armen, een bepaalde voorziening voor t!) 
schrijven, geheel onverlet laat de bevoegd
heid van Ged. Staten, om krachtens art. 35 , 2e 
lid, der genoemde wet te beslissen op de be
zwaren van den Geneeskundigen Inspecteur 
van de Volksgewndheid, ook wanneer deze 
bezwaren, gel ij k in het onderhavige geval, be
t rekk ing hebben op de uitbreiding van de 
gelegenheid om geneeskundige hulp aan ar
men te verschaffen door de aan telling van 
een tweeden gemeentegeneesheer; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

7 Februari 1935. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58 le lid.) 

Afvloeiingsregeling ambtenaar der ge
meente Utrecht - beteekenis van "voor 
pensioen geldige dien tja ren ." 

K lager is eervol ontslagen wegens min
dere behoefte aan werkkrachten bij den 
betrokken tak van dienst, i.v. m het feit, 
dat hij ten minste 35 voor pensioen gel
dige dienstjaren had. 

Onder voor pensioen geldige dienstjaren 
(punt 1, onder 2 der "afvloeiingsregeling 
ambtenaren" der gemeente Utrecht), zijn 
ook te begrijpen dienstjaren, welke reeds 
met pensioen vergolden zij n en met pen
sioen vergolden zullen blijven, zij het ook 
krachtens een andere wet, dan de Pen
sioenwet 1922, S. 240 . 

Uitspraak in zake: 
F. J . v. D., wonende te Utrecht, klager, in 

persoon ter openbare terechtzitting verschenen, 
tegen: 

het College van Burgemeester en Wethouders 
van Utrecht, verweerder, vertegenwoordigd 
door den Burgemeester, voor wien ter open
bare terechtz itting als gemachtigde is opge
treden: Mejuffrouw Dr. M. A. Tellegen, re
ferendaris ter secretarie der gemeente Utrecht, 
wonende te Utrecht. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
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Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat Burgemeester en Wethouders van 

Utrecht, overwegende, dat in verband met een 
mindere behoefte aan werkkrachten ter ge
meentesecretarie ambtenaren kunnen worden 
ontslagen; 

Gelet op hun brief van 28 Juni 19,34 N°. 
318 A/41 M. A., waarbij aan den adjunct-com
mies ter gemeentesecretarie F. J. v. D . mede
deeling is gedaan van hun voornemen hem, 
onder toepass ing van punt I, onder 2, der 
"Afvloeiingsregeling Ambtenaren" in verband 
met hun op dit punt betrekking hebbend be
sluit van 26 Juni 1934, N°. 313/5 M. A ., eer
vol ontslag uit den gemeentedienst te ver
leenen; 

Gezien punt I , onder 2, der " Afvloeiings
regeling Ambtenaren" in verband met art. 50, 
lid 2, onder b, van het Ambtenaren-Regle
ment 1919; 

dd. 19 Juli 1934, N°. 318 A/50 M . A., heb
ben besloten, met ingang van 1 October 1934 
aan den adjunct-commies ter gemeentesecre
tarie F . J . v. D. eervol ontslag uit den ge
meentedienst te verleen en; 

0. dat de gemeentelijke Raad van Beroep 
bij uitspraak, waarvan 24 November 1934 in 
afschrift aan F . J. v. D . is kennis gegeven, 
heeft geoordeeld, dat het aan klager door 
Burgemeester en Wethouders bij besluit van 
19 Juli 1934 N °. 318 A/50 M . A. verleende 
eervol ontslag niet in strijd is met de ten deze 
toepasselijke algemeen verbindende voorschrif
ten; 

0 . dat klager va n deze uitspraak tijdig in 
beroep is gekomen, bij kl aagschrift vorderende, 
dat deze Raad zal willen bevorderen, dat hij 
weder in zijn ouden rang ter gemeentesecretarie 
wordt aangesteld; 

In i·echte: 
0. dat, ingevolge het bepaalde bij art. 58, 

lid 1, der Ambtenarenwet 1929, bij dezen Raad 
beroep kan worden ingesteld tegen het voor
melde besluit van Burgemeester en Wethou
ders van Utrecht van 19 Juli 19.34 ter zake 
dat het feitelijk of rechtens strijdt met de toe
passelijke algemeen verbindende voorschriften 
of dat Burgemeester en Wethouders van 
Utrecht bij het nemen van dat besluit van hun 
bevoegdheid kennelijk een ander gebru ik heb
ben gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor 
die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat door klager niet is beweerd en dezen 
Raad niet is gebleken, dat de laatstgenoemde 
grond in casu zou aanwezig zijn; 

0. dat alsnu nog de vraag moet worden be
antwoord , of het aangevallen besluit feitelijk 
of rechtens strijdt met de toepasselijke alge
meen verbindende voorschriften; 

0. dat bij bedoeld besluit aan klager eervol 
ontslag uit den gemeented ienst is verleend in 
verband met een mindere behoefte aan werk
krachten ter gemeentesecretarie; 

0. dat ingevolge het bepaalde bij art. 50 
lid 2, onder b, van het Ambtenaren-Regle
ment 1919 wegens mindere behoefte aan werk
krachten bij den betrokken tak van dienst aan 
een vasten ambtenaar eervol ontslag kan wor
den verleend; 

0. dat krachtens de op het oogenblik, waar
op het bestreden besluit werd genomen, gel
dende afvloe iingsregeling, voor eervol ontslag 

in het in de vorige rechtsoverweging omschre
ven geval in de eerste plaats in aanmerking 
komen gehuwde vrouwelijke ambtenaren, die 
niet de kostwinsters zijn en vervolgens de 
ambtenaren, die ten minste 35 voor pensioen 
geldige dienstjaren hebben ; 

0. dat klager betwist, dat hij tot de laatst
genoemde categorie behoort ; 

0. dat hij tot staving van zijn standpunt 
aanvoert, dat hij, vóór hij in 1910 in gemeente
dienst trad, 15 jaar als militair heeft gediend 
en uit dien hoofde een vervroegd militair pen
sioen geniet, waarvoor hij als tegenprestatie 
reserveplichten had te vervullen; dat zijn 
militair pensioen wel voor de toekomst geldig 
blijft, maar die 15 militaire dienstjaren voor 
zijn toekomstig ouderdomspensioen krachtens 
de Pensioenwet 1922, S. 240, niet meer geldig 
zijn; dat hij dus niet ten minste 35, doch 
slechts 24 voor pensioen geldige dienstjaren 
heeft; 

0. dat het geschil tussohen pa1·tijen dus zijn 
oplossing vindt in de beantwoording van de 
vraag, of onder "voor pensioen geldige dienst
jaren" in punt I , onder 2, der "Afvloeiings
regeling Ambtenaren" ook vallen dienstjaren, 
welke krachtens een andere wet dan de Pen
sioenwet 1922, S. 240, reeds vele jaren met 
pensioen zijn vergolden en ook in de toekomst 
krachtens die andere wet met pensioen zullen 
worden vergolden, doch- niet krachtens de 
Pensioenwet 1922, S. 240; 

0 . dat bij de beantwoording van deze vraag 
bui ten aanmerking moet worden gelaten het 
feit, dat klager minder pensioen zal genieten 
in de toekomst dan het geval zou zijn, indien 
de reeds met pensioen vergolden mili taire 
dienstjaren in aanmerking zouden worden ge
bracht bij het berekenen van het bedrag van 
het hem toe te kennen pensioen krachtens de 
Pensioenwet 1922, S. 240, wijl toch de inter
pretatie der uitdrukking "voor pensioen gel
dige dienstjaren" niet afhankelijk mag worden 
gemaakt hiervan, of de belanghebbende bij de 
eene of bij de andere uitlegging iets meer of 
iets minder ontvangt; wordende hierbij ten 
overvloede opgemerkt, dat klager reeds om
streeks 25 jaar ter zake van zijn mil itaire 
dienstjaren pensioen geniet; 

0. dat deze Raad, gelet ook op hetgeen van 
de zijde der partijen is aangevoerd, geen grond 
aanwezig acht om de uitdrukking "voor pen
sioen geldige dienstjaren" zoo beperkt op te 
vatten als klager wenscht, doch integendeel 
van oordeel is, dat de redelijkheid medebrengt 
daaronder ook te begrijpen dienstjaren, welke 
reeds met pensioen vergolden zijn en met pen
sioen vergolden zullen blijven, zij het ook 
krachtens een andere wet dan de Pensioenwet 
1922, S. 240; 

0. dat hieruit volgt, dat het bestreden be
slui t noch feitelijk noch rechtens strijdt met 
de toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften; 

0. dat de u itspraak, waarvan beroep, dus 
moet worden bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 
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9 Ji'ebrua1·i 1935. KO I KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 55 j 0

• art.. 
101 5e lid.) 

Onder uitgaven van het vergelijkend on
derzoek, bedoeld in art. 55 onder n. kun
nen niet anders worden verstaan dan de 
uitgaven van het vergelijkend onderzoek, 
bedoeld in lid 3 van art. 36. 

Kosten, door het gemeentebestuur ge
maakt voor het beweken van sollicitanten 
naar de vacante betrekking van hoofd der 
o. 1. school, moeten worden beschouwd als 
uitgaven ter verzekering van den goeden 
gang van het onderwijs, bedoeld in art. 55 
onder o. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging voor Gerefor
meerd Schoolonderwijs.,, te Landsmeer, tegen 
het besluit van Ged. ötaten van oord-Hol
land van 3 Octobel" 1934, N°. 253, tot onge
grondverklaring van zijn beroep tegen het 
besluit van den raad der gemeente Landsmeer, 
van 21 November 1933, houdende vaststelling 
van de over het jaar 1931 aan den a ppellant 
toekomende vergoeding, bedoeld in art. 101, 
eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Januari 1935, 0

• 55; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 6 
F ebruari 1935, 0 2305, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Landsmeer in 
zij ne vergadering van 21 November 1933 de 
vergoeding krachtens art. 101, l ste lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 over 1931 ten be
hoeve van het bovenvermelde schoolbestuur 
heeft vastgesteld op f 1292.38, berekend vol
gens den staat, als in het besluit nader is 
aangegeven; 

dat het schoolbestuur van dit besluit bij 
Ged. Staten van Noord-Holland in beroep is 
gekomen, op grond, dat bij de bepaling der 
aan hem toe te kennen vergoeding zijns inziens 
ten onrechte geen rekening is gehouden met 
de door de gemeente Landsmeer in het jaar 
1931 gemaalde kosten voor het beweken van 
sollicitanten naar de vacante betrekking van 
hoofd der openbare lagere school a ldaar, ten 
bedrage van f 299.10, welke kosten, naar de 
meening van het schoolbestuur, hadden moeten 
zijn medegeteld, omdat dit niet zouden zijn 
kosten van een vergelijkend onderzoek, als 
bedoeld onder littera n van art. 55, juncto 
art. 36, 3e lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
doch uitgaven, welke ter verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs noodzakelijk 
worden geacht en mitsdien vallen onder littera 
o van gemeld art. 55; 

dat Ged. Staten bij besluit van 3 October 
1934, N°. 253, met handhaving van het bestre
den raadsbesluit, het daartegen ingestelde be
roep ongegrond hebben verklaard, uit over
weging, dat blijkens den in art. 36, 6e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 bedoelden Algemee
nen Maatregel van Bestuur, vastgesteld bij 
Ons besluit van 31 December 1920, S. 950, 
het begrip "vergelijkend onderzoek" meer 
omvat dan alleen het examen, nader geregeld 

in de artt. 6 en volgende van Ons besluit, dat, 
in bepaalde gevallen, slechts een deel vormt 
van het vergelijkend onderwek; dat, nu art. 
55, littera n, der Lager-Onderwijswet 1920, 
niet naar art. 36 dier wet verwijst en dus de 
kosten van het onderzoek niet tot dit artikel 
beperkt, alle voor het onderwek naar sollici
tanten gemaakte kosten geacht moeten worden 
onder de voormelde rubriek te vallen; dat 
mitsdien het raadsbesluit moet worden ge
handhaafd; 

dat van deze bes! issing het school bestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
blijkens Ons besluit van 29 Juni 1927, N°. 24, 
onder de ko ten van "het" vergelijkend onder
wek, bedoeld in art. 55 onder n der Lager
Onderwijswet 1920, op grond van het onder
ling verband der wetsbepalingen slechts kun
nen worden verstaan de uitgaven, verbonden 
aan het vergelijkend onderwek, bedoeld in 
art. 36 der wet; dat dit vergelijkend onder
wek, blijkens het genoemde a rtikel alleen 
plaats vindt, wanneer burgemeester en wet
houders en de inspecteur bij de vervulling van 
eene vacature van hoofd eener openbare lagere 
school omtrent de voordracht aan den gemeen
teraad niet tot overeenstemming kunnen ko
men; dat derhalve de kosten van het "verge
lijkend onderzoek" slechts een klein en zeer 
nauwkeurig begrensd deel uitmaken van de 
kosten, verbonden aan de vervulling van vaca
tures bij het openbaar onderwijs; dat in 1931 
in de gemeente Landsmeer bij het overeen
komstig openbaar onderwijs in het geheel geen 
vergelijkend onderwek, als bedoeld in art. 36 
der Lager-Onderwijswet 1920 heeft plaats ge
had; dat derhalve de door de gemeente in 
1931 gemaakte kosten voor het vervullen van 
vacatures bij het openbaar onderwijs vallen 
onder art. 55 letter o, zoodat deze kosten inge
volge art. 101, lid 5, der wet bij de berekening 
van het kostencijfer per leerling der openbare 
school (scholen) over 1931 meegeteld moeten 
worden; 

0 . dat in art. 55 onder n der Lager-Onder
wijswet 1920 onder uitgaven van het verge
lijkend onderwek op grond van het onderlinge 
verband der wetsbepalingen niet anders kun
nen worden verstaan dan de uitgaven van het 
vergelijkend onderzoek, bedoeld in lid 3 van 
art. 36, overeenkomstig lid 6 van dit artikel 
geregeld bij Ons besluit van 31 December 
1920 S. 950; 

dat dit vergelijkend onderzoek volgens lid 3 
van voornoemd art. 36 alleen plaats vindt bij 
de benoem ing van het hoofd van eene open
bare lagere schooli ingeval burgemeester en 
wethouders en de nspecteur omtrent de voor
dracht aan den gemeenteraad niet tot overeen
stemming komen; 

dat derhalve de omstandigheid, dat in art. 
101, lid 5, de kosten, bedoeld in art. 55 onder 
n niet worden genoemd, niet medebrengt, dat 
de kosten , door het gemeentebestuur gemaakt, 
voor het beweken van sollicitanten naar de 
vacante betrekking van hoofd der openbare 
lagere school, bij de berekening ingevolge art. 
101, 2de 1 id, der wet van de aan het. bestuur 
der genoemde bijzondere school toekomende 
vergoeding, buiten aanmerking zouden blijven; 

da t integendeel met deze uit~aven, welke 
den goeden gang van het onderwiJs verzekeren, 
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op grond van het bepaalde in art. 101, 2de lid , 
in verband met het vijfde lid, van art. 55 
onder o, rekening behoort te worden gehouden; 

dat nu zulks door den gemeenteraad van 
Land~meer bij zijn besluit van 21 November 
1933 niet is ge chied, Ged. Staten van Noord
Holland dit besluit ten onrechte ongewijzigd 
hebben gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Ged. Staten van 
001·d-Hollancl van 3 October 1934, N°. 253, 

te vernietigen en met gegrondverklaring van 
het door het schoolbestuur tegen het besluit 
,·an den raad der gemeente Landsmeer van 21 
November 1933 bij Ged. Staten ingestelde be
roep, het voormelde raadsbesluit in dier voege 
te wijzigen, dat de gemiddelde kosten per leer
ling voor het openbaar lager onderwijs in de ge-

f 4554.55 + f 229 .10 
meente worden bepaald op -------- -

315.5 = f 15 .16, en in verband daarmede de aan het 
schoolbestuur toekomende vergoeding krach
tens art. 101, lste lid, over 1931 op 89.5 X 
f 15.16 = f 1356.82. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

11 Februa1·i 1935. KONI KLIJK BESL I'f. 
(Armenwet art. 39.) 

Onder "rechterlijke machtiging" moet 
worden geacht te zijn begrepen een "rech
terlijk bevel" als in art. 18 der wet van 
27 April 1884 S. 96 genoemd. 

In casu doet zich voor het in het 3e I id 
van art. 37 Sr. voorziene geval , dat de 
rechter gelijktijdig bevolen heeft de plaat. 
sing van den patiënt in een krankzinnigen. 
gesticht ingevolge het 2e lid van dit art. 
en de psychopathenverpl eging ingevolge 
het 3e I id, in hoedanig geval met de ten
uitvoerl egging van het bevel tot plaa tsing 
in een k1·an kzinnigengesticht wordt aange
vangen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Be lissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Gijsbert Th. 
de Vlieg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
Januari 1935, n°. 46; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 Februari 1935, 
n°. 1171, afd. Armwezen; 

0. dat G. Th. de Vlieg, te Bodegraven 
woonachtig, bij arrest van het Gerechtshof te 
Amsterdam del. 12 Maart 1932 veroordeeld 
werd tot plaatsing in een krankzinnigenge
sticht gedurende den proeftijd van een jaar 
met bevel, dat de verdachte ter beschikking 
van de Regeering zal worden ge teld, ten 
einde van harentwege te worden verpleegd; 

dat burgemeester en wethouders van Bode
graven niet genegen zijn de kosten van de 
verpleging in het krankzinnigengesticht voor 

L , 1935. 

rekening hunner gemeente te brengen, aan
voerende, dat de patiënt met toepassing van 
art. 37, 3e lid, Sr. ter beschikking van de 
Regeering is gesteld, ten einde van harent
wege te worden verpleegd in het belang der 
openbare orde; dat deze verpleging overeen
komt met die in een Rijksasyl, tem er daar 
de VI ieg tot voor korten tijd voor rekening 
der gemeente in Den Dolder werd verpleegd 
en daar, als niet meer krankzinnig, werd ont
slagen; dat zij dan ook van meening zijn, dat 
de kosten der verpleging ten laste van het 
Rijk behooren te komen ; 

0. dat G. Th. de Vlieg, toen op 12 l\Iaart 
1932 zijne plaatsing in een krankzinnigen
gesticht werd gelast, woonplaats had te Bode
graven; dat mitsdien de kosten van verple
ging van den patient uit de kas dezer ge
meente moeten worden voldaan ; 

dat art. 39 der Armenwet weliswaar preekt 
van de gemeenten, waar de verpleegden woon
plaats hadden ten tijde, dat de rechterlijke 
machtiging, om hen in een gesticht te plaat
sen, werd aangevraagd, doch dat, naar de 
bedoeling van den wetgever, h ier onder 1'8ch
terlij ke machtiging geacht moet worden te zijn 
begrepen een rechterl ijk bevel , als in art. 18 
der wet van 27 April 1884 S. 96 genoemd; 

dat toch de uitdrukking "ten tijde, dat de 
rechterlijke machtiging, om hen in een ge
sticht te plaatsen, werd aangevraagd" , in 
art. 39 der Armenwet is opgenomen om te 
voorzien in het gemis van eene tijdsbepaling, 
waardoor vroeger de jurisprudentie veelal on
vast was, doch geenszins om een onderscheid 
te maken naar gelang de opneming geschiedt 
krachtens het le of het 2e lid van art. 18 der 
wnt van 27 April 1884 S. 96; 

dat burgemeester en wethouders van Bode
graven wel beweren, dat er in het onderhavige 
geval geen sprake zou zijn van een in laatst
genoemd artike l bedoeld rechterl ij k bevel 
krachtens het 2e lid van art. 37 Sr., maar van 
een bevel krachtens het 3e lid van dit artikel, 
doch dat zulks niet opgaat; 

dat zich immers, blijkens de stukken, hier 
het in het 3e lid van art. 37 van genoemd 
Wetboek voorziene geval heeft voorgedaan, 
dat de rechter gelijktijdig bevol en heeft de 
plaa ing van den patiënt in een krankzin
nigengesticht ingevolge het 2e lid rnn dit 
artikel en de psychopath"nverpleging inge
volge het 3e lid, in hoedanig geval ingevolge 
art. 24 van de wet van 14 April 1886 S. 62, 
zooals deze wet sedert is gewijzigd, en art. 1 
van het Psychopathenreglement met de ten
uitvoerlegging van het bevel tot plaatsing in 
een krankzinnigengesticht wordt aangevangen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Bodegraven aan te wijzen als 
de woonplaats van den armlastigen krankzin
nige G. Th. de Vlieg voor de toepassing van 
art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

5 
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11 Februari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Sv. art. 359; M.- en Rijw.wet artt. 
5 en 73.) 

De grief, dat de Rechtb. in haar vonnis 
de redengevende feiten en omstandigheden 
en de bijzondere redenen, die de straf heb
ben bepaald, had moeten opnemen, mist 
feitelijken grondslag, daar de Rechtb., zich 
vereenigend met het vonnis des kanton
rechters en dit bevestigende, daarmede de 
gronden van dit vonnis, blijkende uit de 
aanteekening - waarin de vorenbedoelde 
feiten en omstandigheden en redenen zijn 
opgenomen - in hun geheel overneemt. 

Op grond van de gebezigde bewijsmid
delen heeft de Rechter als bewezen kun
nen aannemen zoowel dat beide motor
rijtuigen het kruispunt nagenoeg gelijk
tijdig naderden als dat req. toen aldaar 
den doorgang niet heeft vrijgelaten. 

In verd.'s verklaringen voor den kan
tonr.: dat hij, alvorens bij het kruispunt 
te komen, tweemaal naar rechts had ge
keken doch niets had gezien; dat hij, toen 
hij het kruispunt overstak, plotseling van 
rechts een auto zag aankomen, die dus, na 
zijn kijken, met groote snelheid moet zijn 
genaderd; dat die bestuurder ter plaatse 
met veel te groote snelheid reed en de 
schuldige is aan de aanrijding; aan welke 
verklaringen hij voor de Rechtb. nog heeft 
toegevoegd: dat de andere auto zeer snel 
genaderd was, dat hij het, toen hij even 
te voren den weg opkeek had moeten zien, 
heeft de rechter niet behoeven te zien een 
uitdrukkelijk beroep op den strafuitsl ui
tingsgrond van art. 73, lid 2 M. en 
R.-Reglement vermits daarin niet ligt op
gesloten, dat req. de nadering van het 
motorrijtuig niet heeft kunnen bemerken, 
maar enkel, dat hij die nadering niet heeft 
bemerkt. rAnders Adv.-Gen. Berger]. 

Op het beroep van W. H., autoverhuurder, 
requirant van cassatie tegen een vonnis van 
de Rechtbank te Alkmaar van 30 October 
1934, waarbij in hooger beroep is bevestigd 
een mondeling vonnis van het Kantongerecht 
te Hoorn van 9 Mei 1934, bij welk laatste 
vonnis requirant ter zake van: ,,Als bestuu1·
der van een motorrijtuig een weg berijdende, 
welke door een of meer andere wegen wordt 
gekruist, het punt van kruising naderend na
genoeg gelijktijdig met een bestuurder van 
een motorrijtuig, die een der andere wegen 
berijdt, niet - terwijl men den ander aan zijn 
rechterhand heeft - met hetgeen door hem 
wordt bestuurd, voor dezen den doorgang vrij
! aten", met aanhaling van de artt. 1, 5, lid 
1, 73 van het Motor- en R ijwielreglement, 23, 
91 Sr., is veroordeeld tot eene gel dboete van 
vier gulden en vervangende hechtenis van vier 
dagen, met toewijzing der vordering aan de 
beleedigde partij tot een bedrag van veertig 
gulden met veroordeeling van den verdachte 
in de kosten als in het vonnis staat vermeld. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Bij de bestreden uitspraak werd bevestigd 
een mondeling vonnis van het Kantongerecht 
te Hoorn, hetwelk ten laste van requirant be-

wezen verklaarde: ,,dat h ij den 2 April 1934 
des namiddags te Hoogwoud als bestuurder 
van een vierwielig motorrijtuig daarmede heeft 
gereden op den openbaren weg, Dorpsweg of 
Zuideind, alwaar deze weg gekruist wordt 
door - en zich vereenigt met den openbaren 
weg Boekelweg en welk kruis- en vereeni
gingspunt hij nagenoeg gelijktijdig naderde 
met C. J. Commandeur, die alstoen aldaar 
als bestuurder van een vierwielig motorrijtuig 
op den Boekelweg reed, zonder hierbij voor 
genoemden Commandeur, dien hij, verdachte, 
toch aan zijn rechterhand had, den doorgang 
vrij te laten, waarbij een aanrijding tusschen 
beide motorrijtuigen volgde". 

Door requirant worden de navolgende mid
delen van cassatie voorgesteld: 

1. S., althans v. t. van de artt. 350, 358 en 
359 Sv. en van de artt. 5 en 75 sub l a en sub 
2 van het Motor- en Rijwielreglement, ver
mits: 

a. de Rechtbank te Alkmaar in haar vonnis 
van 30 October 1934 niet heeft opgenomen de 
redengevende feiten en omstandigheden, waar
op haar beslissing steunt, dat requirant het 
ten laste gelegde feit heeft begaan. Het betrof 
hier een hooger beroep van het mondeling 
vonnis van den Kantonrechter te Hoorn van 
9 Mei 1934, en kon mitsdien de Rechtbank 
niet volstaan met eenvoudig het vonnis van 
den Kantonrechter te bevestigen zonder in 
haar vonnis de redengevende feiten en om
standigheden en de bijzondere redenen, die 
de straf hebben bepaald, op te nemen. Ver
melding van getuigenverklaringen alleen in 
het proces-verbaal der terechtzitting zonder 
dezen in het vonnis op te nemen, is niet vol 
doende. 

Het vonnis der Rechtbank is derhalve niet 
of althans onvoldoende met redenen omkleed, 
en kan niet in stand blijven. 

Ook het vonnis van den Kantonrechter kan 
niet in stand blijven, daar het bewezen ver
kl aarde niet kan volgen uit de door Z.E.A . 
blijkbaar gebezigde bewijsmiddelen, welke 
volgens de Rechtbank in ieder geval beperkt 
zouden blijven tot de verklaringen van de 
voor het Kantongerecht gehoorde getuigen, 
zoodat ook het vonnis van den Kantonrechter 
niet voldoende met redenen omkleed is; 

b. noch de Kantonrechter te Hoorn noch de 
Rechtbank te A lkmaar, dit eerste vonnis be0 

vestigende, mochten aannemen dat door den 
inhoud van de blijkbaar als bewijsmiddelen 
gebruikte verklaringen van den requirant en 
de getuigen kon worden bewezen het aan ver
dachte ten laste gelegde feit, daar immers : 

1. hetgeen aan verdachte was ten laste ge
legd niet bewezen is, meer speciaal niet, dat 
beide motorrij tuigen het kruispunt of vereen i
gingspunt gel ijktijdig of nagenoeg gelijktijdig 
naderden. Zoowel verdachte als de getuigen 
:Floris en Ruiter hebben voor het passeeren 
van den Boekelweg naar rechts gekeken en 
geen auto op dien weg zien aankomen. Ge
tuige veldwachter Bood heeft verklaard, dat 
verdachte vanaf 25 m voor het kru ispunt den 
Boekelweg over een lengte van 1 km kon over
zien. Uit de verklaringen van dezen getu ige 
in onderl ingen samenhang en ve1·band met de 
verklaringen van verdachte en de genoemde 
getu igen is wel komen vast te staan, dat de 
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auto van Commandeur nog zeer ver op den 
Boekelweg geweest is, toen verdachte dit kruis
punt was genaderd, maar dat Commandeur 
zóó snel en roekeloos heeft gereden, dat hij 
de auto van verdachte, die "reeds een stuk 
dien hoek voorbij was" (getuige Floris) van 
achteren op zij heeft aangereden. Dat Com
mandeur zeer onve1·antwoordelijk en snel heeft 
gereden, blijkt ook uit de verklaringen van 
de getuigen, dat de auto van verdachte aan 
de overzijde van den weg in de serre van een 
café is geworpen, en uit de verklaring van 
getuige Gayaard, die Commandeur met een 
"te harden vaart" zag rijden en een hevigen 
klap hoorde .. 

Uit de verklaringen der getuigen en de ge
produceerde foto viel dus integendeel af te 
leiden, dat de beide motorrijtuigen niet ge
lijkt ijdig of nagenoeg gel ijktijdig dat kruis
punt waren genaderd, maar dat verdachte 
reeds bijna geheel door het kruispunt heen 
was, toen plotseling Commandeur in dolle 
vaart de auto van verdachte aanreed en in de 
waranda aan de overzijde van den weg neer
smeet. 

Noch uit het onderwek ter terechtzitting 
van den Kantonrechter, noch uit dat voor de 
Rechtbank was dus gelijktijdige nadering be
wezen. 

Evenmin was bewezen, dat verdachte den 
doorgang niet had vrijgelaten. Verdachte was 
reeds zoover door het kruispunt heen gereden, 
dat Commandeur achter de auto van ver
dachte langs had kunnen gaan. Commandeur 
heeft toegegeven, dat hij niets heeft gedaan 
om een aanrijding te voorkomen. Getuige Flo
ris en verdachte hebben met nadruk verklaard, 
dat men al een heel eind den hoek voorbij 
was, toen Commandeur de auto van achteren 
op zij aanreed. Ook het feit, dat de auto van 
verdachte in de waranda aan de overzijde van 
den weg, welke waranda voorbij het kruispunt 
ligt, is terechtgekomen, wijst er op, dat ver
dachte eerder door het kruispunt was, en de 
doorgang achter de auto van verdachte langs 
in ieder geval vrij was. 

In ieder geval zijn deze verklaringen der 
getuigen bewijsmiddelen, welker inhoud wo
veel tegenstrijdigheid bevatte, dat de R echt
bank daarop het tenlastegelegde zeker niet 
bewezen kon verklaren. 

2. Noch de Kantonrechter noch de Recht
bank heeft rekening gehouden met art. 73 
lid 2 van het reglement; de overtreding van 
art. 5 - gesteld zij ware begaan - quod non 
- mocht dus niet gestraft worden, daar uit de 
getuigenverklaringen voldoende aannemelijk 
was gemaakt, dat verdachte bij de nadering 
van het kruispunt de auto van Commandeur 
niet heeft kunnen zien, om de eenvoudige 
redenz dat deze nog wover van het kruispunt 
verwiJderd was, dat hij niet te zien was, en 
slechts de ongehoord groote snelheid van Com
mandeur tenslotte nog een aanrijding voorbij 
de as van den weg heeft veroorzaakt. 

Verdachte had dus zeer zeker niet gestraft 
mogen worden, temeer daar iedere reden, 
welke de straf heeft bepaald, ontbreekt en met 
geen woord in de vonnissen wordt gesproken 
over het verweer van verdachte, dat hij niet 
schuldi g en niet strafl)aar was. 

De grief onder a van het eerste middel mist 

feitelijken grondslag, daar het vonnis der 
R echtbank zich vereenigt met het vonnis waar
van beroep, hetgeen niets anders kan betee
kenen, dan dat de Rechtbank de gronden van 
het mondeling vonnis van den Kantonrechter, 
zooals die blijken uit de daarvan gehouden 
aanteekening, in hun geheel overneemt, ter
wijl in de aanteekening van het mondeling 
vonnis, waarvan beroep, zoowel de reden
gevende feiten en omstandigheden, als de bij
rondere redenen, die de straf hebben bepaald, 
uitdrukkelijk zijn vermeld. 

De laatste zinsnede van gemelde grief onder 
a betreifende de bewezenverklaring wordt in 
de grief onder b blijkbaar nader uitgewerkt en 
kan dus gelijktijdig daarmede worden behan
deld. De door de Rechtbank op het voetspoor 
van den K antonrechter uitgesproken bewezen
verklaring berust alleen op de verklaringen 
van den getuige C. J. Commandeur en van 
verdachte. (De Rechtbank beschouwt de in de 
aa_nteekening van het mondeling vonnis in de 
kolom 2 voorkomende gedrukte woorden "het 
voornoemd ambtseedig proces-verbaal van" a ls 
abusievelijk niet doorgehaald. De verklaring 
van den genoemden getuige luidt: ,,In den 
namiddag van 2en Paaschdag, 2 April 1934, 
omstreeks 12.40 uur, reed ik a ls bestuurder 
van een vierwielig motorrij tuig - luxe auto 
- over den Boekelweg onder de gemeente 
Hoogwoud komende uit de r ichting Lambert
schaag en gaande in de richting Alkmaar. 
Gekomen zijnde aan het punt, waar genoem
de weg den weg, komende uit Opmeer, kruist 
in het dorp Hoogwoud, gaf ik signaal met 
den claxon. Ik reed met een snelheid van 25 
à 30 km per uur. Onverwachts zag ik vanuit 
de richting Opmeer, dus voor mij van links 
komend, een auto het kruispunt passeeren. 
Ik kon toen niet meer stoppen en ben tegen 
de andere auto aangereden, als gevolg waar
van beide auto's omkantelden. Ik had niet den 
tijd om te remmen." 

Verdachte - thans requirant - heeft opge
geven: ,, dat hij in den namiddag van den 
tweeden Paaschdag, 2 April 1934, omstreeks 
12.40 uur, als bestuurder van een vierwielig 
motorrijtuig - luxe-auto - gemerkt G. Z. 
8263 over den Dorpsweg te Hoogwoud heeft 
gereden; dat hij, gekomen op het punt waai· 
deze weg den Boekel weg kruist bij oversteken 
van het kruispunt plotseling van rechts een 
auto zag aankomen, door welke auto ver
dachte's auto in de rechterflank is gereden". 

Uit de feiten en omstandigheden, in deze 
bewijsmiddelen vervat, welke de Kantonrech
ter en in navolging van dezen de R echtbank 
a ls daartoe redengevend aanwijzen, kon de be
slissing volgen, dat requirant het hem telaste
gelegde fe it heeft begaan, voorzoover het 
werd bewezenverklaard, bepaaldelijk dus ook, 
da t beide motorr ijtuigen het bedoelde kruis
en vereenigingspunt nagenoeg gelijktijdig na
derden en dat requirant toen aldaa r den door
gang niet heeft vrijgelaten, immers het van 
rechts komend motorrijtuig, waarvan niet 
wordt beweerd, dat het van zijnen koers wude 
zijn afgeweken, in den weg is gereden (vg. 
H . R. 22 Febr. 1932 W . 12428, N. J. 1932, 
1353) . Of de rechter, die over de feiten heeft 
te oordeelen, terecht tot voormelde bewezen
verklaring is gekomen en of wellicht de ver-
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klaringen van de ten verzoeke van requirant 
alsnog gehoorde getuigen, door welke de 
Rechtbank het geleverde bewijs niet ontzenuwd 
achtte, tot eene andere bes! issi ng hadden be
hooren te leiden, kan in cassatie niet worden 
onderwcht, aangezien de waardeering van de 
bewijskracht der afgelegde getu igenverklarin
gen, a ls betreffende een punt van zuiver fe i
telijken aard, moet worden overgelaten aan 
het inzicht en het verantwoordelijkheidsgevoel 
van den rechter die de feiten vaststelt. 

H et eerste middel zal dus, naar het mij voor
komt niet tot cassatie kunnen leiden. 

Met betrekking tot het tweede middel meen 
ik voorop te kunnen stellen, dat zoowel de 
Kantonrechter als de Rechtbank blijkbaar van 
oordeel zijn geweest, dat gemeld art. 73, lid 
2, van het Motor- en Rijwielreglement ten 
dezen geene toepassing kan vinden, doordien 
niet aannemelijk was gemaakt, dat requirant 
de nadering van het motorrijtuig van den ge
tuige Commandeur niet heeft kunnen bemer
ken. Dit oordeel van feitelijken aard kan als 
zoodanig niet met vrucht in cassatie worden 
bestreden met een beroep op zuiver feitelijke 
gronden, woals bij dit middel geschiedt. E ene 
andere vraag is echter of het bestreden vonnis, 
gelet op het door den requirant gevoerde 
verweer, voldoet aan het vereischte, gesteld 
bij art. 358, derde lid, Sv. Deze vraag meen 
ik ontkennend te moeten beantwoorden. Voor 
den Kantonrechter heeft de requirant volgens 
het proces-verbaal der terechtzitting opgege
ven: ,.Gekomen op het punt, waar deze weg 
(de Dorpsweg, door requirant bereden) den 
Boekelweg kruist, gaf ik signaal met den 
claxon. Ik reed zeer kalm, debrailleerde bij 
h et kruispunt. Tevoren had ik tweemaal naar 
rechts gekeken, doch niets gezien. Toen ik het 
kruispunt overstak, zag ik plotseling van 
rechts een auto aankomen, die dus, na mijn 
evengemeld kijken, met groote snelheid moet 
zijn genaderd. Door deze auto is mijn a uto 
toen met volle kracht in de rechterflank ge
reden en tengevolge hiervan gekanteld. De 
bestuurder der andere auto reed ter plaatse 
met veel te groote snelheid en is aan de plaats 
gehad hebbende aanrijding de schuldige". 
Kennelijk mede met het oog op deze bewe
ringen van requirant heeft het vonnis van den 
Kantonrechter, door de Rechtbank ten volle 
bevestigd, blijkens de aanteekening in kolom 
5 overwogen: ,.het bewezenverklaarde feit is 
strafbaar en verdachte deswege strafbaar, aan
gezien van eenigen strafuitsluitingsgrond niet 
is gebleken, kunnende tcch verdachte's bewe
ring, dat getuige Commandeur de schuldige 
van de aanrijding is tengevolge van zijn te 
snel rijden ter plaatse, hem, verdachte, niet 
disculpeeren ten aanzien van het aan hem 
telastegelegde - het van rechts komende ver
keer niet den doorgang vrijl aten". Het komt 
mij voor, dat deze overweging aan het ver
weer van den requirant geen recht doet we
dervaren, immers voorbijziet, dat daarbij het 
gedaan beroep op de groote snelheid, waar
mede de getuige Commandeur beweerdelijk 
zoude hebben gereden, blij kbaar strekte tet 
staving en verklaring van requirant's betoog, 
dat hij , hoewel hij bij de benadering van het 
kruispunt tot tweemaal toe naar rechts op den 
Boekelweg had uitgekeken, niets had gezien 

en plot el ing bij het oversteken van het kruis
punt de auto van Commandeur zag aankomen. 
die toen in de rechterflank van zijn motor
rijtuig reed. Dit betoog van requirant vormt 
al wordt daarbij niet met woveel woorden 
gesteld, dat requirant de nadering van het 
motorrijtuig van getuige Commandeur niet 
heeft kunnen bemerken, m. i. toch, redel ij ker
wijze opgevat, een beroep op de bepaling van 
het tweedè lid van art. 73 Motor- en Rijwiel
regiement, welke straffeloosheid verzekert aan 
den overtreder van art. 5 van dat reglement. 
die aannemelijk maakt, dat hij de nadering 
van een motorrij tuig aan zijne rechterhand 
niet heeft kunnen bemerken. De Kantonrech
ter en diensvolgens de Rechtbank hadden 
daarom, naar mijne meening, omtrent het be
doelde verweet· van requirant, in !uitende, dat 
een bepaalde strafuitsluitingsgrond aanwezig 
was, bepaaldelijk eene met redenen omkleede 
beslissing behooren te geven. Aangezien zoo
danige besliss ing in het vonnis van den Kan
tonrechter ontbreekt, immers de woeven mede
gedeelde overweging, naar het mij voorkomt 
niet daarvoor kan gelden, en dit vonnis der
halve, uit hoofde van schending van de artt. 
358 en 359 Sv., ingevolge het laatste lid van 
elk dier beide artikelen aan nietigheid leed, 
heeft de Rechtbank, door dit vonn is te beves
tigen, instede van het te vernietigen, de m. i. 
begane vormfout bestendigd en zoodoende even
genoemde artikelen, in verband met de artt. 
415 en 425 Sv., geschonden. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het bestreden vonnis en tot verwijzing der 
zaak naar het Gerechtshof te Amsterdam, ten
einde op het bestaande honger beroep opnieuw 
te worden berecht en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op de middelen van cassatie door den 

requirant voorgedragen bij schriftuur: ( zie 
conclusie) ; 

0. dat bij het bevestigde vonnis des Kanton
rechters wettig en overtuigend bewezen is ver
klaard, dat verdachte enz. (zie conclusie); 

dat het bewezen verklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
vermeld; dat dit vonnis in hooger beroep is 
bevestigd met dien verstande, dat de Recht
bank de in de aanteekening van het mondeling 
vonnis in de kolom 2 voorkomende gedrukte 
woorden "het voornoemd ambtseed ig proces
vel'haal van" beschouwt als abusievelijk niet 
doorgehaald en terwijl de Rechtbank van mee
ning is, dat het bewijs niet is ontzenuwd door 
de verklaringen van de ten verzoeke van den 
verdachte-appellant alsnog gehoorde getuigen; 

0. omtrent de middelen van cassatie: 
dat de grief onder a van het eerste middel 

fe itelijken grondslag mist; dat toch de Recht
bank, zich vereenigende met het vonnjs des 
Kantonrechters en dit bevestigende, daarmede 
de gronden van dit vonnis, woals deze blijken 
uit de van het vonnis gestelde aanteekening, 
in hun geheel overneemt, terwijl blijkens die 
aanteekening wowel de redengevende feiten of 
omstandigheden als de bijwndere redenen, die 
de straf hebben bepaald, in het vonnis des 
Kantonrechters zijn vermeld; 
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dat de tweede grief onder genoemd onder
deel van dit middel geene afwnderlijke l:>e
spreking vereischt, daar deze grief nadC'r 
wordt uitgewerkt in onderdeel b van het eerste 
middel en hij dit onderdeel wordt besproken; 

0. wat laatstbedoelde grief betreft: 
dat blijkens de in het vonnis des Kanton

rechters gebezigde bewijsmiddelen de getuige 
Commandeur onder meer heeft verklaard, dat 
hij, met zijn motorrijtuig gekomen aan het 
in de telastelegging bedoelde kru ispunt, ter
wijl hij reed met een snelheid van 25 à 30 
Kilometer per uur, signaal gaf met den 
claxon; dat hij toen plotseling een auto, voor 
hem komend van links, het kruispunt zag 
pa seeren; dat hij toen niet meer kon stoppen 
en tegen de andere auto is aangereden; dat 
hij niet den tijd had om te remmen; dat ver
dachte onder meer heeft verklaard, dat hij , 
gekomen op het punt, waar te Hoogwoud de 
Dorp weg den Boekelweg kruist, signaal gaf 
met den claxon; dat hij zeer kalm reed en bij 
het kruispunt debrailleerde; dat, toen hij het 
kruispunt overstak, hij plotseling van rechts 
een auto zag aankomen ; dat door deze auto 
zijn aut,0 toen met volle kracht in de rechter
flank is gereden en tengevolge daarvan is ge
kanteld; 

dat de Rechter op grond van der.e bewij -
middelen al bewezen heeft kunnen aannemen 
wowel dat beide motorrij tuigen het kruispunt 
nagenoeg gelijktijdig naderden als dat requi 
rant toen aldaar den doorgang niet heeft vrij
gelaten; dat de vraag of de Rechter terecht 
dit een en ander bewezen heeft geoordeeld, in 
cassatie niet kan worden onderzocht, aange
zien het hier geldt de waardeering van de be
wijskracht der afgelegde getuigenverklaringen, 
dus een punt van zuiver feitel ijken aard; 

0. omtrent het tweede middel van cas
sat ie: 

dat blijkens het proces-verbaal verdachte ter 
terechtzi tting van het Kantongerecht heeft 
verkl aard, dat hij , a lvorens bij het kruispunt 
te komen, tweemaal naar rechts had gekeken 
doch niets had gezien; dat hij, toen hij het 
kruispunt overstak, plotseling van rechts een 
auto zag aankomen die dus, na zijn evenge
meld kijken, met groote snelheid moet zijn 
genaderd; dat de bestuurder van die auto ter 
plaatse met veel te groote snelheid reed en de 
schuldige is aan de plaats gehad hebbende 
aanrijding; dat blijkens het proces-verbaal 
van de terechtzitting der Rechtbank requirant 
dezelfde verklaringen heeft afgelegd, daaraan 
nog toevoegend, dat het andere motorrij tuig 
r.eer snel genaderd was, daar hij het, toen hij 
even te voren rechts den Boekelweg had opge
keken, had moeten zien; 

0. dat de Rechter in dit verweer niet heeft 
behoeven te zien een uitdrukkelijk beroep op 
den strafuitsluitingsgrond van art. 73, 2e lid, 
van het Motor- en Rijwielreglement venriits 
daarin niet ligt opgesloten, dat requirant de 
nadering van het motorrijtuig niet heeft kun
nen bemerken maar enkel, dat hij die nade
ring niet heeft bemerkt; 

dat requirant nu wel beweert, dat uit de 
getuigenverklaringen voldoende aannemelijk 
was gemaakt, dat requirant bij de nadering 
van het kruispunt de andere auto niet heeft 
kunnen bemerken , maar dat dit als van feite-

lijken aard in cassatie niet kan worden onder
wcht· 

0. dat dus geen der middelen tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

11 Februa,·i 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Wet Openb. Vervoermiddelen art. 
15 ; Sv. art. 342.) 

De rechter, d ie zelf den verd. en de ge
tuigen hoort, legt zelf tandig in zijn von
nis den inhoud van hunne verklaringen 
vast en mag van den aldus vastge legden 
inhoud van het bewijs gebruik maken. 

De verklaringen van verd. en get. v. d. 
H., zooals zij in het vonnis voorkomen, 
loopen njet enkel over de wijze en de tijd
stippen waarop op 23 en 24 Januari 1934 
tusschen Rotterdam en Poortugaal v. v. 
met Hudson auto's van verd. is gereden, 
maar loopen over dit vervoer van personen 
over de maanden Januari en Februari 
1934, ook op de dagen 23 en 24 J'an. 1934. 

Art. 15, j 0
• art. 12 Wet Openb. Vervoer

middelen doet het onversch illig zij n, of het 
geregeld vervoer van personen, woals ten 
deze geschiedde, al dan niet van eenige 
voorwaarde of van de inachtnem ing van 
eenigen vorm afhankelijk is. Het beroep 
op de omstandigheid, dat de passagier te 
voren een bestelkaart hadden in te vullen, 
hetgeen de onderneming van req. zou stem
pelen tot een taxi-onderneming, faalt der
halve. 

Op het beroep van H. M., garagehouder, 
requirant van ca satie tegen een vonnis van 
de R echtbank te Rotterdam van 30 Oct. 1934, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een vonnis van het Kantongerecht te Rot
terdam van 5 April 1934, requirant ter zake 
van: ,,een autobusdienst in werking houden 
wnder vergunning als bedoeld bij de artt. 2 
en 3 der wet Openbare Vervoermiddelen" met 
aanhaling van de artt. 1, 2 15 der Wet Ópen
bare Vervoermiddelen; 23, 91 Sr. is veroor
deeld tot eene geldboete van vijftig gulden en 
vervangende hechtenis van tien dagen; (Ge
pleit door Mr. J. A. W. Burger.) 

De Hooge Raad, onz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op de middelen van cassatie namens 

requirant voorgedragen bij pleidooi : 
1. S., althans v. t. van de artt. 295, 296, 

322, 326, 327, 341, 342, 348, 350, 352, 358, 
369, 376, 403, 418, 412, 441, 457, 474 Sv., daar 
alle bij het bestreden vonnis gebezigde bewijs
middelen onvereenigbaar zijn met hetgeen ter 
zitting, blijkens het desbetreffende proces-ver
baal gebleken is. 

2. S., althans v. t., derr.elfde artikelen, 
daar bewezen is verklaard het exploiteeren 
eener autobusdien t in de maanden J anuari 
en Februari 1934, en dus ook op 23 en 24 
J anuar i 1934, terwijl de gebezigde bewijsmid
delen uitsluitend aangeven op welke wijr.e en 
tijden op 23 en 24 J anuari 1934 zou zij n ge-
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reden, zijnde deze termijn uiteraard onvol
doende om t.ot het bestaan eener aut.obusd ienst 
te besluiten, terwijl deze - als vermeldende 
niets omtrent de wijze van rijden op de overige 
dagen in Januari en Februari de beslissing 
als zoude de overtreding in Januari en Febru
ari zijn begaan, niet rechtvaardigen. 

3. S., althans v. t. der artt. 1, 12, 15 der 
Wet op de Openbare Middelen van vervoer, 
artt. 23 en 91 Sr., 349, 352, 358 en 359 Sv., 
daar het onjuist is een taxionderneming te 
beschouwen als een aut.obusdienst onder eenige 
voorwaarde of eenigen vorm. 

0. dat bij het bestreden vonnis wettig en 
overtuigend is bewezen verklaard: 

dat verdachte ronder eenigerlei daart.oe 
strekkende vergunning, a ls bedoeld in art. 2 
of art. 3 van de wet van 23 April 1880, S. 67, 
in den loop van de maand J anuari en van de 
maand Februari 1934 en ook op 23 en 24 
J anuari 1934 tusschen Rotterdam en Poortu
gaal langs een der voor aut.overkeer tusschen 
die gemeenten gebruikelijke wegen een aut.o
busdienst in werking heeft gehouden met 
eenige aut.o's, waarmee de personen, die zich 
daart.oe aanmeldden, werden vervoerd, met dien 
verstande dat dagelijks eenige malen en wel 
iederen dag op nagenoeg dezelfde uren, een 
aut.o van de Groote Markt te Rotterdam a ls
ook een aut.o van Poortugaal vertrok ; 

dat het bewezenverklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven 
is vermeld ; 

0. omtrent de middelen van cassatie: 
dat het eerste middel , voor wover er inder

daad eenige afwijkingen mochten bestaan tus
schen hetgeen de in het vonnis gebezigde be
wijsmiddelen - zijnde dit de verklaringen van 
verdachte en van de getuigen van Putten en 
van der Hilt - volgens het vonnis inhouden 
en den inhoud van die verklaringen, woals 
zij in het proces-verbaal van de terechtzitting 
zijn opgenomen - hierop moet a fstuiten , dat 
de rechter, die zelf den verdachte en de ge
tuigen hoort, zelfstandig in zijn vonnis den 
inhoud van hunne verklaringen vastlegt en 
van den aldus vastgelegden inhoud voor het 
bewijs gebruik mag maken; 

dat het tweede middel feitelijken grondslag 
mist ; dat t.och de verklaringen van den ver
dachte en van den getuige van der Hilt, zoo
als zij in het vonnis voorkomen, niet enkel 
loopen over de wijze en de tijdstippen waarop 
op 23 en 24 Januari 1934 tusschen Rotterdam 
en Poortugaal vice versa met Hudson-aut.o
mobielen van verdachte is gereden maar loo
pen over dit vervoer van personen over de 
maanden J anuari en Februa ri 1934, ook op 
de dagen 23 en 24 Januar i 1934 ; 

dat verdachte onder meer heeft verklaard, 
dat hij in die maanden dagelijks verschillende 
malen en soms 18 malen en meer heeft laten 
rijden en ook "roo liet ik in dien tijd iederen 
ochtend op nagenoeg hetzelfde uur op die 
wij,,e aut.o's van Poortugaal naar Rotterdam 
rijden" ; dat de getuige van der Hilt heeft 
verklaard, dat het hem bekend is, dat in de 
maanden Januari en Februari 1934 iederen 
dag aut.o's van verdachte van Poortugaa l naar 
Rotterdam en vandaar naar Poortugaal reden 
om het publiek, dat zich daarvoor aanmeldde, 
tusschen die plaatsen te vervoeren; 

dat het derde middel blijkens de t.oelich
ting bedoel t, dat de omstandigheid, dat de 
passagiers om met requirants vervoermiddelen 
te kunnen worden vervoerd, tevoren eene be
stelkaart hadden in te vullen, de onderneming 
van requirant stempelt tot eene taxionder
neming; dat daarbij echter is voorbijgezien, 
dat art. 15 van de wet Openbare Vervoermid
delen, in verband met art. 12 van die wet, het 
onverschillig doet zijn of het geregeld vervoer 
van personen, zooals, naar de Rechtbank be
wezen heeft verklaard, ten deze geschiedde, al 
dan niet van eenige voorwaarde of van de 
inachtneming van eenigen vorm afhankelijk is 
gesteld; 

0. dat dus geen van de middelen t.ot cassatie 
kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal B e,·ge,·, die bij de be
spreking van het laatste middel nog H. R. 28 
Mei 1934, N. J. 1934, 948, W. 12787, C. V. 
blz . 223, vermeldt, Red.] 

(N. J.) 

13 Februari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Brandverzekeringsbelasting in de 
gemeente Amsterdam.) 

In de onderhavige verordening is als 
maatstaf der belasting ten aanzien van de 
verzekerde e igendommen genomen het ver
zekerde bedrag - een der e lementen van 
de verzekeringsovereenkomst - en al s 
maatstaf voor de heffing van niet verze
kerde eigendommen de herbouwwaarde, 
terwijl belastingpl ichtig zijn zij , die krach
tens recht van bezit of eenig ander zake
lijk recht het genot hebben van die eigen
dommen. 

Een dergelijke verordening, waarbij de 
belasting voor verzekerde goederen wordt 
geheven van de zakelijk rechthebbenden 
naar een aan de verzekering ontleenden 
maatstaf en voor onverzekerde goederen 
een overeenkomstige maaltijd is aange
legd, blijft binnen het kader van de be
lastingheffing, welke blijkens de parle
mentaire geschiedenis de wetgever op het 
oog heeft gehad. 

Dit eenmaal vastgesteld zijnde is het van 
geen beteekenis, of de onderhavige heffing 
in meerdere of mindere mate de trekken 
van een belasting op gebouwde e igendom
men zou vertoonen. 

De verordening komt ook door de be
perking van de heffing tot onroerende goe
deren niet in strijd met art. 277/ der Ge
meentewet. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

N. V. A., gevestigd te Amsterdam, tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
directe belastingen aldaar van 10 Maart 1934 
betreffende haar aanslag in de Brandverzeke
ringsbelasting der gemeente Amsterdam over 
het belastingjaar 1932 ; 

Gehoord enz. ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 
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Adv.-Gen. Wijnveld .... tot verwerping vau 
het beroep; 

0 . dat de Verordening op de heffing van de 
Brandverzekeringsbelasting in de gemeente 
Amsterdam o.m. het navolgende inhoudt: 

Art. 1. Wegens de gebouwde e igendommen, 
die in deze Gemeente zijn gelegen, wordt een 
plaatselijke belasting geheven onder den naam 
van "Brandverzekeringsbelasting". 

Art. 2. Maatstaf van belasting is het be
drag, waarvoor de in art. 1 bedoelde e igen
dommen tegen brandschade zijn verzekerd. 

Wanneer de eigendommen niet tegen brand
sch ade zijn verzekerd, is maatstaf van belas
ting de herbouwwaarde van die eigendommen. 

Art. 3. Bij de toepassing van het le lid van 
art. 2, wordt als het bedrag waarvoor de 
e igendommen verzekerd zijn, aangemerkt de in 
de polis vermelde verzekerde som van die 
e igendommen. 

Wanneer een eigendom bij meerdere polis
sen is verzekerd, wordt als verzekerde som 
aangemerkt het totaal van de in die polissen 
vermelde verzekerde sommen van dat eigendom. 

Blijkt uit de polis of uit de polissen, dat 
de verzekerde som slechts een bepaald gedeel te 
bedraagt van de som, welke voor verzekering 
vatbaar is, dan wordt de geheele voor verze
kering vatbare som a ls verzekerde som aan
gemerkt. 

Art. 6. De vraag, of een e igendom al dan 
niet tegen brandschade is verzekerd , word, 
beantwoord naar den toestand bij den aan
vang van het belastingjaar. 

In afwijking, voor zooveel nood ig, van het 
bepaalde in het le lid, worden voor de toe
passing van deze verordening aangemerkt a ls 
niet tegen brandschade te zijn verzekerd, de 
eigendommen, 

a. die verzekerd zijn ten name van een 
ander dan den belastingplichtige ; 

b. die verzekerd zijn voor slechts een ge
deelte van de voor verzekering vatbare som, 
zonder dat uit de polis of uit de polissen 
blijkt, voor welk gedeelte; 

c. ten aanzien van welke de belastingplich
tigen niet volledig hebben voldaan aan de 
verplichtingen, ingevolge de artt. 17, le lid, 
18, le lid en 19, le lid. 

Art. 7. Bij de toepassing van de artt. 3, 4 
en 6, wordt slechts gelet op polissen van ver
zekeringsovereenkomsten, welke bij den aan
vang van het belastingjaar van kracht zij n. 

:Met polissen van verzekeringsovereenkom
sten worden gelijkgesteld akten van aandeel 
of deelneming, of overeenkomstige bewijzen 
van deelgenootschap, in wederkeerige of on
derlinge brandverzekerings- of brandwaarborg
maatschappijen. De in die akten vermelde 
ingeschreven of verwaarborgde som wordt a ls 
verzekerde som aangemerkt. 

Art. 8. De herbouwwaarde, bedoeld in het 
2e lid van art. 2, wordt gesteld op het be
drag, dat voor herbouw der eigendommen be
noodigd zou zijn. 

Het bedrag, dat voor herbouw der e igen
dommen benoodigd zou zijn, wordt bepaald 
naar den toestand bij den aanvang van het 
belastingjaar en met inachtneming van den 
staat, waarin de e igendommen zich dan be
vinden. 

Art. 9. Belastingplichtig zijn zij die krach-

tens recht van bezit of eenig ander zakelijk 
recht het genot hebben van de in art. 1 be
doelde eigendommen. 

Als genothebbenden in den zin van het le 
lid van dit artikel worden aangemerkt zij, die 
bij den aanvang van het· belastingjaar in de 
kadastrale leggers van de rijksgrondbelasting 
als voor die eigendommen belastingplichtig 
staan aangewezen. 

Wanneer wordt aangetoond, dat in de ka
dastrale leggers een misstelling of onjuiste 
tenaamstelling heeft plaats gehad, of wel dat 
ingetreden wijziging in den belastingplicht 
daarin bij den aanvang van het belastingjaar 
nog niet was opgenomen, wordt als genot
hebbende degene aangemerkt, die bij den aan
vang van het belastingjaar krachtens de be
palingen van de wet van 26 Mei 1870, S. 82, 
voor dat eigendom belastingplichtig was. 

Art. 17, l e lid. Ieder wien een aangi fte
biljet is uitgereikt, is verplicht dit duidelijk , 
volledig en naar waarheid in te vullen of te 
doen invullen en te onderteekenen. 

Art. 18, l e lid. Wie ingevolge art. 17 ver
plicht is aang ifte te doen, is gehouden het 
aangiftebiljet binnen 14 dagen na den datum 
van uitreiking, ingevuld en onderteekend, op 
het Hoofdkantoor der Gemeentebelastingen 
terug te bezorgen. 

Art. 19, le lid. Ieder die verplicht is aan
gifte te doen, is desgevraagd gehouden, aan 
de in art. 22 genoemde ambtena ren mondeling 
of schriftelijk nadere inlichtingen te verstrek
ken, en inzage te verleenen van boeken, po
lissen, akten en andere bescheiden, die tot 
staving der aangifte of zijner beweringen kun
nen dienen. 

Art. 20. Bij het vaststellen van de in het 
2e lid van art. 2 genoemde herbouwwaarde 
van een e igendom, wordt uitgegaan van het 
bedrag dat daarvoor door den belastingplich
tige wordt aangegeven. 

Wanneer het aangegeven bedrag te laag 
wordt geoordeeld, alsmede wanneer de belas
tingplichtige niet volledig heeft voldaan aan 
de verplichtingen ingevolge de artt. 17, l e 
lid, 18, l e lid en 19, l e lid, wordt de her
bouwwaarde vastgesteld op het bedrag waarop 
zij wordt geschat. 

Wanneer h et na schatting vastgestelde be
drag van de herbouwwaarde het door den 
belastingplichtige aangegeven bedrag met 
meer dan 25 ten honderd overschrijdt, alsmede 
wanneer de belastingplichtige niet volledig 
heeft voldaan aan de verplichtingen ingevolge 
de artt. 17, le lid, 18, le lid en 19, le lid, 
wordt de wegens dat e igendom verschuldigde 
belasting met 10 ten honderd verhoogd. 

0 . dat belanghebbende tegen haar aanslag 
in de Brandverzekeringsbelasting bezwaar heeft 
gemaakt, doch de Inspecteur der Gemeente
belastingen den aanslag hee,ft gehandhaafd; 

0. dat belanghebbende in beroep op verschil
lende gronden de verbindende kracht der voor
melde verordening heeft bestreden, doch de 

. Raad van Beroep de beschikking van den 
Inspecteur heeft gehandhaafd, na - voor zoo
veel thans nog van belang - te hebben over
wogen: 

dat belanghebbende heeft aangevoerd, dat 
aan de verordening op de heffing der brand
verzekeringsbelasting bindende kracht moet 
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worden ontzegd, aangezien de daarbjj vast
gestelde belasting njet steunt op art. 277, sub 
l, der Gemeentewet, omdat zij 1°. in wezen 
niet is een belasting op de veI"Zekering tegen 
brandschade van in de gemeente zich bevin
dende onroerende en roerende goederen en een 
overeenkomstige belasting voor zooveel die 
goederen niet verzekerd zijn, als bedoeld bij 
dat artikel, doch een belasting op den ge
bouwden e igendom, hoedanige belasting de 
wetgever niet heeft bedoeld, 2°. de belasting 
alleen onroerende en niet teven roerende goe
deren betreft; 

dat belanghebbende ter toelichting van 
dezen grond van haar beroep allereNst heeft 
gewezen op de redactie van art. 1 der ver
ordening op de heffing van de brandverzeke
ringsbelasting, luidende: ,,wegens de gebouw
de eigendommen, die in deze gemeente zijn 
gelegen, wordt een plaatselijke belasting ge
heven onder den naam van "Brandverzeke
ringsbelasting", en vervolgens heeft aange
voerd, dat de regeling der belasting, zooa ls 
die in de artt. 2 e. v. der verordening is ge
geven, in strijd is met het wezen van de in 
art. 277, sub l, der Gemeentewet bedoelde be
lasting, omdat a. de maatstaf der belasting 
in geenerlei betrekking zou staan tot eenig 
element der verzekering tegen brandschade, 
b. als hela tingplichtigen zijn aangewezen per
sonen, die bij het desbetreffende object moge
lijk geen verzekerbaar belang hebben; 

dat bij de beoordeeling van de door belang
hebbende in dit verband bijgebrachte argu
menten moet worden vooropgesteld, dat art. 
277, sub l, noch eenig ander artikel der Ge
meentewet eenige bepaling inhoudt ten aan
zien van hetgeen bij de heffing eener brand
verzekeringsbelasting als maatstaf moet wor
den genomen, en evenmin ten aanz ien van de 
personen, die als belastingplichtigen moeten 
worden aangewezen ; 

dat ook uit de geschiedenis der totstand
koming van het tegenwoordige art. 277, sub l , 
- a l is duidelijk dat men als bestemming der 
belasting heeft gedacht de tegemoetkoming in 
de kosten der gemeentelijke brandweer - niet 
voldoende blijkt welke voorstelling de wetge
ver zich van de regeling eener volgens dat 
artikel te heffen belasting heeft gemaakt; 

dat immers blijkens het in het verslag der 
commissie van voorbereiding (Bijlagen Hand. 
2de Kamer 1912/1913, n°. 55) opgenomen ant
woord van de regeering op de in die commis
sie ten aanzien van de voorgestelde brandassu
rantiebelasti ng gerezen vragen, deze van oor
deel was, dat het behoudens de Kon. goedkeu
ring aan de gemeentebesturen ware over te 
laten een billijke regeling te ontwerpen; 

dat bij de mondelinge behandeling van het 
wetsontwerp, zoowel in de 2de Kamer als later 
in de lste Kamer (Handelingen 2de Kamer 
1920/1921, blz. 277 vlg., Handelingen lste 
Kamer 1920/1921, blz. 142 vlg. en 173 vlg.) 
uitdrukkelijk is gewezen op de moeilijkheden, 
die het ontwerpen eener verordening op de 
brandverzekeringsbelasting voor de gemeente-' 
besturen zoude meebrengen, en op het gevaat·, 
dat uit de den gemeentebesturen ten aanzien 
van die regeling gelaten vrijheid zouden kun-
11en voortvloeien, doch de minister aan den 
op hem geoefenden aandrag om óf een nadere 

toelichting te geven van de wijze, waarop hij 
zich de invoering van een dergelijke belasting 
dacht, of het thans wet geworden voorstel in 
te trekken, geen gevolg heeft gegeven ; 

dat, al geeft de geschiedenis van de tot
standkoming van het huidige art. 277, sub l, 
der Gemeente,vet, dus geen positieve aanwij
zing voor de beantwoording van de vraag hoe 
de daar bedoelde belasting kan worden ge
rngeld, belanghebbende uit de omstandigheid, 
dat het in hetzelfde wetsontwerp opgenomen 
voorstel om de gemeentebesturen de bevoegd
heid te geven een grondbelasting op de ge
bouwde eigendommen te heffen, is ingetrok
ken, meent te kunnen afleiden, dat de wet
gever in ieder geval niet heeft gewild, dat 
onder den naam eener brandverzekeringsbelas
ting in wezen een grondbelasting op den ge
bouwden eigendom zou worden geheven; 

dat echter de stukken betreffende de schrif
telijke en de mondelinge behandeling van dat 
wetsontwerp, voor zoover op het voorstel, de 
heffing van een gemeentelijke grondbelasting 
mogelijk te maken, betrekking hebbende, niet 
anders leeren dan dat men vooral op grond 
van de bezwaren, die dit voor de rijksadmini
stratie zoude meebrengen, den gemeentebe
sturen niet de bevoegdheid heeft willen geven 
een belasting, in regeling overeenkomende met 
de rijksgrondbelasting, te heffen, doch daar
uit geenszins blijkt, dat men daarmede elke 
belasting op den grondeigendom ook in an
deren vorm wilde uitsluiten; 

dat dan ook slechts uit den naam, welke de 
wetgever aan de onderhavige belasting heeft 
gegeven, de gevolgtrekking kan worden ge
maakt, dat die belasting verband moet houden 
met verzekering van goederen tegen brand
schade, terwijl uit de parlementaire geschie
denis nog blijkt, dat deze belasting bestemd 
is om tegemoet te komen aan de kosten der 
gemeentelijke brandweer; 

dat ten aanz ien van den maatstaf der vol
gens de Amsterdamsche verordening geheven 
belasting, volgens art. 2, wanneer de in art. 1 
bedoelde eigendommen tegen brandschade zijn 
verzekerd, als zoodanig in aanmerking komt 
het bedrag, waarvoor deze verzekerd zijn, en 
wanneer die eigendo=en niet tegen brand
sch ade verzekerd zijn, de herbouwwaarde dier 
e igendommen; 

dat in het le en 2e lid van art. 3 hierom
trent nader wordt bepaald, dat als het bedrag, 
waarvoor de eigendo=en verzekerd zijn, 
wordt aangemerkt de in de polis of polissen 
vermelde verzekerde som van die e igendom
men, terwijl volgens het laatste lid van dat 
artikel, wanneer uit de polis of polissen blijkt, 
dat de veI"Zeke1·de som slechts een bepaald ge
deel te bedraagt van de som, die voor verzeke
ring vatbaar is, de geheele voor verzekering 
vatbare om als verzekerde som wordt aange
merkt; 

dat de bepaling van het verzekerde bedrag 
- cl. i. een der elementen van de brandverze
keringsovereenkomst - als maatstaf der be
lasting op de verzekering tegen brandschade 
van die eigendommen in den zin van art. 277, 
sub l, der Gemeentewet als kenmerkend mag 
worden beschouwd en de bepaling van de her
bouwwaarde - d. i. een der elementen, die 
bij de sluiting van een verzekeringsovereen-
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komst op de vaststelling van het verzekerd 
bedrag van invloed kunnen zijn - als maat
staf voor de belasting van niet verzekerde 
eigendommen die belasting tot een "overeen
komstige belasting", als bedoeld bij dat zelfde 
artikel kan stempelen; 

dat de herleiding van de verzekerde som 
tot de voor verzekering vatbare som als be
doeld bij het laatste lid van art. 3, voor het 
geval uit de polis blijkt, dat het betrokken 
eigendom slechts gedeeltelijk verzekerd is en 
derhalve in overeenstemming met de woorden 
der wet, voor zooveel niet verzekerd, in een 
overeenkomstige belasting moet worden be
trokken, met bovenstaand systeem niet in strijd 
is, doch als een in het gekozen systeem pas
sende aanvulling daarvan moet worden be
schouwd; 

dat nu belanghebbende van meening is, dat 
de in de artt. 2, le lid, en 3, le en 2e lid, 
vervatte voorschriften te niet worden gedaan 
door de bepalingen in de artt. 6, 7, 8 en 20 
der verordening uit welke zou blijken, dat 
steeds en onder alle omstandigheden de hef
fing geschiedt niet naar de verzekerde som 
maar naar de herbouwwaarde van den ge
bouwden eigendom, waardoor aan de belasting 
het karakter eener brandverzekeringsbelasting 
zou zijn ontnomen; 

dat de raad de vraag, of de bepaling van de 
herbouwwaarde als eenige maatstaf der brand
verzekeringsbelasting in strijd met de wet zou 
zijn, meent onbeantwoord te kunnen laten, om
dat volgens zijn oordeel de door belangheb
bende aangehaalde artikelen geenszins de 
strekking hebben om de heffing onder alle om
standigheden naar die waarde te doen ge
schieden; 

dat art. 6 der verordening in zijn le I id be
paalt, dat de vraag of een eigendom al dan 
niet tegen brandschade is verzekerd, wordt 
beantwoord naar den toestand bij den aan
vang van het belastingjaar, terwijl zijn 2e lid 
inhoudt, dat in afwijking, voor woveel noodig 
van het bepaalde in het le lid, voor de toepas
sing van deze verordening worden aangemerkt 
als niet tegen brandschade te zijn verzekerd 
de eigendommen, a. die verzekerd zijn ten 
name van een ander dan den belastingplich
tige; b. die verzekerd zijn voor slechts een 
gedeelte van de voor verzekering vatbare som, 
zonder dat uit de polis of uit de polissen 
blijkt voor welk gedeelte; ten aanzien van 
welke de belastingplichtigen niet volledig 
hebben voldaan aan de verplichting ingevolge 
de artt. 17, l e lid, 18, le lid, en 19, le lid; 

dat nu de inhoud van het le lid van boven
staand artikel, dat dezélfde strekking heeft 
als de, in vele andere wetten en verordenin
gen ten aanzien van belastingen, die per be
lastingjaar worden geheven, voorkomende re
gelen, bepalende, dat de belastingpl ichtighei<l 
wordt beoordeeld naar den toestand van den 
aanvang van het belastingjaar, met het in de 
artt. 2 en 3 neergelegde systeem van bereke
ning der belasting in geen enkel opzicht in 
strijd is; 

dat dit evenmin het geval is met de be
palingen van het 2e lid van dat artikel vol
gens welke, weliswaar in de onder a en b 
genoemde gevallen, - waarin volgens het oor
deel van den gemeentelijken wetgever de polis 

blijkbaar niet voldoende gegevens bevat ter 
berekening van de voor verzekering vatbare 
som - en in het onder c genoemde geval -
waarin de belastingplichtige in gebreke is ge
bleven de volgens de artt. 17, 18 en 19 ver
eischte medewerking te verleenen voor de uit
voering der verordening - de maatstaf van 
het le lid van art. 2 der verordening wordt 
vervangen door den maatstaf van het 2e lid 
van dat artikel, doch die geenszins de strek
king hebben om de heffing in alle gevallen 
naar de herbouwwaarde te doen geschieden; 

dat belanghebbendes betoog, dat deze be
palingen die strekking wel hebben, berust op 
zijn meening, dat, waar in de verordening van 
de "voor verzekering vatbare som" wordt ge
sproken, niet anders bedoeld kan zijn dan de 
herbouwwaarde, wodat in alle gevallen, waar
in de verzekerde som niet gelijk is aan de 
herbouwwaarde, de desbetreffende eigendom
men volgens het 2e lid van art. 6, sub b, als 
niet verzekerd zouden moeten worden be
schouwd; 

dat belanghebbendes uitlegging van de woor
den "voor verzekering vatbare som" den raad 
echter niet juist voorkomt en dit begrip vol
gens 's raads oordeel niet anders inhoudt dan 
het bedrag der som, waarvoor verzekerd kan 
worden, welk bedrag, in geval verzekerd is 
volgens het le lid van art. 289 K., de volle 
waarde van het verzekerde goed en, in geval 
volgens het 2e lid van dat artikel verzekerd 
is de kosten tot den wederopbouw vereischt be
loopt, met dien verstande, dat in het laatste 
geval de verzekering nimmer 3/4 dier kosten 
zal mogen te boven gaan; 

dat de voor verzekering vatbare som dus 
geenszins steeds gelijk is aan de herbouw
waarde, zoodat belanghebbendes bezwaar tegen 
het bepaalde bij het 2e lid van art. 6, sub b, 
evenals haar bezwaar tegen den verderen in
houd van dat artikel allen grond mist; 

dat art. 7 der verordening, bepalende, voor 
zoover hier van belang, dat bij de toepassing 
van de artt. 3, 4 en 6 slechts wordt gelet op 

polissen van verzekering overeenkomsten, welke 
bij den aanvang van het belastingjaar van 
kracht zijn, een overeenkomstig voorschrift be
helst als het le lid van art. 6 en evenmin als 
laatstgemeld artikel iets inhoudt, dat het in 
de artt. 2 en 3 neergelegde systeem voor de 
berekening der belasting te niet zou kunnen 
doen; 

dat ook de door belanghebbende aangehaal
de artt. 8 en 20, bepalende, hoe de herbouw
waarde moet worden vastgesteld, geen bepa
ling inhouden, die met dit systeem of met het 
wezen of den aard eener brandverzekerings- of 
overeenkomstige belasting in strijd zou kunnen 
zijn ; 

dat vervolgens het bedrag der verschuldigde 
belasting behalve naar den maatstaf van de 
verzekerde som resp. de herbouwwaarde vol 
gens de artt. 10, 12 en 13 nader wordt bepaald 
·door het gebruik, dat van de eigendommen 
wordt gemaakt en van de ligging daarvan in 
de verschillende klassen, waarin het grondge
bied der gemeente Amsterdam voor de toe
passing van deze verordening is verdeeld; 

dat die bepalingen kennelijk het oogmerk 
hebben om voor de berekening der belasting 
eenerzijds invloed toe te kennen aan het brand-
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gevaar, waaraan de eigendommen zijn bloot
steld, anderzijds aan de mate, waarin de in 
de verschillende gedeelten der gemeente !\e• 
legen eigendommen van de gemeenteliJke 
brandweer, ter tegemoetkoming in de kosten 
waarvan de opbrengst der belasting moet die
nen, kunnen profi teeren; 

dat dit oogmerk in overeenstemming is met 
aard en strekking der bij art. 277 l bedoelde 
belasting, voor zooverre deze uit den naam der 
belasting en uit de parlementaire geschiedenis, 
naar boven is overwogen, kan worden afge
leid, en evenals de volgens de artt. 2 en 3 
aan te leggen maatstaven voor die belasting 
als kenmerkend mag worden beschouwd, ter
wijl de door belanghebbende ontkennend be
antwoorde vraag, of de poging om dit oog
merk in genoemde artikelen te verwezenlijken 
geslaagd mag' worden genoemd, als rakende 
de doelmati gheid en billijkheid dier verorde
ning aan het oordeel van den rechter is ont
trokken; 

dat ten aanzien van belanghebbendes be
zwaar, dat als belastingplichtigen zijn aan
gewezen personen, die bij het betreffende ob
ject mogelijk geen verzekerbaar belang heb
ben, de raad de vraag, of volgens art. 277, 
sub l, der Gemeentewet vereischt is, dat als 
belastingplichtigen slechts worden aangewezen 
personen, die bij de daar bedoelde goederen 
een verzekerbaar belang hebben, alweer on
beantwoord meent te mogen laten, omdat vol
gens zijn oordeel de belastingplichtigen in de 
Amsterdamsche verordening aangewezen allen 
een dergelijk belang bij een of meer der in 
die gemeente gebouwde eigendommen hebben; 

dat immers in art. 9 dier verordening wordt 
bepaald: 

" B elastingplichtigen zijn zij, die krachtens 
recht van bezit of eenig ander zakel ijk recht 
het genot hebben van de in art. 1 bedoelde 
eigendommen. 

"Als genothebbenden in den zin van het le 
lid van dit artikel worden aangemerkt zij , die 
bij den aanvang van het belastingjaar in de 
kadastrale leggers van de rijksgrondbelasting 
als voor die eigendommen belastingplichtig 
staan aangewezen. Wanneer wordt aangetoond, 
dat in de kadastrale leggers een misstelling 
of onjuiste tenaamstelling heeft plaats gehad, 
of wel , dat een ingetreden wijziging in den 
belastingplicht, daarin bij den aanvang van 
het belastingjaar nog niet was opgenomen, 
wordt als genothebbende degene aangemerkt, 
di e b ij den aanvang van het belastingjaar 
krachtens de bepalingen van de wet van 26 
J.\,lei 1870, S. 82, voor dat e igendom belasting
plichtig was."; 

dat nu zij die krachtens recht van bezit of 
eenig ander zakelijk recht het genot hebben 
van de in art. 1 bedoelde eigendommen on
getwij feld een belang hebben, dat voor ver
zekering tegen de aan die eigendommen mo
gelijk op te komen brandschade vatbaar is ; 

dat, aangezien art. 47 van de wet van 26 
Mei 1870, S. 82, bepaalt, dat belastingplich
tig in de grondbelasting hij is, die het genot 
heeft van de gebouwde of ongebouwde eigen
dommen krachtens recht van bezit of eenig 
ander zakel ij k recht, de in het 2€ lid van art. 
9 der verordening bedoelde personen, die in de 
kàdastrale leggers van de grondbelasting al s 

zoodanig zijn aangewezen, of, bij de toepassing 
van het 3e lid van dat artikel, de personen, 
die bij den aanva ng van het belastingjaar 
krachtens de bepalingen van vorenbedoelde 
wet belastingplichtig waren, steeds krachtens 
recht van bezit of eenig ander zakelijk recht 
het genot van de in art. 1 der verordening be
doelde eigendommen en derhalve een verzeker
baar belang daarbij zullen hebben; 

dat eindelijk art. 1 der verordening welis
waar spreekt van een belasting te heffen "we
gens" de gebouwde eigendommen, doch uit de 
overige hierboven besproken artikelen der ver
ordening blijkt, dat object van de belasting 
niet zijn de gebouwde eigendommen, ook al 
moge door den maatstaf, waarnaar de belas
ting geheven wordt, deze in werking een be
lasting " wegens" of "op" gebouwde eigen
dommen zeer nabij komen ; 

dat mitsdien op grond van het hierboven 
ten aanzien van de maatstaven der belasting 
en ten aanzien van de als belastingplichtigen 
aangewezen personen is overwogen, de raad 
belanghebbendes stelling, dat de verordening 
op de brandverzekeringsbelasting niet zou 
steunen op art. 277, sub l, der Gemeentewet, 
omdat de daarbij geregelde belasting in wezen 
niet zou zijn een belasting op de verzekering 
tegen brandschade van in de gemeente zich 
bevindende onroerende en roerende goederen 
en een overeenkomstige belasting, voor woveel 
die goederen niet verrekerd zijn , niet kan 
onderschrijven; 

dat belanghebbende haar stel ling, dat die 
verordening met art. 277, sub l, in strijd zou 
zijn, verder nog heeft gegrond op de omstan
digheid, dat de heffing der belasting daarbij 
beperkt is tot de gebouwde eigendommen, ter
wijl bovengenoemd artikel der Gemeentewet 
spreekt van " in de gemeente zich bevindende 
onroerende en roerende goederen" ; 

dat dienaangaande uit de bewoordingen van 
art. 277, sub l, der Gemeentewet niet kan 
worden afgeleid , dat d it artikel gebiedend be
oogt voor te schrijven om een belasting te hef
fen op de verzekering tegen brandschade, zoo
wel van de onroerende als van de roerende 
goederen en de motiveering van de redactie 
van dit artikel door de regeering, opgenomen 
in het verslag der commissie van voorberei
ding (Bijlagen Hand. 2e Kame,· 1912/1913, 
n°. 55) luidende: · 

" De redactie van dit artikel werd intusschen 
gewijzigd ten e inde uit te drukken, dat de 
belasting zoowel voor de verzekering van roe
rende als van onroerende goederen kan gehe
ven worden", 

dan ook veeleer wijst op de toekenning van 
een bevoegdheid, dan op de oplegging van een 
verplichting, om zoowel van de verzekering 
van roerende a ls van onroerende goederen be
lasting te heffen; 

dat ook uit den aard en het wezen der brand
verzekeringsbelasting niet voortvloeit, dat zij 
wegens de verzekering van onroerende, zoowel 
als van roerende go€deren geheven behoort te 
worden; 

dat immers weliswaar de bestemming der 
belasting is tegemoetkoming in de kosten der 
brandweer, en deze waakt tegen brandschade 
gelijkelijk van onroerende en roerende goede
ren , doch daaruit niet anders kan worden af-
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geleid, dan dat de gemeenten de bevoegdheid 
moeten hebben om bedoelde bijdrage zoowel 
van belanghebbenden bij onroerende als van 
die bij roerende goederen te heffen , en geens
zins, dat wanneer de eene categorie in de be
lasting wordt betrokken steeds ook van de an
dere een bijdrage zou moeten worden gevor
derd· 

dat voorts al zou de billijkheid mogen vor
deren, dat, wanneer een gemeente zich tot een 
der beide categor ieën beperkt, te haren laste 
niet het geheel doch slechts een evenredig ge
deel te van de kosten der brandweer werd ge
bracht, het in ieder geval niet op den weg 
van den rechter ligt om te onderzoeken of die 
bill ijkheid ten deze is betracht; 

dat de raad op grond van het bovenstaande 
van oordeel is, dat de verordening op àe hef
fing der brandverzekeringsbelasting, ook door 
de beperking van die heffing tot de gebouwde 
eigendommen niet in strijd is met art. 2'77, 
sub l , der Gemeentewet; 

0. dat belanghebbende als middel van eas• 
sa tie heeft voorgedragen: 

S. of v . t. van de artt. 277, 279, 280, ~81 
der Gemeentewet en van art. 16 der Wet van 
19 Dec. 1914, S . 564, door de Verordening op 
de heffing van de Bra ndverzekeringsbelasting 
niet in strijd te oordeelen met het eerstaan
gehaald wetsartikel , zu lks ten onrechte en op 
die beslissing niet rechtvaardigende gronden, 
daar 1 °. de geheven belasting niet is een be
lasting op de verzekering tegen brandschade 
als onder letter l van bedoeld artikel omschre
ven, doch een belasting wegens eigendommen, 
echter niet een zoodanige als bedoeld in de 
artt. 279, 280 en 281 der Gemeentewet; 2°. de 
belasting alléén onroerende goederen en niet 
tevens roerende goederen betreft; 

0. aangaande de ee rste grief: 
dat bij de wijziging der Gemeentewet door 

de wet van 30 Dec. 1920, S. 923, in art. 240 l 
- thans art. 277 l - aan de gemeentebesturen 
een bevoegdheid tot belastingheffing is ge
geven, welke in de wet niet nader is uitge
werkt; 

dat in art. 3 van het wetsontwerp, zooals dit 
luidde na de daarin bij het schr iftelijk ant
woord der Regeering op de eerste nota der 
Commissie van Voorbereiding gebrachte wij
zigingen, werd voorgesteld als art. 240n in de 
Gemeentewet op te nemen: ,,Eene belasting 
op brandassurantiën" (Bijlage van de Hande
lingen der Staten-Generaal 1912-1913, n°. 
55. 3) ; 

dat volgens het Verslag dier Commissie van 
de zijde van de Tweede Kamer (Bijlagen no. 
55, 1, blz. 26) werd opgemerkt; 

,,Volgens het bepaalde onder n zal eene be
lasting op de brandassuranties geheven kun
nen worden. Hoe deze heffing zou moeten ge
schieden, is door de Regeering niet medege
deeld. Waarschijnlijk is de bedoeling om, ter 
tegemoetkoming in de kosten der gemeente
lijke brandweer, belasting te heffen van de 
polissen voor verzekering van onroerende goe
deren in de gemeente gelegen, op grond dat 
het bestaan eener gemeentel ijke brandweer 
aan leiding geeft tot verlaging der premies. 
Zoodanige heffing werd echter onbillijk ge
acht, omdat de in telling eener gemeentelijke 
brandweer van belang is voor alle eigenaars 

van onroerende goederen en de ter bestrijding 
van de kosten de,· brandweer bestemde bel as
ting dus geheven zou moeten worden niet 
enkel van de maatschappijen of van hen, die 
geassureerd zijn, maar van de eigenaat·s van 
alle voor brand vatbare eigendommen. In het 
wetsontwerp zullen de grondslagen vermeld 
moeten worden, waarnaar de belasting ge-
heven kan worden."; . 

terwijl blijkens dat Verslag de Regeering 
daarop heeft geantwoord: 

"Voorts was de Regeering van oordeel, dat 
het verkieslijk is omtrent de inrichting der 
voorgestelde belasting geene bepalingen in de 
wet op te nemen. Behoudens de Kon. goedkeu
ring, ware aan de gemeentebesturen over te 
laten eene billijke regeling te ontwerpen. De 
redactie van het artikel werd intusschen ge
wijzigd, ten einde uit te drukken, dat de be
lasting zoowel voor de verzekering van roe
rende, als van onroerende goederen kan ge
heven worden en ten einde vast te stellen, dat 
nevens de belasting op verzekerde goederen 
eene overeenkomstige belasting op niet-ver
zekerde goederen kan worden geheven."; 

dat uit dit Verslag blijkt: 
1 °. dat de bevoegdheid tot het heffen deze,· 

belasting aan de gemeenten is gegeven ter 
tegemoetkoming in de kosten der gemeente
lijke brandweer en als rechtsgrond daarvoor 
werd aanvaard het feit, dat de instelling dier 
brandweer van belang is voor de e igenaars 
van alle voor brand vatbare eigendommen; 

2°. dat in verband daarmee de aanvankelijk 
voorgedragen tekst aldus is gewijzigd, dat 
daaraan een slot werd toegevoegd, ten e inde 
vast te stellen, dat nevens de belasting op 
verzekerde goederen een overeenkomstige be
lasting op niet-verzekerde goederen ka11 wor
den geheven; 

3°. dat de Regeering aan het verlangen om 
de grondslagen, waarnaar de belasting ge
heven kan worden, in de wet te vermelden, 
niet heeft willen tegemoetkomen, met den op
zet aan de gemeentebesturen, behoudens de 
goedkeuring van de Kroon, over te laten een 
billijke regeling te ontwerpen; 

dat in de onderhavige verordening, gelijk de 
Raad van Beroep met juistheid heeft overwo
gen, als maatstaf der belasting ten aanzien 
van de verzekerde eigendommen is genomen 
het verzekerde bedrag - een der elementen 
van de verzekeringsovereenkomst - en als 
maatstaf voor de heffing van niet verzekerde 
eigendo=en de herbouwwaarde, terwijl be-
1 asti ngpl ichtig zijn zij, die krachtens recht van 
bezit of eenig ander zakelijk recht het genot 
hebben van die eigendommen; 

dat nu een dergelijke verordening, waarbij 
de belasting voor verzekerde goederen wordt 
geheven van de zakelijk rechthebbenden naar 
een aan de verzekering ontleende maatstaf en 
voor onverzekerde goederen een overeenkom
stige maatstaf is aangelegd, blijft binnen het 
kader van de belastingheffing, welke blijkens 
de voormelde parlementaire geschiedenis de 
wetgever op het oog heeft gehad; 

dat dit eenmaal vastgesteld zijnde het van 
geen beteekenis is, of de onderhavige heffing 
in meerdere of mindere mate de trekken van 
een belasting op gebouwde eigendommen wu 
vertoonen; 
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dat dus de eerste grief ongegrond is; 
0. dat ook de tweede grief faalt, daar de 

Raad van Beroep op goede gronden, waarmee 
de H. R. zich geheel vereenigt, heeft geoor
deeld, dat de verordening ook door de beper
king van de heffing tot onroerende goederen 
niet in strijd komt met art. 277 l der Ge
meentewet; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

13 Februari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Straatbelasting in de gemeente 
Nijmegen.) 

Nu het geheele perceel bij den aanvang 
van het heffingsjaar voor f 75 per maand 
verhuurd was, en het perceel in 1933 geen 
zes achtereenvolgende maanden ongebruikt 
is gebleven, heeft de R. v. B. wet noch 
verordening geschonden, door de huur
waarde a ldus te bepalen, dat deze voor het 
geheele perceel f 900 bedroeg. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassat ie van A. 

te B., tegen de uitspraak van den R aad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Arnhem 
van 28 Sept. 1934 betreffende zijnen aanslag 
in de Straatbelasting der gemeente Nijmegen 
over 1933; 

Gez ien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. Wijnveldt, .... tot verwerping van 
het beroep; 

0. dat de Verordening op de heffing eener 
belasting onder den naam "Straatbelasting" in 
de gemeente Nijmegen onder andere inhoudt 
de navolgende bepalingen: 

Art. 1. In deze Gemeente wordt eene belas
t ing, onder den naam van Straatbelasting, 
geheven wegens: 

a. gebouwde eigendommen en daarbij be
hoorende erven , die aan openbare straten of 
aan met een kunstverharding voorziene open
bare wegen in de Gemeente belenden of in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen zijn, 
mits aan die wegen door de Gemeente zorg 
wordt besteed voor verharding, verlichting en 
rioleering, of aan eene of meer dier voorzie
ningen. 

Art. 6. De belasting wordt berekend; 
A. Van de gebouwde eigendommen naar de 

huurwaarde. 
Voor onder normale omstandigheden ge

huurde perceelen wordt de huurwaarde gesteld 
op h et bedrag van den jaarlijkschen huurprijs 
volgens de overeenkomst, die in werking is 
bij het begin van het tijdvak, waarover de be
lasting wordt geheven . 

Onder huurprijs wordt verstaan het bedr1:1g 
aan geld, dat voor het gebruik moet worden 
betaald, of de geldswaarde van hetgeen in 
anderen vorm daarvoor moet worden geleverd, 
verhoogd met het bedrag of de geldswaarde 
van hetgeen ten gevolge van beding ten laste 
van den huurder is, doch zonder dat beding 
ten laste van den verhuurder zou zijn, waarbij 
echter de straatbelasting buiten aanmerking 
blijft, en verminderd met het bedrag of de 
geldswaarde van hetgeen ten gevolge van be
d ing ten laste van den verhuurder is, doch 

zonder dat beding ten laste van den huurder 
zou zijn. 

Weekhuur wordt tot jaarhuur herleid door 
vermen igvuldiging met 50. 

Als weekhuur wordt alleen aangemerkt de 
huur die wekelijks moet worden betaald vol
gens een overeenkomst, welke met de week 
eindigt. 

De huurwaarde van niet gehuurde perceelen 
en van perceelen, waarvan de huurprijs niet 
onder normale omstandigheden is bedongen , 
wordt bepaald door vergelijking met onder 
normale omstandigheden gehuurde perceelen, 
van dezelfde of meest nabijkomende soort en 
welke onder dezelfde of meest nabijkomende 
omstand igheden verkeeren. 

Wanneer de aard van een perceel deze ver
gelijking niet toelaat, wordt de huurwaarde 
gesteld op 7 ten honderd , berekend over de 
verkoopwaarde, of, indien deze niet is te be
palen, over een som, door vergelijking afge
leid uit de verkoopwaarde van andere percee
l en van dezelfde of meest nabij komende soort 
en welke onder dezelfde of meest nabijkomen
de omstandigheden verkeeren. 

De huurprijzen en huurwaarden der percee
len worden voor de berekening der belasting, 
zoo noodig, naar beneden a fgerond op het 
naastbijliggend veelvoud van f 10. 

Art. 9, eerste lid. Voor een gebouwd per
ceel, dat gedurende 6 of meer achtereenvol
gende maanden ongebruikt en onverhuurd is 
gebleven, wordt aan hem, die over dat ge
heele tijdvak daarvoor is aangeslagen, de be
l asting teruggegeven. ; 

0. dat belanghebbende in die belasting 
onder andere voor perceel no . ... L ange Hezel
straat werd aangeslagen naar eene huurwaar
de van f 990, door B. en W. nader vastgesteld 
op f 900 ; 

dat na reclame de Raad der gemeente Nij
megen de huurwaarde eveneens vaststelde op 
f 900; 

dat in beroep de Raad van Beroep de be
schikking van den gemeenteraad ten aanzien 
van het onderh avige perceel handhaafde, over
wegende, dat in verband met het feit, dat het 
geheele perceel bij den aanvang van het hef
fingsjaar voor f 75 per maand verhuurd was, 
de huurwaarde naar f 900 per jaar niet te 
hoog bepaald is, en dat, nu genoemd perceel 
in 1933 geene zes achtereenvol geode maanden 
ongebruikt is gebleven, geene ontheffing kan 
worden verleend; 

0. dat belanghebbende in cassatie bezwaren 
oppert tegen de in de Verordening omtrent 
deze belasting gegeven regeling, en op grond 
van de omstandigheid, dat h et perceel in 1933 
niet meer dan f 306 aan huu r heeft opgebracht, 
betoogt, dat de door B. en W. aangenomen 
huurwaa rde te hoog is; 

0. hieromtrent: 
dat, nu het geheele perceel bij den aanvang 

van het heffingsjaar voor f 75 per m aand ver
huurd was, en het perceel in 1933 geen zes 
achtereenvolgende maanden ongebruikt is ge
bleven, de Raad van Beroep wet noch veror
dening heeft geschonden, door de huurwaarde 
a ldus te bepalen, dat deze voor het perceel 
f 900 bedroeg; 

dat het middel derhalve faalt; 
Verwerpt het beroep. (W.) 
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14 Februari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Auteurswet 1912 artt. 5, 12.) 

Rechtb.: De componist heeft wel auteurs
rncht op het in de film opgenomen muziek
werk als "aparte compositie" , maar een 
overdracht van dat auteursrecht aan een 
ander kan het auteursrecht op de geluids
film, het verzamelwerk, niet schaden. Vor
dering van den gerechtigde op het auteurs
recht van de muziek tegen den vertooner 
van de geluidsfilm wegens schending van 
dat auteursrecht ontzegd. (Anders Kanton
gerecht Rott. 12 Jan. 1934 N. J. 1934, 418.) 

Hooge Raad: De stelling van de Rechtb., 
dat de maker van de geluidsfilm, aan het 
enkele feit, dat hij maker van het ver
zamelwerk is, het recht ontleent dit werk 
in het openbaar uit te voeren of door an
deren te laten uitvoeren, onverschillig, of 
de compon ist van de muziek wellicht vóór 
hij de opdracht van bedoelden maker 
kreeg, op rechtsgeldige wijze het auteurs
recht op de muziek-compositie aan een an
der had overgedragen, is niet juist. Hier
door heeft de Rechtbank geschonden art. 
5 lid 1 Auteurswet 1912, hetwelk, i.v. m. 
art. 1 dier wet, het auteursrecht van den 
maker van het verzamelwerk erkent, doch 
zulks· onverminderd het auteursrecht op 
ieder werk afzonderlijk, waaruit volgt, dat 
de Rechtb. niet onbeslist had mogen laten, 
of de componist, toen hij van den maker 
van het verzamelwerk de opdracht tot ver
vaardiging van de muziek ontving en aan
nam, zijn rechten op die compositie reeds 
aan eischer had overgedragen en had kun
nen overdragen. 

Anders Adv.-Gen. Wijnveldt, met betoog, 
dat, indien den rechtverkrijgenden van den 
componist eene actie toekwam tegen den 
maker van de geluidsfilm of diens recht
verkrijgenden, de rechten van den maker 
van een verzamelwerk vrijwel illusoir zou
den worden. 

De volgens het Duitsche recht rechtspersoon
lijkheid bezittende "Genossenschaft zur Ver
wertung Musikalischer Auffuehrungsrechte" 
(Gema), in liquidatie**, gevestigd te Berlijn
Charlottenburg, eischeres tot cassatie van een 
vonnis der Arr. -Rechtbank te Rotterdam d.d. 
27 Juni 1934, tusschen partijen gewezen, advo
caat Mr. F. J. de Jong, 

tegen: 
de N . V. Tuschinsky's Exploitatiemaatschappij, 
gevestigd te Rotterdam, verweerster in cas
satie, advocaat Mr. J. van Kuyk. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
In cassatie voert Gema thans als middel 

aan: ,,S. of v. t. van artt. 1, 2, 5, 10, 12, 13 
en 14 Auteurswet 1912, 

doordat de Rechtbank, na te hebben vast
gesteld, dat de door verweerster openbaar ge
maakte geluidsfilm is een verzamelwerk in 

** In het niet afgedrukte gedeelte van de 
Conclusie van den Adv.-Gen. staat achter 
,,Gema" vermeld: (gemachtigde "Buma"). 
Red. 

den in de eerste rechtsoverweging bedoelden 
zin, en dat de rechtsvoorganger van eischeres 
de maker is van een afzonderlijk daarin opge
nomen muziekwerk, en na te hebben vastge
steld , dat verweerster het recht tot openbaar
making van het venamelwerk heeft gehuurd 
van de rechtsopvolgster van den maker van 
dat verzamelwerk, heeft overwogen dat ver
weerster niet onrechtmatig heeft gehandeld 
door het publiek de geluidsfilm in beeld en 
klank te doen waarnemen, en op dien grond 
de vordering heeft ontzegd, 

ten onrechte en in strijd met de aangE!haalde 
wetsartikelen, daar het auteursrecht van den 
maker van een werk van letterkunde, weten
schap of kunst onverlet blijft, wanneer dit 
werk wordt overgenomen in een verzamelwerk 
in den door de Rechtbank bedoelden zin, waar
uit volgt, dat verweerster zich tegenover 
eischeres niet kan beroepen op rechten, die zij 
ontleent aan den maker van het verzamel
werk. 

Terwijl het in deze zaak slechts gaat over 
een gering geldelijk bedrag, is de beantwoor
ding der vraag, waarover het hier loopt van 
zeer groot a lgemeen belang tot vaststelling 
van de auteursrechten, welke de Nederland
sche wet aan den componist toekent. 

Die vraag is welke auteursrechten heeft de 
componist wanneer hij medewerkt aan het tot 
stand brengen van een geluidsf ilm. 

Het antwoord daarop zal afhangen van de 
feiten, waaruit de rechtsverhouding, waarin 
de componist staat dan zal moeten worden 
afgeleid, en nu zijn naar mijn gevoelen in het 
vonnis die feitelijke omstandigheden wel zeer 
onvolledig weergegeven. Zoo blijven b.v. par
tijen tot in hooger beroep toe, el kaar bestrij
den ten aanzien der vraag of Becce al dan 
niet in dienst van de Sokal de muziek bij de 
film heeft gecomponeerd, en heeft de Rechter 
een nader onderzoek niet ingesteld. Begrijp 
ik de procedure goed, dan heeft de strijd ge
loopen over de artt. 6 en 7 der Auteurswet 
1912, en heeft Tuschinsky het standpunt in
genomen, dat op grond dier bepalingen de 
componist geen afzonderlijk auteursrecht heeft. 
Zoo opgevat is de vijfde rechtsoverweging be
grijpelijk, waarbij de Rechtbank vaststelt, dat 
Becce op het afzonderlijk in de geluidsfilm 
opgenomen muziekwerk, als aparte compositie 
auteursrecht heeft. 

Dit feitelijk vaststaande, wordt ook begrij
pelijk dat de Rechtbank art. 5 der wet gaat 
toepassen, en - zij het ook zonder nader aan 
te geven hoe de overeenkomst tusschen de 
componist en de filmvervaardiger er uit ziet 
-, krachtens den algemeenen regel van dit 
art. 5, de geluidsfilm als een verzamelwerk 
beschouwende, als maker beschouwt, degene, 
onder wiens leiding en toezicht het gansche 
werk is tot stand gebracht. 

De redeneering wordt dan, dat de componist 
zijn auteursrecht heeft en houdt, wanneer het 
muziekwerk afzonderlijk wordt openbaar ge
maakt, doch dat degeen onder wiens leiding 
en toezicht de geluidsfilm, waarin die muziek 
krachtens overeenkomst met den componist is 
opgenomen, tot stand is gekomen, uitsluitend 
recht heeft op vertooning van de film. Bij die 
vertooning van het verzamelwerk door den 
samensteller of diens rechtverkrijgenden kan 
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de compon;st rechten niet meer doen geleien. 
De stelling van eischeres is, dat degene, die 

een verzamelwerk uitvoert, inbreuk maakt zoo
wel op het auteursrecht van den auteur van 
het verzamelwerk als op dat van de auteurs 
van de afzonderlijke werken, (wanneer hij niet 
van alle betrokkenen de daartoe vereischte 
vergunning heeft). Deze stelling is van verre 
strekking, en wordt niet alleen door de Gema 
c.q. Buma, maar ook door de Société des 
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, 
gewoonlijk Sacem genoemd, en het kartel van 
groote buitenlandsche auteursvereenigingen 
verdedigd. Zij meenen, dat de bioscooponder
nemer den filmverhuurder alleen betaalt voor 
het door dezen verschafte materiaal. den film
band dus, en dat het recht om dien filmband 
in het openbaar te vertoonen, waardoor de 
muziek ten gehoore wordt gebracht, slechts 
kan worden verkregen door afwnderlijk 
auteursrecht te betalen aan de componisten, 
wier muziek in de film is verwerkt. 

Ik ontleen deze mededeeling aan een kran
tenverslag van een vergadering van eder
landsche leden der Sacem gehouden op den 
dag, dat in de thans besproken zaak geple it 
werd. In die samenkomst werd nog medege
deeld, dat in Frankrijk en België de Rechter 
beslist heeft, dat afzonderlijke muziekauteurs
rechten betaald moeten worden, terwijl men 
in Egypte de sprekende film daarvan heeft 
vrijgesteld, mij overigens onbekende beslis
singen, waarop ik ook niet nader behoef in 
te gaan, omdat in deze zaak alleen de Neder
landsche wet van toepassing is. 

In haar algemeenheid zal de H. R. m.i. 
de vraag niet kunnen beantwoorden. Als vast
staand feit, waarover in cassatie verder niet 
te spreken valt, zegt de Rechtbank, dat een 
geluidsfilm een verzamelwerk is. Ik acht dit 
zeer betw istbaar, ten minste in den zin der 
Auteurswet 1912. De Rechtbank heeft dit ech
ter beslist, en moest dus ook dienovereenkom-
stig art. 5 der wet verder toepassen. . 

De Rechtbank heeft dan verder gezegd, zoo
als ik het vonnis lees, dat daarom het auteurs
recht voor het openbaar maken van dit ver
zamelwerk, berust bij den maker van de film 
en diens rechtverkrijgenden - zulks onver
minderd het auteursrecht op ieder werk af
zonderlijk, cl. w. z. volgens de vijfde over
weging, dat Becce op ,het muziekwerk als 
aparte compositie auteursrecht heeft. Tu
schinsky huurde het recht tot vertooning der 
geluidsfilm van de Universa! film Agency, 
welke op haar beurt het recht tot openbaar
making verworven had van de vervaardiger, 
Sokal, en handelde dus niet onrechtmatig. 

Eenmaal de fe itel ij ke voorstell ing der Recht
bank aanvaardend acht ik dit juist. Wel zij n 
dan de zesde en zevende overweging der Recht
bank overbodig, als niet passend in het sys
teem van het vonnis, en is de negende over
weging, welke een herhaling is van de woor
den van art. 5 lid 2 der wet in dit verband 
niet duid lijk, maar zulks brengt m. i. nog 
niet mede dat het m iddel juist zou zijn. 

Mijn meening is, dat een componist, die 
goedkeurt, dan een zijner werken in een ge
luidsfilm wordt opgenomen, daarmede zijn al
gemeen recht om te beletten dat anderen zijn 
product zonder toestemming openbaar maken, 

beperkt. a zijn schepping kan hij iedere 
openbaarmaking verbieden, keurt hij goed, 
dat zijn werk in de geluidsfi lm wordt opge
nomen, dan is hij daarmede een gedeelte van 
zijn recht kwijt aan den maker van die film 
en diens rechtverkrijgenden, al houdt hij ook 
zijn rechten op de uitvoering der compositie 
afzonderlijk. Het recht van den maker van 
een verzamelwerk zou anders tamelijk wel 
denkbeeldig worden. 

Ik ben dus van oordeel, dat het middel niet 
tot cassatie kan leiden en concludeer tot ver
werping van het beroep met veroordeeling van 
eischeres in de kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat ten deze blijkens het bestreden vonnis 

als vaststaande kan worden aangenomen: 
1°. dat de Sokal Film G. m. b. H. te Berlijn 

de maker is van de geluidsfilm "Das Blaue 
Licht", zijnde een verzamelwerk; 

2 °. dat zekere Becce te Berlijn de muziek 
voor die film in opdracht van Sokal heeft 
gecomponeerd; 

3 °. dat verweerster in cassatie (hierna te 
noemen Tuschinski) die geluidsfilm in het 
openbaar heeft vertoond na haar daartoe te 
hebben gehuurd van den rechtsopvolger van 
Sokal; 

0. dat eischeres in cassatie (hierna te noe
men Gema) van Tuschinski schadevergoeding 
heeft gevorderd, omdat Becce haar, Gema, het 
uitsluitend recht heeft overgedragen om de 
muziek, welke de genoemde film illustreert, 
in het openbaar uit te voeren en daarvoor 
aan derden toestemming te verleenen, welke 
toestemming Tuschinski noch van haar noch 
van haar daartoe gemachtigde heeft ver
kregen; 

0. dat Tuschinski daartegen heeft aange
voerd, dat Becce bij het ontvangen van de op
dracht eens en voor al ten behoeve van Sokal 
van al zijn uit de vertooning of geluidsvoort
brenging van die film voortspruitende auteurs
rechten heeft afstand gedaan of die rechten 
aan Sokal heeft overgedragen; 

0. dat de Kantonrechter te Rotterdam (12 
Jan. 1934 N. J . 1934, 418 Red.) den eisch 
heeft toegewezen, omdat hem gebleken was, 
dat Becce reeds in 1929 zijn rechten, waar
onder ook het in dit geding ter sprake zijnde, 
aan Gema had overgedragen en Tuschinski 
derhalve te vergeefs een beroep doet op . an 
Sokal overgedragen rechten; 

0. dat de Rechtbank dit vonnis heeft ver
nietigd en de vordering heeft ontzegd op over
weging, dat Becce wel op het afzonderlijk in 
de film opgenomen muziekwerk als "apar te 
compositie" auteursrecht heeft, maar dat "de 
vraag of Becce zijn auteursrecht op die com
positie reeds aan Gema kon overdragen, vóór
dat zij ontstaan was en of h ij dat recht over
gedragen heeft, geen beantwoording behoeft, 
omdat zulk een overdracht het auteursrecht. 
op de geluidsfilm, het verzamelwerk, niet wu 
kunnen schaden ; " 

0. dat tegen deze besl issing gericht is het 
cassatiemiddel, luidende: Zie Concl. Adv.
Gen. Wijnveldt; 

0. hieromtrent: 
dat op den voorgrond dient gesteld, dat de 

besl issing der Rechtbank aldus is te verstaan, 
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dat Sokal aan het enkele feit, dat zij de ma
ker van het verzamelwerk is, het recht ont
leent dit werk in het openbaar uit te voeren 
en door anderen te laten uitvoeren, onver
schillig of Becce wel! icht reeds, vóór hij de 
opdracht van Sokal kreeg, op rechtsgeldige 
wijze het auteursrecht op de hierbedoelde com
positie aan Gema had overgedragen; 

dat het middel terecht tegen deze stelling 
opkomt, daar de Rechtbank, aldus beslissende, 
heeft geschonden het l e lid van art. 5 der 
Auteurswet 1912, hetwelk in verband met art. 
1 dier wet het auteursrecht van den maker 
van het verzamelwerk erkent, doch zulks on
verminderd het auteursrecht op ieder werk 
afwnderlijk, waaruit volgt, dat de Rechtbank 
niet onbeslist had mogen laten, of Becce, toen 
hij de opdracht tot vervaardiging van de meer
bedoelde muziek kreeg en aannam, zijn rech
ten op die compositie reeds aan Gema had 
overgedragen en had kunnen overdragen, zoo
dat het vonnis niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Verwijst de zaak naar de Arrondissements

Rechtbank te Rotterdam, ten einde, met in
achtneming van dit arrest, verder te worden 
behandeld en beslist; (Salaris f 400 Red.). 

(N. J.) 

14 Februari 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art . . 103.) 

Aan de school besturen is de bes! issi ng 
overgelaten te bepalen, tot welk bedrag zij 
een voorschot van de gemeente wenschen 
te ontvangen, met slechts de · beperking tot 
ten hoogste 80 o/o der in het slot van het 
3e lid bedoelde uitgaven; uit deze beper
king kan niet worden afgeleid, dat de ge
meenteraad bevoegd zou zijn het voorschot 
op een lager percentage dan 80 te bepa
len. Bij de vaststelling van het voorschot 
behoort geen rekening te worden gehouden 
met het feit dat sinds het dienstjaar, waar
over de reken ing is gesloten, de vergoeding 
ingevolge art. 101 le en 9e lid zal dalen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

1. het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel te 
Haarlem, 2. het bestuur der Stichting " Noor
derkerk en School" te Haarlem, 3. het be
stuur van het Instituut "Oranje Nassau" te 
Haarlem, 4. het bestuur der Roomsch-Katho
lieke Jongensscholen voor Lager Onderwijs en 
Uitgebreid Lager Onderwijs te Haarlem; 5. 
het bestuur der Vereen.iging voor Lager en 
Meer Uitgebreid Lager Onderwijs op Gere
formeerden grondslag "Groen van Prinsterer" 
te Haarlem, en 6. het bestuur der Christelijke 
school tot opleiding voor Gymnasium en Mid
delbaar onderwijs en inrichting voor Meer Uit
gebreid Lager Onderwijs te Haarlem, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noord-Hol
land van 19 September 1934, N°. 203, tot 
ongegrondverklaring van hun beroep tegen 
het besluit van den raad der gemeente Haar
lem van 28 Februari 1934, N°. 16, houdende 
vaststelling van het voorschot, bedoeld in art. 
103, derde lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
waarop appell anten ten behoeve van de onder 

hun bestuur staande bijzondere lagere scholen 
over het jaar 1934 aanspraak kunnen maken; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
Januari 1935, N°. 56; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 
Februari 1935, N°. 2303, afdeeling Lagp,
Onderwijs; 

0. dat, nadat de raad der gemeP::;èe Haar
lem bij zijn besluit van 28 Februari 1934, N°. 
16, vastgesteld had het aan de bijwndere scho
len voor het jaar 1934 uit te keeren voorschot 
op de jaarlijksche vergoeding, als bedoeld in 
art. 101, le en 9e lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, een aantal schoolbesturen van deze be
slissing in beroep is gekomen bij Ged. Staten 
van Noord-Holland; 

dat dit college bij zijn besluit van 19 Sept. 
1934, N°. 203, dit beroep ongegrond heeft 
verklaard, daarbij overwegende, dat het be
zwaar van de appellanten tegen het bestreden 
raadsbesluit zich richt tegen het fe it, dat daar
bij het bedrag van het voorschot niet op het 
in art. 103, 3e lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 bedoelde maximum van 80 %, doch op 
60 o/o van de volgens die bepaling in aanmer
king komende kosten is vastgesteld ; dat bij 
het voormelde wetsvoorschrift aan den ge
meenteraad de verplichting wordt opgelegd 
ieder jaar in afwachting van de eindbeslissing 
omtrent het bedrag, over dat jaar verschul
digd, aan het schoolbestuur, indien het dit 
verwekt, een voorschot daarop tot "ten hoog
ste" tachtig ten honderd te verleenen van het
geen terzelfder zake voor de overeenkomstige 
openbare lagere scholen in die gemeente of in 
de gelijksoortige gemeente, bedoeld in het 4e 
lid van art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920, 
is uitgegeven over het laatste dienstjaar, waar
over de rekening is gesloten; dat uit de woor
den "ten hoogste" volgt, dat de gemeenteraad 
bevoegd is het voorschot op een lager percen
tage dan 80 van de bovenbedoelde uitgaven 
te bepalen; dat er in het onderhavige geval 
alle aanleiding bestaat het voorschot voor het 
jaai· 1934 tot een bedrag, overeenkomende met 
60 o/o van die uitgaven, toe te kennen; dat 
immers op grond van de bewoordingen der wet 
voor de berekening van dat voorschot de uit
gaven, geleden in de gemeenterekening over 
1929, tot grondslag moeten worden genomen, 
terwijl in de daarop volgende jaren op de 
kosten van het openbaar lager onderwijs in 
sterke mate is bezuinigd, zoodat, daar als ge- · 
volg daarvan de vergoed ing ex art. 101, le en 
9e lid, der wet over 1934 belangrijk lager zal 
zijn dan die, welke over 1929 is toegekend, 
uiteraard ook het voorschot op die vergoeding 
voor eerstgenoemd jaar tot een lager bedrag 
moet worden teruggebracht; 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen: het bestuur der Vereeniging tot 
stichting en instandhouding van scholen met 
den Bijbel te Haarlem, het bestuur der Stich
ting "Noorderkerk en School" te Haarlem, 
het bestuur van het Instituut "Oranje Nassau" 
te Haarlem, het bestuur der Roomsch-Katho
lieke Jongensscholen voor Lager Onderwijs en 
Uitgebreid Lager Onderwijs te Haarlem, het 
bestuur der Vereeniging voor Lager en Meer 
Uitgebreid Lager Onderwijs op Gereformeer-
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den grondslag "Groen van Prinsterer" te 
Haarlem, en het bestuur der Christelijke school' 
tot opleiding voor Gymnasium en Middelbaar 
Onderwijs en inrichting voor Meer Uitgebreid 
Lager Onderwijs te Haarlem, aanvoerende, dat 
uit de redactie van art. 103, 3e lid, der Lager
Onderwijs 1920 duidelijk blijkt, dat een school
bestuur, indien het een voorschot wenscht te 
ontvangen, het recht heeft zelf te bepalen, hoe 
groot dit voorschot moet zijn , met inacht
neming van een maximum van 80 % ; dat, 
indien de bepaling van het percentage van 
het voorschot van het gemeentebestuur afhing, 
dit de macht zou hebben het voorschot zoo 
laag te stellen, dat daardoor bovenbedoeld 
wetsartikel practisch buiten werking zou wor
den gesteld; dat, daar het naar de meeni ng 
van de school besturen derhalve vast staat, dat 
deze het recht hebben een voorschot te vragen 
van ten hoogste 80 % van de uitgaven bere
kend op grond van de laatst afgesloten jaar
rekening der gemeente, in de bezuinigingen, 
doorgevoerd in het jaar 1934, geen aanleiding 
bestaat dit recht te beknotten, temeer daar van 
eventueel teveel ontvangen bedragen later 
teruggave zal moeten geschieden; dat de 
choolbesturen bovendien willen opmerken, dat 

de gemeente Haarlem het voorschot telkens 
voor ¼ gedeelte uitbetaalt in het begin van 
het kwartaal, volgende op het kwartaal, waar
in de uitgaven gedaan werden ; dat de vergoe
ding door de gemeente Haarlem gegeven der
halve niets anders is dan een gedeeltelijke be
taling van reeds gedane uitgaven; dat in 
ieder geval de door de gemeente gevolgde 
practijk tengevolge heeft, dat de schoolbestu
ren in den loop van het kalenderjaar niet 
meer ontvangen dan ¾. gedeelte van het door 
de gemeente gegeven voorschot, zoodat rqet 
handhaving van de door de gemeente tot nu 
toe gevolgde betalingswijze, en vaststelling 
van het percentage op 80 %, door de gemeente 
in het kalenderjaar toch niet meer dan 60 % 
zou worden uitgekeerd en derhalve de over
weging van Ged. Staten, dat namelijk wegens 
de in sterke mate doorgevoerde bezuinigingen 
gedurende het jaar 1934, er a lle aanleiding 
bestaat om aan te nemen, dat de vergoeding, 
die berekend zal worden op grond van de uit
gaven over 1929, tot een lager bedrag moet 
worden teruggebracht, ten volle tot haar recht 
komt; 

0. dat krachtens art. 103, 3e lid, der Lager
Oi;tderwijswet 1920 de gemeenteraad ieder jaar 
in a fwachting van de eindbeslissing omtrent 
het bedrag, over dat jaar verschuldigd, aan 
het bestuur, indien het dit verzoekt, een voor
schot daarop verleent tot ten hoogste tachtig 
ten honderd van hetgeen terzelfder zake voor 
-de overeenkomstige openbare lagere scholen 
in die gemeente of in de gelijksoortige ge
meente, bedoeld in het vierde lid van art. 101, 
is uitgegeven over het laatste dienstjaar, waar
-over de rekening is gesloten; 

dat een redelijke, uit de strekking dezer be
paling voortvloeiende uitlegging medebrengt, 
dat aan de schoolbesturen de beslissing is over
gelaten te bepalen, tot welk bedrag zij een 
voo1·schot van de gemeente wenschen te ont
vangen met slechts deze beperking, dat dit 
voorschot ten hoogste tachtig ten honderd van 
<ie in het slot van het 3e lid van art. 103 der 

Lager-Onderwijswet 1920 bedoelde ui tgaven 
kan bedragen ; 

dat met name uit deze beperking niet kan 
worden afgeleid, woals dat door Ged. Staten 
wordt gedaan, dat de gemeenteraad bevoegd 
zou zijn het voorschot op een lager percentage 
dan 80 te bepalen; 

dat Ged. Staten ten slotte nog in dezen zin 
overwegen, dat, waar als gevolg van de sterke 
bezuiniging op de kosten van het openbaar 
lager onderwijs in de jaren na 1929 de ver
goeding ex art. 101 , le en 9e lid, der wet over 
1934 belangrijk lager zal zijn dan die, welke 
over 1929 is toegekend, uiteraard ook het voor
schot op die vergoeding over het eerstgenoem
de jaar, nu daarvoor de uitgaven over 1929 
als grondslag worden genomen, tot een lager 
bedrag moet worden teruggebracht; 

dat echter ook deze zienswijze niet juist kan 
worden geacht; 

dat immers, nu art. 10, 3e lid, der wet voor 
de bepaling van het bedrag van het voorschot 
zonder meer als grondslag aangeeft de uit
gaven voor de overeenkomstige lagere scholen 
over het laatste dienstjaar, waarover de reke
ning is gesloten, er geen aanleiding kan be
staan om daarnaast rekening te houden met 
het feit, dat sinds dat dienstjaar de vergoe
ding ingevolge art. 101, le en 9e lid, der La
ger-Onderwijswet 1920 zal dalen; 

dat het gemeentebestuur ten onrechte lagere 
bedragen dan het in art. 103, 3e lid, bedoelde 
maximum aan de schoolbesturen heeft toe
gekend; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noord-Holland van 19 
September 1934, N°. 203, en van het besluit 
van den raad der gemeente Haarlem van 28 
Februari 1934, N°. 16, te bepalen, dat de 
aan de voornoemde schoolbesturen over 1934 
te verleenen voorschotten behooren te worden 
vastgesteld op 80 % van de in art. 103, derde 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 genoemde 
uitgaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast enz. (A. B.) 

14 Februari 1935. UITSPRAAK van den 
Central en Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 Art. 58 le lid.) 

Agent van politie, tijdens verlofdagen 
buiten de gemeente ziek geworden zijnde, 
vraagt vergoeding voor te dezer zake ge
maakte en betaalde kosten voor genees
kundige hulp. 

Aan de verordening regelende de inrich
ting der gemeentepolitie, toekennende 
o. m. aan den agent vrije genees- en heel
kundige hulp en geneesmiddelen, kan wor
den ontleend een recht op vergoeding van 
kosten wegens geneeskundige hulp en ge
neesmiddelen, ter zake van ziekte, aan een 
agent van politie buiten de gemeente op
gekomen, óók indien die ziekte met de 
uitoefening van de dienstbetrekking geen 
verband houdt. 
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Uitspraak in zake: 
J. H. Th. K., wonende te Utrecht, klager, 

in persoon ter openbare terechtzitting versche
nen, bijgestaan door zijn raadsman Mr. C. 
Meyer, advocaat te H arderwijk, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
van Utrecht, vertegenwoordigd door den Bur
gemeester, verweerder, voor wien ter openbare 
terechtzitting a ls gemachtigde is opgetreden: 
Mejuffrouw Dr. M. A. Tellegen, referendaris 
ter gemeente-secretarie, wonende te Utrecht. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat a,angaat de f eiten van het twistgeding: 
0. dat klager d.d. 15 Mei 1934 tot Burge

meester en Wethouders van Utrecht een brief 
heeft gericht, welke o. a. het volgende in
houdt: 

" Hij was gedurende enkele dagen vrij van 
dienst, t.w. van Vrijdag 20 April tot Maan
dag 23 April, welke dagen hij doorbracht in 
de gemeente Schermerhorn. 

Op Zondag 22 April werd hij dusdanig on
gesteld, dat hij naar bed moest en den daarop 
volgenden morgen was er aanmerkelijke tem
peratum·verhooging, zoodat Dr. Hidde He
ringa uit Stompetoren ontboden werd, die een 
aanval van griep constateerde en hem beval in 
bed te blijven, waarna genoemde arts persoon
lijk de afdeel ing Verkeerswezen der Utrecht
sche Politie telefonisch van het een en ander 
in kennis heeft gesteld. 

Ondergeteekende is tot en met 7 Mei 1934 
onder behandeling van meergenoemde arts 
geweest en heeft op Dinsdag 8 Mei 1934 zijn 
diensten in de gemeente Utrecht hervat. 

Hij komt thans beleefd tot U met het ver
zoek restitutie te mogen ontvangen van de 
door hem betaal de doktersrekening ad f ll. 

Door hem is overleg gepleegd met zijn supe
rieuren, die hem de raad gegeven hebben zich 
schriftelijk tot U te wenden. 

De door hem betaalde doktersrekening wordt 
hierbij door hem overgelegd." ; 

0 . dat Burgemeester en Wethouders van 
Utrecht hem d.d. 18 Juni 1934 hebben geant
woord: 

,.Naar aanleiding van bovenvermelden brief 
deelen wij U mede, dat wij hebben bepaald, 
dat ingeval van ziekte of ongeval van politie
personeel buiten de Gemeente slechts vergoe
ding van daaruit voortvloeiende kosten zal 
p laats vinden, indien de ziekte of het ongeval 
verband houdt met de uitoefening van de 
dienstbetrekking. Aangezien dat bij U niet het 
geval was, hebben wij afwijzend op Uw ver
zoek bes! ist. 

De overgelegde kwitantie gaat hierbij 
terug."; 

0. dat de Raad van Beroep voor het per
soneel der politie te Utrecht bij uitspraak, 
,,•p]ke 17 November 1934 defini tief door den 
Voorzitter van dien Raad is vastgesteld, het 
door klager aangevallen beslui t van Burge
meester en Wethouders van Utrecht, hem 
medegedeeld bij brief van 18 Juni 1934, nr. 
284/24 M. A., heeft geoordeeld te zijn geno
men in overeenstemming met de de daarop 
toepasselijke wettelijke bepalingen; 

L. 1935. 

0. dat klager van deze uitspraak tijdig is 
gekomen in beroep, bij klaagschrift op de 
daarbij aangevoerde gronden verzoekende, dat 
deze Raad voormelde uitspraak zal nietig ver
klaren en opnieuw rechtdoende, het besluit 
van Burgemeester en Wethouders der ge
meente Utrecht, aan klager medegedeeld bij 
brief van 18 Juni 1934, n°. 284/24 M . A., zal 
nietig verklaren; 

In ,·echte: 
0. dat krachtens het bepaalde bij art. 58, 

lid 1, dei' Ambtenarenwet 1929 het bestreden 
besluit slechts kan worden aangevochten op 
dezen grond, dat het feitelijk of rechtens zou 
strijden met de toepasselijke a lgemeen ver
bindende voorschriften, of dat Burgemeester 
en Wethouders van Utrecht bij het nemen van 
dat besluit van hunne bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik zouden hebben gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven; 

0. dat klager niet heeft beweerd en dezen 
Raad niet is gebleken, dat het in de vorige 
rechtsoverweging laatstelijk genoemde geval 
ten deze aanwezig is; 

0. dat alsnu nog de vraag moet worden be
antwoord, of het bestreden beslui t feitelijk of 
rechtens strijd t met de toepasselijke a lgemeen 
verbindende voorschriften ; 

0 . dat deze Raad op grond van den inhoud 
der ged ingstukken a ls vaststaande aanneemt, 
dat klager van Vrijdag 20 April tot Maandag 
23 April 1934 "vrij van dienst had" en deze 
dagen wilde doorbrengen in de gemeente 
Schermerhorn; dat hij a ldaar op Zondag 22 
April 1934 in die mate ongesteld is geworden, 
dat hij naar bed moest; dat hij den volgenden 
morgen een aanmerkel ijke temperatuursver
hooging had; dat de arts H. Heringa uit 
Stompetoren een aanval van griep consta
teerde en hem beval in bed te blijven; dat 
genoemde arts persoonlijk de afdeeling Ver
keerswezen der Utrechtsche politie telefonisch 
van een en ander in kennis heeft gesteld; dat 
klager tot en met 7 Mei 1934 onder behande
ling , van genoemden arts is geweest en op 
Dinsdag 8 M ei 1934 zijn dienst heeft hei-vat; 
dat hij aan dien arts "voor geneeskundige be
handeling en geleverde geneesmiddelen in 
1934, 23 April-7 Mei 1934" heeft betaald f 11; 

0 . dat volgens art. 1 der bij raadsbesluit van 
11 Juni 1914 vastgestelde Verordening, rege
lende den gemeentelijken geneeskundigen en 
gezondheidsdienst - voor zoover dat artikel 
ten deze van belang is - aan den gemeente
lijken geneeskundigen en gezondheidsdienst is 
opgedragen o. a . de zorg voor alle van ge
meentewege te verstrekken geneeskund ige 
hulp, met uitzondering van die aan in zieken
inrichtingen verpleegden; 

0 . dat art. 7 der bij raadsbesluit van 9 No
vember 1917 vastgestelde Verordening, rege
lende de inrichting der gemeentepolitie - zoo
als dat artikel bij latere raadsbesluiten is ge
wijzi gd - lui dt: 

"1. Van de ambtenaren en beambten der 
politie genieten de hieronder vermelden de na 
te noemen emolumenten en vergoedingen: 

a. vrije won ing en vrij vuur: 
concierge. 

b. vrije genees- en heelkundige hulp en ge
neesmiddelen: 

6 
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hoofdcommissaris, 
commissaris van politie, 
vrouwelijke politie-assistente. 

c. vrije genees- en heelkundige hulp en ge-
neesmiddelen en vrije ·uniformkleed ing: 

1. hoofdinspecteur, 
2. inspecteur lste klasse, 
3. inspecteur 2de ki asse, 
4. adjunct-inspecteur, 
5. brigadier, 
6. hoofdagent, 
7. agent. 
2. Jaarlijks wordt voor uniformkleeding be

schikbaar gesteld voor ieder der onder 1-4 
genoemden f 195 en voor ieder der onder 5-7 
genoemden f 125. 

Ter vergoeding voor de eer te aanschaffing 
wordt aan ieder der onder 1-4 genoemden 
bovendien uitgekeerd een bedrag van f 195. 

3. De regelen voor het verstrekken der 
uniformkleeding aan de brigadiers, hoofd
agenten en agenten worden door Burgemeester 
en Wethouders vastgesteld. Daarbij wordt in 
acht genomen, dat aan hen, die minder dan 
het beschikbaar gestelde bedrag behoeven, het 
overschietende in geld kan worden uitbetaald 
en dat desnoodig, ter betaling der boven
kleeding, korting op de bezoldiging kan wor
den opgelegd. 

Aan de ambtenaren en beambten, die het 
hun toebehoorend r ijwiel in dienst der Ge
m ente gebruiken, kan door Burgemeester en 
Wethouders eene jaarlijksche vergoeding wor
den ~erleend tot een maximum van f 50 per 
Jaar. ; 

0 . dat de gemeentelijke Raad van Beroep 
voor het personeel der poli tie van oordeel is, 
dat de omvang van de genee kundige hul p, 
bedoeld in art. 7 voormeld, o. a. wordt be
heerscht door de boven aangehaalde bepaling 
van art. 1 der Verordening, regelende den 
gpmeentelijken geneeskundigen en gezond
heidsdienst; 

0. dat deze Raad die zienswijze echter niet 
kan onderschrijven, omdat hij geen grond aan
wezig acht, waarop zou kunnen worden aan
genomen, dat de laatstgenoemde Verordening 
van hooger orde zou wezen dan de Verorde
ning, regelende de inrichting der gemeente
politie, en met name de stelling verwerpt, dat 
de omschrijving van den aard en den omvang 
van den gemeentelijken geneeskundigen en 
gezondheidsdienst in de verordening, welke 
d ien dienst regelt, van beslissende beteekenis 
zou zijn voor de bepaling van den omvang 
van de vrije geneeskundig& hulp, in art. 7 der 
Verordening, regelende de inrichting der ge. 
meentepol i tie, genoemd; 

0. dat de zienswijze van den gemeentelijken 
Raad van Beroep voor het personeel der poli
tie ook niet wordt gedeeld door Burgemeester 
en \Vethouders van Utrecht, die immers -
hoewel zij ten deze si echts bevoegd zijn uit
voering en niet uitbreiding te geven aan het 
bepaalde in art. 7 der Verordening, regelende 
de inrichting der gemeentepolitie - blijkens 
het bestreden besluit van oordeel zijn, dat 
meergenoemd art. 7 geensz ins, ingeval van 
ziekte of ongeval van pol itiepersoneel buiten 
de gemeente Utrecht, vergoeding van daaruit 
voortvloeiende kosten steeds uitsluit; 

0 . dat in meergenoemd art. 7 echter geen 

enkele grond is te vinden, die zou rechtvaar
digen aan te nemen, dat het artikel wel genot 
van vergoeding van kosten wegens geneeskun
d ige hulp toekent ter zake van ziekte van een 
agent van politie, buiten de gemeente opge
komen, indien die ziekte verband houdt met 
de uitoefening van de dienstbetrekking, doch 
dat genot onthoudt, indien d ie ziekte met de 
uitoefening van de dienstbetrekking niet ver
band houdt; 

0. dat, integendeel, moet worden aange
nomen, dat ook in het laatstgenoemde geva l 
aan de bepaling van bovengenoema art. 7 
recht kan worden ontleend op vergoeding van 
kosten wegens geneeskundige hulp en genees
middelen; 

0. dat derhalve de uitspraak van den ge
meentelijken Raad van Beroep voor het per
soneel der politie, alsmede het besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Utrecht van 
18 Juni 1934, nr. 284/24 M. A., moeten wor
den nietig verklaard en, aangezien het door 
klager in het onderhavige geval betaalde be
drag geenszins als buitensporig kan worden 
aangemerkt, verweerder hem dat bedrag moet 
vergoeden; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart de uitspraak, waarvan beroep, 

nietig; 
Verklaart het bestreden besluit van Burge

meester en Wethouders · van Utrecht van 18 
Juni 1934, nr. 284/24 M. A., nietig; 

Verstaat, dat Burgemeester en Wethouders 
van Utrecht aan klager moeten doen uitbe
talen een bedrag van elf gulden, ter vergoe
ding van kosten, wegens geneeskundige bc
handel ing en geneesmiddelen, door hem ge
maakt ter zake van zijn ziekte van 23 April 
tot en met 7 Mei 1934. 

(A. B.) 

16 Februari 1935. KONINKLIJ K BESLUIT. 
(Woningwet art. 2. ) 

Terecht hebben Ged. Staten goedgekeurd 
een raadsbesluit tot vaststell ing van een 
voorgevelrooilijn, nu moet worden aange
nomen dat het noodig is dat de onder
havige weg de voorgeschreven breedte ver
krijgt, appellante niet aannemelijk heeft 
gemaakt dat zij als gevolg van de roo il ijn 
schade zou ondervinden van zoodanige be
teekenis, dat het gerechtvaardigd zou zijn 
die lijn te haren behoeve te verleggen, en 
zij evenmin aannemelijk heeft gemaakt, 
dat in dit geval schadeloosstell ing of ont
eigening had behooren plaats te vinden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de N. V. ,,Hou-Vast", Maatschappij tot Ex
ploitatie van Onroerende Goederen, te Leiden, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 17 October 1933, waarbij is goed
gekeurd een besluit van den raad van Rijs
wijk (Z.H.), houdende vaststelling van voor
gevelrooilijnen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 20 Juni 1934, n°. 356 en 30 J anuari 1935, 
n°. 356(1934)/15; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 13 Februari 1935, n°. 1186 
M}P.B.R. , Afd. Volksgezondheid; 

0. dat de raad der gemeente Rijswijk (Z.H.) 
bij besluit van 4 Maart 1933, gewijzigd bij 
besluit van 18 September 1933, heeft bepaald, 
dat voor woningen en andere gebouwen aan 
den Kleiweg (gedeeltelijk), den Langen Klei
weg (gedeeltelijk), den Schaapweg en den 
Van-Vredenburchweg (gedeeltelijk) zullen gel
den de voorgevelrooilijnen, welke op de bij 
dit besluit behoorende kaart zijn aangegeven; 

dat daarbij de raad o. a. ten aanzien van 
een ter zake door de N. V. ,,Hou-Vast", 
Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende 
Goederen, gevestigd te Leiden, ingediend be
zwaarschrift heeft overwogen, dat de meening 
van de adressante, als zouden hare ten Zuid
westen van den langen Kleiweg gelegen ter
reinen door de ontworpen voorgevelrooilijn 
hunne waarde als bouwterrein verliezen, niet 
juist is, daarop deze gronden nog zeer wel 
woningen en andere gebouwen kunnen worden 
gebouwd; dat weliswaar eene intensieve en 
aaneengesloten bebouwing, als in de kom der 
gemeente voorkomt, niet mogelijk is, doch eene 
dergelijke bebouwing in dit deel der gemeente, 
waarvoor geen uitbreidingsplan is vastgesteld 
en dat niet aan het straten- en rioleeringsnet 
is aangesloten, ook niet wu worden toege
laten; dat overigens gronden hunne waarde 
a ls bouwterrein volstrekt niet inboeten, wan
neer zij , hoewel op zichzelf mogelijk van. on
voldoende diepte wordend, voor achtergelegen 
gronden den toegang tot den weg vormen; 
dat eene verkleining van den afstand tusschen 
de voorgevelrooilijnen van den Langen Klei 
weg niet 1·aadzaam is, daar deze weg voor 
doorgaand verkeer van belang moet worden 
geacht en een weg van 30 meter breedte met 
ter weerszijden voortuinen ter diepte van 10 
meter geen overdreven eisch kan worden ge
noemd; dat verlegging van de rooilijnen in 
Noordoostel ijke richting, woals door de adres
sante subsidiair gevraagd, bezwaar ontmoet, 
daar dit ten gevolge wu hebben, dat de las
ten, welke uit het leggen der voorgevelrooi
lijnen voortvloeien, ongelijkmatig op de eige
naars der gronden ter weerszijden van den 
weg zouden komen te drukken; dat ten slotte 
adressantes meening, als wu het onderhavige 
besluit strijdig zijn met de wet, onjuist is; dat 
toch art. 77 onder 5° der Onteigeningswet be
trekking heeft op besluiten ter verkrijging 
van de beschikking over eigendommen, waar
toe het onderhavige besluit niet behoort, en 
dat voor aankoop of onteigening van hare 
gronden geen reden bestaat, daar si echts een 
ger ing deel dier gronden - veel minder dan 
een derde gedeelte - voor straat wordt be
stemd; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van 17 October 1933, G.S. n° . 250, het 
vorengenoemde raadsbesluit hebben goedge
keurd, daarbij o. a. overwegende, dat hun 
college ten aanzien van de ingediende bezwa
ren zich vereenigt met de weerlegging daar
van in het onderwerpelijke raadsbesluit; dat 
de bevoegdheid van het gemeentebestuur om 
in verband met de vaststelling van eene voor
gevelrooilijn onteigening te verzoeken van de 
door de rooilijn getroffen gronden, niet mede-

brengt, dat van die bevoegdheid steeds ge
bruik moet worden gemaakt of dat elke 
schade, als gevolg van die vaststelling te 
lijden, moet worden vergoed; 

dat van dit besluit van Geel . Staten de N.V. 
"Hou-Vast", voornoemd bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat zij eigenares is van 
de aan den Langen Kle iweg onder Rij swijk 
gelegen perceelen, kadastraal aldaar bekend 
in Sectie H nummer 2, groot 1 ha, 52 a, 30 ca; 
en nummer 382, groot 1 ha, 69 a, 60 ca, welke 
perceel en onbetwist zijn bouwterrein; dat het 
hier betreft een rooilijnbesluit, genomen in 
het bijzonder tot vaststelling van voorgevel
rooilijnen, en wel aan den Langen Kleiweg 
zoodanig, dat van haar aan dien weg gelegen 
perceelen, welke afwisselend eene diepte heb
ben van 40- 30 meter, eene strook ter diepte 
van afwisselend 20 tot 18 meter door die voor
gevelrooilijn wordt afgesneden, en er dus niet 
meer dan eene strook van 20-12 meter diepte 
overblijft, welke bij het bouwen van woningen 
of andere gebouwen niet mag worden over
schreden aan de wegzijde en het hierdoor vast
sta a t, dat - al wu minder clan één derde ge
deelte van hare daar gelegen gronden voor 
straat worden bestemd - veel meer dan één 
derde gedeelte van die gronden, als gevolg 
van die al dus vastgestelde voorgevelrooilijn, 
niet zal mogen worden bebouwd, en het ge
deelte, dat overblijft, niet zal kunnen worden 
bebouwd, omdat het voor elk daar ter plaa tse 
in aanmerking komend woningtype eene te 
geringe diepte heeft; dat op deze wijze aan 
de wet eene uitvoering wordt gegeven, welke 
niet slechts met de bedoeling, maar ook met 
de billijkheid en redelijkheid in strijd is; dat 
de inlassching in 1931 in art. 77, 5°, der Ont
eigeningswet van de woorden: ,,in verband 
met de vaststelling van een voorgevelrooilijn" 
de strekking heeft gehad om, als het die vast
stelling geldt, voor de gemeenten onteigening 
mogelijk te maken, zonder de als regel ver
eiscbte verklaring bij de wet, dat het alge
meen nut de onteigening vordert; dat het ver
laten van dezen aangegeven weg der ont
eigening, ten einde vrij te blijven ook van 
het andere grondwettelijk beding: ,,tegen 
vooraf genoten of vooraf verzekerde schade
loosstelling", als willekeur mag worden aan
gemerkt; dat art. 35, sub 2, der Woningwet 
bij een bouwverbod voorschrijft het doen van 
mecledeeling van de redenen, waarom niet tot 
aankoop of onteigening wordt overgegaan, 
indien dat verbod meer clan één derde gedeelte 
van iemands grond betreft; dat bij de door de 
gemeente Rijswijk nu gevolgde gedragslijn de 
wetswijziging van 1931 ten gevolge zou heb
ben, dat, waar tevoren wèl een bouwverbod, 
maar niet eene vaststelling van rooilijnen het 
gebruik van bouwgrond overeenkomstig des
zelfs bestemming kon verhinderen (tenzij aan
koop of onteigening plaats vond), voortaan 
die vaststelling van rooilijnen dat gebruik van 
bouwgrond over een onbeperkt oppervlak er 
van onmogelijk kan maken zonder eenige me
dedeeling, a ls bij een bouwverbod vereischt, 
en zonder dat eenige vergoeding verschuldigd 
zal zijn; dat door eene wijziging der voor
gestelde rooilijn het aan haar berokkenen van 
ernstige schade ronder bezwaar kan worden 
voorkomen door vermindering van den af-
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stand van 50 meter tusschen de voorgevelrooi
lijn aan de zijde van den Langen Kleiweg, 
waar hare bovenvermelde perceelen gelegen 
zijn, en aan de overzijde van dien weg, en 
subsidiair door het verleggen van die beide 
voorgevelrooilijnen in oordelijke richting 
met 10 meter; dat tusschen de beide voor
gevelrooilijnen een afstand van 30 meter, alzoo 
van nog 71/2 meter van eiken der beide buiten
kanten van den weg af, ruimschoots voldoen
de is; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken, mede in verband met het ambtsbericht 
van den Hoofdingenieur-Directeur van den 
Rijkswaterstaat in de directie Zuid-Holland 
en Utrecht en den Hoofdingenieur-Directeur 
van den Rijkswaterstaat in de directie Wegen
verbetering, nader ingewonnen naar aanlei
ding van een schrijven van de Afdeeling van 
den R aad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, moet worden aangenomen, dat het 
voor het doorgaand verkeer en met het oog op 
latere uitbreiding van Rijswijk noodzakelijk is, 
dat de L ange Kleiweg eene breedte verkrijgt 
van 30 m met ter weerszijden voortuinen ter 
diepte van 10 m; 

dat de appellante niet heeft aannemelijk 
gemaakt, dat zij ten gevolge van het daartoe 
vaststellen van de rooilijn langs dien weg 
schade wu ondervinden van zoodanige betee
kenis, dat het gerechtvaardigd wu zijn die 
lijn te haren behoeve te verleggen; 

dat immers in den eerstkomenden tijd van 
eene bebouwing aan den genoemden weg, 
welke nog niet behoorlijk aangelegd en van 
rioleering voorzien is, in verband met de 
bouwverordening van Rijswijk, welke het bou
wen aan dergelijke wegen verbiedt, geen 
sprake kan zijn; 

dat in eene verdere ooekomst mag worden 
verwacht, dat het onderhavige terrein, dat in 
een uitbreidingsplan zal moeten worden opge
nomen, deel zal uitmaken van een normaal 
bouwblok, hetwelk te Rijswijk als regel eene 
diepte van 60 m heeft, en het voor de hand 
ligt, dat de eigenaren zich dan voor zoo ver 
noodig met elkaar zullen verstaan over eene 
betere verkaveling, ten einde de vereischte 
diepte voor hunne gronden te verkrijgen; 

dat, wat hiervan moge zijn, in ieder geval 
de vraag, of niet door versmalling van de 
voorgenomen breedte van den bovenvermelden 
weg en/of vermindering van de geprojecteerde 
diepte der voortuintjes dan wel door verleg
ging van den weg in Noordelijke richting, 
mede op grond van het ten verweke van de 
bovengenoemde Afdeel ing nader overgelegde 
ambtsbericht ontkennend moet wo1·den beant
woord, aangezien versmalling van dezen ver
keersweg juist ter plaatse, waar het eerst be
bouwing is geprojecteerd, niet wenschelijk is, 
terwijl uit stedebouwkundig oogpunt bij eene 
wegbreedte van 30 m en open bebouwing een 
rooilijnafstand van ± 10 m noodzakelijk moet 
worden geacht en eindelijk verlegging van 
den weg in Noordelijke richting, welke ver
legging a lleen ter plaatse der voorgenomen 
bebouwing wu geschieden, onraadzaam is, 
omdat daardoor een voor het verkeer hinder
lijke S-bocht in de as van den weg wu komen; 

dat de appellante nog een beroep heeft ge
daan op art. 77, 5°, der Onteigeningswet en 

art. 35, tweede lid, der Woningwet, welke 
bepalingen eene aanwijzing wuden vormen, 
dat het raadsbesluit oot vaststelling van de 
rooilijn met de bedoeling van den wetgever 
niet vereerugbaar is, doch dat zij er niet in 
geslaagd is, de juistheid van die bewering 
aan te toonen, en zij met name niet aanne
melijk heeft gemaakt, dat in dit geval schade
loosstelling of onteigening had behooren 
plaats te vinden; 

dat onder de bovenvermelde omstandigheden 
Ged. Staten het raadsbesluit terecht hebben 
goedgekeurd ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A.B.) 

18 Febr-uari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wapenwet art. 1.) 

De Rechtb. is op grond van bezichti
ging t. t. in appèl van het mes, een z.g. 
padvindersmes, van oordeel, dat dit niet 
is een dolkmes, omdat de punt niet in de 
as ligt en het niet tweesnijdend is. Voorts 
overweegt de Rechtb., dat verd. evenm in 
een wapen in den zin van de Wapenwet 
1890 bij zich heeft gehad; dat n.l. aan
genomen moet worden, dat bij gemelde 
wet niet bedoeld is om onder de verbods
bepaling van art. 1 te doen vallen per
sonen als padvinders, die een mes als het 
onderhavige bij zich hebben om daarmee 
- gelijk ook verd. deed - vreedzame pad
vinderswerkzaamheden te verrichten; zijn
de het niet juist geëigend voor het ge
bruik als wapen. 

Het is niet gebleken, dat de Rechtb. aan 
het woord "wapen" een andere beteekenis 
heeft gehecht dan in genoemd artikel be
doeld. Uit de overwegingen der Rechtb. 
blijkt niet, dat zij voor de beoordeeling 
van de vraag, of gereq. een "wapen" bij 
zich had, op zioh zelf gewicht heeft toe
gekend aan de vreedzame bedoeling van 
dezen bepaalden individueelen drager. In 
ieder geval kunnen de overige gronden, 
welke geheel zijn ontleend aan de objec
tieve e igenschappen van een z.g. padvin
dersmes , de beslissing, dat zulk een mes 
geen "wapen" is in den zin der wet, zeer 
zeker dragen. 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de Recht
bank te Haarlem, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van gemel de Rechtbank van 25 
Oct. 1934, waarbij in hooger beroep, met ver
nietiging van een door het Kantongerecht te 
Haarlem mondeling gewezen vonnis van 9 
Juli 1934, de gerequireerde W. J . D., van het 
hem ten laste gelegde is vrijgesproken; 

Conclusie van den Adv.-Gen . van Lier. 

Gerequireerde had zich in hooger beroep 
voor de Rechtbank te Haarlem te verantwoor
den ter zake dat hij op 19 Mei 1934 des na
middags omstreeks te 4.45 uur in de Gemeente 
Heemskerk op den openbaren weg, Rijksstraat
weg, een dolkmes althans een wapen, bij zich 
heeft gehad. 
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Met vernietiging van de in eersten aanleg 
gegeven uitspraak, overwoog de R echtbank 
dat de Rechtbank op grond van de bezichti 
ging van het als stuk van overtuiging ter te
rechtzitting in hooger beroep aanwezig mes, 
een z.g . padvindersmes, van oordeel is, dat dit 
niet is een dolkmes, omdat de punt niet in 
de as ligt en het niet tweesnijdend is; 

dat verdachte evenmin een wapen in den 
zin der Wapenwet van 9 Mei 1890 S. 81 bij 
zich heeft gehad; dat n.l. aangenomen moet 
worden, dat bij gemelde wet niet bedoeld is 
om onder de verbodsbepaling van art. 1 te 
doen vallen personen als padvinders, die een 
mes als het onderhavige bij zich hebben om 
daarmee - gelijk ook verdachte opgeeft -
vreedzame padvinderswerkzaamheden te ver
richten, b.v. het te gebruiken voor verschil 
lende doeleinden bij kampeeren, waartoe het 
bezichtigde mes, naar de Rechtbank voorkomt, 
speciaal geschikt is; zijnde het niet juist ge
eigend voor het gebruik a ls wapen. 

De Rechtbank verklaarde niet bewezen het
geen verdachte te laste was gelegd en sprak 
hem daarvan vrij. 

De Heer requirant heeft zich tegen deze uit
spraak voorzien in cassatie en stelt als mid
del: S. of v. t. van art. 1 der Wet van 9 Mei 
1890 S. 81 (zooals deze wet thans luidt) , en 
van de artt. 350, 352, 415 en 425 Sv., doordat 
de Rechtbank, terecht aannemende, dat met 
"wapen" in de telastelegging is bedoeld een 
wapen in den zin van genoemd artikel 1, dat 
begrip te eng beeft opgevat. 

Blijkens de gegeven toelichting wordt er 
bezwaar tegen gemaakt, dat de Rechtbank bij 
de beslissing niet a lleen heeft in aanmerking 
genomen de eigenschappen van het voorwerp 
zelf, maar ook ten onrechte gelet heeft op de 
reden waarom gerequireerde het voorwerp bij 
zich had; en ook geldt het bezwaar de over
weging, dat het door de Rechtbank bezich
t igde mes speciaal geschikt is om te gebrui
ken om vreedzame padvinderswerkzaamhe
den te verrichten, b.v. het te gebruiken voor 
verschillende doeleinden bij kampeeren en 
niet juist geëigend voor het gebruik als 
wapen. Deze omstandigheid zou niet uitsluiten, 
dat het voorwerp een "wapen" zou zijn. 

Het beroep in cassatie is onbeperkt inge
steld ; voorzoover bes! ist werd, dat het mes 
niet is een dolkmes acht ik de uitspraak van 
zuiver feitelijken aard, waartegen art. 430 Sv. 
een beroep in cassatie niet toelaat. De aange
voerde grieven betreffen ook a lleen de bes! is
sing omtrent het subsidiair ten laste gelegde, 
n.l., dat het padvindersmes geen "wapen" is 
in den zin van art. 1 der gewijzigde Wet van 
9 Mei 1890 S. 81. De beantwoording van de 
vraag of het oordeel van de Rechtbank hier
omtrent juist is te achten, is afhankelijk van 
de beteekenis, welke aan het begrip "wapen" 
in art. 1 is toe te kennen. De beslissing op 
dit punt is alzoo gegrond op een rechtskundige 
beschouwing en de gegeven vrijspraak hierom
trent acht ik derhalve een zoodanige vrij
spraak, waartegen het beroep in cassatie niet 
is uitgesloten. 

Blijkens het bij de totstandkoming der wet 
gewisselde stukken (Bijl. Hand. 2e Kamer 
1888/9 n°. 111, 1-3) heeft de bedoeling voor
gezeten in art. 1 geen definitie voor het be-

grip "wapen" te geven en aan de beoordeeling 
des rechters over te laten wat als wapen moet 
worden beschouwd. De Regeering gaf te ken
nen (Mem. v. Antw.), dat hare bedoeling geen 
andere was dan dat het voorwerp het karak
ter van wapen draagt, en dat wat dat ka
rakter betreft heet voorwerp kan worden ge
assimileerd aan een der in lid 2 opgenomen 
rubrieken. De Rechtbank heeft nu omtrent het 
karakter van het meerbedoelde mes in aan
merking genomen, dat de padvinders een mes 
als het onderhavige bij ziëh hebben om daar
mede vreedzame padvinderswerkzaamheden te 
verrichten, b.v. het te gebruiken voor ver
sch illende doeleinden bij kampeeren, waartoe 
het bezichtigde mes, naar der Rechtbank voor
komt, speciaal geschikt is, terwijl de Recht
bank hieraan toevoegt, dat het niet juist ge
eigend is voor gebruik als wapen. 

De Rechtbank heeft zich er a lzoo rekenschap 
van gegeven, welke het karakter van het voor
werp was . Door hierbij tevens te letten op de 
reden , waarom de drager het bij zich had werd 
niet gehandeld in strijd met art. 1; integen
deel het gebruik waartoe kennelijk het voor
werp bestemd is, zal voor den rechter een 
deugdelijke aanwijzing kunnen zijn bij het 
bepalen van het karakter van het voorwerp. 
Ook met de aangevoerde grief, dat a l zou het 
mes "niet juist geëigend zijn" voor het ge
bruik ·als wapen, het desniettemin een "wa
pen" zou zijn, kan ik niet meegaan. Het is 
toch voor de uitlegging van art. 1 niet de 
vraag, of een voorwerp ook wel als wapen 
gebezigd zou kunnen worden, maar wel of het 
tot wapen bestemd is, anders zou ieder, die 
op den openbaren weg een zakmes of een 
wandelstok bij zich heeft, zich l!an overtreding 
van het verbod schuldig maken. Waar der
halve het kara-kter van het voorwerp beslis
send dient te zijn en de Rechtbank op gron
den, welke de beslissing kunnen dragen, tot 
zijn oordeel is gekomen, acht ik door de uit
spraak geen wetsvoorschrift geschonden of 
verkeerd toegepast. 

Ik concludeer mitsdien, dat het beroep, voor
zoover het gericht is tegen de uitspraak om
trent het dolkmes, niet-ontvankelijk zal wor
den verklaard en het overigens zal worden 
verworpen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~p het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie Con
clusie); 

0. dat, nu het beroep een vrijspraak be
treft, allereerst moet worden onderzocht, of 
het, beroep ontvankelijk is; 

0. dienaangaande: 
dat aan den gerequireerde bij inleidende 

dagvaarding is ten 1 aste gelegd, enz. ( zie 
Conclusie) ; 

dat de Kantonrechter, dit tenlaste gelegde 
bewezen verklarende, met dien verstande, dat 
de verdachte een dolkmes zij zich heeft gehad, 
het bewe,,ene heeft gequalificeerd als " op den 
openbaren weg een wapen bij zich hebben" en 
deswege de teruggave van verdachte aan zijne 
ouders heeft bevolen zonder toepassing van 
eenige straf, met bevel tot vernietiging van 
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het inbeslaggenomen dolkmes op gronden aan 
het algemeen belang ontleend; 

dat de Rechtbank d it vonnis heeft vern ietigd 
en den verdachte, thans-gerequireerde, heeft 
vrijgesproken na te hebben overwogen: enz. 
(zie Conclusie); 

0. dat requirant in zijne schriftuur, kenne
lijk ten betooge, dat de Rechtbank niet op 
den grondslag der telastelegging heeft beraad
slaagd en beslist en de gegeven vrijspraak 
niet zoude zijn een vrijspraak in den zin van 
art. 430 Sv., het navolgende heeft aangevoerd: 
"De argumenten, in de laatste overweging 
van het aangevallen vonnis neergelegd, be
treffen eensdeels de reden, waarom verdachte 
het mes bij zich had, anderdeels eenige objec
tieve eigenschappen van dat mes. 

Op de bedoeling van den drager mag ech
ter niet worden gelet, daar uit de redactie en 
de geschiedenis van het bewuste artikel blijkt, 
dat slechts de eigenschappen van het voor
werp beslissend zijn, zoodat de Rechtbank, 
door aan die bedoeling beteekenis toe te ken
nen, tot een te eng begrip komt. 

Aan het slot van genoemde overweging 
noemt de Rechtbank twee objectieve eigen
schappen van het mes, te weten, dat het spe
ciaal gesch ikt is voor kampeerdoeleinden, en 
dat het niet juist geëigend is voor het gebruik 
als wapen. Dat echter een voorwerp in het 
bijzonder geschikt is voor een ander doel dan 
voor het gebru ik als wapen, sluit niet uit, dat 
het een wapen is. Verder heeft de laatste zin
snede waarschijnlijk de beteekenis, dat het 
mes niet in het bijzonder geschikt is voor het 
gebruik als wapen; immers de minder aan
dringende lezing, dat het voorwerp voor zoo
danig gebruik "nietwel geëigend" is, komt 
onwaarschijnlijk voor, daar het toch altijd een 
mes betreft. Aldus beschouwd houdt de laat
ste zinsnede evenzeer een beperking van het 
begrip wapen in, welke meergenoemd art. 1 
niet kent. 

0. dat de H. R. met de Rechtbank aan
nemende, dat het woord "wapen" in de te
lastlegging is gebezigd in den zin van art. 1 
der Wet van 9 Mei 1890, S. 81, tevens van 
oordeel is, dat niet is gebleken, dat de Recht
bank aan dat woord eene andere beteekenis 
heeft gehecht dan het in genoemd artikel 
heeft; 

dat uit de overwegingen van het bestreden 
vonnis vooreerst niet blijkt, dat de Rechtbank 
voor de beoordeel ing van de vraag, of gere
quireerde een "wapen" bij zich had, op zich 
zelf gewicht heeft toegekend aan de vreed
zame bedoeling van dezen bepaalden, indivi
dueelen drager; dat echter, wat daarvan ook 
zij, de overige gronden, welke geheel zijn ont
leend aan de objectieve e igenschappen van 
een zoogenaamd "padvindersmes,,, de beslis
sing, dat zulk een mes geen "wapen" is in 
den zin van genoemde wet, zeer zeker ktinnen 
dragen; 

dat derhalve nu niet blijkt, dat de vrijspraak 
niet op den grondslag der telastlegging is ge
geven, daartegen geen beroep in cassatie open 
staat; 

Verklaatt den requirant niet-ontvankelijk in 
het ingesteld beroep. 

(N. J .} 

18 Februari 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Vleeschkeuringswet art. 21.) 

"Keuring" in den zin der wet heeft niet 
alleen de beteekenis van preventief onder
zoek, doch ook die van repressieve con
trole. Ten onrechte hebben derhalve Ged. 
Staten goedkeuring onthouden aan een 
wijziging eener verordening op den keu
ringsdienst van vee en vleesch, welke wij
ziging beoogde het regelen van het toe
zicht op de deugdelijkheid van vleesch
waren. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Rheden tegen het be
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 29 
Augustus 1934, n°. 232, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan eene wijziging der verorde
ning op den keuringsdienst van vee en vleesch 
in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
Januari 1935, n°. 52; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 14 Februari 1935, n°. 127E, 
Afd. Volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
evenvermeld besluit goedkeuring hebben ont
houden aan het besluit van den raad der ge
meente Rheden van 21 Juni 1935, n° . 12, tot 
wijziging van de verordening op den keurings
dienst van vee en vleesch in die gemeente; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de voorschreven verordening van 21 Juni 
1933 bepalingen bevat omtrent vleeschwaren; 
dat, gelijk de H. R. bij arrest van 22 Februari 
1932 heeft aangetoond, de Vleeschkeuringswet 
S. 1919, n° . 524 enkel kent keuring van vee 
en vleesch en de deugdelijkheid van vleesch
waren niet door het voorschrijven eener keu
ring, doch door andere bepalingen van den 
Rijkswetgever wordt gewaarborgd; dat verder 
"keuring" in den zin der wet de beteekenis 
heeft van "preventief onderzoek", en niet die 
van ,,repress ieve contróle", zoodat "keurings
dienst" is de "dienst van het preventieve on
derzoek" ; dat, aangezien eene verordening op 
den keuringsdienst ingevolge art. 21 der 
Vleeschkeuringswet S. 1919, n°. 524 slechts 
te dien aanzien bepalingen mag bevatten, zij 
derhalve ·alleen bepalingen mag inhouden, 
welke verband houden met het preventieve 
onderzoek; dat ten aanzien van vleeschwaren 
geen preventief onderzoek is toegelaten, wes
halve bepalingen betreffende vleeschwaren in 
die verordening niet op haar plaats zijn; 

dat de raad der gemeente Rheden in beroep 
aanvoert, dat keuring in den zin der wet moet 
beteekenen "in den zin der Vleeschkeurings
wet S. 1919, n°. 524"; dat art. 8 dier wet zegt 
in het eerste lid omtrent de repressieve con
trole van vleesch, dat uit andere gemeenten 
wordt ingevoerd, dat dit vleesch" ... ... uitslui -
tend onderworpen kan worden aan een onder
zoek"; dat het tweede lid van hetzelfde arti
kel spreekt van "voor de keuring, bedoeld in 
het eerste lid ..... . "; dat de repressieve con-
trole van dit vleesch dus in art. 8 zoowel 
,,onderzoek" als "keuring'" wordt genoemd, 
hetgeen ook algemeen gangbaar is ; dat dit
zelfde nog volgt uit art. 9 der wet, waarin 
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deze controle "onderwek of keuring" wordt 
genoemd; dat dus in wettelijken zin repres
sieve controle = onderwek = keuring, waaruit 
volgt, dat Keuringsdienst niet uitsluitend is 
" dienst van het preventieve onderzoek" , maar 
tevens dienst der repressieve controle; dat 
deze opvatting in deze steun vindt in Ons be
slui t van 17 Maart 1932 S. 98; dat nadruk
kelijk moge gewezen worden op de volgende 
daarin voorkomende zinsnede: ,,dat de wet
gever daardoor ( door centra le voorschriften) 
ook ten aanz ien van vleeschwaren de bevoegd
heid van den gemeenternad heeft beperkt tot 
de regeling van den Keuringsd ienst, aan wel
ken het toezicht op de naleving van de cen
trale voorschriften en de opsporing van over
tred ingen van die voorschriften is opgedra
gen" ; dat deze keuringsdienst hier zonder 
eenigen twij fe l "dienst van de repress ieve con
trole" is, welke dienst - a ldus genoemd be
slui t - door den gemeenteraad geregeld 
wordt; dat Ons beslui t hiermede steunt de 
opvatting van den betrokken M inister, di e bij 
brief van 9 November 1922, n°. 2847E, afdee
ling V , aan de Ged. Staten der Provinciën 
schrijft: ,,De keuring van vleesch en vleesch
waren, voor zoover die niet op scheikundig 
onderzoek berust, behoort ingevolge art. 1, l e, 
van de ~ Tarenwet niet tot de taak van de 
warenkeuringsdiensten, maar tot die van de 
vleeschkeur ingsd iensten"; dat ook hier dus de 
repressieve controle van vleeschwaren keuring 
wordt genoemd en u itdrukkelij k aan de 
vleeschkeuringsdiensten wordt opgedragen ; dat 
Ons gemeld beslu it de bevoegdheid der ge
meenten beperkt tot de regeling van den keu
ringsdienst, welke, zooals hiervoren gezegd, 
ook de repressieve controle uitoefent; dat dit 
nog sterker wordt uitgedrukt in de volgende 
alinea van dit besluit, welke zegt: ,,dat de 
raad bij de regeling van den dienst wel ook 
andere dan de in art. 21 van de Vleeschkeu
ringswet S. 1919, n°. 524 genoemde punten, 
dien dienst betreffende, kan regelen, maar 
daarbij moet handhaven het beginsel van de 
wet, dat het vervoer van vleesch en vleesch
waren niet door keuringen bij invoer in de 
gemeente mag worden belemmerd, op welk 
beginsel a lleen ten aanzien van vleesch eene 
uitzondering van beperkten omvang is toege
staan in art. 8, l e lid, van de wet ; dat de 
door den raad van Rheden vastgestelde ver
ordening, waaraan goedkeuring is onthouden, 
met het laatste volkomen reken ing houdt, geen 
verplichte invoerkeuring instelt, doch alleen 
den dienst voor de repress ieve controle regelt, 
door in enkele artikelen de handelwijze van 
ambtenaren aan te geven om overtredingen 
van de C'lntrale voorschriften op te sporen 
(art. 12 sub 1 en 2 (nieuw), 13 (oud), 21 
(nieuw J, terwijl in art. 15 a ll een nog eens 
wordt gestipuleerd, wat uit Ons aangehaald 
besluit en de ministerieele aanschr ij ving dui
delijk blijkt, dat óók de keuring van vleesch
waren aan de am btenaren van den keurings
d ienst is opgedragen ; 

0. dat keuring in den zin der wet niet alleen 
de beteekenis kan hebben van preventief on
derzoek, doch ook die van repressieve controle; 

dat zulks immers blijkt uit de bewoordingen 
van art. 8 der Vleeschkeuringswet S. 1919, n°. 
524, aangezien het in ' het eerste l id van dit 

a rtikel bedoelde onderzoek, hetwelk een repres
sief karakter draagt, niettemin in het tweede 
lid "keuring" wordt genoemd; 

0. dat, a l kent de wet geen preventieve 
keuring van vleeschwaren, zulks niet weg
neemt, dat deze waren niettemin aan repres
sieve keuring zijn onderworpen, aangezien eene 
wodanige keuring noodzakelijk is voor de 
opsporing van de in art. 40 dezer wet straf
baar gestelde feiten , waartoe o. m. behoort het 
verkoopen, te koop aanbieden enz. van vleesch
waren, die bereid zijn in strijd met de voor
schriften van den a lgemeen en maatregel van 
bestuur, bedoeld in art. 2, tweede I id , der 
genoemde wet, of die bedorven of op andern 
wijze ondeugdelijk geworden zijn ; 

dat derhalve op de door Ged. Staten aange
voerde gronden tegen het voorkomen van be
palingen betreffende vleeschwaren in het on
derhavige beslui t tot wijziging van de ve r
ordening op den keuringdienst van vee en 
vleesch in de gemeente Rheden geen bezwaar 
kan worden gemaakt, terwijl daartoe evenmin 
uit anderen hoofde aanle iding bestaat; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte aan 
het onderwerpelijke raadsbesluit goedkeuring 
hebben onthouden; 

Gezien de Vleeschkeuringswet S. 1919, n°. 
524; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vern ietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Gelderland van 29 Aug . 
1934, n°. 232, alsnog goed te keuren het be
sluit van den raad der gemeente Rheden van 
21 Juni 1933, n°. 12. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. (A. B.) 

19 F ebriia,·i 1935 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet openbare vervoermiddelen art. 15.) 

Een "road-railer", zij nde een voertu ig, 
dat zoowel op rail s a ls op den weg kan 
rijden, moet, voorzoover het niet over de 
spoorstaven der appelleerende tramweg
maatschappij wordt voortbewogen, worden 
aangemerkt als een openbaar m iddel van 
vervoer in den zin van art. 15, zoodat, nu 
het blijkens zijne constructie a ls een auto
bus moet worden aangemerkt, voor het in 
werk ing brengen van een dienst daarmede 
een vergunning is vereischt. Daaraan doet 
niet a f, dat het vervoerm iddel door de 
onderneemster slechts voor doorgaand ver
voer is bestemd, daar het voor de toepas
sing van art. 15 onverschillig is of · het 
vervoer al dan niet van eenige voorwaar
den of van de inachtneming van eeni gen 
vorm afhankelijk is gesteld. 

Wij vVILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de N. V. Rotterdamsche Tramweg Maatschap
pij te Rotterdam, tegen de beschikking van 
Ged. Staten van Zuid-Holland van 12 Maart 
1934, G.S. n°. 303/3, waarbij aan de N. V. 
Rotterdamsche Tramweg Maatschappij voor
noemd vergunning is geweigerd tot het in 
werking brengen van een autobusdienst tus
schen Oostvoorne en Rockanje; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
4 Januari en 30 Januari 1935, nos. 1 en 1/14; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, M inister van Waterstaat a . i. van 15 
Februari 1935, n°. 486, Afd. V. en M.; 

0. dat het besluit van Ged. Staten steunt 
op de overweging, dat alleen het gemeente
bestuur van Oostvoorne geen bezwaar blijkt 
te hebben tegen inwilliging van het verzoek; 
dat echter alle overige adresseerende gemeen
tebesturen, de Vereeniging voor Vreemdelin
genverkeer te Rockanje, A. Holleman c.s., te 
Tinte en I. Vermaat, te Nieuw-Helvoet, er op 
aandr ingen de gevraagde vergunning te wei
geren, aangezien bij toelating van den nieu
wen dienst de autobusdienst van den laatst
genoemden adressant, van Hellevoetsluis
Brielle-Oostvoorne-Rockanje, in zijn bestaan 
wu worden bedreigd en deze meer biedt dan 
de aangevraagde buslijn, welke des Zondags 
niet in exploitatie zou zijn en in het locaal
verkeer niet wu voorzien; dat de Hoofdinge
nieur van den Provincialen Waterstaat er zijn 
twijfel over uitspreekt, of de constructie van 
het te bezigen motorrij tuig, namelijk een ro
railer, met het oog op de wegbreedte wel ge
sch ikt kan worden geacht; dat, hoewel de 
dienst blijkbaar uitsluitend met een zooge
naamden ro-railer wu worden uitgeoefend, 
toch terecht eene vergunning als de onder
werpelijke is aangevraagd, aangezien immers 
ook dit voertuig moet worden aangemerkt a ls 
een openbaar middel tot vervoer van personen 
in den zin van art. 15 , eerste lid, der wet 
Openbare. Vervoermiddelen en, voor zooveel 
het vervoer daarmede niet op spoorwegen 
plaats vindt, a ls een autobus; dat voorts de 
aangevraagde dienst, welke des Zondags niet 
zou worden uitgeoefend en in het locaalver
keer niet wu voorzien, uiteraard van minder 
belang moet worden geach t dan de bestaande 
busdienst, welke o . m. het onderwerpelijke 
traject en zulks ook des Zondags en in zoo
genaamd locaal-verkeer, bedient; dat inder
daad moet worden aangenomen, dat, wanneer 
de thans aangevraagde dienst wordt toege
laten, de thans reeds geëxploiteerde busdienst, 
welke toch reeds lijdt onder de algemeen ver
minderende verkeersbehoefte, ernstig in zijn 
bestaan zou worden bedreigd; dat mitsdien 
door inwilliging der onderwerpelijke aanvrage 
de belangen der betrokken streek wuden wor
den geschaad; dat derhalve, reeds afgesche i
den van de vraag, of wellicht ook de aan
vrage dient te worden afgewezen om de tech
nische redenen door den Hoofdingenieur voor
noemd blijkbaar bedoeld, zij voor inwilliging 
niet vatbaar is; 

dat de appellante in beroep aanvoert, dat zij 
op 24 J anuari 1933 aan Ged. Staten van Zuid
Holland kennis gaf van haar voornemen om 
binnenkort op hare tramlijn Rotterdam-Oost
voorne een zoogenaamden "Road-railer" -
een voertuig, wodanig geconstrueerd, dat het 
wowel op de rails als op den weg kan rijden 
- in dienst te stellen, met de bedoeling dit 
voertuig van Oostvoorne naar Rockanje en 
terug over den weg te doen rijden, uitsluitend 
met het doel om passagiers, die te Oostvoorne 
per hare onderneming aankomen in de rich
ting Rockanje, verder te vervoeren, dan wel 
de reizigers, die van. Oostvoorne per hare on-

derneming in de richting Spijkenisse wenschen 
te reizen naar Oostvoorne te brengen; dat 
zij hieraan toevoegde, dat deze dienst haars 
inziens niet voldeed aan het gestelde in het 
eerste lid van art. 15 der Wet Openbare Ver
voermiddelen, daar blijkens een dom haar 
ontvangen schrijven van 19 October 1931 van 
den Inspecteur-Generaal der Spoor- en Tram
wegen door Ged. Staten van Zeeland voor een 
dienst, uitgevoerd met autobussen, ten behoeve 
van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, 
van het vliegveld te H aamstede naar Zierikzee 
geen vergunning werd noodig geacht, omdat 
met dezen dienst uitsluitend passagiers der 
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij - en 
dus niet een ieder, die zich daartoe aanmeldt 
- worden vervoerd en die dienst alwo niet 
voldoet aan het bepaalde in het yorengenoem
de artikel der wet, terwijl door Ged. Staten 
van Noord-Holland een eerder verleende ver
gunning aan de Koninklijke Luchtvaart Maat
schappij voor een autobusdienst Amsterdam 
(Leidsche,.ilein) naar het vliegveld Schiphol 
vice-versa werd ingetrokken, als wordende 
deze vergunning, op dezelfde gronden, niet 
noodig geacht; dat zij op 18 Mei 1933 aan 
haar voornemen gevolg gaf en den "Road
railer op het traject Rotterdam-Oostvoorne 
v. v. op de rails en op het traject Oostvoorne
Rockanje v. v. op den weg, in dienst stelde; 
dat eerst met schrijven dd. 17 /19 Mei 19 33 
van Ged. Staten van Zuid-Holland bericht 
werd ontvangen, dat de dienst per " Road
railer" op laatstgenoemd traject huns inzien~ 
aan de criteria in art. 15, eerste lid, der Wet 
Openbare Vervoermiddelen gesteld, wu vol
doen en dat derhalve alsnog eene aanvrage, 
als bedoeld in art. 2 der genoemde wet, zou 
zijn in te dienen, welk schrijven werd gevolgd 
door eene missive van dat college dd. 7/8 
Juni daaraanvol gend, waarin werd opgemerkt, 
dat gebleken was, dat de dienst Oostvoorne
Rockanje v. v. metterdaad werd uitgevoerd, 
waarom er aan herinnerd werd, dat alsnog 
eene vergunning moest worden aangevraagd; 
dat zij uit deferentie aan Ged. Staten de aan
vrage om vergunning hebben ingediend onder 
de opmerking, dat naar hare meening de 
dienst niet viel onder het bepaalde in art. 15 
der Wet Openbare Vervoermiddelen, omdat 
slechts beoogd wordt met den Road-railer op 
het traject Oostvoorne-Rockanje tramreizigers 
aan of door te voeren en niet om geregeld 
ook andere personen, die zich daartoe aan
melden te vervoeren op het genoemde traject; 
dat Ged. Staten hun standpunt hebben ge
handhaafd en op de aanvrage afwijzend heb
ben beschikt; dat zij, appellante, dienaan
gaande opmerkt 1 °. dat de weg- Oostvoorne
Rockanje niet bij een der wegenklassen is in
gedeeld; 2° .dat art. 15 , eerste lid, der W et 
Openbare Vervoermiddelen hier niet van toe
passing is, daar slechts personen, die te Oost
voorne met de vervoermiddelen harer onder
neming aangebracht of vandaar verder per 
tram wenschen te reizen, tot den Road-railer 
worden toegelaten en dus niet ieder, die zich 
daartoe aanmeldt ; 3° . dat de overweging van 
Ged. Staten, dat de aangevraagde dienst, wel
ke des Zondags niet wu worden uitgeoefend 
en in het locale verkeer niet wu voorzien, van 
minder beteekenis zou zijn dan de bestaande 
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busdienst, in verband met het voorafgaande 
buiten beschouwing kan blijven, daar de dienst 
slechts werd ingesteld om de reizigers van 
haar, appellante, te gerieven; 4°. dat de voor
laatste overweging van Ged. Staten eenigzins 
vreemd aandoet, daar de door I. Vermaat ge
exploiteerde autobusdienst werd in werking 
gesteld ten tijde, dat de tram reeds sedert 
jaren het vervoer tusschen Hellevoetsluis
Brielle-Oostvoorne onderhield en toch met 
hare belangen geen rekening werd gehouden; 
dat zij tot het aanschaffen van een Road-railer 
is overgegaan, ten einde haar bedrijf meer 
aan de eischen des tijds te doen aanpassen 
in de overtuiging, geen vergunning, als be
doeld in de Wet Openbare Vervoermiddelen 
te behoeven; dat het toch niet juist kan zijn, 
dat in analoge gevallen door Ged. Staten van 
Noord-Holland en Ged. Staten van Zeeland 
tegenover de Koninklijke Luchtvaart Maat
schappij ten aanzien der Wet een andere maat
staf wordt aangelegd, dan door Ged. Staten 
van Zuid-Holland tegenover haar, appellate; 
weshalve zij heeft verzocht de bestreden be
schikking alsnog te vernietigen; 

0. ten aanzien van de prealabele vraag, of 
de appellante voor het uitoefenen van den 
bovenvermelden dienst eene vergunning inge
volge de Wet Openbare Vervoermiddelen be
hoeft: dat de appellante met het in dienst 
stellen van een zoogenaamden Road-railer, 
waaronder, blijkens de stukken, is te verstaan 
een voertuig, dat zoowel op rails als op den 
weg kan rijden, beoogt passagiers, die met 
hare onderneming naar Oostvoorne zijn ge
reisd, naar Rockanje verder door te vervoeren 
en omgekeerd passagiers, die met hare onder
neming van Oostvoorne verder wenschen te 
reizen, reeds te Rockanje op te nemen; 

dat het hierbedoelde rijtuig, voor wover het 
niet over de spoorstaven der appelleerende 
tramwegmaatschappij wordt voortbewogen, 
moet worden aangemerkt als een openbaar 
middel tot vervoer van personen, bedoeld in 
art. 15, le lid, d,ir Wet Openbare Vervoer
middelen, zoodat, nu het, blijkens zijne con
structie als een autobus moet worden aange
merkt, voor het in werking brengen van een 
dienst daarmede, eene vergunning krachtens 
deze wet vereischt is; 

dat de appellante nu wel van meening is, 
dat art. 15, le lid, der wet hier niet van toe
passing zou zijn, omdat het bedoelde vervoer
middel niet bestemd zou zijn voor het vervoer 
van personen, die zich daartoe aanmelden, 
doch slechts voor hen, die te Oostvoorne door 
haren tramdienst worden aangebracht of van 
daar daarmede verder wenschen te reizen, 
doch ten onrechte, aangezien hier wel degelijk 
aan ieder, die zich aanmeldt gelegenheid tot 
vervoer geboden wordt, zij het dat dit vervoer 
door de onderneemster slechts tot doorgaand 
vervoer beperkt is; 

dat art. 15 , le lid, trouwens zelf inhoudt, 
dat het voor de toepassing van de daarin ver
vatte bepaling onverschillig is, of het vervoer 
àl dan niet van eenige voorwaarde of van de 
inachtneming van eenigen vorm afhankelijk is 
gesteld; 

0. ten aanzien van de zaak zelve dat blij
kens de ingewonnen ambtsberichten in het ver
voer tusschen Oostvoorne en Rockanje in vol-

doende mate wordt voorzien door den reeds 
ruim 10 jaar bestaanden autobusdienst van 
I. Vermaat, welke verkeersvoorziening door 
het verleenen daarnaast van de door de ap
pellante gevraagde vergunning in gevaar zou 
worden gebracht; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht op deze 
aanvrage afwijzend hebben beschikt; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren; 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

19 Februari 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Keurenwet Art. 7 j 0

• art. 9.) 
Al mogen Ged. Staten niet altijd aan 

een keUl' of een wijziging daarvan hun 
goedkeuring onthouden alleen op dezen 
grond, dat een of andere bepaling, welker 
opneming in de keur zij noodig achten, 
daarin ontbrnekt, zoo zijn zij daartoe zeker 
bevoegd, indien de bepalingen der keur 
niet in overeenstemming zijn met de af
wateringsbelangen van het waterschap, 
hetgeen in casu het geval is. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van het waterschap "de Droogge
maakte Polders van Bleiswijk en een gedeelte 
van Hillegersberg", tegen het besluit van Ged. 
Staten van Zuid-Holland van 19/26 September 
1933, G. S. n°. 157, tot het onthouden van 
goedkeuring aan de Keur, vastgesteld door 
voornoemd bestuur bij besluit van 11 Mei 
1933; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Januari 1935, n° . 12; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Waterstaat a. i. van 15 
Februari 1935, n°. 421, afd. Waterstaats
recht; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
evenvermeld besluit goedkeuring hebben ont
houden aan de keur, vastgesteld door het be
stuur van "De Drooggemaakte Polders van 
Bleiswijk en een gedeelte van Hillegersberg" 
in zijne vergadering van 11 Mei 1933, daarbij 
overwegende, dat de ter goedkeuring aange
boden keur o. a . art. 8 der bestaande keur 
zoodanig wijzigt, dat daaruit de voorschriften 
omtrent het onderhoud der heinslooten ver
vallen en de wijdte op het zomerpeil der berm-, 
ring- en kavelslooten van 2.70 m op 2.54 m 
benevens de diepte beneden het wmerpeil der 
kavelslooten van 0.80 m op 0. 75 m wordt ge
bracht; dat voorts de voornoemde keur art. 
36 der bestaande keur wodanig wijzigt, dat 
de hoogte, waarop de eigenaren der binnen
waterkeeringen verplicht zijn deze te onder
houden. van ten minste 0.60 m . boven zomer
peil op ten minste 0.50 m . boven wmerpeil 
wordt gebracht; dat in Ons besluit van 21 
Februari 1930, n°. 104, waarbij hun besluit 
van 24 April 1928, G. S .. n°. 25, tot goedkeu
ring der geldende keur van voormelden pol
der, in beroep werd bevestigd, ten aanzien van 
de in het beroepschrift vervatte bezwaren o. a. 
werd overwogen: ,,ten aanzien vari het be-
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zwaar tegen te instandhouding der heinsloo
ten, waarvan het onderhoud in art. 8 der 
keur wordt geregeld, dat op grond van de 
evenvermelde ambtsberichten moet worden 
aangenomen, dat, in aanmerking genomen de 
thans plaats vindende bemaling, opheffing van 
de verplichting tot onderhoud van die hein
slooten strijden zou met de afwateringsbelan
gen van het waterschap; ten aanzien van het 
bezwaar tegen de bij art. 36 der keur voorge
schreven hoogte der binnenwaterkeeringen van 
60 cm, dat op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden geoordeeld, dat het 
met het oog op de te verwachten waterstan
den niet verantwoord zou zijn, met geringere 
hoogte genoegen te nemen" ; dat uit het in
gestelde onderwek is gebleken, dat de water
staatkundige verhoudingen, waarop de voor
melde overwegingen betrekking hadden, sedert 
1930 niet gewijzigd zijn en dus zoowel het 
onderhoud der heinslooten als het handhaven 
der binnenwaterkeeringen op eene hoogte van 
60 cm in het belang van den polder moet wor
den geacht; 

dat het bestuur van het waterschap " De 
Drooggemaakte Polders van Bleiswijk en een 
gedeelte van Hillegersberg" in beroep o.m. 
aanvoert, dat het van meening is, dat de hein
slooten zonder schade voor de belangen van 
het waterschap uit de keur kunnen vervallen, 
aangezien over het algemeen de heinslooten in 
geen geval op de voorgeschreven wijdte noch 
diepte bestaan, in verband waarmede in casu 
van eene waterberging van weinig of geen be
teekenis kan worden gesproken; dat het even
eens van meening is, dat de in zijn besluit 
van 11 Mei 1933 vastgestelde maten voor de 
berm-, ring- en kavelslooten evenm in de be
langen van het waterschap zullen schaden, 
hetgeen zijns inziens mede kan worden gezegd 
van de bij dit besluit voorgeschreven hoogten, 
waarop de binnenwaterkeeringen moeten wor
den onderhouden; dat toch in de laatste jaren 
diverse duikertochten machinaal zij n gebag
gerd, terwijl ook diverse dwarstochten in orde 
zijn gemaakt, ten gevolge waarvan eene betere 

· afvoering van het water naar de pompstations 
is verkregen; dat voor zooveel mogelij k met 
de uitvoering van deze we rken wordt voort
gegaan, ten einde voor den afvoer van het 
water wo gunstig mogelijke toestanden zoo
wel voor het waterschap a ls voor de ingelan
den te verkrijgen; dat vooral onder de tegen
woordige zoowel voor het waterschap als 
voor de 'ingela nden bestaande benarde tijds
omstandigheden, e r a lle aanleiding is woveel 
mogelijk tegemoet te komen aan de belangen 
der ingelanden, bijvoorbeeld door o. a. voor 
de diverse slooten geen grootere afmetingen 
voor te schrijven dan het belang van het wa
terschap vordert; dat tot eene bevordering 
der belangen van ingelanden o. a. naar zijne 
meening behoort het laten vervallen der hein
slooten uit de keur en bepaling der afmetingen 
voor berm-, ring- en kavelslooten, alsmede de 
hoogte der binnenwaterkeeringen op die, als 
in zijn besluit van 11 Mei 1933 aangegeven; 
dat zulks zee r wel kan geschieden om redenen, 
als hiervoor vermeld, zonder hiermede de be
langen van het waterschap te schaden; 

0. dat de door het waterschapsbestuur be
oogde wijzigingen in de artt. 8 en 36 der 

keur ten doel hebben om door het laten val
len en verminderen van e ischen, waaraan het 
onderhoud der waterstaatswerken in dit water
schap moet voldoen, aan de belangen van de 
ingelanden tegemoet te komen; 

dat namens het waterschapsbestuur in de 
openbare vergadering van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, is aangevoerd, dat, nu het water
schapsbestuur de bepaling betreffende het on
derhoud der heinslooten niet meer noodig 
acht, Ged. Staten niet de bevoegdheid zouden 
hebben aan de wijziging der keur goedkeuring 
te onthouden op grond hiervan, dat zij niet
temin de handhaving van deze bepaling nood
zakelijk oordeel en; 

dat deze zienswijze echter niet juist is te 
achten; 

dat Ged. Staten wel is waar niet altijd aan 
een keur of een wijziging daarvan hunne goed
keuring mogen onthouden alleen op dezen 
grond, dat een of andere bepaling, welker op
neming in de keur zij noodig achten, daarin 
ontbreekt , doch dat zij daartoe zeker bevoegd 
zijn, indien de bepalingen der keur niet in 
overeenstemming zijn met de afwateringsbe
palingen van het waterschap; 

dat nu met den bij deze zaak betrokken 
Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswater
staat moet worden aangenomen, dat de hier
bedoelde wijzigingen der keur zich met de 
afwateringsbelangen van het waterschap niet 
verdragen ; 

dat tot het onthouden van goedkeuring nog 
te meer rnden is, wijl het hier betreft niet 
eene vaststelling, doch eene wijziging van de 
keur, welke wijziging ju ist hierin bestaat, dat 
daaruit vervalt eene bepaling, die vroeger, 
ondanks tegenstand, door het polderbestuur in 
de keur was gehandhaafd; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht aan de 
keur, vastgesteld door het bestuur van het 
waterschap " De Drooggemaakte Polders van 
Bleiswijk en een gedeelte van Hillegersberg" 
bij besluit van 11 Mei 1933, goedkeuring heb
ben onthouden; 

-Gezien de Keurenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren: 
Onze Minister van ,vaterstaat is belast enz. 

(A. B.) 

20 Februari 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Keurenwet Art. 1 j 0

• art. 18.) 
Een voorschrift in een keur inzake de 

hoogte van bruggen over slooten, hetwelk 
toepassel ij k is, indien het po lderbestuur 
daaromtrent geen andere voorwaarde 
meent te moeten stellen, komt in strek
king geheel overeen met een voorwaarde, 
zonder dat echter in dat geval de waar
borg, gelegen in de mogelijkhe id van ver
nietiging, als bedoeld in art. 18 2e lid 
aanwezig is, hetgeen niet toelaatbaar is te 
achten. 
' Een voorschrift, dat losse bruggen in 

het tijdvak van 1 Nov. tot 1 April moeten 
worden opgeruimd, gaat ten aanzien van 
banslooten te ver , daar de vaargelegen
heid door deze slooten niet in alle geval
len en n iet te allen tijde noodig is. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. A. de Rui ter, te Hardinxveld, en anderen, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 14 Februari 1933, G. S. n°. 125, 
tot goedkeuring van de Keur van den polder 
Hardinxveld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Januari 1935, n°. 382 {1934); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Waterstaat a . i . van 18 
Februari 1935, La. AA, Afd. Waterstaats
recht; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holl and bij 
bovengenoemd besluit hebben goedgekeurd de 
Keur van den polder Hardinxveld, vastge
steld do01· het bestuur van dien polder bij 
besluit van 23 Januari 1933, van welke Keur 
de artt. 7, 9 en 13 lui den a ls volgt: 

Art. 7. Geen vaste bruggen en geen brug
genhoofden mogen over of in de watergangen, 
ban- of bermslooten worden gemaakt dat na 
bekomen schriftelijke vergunning van het Pol
derbestuur; 

Indien daaromtrent bij het geven van de . 
vergunning niet anders is bepaald, moeten 
deze bruggen, in het midden gemeten, een 
hoogte hebben van ten minste 1.40 boven het 
polderpeil, met dien verstande evenwel, dat 
de hoogte van de bruggenhoofden, op de 
wijdte in art. 8 bepaald, niet lager dan 
0.80 m boven het polderpeil mag zijn ; 

Losse bruggen in den Beneden-Polder mo
gen niet lager liggen dan 1.15 m boven polder
peil en in den Boven-Polder niet lager dan 
0.80 m boven polderpeil en moeten in het t ijd
vak van 1 November tot 1 April van ieder 
jaar worden opgeruimd; 

De losse bruggen in den Boven-Polder moe
ten bovendien in het tijdvak van 1 April tot 
1 November op eerste aanzegging van het 
Polderbestuur onrniddelijk worden opgeruimd; 

Het Polderbestuur is bevoegd vergunning 
te verleenen, dat van bovenstaande voorschrif
ten wordt afgeweken, in 'Verband met de 
plaatselijke toestanden of bijzondere omstan
digheden; 

Art. 9. De doorvaartgaten van den Tiend
weg zullen door het Polderbestuur worden 
onderhouden op dezelfde wijdte als de thans 
bestaande; 

Over die gaten zullen door het Polderbe
stuur van April tot November losse bruggen 
worden gelegd, die daarna zullen worden weg
genomen; 

Het Polderbestuur draagt zorg, dat gedu
rende den tijd, dat de losse bruggen zijn weg
genomen, over de doorvaartgaten vlonders 
ter breedte van 60 cm liggen ter hoogte van 
ten minste 1.85 m boven polderpeil ; 

Art. 13. Het polderpeil, in de vorige arti
kelen bedoeld, wordt geacht te zijn 1.05 m 
onder N.A. P .; 

dat van het genoemd besluit van Ged. Staten 
P. A. de Ruiter en anderen bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat in art. 7 
der Keur de hoogte der vaste bruggen geheel 
afhankelijk is gesteld van het inzicht van het 
polderbestuur en niet is vastgelegd in de keur; 
dat rechtszekerheid voor de ingelanden dan 
ook geheel ontbreekt; dat het niet mogel ijk 

is, te rijden over vaste bruggen, gemaakt op 
een hoogte in het midden van 1.40 m ten be
hoeve van de landerijen, gelegen langs den 
Ti endweg en den Parallelweg; dat voorts 
ingevolge het genoemde art. 7 losse bruggen 
alleen mogen gelegd worden van 1 April tot 
1 November en op eerste aanzegging van het 
polderbestuur moeten worden opgeruimd; dat 
dus een ingeland van 1 November tot 1 April 
niet met een wagen of kar of met vee op zijn 
land kan komen, terwijl het bestuur dit het 
over ige gedeelte des jaars onmogelijk kan ma
ken; dat het vervoer van mest en van veld
gewassen en het verkampen van vee onmo
gelijk per schuit kan geschieden, althans niet 
dan met zeer groote kosten; dat de waarde 
van het land ongetwijfeld zal da len ; dat de 
scheidingsslooten, waarvan sommige den naam 
dragen van banslooten en particulier bezit 
zijn, door art. 7 tot openbaar vaarwater wor
den gemaakt, hoewel ze alleen dienen tot af
voer van ,vater; dat h.i. wo'n beperking van 
het eigendomsrecht wel wat ver gaat; dat 
volgens art. 9 over de doorvaartgaten van den 
Tiendweg alleen bruggen zullen li ggen van 
April tot November; dat er landerijen zijn, 
die tusschen 2 doorvaartgaten liggen; dat men 
door het verwijderen van de bruggen onmoge
lijk in het genoemde tijdvak naar zijn land 
kan rijden; dat de breedte van den 'l'iendweg 
thans op 3 m is bepaald; dat in art. 13 der 
keur het polderpeil is bepaald op 1.05 m onder . 
N. A.P.; dat in de thans geldende keur het 
polderpeil is bepaald op 0.90 m onder A . P.; 
dat enkele jaren het polderpeil met 5 cm ver
laagd is; da t zij ten aanzien van het pol
derpeil door een drietal deskundigen een on
derzoek hebben laten instellen, die a ll en tot de 
slotsom komen, dat een verlaging van 20 cm 
in de wintermaanden en 15 cm in de zomer
maanden noodzakelijk is; dat zij dringend ver
weken art. 13 te herzien; 

0. ten aanzien van de bezwaren van de 
appell anten tegen art. 7, 2e lid, der Keur, 
dat zonder bezwaar aan het polderbestuur 
vrijelijk kan worden overgelaten te beslissen 
over de aan een vergunning te verbinden voor
waarden, daar door het bepaalde bij art. 18, 
2e lid, der Keurenwet, dat de mogelijkheid 
van vernietiging van voorwaarden door hooger 
gezag opent, de belangen van vergunninghou
ders voldoende worden beschermd; 

dat niettemin de bedoelde bepaling ten on
rechte in de Keur is opgenomen; 

dat toch het in art. 7, 2e lid, der Keur ver
vatte voorschrift inzake de brughoogte, het
welk toepasselijk is, ingeval het polderbestuur 
daaromtrent geen andere voorwaarde meent 
te moeten stellen, in strekking geheel met 
eene voorwaarde overeenkomt, zonder dat ech
ter in dat geval de waarborg, gelegen in de 
mogelijkheid van vernietiging, a ls bedoeld in 
art. 18, 2e lid, der Keurenwet, aanwezig is, 
hetgeen niet toelaatbaar is te achten; 

0. ten aanzien van de bezwaren der appel
lanten tegen art. 7, 3e en 4e lid, dat naar het 
oordeel van den Hoofdingenieur van den Rijks
waterstaat, met wiens gevoelen, nader inge
wonnen naar aanleiding van een schrijven van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, Wij Ons vereeni
gen, moet worden aangenomen, dat voor de 
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hoofdwatergangen en de slooten, welke toe
gang geven naar de schelfplaatsen en als ge
meene vaarten zijn te beschouwen, de vrije 
vaartgelegenheid, althans in het tijdvak van 
1 November tot 1 April, gewaarborgd behoort 
te zijn, en dat de bepaling van art. 7, 3e lid, 
voorwover betreft de verplichting om gedu
rende dit tijdvak de losse bruggen over deze 
watergangen en slooten op te ruimen, geen 
onevenredige opofferingen van de zijde van 
de gebruikers dezer bruggen met zich brengt; 

dat de in het 4e lid opgelegde verplichting, 
voorzoover het de losse bruggen over de meer
gemelde watergangen en slooten in den Boven
polder betreft, geenszins te bezwarend moet 
worden geacht, aangezien mag worden aan
genomen, dat het polderbestuur bij het gebruik 
maken :v.,an zijne hierbedoelde bevoegdheid 
naar billijkheid rekening zal houden met de 
tegenstrijdige belangen van de daarbij betrok
ken partijen; 

dat voorts, uit den aard der zaak, alle losse 
bruggen tijdens de aangekondigde schouwen, 
welke per vaartuig plegen te geschieden, die
nen te worden weggenomen ; 

dat in woverre tegen de hierbedoelde bepa
lingen geen bedenking bestaat; 

dat evenwel de zaak anders ligt met betrek
king tot de banslooten; 

dat de voormelde bepalingen der Keur ten 
aanzien daarvan, naar Ons oordeel, te ver 
gaan; 

dat toch de vaargelegenheid door deze sloo
ten niet in alle gevallen en niet te allen tijde 
noodig is, zoodat eensdeels het nut van de ge
stelde bepalingen minder algemeen en van 
veel geringer betekenis is en anderdeels een 
publiekrechtelijk vastgestelde vrije vaargele
genheid voor de werkelijk belanghebbenden, 
welke die vaargelegenheid krachtens burger
lijk recht reeds kunnen vorderen, niet op zijn 
plaats is; 

dat door de ontworpen publiekrechtelijke 
regeling, voorwover de banslooten betreft, 
onnoodig zware en aan het verkregen nut niet 
evenredige opofferingen geëischt worden van 
de gebru ikers van bruggen, welke deze voor 
het vervoer van hunne producten per as niet 
kunnen missen; 

0. ten aanzien van het bezwaar van de 
appellanten tegen het bepaalde in art. 9 der 
K eur, dat de Tiendweg volgens den legger 
van wegen en voetpaden in de gemeente Har
dinxveld een voetpad is en als wodanig moet 
worden onderhouden, zoodat, zoolang de leg
ger niet gewijzigd wordt, niet met vrucht kart 
gevorderd worden, dat in dit pad bruggen wor
den aangebracht, welke het voor het drijven 
van vee of voor rijverkeer geschikt maakt; 

dat alreeds hierom het bezwaar van de ap
pellanten tegen de in de wintermaanden over 
de doorvaartgaten van den Tiendweg gelegde 
bruggetjes niet opgaat; 

0. ten aanzien van het bezwaar van de ap
pellanten tegen het bepaal de in art. 13 der 
Keur, krach tens hetwelk het polderpeil , in de 
vorige artikelen bedoeld, wordt geacht te zijn 
1.05 m onder N.A. P., dat dit artikel geen 
voorschrift geeft omtrent het peil , waarop de 
waterstand in den polder moet worden ge
handhaafd, doch slechts aanduidt, wat in de 
voorafgaande arti_kelen onder "polderpeil" is 

te verstaan ; 
dat blijkens de overgelegde stukken een peil 

van 1.05 m onder . A. P. ongeveer gelijk is 
aan het normale niveau, waarop de polder
waterstand wordt gehandhaafd ; 

dat er onder die omstandigheid niet met 
grond bezwaar tegen kan worden gemaakt, 
dat dit peil bij de toepassing van de vorige 
artikelen als polde'rpeil wordt aangemerkt; 

dat, gelet op het bovenstaande, de bezwaren 
van de appellanten betreffende art. 7, 2e lid, 
art. 9 en art. 13 der Keur ongegrond moeten 
worden geacht, doch dat de bepalingen van 
art. 7, 3e en 4e lid te ver gaan en uit dien 
hoofde de Keur niet voor goedkeuring vat
baar is; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien niet behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Keurenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Zuid-Holland van 14 
Februari 1933, G. S. n°. 125, aan het besluit 
van het bestuur van den polder Hardinxveld 
van 23 Januari 1933 tot herziening van de 
Keur of politieverordening van dezen polder, 
alsnog goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(A.B. ) 

21 F eb,·uari 1935. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58 le Jid.) 

Gedaagde is m. i.v. 16 Febr. 1934 eer
vol ontslagen a ls directeur der gemeente
lijke gasfabriek van Middelharnis en Som
melsdijk wegens ongeschiktheid voor zijn 
betrekking. 

Eischeres mocht ongevraagd ontslag ver
leenen in geval van ongesch iktheid voor 
de betrekking. Het ambtenarengerecht en 
de Centrale Raad van Beroep beslissen 
echter, dat van ongeschiktheid van ge
daagde voor het waarnemen van zijn be
trekking geen sprake is en dat eischeres 
zich heeft schuldig gemaakt aan "détour
nement de pouvoir." 

Zie in dezelfde zaak Ambt.gerecht Rotter
dam C. V. 1934 blz. 394. 

Uitspraak in zake : 
De Commissie van Beheer der Gemeentelijke 

Gasfabriek van Middelharnis en Sommelsdijk, 
e ischeresse in hooger beroep, vertegenwoordigd 
door haar voorzitter J. _Struik, in persoon ter 
openbare terechtzitting verschenen, bijgestaan 
door Mr. J. Coert, advocaat te Rotterdam, en 
:M. Joppe, secretaris der Commissie van Be
heer, wonende te Sommelsdijk, a ls raadslieden, 

tegen: 
J. K. F. B., wonende te Middelharnis, ge
daagde in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, bijgestaan door 
zijn raadsman Mr. K. J. van Nieukerken, ad
vocaat te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de f eiten van het twistgeding: 
0 . dat eischeresse in hooger beroep bij be-
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sluit van 16 Februari 1934 aan J. K. F. B., 
directeur der gemeentelijke gasfabriek van 
Middelharnis en Sommelsdijk, met ingang van 
genoemden datum eervol ontslag als zoodanig 
heeft verleend wegens ongeschiktheid voor zijn 
betrekking ; 

0. dat het Ambtenarengexecht te Rotterdam 
bij uitspraak van 17 October 1934 - naar wel
ker inhoud hierbij wordt verwezen - voormeld 
besluit heeft vernietigd; heeft bepaald, dat de 
Commissie van Beheer, bovengenoemd, J. K. 
F. B. onverwijld in zijn ambt zal herstellen; 
heeft verstaan, dat J. K . F. B. ook over den 
tijd na 15 Februari 1934 recht heeft op zijn 
volle salaris en op vergoeding voor vrij wonen, 
vuur en licht; het meer en anders gevorderde 
heeft ontzegd en heeft bevolen, dat het door 
J . K . F. B. betaalde griffierecht ad f 5 aan 
hem wordt vergoed; 

0. dat de Commissie van Beheer der ge
meentelijke gasfabriek van Middelharnis en 
Sommelsdijk van deze uitspraak is gekomen 
in hooger beroep, bij beroepschr ift, hetwelk 12 
November 1934 ter gr iffie van dezen Raad 
inkwam, op de daarbij aangevoerde gronden, 
vorderende vernietiging van de uitspraak, 
waarvan beroep; 

0. dat gedaagde in hooger beroep bij contra
memorie, op de daarbij aangevoerde g,:çmden, 
heeft geconcludeerd tot niet-ontvankehJk-ver
kl aring, althans afwijzing, van het ingestelde 
hooger beroep en tot bekrachtiging van de uit
spraak, waarvan beroep; 

In ,·echte: 
0. dat in de uitvoerige contra-memorie niet 

is te lezen, op welken grond eischeresse in het 
door haar ingestelde hooger beroep zou moe
ten worden verklaard niet-ontvankelijk; 

0. dat uit een brief, door den raadsman van 
gedaagde in hooger beroep d.d. 8 Janua_ri 19~5 
tot den Voorzitter van dezen Raad gericht, m 
welken brief hij verzoekt, dat deze Voorzitter 
in casu de artt. 75 en 88 der Ambtenarenwet 
1929 zou toepassen, kan worden afgeleid, dat 
naar het oordeel van gedaagde in hooger be
roep de niet-ontvankelijkheid zoude moeten 
worden uitgesproken, wijl tot het instellen van 
het hooger beroep zoude zijn besloten niet 
door de Commissie van Beheer, doch slechts 
door haar Voorzitter en haar Secretaris en 
dat de Raad der gemeente Sommelsdijk vóór 
het instellen van (het hooger) beroep niet de 
krachtens art. 17, lid 2, der Gemeenschappe
lijke Regeling van het beheer der Gemeente
lijke Gasfabriek van Middelharnis en Som
melsdijk vereischte goedkeuring heeft ver
leend; 

0. dat de in de vorige rechtsoverweging 
vermelde eerste grond voor de niet-ontvan
kelijk-verklaring van het hooger beroep fei
telijk onjuist is , zijnde toch in de vergadering 
van de Commissie van Beheer van 23 October 
1934 met algemeens stemmen besloten tot het 
instellen van hooger beroep ; 

0. met betrekking tot den tweeden grond, 
welke, naar het oordeel van gedaagde, tot niet
ontvankelijk-verklaring van het hooger beroep 
zoude moeten leiden, dat lid 2 van vorenge
noemd art. 17 luidt: ,,De Commissie van Be
heer behoeft voor het aangaan van verbin
tenissen, die betalingen zullen vorderen, voor 
welke àf geen of geen voldoende post op de 

begrooting is uitgetrokken, de voorafgaande 
goedkeuring van de Raden der Gemeenten 
Middelharnis en Sommelsdijk", waaruit volgt, 
dat een beroep op dit artikel in het hier be
sproken verband niet van beteekenis is, wijl 
toch het instellen van hooger beroep krachtens 
de Ambtenarenwet 1929 niet is het aangaan 
van een verbintenis, en i. c. zeker niet het 
aangaan van een verbintenis, · welke betaling 
zal vorderen, aangezien ingevolge art. 57, lid 
1, der genoemde wet griffierecht niet wordt 
geheven van een administratief orgaan, ter
wijl ten slotte nog kan worden opgemerkt, dat 
het bovenaangehaalde lid 2 van art. 17 der 
genoemde Gemeenschappelijke Regeling wel 
van belang kan zijn voor de beantwoording 
der vraag, onder welke omstandigheden een 
door de Commissie gedane uitgave aan de 
Raden der gemeenten Middelh~·nis en Som
melsdijk kan worden in rekening gebracht, 
maar niet den geringsten invloed kan hebben 
op de rechtsgeldigheid eener handeling, welke 
tot een uitgave leidde; 

0 . dat e ischeresse dus niet op de door ge
daagde aangevoerde gronden in haar hooger 
beroep kan worden verklaard n iet-ontvankelijk 
en dezen Raad ook andere gronden, welke 
daartoe zouden kunnen leiden, niet bekend 
zijn; 

0. dat eischeresse dus in haar hooger beroep 
moet worden verklaard ontvankelijk; 

0 . wat de hoofdzaak betreft, dat deze Raad 
mèt het Ambtenarengerecht aanneemt, dat het 
bestreden ontslagbesluit moet worden getoetst 
aan art. 11, lid 4, van de genoemde Gemeen
schappelijke Regeling en voorts mèt dat Ge
recht, op de bij de bestreden uitspraak aan
gevoerde gronden, welke deze Raad overneemt 
en tot de zijne maakt, van oordeel is, dat 
eischeresse bij het nemen van het bestreden 
besluit van haar bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat de uitspraak, waarvan beroep, dus 
moet worden bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart eischeresse ontvankelijk in het 

door haar ingestelde hooger beroep; 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. l 

1 Deze uitspraak voorzoover de rechtsover
wegingen betreft, luidt als volgt: 

In rechte: 
0. dat het ontslag aan klager blijkens de 

stukken is gegeven met toepassing van art. 50 
van het Ambtenarenreglement voor het Gas
bedrijf van Middelharnis en Sommelsdijk; 

0. dat dit reglement blijkens het zich onder 
de stukken bevindende exemplaar is opgesteld 
door de Commissie van Beheer over de gas
fabriek; 

0. dat deze Commissie de gasfabriek beheert 
op grond van een in 1907 door de gemeente
besturen van Middelharnis en Sommelsdijk 
opgestelde "gemeenschappelijke regeling", als 
bedoeld bij de Gemeentewet, bij art. 10 waar
van aan de Commissie van Beheer het recht 
is gegeven reglementen voor het aanstellen, 
schorsen en ontslaan van personeel vast te 
stellen, doch waarbij de gemeenteraden zich 
het recht hebben voorbehouden deze reglemen 
ten goed te keuren ; ' 
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0. dat aan het Gerecht bij het onderzoek is 
gebleken, dat het hierboven vermelde amb
tenarenreglement niet de vereischte goedkeu
ring heeft verworven; 

0. dat het reglement mitsdien niet rechts
geldig tot stand is gekomen en daarom niet 
kan gelden als materiëel ambtenarenrecht in 
den zin van art. 125 der Ambtenarenwet 1929; 

0. dat het materiëele recht in deze zaak 
onder de gegeven omstandigheden moet wor
den gezocht in meergenoemde "gemeenschap
pelijke regeling" zelf, waarvan art. 11, vierde 
lid, luidt: ,,De directeur kan ten allen tijde 
door de Commissie van Beheer worden ge
schorst en ontslagen"; 

0. dat bij een zoo algemeen geredigeerd al
gemeen verbindend voorschrift van de ver
sch i I lende gronden, terzake waarvan volgens 
a rt. 58 der wet beroep van besluiten kan wor
den ingestelcf, alleen in aanmerking komt het 
in het eerste lid van dat artikel laatstgenoemd 
geval, nl. dat een administratief orgaan van 
zijn bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinclen, waar
voor de bevoegdheid is gegeven; 

0. dat omtrent deze doele inden nuttige vin
gerwijzingen zijn te vinden in het a ll een om 
formeele redenen niet van rechtskracht voor
ziene, hierboven vermelde, ambtenarenregle
ment, waaruit blijkt, onder welke omstandig
heden en op welke gronden de Commiss ie naar 
h aa r e igen meening gebruik behoort te maken 
en mag maken van haar bevoegdheid tot ver
leening van ontslag; 

0. dat de Commissie blijkens dit reglement 
meende, dat de bevoegdheid tot verleening van 
ongevraagd ontslag haar - voor zoover hier 
in aanmerking kom ende - was gegeven, om 
daarvan in geval van niet of niet behoorlijk 
nakomen door den ambtenaar van zijn ver
p l ichtingen of van plichtsverzuim gebruik te 
maken bij wege van di sciplinaire straf, dan 
wel om ontslag te verleenen in geval van on
geschiktheid voor de betre kking ; 

0. dat de Commissie het laatste motief voor 
het verleende ontslag opgeeft en in het ont
slagbesluit zelfs uitdrukkelijk overweegt, dat 
het ontslag niet als disciplina ire straf behoort 
te worden gegeven; 

0. dat aan het Gerecht, dat zich vereen igt 
met deze inzichten van de Commissie omtrent 
aard en grenzen van haar bevoegdheid tot het 
geven van ontslag, derhalve niets anders te 
doen staat, dan om te onderzoeken , of inder
daad ongeschikthe id van klager voor de ver
vull ing van zijn betrekking aanwezig is ge
weest in zoodanige mate, dat het daarvoor 
gegeven ontslag geacht kan worden te zijn 
verleend in overeenstemming met de doelein
den, waarmede de bevoegdheid tot ontslag
verleening aan de Commissie is gegeven; 

0 . dat ter beantwoording van deze vraag 
noodig is een beoordeeling van de persoonlijk
heid van kl ager; 

0. dat klager blijkens de bovenvermelde 
conclusie van het advies en verslag van den 
deskundige Dr. J. J. van Straaten, welke het 
Gerecht overneemt en tot de zijne maakt, niet 
door ziels- of I ichaamsgebreken ongeschikt is 
voor het waarnemen van zijn betrekking; 

0. dat aan het Gerecht zoowel uit de over
gelegde stukken als uit de verklaringen van 

de ter terechtzitting gehoorde deskundigen 
overtuigend is gebleken, dat klager een man 
is van groote algemeenc ontwikkeling en bij 
uitstek bevoegd en bekwaam voor zijn ambt 
van gasdirecteur; 

0. voorts dat aan het Gerecht uit dezelfde 
bewijsmiddelen is gebleken, dat klager in den 
omvang niet is een gemakkelijke persoonlijk
heid, zoodra h ij met wien dan ook in botsing 
komt; 

0 . dat echter een niet gemakkelijk karakter 
op zichzelf voor een ambtenaar zeker nog geen 
ongeschiktheid medebrengt; 

0. dat het Gerecht hierbij bovendien in 
rekening wil brengen, dat de wijze, waarop de 
leden van de Commissie van Beheer zich in 
den omgang met klager hebben gedragen, ver
bi tter ing van de zijde van klager niet onbe
grijpelijk maakt; 

0. dat het Gerecht ten slotte als eenige 
grond, waarop klager nog wegens ongeschikt
heid zou behooren te worden ontslagen, in 
mogelijkhe id aanwezig acht een volkomen 
miskenning van de positie der Commissie van 
Beheer waardoor bij al zijn bekwaamheid 
samenwerking onmogelijk zou kunnen worden ; 

0. te di en aanz ien in de ee rste plaats, dat 
blijkens de stukken reeds in den aanvang van 
1932 ontslag van klager is overwogen, waar
van echter is afgez ien, nadat klager bij brief 
van 3 Maart 1932 verschillende verklaringen 
jegens de Commissie h a d afgelegd; 

0 . dat daarna g ri even tegenover klager 
dateerend van vóór Maart 1932 - gesteld dat 
deze gerechtvaardigd waren en daargelaten of 
daartegenover gerechtvaardigde gr ieven van 
klager stonden - naar het oordeel van het 
Gerecht niet meer als grond voor ontslag kun
nen worden aangevoerd, wanneer klager sinds
dien niet tot gerechtvaardigde klachten aan
leiding heeft gegeven ; 

0. dat aan het Gerecht nu bij het onderzoek 
niet is gebleken van gronden voor gerecht
vaardigde nieuwe klachten in den zin als 
waarnaar thans door het Gerecht een onder
zoek wordt ingesteld; 

0. dat het Gerecht integendeel uit de ver
klaringen ter terechtzitting van den getuige
deskundige van der Horst, directeur van de 
gasfabriek te Amsterdam en van den getui ge
deskundi ge Ploeger, directeur van de gas
fabriek te Apeldoorn, de overtuiging heeft 
verkregen, dat te dezen aanz ien van laakbare 
schuld van de zijde van klager geen sprake 
is geweest, doch dat veeleer de Commissie 
zich bij verschillende gelegenheden op het 
tBrrein van den directeur heeft begeven; 

0. dat h et Gerecht op grond van het boven
staande tot de overtuiging is gekomen, dat 
van ongeschiktheid van klager voor het waar
nemen van zijn betrekking van directeur van 
de gasfabriek te Middelharnis-Sommelsdijk 
geen sprake is en dat de Commissie van B e
heer, door aan klager op dien grond ontsl ag 
te verleenen, van de bevoegdheid tot verlee
ning van ontslag kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan waartoe deze bevoegdheid 
aan de Commissie is gegeven; 

0 . dat het aangevochten ontslagbesluit mits 
dien moet worden vernietigd. 

(A. B.) 
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21 Februari 1935. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
n °. 5306, afd. B.B., aan de gemeente
besturen, betreffende bevol kingsboekhou
ding (adoptie en geslachtsnaam) . 

Het heeft de aandacht getrokken, dat het 
aantal gevallen van Nederlanders, die in het 
buitenland vreemde kinderen wenschen te 
adopteeren, steeds toeneemt. Daarbij is een 
streven merkbaar om hier te lande erkenning 
te erl a ngen van hunne naar vreemd recht wel
li cht geldige adopties en naamsveranderingen. 

Het zal U bekend zijn, dat de Nederland
sche wetgeving het instituut der adoptie niet 
kent. Erkenning hier te lande van een moge
lijkerwijs naar vreemd recht op geldige wijze 
tot stand gekomen, doch naar Nederlandsch 
recht nietige, adoptie en/of naamsverandering 
door een Nederlander kan derhalve niet wor
den gedoogd . 

Na overleg met mijn Ambtgenoot van Ju
stitie ben ik van meening dat diensvolgens de 
Nederlandsche Overheid zich zal hebben te 
onthouden van alles, wat het streven van be
paalde Nederlanders om onwettig als kind 
aangenomen vreemdelingen een staat te ver
schaffen welke uiterlijk met dien van een 
wettig kind overeenkomt, te bevorderen. 

Naar Nederlandsch recht kan een Neder
lander zijn geslachtsnaam welke zich van 
rechtswege voortzet in diens wettige of na
tuurlijk-erkende kinderen, zonder toestemming 
der Koningin niet doen overgaan op een 
pleegkind. Hieruit volgt, dat naar Neder
landsch recht aanneming als kind door een 
Nederlander, waardoor overigens volgens het
zelfde recht op zijn hoogst een pleegverhou
ding tusschen verpleger en pleegkind in het 
leven kan worden geroepen, geen verandering 
kan brengen in den geslachtsnaam van dat 
pleegkind, onverschillig of deze is van Neder
landsche dan wel van vreemde nationaliteit. 

Een andere opvatt ing is m . i. in strijd met 
de Nederlandsche openbare orde. 

In verband met het vorenstaande zal bij 
versch il tusschen geslachtsnaam van p leeg
ouder en pleegkind, dit, tenzij door de Ko
ningin toestemming tot naamsverandering 
wordt verleend, hetgeen ten aanz ien van 
vreemde kinderen in den regel niet gesch iedt, 
in het bevolkingsregister niet op den naam 
van den pleegouder mogen worden ingeschre
ven. 

Ik moge U verzoeken in <}lle voorkomende 
gevallen met dit standpunt rekening te doen 
houden. 

In het bijzonder vestig ik nog Uw aandacht 
op de omstandigheid, dat volgens een m ede
deel ing van het Internationaal Intermediair 
Instituut in het W eekblad van het R echt van 
14 April • 1934, n°. 12735, aan de Homeless 
Children's Aid and Adoption Society, geen 
voorbeeld bekend is; dat Nederlanders zelf 
een "Adoption Order" hebben verkregen van 
den Engelschen rechter krachtens de wet van 
1926. Volgens die mededeeling zou inderdaad 
geen adoptie als zoodanig door Nederlanders 
in Engeland pl aats vinden, doch zou de So
ciety de adoptie verrichten en de kinderen 
daarna aan de zorgen van Nederlanders toe-
vertrouwen. (B.) 

25 Februari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet artt. 43 en 67 ; Ge
meentewet art. 168.) 

De Drankwet beschouwt het bedrijf van 
den vergunninghouder en dat van den ver
lofhouder als geoorloofd mits uitgeoefend 
binnen de perken door de wet gesteld , tot 
welke perken, blijkens art. 10 aanhef j 0

• 

art. 43 behooren de plaatselijke veror
deningen overeenkomstig art. 168 Ge
meentewet uitgevaardigd. Dit geldt onver
schillig door welke in de wet aangewezen 
autoriteit de vergunning of het verlof is 
verl eend, dus ook indien het betreft een 
toestaan door den Commissaris der Ko
ningin, dat in strandtenten verkoop van 
zwak-alcoholi schen drank voor gebruik in 
zoodanige tenten zal kunnen pi aats vin
den. Het bepaalde in art. 43, 1 geldt uit 
den aard der zaak ook voor de toestem
ming van art. 67, lid 4. 

Het feit, dat de wetgever in de betrok
ken gevallen het verleenen van een verlof 
aan het meer onbevangen oordeel van den 
Commissaris der Koningin overlaat, neemt 
niet weg, dat de door hem verleende toe
stemming, evenals elk ander verlof, onder
worpen is aan de bovenbedoelde beperkin
gen uit plaatselijke verordeningen voort
vloe iende. 

Art. 52, lid 1 j 0 art. 50 van de A.P. V. 
der gemeente Ouddorp, inhoudende dat 
het den houder o. a. van een logement, 
herberg, slaapstede, koffiehuis, bierhuis, 
tapperij of eenig andei· huis, kiosk, tent, 
kraam of dergelijke inrichting, waar men 
gelagen zet verboden is, tusschen 's nam. 
10 uur en des voormiddags 5 uur en op 
Zondagen en den lsten Kerstdag de daar
in voor het publiek toegankelijke locali tei 
ten geopend te hebben, kunnen betreffen 
de openbare orde en de zedelijkheid en 
vallen dus binnen de door art. 168 Ge
meentewet aan den gemeenteraa d gegeven 
bevoegdheid. 

De vraag of de rechter, aannemende 
dat de raad was getreden op het terrein, 
dat krachtens een wetsbepaling is gere
geld, op grond van art. 193 lid 2 Gemeen
tewet die bepalingen desondanks verbin
dend had moeten verklaren, behoeft n u 
geen bespreking meer. 

Met inricht ingen , waar men gelagen 
kan zetten, is niet anders gemeend, dan 
inrichtingen waar het publiek spijs of 
drank tegen betaling kan gebruiken. 

H et feit, dat art. 52 in de in art. 50 der 
A. P. V. bedoelde inrichtingen voor het 
publiek toegankelijke local iteiten veron
derstelt, sluit geenszins ui t, dat ook zou 
zijn bedoeld eene inrichting waar enkel 
ééne voor het publiek toegankelijke locali
teit aanwezig is zonder a ndere daarnevens. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te Rotterdam, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van die Rechtbank van 8 
November 1934, waarbij in hooger beroep met 
bevestiging van een mondeling von ni s van het 
Kantongerecht te Sommelsdijk van 13 Juli 
1934 voor zoover betreft de bewezenverklaring 
en vernietiging voor het overige, J . F., hotel-
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houder, is ontslagen van alle rechtsvervolging 
ter zake van het hem bij inleidende dagvaal'
ding telastegelegde, als zijnde dit wèl bewezen 
maar niet strafbaar, 

alsmede op het incidenteel beroep in cas
satie van genoemden F. tegen eerstgenoemd 
vonnis; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

De Officier van J ustitie bij de Arr.-Recht
bank te Rotterdam heeft zich in ca satie voor
zien tegen een vonnis dier Rechtbank van 8 
November 1934, rolnummer 794, waarbij de 
gerequireerde ter zake van het te zij nen laste 
bewezenverklaarde: ,,dat rui, op de volgende 
Zondagen in het jaar 1934, te weten op 20 
Mei, 27 Mei, 10 Juni en 17 Juni te Ouddorp 
als houder van een strandtent, waarin jaarlijks 
gedurende een zekere periode onder andere 
bier voor het gebruik ter plaatse placht en 
pleegt te worden verkocht, de in die tent voor 
het publ iek toegankelijke localiteit voor het 
publ iek geopend heeft gehad", van alle rechts
vervolg ing is ontslagen. De Rechtbank toch 
achtte dit bewezen verklaarde niet strafbaar 
en met name n iet van toepassing de bepal ing 
van art. 52 der Algemeene Pol itieverordening 
voor de Gemeente Ouddorp, edert de op 3 
November 1933 besloten en op 10 J anuari 
1934 iu werking getreden wijziging, luidende: 

Het is den houder van een in art. 50 bedoel
de im-ichting verboden, tus chen des namid
dags 10 uur en des voormiddags 5 uur, en op 
Zondagen en den · lsten Kerstdag de daarin 
voor het publiek toegankelijke localiteit ge
opend te hebben", tenvijl als inrichtingen, 
bedoeld in art. 50, naar luid van die bepaling, 
overeenkomstig de ook hierin ten tijde voor
meld aangebrachte wijziging, zijn te beschou
wen: ,,een logement, herberg, slaapstede, 
koffiehuis, bierhuis, tapperij of eenig ander 
huis, kiosk, tent, kraam of dergelijke inrich
t ing, waar men gelagen zet." 

Aan den gerequireerde is namelijk, overeen
komstig art. 67, lid 4, der Drankwet S . 1931 
N°. 476, door den Co=issaris der Koningin 
in de provincie Zuid-Holland toestemming ver
leend om aan het zeestrand te Ouddorp in 
eene strandtent zwak-alcoholische dranken te 
verkoopen gedurende de maanden April tot en 
met September van des morgens 10 uur tot 
een half uur na zonsondergang (zonder uit
zondering van den Zondag). In verband hier
mede was de Rechtbank van oordeel, dat, nu 
aan den Commissaris der Koningin in de pro
v inc ie de bevoegdheid is gegeven, om toe
stemming te verleenen tot verkoop van zwak
alcoholische dranken in strandtenten, en wel 
bij a ,·t. 67, lid 4, van voornoemde wet, welke 
bepal ing blijkens de gesch iedenis van de tot 
standkoming dier wet bij door de Regeering 
overgenomen amendement van een der leden 
der 2e Kamer is ingevoegd om aan eene be
staande behoefte, dat er aan stranden der zee, 
op daarvoor ge chikte plaatsen, gelegenheid 
bestaat voor verkrijgbaarstelling van ver
verschingen, tegemoet te komen, en de door 
gerequireerde verkregen toestemming, die dus 
steunt op eene wet, is verleend in dier voege, 
dat verkoop van zoodanige dranken mag 
plaats vinden tusschen 10 uur des voormid-

dags en een half uur na zonsondergang, der
halve op grond van eene bepaling van een 
hooger wetgevend orgaan, den a lgemeenen 
wetgever, die verkoop op Zondag is toegestaan 
gedurende bepaalde maanden, immers de la
gere wetgever, de gemeenteraad, niet kan 
treden op het terrein, dat krachtens eene wets
bepaling is geregeld. 

De Heer requirant acht door deze uitspraak 
geschonden, a lthaus verkeerd toegepast, art. 
168 der Gemeentewet en art. 67 sub 4 der 
D rankwet (S. 1931 n°. 476), en voer t tot 
staving van dit oordeel aan, dat door deze 
beslissing der Rechtbank ee11e te ruime inter
pretatie wordt gegeven aan de bevoegdheid 
van den Commissaris der Koningin, hetgeen 
moge blijken uit het verschil in redactie van 
opgemeld art. 67 sub 4 en art. 41 sub 1 van 
voornoemde Dranlnvet; dat art. 67 sub 4 dier 
wet eene overgangsbepaling bedoelt, terwijl de 
wijziging der onderhavige pol itieverordening 
op 3 November 1933, afgekondigd op 9 J a
nuari d. a. v., wel degelijk alle inrichtingen, 
a ls bedoeld bij art. 50 dier verordening, dus 
ook de onderhavige, omvat en daarom gel
dend is. 

Ter bestrijding van dit m iddel heeft de ge
eerde raadsman van den gerequi reerde bij ple i
dooi het volgende aangevoerd: 

H et besluit van den Gemeenteraad van 
O~ddorp van 3 November 1933, tot wijziging 
van de artt. 50 en 52 der Politieverordening 
d ier Gemeente is wel degelijk in strijd met 
het bepaalde in art. 67 vierde lid der D rank
wet, Stbl. 1931 n° . 476, indien en voorzoover 
dat wijzigingsbesluit kan worden beschouwd 
strandtenten als in de geciteerde D rankwet
bepal ing bedoeld, te betreffen. 

Art. 67, lid 4 der Drankwet draagt de rege
l ing van den verkoop van zwak-alcohol ische 
dranken in strandtenten op aan den Commis
saris der Koningin in de Provincie, en ont
trekt deze mater ie aan de bevoegdheid der 
gemeentelij ke instanties. 

I n ieder geval kan, nu krachtens een wet
telij ke bepaling een hoogere instantie __ een 
regeling heeft getroffen, omtrent de t!Jden, 
dat de verkoop van zwak-alcohol ische dranken 
in de onderhavige strandtent mag plaats heb
ben, de gemeente niet daarvan afwij kende 
regelingen treffen. 

De geschiedenis van het tot stand komen der 
Drankwet laat ten deze geen tw ij fel. 

Een amendement van soortgelijke strekking 
als het thans bepaalde in art. 67, l id 4, werd 
eerst ingediend door het Kamerli d Boon op 
art. 4 1 (destijds 38) Bijlagen der H andelingen 
der Tweede Kamer 1930/31-15 N °. 33 sub I V. 

Dit amendement, door den voorsteller zelve 
als het zeestrandtentjes-amondement genoemd, 
beoogde Burgemeester en Wethouders de be
voegdheid te geven verlof te verleenen op door 
hen vast te stellen dagl)n en uren in andere 
dan verlofs- of vergunningsinrichtingen zwak
alcoholische dranken voor gebruik ter plaatse 
te ver koopen. 

Dit amendement werd door den Minister 
bestreden en daarna verworpen (Handel ingen 
1930/31, pag. 2536). Het gaf de colleges van 
Burgemeester en Wethouders te groote be
voegdheden. Reeds de ambtsvoorganger van 
den toenmaligen bewindsman had een verzoek 
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om de andere in art. 41 (destijds 38) aan den 
Commissaris der Koningin toegedachte be
voegdheden aan de gemeentebesturen te ver
leenen, van de hand gewezen en aan eerst
bedoelde autoriteit de voorkeur gegeven: 
"Wijl deze staat boven plaatselijke invloeden 
en de vraag van meer algemeen gez ichtspunt 
kon beoordeelen". (Verslag Commissie van 
Voorber<:liding Bijlagen 1928/29-65 N° . 1 pag. 
53). 

In verband met een en ander diende het
zelfde Kamerlid even later een nieuw amende
ment in, strekkende tot opneming van het 
tegenwoordige art. 67, lid 4 der Drankwet, 
onder mededeeling, dat hem gebleken was, 
dat de bezwaren van verschillende tegenstem
mers ondervangen zouden zijn, wanneer de be
trokken uit-wnderingsbepaling beperkt zou 
blijven tot den · bestaanden verkoop aan zee
stranden en haar toepassing afhankelijk werd 
gemaakt van de bewilliging van den Com
missaris der Koningin, inplaats van Burge
meester en Wethouders (Handelingen 1930/31, 
pag. 2548). Dit amendement werd door de 
Regee1·ing overgenomen en door de Tweede 
Kamer aanvaard. 

Uit een en ander blijkt luce clarius, dat men 
de onderhavige materie aan de bevoegdheid 
van de gemeentelijke instanties heeft willen 
onttrekken. 

Door aan te nemen, dat de Gemeenteraden 
bevoegd zouden zijn t. a. v. inrichtingen als 
de onderhavige regelingen te treffen, als die 
vervat in art. 52 der Politieverordening van 
Ouddorp, zou men de bevoegdheden van den 
Commissaris der Koningin geheel illusoir 
maken. 

Het door den Officier van Justitie gedaan 
beroep op redactieverschi l tusschen art. 41, 
l id 1 en art. 67, lid 4 der Drankwet, gaat 
niet op. De uitdrukkelijke vermelding van de 
tijdsbepaling in art 41, lid 1 is een bevoegd
heidsbeperking voor den Comm issaris der Ko 
ningin. Zoodanige beperking was in art. 67, 
lid 4 niet noodig. Daarom zijn de in het eer
ste amendement-Boon voorkomende woorden 
,,op door hem vast te stell en dagen en uren", 
waarschijnlijk later weggelaten. Uit de opne
ming dezer woorden in de eerste redactie blijkt 
intusschen nog eens te allen overvloede, dat 
het wel degelijk de bedoeling was, dat bij de 
te geven toestemming tevens t ijdsbepalingen 
zouden worden opgenomen, in casu dus door 
den Commissaris der Koningin vast te stellen. 

Art. 67, lid 4 is thans - min of meer -
per ongeluk onder de overgangsbepalingen 
opgenomen, zij draagt daarvan door de ver
melding van een bepaalden datum ook het 
stempel. Zij is echter niet slechts van tijde
lijken aard, en latere gemeentelijke verorde
ningen kunnen er niet aan derogeeren." 

Het hier ge]everde betoog, hoe belangwek
kend ook, heeft mij van de ongegrondheid van 
het door den Heer requirant voorgestelde mid
del niet vermogen te overtuigen. Ik blijf van 
meening, dat het · gelijk aan diens zijde is. 
Zooals door Uwen Raad reeds bij herhaling 
(vg. o. a. H. R. 21 Nov. 1921 W. 10815, N. J. 
22-5; 12 Dec. 1921 W. 10810, N . J. 22-3) 
werd uitgemaakt, beschouwt onze wetgever het 
bedrijf van den vergunninghouder (evenals 
dat van den verlofhouder) als geoorloofd, doch 
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die uitoefening mag slechts binnen de perken 
der Drankwet plaats hebben. Tot die perken 
behoort, dat de vergunning- (verlof)houder is 
onderworpen aan de plaatselijke verordenin
gen, krachtens art. 168 der Gemeentewet vast
gesteld (zie art. 10 j 0 art. 43 der Drankwet 
S. 1931 N°. 476). Zonder twijfel betreft een 
verbod, a ls vervat in art. 52 der Algemeene 
Politieverordening van Ouddorp de openbare 
orde en/of de openbare zedelijkheid. Uit de 
wordingsgeschiedenis van art. 67, lid 4, der 
te~emvoordige Drankwet, door den geëerden 
ple iter hierboven duidelijk weergegeven, volgt 
nu, naar het mij voorkomt, niets meer of an
ders, dan dat de wetgever, tegemoet willende 
komen aan de behoefte van den niet kapitaal
krachtigen zomerschen strandbezoeker om op 
min kostbare wijze zich op een glaasje bier te 
vergasten, hieraan de strandtentjes dienstbaar 
heeft willen maken door ook voor de houders 
van zoodanige inrichtingen de mogelijkheid 
te scheppen, dergelijken zwak-alcoholischen 
drank verkrijgbaar te stellen, zonder dat de 
bedoelde localiteiten voldoen aan de voor het 
verkrij gen van een verlof A blijkens art. 44, 
lid 3 onder 3e i.v. m. artt. 9 en 43 der Drank
wet te stellen eischen. Door de bevoegdheid 
tot het toestaan van dezen verkoop o. a. van 
bier zonder verlof te verleenen, niet aan Bur
gemeester en vVethouders, maar aan den Com
missaris der Koningin, geloofde de Minister 
(Handelingen 2e Kamer 1931, bi. 2548) een 
waarborg te hebben verkregen "dat niet onge
limiteerd aan allerlei gelegenheden aan het 
strand bierverlof zal worden verleend" . De 
Commissaris der Koningin kan aan zijne toe
stemming in dezen voorwaarden verb inden en 
deed zulks in het onderwerpelijke geval onder 
meer door den verkoop van bedoelde dranken 
door gerequireerde aan bepaalde uren te bin
den. M. i. volgt hieruit echter geenszins, dat 
degene, die aldus toestemming tot verkoop 
van zwak-alcoholischen drank ingevolge de 
wet heeft bekomen, in eenen meer gunstigen 
toestand zoude komen te verkeeren, dan hij, 
die, ingevolge die zelfde wet, in het genot 
van een verlof A is gesteld en daarbij zouder 
twij fel gebonden is aan de evengenoemde per
ken der Drankwet waaronder de verordenende 
bevoegdheid der plaatselijke besturen, gelijk 
Uw H. R. aannam, eene belangrijke rol ver
vult. Met den Heer requirant wil het mij dan 
ook voorkomen, dat de beslissing der Recht
bank te dezen aanzien niet juist kan worden 
geacht. 

Het geval voorziende, dat Uw H. R. zich 
met deze opvatting zoude kunnen vereenigen, 
heeft de gerequireerde, gebruik makende van 
de, bij art. 434 Sv. verleende bevoegdheid, 
door middel eener daartoe strekkende verkla
r ing, bij de behandeling dezer zaak op de 
terechtzittin g door zijnen raadsman afgol egd , 
alsnog zijnerzijds beroep in cassatie ingesteld 
en daarbij eene schriftuur ingediend, houdende 
de navolgende middelen: 

1 °. ,,S., althans v. t. van ar tt. 398 , 359, 
425 , 415, 422, 423 Sv. 

bijaldien de Rechtbank bewezen heeft ver
Idaard dat verdachte "de in die tent voor het 
publiek toegankelijke localiteit" geopend heeft 
gehad, terwijl van zoodanige localiteit alleen 
sprake is in de verklaring van den verdachte 

7 
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zelf, niet in de andere aangevoerde bewijs
middelen, waarin slechts van de geheele tent 
sprake is". 

2° . ,,S., althans v. t. van de artt. 50 en· 52 
der A. P. V . van Ouddorp 

bijaldien de Rechtbank heeft beslist dat ge
melde artikelen, zooals zij zijn gewijzigd bij 
besluit van den Gemeenteraad van Ouddorp, 
van 3 November 1933 zouden inhouden, dat 
ook het open houden van kiosken en tenten 
als de onderwerpelijke verboden zou zijn, ter
wijl ze re vera slechts inhouden zoodanig ver
bod t. a . v. voor het publiek toegankelijke lo
caliteiten van "inrichtingen, waar men ge
lagen zet", en uit het bewezen verklaarde niet 
volgt, dat verdachtes strandtent als zoodanige 
inrichting zou moeten worden aangemerkt, 
immers niet iedere strandtent of andere in
richting, waar bier voor gebruik ter plaatse 
wordt verkocht, kan worden aangemerkt als 
" inrichting, waar men gelagen zet", in den 
zin van de artt. 50 en 52 van de A. P. V. van 
Ouddorp. 

a. ,,gelagen zetten" veronderstelt meer dan 
het bieden van gelegenheid tot het gebruiken 
van een enkel glas bier; 

b. ,,art. 52 veronderstelt in de betrokken 
inrichting de aanwezigheid van een voor het 
publiek toegankelijke localiteit, en de be
staanbaarheid van een localiteit vooronder
stelt de aanwezigheid van meerdere local itei
ten in hetzelfde bouwsel." 

Ik ben van gevoelen, dat deze beide midde
len niet tot cassatie kunnen leiden, het eerste 
niet. omdat de daarbij bedoelde verklaring 
van den verdachte in verband met den inhoud 
der overige bewijsmiddelen, welke daarmede 
geenszins in strijd is, voldoende bewijs ople
vert, het tweede niet, omdat a. de uitdrukking 
"gelagen zetten", wat daarvan oudtijds de zin 
moge zijn geweest, naar het tegenwoordige 
spraakgebruik niets anders beteekent, dan aan 
het publiek verstrekken van dranken en/of 
spijzen in eene daartoe bestemde inrichting en 
dan ook niet valt in te zien, waarom eene in
richting, waar uitsluitend bier wordt geschon
ken, niet zoude vallen onder de, althans in de 
taal der wetten, staande uitdrukking: ,,in
richtingen, waar men gelagen zet" en b. even
min, waarom van eene "voor het publiek toe
gankelijke localiteit" alleen zoude kunnen 
worden gesproken bij aanwezigheid van meer
dere localiteiten in een voor het publiek toe
gankelijk bouwsel en niet dit bouwsel zelf, 
wanneer het, gelijk bij eene strandtent als 
hierbedoeld veelal het geval zal zijn, uit ééne 
Jocal iteit bestaat, indien voor het publiek toe
gankelijk, als zoodanig zoude mogen worden 
aangedu id. 

Mijne conclusie strekt mitsdien tot verwer
ping van het cassatieberoep van den gerequi
reerde en, ten aanzien van het beroep van 
den Heer requirant, tot vernietiging van het 
bestreden vonnis, doch alleen voorzoover de 
daarbij ten laste van den gerequireerde be
wezen verklaarde feiten niet strafbaar zijn 
geoordeeld en deze te dier zake van alle 
rechtsvervolging werd ontslagen, en dat de 
H . R., ten principale rechtdoende overeen
komstig art. 105 R. 0., aan het ten laste van 
gerequireerde bewezen verklaarde zal geven 
de benaming: ,,Het te Ouddorp als houder 

van een in art. 50 der Algemeene Politie
verordening dier gemeente bedoelde inrichting 
op Zondagen de daarin voor het publiek toe
gankelijke localiteiten geopend hebben, vier
malen gepleegd", deze feiten en den ver
dachte . deswege zal ver ki aren strafbaar en 
hem te dier zake, als voldoende geëvenredigd 
aan den ernst van het gepleegde, met toe
passing van de artt. 52, 50 en 112 van meer
gemelde politieverordening, 23, 62 en 91 Sr., 
zal veroordeelen tot vier geldboeten, elke van 
één gulden, bij gebreke van betaling en, bij 
aldien ook verhaal achterwege blijft, iedere 
boete te vervangen door hechtenis voor den 
tijd van één dag. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie door re

quirant voorgesteld bij schriftuur en op de 
middelen van cassatie door gerequireerde door 
middel van eene verklaring bij de behandeling 
van de zaak op de terechtzitting van den 
H. R. door zijn raadsman afgelegd met in
diening van een schriftuur, houdende zijne 
middelen van cassatie; luidende het middel 
van den requirant: enz. (zie Conclusie}; 

en luidende de middelen van den gerequi
reerde: (zie Conclusie}; 

0 . dat bij het in zooverre bevestigde vonnis 
van den Kantonrechter blijkens de daarvan 
gestelde aanteekening wettig en overtuigend 
bewezen is verklaard, dat verdachte op de 
volgende Zondagen enz. (zie Conclusie}; 

0 . dat de Rechtbank omtrent de strafbaar
heid van het bewezenverklaarde, zulks naar 
aanleiding van een betoog van verdachte's 
raadsman ter terechtzitting van de Rechtbank, 
dat de feiten niet strafbaar zijn, omdat ver
dachte krachtens art. 67 sub 4 der Drankwet 
1931 van . den Commissaris der Koningin in 
de provincie Zuid-Holland d.d . 30 April 1932 
toestemming heeft, aan het zeestrand te Oud
dorp in een strandtent zwak-alcoholische drank 
te verkoopen gedurende de maanden April 
tot en met September van des morgens 10 
uur tot een half uur na zonsondergang (zon
der uitzondering van den Zondag) onder meer 
heeft overwogen dat in dit geval de Drank
wet 1931 aan den Commissaris der Koningin 
in de provincie de bevoegdheid heeft gegeven 
toestemming te verleenen tot verkoop van 
zwak-alcoholische dranken in strandtenten; 
dat deze bevoegdheid is gebaseerd op art. 67, 
4e lid, der Drankwet en de toestemming dus 
steunt op eene wet en in dit geval is verleend 
in dier voege, dat verkoop van zoodanige 
dranken mag plaats vinden tusschen 10 ULII' 

voormiddags en een half uur na zonsonder
gang; dat derhalve op grond van eene bepa
ling van een hooger wetgevend orgaan die 
verkoop op Zondag is toegestaan gedurende 
bepaalde maanden, terwijl de lagere wetgever, 
de gemeenteraad, niet kan treden op het ter
rein, dat krachtens een wetsbepaling is ge
regeld; · 

dat de Rechtbank op deze gronden het be
wezenverklaarde niet strafbaar heeft geoor
deeld en de beslissing heeft genomen, die 
boven is vermeld; 

0. omtrent het middel van cassatie van den 
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requirant: 
dat de Drankwet het bedrijf van den ver

gunninghouder en dat van den verlofhouder 
beschouwt als geoorloofd mits uitgeoefend bin
nen de perken door de wet gesteld; dat blij
kens den aanhef van art. 10 in verband met 
art. 43, tot deze perken behooren de plaatse
lijke verordeningen overeenkomstig het be
paalde in art. 168 van de gemeentewet uit
gevaardigd; dat dit geldt, onverschillig door 
welke in de wet aangewezen autoriteit de ver
gunning of het verlof is verleend, dus ook 
indien het betreft een toestaan door den Com
missaris der Koningin, dat in strandtenten 
verkoop van zwak-alcoholischen drank voor 
gebruik in zoodanige tenten zal kunnen plaats 
vinden, geldende toch uit den aard der zaak 
wat in art. 43, 1 is bepaald ook voor de toe
stemming van art. 67, 4e lid; 

dat, zooals uit de geschiedenis van art. 67, 
4e lid blijkt, de wetgever het verkieslijk heeft 
geacht, dat in zoodanige gevallen bevoegd
heid tot het verleenen van verlof niet aan 
eenig orgaan van de gemeente maar het geven 
van toestemming wèl aan den commissaris der 
Koningin, die tot meer onbevangen beoordee
ling in staat werd geacht, zou toekomen _maar 
dit niet kan wegnemen, dat de door hem ver
leende toestemming, evenals elk ander verlof, 
onderworpen is aan de bovenbedoelde beper
kingen uit plaatselijke verordeningen voort
vloeiende; 

dat het hier dus enkel de vraag geldt of de 
plaatselij ke verordeningen voldoen aan het be
paalde bij art. 168 der Gemeentewet ; 

dat dit nu ongetwijfeld het geval is met de 
bepaling van art. 52, le lid, in verband met 
art. 50, van de Algemeene Politieverordening 
der gemeente Ouddorp, zooals die bepalingen 
bij besluit van den raad van 3 November 
1933, afgekondigd op 9 J anuari 1934, gewij
zigd zijn vastgesteld; dat die bepalingen in
houden, dat het den houder o. a . van een 
logement, herberg, slaapstede, koffiehuis, bier
huis, tapperij of eenig ander huis, kiosk, tent, 
kraam of dergelijke inrichting, waar men ge
lagen zet, verboden is, tusschen des namid
dags 10 uur en des voormiddags 5 uur en op 
Zondagen en den len Kerstdag de daarin 
voor het publiek toegankelijke localiteiten ge
opend te hebben; dat deze bepalingen de 
openbare orde en zedelijkheid kunnen betref
fen en dus vallen binnen de bevoegdheid aan 
den gemeenteraad in art. 168 der gemeentewet 
met betrekking tot het maken van verorde
ningen toegekend; 

0. dat, dit a ll es zoo zijnde, de vraag geene 
bespreking behoeft of niet, aangenomen, zoo
als dit in het bestreden vonnis werd aange
nomen, dat de gemeenteraad met zijne be
palingen was getreden op het terrein, dat 
krachtens eene wetsbepaling is geregeld, de 
rechter op grond van art. 193, tweede lid, der 
Gemeentewet die bepalingen desondanks ver
bindend had moeten verklaren; 

0. omtrent de middelen door den gerequi
reerde incidenteel voorgesteld; 

dat het eerste middel is ongegrond; dat in
derdaad enkel in de verklaring van den ver
dachte en niet ook in de andere in het vonms 
gebezigde bewijsmiddelen, sprake is van "de 
in die tent voor het publiek toegankelijke Jo-

cal iteit", wordende in die andere bewijsmid
delen van de inrichting, waarin zich bezoekers 
bevonden en waarin ter plaatse bier werd ge
nuttigd gewag gemaakt, maar dat dit alles 
voldoende bewijs omtrent het bewezenverklaar. 
de kan opleveren; 

dat ook het tweede middel is ongegrond; 
dat toch de inhoud van art. 50 van de Alge
meene Politieverordening der gemeente Oud
dorp erop wijst, door onder meer tenten te 
noemen onder de inrichtingen, waar men ge
lagen kan zetten, dat met laatstbedoelde uit
drukking niet anders is gemeend dan een 
inrichting waar het publiek spijs of drank 
tegen betaling ter plaatse kan gebruiken; dat 
verder art. 52 in de in art. 50 bedoelde in
richtingen voor het publiek toegankelijke lo
caliteiten veronderstelt, maar dit geenszins 
uitsluit, dat ook zou zijn bedoeld eene inrich
ting, waar enkel ééne voor het publiek toe
gankelijke localiteit aanwezig is zonder andere 
localiteiten daarnevens; 

0. dat uit de gegrondheid van het middei 
van den requirant voortvloeit, dat het bestre
den vonnis, voor zoover daarbij het bewezen
verklaarde niet strafbaar is verklaard en ge
requireerde te dier zake van alle rechtsver
volging is ontslagen, niet in stand kan blij 
ven· 

V~rnietigt het bestreden vonnis in zooverre, 
en, rechtdoende ten principale overeenkomstig 
art. 105 R. 0.; 

Qualificeert het bewezenverklaarde als: 
,,Het te Ouddorp als houder van een in art. 
50 van de A. P. V. dier gemeente bedoelde 
inrichting op Zondagen de daarin voor het 
publiek toegankelijke localiteiten geopend heb
ben, viermalen gepleegd"; 

0. dat gerequireerde te dezer zake stráf
baar is omdat niet is gebleken van redenen of 
omstandigheden waarom hij dit niet zoude 
zij n; 

Gezien de artt. 52, 50, 112 van bovenge
noemde politieverordening; 23, 62, 91 Sr.; 

Veroordeelt gerequireerde tot vier geldboe
ten, ieder van één gulden, bij gebreke van 
betaling en, bijaldien ook verhaal achterwege 
blijft, iedere boete te vervangen door hech
tenis voor den tijd van één dag; zijnde deze 
straffen in overeenstemming met den ernst 
der feiten; 

Verwerpt het beroep door den gerequireerde 
ingesteld. (N. J.) 

25 Febmari 1935 . ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Openb. Vervoermiddelen art. 
15.) 

Waar de in cassatie te eerbiedigen fei
telijke beslissing van de Rechtb., dat het 
teekenen van contracten, vereischt voor 
vervoer van Groningen naar Amsterdam 
met req. 's autobussen, voor ieder die zich 
wilde doen vervoeren, openstond en die 
contracten de te vervoeren personen tot 
niets naders verplichtten dan tot beta
ling van den vervoerprijs, kan het vooraf 
moeten teekenen van bedoeld contract niet 
anders worden beschouwd als eenige voor
waarde of de inachtneming van eenigen 
vorm, waarvan het vervoer is afhankelijk 
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gesteld, hetgeen ingevolge art. 15, lid 1, 
Wet Openbare Vervoermiddelen onver
schillig is met betrekking tot het open
baar karakter van een middel .tot vervoer 
van personen. 

Derhalve is het middel, dat enkel daar
tegen opkomt, dat uit de bewijsmiddelen 
niet kan blijken, dat de motorrijtuigen be
stemd waren om de personen, die zich 
daarto e aan,nelden, te vervoeren, onge
grond. 

Op het beroep van F. v. d. W., exploitant 
van touringcars, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Rechtbank te Groningen 
van 15 Nov. 1934, waarbij in hooger beroep 
is vernietigd een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te Groningen van 4 Mei 1934 
en requirant ter zake van: ,,een autobus in 
werking houden zonder vergunning als be
doeld bij de artt. 2 en 3 van de Wet Open
bare Vervoermiddelen", met aanhaling van 
art. 12, lid 1, van de ,Vet Openbare Vervoer
middelen, 23, 91 Sr., is veroordeeld in een 
geldboete van vijf gulden en vervangende 
hechtenis van twee dagen; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Bij het bestreden vonnis is requirant wegens 
"een autobusdienst in werking houden zonder 
vergunning als bedoeld bij de artt. 2 en 3 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen", strafbaar 
gesteld bij art. 12 lid 1 van genoemde wet", 
veroordeeld tot f 5 boete, subsidiair twee da
gen hechtenis zulks naar aanleiding van het 
te zijnen laste bewezen verklaarde: ,,dat hij in 
Maart 1934 in de gemeente Groningen een 
autobusdienst tot geregeld vervoer van per
sonen, die zich daartoe aanmeldden, per mo
torrijtuig langs den openbaren weg van Gro
ningen over Harlingen, Alkmaar en Haarlem 
naar Amsterdam in werking heeft gehouden 
zonder vergunning tot het in werking brengen 
van die autobusdienst, verleend door de Ged. 
Staten van de provincie Groningen of in be
roep door de Kroon". 

Als cassatiemiddel is gesteld: 
,,S . en/of v. t. van de artt. 350, 351, 352, 

358 , 359, 415, 422, 423 en 425 Sv., zulks in 
verband met art. 91 Sr. en de artt. 1, 2, 5, 
12 en 15 van de Wet Openbare Vervoermid
delen, omdat het beroepen vonnis ten onrechte 
overweegt dat door de in het vonnis opgeno
men inhoud van de aldaar vermelde bewijs
middelen wettig en overtui gend is bewezen 
dat verzoeker het hem ten Jaste gelegde feit 
heeft begaan, immers uit den inhoud van de 
in het vonnis opgenomen bewijsmiddelen nim
mer kan voortvloeien dat verzoeker in werking 
heeft gehouden een autobusdienst tot geregeld 
vervoer van de personen die zich daartoe aan
melden". 

En tot toelichting van dit middel wordt het 
volgende aangevoerd: ,,Uit den inhoud van de 
in het vonnis opgenomen bewijsmiddelen blijkt 
dat verzoeker in een sigarenwinkel een con
tract ter teekening had neergelegd. Dit con
tract voldeed aan alle wettelijke vereischten, 
was behoorlijk gezegeld en hield een verbinte
nis in, ·waarbij verzoeker zich verbond voor 
diegene met wie hij het contract aanging, een 

touringc.ar met chauffeur ter beschikking te 
stellen voor het vervoer van Groningen naar 
Amsterdam. Omgekeerd namen de mede-con
tractanten van verzoeker aan een geldsom te 
betalen en zich te laten vervoeren van Gro
ningen naar Amsterdam. 

Verzoeker stond uit den aard der zaak vol
komen vrij of hij met bepaalde personen al of 
niet een contract wilde aangaan. Het was hem 
veroorloofd naar verkiezing tegen personen te 
zeggen dat hij hen niet als mede-contractant 
wenschte te hebben. 

N a drukkelijk was ook in het contract opge
nomen dat behalve de mede-contractanten van 
verzoeker niemand wu mogen worden toege
laten tot het meemaken van een tocht van 
Groningen naar Amsterdam. 

De vraag waar het in deze nu om gaat is 
of hier sprake is van een openbaar middel tot 
vervoer van personen, m. a.w. waar ligt de 
grens tusschen "openbaar" en "niet openbaar" 
vervoer. 

Vast staat dat de Wet OpeRbare Vervoermirl
delen uitsluitend betrekking heeft op het open
baar reizigersvervoer. Er moge volstaan wor
den met hiervoor te verwijzen naar de Kamer
stukken en naar het artikel van Mr. L. D. 
Zijlstra in het Nederlandsch Juristenblad 1931, 
blz. 422 en volgende. 

Omdat het onderscheid tusschen openbaar 
en niet openbaar vervoer moeielijk te vinden 
was, heeft men ten aanzien van vervoer, be
doeld in art. 15 lid 2 der Wet Openbare Ver
voermiddelen, een ander criterium gezocht en 
gevonden, n.l. het criterium van de ruimte 
van het betrokken motorrijtuig. 

H et gaat in het onderhavig geval echter niet 
om toepassing van art. 15 lid 2 der Wet Open
bare Vervoermiddelen, maar om het eerste lid 
van dit arti kei. 

Naar verzoekers meening kan hier niet van 
een openbaar vervoer worden gesproken, want 
alleen degene met wie verzoeker het contract 
heeft aangegaan, welk contract aan alle wet
telijke vere ischten voldoet, wordt toegelaten 
tot het motorrijtuig. 

De onderhavige contracten zijn blijkbaar ge
baseerd op het vonnis van de Rechtbank te 
Breda dd. 3 December 1931, W. 12429, N. J. 
1932, blz. 1169. De Rechtbank heeft daar over
wogen· dat alleen die motorrijtuigen, die be
stemd zijn te vervoeren de personen, die zich 
daartoe aanmelden, dus al die personen uit 
het publiek, die vervoerd willen worden, 
onder de Wet vallen. 

In het door de Rechtbank te Breda besliste 
geval betrof het schoolkinderen, wier ouders 
een contract met den vervoerder hadden aan
gegaan. Hier betreft het zelfstandige perso
nen , die evenzeer een contract met den ver
voerder hebben gesloten. Hetzelfde geval doet 
zich voor met groote fabrieken, die 's morgens 
en 's avonds autobussen laten rondrijden I angs 
een bepaalde route om daarmee haar arbeiders 
naar hun respectievelijke woonhuizen te ver
voeren. 

In het systeem, door de Rechtbank aange
hangen, zou ook hier van openbare vervoer
middelen in den zin der Wet Openbare Ver
voermiddelen sprake zijn . 

Verzoeker mag ook wijzen op het arrest van 
den H. R. van 11 Mei 1931, N. J. 1931, blz. 
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923, W. 12302, waar blijkt dat de H . R. een 
rit met genoodigden ook niet onder de Wet 
Openbare Vervoermiddelen laat vallen. 

Het verschil met de gevallen, bedoeld in 
het vonnis der Rechtbank te Breda en in dat 
van den H. R. in het hiervoor bedoelde ar
rest is hierin gelegen, dat daarin de weder
partij van den vervoerder zelf een gezelschap 
samenstelt, t.erwijl in het onderhavig geval de 
vervoerder een gezelschap samenstelt. De ver
voerder verzamelt in het onderhavig geval een 
aantal personen, die t.evoren inderdaad niet 
met elkaar in contact hebben gestaan en vormt 
van deze personen tezamen een gezelschap, 
waarmee hij zich contractueel verbindt. 

Verzoeker is echter van oordeel dat het feit, 
dat· in het onderhavig geval hij het gezelschap 
samenstelt en niet zijn wederpartij{en), geen 
essentiale uitmaakt. 

De overweging van de Rechtbank dat het 
teekenen van de contracten voor ieder die zich 
wilde doen vervoeren openstond, is op zich zelf 
niet t.er zake doende. Verzoeker had de be
voegdheid om te weigeren met bepaalde per
sonen een contract aan te gaan. 

Wanneer een gezelschap genoodigden wordt 
vervoerd, heeft evenzeer de vervoerder de 
verplichting iedereen die is genoodigd te ver
voeren, wanneer deze genoodigde zich aan
meldt. 

Dat de contracten de te vervoeren personen 
tot niets anders verplichten dan tot het be
talen van den vervoerprijs zegt op zichzelf 
niets en is ook feitelijk niet geheel juist. 

De vraag zou nog kunnen worden gesteld 
of ook in het vorenstaande betoog de verzoe
ker een strafbaar feit heeft gepleegd, omdat 
de Wet in het slot van het eerste lid van art. 
15 der Wet Openbare Vervoermiddelen stelt, 
dat onverschillig is of het vervoer al dan niet 
van eenige voorwaarde of van inachtneming 
van eenigen vorm afhankelijk is gest.eld. Deze 
vraag is door de Rechtbank niet onder de 
oogen gezien. 

Naar verzoekers meening mag echter het 
feit dat iemand een contract moet aangaan, 
niet beschouwd worden als een voorwaarde of 
vorm als hier bedoeld. De contracten op zich
zelf zijn werkelijk gesloten contracten met een 
rechtsgeldige oorzaak. Het motief waarom 
deze contract.en worden gesloten doet niet ter
zake en ligt buiten de beoordeeling van den 
Rechter". 

Als bewijsmiddelen hebben gediend : 
1 °. een ter t.erechtzitting voorgelezen ad

vertentie uit een blad, hetwelk tot opschrift 
draagt "Nieuwsblad van het Noorden van 
Zat.erdag 24 Februari 1934" en welke adver
tentie zakelijk inhoudt: ,,Metro"-touringcar 
dagelijks van Groningen naar Amst.erdam, ver
trek Vischmarkt 0. Z., Maandag, Dinsdag, 
Woensdag, Donderdag, Vrijdag v.m. 7.30 uur; 

2°. een ter terechtzitting voorgelezen druk
werk, getiteld : ,,Voorloopige aankondiging 
van autotochten van en naar Groningen, 
Leeuwarden via Harlingen, Alkmaar, Haar
lem naar Amst.erdam", welk drukwerkje zake
lijk inhoudt: dat het gratis is aangeboden 
door de "Metro" -touringcars, alsmede dat voor 
gegadigden gelegenheid bestaat om deel te 
nemen aan speciale autotochten van Groningen 
via Leeuwarden, Harlingen, Alkmaar, Haar-

lem naar Amsterdam op alle werkdagen om 
7.30 v.m. - en dat het tarief Groningen
Amsterdam is f 2.50, - dat de stop- en stand
plaatsen zijn: Groningen Vischmarkt, Leeuwar
den: Waagplein, Harlingen: Friesche brug, 
Alkmaar: Kennemerstraatweg, Haarlem: Ken
nemerplein, Amsterdam: Beursplein; 

3°. verklaring van getuige Braaksma: ,,Op 
Maandag 12, Dinsdag 13, Woensdag 14 en 
Donderdag 15 Maart 1934 heb ik telkens ge
zien : dat te Groningen van de Vischmarkt 
vertrok een autobus, waarop het woord "J\,fo. 
tro" stond geschilderd". Dat vertrek vond tel
kens plaats omstreeks 7.30 v.m." 

4°. verklaring van verdacht.e : ,,In Maarl, 
1934 heb ik in de gemeente Groningen e"n 
autobusonderneming in werking gehouden tut 
vervoer van personen langs den openbaren weg 
van Groningen naar Amsterdam. Ik duidde de 
autobussen dier onderneming aan met den 
naam van: de "Metro" -touringcars, en op de 
door mij in die onderneming gebruikte auto
bussen had ik het "'.Oord "Metro" doen schil
deren. De hier voorgelezen advertentie in het 
Nieuwsblad van het Noorden van 24 Februari 
1934 heb ik doen plaatsen en heeft betrekking 
op mijn gemelde onderneming. Ook het hier 
voorgelezen drukwerkje ging omstreeks Maart 
1934 van mijn gemelde onderneming uit. Een 
vergunning als bedoeld in de tel astelegging, 
verleend door de Ged. Staten van de provin
cie Groningen of in hooger beroep door de 
Kroon had ik in Maart 1934 niet. Ieder, die 
door mijne autobussen van Groningen naar 
Amsterdam vervoerd wilde worden, moest een 
contract teekenen, dat geheel gereed in een 
sigarenwinkel te Groningen ter teekening lag. 
Daarin werd verklaard, dat de onderteeke
naars met mij overeenkwamen, dat zij tegen 
betaling van f 2.50 door elk hunner <lee: na
men aan een tocht per touringcar van Gronin
gen naar Amsterdam op een bepaalden dag, 
dat ik dan een touringcar met chauffeur tot 
hun beschikking zou stellen en dat ik bepaal
de, dat behalve de onderteekenaars niemand 
aan de tocht zou deelnemen. Bij onderteeke
ning moest de onderteekenaar dan de vervoer
prijs ad f 2.50 betalen en werd hem een bewijs 
van deelneming uitgereikt, op vertoon waar
van hij toegang had tot de autobus, die op 
den door den onderteekenaar gekozen en in 
het contract vermelden dag naar Amsterdam 
vertrok. Sinds Febr. 1934 liet ik aldus met 
autobussen van Groningen naar Amsterdam 
personen vervoeren. Het is wel een half jaar 
geleden, dat eens niet gereden werd wegens 
onvoldoende deelneming. Thans heb ik het 
geregeld karakter aan het rijden dier auto
bussen ontnomen en ik rijd nu eens naar Am
sterdam, dan eens naar Rotterdam, dan eens 
naar 's-Gravenhage." 

Ik ben van oordeel, dat de Rechtbank in 
voormelde bewijsmiddelen voldoende feiten en 
omstandigheden heeft kunnen aantreffen, re
dengevend voor de bewezenverklaring, dat 
requirant zich aan het hem tel astegelegde 
heeft schuld ig gemaakt, met name, dat de 
door hem in werking gestelde autobussen be
stemd waren om geregeld langs een bepaalden 
weg de personen, die zich daartoe aanmeldden, 
te vervoeren, en dat requirants verweer, dat 
zijne autobussen niet waren openbare mid-
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delen tot vervoer van personen, omdat, blij
kens het steeds door de deel nemers aan eenen 
tocht te teekenen contract, slechts besloten 
gezelschappen, immers slechts de groepen der 
onderteekenaars, werden vervoerd, in het be
streden vonnis op juiste wijze is weerlegd, op 
grnnd dat het teekenen van bedoelde contrac
ten voor ieder, die zich wilde doen vervoeren, 
openstond en die contracten de te vervoeren 
personen tot niets anders verplichtten, dan 
tot het betalen van den vervoerprijs. Hetgeen 
de toelichting tot het voorgedragen middel 
hiertegen aanvoert, schijnt mij daaraan gee
nerlei afbreuk te kunnen doen. Het verschil 
tusschen de door requirant aangehaalde voor
beelden - vervoer van schoolkinderen inge
volge contract met de ouders, van arbeiders 
eener bepaalde fabriek ingevolge contract met 
den werkgever en het onderwerpelijke geval 
ligt toch m. i. hierin, dat in die voorbeelden 
inderdaad sprake is van vervoer van een be
sloten gezelschap in tegenstelling tot vervoer 
van alle personen, die zich daartoe aanmelden, 
hoedanig vervoer door den requirant werd 
ondernomen, vermits, naar de feitelijke be
slissing der Rechtbank, het teekenen der be
doelde contracten voor ieder, die zich wilde 
doen vervoeren, openstond, dus, naar het mij 
voorkomt, niets anders was, dan het vervullen 
van eene voorwaarde of de inachtneming van 
eenen vorm, waaraan het vervoer door requi
rant afhankelijk werd gesteld, hetgeen vol
gens art. 15, eerste lid, der Wet openbare 
Vervoermiddelen aan het openbaar karakter 
van het vervoermiddel niet afdoet. Waarom 
het feit, dat iemand een contract, als hier 
bedoeld, moet teekenen om van het door re
qui rant aangeboden vervoer te kunnen genie
ten, niet eene zoodanige voorwaarde of vorm 
wude zijn, vermag ik niet in te zien. Dat het 
requirant, gelijk hij aanvoert, uit den aard der 
zaak volkomen vrij stond, of hij met bepaalde 
personen al of niet een contract wilde aan
gaan of dat het hem veroorloofd was naar 
verkiezing tegen personen te zeggen, dat hij 
hen niet als mede-contractant wenschte te heb
ben, zal bezwaarlijk te ontkennen zijn, maar 
doet in het onderwerpelijke geval zeker niet 
ter zake, daar uit nîets is gebleken en zelfs 
niet wordt beweerd dat - laat staan in welken 
omvang - requirant van die vrijheid gebruik 
placht te maken, terwijl uit voormelde feite
lijke beslissing der R echtbank veeleer van re
quirants groote zelfbeperking in dit opzicht 
blijkt immers in ieder geval valt op te maken, 
dat ten dezen kwalijk kan worden gedacht aan 
het samenstellen door requirant van een door 
hem te vervoeren besloten gezelschap. 

Het voorgestelde middel mitsdien ongegrond 
achtende, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel ; 
Gelet op het middel van cassatie door requi

rant voorgesteld bij schriftuur: {zie conclusie); 
0. dat bij het bestreden vonnis wettig en 

overtuigend bewezen is verklaard, met quali
ficatie en strafoplegging als boven is vermeld, 
hetgeen requirant bij inleidende dagvaarding 
was telastegelegd: ,,dat hij in Maart 1934, in 

de gemeente Groningen een autobusdienst tot 
geregeld vervoer van de personen, die zich 
daartoe aanmeldden, per motorrijtuig langs den 
openbaren weg van Groningen over Harlingen, 
Alkmaar en Haarlem naar Amsterdam in 
werking heeft gehouden ronder vergunning 
tot het in werking brengen van die autobus
dienst, verleend door de Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Groningen of in beroep door 
de Kroon"; 

0. omtrent het voorgestelde middel van 
cassatie: 

dat ter toelichting van dit middel is aange
voerd, dat uit den inhoud van de in het vonnis 
opgenomen bewijsmiddelen blijkt, dat requi
rant in een sigarenwinkel een contract ter 
teekening h ad neergelegd, dat aan alle wette
lijke eischen voldeed, behoorlijk gezegeld was 
en een verbintenis inhield, waarbij requirant 
zich verbond door diegene met wie hij het 
contract aanging, een touringcar met chauf
feur ter beschikking te stell en voor het ver
voer van Groningen naar Amsterdam, terwijl 
omgekeerd de medecontractanten van requi
rant aannamen een geldsom te betalen en zich 
te laten vervoeren van Groningen naar Am
sterdam; dat het requirant uit den aard der 
zaak volkomen vrijstond of hij met bepaalde 
personen al of niet een contract wilde aangaan 
en het hem geoorloofd was naar verkiezing 
tegen personen te zeggen dat hij hen niet als 
mede-contractant wenschte te hebben; dat na
drukkelijk ook in het contract was opgenomen 
qat behalve de mede-contractanten van ver
zoeker niemand wu mogen worden toegelaten 
tot het meemaken van een tocht van Gronin
gen naar Amsterdam ; 

0. dat inderdaad uit het vonnis blijkt, dat 
requirant en zijn raadsman ter terechtzitting 
in hooger beroep hebben betoogd, dat de auto
bussen van requirant, waarmede hij van Gro
ningen naar Amsterdam liet rijden, niet waren 
openbare middelen tot vervoer van personen 
en zulks op grond, dat elke deelnemer aan 
een tocht een contract als boven aangegeven, 
had te teekenen; dat de Rechtbank dit betoog 
heeft verworpen, omdat het teekenen van be
doelde contracten voor ieder, die zich wilde 
doen vervoeren, openstond en die contracten 
de te vervoeren personen tot niets naders ver
plichtten dan tot het betalen van den vervoer
prijs; 

0. dat naar deze feitelijke beslissing, die ir, 
cassatie moet worden geëerbiedigd, het vooraf 
moeten teekenen van het bedoelde contract 
niet anders kan worden beschouwd dan als 
eenige voorwaarde of de inachtneming van 
eenigen vorm, waarvan het vervoer· is afhan
kelijk gesteld, hetgeen ingevolge art. 15, eer
ste lid, van de Wet Openbare Vervoermid
delen onverschillig is met betrekking tot het 
openbaar karakter van een middel tot vervoer 
van personen ; 

0. dat dus het middel, hetwelk enkel daar
tegen opkomt, dat uit de bewijsmiddelen in 
het vonnis niet kan blijken, dat de motorrij
tuigen bestemd waren om de personen, die 
zich daartoe aanmeldden, te vervoeren, is on
gegrond; 

Verwerpt het beroep. 
{N. J.) 
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27 Februari 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vergunningsrecht in de gemeente 
's-Gravenhage.) 

Een gemeente kan de door de Drank
wet als grondslag voor het vergunnings
recht gedachte fictieve huurwaarde van 
de localiteit, waar sterke drank in het 
klein wordt verkocht, dat is de som, welke 
bij wijze van veronderstelling jaarlijks te 
bedingen ware voor het in gebruik af
staan van die localiteit, alleen gelet op 
den aanvang van het bedrijf waarvoor de 
vergunning strekt en op het feit dat daar
in sterke drank in het klein mag worden 
verkocht, doch buiten aanmerking latende 
de huurwaarde, die een gevolg is van dat 
deel van het bedrijf, hetwelk niet dien 
verkoop betreft, mede bepalen door het 
opstellen van een vergelijking, waarin de 
verhouding van die fictieve, op den omzet 
van sterken drauk berustende, huurwaar
de tot de werkelijke huurwaarde van de 
localiteit in het vrije verkeer, wordt ge
lijk gesteld aan de verhouding van den 
omzet van sterken drank tot de ontvang
sten van het geheele bedrijf. 

Bij deze methode moeten echter onder 
laatstgenoemden factor alle bedrijfsont
vangsten worden opgenomen, daar deze 
alle bij de bepaling van den factor: de 
werkelijke huurwaarde in het vrije ver
keer, dat is de huur, die een gegadigde 
wil betalen met het oog op de door de 
exploitatie der localiteit in vollen om
vang te verwachten opbrengsten, uiter
aard van invloed zijn geweest. 

Door de opbrengst van kegelbanen, bil
jarten, vestiaire, feestzaal en reclame 
bioscoop niet bij de berekening van den 
factor: ,,opbrengst van het geheele be
drijf" in aanmerking te nemen, is de ge
kozen methode in strijd met art. 23 der 
Drankwet (en art. 2 der verordening) toe
gepast. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te 's-Gravenhage tegen eene uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Belas
tingen aldaar van 25 Sept. 1934, betreffende 
zijnen aanslag in het vergunningsrecht van die 
gemeente over 1933/34; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. Berger, .... tot verwerping van 
het beroep; 

0. dat de verordening, regelende de hef
fing van het vergunningsrecht voor den ver
koop van sterken drank in het klein, in de 
gemeente 's-Gravenhage, voor zoover thans 
van belang is, inho_udt: 

Art. 1. 1. In deze Gemeente wordt gehe
ven: 

a. een recht voor de vergunning van ster
ken drank in het klein; 

Art. 2. 1. Als grondslag voor de bereke
ning van het vergunningsrecht, met uitzonde
ring van het hotelvergunningsrecht, wordt 
aangenomen de jaarlijks te schatten huur
waarde, die de localiteit, in verband met den 
omvang van het bedrijf, waarvoor de vergun
ning strekt, kan geacht worden te bezitten. 

Art. 3. 1. Het recht voor een volledige 
vergunning, een tapvergunning, een slijtver
gunning en een sociëteitsvergunning bedraagt 
per jaar, waarvoor de vergunning geldt, 
twaalf gulden vijftig cents voor elke vijftig 
gulden huurwaarde, of gedeelte daarvan, met 
dien verstande, dat het recht niet minder dan 
veertig gulden bedraagt; 

dat belanghebbende bezwaar heeft gemaakt 
tegen zijnen aanslag wegens vergunningsrecht 
voor zijn perceel Laan van Meerdervoort 419; 

dat de Directeur der gemeentebelastingen 
daarop het vergunningsrecht heeft vastgesteld 
op f 875 en wel op grond, dat de huurwaarde 
der vergunningslocal iteit in het vrije verkeer 
bedraagt f 10,000, doch ten deze buiten aan
merking blijft de huurwaarde, welke die loca-
1 iteit geacht wordt te bezitten wegens het 
debiet van andere waren dan van sterken 
drank; dat het debiet van alle waren bedroeg 
f 104,115, waaronder dat van sterken drank 
f 33,748, een en ander leidende tot een bedrag 

33,748 
van - -- X f 10,000 = f 3241; dat daar-

104,115 
van is genomen 40 pct. of f 1280, vermeerderd 
met f 2218 of 10 pct. der bruto winst op ster
ken drank, zoodat de huurwaarde als grond
slag voor het vergunningsrecht is gesteld op 
f 1280 + f 2218 = f 3498; 

dat belanghebbende in beroep heeft betoogd 
dat in deze berekening alleen is gelet op het 
debiet van waren, en dus ten onrechte geen 
rekening is gehouden met de verdere bedrijfs
ontvangsten namelijk wegens billards, garde
robe, huur kegelbaan, huur feestzaal en re
clame bioscoop, weshalve in die berekening 
het bedrag van f 104,115 moet worden ver
vangen door f 117,414.07; 

dat de Raad van Beroep de beschikking van 
den Directeur handhavende, het verweer van 
belanghebende heeft verworpen, daartoe over
wegende: 

dat belanghebbende tot steun van zijn stel
ling, dat alle ontvangsten in aanmerking had
den moeten zijn genomen, zich beroept op art. 
2 der Verordening, waar van den omvang 
van het bedrijf gesproken wordt, evenwel ten 
onrechte, omdat de omvang van het bedrijf in 
art. 2 in beperkten zin moet worden gelezen 
te weten van het bedrijf van den verkoop van 
sterken drank in het klein; 

dat daargelaten nu of de Directeur der ge
meentebelastingen ook rekening had kunnen 
houden met de ontvangsten uit andere hoof
den in het bedrijf, zooals belanghebbende 
wenscht - waartoe hij evenwel niet verplicht 
was - bij de berekeningen van de huur
waarde, in casu niet is gehandeld in strijd met 
wet of verordening door de berekening der 
huurwaarde zoo te doen plaats hebben als de 
Directeur voornoemd heeft gedaan; 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt 
1. S . of v. t. van artt. 1 en volg. van de 

"Verordening, regelende de heffing van het 
vergunningsrecht voor den verkoop van ster
ken drank in het klein en van het verlofsrecht 
voor den verkoop van zwak-alcoholischen 
drank in het klein {verlof A), in de gemeen
te 's Gravenhage"; 

2. Subsidiair: s. of v. t. van art. 16 der 
Wet van 19 Dec. 1914, S . 564, 
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en verzoekt alsnog te bepalen, dat de aan
slag zoodanig wordt teruggebracht, dat reke
ning wordt gehouden met de uitgeschakelde 
ontvangsten wegens biljards, garderobe, huur 
kegelbaan en feestzaal, en reclame bioscopen; 

0. hieromtrent en ambtshalve: 
dat eene gemeente de door de Drankwet als 

grondslag voor het vergunningsrecht gedachte 
fictieve huurwaarde van de localiteit waar 
sterke drank in het klein wordt verkocht, dat 
is de som, welke bij wijze van veronderstel-
1 ing jaarlijks te bedingen ware voor het in 
gebruik afstaan van die localiteit, alleen gelet 
op den omvang van het bedrijf, waarvoor de 
vergunning strekt en op het feit dat daarin 
sterke drank in het klein mag worden ver
kocht, doch buiten aanmerking latende de 
huurwaarde, die een gevolg is van dat deel 
van het bedrij f, hetwelk niet dien verkoop 
betreft, mede kan bepalen door het opstellen 
van een vergelijk ing, waarin de verhouding 
van die fictieve, op den omzet van sterken 
drank berustende, huurwaarde tot de werke
lij ke huurwaarde van de localiteit in het vrije 
verkeer, wordt gel ijk gesteld aan de verhoo
ding van den omzet van sterken drank tot de 
ontvangsten van het geheele bedrijf; 

dat bij deze methode echter onder laatstge
noemden factor alle bedrijfsontvangsten moe
ten worden opgenomen, daar deze alle bij de 
bepal ing van den factor: de werkelij ke huur
waarde in het vrije verkeer, dat is de huur, 
die een gegadigde wil betalen met het oog 
op de door de exploitatie der local iteit in 
vollen omvang te verwachten opbrengsten, 
uiteraard van invloed zijn geweest; 

dat door de opbrengst van kegelbaan, b il
ja,-ten, vestiaire, feestzaal en reclame bioscoop 
niet bij de berekening van den factor: ,,op
brengst van het geheele bedrijf" in aanmer
k ing te nemen, de gekozen methode in strij d 
met art. 23 der Drankwet en art. 2 der ver
ordening is toegepast, zoodat het primaire 
middel gegrond is; 

0. dat geene daadzaken onopgelost zij n ge
laten, daar alle voor de berekening noodige 
gegevens bekend zijn, met name niet betw ist 
is dat de opbrengst van het geheele bedrijf 
f 117,414.07 bedroeg; 

dat de H. R. derhalve uitspraak kan doen; 
0 . dat de bovenbedoelde vergelijking moet 

worden opgesteld, als volgt, waarbij het ge
zochte aandeel van den sterken-drankverkoop 
in de huurwaarde is uitgedrukt door de let
ter X: 

X 33,748 --- = --- zoodat X is f 2874 waar-
10,000 117,414 
van 40 pct. is f 1149; 

dat volgens de gevolgde methode voor de 
berekening van de huurwaarde als grondslag 
van het vergunningsrecht daarbij is te voegen 
het vaststaande bedrag van 10 pct. der bruto 
winst op den omzet van sterken drank ad 
f 2218, makende samen f 3367; 

dat volgens art. 3 dei· verordening mitsd ien 
het vergunningsrecht bedraagt f 850; 

Vern ietigt de bestreden uitspraak, zoomede 
de beschikking van den Directeur der Ge
meentebelastingen ; 

Bepaal t het vergunningsrecht op laatstge-
noemd bedrag van f 850. (W.) 

28 Februn,ri 1935. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, le l id). 

Loodsschipper le k las is uit 's Rijks 
dienst eervol ontslagen m. i.v. 1 Nov. 
1934 wegens meer dan 55-jarigen leeftijd. 
- Is ontslag op dezen grond terecht ver
leend? 

Ambtgerecht : Onder "pensioengerech
tigden leeftijd" (art. 98 l e l id sub / Al g. 
Rijksambt.reg!.) is te verstaan de leeftij d, 
waarop men aanspraak op pensioen ver
werft, indien men onder meer na of ter 
zake van het bereiken ervan is ontslagen. 
Klager zou reeds op 1 Juni 1933, voor het 
geval hij m. i.v. dien datum zou worden 
ontslagen, aanspraak op pens ioen verwer
ven, ingevolge art. 48 le 1 id sub b der 
P. W. 1922, en had dus m. i. v. 1 J uni 
1933 reeds den "pensioengerechtigden 
leeftij d" in den zin van art. 98 l e li d 
sub / Alg. Rijksambt.reg!. bereikt. Het 
besluit is derhal ve niet in strijd met eenig 
a lgemeen verbi ndend voorschri ft. 

C. R. v. B., alsnog overwegende, dat de 
stell ing dat i.c. onder "pensioengerech
tigden leeftijd" moet worden verstaan de 
leeftijd van 65 jaren, onjuist is, bevestigt 
deze uitspraak onder overneming der 
gronden. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake: 

A. S ., wonende te IJmuiden, eische,, in 
hooger beroep, in persoon ter openbare terecht
zitting verschenen, bijgestaan door zijn raads
man Mr. N. B. J . Was lander, advocaat te 
Utrecht, 

tegen: 
den M inister van Defensie, gedaagde in 

hooger beroep, voor wien ter openbare terecht
ziting als gemachtigde is opgetreden: R. H . 
Kroef, referendaris aan het Departement van 
Defensie, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen: 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Minister van Defensie bij beslui t 

van 1 September 1934 met ingang van 1 N o
vember 1934 aan Albertus S., geboren 1 Juni 
1878, loodsschipper der le klasse in het 3e 
district (Texel en IJmuiden), wegens meer 
dan 55-jarigen leeftij d eervol ontslag u it 
's R ijks dienst heeft verleend; 

0 . dat het Ambtenarengerech t te Amsterdam 
bij u itspraak van 27 November 1934 - naar 
wel ker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
door A. S. voornoemd tegen voormeld beslu it 
ingestelde beroep ongegrond heeft verklaard ; 

0. dat eischer van d ie u itspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep, bij beroepschr ift 
vorderende vernietiging van gemelde u itspraak 
en n ietig-verklaring van het hem verl eende 
ontslag, o. a . op dezen grond, dat het nimmer 
de bedoeling is geweest van het bepaal de bij 
artikel 48, lid 1, onder b, der P ensioenwet 
1922, S. n°. 240, het moge lijk te maken, valide 
ambtenaren enkel op grond, dat zij den 55-ja
rigen leeftij d h adden bereikt, op pensioen te 
stellen en dat het n iet de bedoeling is geweest 
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onder "pensioengerechtigden leeftijd", als be
doeld bij artikel 98, onder /, van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement, te begrijpen 
den leeftijd van 55 jaren, a ls bedoeld in art. 
48, lid 1, onder b, der Pensioenwet 1922, S. 
n °. 240, hetgeen te begrijpen is, daar toch wel 
de leeftijd van 65 jaren als pensioengerechtig
de leeftijd kan worden aangemerkt, wijl de 
ambtenaar op 65-jarigen leeftijd per se recht 
op pensioen heeft, niet echter die van 55 jaren, 
aangezien geen enkel ambtenaar op dien leef
tijd tot pensioen gerechtigd is, wanneer niet 
aan meerdere andere voorwaarden is voldaan; 

I n ,·echte: 
0. dat een besluit, al s het onderhavige, in

gevolge het bepaalde bij art. 58, lid 1, der 
Ambtenarenwet 1929, kan worden aangevoch
ten op dezen grond, dat het feitelijk of rech
tens zou strijden met de toepasselijke algemeen 
verbindende voorschriften of dat de Minister, 
bij het nemen daarvan, van zijn bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik wu hebben ge
maakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven; 

0. dat krachtens artikel 98, lid 1, onder /, 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
een ambtenaar, ook wanneer hij het niet ver
wekt, kan worden ontslagen wegens het be
reiken van den pensioengerechtigden leeftijd; 

0. dat eischer van oordeel is, dat hier onder 
"pensioengerechtigden leeftijd" moet worden 
verstaan " leeftijd van 65 jaren", steunende 
dit oordeel op grond, welke in de laatstver
melde feitelijke overweging is omschreven; 

0. dat eischers zienswijze evenwel niet kan 
worden gedeeld; 

0. toch, dat ten eenenmale onjuist is - ge
lijk bij lezing van lid 4 van art. 48 der Pen
sioemvet 1922, S. n°. 240, duidelijk blijkt -
te beweren, dat "de ambtenaar op 65-jarigen 
leeftijd per se recht op pensioen heeft", wijl 
immers een ambtenaar, die ·den leeftijd van 
65 jaren heeft bereikt, slechts dan recht heeft 
op pensioen, na zijn ontslag, indien hij voldoet 
aan de verschillende bij de wet gestelde voor
waarden; 

0. dat dan ook aan het feit, dat een ambte
naar, die den leeftijd van 55 jaren heeft be
reikt, slechts dan recht heeft op pensioen, 
indien hij de voor hèm gestelde voorwaarden 
heeft vervuld, geen argument kan worden ont
leend ten betooge, dat onder "pensioengerech
tigden leeftijd" in bovengenoemd a r t. 98 moet 
worden verstaan " leeftijd van 65 jaren"; 

0 . dat ook overigens geen argument kan 
worden aangevoerd tot staving van eischers, 
in de derde rechtsoverweging omschreven, 
steil ing; 

0. dat deze Raad zich voorts vereenigt met 
en overneemt de gronden 1, welke bij de be
streden uitspraak hebben geleid tot de beslis
s ing, dat het besluit van den Minister van 
Defensie van 1 September 1934 niet strijdt met 
de toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften; 

0. dat in geen enkel opzicht is gebleken, dat 
de Minister van Defensie, die bevoegd was aan 
eischer eervol ontslag te verleenen wegens 
meer dan 55-jarigen leeftijd, van die bevoegd
heid een ander gebru ik heeft gemaakt dan tot 
de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is 
gegeven; 

0. dat de uitspraak, waarvan beroep, dus 
behoort te worden bevestigd; 

Recht doende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

1 Deze gronden luiden als volgt: 
0. dat de klager voor het overige heeft 

betoogd, dat " de wetgever" niet wu hebben 
bedoeld, dat loodspersoneel wegens het berei
ken van den vijfenvijft igjar igen leeftijd wordt 
gepensionneerd tenzij het physiek ongeschikt 
is; doch dit betoog faalt; 

dat toch - zooals de verweerder terecht 
h eeft doen opmerken bij zijn contra-memor ie 
- in de door den klager zelf aangehaalde 
zinsnede uit de Memorie van Antwoord op het 
voorloopig verslag over de begrooting voor 
1931 sprake is van ontslag op vijfenvijftig
jarigen leeftijd onder meer op grond, dat men 
op de diensten van dengene wien het aangaat 
niet langer prijs stelt ; 

dat in elk geval bij geen enkel algemeen 
verbindend voorschrift aan de physieke ge
schiktheid van zeeloodsen, loodsschippers e. d. 
beteekenis is toegekend ter beantwoording van 
de vraag, of hij mag worden ontslagen wegens 
het bereiken of overschrijden van den vijfen
vijftigjarigen leeftijd; 

dat de ki ager te dezen aanzien ter zitting 
wel een beroep heeft gedaan op de geschiedenis 
van de totstandkoming van artikel 48, eerste 
lid onder b, der Pensioenwet 1922; doch 
tevergeefs, daar die wetsbepaling weliswaar 
zekere aanspraak aan ambtenaren verleent 
voor het geval dat ze eenmaal - terecht of 
ten onrechte - ontslagen zijn; doch het voor
schrift aan ambtenaren geenerlei aanspraak 
verleent om van ontslag verschoond te blijven 
of op welke wijze ook omtrent het verleenen 
van ontslag aan ambtenaren als de klager 
regelen stelt; 

0. dat het (algemeen verbindend) voor
schrift, dat wodanige regelen wèl stelt is neer
gelegd in artikel 98, eerste I id onder / van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement; en hier
van in het onderhavige geval van belang is de 
bepaling dat ontslag kan worden verleend op 
grond van het bereiken van den pensioenge-
1·echtigden leeftijd; onder wel ken leeftijd het 
Gerecht meent te moeten verstaan den leeftijd, 
waarop men aanspraak op pensioen verwerft, 
indien men onder meer na of ter zake van het 
bereiken ervan is ontslagen; 

0. dat nu in het onderhavige geval vaststaat 
- ook tusschen partijen - dat de kl ager was 
geboren op 1 Juni 1878; dat hij op 1 Novem
ber 1934 loodssch ipper (le klasse) was in 
dienst van het Rijk; en dat hij sinds 1921 een 
der betrekkingen heeft vervuld, welke zijn 
opgesomd in artikel 1 van den Algemeenen 
Maatregel van Bestuur, afgekondigd bij het 
Koninklijk Besluit van 24 Maart 1923 (S. n°. 
108) zooals die Maatregel later is gewijzigd, 
nl. di e van stuurman en die van loodsschipper 
bij het Loodswezen; 

0. dat hieruit volgt, dat de klager reeds op 
1 Juni 1933, voor het geval hij met ingang van 
dezen datum mocht worden ontslagen, aan
spraak verwierf op toekenning van pensioen 
volgens artikel 48, eerste lid onder b der P en
sioenwet 1922 en hij dus met ingang van 
1 Juni 1933 reeds den "pensioengerechtigden 



1935 28 FEBRUARI 106 

leeftijd" in den zin van artikel 98, eerste lid 
onder / van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement had bereikt. 

(A.B.) 

28 Ji' eb,·uari 1935. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 a rt. 58 l e lid. - Onts lag 
gemeenteambtenaar op grond van onge
sch iktheid wegens het maken van om
vangrijke privé-schulden .) 

Al mogen in het algemeen financieele 
moeilijkheden van een ambtenaar behooren 
tot het terrein zijner private aangelegen
heden, zoo heeft toch verweerder door het 
kweeken van een omvangrijke schulden
la t - wetend dat aflossing van het groot
ste deel daarvan niet mogelijk was, en 
twee zijner medeambtenaren daarmede du
peerende, - blijk gegeven behept te zijn 
met karaktereigenschappen, die van hem, 
als ambtenaar, niet konden worden geduld 
en zijn ontslag uit den dienst noodzakelijk 
maakten. 

H et College van B . en W. van Amsterdam, 
klager, gemachtigde Mr. H . Spyer, hoofdcom
mies aan de afd. Arbeidszaken ter Gemeente
secretarie te Amsterdam, 

tegen: 
J. G., te Amsterdam, verweerder, raadsman 
Mr . H . Mulderije, adv. te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, enz. ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat B. en W . van Amsterdam, gelet op 

art. 14 (2c) van het "Reglement voor de amb
tenaren in dienst der gemeente Amsterdam", 
bij besluit van 25 Mei 1934, n°. 31 /110 G. B ., 
hebben besloten met ingang van 1 Juli 1934 
den klerk b~j de Gemeente-electriciteitswerken 
J. G. (n°. 1484) , wegens ongeschiktheid anders 
clan ten gevolge van ziels- of lichaamsgebreken 
voor de door hem bekleede betrekking, eervol 
uit den dienst der gemeente te ontslaan; 

0. dat de Commissie van Beroep, bedoeld 
in art. 13 van het Reglement voor de Ambte
naren in dienst der gemeente Amsterdam, bij 
uitspraak van 22 Nov. 1934 heeft beslist, dat 
B. en W. van Amsterdam moeten besluiten 
hun besluit van 25 Mei 1934, n°. 31/110 G. B ., 
in te trekken ; 

0. dat B. en W. van Amsterdam van die uit
spraak tijdig zijn gekomen in beroep en bij 
klaagschrift op de daarbij aangevoerde gronden 
hebben gevorderd, dat deze Raad, met ver
nietiging van die uitspraak, doet, wat de Com
missie van Beroep had behooren te doen en 
derhalve het bezwaar van J. G. t egen het be
sluit van B . en W. van 25 Mei 1934, n°. 31 /110 
G. B., tot zijn eervol ontslag wegens ongeschikt
heid uit zijn betrekking van klerk bij de Ge
meente-Electriciteitswerken, ongegrond ver
klaart; 

I n rechte: 
0. dat ter beslissing van het onderhavige 

geschil behoort te worden beantwoord de vraag, 
of voormeld besluit van B . en W. van Amster
dam van 25 Mei 1934, n°. 31 /110 G . B ., kan 
worden aangevochten op een d.er gronden, be-

oeld in art. 58, lid 1, der Ambtenarenwet 
929; 

0. dat krachtens art . 14, lid 2, sub c, van het 
R eglement voor de ambtenaren in dienst der 
gemeente Amsterdam ontslag niet op eigen ver
zoek kan worden gegeven onder meer wegens 
ongeschiktheid, anders dan ten gevolge van 
ziels- of lichaamsgebreken, voor de door den 
ambtenaar bekleede betrekking, welk ontslag 
krachtens lid 5 van dat artikel eervol wordt ver
leend; 

0. dat deze Raad op grond van d e geding 
stukken als vaststaande aanneemt: 

dat verweerder, op 1 Mei 1919 als schrijver 
in tijdelijken dienst gekomen bij de Gemeente
Electriciteitswerken te Amsterdam, laat stelijk 
bij dien dienst heeft vervuld de betrekking van 
klerk; 

dat hij sinds 1921 in den loop der jaren van 
meeràere personen gelden heeft geleend, waar
van het bedrag, behoudens l • hypothecaire 
schuldvorderingen en schulden, niet door 
leenen ontstaan, aan het einde van 1933 was 
opgeloopen tot ongeveer f 40,000 ; 

dat hij, die zelf geen vermogen bezat, met 
een gedeelte dier gelden destijds twee huizen 
heeft gekocht, het eene gelegen t e Amsterdam 
en het andere te Bergen, hebbende hij het eer
st e gedeeltelijk verhuurd en gedeeltelijk zelf 
bewoond en het andere gedurende de zomer
maanden als pension geëxploiteerd ; 

dat tot bovenbedoelde geldleeningen ook be
hoorden bedragen, door hem in 1932 en 1933 
geleend van twee ambtenaren, bij denzelfden 
dienst werkzaam, als waarbij hij werkte ; 

dat hij ten slotte in zoodanigen financieelen 
nood is gekomen, dat hij op 5 Febr. 1934 in 
staat van faillissement is verklaard ; 

0 . dat, al mogen in het algemeen financieele 
moeilijkheden van een ambtenaar behooren tot 
het t errein zijner private aangelegenheden, ver
weerder, naar 's Raads oordeel, in het onder
havige geval, nu hij een dergelijken omvang
rijken schuldenlast kweekte, terwij l hij wist, 
dat aflossing van het grootste deel daarvan niet 
mogelijk ·was - op deze wijze ook twee zijner 
mede-ambtenaren dupeerende - blijk heeft ge
geven behept te zijn met karaktereigenschappen, 
die van hem, als ambtenaar, niet konden wor
den geduld en zijn ontslag uit den dienst nood
zakelijk maakten ; 

0 . dat mitsdien het bestreden ontslagbesluit 
noch feitelijk, noch rechtens strijdt met eenig 
toepasselijk algemeen verbindend voorschrift, 
met name niet strijdt met bovenvermeld art. 
14, lid 2, sub c, zijnde ook niet gebleken, dat 
B. en W. van Amsterdam van hunne bevoegd
heid kennelijk een ander gebruik hebben ge
maakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven, te weten om een on
geschikten ambtenaar eervol t e ontslaan; 

0 . dat derhalve de uitspraak, waarvan be
roep, behoort te worden vernietigd en het door 
J . G. voornoemd tegen het besluit van B . en W. 
van Amsterdam van 25 Mei 1934, n°. 31 /110 
G. B., ingestelde beroep alsnog ongegrond be
hoort te worden verklaard; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep ; 
Verklaart het door J. G. voornoemd tegen 

het besluit van B. en W. van Amsterdam van 
25 Mei 1934, n°. 31/110 B. G., ingestelde beroep 
alsnog ongegrond. A. B . 
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1 Maart 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Vleeschkeuringswet art. 20.) 

Gemeenschappelijke regeling. 
Afwijking van een gemeenschappelijke 

regeling kan slechts plaats hebben op de 
wijze, bij die 1·egeling bepaald, of bij ge
breke daarvah, in gemeen overleg. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Wolphaartsdijk, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Zee
land van 21 Juli 1933, n°. 216, 3de Afdee
ling, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het besluit van den raad van Wolphaartsdijk 
van 3 April 1933 tot wijziging van de Veror
dening op den keuringsdienst van vee en 
vleesch. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord advies van 14 
Februari 1934, n°. 79; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 26 Februari 1934, n°. 
240 E afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat de raad der gemeente Wolphaartsdijk 
in zijne openbare vergadering van 3 April 
1933 besloot de Verordening op den keurings
dienst van vee en vleesch in verband met de 
Vleeschkeuringswet (laatstelijk gewijzigd bij 
raadsbesluit van 27 Juli 1927) in dien zin te 
wijzigen, dat daarin het bepaalde sub b, van 
artikel 27 wordt g·elezen als volgt: 

,,ten verkoop voorhanden te hebben in an
dere lokalen dan die, welke voldoen aan de 
eischen, krachtens artikel 19 der Vleeschkeu
ringswet gesteld." 

dat Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 
21 Juli 1933, n°. 216, 3de Afdeeling, aan dit 
raadsbesluit goedkeuring hebben onthouden, 
overwegende, dat zij met den betrokken In
specteur voor de Volksgezondheid van mee
ning zijn, dat een dergelijk raadsbesluit, het
welk toelaat, het ter aflevering voorhanden 
hebben van vleesch in andere lokalen dan die, 
welke voldoen aan de eischen, krachtens ar
tikel 19 der Vleeschkeuringswet gesteld, ge
acht moet worden in strijd te zijn met het 
belang der Volksgezondheid, dat het onder
havige raadsbesluit niet is vastgesteld in de 
overige tot den kring behoorende gemeenten, 
terwijl de verordening als geheel slechts met 
goedvinden van de raden van alle kringge
meenten behoort te worden gewijzigd; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Wolphaartsdijk bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de raad de wijziging heeft 

-aangebracht, om het zoogenaamde uitponden 
van vleesch mogelijk te maken, uit overwe-
g ing, dat het groote verschil in prijs tusschen 
inkoop van het vee en kleinverkoop van het 
v]eesch zeer in het nadeel is van de veehou
ders en van de gebruikers, en ten e inde dus 
het vleesch tegen goedkooperen prijs als volks
voedsel ter beschikking van de ingezetenen 
gesteld te krijgen; dat "de 1·aad dit juist in het 
belang der volksgezondheid acht; dat voorts 
bij dit uitponden het vleesch slechts zeer kort 
in de lokalen ter aflevering voorhanden blijft, 
terwijl het belang der veehouders zelf mede
brengt, dat zij de lokalen, waar wordt ge
slacht en vleesch afgeleverd, zoo zindelijk mo
gelijk .houden; dat vroeger dan ook niet van 

minder gewenschte toestanden op dit gebied 
in de gemeente Wolphaartsdijk is gebleken, 
dat het tweede door Gedeputeerde Staten 
aangevoerde bezwaar geen steun vindt in de 
wet, noch in de gemeenschappelijke regeling; 
dat handhaving van dit bezwaar tot zeer on
gewenschte gevolgen zou kunnen lei den, wan
neer strikt noodzakelijke wijzigingen zouden 
moeten worden aangebracht en ook maar één 
gemeente in den kring daartoe haar mede
werking zou weigeren; 

0. dat de gemeenten Goes, 's-Gravenpolder, 
's-Heer Abtskerke, Kapelle, Kattendijke, Kloe
tinge en Wolphaartsdijk eene gemeenschappe
lijke regeling hebben getroffen inzake de uit
voering der Vleeschkeuringswet en ter uit
voering daarvan overeenkomstige verordenin
gen op den Vleeschkeuringsdienst hebben 
vastgesteld ; 

dat afwijking van eene gemeenschappelijke 
regeling slechts kan plaats hebben op de 
wijze, bij die regeling bepaald, of bij gebreke 
daarvan in gemeen overleg; 

dat eenzijdige wijziging van de regeling, als 
nu heeft plaats gevonden, mitsdien reeds 
hierom niet kan worden goedgekeurd; 

Gezien de Vleeschkeuringswet, Staat,iblad 
1919, N°. 524; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (B.) 

4 Maart 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168.) 

Art. 228 der A. P. V. der gemeente 
Gilze en Rijen, luidende: ,,Behoudens het 
bepaalde in de Vogelwet 1912 en de Jacht
wet 1923 is het verboden vogels, welke op 
eenigerlei wijze geblind of verminkt zijn, 
gevangen te houden of in bezit te heb
ben", bedoelt kennelijk als aanvulling op 
de bepalingen in genoemde wetten, te be
strijden de afkeurenswaardige en wreede 
handelwijze om vogels door het uitsteken 
der oogen, of anderszins afblinden, te ver
minken ten einde deze dieren als lok
vogels te gebru iken. Door het tegengaan 
van deze in een landelijke gemeente be
kende ruwheid en wreedheid, het bescher
men van het publiek in zijne zedelijke ge
voelens en het aankweeken van dieren-
1 iefde bij de jeugd, kan de openbare ze
delijkheid worden gediend, zoodat de ge
meente met deze bepaling niet getreden 
is buiten de grenzen van art. 168 der 
gemeentewet. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de 
Rechtbank te Breda, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van gemelde Rechtbank van 
5 November 1934, houdende bevestiging, in 
hooger beroep en bij verstek, van een door 
hët Kantongerecht te Tilburg op 19 Juni 1934 
gedane uitspraak, waarbij , eveneens bij ver
stek, de gerequireerde J . P . A . V ., fab1·ieks
arbe ider, ter zake van het ten zijnen laste 
bewezen verklaarde, van alle rechtsvervolging 
is ontslagen met bevel tot teruggave aan ver
dachte na verloop van acht dagen nadat het 
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vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan 
van ·het inbeslag genomen kooitje en de vink. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne · 
Gelet ~p het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
8. door n. t . van de artt. 228 en 243 A. P. 

V. van de gemeente Gilze- en Rijen, door het 
vonnis , waarvan beroep, te bevestigen in stede 
van dit te vernietigen en opnieuw rechtdoende 
den verdachte strafbaar te verklaren en te 
veroordeelen. Het wi l mij voorkomen dat de 
grenzen gesteld in art. 168 der Gemeentewet 
door het bepaalde bij art. 228 der opgemelde 
politieverordening niet worden overschreden. 
Het gevangenhouden en in bezit hebben van 
geblinde of verminkte vogels toch raakt zeer 
zeker de zedelijkheid vermits daardoor, met 
name bij jeugdige personen, het besef levendig 
zou kunnen worden dat ten aanzien van dieren 
ieder gevoel voor behoorlijke behandeling be
hoeft te ontbreken; 

0. dat bij het bevestigde vonnis ten laste 
van den gerequireerde is bewezen verklaard, 
met ontslag van rechtsvervolging a ls voor
meld, dat hij op of omstreeks 29 April 1934 
des voormiddags circa 4 uur te Gi lze- en Rijen 
een vogel, vink, welke geblind was, in zijn 
bezit heeft gehad ; 

dat art. 228 van de A. P. V . voor de ge
meente Gilze- en Rijen luidt: ,,Behoudens het 
bepaalde in de Vogelwet 1912 en de Jachtwet 
1923 is het verboden vogels, welke op eeniger
lei wijze geblind of verminkt zijn, gevangen 
te houden of in bezit te hebben" , terwijl op 
overtreding van dit verbod bij art. 243, zooals 
dit artikel ten tijde van het plegen van het 
feit luidde, was gesteld een straf van hech
tenis van ten hoogste twee maanden of geld
boete van ten hoogste driehonderd gulden, 
zijnde deze straf later gewijzigd in die van 
hechtenis van ten hoogste zes dagen of geld
boete van ten hoogste vijf en twintig gulden ; 

0 . dat de Kantonrechter het bewezene niet 
strafbaar heeft geoordeeld op de navolgende 
gronden: 

"dat het gevangen houden of in het bezit 
hebben van een gebl inde of verminkte vink 
niet de openbare orde, zedelijkheid of gezond
heid raa:kt ; dat geen algemeen gemeentelijk 
belang bij eene dergelijke regeling is betrok
ken , zoodat het niet betreft de huishouding 
der gemeente; dat de gemeentelijke wetgever 
de in art. 168 der gemeentewet aangegeven 
grenzen heeft overschreden; dat het betreffen
de artikel van genoemde verordening rechts
geldigheid behoort te worden ontzegd en de 
verdachte nu tegen het betrokken feit bij gee
nerlei andere wettelijke strafbepaling straf is 
bedreigd, behoort te worden ontslagen van 
alle rechtsvervolging"; 

0. nu wat het middel van cassatie betreft: 
dat genoemd art. 228, als aanvulling van de 

daarin bedoelde bepalingen krachtens de Vo
gelwet 1912 en bij de J -achtwet 1923 gemaakt, 
kennelijk bedoelt te bestrijden de afkeurens
waardige en wreede handelwijze om vogels 
door het uitsteken der oogen, of anderszins 
afblinden, te verminken ten einde deze dieren 
als lokvogels te bezigen; dat door het tegen-

gaan van deze in eene landelijke gemeente be
kende ruwheid en wreedheid, het beschermen 
van het publiek in zijne zedel ijke gevoelens, 
en het aankweeken van dierenliefde bij de 
jeugd, de openbare zedelijkheid kan worden 
gediend, zoodat de gemeente, door deze bepa
ling te maken, niet getreden is buiten de 
grenzen bij art. 168 der gemeentewet aan de 
bevoegdheid van den gemeentelijken wetgever 
gesteld ; 

0 . dat het middel derhalve gegrond is; 
Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 

voorzoover het vonnis van het Kantongerecht 
ook is bevestigd betreffende de niet-strafbaar
heid van het bewezene en het ontslag van 
i-echtsvervolging van den gerequireerde, en 

Rechtdoende ten principale krachtens art. 
105 Wet R. 0.: 

Vernietigt ook het vonnis van het Kanton
gerecht op voorschreven punten; 

0. dat het bewezene strafbaar is, omdat het 
na te noemen strafbaar feit oplevert; 

Qua! ificeert het bewezene als: In de ge
meente Gilze- en Rijen een vogel , welke op 
eenigerlei gebl ind is in zijn bezit hebben; 

0. dat de verdachte deswege strafbaar is, 
zijnde van eenige reden , waarom hij dit niet 
zoude zijn, niet gebleken; 

0 . dat na te noemen straf moet geacht wor
den te zijn in overeenstemming met den ernst 
van het feit; 

Gezien de artt. 228 en 243 van cle A. P. V . 
voor de gemeente Gilze- en Rijen, 23 Sr. ; 

Veroordeelt den verdachte tot eene geld
boete van vijf gulden bij gebreke van betaling 
en verhaal te vervangen door hechtenis voor 
den tijd van vijf dagen. 

Verwerpt voor het overige het beroep. 

[ Gewezen ove1·eenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal van Lier.] 

(N. J .) 

4 Maart 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168; Arbeids
wet 1919 art. 99; Werktijdenbesluit voor 
fabr. en werk pl. art. 7.) 

Art. 130 der A. P. V. van Apeldoorn, 
luidende: ,,Het is den houder van een 
fotografi sch atelier verboden deze inrich
ting des Zondags voor het publiek ge
opend te hebben", behoort, uit hoofde van 
den aard van het daarin bepaalde, zeer 
ze ker tot de verordeningen, welke een ge
meenteraad, krachtens art. 168 gemeente
wet, bevoegd is te maken . 

Art. 7 lid 3 van het Werktijdenbesluit 
1923, dat in afwijking van den algemee
nen regel, den houder van een photogra
fisch atelier toestaat op Zondag op be
paalde uren in zijn atelier door een man 
bepaalden arbeid te doen verrichten, geeft 
daarmede dien houder geensz ins een on
aantastbaar recht om zijn atelier op die 
uren voor het publiek geopend te hebben . 
H et arti kel verzet zich er dan ook niet 
tegen, dat een gemeenteraad omtrent het 
voor het publiek geopend zijn van zulk 
een atelier die bepalingen maakt, welke 
hij noodig oordeelt. 
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Ook aan art. 99 Arbeidswet 1919 kan 
geen argument voor de ongeldigheid der 
verordening worden ontleend. 

Art. 99 strekt niet om een andere aan
wezige strijdigheid met de Arbeidswet van 
de in dat artikel omschreven verordenin
gen op te heffen, doch slechts om bij het 
inwerkingtreden der wet bestaande ge
meentelijke verordeningen op de sluiting 
van winkels en van koffiehuizen aan de 
werking van art. 194 gemeentewet te doen 
ontkomen. 

[Anders Adv.-Gen. v. Lier.] 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de 
Rechtbank te Zutphen, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van gemelde Rechtbank, van 
30 November 1934, houdende bevestiging, in 
hooger beroep, van een mondeling vonnis van 
het Kantongerecht te Apeldoorn van 23 Aug. 
1934 waarbij de gerequireerde G. J. V ., pho
togr~af, ter zake van het ten zijnen laste be
wezen verklaarde, van alle rechtsvervolging 
is ontslagen. 

Conclusie van èlen Adv.-Gen. van Lier. 

Aan gerequireerde was bij inleidende dag
vaarding ten laste gelegd dat hij den 22sten 
Juli (Zondag) 1934, des namiddags circa 12½ 
uur te Apeldoorn, zijn in perceel Hoofdstraat 
n°. 31 gevestigd photografisch atelier, waar
van hij, verdachte, de houder was, toen voor 
het publiek geopend heeft gehad, vermits als
toen aldaar een of meer personen gephotogra
feerd werden. 

Bij mondeling vonnis van den Kantonrechter 
te Apeldoorn werd het ten lastegelegde bewe
zen verklaard doch niet strafbaar geacht op 
grond, dat wel is waar vast is komen te staan, 
dat het fotografisch atelier van verdachte op 
een Zondag voor het publiek geopend was en 
aldaar alstoen vanwege verdachte arbeid werd 
verricht, bestaande uit het fotografeeren van 
een of meer personen, doch dat dit atel ier niet 
als winkel is aan te merken, doch als fabriek 
of werkplaats, ten aanzien waarvan ingevolge 
art. 99 der Arbeidswet 1919 de lagere, in casu 
de gemeentelijke wetgever, de bevoegdheid 
mist verordeningen vast te stellen; 

dat op grond hiervan art. 130 der Alge
meene Politieverordening voor de gemeente 
Apeldoorn verbindende kracht mist en boven
dien in strijd is met art. 7 sub 3 van het 
Werktijdenbesluit voor fabrieken of werkplaat
sen 1923 juncto art. 22 der Arbeidswet 1919, 
zoodat, waar in zulk een atelier des Zondags 
ronder meer arbeid mag worden verricht, dat 
atelier alsdan ook implicite voor het publiek 
geopend mag zijn; 

dat uit een en ander derhalve volgt, dat 
genoemd art. 130 der gemeenteverordening 
voor Apeldoorn als in strijd met de wet buiten 
toepassing moet wo1·den gelaten. 

ln hooger beroep bevestigde de Rechtbank 
te Zutphen het vonnis van den Kantonrechter. 

De heer requirant heeft zich tegen deze uit
spraak voorzien in cassatie en stelt als middel 
voor: ,,S. van de artt. 99 der Arbeidswet 1919, 
130 der Algemeene Politieverordening voor 
de gemeente Apeldoorn, 423, 425 en 352 Sv. 
doordat de Rechtbank het vonnis van den 

Kantonrechter, waarbij verdachte was ontsla
gen van alle rechtsvervolging, heeft bevestigd 
in plaats van het te vernietigen en datgene te 
doen, wat de Kantonrechter had behooren te 
doen. 

In zijn schriftuur betoogt de Heer requirant 
het volgende : ,,De Kantonrechter grondt het 
door hem uitgesproken ontslag van rechtsver
volging op het feit, dat het atelier van ver
dachte niet als winkel is aan te merken, doch 
als fabriek of werkplaats, ten aanzien waar
van ingevolge art. 99 der Arbeidswet 1919 de 
lagere, in casu de gemeentelijke wetgever, de 
bevoegdheid mist verordeningen vast te stel
len. Ten onrechte, art. 99 der Arbeidswet doet 
niet meer, dan uitgesproken veilig stellen der 
gemeentelijke verordeningen op de sluiting 
van winkels en van koffiehuizen, doch bepaalt 
niets omtrent de bevoegdheid van den Raad 
om verordeningen inzake fotografische ateliers 
vast te stellen. 

Voorts meent de Kantonrechter dat het voor
noemde art. 130 der algemeene politieveror
dening in strijd is met art. 7, sub 3 van het 
Werktijdenbesluit voor fabrieken of werk
plaatsen 1923 juncto art. 22 der Arbeidswet 
1919. Art. 130 der Alg. Politieverordening 
onthoudt zich van het terrein van den arbeid 
en verbiedt slechts het geopend zijn van foto
grafische ateliers. Strijd met het Werktijden
besluit kan dan ook niet aanwezig zijn ." 

Art. 130 van de Alg. Politieverordening van 
Apeldoorn luidt voorwover thans van belang: 
Het is den houder van een fotografisch atelier 
verboden deze inrichting des Zondags voor 
het publiek geopend te hebben. 

Kantonrechter en Rechtbank hebben geoor
deeld, dat de gemeentewetgever door dit ver
bod te geven in strijd is gekomen zoowel met 
art. 99 der Arbeidswet als met art. 7 sub 3 
van het Werktijdenbesluit voor fabrieken of 
werkplaatsen 1923. Art. 99 Arbeidswet han
delt over sluiting van winkels en koffiehuizen, 
het genoemde artikel van bedoeld werktijden
besluit over arbeid in een fotografisch atelier. 
Blijkens zijn schriftuur wenscht de heer requi
rant een strenge scheiding te maken tusschen 
bepalingen over "slui ting" van een atelier en 
die over het daar mogen arbeiden. Dit komt 
mij onjuist voor. Wanneer een fotografisch 
atelier voor het publiek gesloten is, kunnen 
er geen portretten gemaakt worden en kan er 
geen bedrijfsarbeid verricht worden. De op
vatting hierover in de schriftuur komt ook in 
strijd met den inhoud der telastelegging, waar
in gesteld is, dat verdachte het atelier "voor 
het publiek geopend heeft gehad, vermits als
toen aldaar een of meer personen gefotogra
feerd werden", uit welke bewoordingen dui
delijk blijkt dat het geopend of gesloten zijn 
van het atelier afhankelijk is gesteld van de 
omstandigheid of er wel of niet bedrijfsarbeid 
verricht werd. Het voorschrift van art. 130 
der politieverordening verbiedt dan ook m. i. 
het uitoefenen van het bedrijf in het atelier 
op Zondag, door voor te schrijven, dat het op 
Zondag niet geopend mag zijn. 

Dit verbod is in strijd met het bepaalde in 
art. 7 sub 3 van het werktijdenbesluit voor 
fabrieken en werkplaatsen 1923, dat veroor
looft, dat een man in een fotografisch atelier 
op Zondag arbeid verricht bestaande in het 



1935 4 MAART 110 

doen van opnamen tusschen 11 uur des voor
middags en 4 uur des namiddags. 

Ook met de bepalingen van de Arbeidswet 
1919 is het verbod van art. 130 der politie
verordening niet te rijmen. Ingevolge art. 1 
der wet vallen de werkzaamheden verricht in 
een fotografisch atelier onder "arbeid", en 
deze wordt geregeld door die wet, welke be
paalt, op welke tijden en door wie gearbeid 
mag worden. De gemeentewetgever is alwo 
niet bevoegd over dit onderwerp regelen te 
geven. Ook art. 99 der Arbeidswet veroorlooft 
dat niet, daar dit artikel alleen spreekt van 
sluiting van winkels en koffiehuizen en terecht 
hebben Kantonrechter en Rechtbank overwo
gen, dat een fotografisch atelier niet is een 
winkel maar een fabriek of werkplaats (het
geen trouwens ook blijkt uit het boven ge
noemde art. 7 van het Werktijdenbesluit, .welk 
besluit immers betreft fabrieken en werk
plaatsen). 

Met de aangevoerde grieven kan ik mij dus 
niet vereenigen, ik acht deze ongegrond en 
concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requiraut voorgesteld bij schriftuur: 
S. door v. t. van art. 99 der Arbeidswet 

1919, s. door n . t. van art. 130 der A. P. V. 
der gemeente Apeldoorn, s. door n. t. van art. 
423 j 0

• 425 Sv. en s. door v. t. van art. 352 
Sv., doordat de Rechtbank, nadat de Kanton
rechter in zijn voormeld vonnis in strijd met 
art. 352 Sv. verdachte had ontslagen van alle 
rechtsvervolging, dat vonnis heeft bevestigd, 
in plaats van het te vernietigen en dat te doen, 
hetgeen de Kantonrechter had behooren te 
doen; 

0. dat bij het bevestigde vonnis, overeen
komstig de dagvaarding, ten laste van den 
gerequireerde is bewezen verklaard, dat hij 
enz. (zie conclusie); 

dat, blijkens de aanteekening van het mon
deling vonnis, de Kantonrechter dit bewezene 
niet strafbaar heeft geoordeeld, met ontslag 
van rechtsvervolging als voormeld, daarbij 
o,·erwegende: 

,,dat wel is enz. (zie conclusie); 
dat op grond hiervan enz. (zie conclusie); 
dat uit een en ander derhalve volgt, dat ge-

noemd art. 130 der gemeenteverordening voor 
Apeldoorn als in strijd met de wet buiten toe
passing moet worden gelaten, zijnde Wij im
mers, mede blijkens de jurisprudentie van den 
H. R. der Nederlanden, bevoegd plaatselijke 
verordeningen in zooverre te toetsen aan de 
wet en deze alsdan bij strijd met de wet buiten 
toepassing te laten; 

waaruit volgt, dat, nu het ten laste gelegde 
feit niet bij eenige andere wet of wettelijk 
voorschrift strafbaar is gesteld, verdachte van 
alle rechtsvervolging behoort te worden ont
slagen;'' 

0. dat requirant tot toelichting van zijn cas
satiemiddel heeft betoogd: 

,,De Kantonrechter grondt enz. (zie con
clusie); 

0. aangaande een en ander: 
dat art. 130 van de A. P. V . voor de ge-

meente Apeldoorn, voorzoover hier van be
lang, luidt: ,,Het is den houder van een foto
grafisch atelier verboden deze inrichting des 
Zondags voor het publiek geopend te hebben", 
terwijl bij art. 173 dier Verordening op over
treding van deze bepaling de straf is gesteld 
van hechtenis van ten hoogste twee maanden 
of geldboete van ten hoogste drie honderd 
gulden; 

0. dat art. 130 voornoemd zeer zeker, uit 
hoofde van den aard van het daarin bepaalde, 
behoort tot de verordeningen, welke een ge
meenteraad, krachtens art. 168 gemeentewet, 
bevoegd is te maken, zoodat het, voor de be
oordeel ing van de al of .niet juistheid der ge
geven beslissing, de vraag is, of de bepaling 
der verordening in strijd -is met een bepaling 
afkomstig van een hooger wetgevend orgaan; 
dat de Rechtbank, met den Kantonrechter, 
dezen strijd aanwezig ziet met art. 7 lid 3 
van het Werktijdenbesluit 1923, waarbij, on
der zekere omstandigheden het doen van op
namen in een photografisch atelier op Zondag 
is toegestaan; 

0. echter dat die strijd hier niet aanwezig 
is; dat immers, genoemd art. •7, dat, in afwij
king van den algemeenen regel, den houder 
van een photografisch atelier toestaat op Zon
dag op bepaalde uren in zijn atelier door een 
man bepaalden arbeid te doen verrichten, 
geenszins daarmede dien houder een onaan
tastbaar recht geeft om zijn atelier op die uren 
op Zondag voor het publiek geopend te heb
ben, en het artikel zich er dan ook niet tege, 
verzet, dat een gemeenteraad omtrent het voor 
het publiek geopend zijn van zulk een atelier 
die bepalingen maakt, welke hij noodig oor
deelt; dat het in dit verband nog opmerking 
verdient, dat, nu genoemd art. 7 geen betrek 
king kan hebben op arbeid verricht door den 
houder zelf of diens echtgenoote, het aan
nemen van strijd als voormeld tot de gevolg
trekking wude leiden, dat de gemeenteraad 
wèl het gesloten zijn voor het publiek op Zon
dag van photografische ateliers, waar geen 
arbeiders werkzaam zijn en niet van die, waar
in arbeiders werkzaam zijn, zou mogen ver
bieden; 

0. dat voorts aan art. 99 der Arbeidswet 
1919 geen enkel argument voor de ongeldig
heid van genoemde bepaling van de Veror
dening kan worden ontleend, omdat dit artikel 
niet strekt om een anders aanwezige strijdig
heid met de Arbeidswet van de in dat artikel 
omschreven verordeningen op te heffen, doch 
slechts om bij het inwerkingtreden dei· wet 
bestaande gemeentelijke verordeningen op de 
sluiting van winkels en van koffiehuizen aan 
de werking van art. 194 gemeentewet te doen 
ontkomen; 

0. dat het middel derhalve gegrond is; 
Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 

voorwover daarbij het vonnis van het Kan
tongerecht, ook wat de niet-strafbaarheid van 
het bewezene en het ontslag van rechtsvervol
ging betreft is bevestigd, en 

Rechtdoende krachtens art. 105 van de Wet 
R. 0.: 

Vernietigt ook het vonnis van het Kanton
gerecht op voormelde punten; 

Verklaart het bewezene strafbaar als op
leverende na te noemen strafbaar feit; 
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Qualificeert het bewezene als: het in de 
gemeente Apeldoorn als houder van een pho
tografisch atelier deze inrichting des Zondags 
voor het pub! iek geopend hebben; 

Verklaart den verdachte strafbaar, zijnde 
niet gebleken van eenige omstandigheid, waar
om hij dit niet wude zijn; 

0. dat na te noemen straf moet geacht wor
den te zijn in overeenstemming met den ernst 
van het feit; 

Gezien de artt. 130, 173 der A. P . V. voor 
de gemeente Apeldoorn, 23 Sr.; 

Veroordeelt den verdachte tot een geldboete 
van een gulden bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door een dag hechtenis ; 

Verwerpt voor het overige het beroep. 
(N. J .) 

4 Maart 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet 1919 art. 2.) 

De werkzaamheden i. c. van het met een 
baggermolen baggeren van zand en grind 
vallen onder de omschrijving van art. 2, 
la der Arbeidswet 1919, daar het grind 
door het ziften tot verkoop en gebruik 
meer geschikt werd gemaakt en ook overi
gens aan de vereischten van genoemde 
bepaling is voldaan. 

H et kan alleen nog de vraag zijn, of de 
wet voor arbeid, ter plaatse als bij dag
vaarding vermeld op een baggermolen, 
welke inderdaad een vaartuig is, een uit
zondering maakt; doch een dergelijke uit
zondering is in de wet niet te vinden. 

Al hetgeen req. aanvoert omtrent de 
omstandigheden, waaronder aan boord 
van een baggermolen wordt gewerkt en 
omtrent de toepasselijkheid van het Bag
gerreglement kan aan de t,oepasselijkheid 
van de bepalingen der Arbeidswet 1919 
niet afdoen. 

Op het beroep van G. B. A. D. te Nijmegen, 
requirant van cassatie tegen een te zijnen laste 
gewezen vonnis van de Rechtbank te Roer
mond van 27 ovember 1934, waarbij in hoo
ger beroep, met vernietiging van een mon
deling vonnis van het Kantongerecht te Roer
mond van 12 September 1934, requirant ter
zake van: ,,het als hoofd of bestuurder eener 
onderneming niet wrgen, dat in zijne onder
neming geen arbeid wordt verricht in strijd 
met het bij of krachtens de Arbeidswet 1919 
S. 624 bepaalde, gepleegd ten aanzien van 
zeven personen, 2. het als hoofd of bestuurder 
van eene onderneming, waarin arbeid wordt 
verricht in eene fabriek of werkplaats, niet 
zorgen a. dat in die inrichting op een plaats, 
die vrij toegankelijk is voor alle arbeiders in 
die inrichting werkzaam, eene gedagteekende 
en door hem onderteekende arbeidslijst als be
doeld in art. 68 der Arbeidswet 1919 S. 624 
opgehangen is, wodanig dat daarvan gemak
kelijk kan worden kennis genomen, b. dat in 
die inrichting een arbeidsregister aanwezig is, 
dat voldoet aan de in art. 68 der Arbeidswet 
1919 S. 624 gegeven voorschriften", met aan
haling van de artt. 24 2°, 74, le, 68 , la en 
lb, 83, l e van genoemde wet, 23, 62 en 91 Sr. 
is veroordeeld t.ot negen geldboeten, elk van 

een gulden en een dag vervangende hechtenis 
voor elke boete. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~P het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
Schending van art. 2 lid 1 sub a Arbeidswet 

1919 S. 624 en v. t. van de artt. 24 lid 2, 68 
lid la en lb, 74 en 83 lid 1 van deze wet door 
de in de primaire dagvaarding genoemde bag
germolen te beschouwen als een fabriek of 
werkplaats als omschreven in art. 2 lid 1 sub 
a dier wet en dientengevolge de bij primaire 
dagvaarding ten laste gelegde feiten strafbaar 
te verklaren; 

Ten aanzien van het middel van cassatie: 
0 . dat bij het bestreden vonnis, overeen

komstig de dagvaarding, ten laste van requi
rant is bewezen verklaard - met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld - dat hij op 
Dinsdag 10 Juli 1934, des namiddags circa 
7.30 uur als bestuurder der grindbaggerson
derneming der firma Swets, Dols en Heuffs 
Grind en Zandbedrijf heeft toegelaten, althans 
niet verhinderd dat alstoen in den linker 
Oude Maasarm onder de gemeente Roermond 
in of op een machinaal gedreven bagger
molen waar anders dan uitsluitend ten behoeve 
eener aldaar gevestigde huishouding placht 
gewerkt te worden aan het baggeren, ziften 
en dergelijke werkzaamheden t.ot het tot ver
koop en gebruik meer geschikt maken van 
grind, door de arbeiders 1. Antoon Peters, 
oud 33 jaar, 2. Johannes Hobo, oud 55 jaar, 
3. Otto van Eck, oud 29 jaar, 4. Arnoldus Jo
sephus Veldhoven, oud 28 jaar, 5. Arnoldus 
Ratering, oud 48 jaar, 6. Gerrit Ratering, 
oud 18 jaar, 7. Hendrikus 'ronen, oud 46 jaar, 
allerhande in die onderneming voorkomende 
arbeid werd verricht, zulks terwijl hij, ver
dachte, toen niet gezorgd had, dat op een 
plaats, die vrij toegankelijk was voor alle 
arbeiders in die inrichting werkzaam, een 
arbeidslijst als bedoeld in art. 68 der Arbeids
wet 1919 S. 624 opgehangen was en een ar
beidsregister als bedoeld in gemeld art. 68 
der Arbeidswet aanwezig was; 

0 . dat de Rechtbank voorts nog heeft over
wogen: ,,dat de verdachte bij zijn verhoor ter 
terechtzitting in hooger beroep tot zijne ver
dediging heeft aangevoerd: 

1 °. dat het baggeren van grind en zand geen 
werkzaamheden zijn die vallen onder werk
zaamheden in een fabriek of werkplaats als 
bedoeld in de Arbeidswet, daar het grind niet 
wordt bewerkt doch op zich zelf reeds voor 
verkoop geschikt is; 

2°. dat er verder talrijke onderbrekingen 
zijn in het werk op een baggermolen voor
namelijk door afwezigheid van de schepen, 
en verdere belemmeringen zooals de schepen 
deze ook ondervinden; 

3°. dat volgens het baggerreglement hem 
concessie is verleend van zonsopgang tot zons
ondergang, en 

4°. dat hij in de latere middaguren gewoon
lijk arbeid laat verrichten uitsluitend bestaan
de in baggeren waarbij geen sorteering plaats 
heeft, doch de bagger zonder ziften in schepen 
wordt geladen en aldus wordt verkocht; 
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,,dat dit alles niet is ter zake dienende, 
het sub 1 ° niet, daar de grind door het ziften 

uit den aard der zaak meer geschikt wordt ge
maakt voor verkoop en gebruik en dit werk 
aldus valt onder de omschrijving van art. 2, 1 
der genoemde wet, 

het 2e niet, daar de aldaar genoemde om
standigheden het karakter van het werk niet 
veranderen, 

het 3e niet, daar de in concessie bedoelde 
uren slechts in woverre van toepassing kun
nen zijn als de arbeid niet valt onder de Ar
beidswet, 

het 4e niet, omdat het geen arbeid betreft, 
a ls door verdachte bedoeld;" 

0. dat requirant bij de toelichting van zijn 
middel voormelde voor de Rechtbank gevoerde 
weren in hoofdzaak heeft herhaald, daarbij 
nog den nadruk leggende op de bijzondere 
positie van een baggermolen als "vaartuig" 
en daarbij nog wijzende op den arbeid verricht 
op binnenvaartschepen en visschersvaartuigen; 

0. dienaangaande: 
dat de Rechtbank terecht van oordeel was, 

dat de onderhavige werkzaamheden vallen on
der de omschrijving van art. 2, la der Ar
beidswet 1919, daar het grind door het ziften 
tot verkoop en gebruik meer geschikt werd 
gemaakt en ook overigens aan de vereischten 
van genoemde bepaling is voldaan; 

dat het dus a lleen de vraag kan zijn, of de 
wet voor arbeid, ter plaatse als bij dagvaar
ding vermeld verricht op een baggermolen, 
een uitzondering maakt, waarbij aan requi
rant kan worden toegegeven, dat een bagger
molen een vaartuig is; 

0. echter, dat een dergelijke uitzonderings-
bepaling door requirant niet is aangewezen en 
deze dan ook in de wet niet is te vinden; dat 
voorts a l hetgeen requirant aanvoert omtrent 
de omstandigheden, waaronder aan boord van 
een baggermolen wordt gewerkt en omtrent de 
toepasselijkheid van het Baggerreglement aan 
de toepasselijkheid van de bepalingen der Ar
beidswet 1919 niet kan afdoen; 

0 . dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal van Lie,·.] 

(N. J.) 

4 Maart 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 184; Sv. artt. 94 en 359; 
Wet Vraohtverdeeling Binnenscheepvaart 
art. 7.) 

De grief, dat het Hof voor de in het 
arrest aangevoerde omstandigheid, dat de 
inbeslaggenomen voorwerpen konden die
nen om de waarheid aan den dag te 
brengen, geen gronden heeft gegeven, 
faalt, omdat de wet den eisch, dat van 
een reden nog weder nader reden wo1·dt 
gegeven, niet kent. 

Wel degelijk laat zich denken, dat de 
beschikking over sch ip en lading bij het 
onderzoek als het onderhavige [in zake 
overtreding van art. 7 der Wet van 3 Mei 
1933 S. 251., Evenredige Vrachtverdee
ling] xan belang kan zijn, b.v. voor de 

daarbij in het geding komende vraag, 
welke reis met schip en lading is gemaakt. 

[Adv.-Gen. v. Lier: Daar op het water
gebied van VI aardingen de bepalingen 
der Herziene Rijnvaartakte toepasselijk 
zijn en derhalve de vrachtvaart daar vrij 
is, handelden de Rijksveldwachters, die 
schip en lading in beslag namen en wil
den verhalen naar de binnenhaven, in 
strijd met die acte en niet ter uitvoering 
van eenig wettelijk voorschrift. Door het 
beletten van het verhalen van het schip, 
n.l. door een anker voor het schip te 
gooien, werd door req. niet het misdrijf 
van art. 184 Sr. gepleegd. Anders impli
cite H. R.]. 

Op het beroep van 1°. M. P. N., binnen
schipper, 2°. P. v. Y., requiranten van cas
satie tegen een arrest van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage van 19 November 1934, waarbij 
in hooger beroep, met vernietiging van een 
vonnis van den Politierechter bij de Recht
bank te Rotterdam van 14 September 1934, 
requiranten - wat betreft requirant onder 1 
- terzake van: ,,opzettelijk eenige handeling 
door een ambtenaar, belast met het opsporen 
of onderzoeken van strafbare feiten, onder
nomen ter uitvoering van eenig wettelijk voor
schrift, beletten", en - wat betreft requirant 
onder 2 - terzake van: ,,het door misbruik 
van gezag opzettelijk uitlokken van voormeld 
misdrijf", met toepassing en aanhaling van 
de artt. 184, 47 en 23 Sr., zijn veroordeeld 
ieder tot eene geldboete van veertig gulden 
en een vervangende hechtenis van t ien dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Met vernietiging van het in eersten aanleg 
t,egen beide requiranten gewezen vonnis ver
oordeelde het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
ieder van hen tot een geldboete van f 40, te 
vervangen door hechtenis van 10 dagen en 
wel requirant Noordzij ter zake van "opzet
telijk eenige handeling, door een ambtenaar, 
"belast met het opsporen of onderweken van 
strafbare feiten, ondernomen ter uitvoe1·ing 
van eenig wettelijk voorschrift, beletten" 

en requirant van Yperen wegens het door 
misbruik van gezag opzettelijk uitlokken van 
voormeld misdrijf. 

Bewezen is verklaard: dat de verdachte N. 
op 9 Juli 1934 te Vlaardingen opzettelijk 
eenige handeling, door twee ambtenaren belast 
met of bevoegd verklaard tot het opsporen of 
onderweken van strafbare feiten, ondernomen 
ter uitvoering van eenig wettelijk voorschrift 
heeft belet, zijnde de fe iten als volgt: De 
Rijksveldwachter Brigadier J an de Man en 
de Rijksveldwachter Brigadier titulair Cornelis 
Willem van der Have, beiden in uniform ge
kleed, zijnde ambtenaren als hierboven be
doeld, hadden toen aldaar op vermoeden dat 
met het motorvrachtschip Hollandia en de zich 
daarin bevindende lading was overtreden art. 
7 van de Wet van 5 Mei 1933 S. 251 bedoeld 
schip met lading, omdat deze wuden kunnen 
dienen om de waarheid aan den dag te bren
gen, in beslag genomen door dat schip met 
lading naar de binnenhaven a ldaar te ver
halen ten einde het schip en lading een plaats 
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te verzekeren waár een goede gelegenheid was 
om toezicht daarop te houden. Opzettelijk nu 
heeft verdachte toen aldaar terwijl opgemelde 
opsporingsambtenaren bezig waren met voren
omschreven ambtshandeling door hen onder
nomen ter uitvoering van het bepaalde in het 
Wetboek van Strafvordering die handeling 
belet door een anker voor bedoeld schip te 
gooien ten gevolge waarvan genoemde opspo
ringsambtenaren belet werden in hun voor
nemen Qpgemeld schip en lading naar de door 
hen gewenschte plaats te verhalen; 

dat de verdachte van Yperen op 9 Juli 1934 
te Vlaardingen door misbruik van gezag als 
patroon opzettelijk heeft uitgelokt dat toen 
aldaar door Maarten Pieter N. opgemeld mis
drijf werd gepleegd door toen aldaar opzet
telijk tot M. P. N. op bevelenden toon te 
roepen: ,gooi het anker er voor". 

Door beide requiranten wordt tegen het 
arrest opgekomen met het middel: S. en/of 
v. t. van de artt. 184 Sr., 94, 358 en 359 Sv., 
7 en 11 van de Wet van 5 Mei 1933, S. 251, 
houdende tijdelijke maatregelen ter bevorde
ring van eene zooveel mogelijk evenredige 
vrachtverdeeling in de binnenscheepvaart. 

Bij schriftuur wordt betoogd, dat art. 94 
Sv. wel bepr.alt, dat alle voorwerpen, die kun
nen dienen om de waarheid aan den dag te 
brengen, voor inbeslagneming vatbaar zij n, 
maar het Hof heeft nagelaten te onderzoeken, 
óf het inbeslagnemen van schip met lading 
kan dienen om de waarheid aan den dag te 
brengen en het arrest dus niet naar behooren 
met redenen is omkleed, dat het beslag betrof 
schip en lading en geschiedde op vermoeden, 
dat art. 7 van de Wet van 5 Mei 1933, S . 251, 
zou zijn overtreden, maar door dergelijke in
beslagneming nimmer kan blijken van over
treding van genoemd wetsartikel, dat straf
baar is het inladen, in lading nemen of ver
voeren, zonder dat daarvoor een geldig bewijs, 
a ls in art. 4 der wet bedoeld, wordt overge
legd en het constateeren van deze overtreding 
is voltooid, indien de inladende of vervoerende 
schipper naar zijn bewijs of kaart van de Be
vrachtingscommissie is gevraagd, en geen of 
geen geldig bewijs kan worden overgelegd. 
Inbeslagneming van schip of lading echter tot 
het constateeren van de bestanddeelen van 
genoemd strafbaar feit niet kan dienen, zoodat 
de belemmerde ambtshandeling dus niet is 
verricht ter uitvoering van art. 94 Sv., of 
eenig ander wettelijk voorschrift, doch onbe
voegdelijk geschied. 

Deze bezwaren komen mij niet gegrond voor. 
Als bewezen is aangenomen, dat de beide 
rijksveldwachters op vermoeden dat een straf
baar feit werd gepleegd, schip en lading in 
beslag hadden genomen omdat deze zouden 
kunnen dienen om de waarheid aan den dag 
te brengen. Inbeslagneming is volgens art. 
134 Sv. het voorwerp onder zich nemen of 
gaan houden ten behoeve van de strafvorde
ring. Aangenomen, dat er van strafvordering 
sprake kon zijn (waarover hieronder nog na
der) dan waren de ambtenaren krachtens de 
artt.' 94 en 95 bevoegd, nu zij van oordeel 
waren, dat schip en lad ing konden dienen om 
de waarheid aan den dag te brengen, deze 
onder zich te nemen en naar de binnenhaven 
te verhalen. De omstandigheid, dat requiran-
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ten oordeelen, dat die inbeslagneming onnoo
dig en overbodig was, kan de ambtenaren niet 
onbevoegd doen zijn om van de hun door de wet 
gegeven bevoegdheid gebruik te mogen ma
ken. Of een opsporingsambtenaar krachtens 
zijn bevoegdheid tot inbeslagneming van voor
werpen zal overgaan, dient aan zijn beleid te 
worden overgelaten, en zijn bevoegdheid kan 
niet afhankelijk gesteld worden van het oor
deel van hem, die verdacht wordt van het 
plegen van een strafbaar feit. 

In het arrest is hieromtrent overwogen dat 
toch de optredende rijksveldwachters waren 
ambtenaren belast met of bevoegd verklaard 
tot het opsporen of onderzoeken van strafbare 
feiten en dat de door hem verrichte handeling 
strekte tot uitvoering van art. 95 Sv. in ver
band met de vermoedel ijke overtreding door 
verdachten van art. 7 der wet van 5 Mei 1933 
S. 251 ter bevordering van eene zooveel mo
gelijk evenredige vrachtverdeeling in de bin
nenscheepvaart, terwijl de betrokken voorwer
pen, als kunnende dienen om de waarheid aan 
den dag te brengen, voor inbeslagneming vat
baar waren. 

De opgeworpen grieven acht ik dus niet aan
vaardbaar, maar toch acht ik de wet van 5 
Mei 1933 S. 251 ter bevordering van een zoo
veel mogelijk evenredige vrachtverdeeling in 
de binnenvaart, verkeerd toegepast en merk 
ambtshalve het volgende op. Requiranten be
vonden zich met het motor-vrachtschip te 
Vlaardingen en de inbeslagneming van schip 
en lading had daar plaats op vermoeden, 
dat met dat schip en de zich daarin bevinden
de lading zou zijn overtreden art. 7 van de 
genoemde wet van 5 Mei 1933 S. 251. Op het 
watergebied van Vlaardingen zijn evenwel van 
kracht de bepalingen der Herziene Rijnvaart
akte van 1868 (K. B. 3 Mei 1869 S. 75), en 
ingevolge deze bepalingen is de vrachtvaart 
daar vrij . Volgens de rechtspraak van den H. 
R. is de wet op de evenredige vrachtvaart op 
dit watergebied niet van toepassing. De amb
tenaren, die schip en lading onder zich namen 
en wilden verhalen naar de binnenhaven, ter
wijl de vrachtvaart daar vrij was, handelden 
derhalve in strijd met de bepalingen van de 
Rijnvaartacte en niet ter uitvoering van eenig
wettelijk voorschrift, al hebben zij in de mee
ning verkeerd, dat zulks wel het geval 
was. Terecht zegt Simons (Leerboek 5e dr. I 
blz . 275 op art. 42 Sr.) de meening van den 
dader omtrent het wettelijk karakter van het 
voorschrift of omtrent de daaruit vloeiende 
bevoegdheden is zonder invloed; ook Noyon, 
Het Wetboek van Strafrecht 4e dr. I aant. 6 
op art. 42 Sr.): Men zal zich hier nimmer op 
dwaling kunnen beroepen. Nu overtreding van 
de wet op de evenredige vrachtverdeeling daar 
niet kon plaats vinaen, mocht ook op grond 
van een vermoe den van overtreding van die 
wet geen inbeslagneming geschieden. Door het 
beletten op dit vrijwatergebied van het ver
halen van het schip, n.l. door een anker voor 
het schip te gooien, pleegde requirant Noordzij 
dus geen strafbaar feit en ook requirant van 
Yperen maakte zich daaraan niet schuldig 
door aan Noordzij daartoe bevel te geven. 

Mijn conclusie strekt mitsdien tot vernie
tiging van 's Hofs arrest doch alleen voor 
zoover aan de bewezen verklaarde feiten be-

8 
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namingen zijn gegeven, requiranten strafbaar 
zijn verklaard en hun straf is opgelegd, en 
dat zij alsnog ter zake van alle rechtsvervol 
ging zullen worden ontslagen. 

De Hooge Raad~ enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, door elk 

der requirnnten voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: (zie conclusie}; 

0. dat bij het bestreden arrest overeenkom
stig de dagvaarding, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, ten laste van requi
ranten is bewezen verklaard, enz. (zie con
clusie}; 

dat het Hof daarbij heeft overwogen, dat de 
optredende rijksveldwachters waren ambtena
ren belast met of bevoegd verklaard, enz. 
{zie conclusie}; 

0 . ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat blijkens de schriftel ijke toe! ichting daar
bij als grieven tegen 's Hofs · arrest worden 
aangevoerd : 

1 °. dat het Hof voor de in het arrest aan
genomen omstandigheid dat de inbeslaggeno
men voorwerpen konden dienen om de waar
heid aan den dag te brengen, - omstandig
heid aangevoerd a ls grond voor de beslissing, 
dat de verijdelde inbeslagneming strekte ter 
uitvoering van een wettelijk voorschrift -, 
geen gronden heeft gegeven en dus het arrest 
niet met redenen is omkleed; 

2° . dat de onder 1 bedoelde omstandigheid 
ook ten onrechte als grond voor de mede on
der 1 omschreven beslissing is aangevoerd, 
omdat de inbeslaggenomen voorwerpen nim
mer wuden kunnen dienen om ten aanzien 
van de onderhavige overtreding - art. 7 van 
de Wet van 5 Mei 1933, S. 251 - de waarheid 
aan den dag te brengen; 

dat het middel in beide onderdeelen faalt, 
wat betreft het onder 1 ° aangevoerde, omdat 
de wet een eisch, dat van een reden nog weder 
nader reden wordt gegeven, niet kent; 

wat betreft het onder 2° gestelde, wijl zich 
wel degelijk laat denken, dat de beschikking 
over schip en lading bij een onderzoek a ls het 
onderhavige van belang kan zijn, b.v. voor de 
daarbij in het geding komende vraag, welke 
reis met schip en lading is gemaakt; 

dat het middel mitsdien niet tot cassatie ka11 
leiden ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.} 

4 Maart 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
{Lager Onderwijswet 1920 art. 17.} 

Appellanten, vormend het dagelijksch 
bestuur van het "Comité voor de openbare 
school" moeten geacht worden een eigen 
persoonlijk belang te hebben bij de ver
nietiging of verbetering van het bestreden 
besluit van Ged. Staten, aangez ien zij door 
de inzending van een adres aan Ged. Sta
ten geacht moeten worden partij te zijn 
geweest in het bij dit college ingesteld 
beroep. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B . de Jong, P. van Thuijl, G. Piek en M. van 
Beek, allen ingezetenen der gemeente Amster
dam, tevens vormende het dagelijksch bestuur 
van het "Amsterdamsch Comité voor de Open
bare School", tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Noord-Holland van 7 ovember 1934, 
N° . 2, waarbij, met vernietiging van het be
sluit van den raad der gemeente Amsterdam 
van 18 April 1934, N° . 381, is bepaald, dat 
de door het bestuur van de Afdeeling Amster
dam van de Vereeniging voor Christelijk 
Volksonderwijs overeenkomstig art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde medewer
king voor de stichting van eene bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs in Amster
dam-West (Landlust} op een terrein aan de 
Zeven-Provinciënstraat a lsnog moet worden 
verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Februari 1935, N°. 84; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 25 
Februari 1935, N°. 3085, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
hun besluit van 7 November 1934, N°. 2, met 
vernietiging van het besluit van den raad der 
gemeente Amsterdam van 18 April 1934, N°. 
381, hebben beslist, dat de door het bestuur 
van de Afdeeling Amsterdam van de Ver
eeniging voor Christelijk Volksonderwijs over
eenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 gevraagde medewerking voor de stich
ting van eene bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs in Amsterdam-West (Land
lust} , op een terrein aan de Zeven-Provinciën
straat alsnog moet worden verleend; 

dat Ged. Staten daarbij o. m . hebben over
wogen, dat moet worden onderzocht, of de 
aanvrage voldoet aan de in art. 73 der Lager
Onderwijswet 1920 juncto art. 3 der wet van 
4 Augustus 1933 S. 414, gestelde eischen, in 
het bijzonder wat betreft het aantal leerlingen, 
dat de te stichten school zal bezoeken; dat 
het bepaalde in art. 3, eerste lid, der wet van 
4 Augustus 1933 S. 414, uitzondering lijdt, 
o. m. indien aanzienlijke toeneming of belang
rijke verplaatsing van de bevolking in eenig 
deel der gemeente tot de stichting aanleiding 
geeft, in welke gevallen ook mogen worden 
medegerekend leerlingen, die de door hen 
bewchte gelijksoortige school zouden verlaten, 
doch voor wie in die school in de voor hen be
stemde klasse, plaatsruimte beschikbaar wu 
blijven; dat in de uitbreiding Amsterdam
West (Landlust} 5500 woningen worden ge
sticht, wa_arvan een deel reeds gereed is en 
waaromtrent mag worden verwacht, dat vóór 
het einde van 1935 de bouw volledig zal zijn 
tot stand gekomen, terwijl gebleken is, dat de 
nieuw gebouwde woningen spoedig bewoners 
trekken, zoodat met burgemeester en wethou
ders en met den Hoofdinspecteur van het 
Lager Onderwijs in de 2e hoofdinspectie te 
' s-Gravenhage, die ter plaatse een onderzoek 
heeft ingesteld, moet worden aangenomen, dat 
eene aanzienlijke toeneming en belangrijke 
verplaatsing van de bevolking naar dit stads
deel gedeeltelijk reeds heeft plaats gehad en 
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gedeeltelijk zal plaats hebben, en derhalve de 
in het 2e lid van art. 3 der Wet van 4 Aug. 
1933, S. 414, bedoelde uitwndering op den in 
het eerste lid van dit artikel gestelden regel, 
in dit geval toepasselijk is; dat derhalve de 
verklaring ex art. 73, le lid, sub a, der Lager
Onderwijswet 1920 omtrent het getal leerlin
gen, dat de school zal bezoeken, in dit geval 
slechts de namen behoeft te bevatten van ten 
minste 100 kinderen en dat daarbij mogen 
worden medegerekend leerlingen, die de door 
hen bezochte gelijksoortige bijwndere school 
wuden verlaten, doch voor wie in die school, 
in de voor hen bestemde klasse, plaatsruimte 
beschikbaar zou blijven ; dat de ingediende 
verklaringen de namen bevatten van 195 kin
deren, waarvan op grond van het door burge
meester en wethouders ingestelde onderwek 
34 niet kunnen worden medegeteld , wodat 161 
volwaardige candidaten overblijven en der
halve in dit opzicht aan den door de wet ge
stelden eisch ruimschoots is voldaan; dat der
halve, daar ook overigens aan de . in art. 73 
der Wet omschreven vereischten is voldaan, 
de raad ten onrechte medewerking heeft ge
weigerd; 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen B . de Jong, P. van Thuijl, G. Piek 
en :M. van Beek, allen ingezetenen der ge
meente Amsterdam, tevens vormende het da
gelijksch bestuur van het "Amsterdamsch Co
mité voor de Openbare School", aanvoerende, 
dat bij de behandeling door Ged. Staten van 
Noord-Holland van het beroep, door de Ver
eeniging voor Christelijk Volksonderwijs inge
steld tegen de afwijkende beslissing van den 
raad der gemeente Amsterdam, door den ge
machtigde van het Amsterdamsche gemeente
bestuur o. a . werd medegedeeld, dat op de 
bijzondere scholen in de buurt der Zeven
Provinciënstraat nog plaatsruimte beschikbaar 
was voor 518 kinderen; dat uit dit feit over
duidelijk blijkt, dat van beh'.oefte aan de 
stichting der aangevraagde school geen sprake 
is; dat zij ten slotte nog mogen verwijzen naar 
een analoog geval, dat zich heeft voorgedaan 
in de gemeente Breda, waar eveneens een 
groot aantal der kinderen, voor wie de ver
eischte verklaring geteekend was, gelijksoor
tige bijzondere scholen in de buurt bezocht; 
dat het besluit van den rnad der gemeente 
Breda waarbij de aanvrage om beschikbaar
stell ing der benoodigde gelden voor de stich
ting der school was ingewilligd, bij Ons be
sluit van 27 October 1934, S. 554, is vernie
tigd wegens strijd met de wet; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
de appellanten in hun beroep: dat art. 17, 
eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920 aan 
ieder, die belang heeft bij de vernietiging of 
verbetering van een krachtens deze wet ge
nomen besluit, daarvan beroep op Ons toe
kent; 

dat belang daarbij is te verstaan in den zin 
van eigen persoonlijk belang; 

dat de appellanten moeten worden geacht 
een eigen persoonlijk belang bij de vernieti
ging of verbetering van het bestreden bes! uit 
van Ged. Staten te hebben, aangezien zij door 
de inzending van een adres aan Ged. Staten 
geacht moeten worden partij te zijn geweest 
in het bij dit college te dezer zake ingestelde 
beroep; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat Ged. 
Staten naar Ons oordeel terecht en op juiste 
gronden hebben beslist, dat de door het be
stuur van de Afdeeling Amsterdam van de 
Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs 
gevraagde medewerking a lsnog behoort te wor
den verleend; 

dat hetgeen door de appellanten in hun 
beroepschrift is aangevoerd, in dit oordeel 
geen verandering heeft kunnen brengen; 

dat de appellanten er onder meer op hebben 
gewezen, dat op de bijzondere scholen in de 
buurt der Zeven-Provinciënstraat nog plaats
ruimte beschikbaar is voor 518 kinderen en er 
derhalve voor de stichting van de onderhavige 
school geen aanleiding zou bestaan, doch dat 
dit niet kan opgaan; 

dat toch de bij deze zaak betrokken Hoofd
inspecteur van het Lager Onderwijs in zijn aan 
Ged. Staten uitgebracht ambtsbericht mede
deelt, dat aan de dichtstbijgelegen scholen van 
dezelfde richting, te weten de Dr. de Visser
school en de P. Oosterleeschool, welke onder
scheidenlijk reeds 389 en 219 leerlingen tellen, 
weliswaar nog eenige ruimte beschikbaar is, 
doch dat niettemin eene Protestantsche Chris
telijke school in de hierbedoelde nieuwe wijk 
noodzakelijk zal zijn; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

4 Maart 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art . . 35.) 

Nu door de gemeente aangeboden rui
ling van grond a lleszins redelijk moet 
worden geacht, kunnen de bezwaren van 
appellanten tegen het door den raad vast
gesteld bouwverbod niet a ls gegrond wor
den erkend. Daarbij dient nog in aanmer
king te worden genomen, dat de appellan
ten geenszins genoodzaakt zijn het aanbod 
der gemeente tot rui ling te aanvaarden, 
daar de gemeente, wanneer appellanten 
het aanbod te onvoordeelig achten, de 
beschikking over het benoodigd terrein zal 
moeten verkrijgen door aankoop of ont
eigening. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

G. de Smet en H . Eggen, te Hoensbroek, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Lim
burg van 13 Juli 1934, 4e Afdeeling, La. 
6691/4 L, houdende goedkeurmg van een 
bouwverbod ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, a dvies van 
6 Februari 1935, N° . 76; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 21 Februari 1935, N°. 
1399 M .P.B.R., Afdeeling Volksgezondheid; 

0 . dat Ged. Staten van Limburg bij hun 
bovengenoemd besluit hebben goedgekeurd het 
besluit van den -raad der gemeente Hoens
broek van 24 April 1934, houdende verbod, 
dat gebouwen worden opgericht op de gedeel-
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ten van de perceelen, kadastraal bekend ge
meente Hoensbroek, Sectie C, nummers 3004 
en 1922, in gele kleur op de bij het betrek
kelijke raadsbesluit behoorende teekening aan
geduid, welke perceelsgedeelten ingevolge 
raadsbesluit van 9 Februari 1934 in de naaste 
toekomst bestemd zijn voor den aanleg van 
eene straat langs het marktterrein; 

dat van dit beslu it C. de Smet en H. Eggen, 
te Hoensbroek, bij Ons in beroep zijn geko
men, aanvoerende, dat door de gemeente 
Hoensbroek bij het ontwerp-raadsbesluit hun 
eene ruiling van grond werd aangeboden, zon
der echter rekening te houden met hunne be
langen; dat de motiveering der gemeente, 
waarom niet tot aankoop of onteigening zal 
worden overgegaan als volgt is: ,,dat in dit 
geval geen aanleiding bestaat tot aankoop of 
onte igening over te gaan, omdat de gemeente 
heeft aangeboden en aanbiedt ter ruiling een 
strook grond, groot plus minus 439 m2 achter 
de lijn van bebouwing, waardoor de bouw
diepte van het perceel Sectie C. N°. 1922, 
zijnde plus minus 12 m, plus m inus 22 m 
wordt, hetwelk tot gevolg heeft, dat behoor
lijke bebouwing kan plaats vinden, hetgeen 
thans niet het geval is en daardoor de per
ceelen meer waarde krijgen"; dat zij bij den 
bestaanden toestand eene totale frontbreedte 
krijgen van 73 m, doch bij de aangeboden 
ruiling slechts 68 m frontbreedte krijgen, zoo
dat zij bij eventueele bebouwing 5 m front 
m inder krijgen, wat voor hen een groot na
deel is; dat perceel Sectie C. N°. 1922 eene 
bouwdiepte heeft van 12.20 m, doch bij ruilin·g 
zal worden gebracht op 22 m, hetgeen echter 
voor hen geen voordeel en niet van belang is, 
daar dit perceel met eene diepte van 12.20 m 
reeds eene behoorlijke bebouwing waarborgen 
zal ; dat perceel Sectie C., N°. 1922, thans 
bouwrijp is, doch dat bij ruiling zulks bij het 
door de gemeente aangeboden perceel niet het 
geval is daar dit terrein gemiddeld 3 m 
opgevuld is en derhalve bij eventueele bebou
wing geheel ontgraven zal moeten worden tot 
den vasten bodem, hetgeen veel kosten zal 
vergen, welke hun dienen te worden vergoed; 
dat achter perceel Sectie C. N°. 1922 een wa
terloop gelegen is, welke het water van de 
omli ggende perceelen opvangt, doch dat door 
de gemeente geene voorzieningen zijn getrof
fen bij eventueele ruiling en zij van de daar
aan te besteden kosten gevrijwaard dienen te 
worden; dat perceel Sectie C. N°. 3004 ge
deel tel ij k waardeloos zal worden en zei fs 
plaatselijk geheel waardeloos wordt door de 
voorgestelde ruiling; dat het bouwterrein, ge
legen naast perceel N°. 1922, eene totale 
bouwdiepte zal krijgen van gemiddeld 9 m en 
het daarneven gelegen perceel gemiddeld 12 
m gerekend OJJ eene frontbreedte van 7 m; 
dat het perceel, diep 9 m, derhalve in zij n 
geheel niet bebouwbaar is en met deze feiten 
geen rekening is gehouden, dat de redenee
ring van de gemeente en de motiveering, vast
gelegd in het bouwverbod, geheel mank gaan; 
dat zij immers redeneert, dat op perceel C. N°. 
1922 geen behoorlijke bebouwing kan plaats 
hebben, doch dat het overgebleven gedeelte 
van C. N°. 3004 zelfs nog ondieper is; dat 
hier derhalve de vraag dient gesteld te wor
den, of hier dan wel eene behoorlij ke bebou
wing kan plaats hebben; 

0. wat de door de appellanten aangevoerde 
bezwaren betreft, dat de thans bestaande 
diepte van het perceel kadastraal beken d ge
meente Hoensbroek, Sectie C. N° . 1922, ten 
bedrage van 12.20 m voor het bouwen van 
winkelhuizen aan de Markt onvoldoende is, 
terwijl de door de appellanten te verkrijgen 
diepte van 22 m, welke loopt tot de halve 
diepte . van het bouwblok, geenszins onnoodig 
groot 1s; 

dat weliswaar het door de gemeente aange
boden perceel hooger gelegen is, doch dat dit, 
nu het terrein der appell anten zeer laag is 
gelegen, eene goede gelegenheid biedt hun 
eigen terrein aan te vullen; 

dat de door de appellanten bedoelde water
loop achter het perceel, gemeente Hoensbroek, 
Sectie C., N°. 1922, van gemeentewege in hun 
belang is aangelegd, terwijl na de rui l ing de 
afwatering zal kunnen plaats hebben op het 
voor rekening van de gemeente door te trek
ken r iool; 

dat het wel juist is, dat een klein gedeelte 
van het aan de appell anten toebehoorende ter
rein na de ruiling slechts eene d iepte van 9 m 
zal behouden, doch dat hiertegenover staat, 
dat burgemeester en wethouders van Hoens
broek te dien aanzien nader hebben verklaard, 
dat er bij hen geen bezwaar bestaat om voor 
het h ierbedoelde perceel vrijstell ing te ver
leenen van de bepaling, dat 1/a van ieder ter
rein onbebouwd behoort te blijven; 

dat, aangezien derhalve onder het licht van 
het bovenstaande de door de gemeente Hoens
broek aangeboden ruil ing alleszins redelij k 
moet worden geacht, de bezwaren van de ap
pell anten tegen het onderwerpelijke, door den 
raad dier gemeente vastgestelde bouwverbod 
niet a ls gegrond kunnen worden erkend en 
Ged. Staten mitsdien terecht het desbetreffen
de raadsbeslu it hebben goedgekeurd ; 

0 . dat voorts nog in aanmerking moet wor
den genomen, dat de appellanten geenszins 
genoodzaakt zijn het aanbod van de gemeente 
tot ru iling te aanvaarden; 

dat de appellanten toch de bevoegdheid be
houden om, wanneer zij dit aanbod te onvoor
deel ig achten, daarop niet in te gaan, in welk 
geval de gemeente de beschikking over het 
benoodigde terrein zal moeten verkrijgen door 
aankoop of onteigening; 

dat onder het licht van het bovenstaande 
Ged. Staten terecht het onderhavige raads
besluit hebben goedgekeurd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A.B.) 

4 Ma,art 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72.) 

Terecht is op grond van overschrijd ing 
der "normale eischen" besch ikbaarstelling 
van gelden voor een nieuwe watervoorzie
ning aan een school geweigerd, nu die 
voorziening op minder kostbare wijze dan 
door plaatsing van de door het schooi
bestuur gewenschte "sihi" -pompinstall atie 
kan geschieden, met name door het aan
brengen van een gewone pomp, zooals bij 
plattelandsscholen gebruikel ij k is. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
insta ndhouding van één of meer scholen met 
den Bijbel te Spakenburg, gemeente Bunscho
ten, tegen het besluit van Geel. Staten van 
Utrecht van 10 Juli 1934, 3e Afd., n°. 1416/ 
1952, tot ongegrondverklaring van zijn be
roep tegen het besluit van den raad der ge
meente Bunschoten van 2 Februari 1934, hou
dende weiger ing van de overeenkomstig arti
kel 72 der Lager Onderwijswet 1920 gevraagde 
medewerking voor het plaatsen van eene 
nieuwe pompinstallatie (merk ,,Sihi"} ten be
hoeve vau de bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs (Dr. H . Bavinckschool}, West
elijk 25, aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 F ebruar i 1935, n° . 584 (1934) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 
Februari 1935 , n°. 2909, afd. L. 0.; 

0. dat de raad van Bunschoten in zijne ver
gadering van 2 Februari 1934 afwijzend heeft 
beschikt op de aanvrage van het bestuur der 
Vereenig ing tot stichting en instandhouding 
van één of meer scholen met den Bijbel te 
Spakenburg (gemeente Bunschoten) , om voor 
eene sihipomp, te plaatsen in de Dr. H. 
Bavinckschool, de benoodi gde gelden te ont
vangen, uit overweging, dat het bestuur deze 
aanvrage doet op grond van het totaal ont
breken van goed drinkwater, waarom het nu 
van plan is eene sihi-pomp te plaatsen in 
school, die het water direct uit de wel haalt; 
dat bij het bouwen van de genoemde school 
in 1926/1927 eene gewone welpomp geplaatst 
is, zoodat aan de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, is vol 
daan; dat tevens de watervoorz iening in de 
woning van het Hoofd der school gesch iedt 
door middel van deze welpomp; dat de boven
staande aanvrage betreft het veranderen van 
de bestaande pomp in eene electrisch gedre
ven pomp, waarbij clan door middel van af
tapkraantjes in de watervoorziening zal wor
den voorzien; dat door deze verander ing de 
normale e ischen aan het geven van onderwijs 
te steil en zullen worden overschreden; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Geel. Staten van Utrecht in beroep was 
gekomen, dit College bij besluit van 10 Juli 
1934, 3e Afd., n° . 1416/1952, dit beroep on
gegrond heeft verklaard, uit overweging, dat 
hun college de meening van den raad, dat bij 
den bouw van het schoolgebouw in 1926/1927 
eene gewone welpomp is geplaatst, waardoor 
aan de normale e ischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, is voldaan, niet kan 
dee len , aangezien hun is gebleken , dat de 
hiervoren bedoelden oorspronkelijke pomp
insta llatie niet meer voldeed en hersteld oi 
vervangen diende te worden; dat evenwel de 
watervoorziening (afgez ien nog van de om
standigheid, dat u it de te verkrijgen gelden 
ten onrechte de watervoorziening door middel 
van de verlangde pompinstallatie van de wo
ning van het hoofd der school zou pl aats heb
ben} op minder kostbare wijze kon geschieden 
dan door de p laatsing van eene door den ap
pell ant bedoelde sihi-pomp, waardoor de nor-

male e ischen, aan het geven van underwijs te 
stellen, werden overschreden en mitsdïen de 
raad der gemeente Bunschoten terecht op de 
in zijn bestreden besluit bedoelde aanvrage 
om eene zoodan ige pompinstallatie afwijzend 
heeft beschikt; 

dat van deze beslissing het schoolbestum bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
met de aan de school aanwezige pompinstal
latie behoorlijk drinkwater ten behoeve der 
schoolbevolking niet was te verkrijgen; dat 
herhaaldelijk is gepoogd de bestaande pomp 
te verbeteren en afdoende te hers teil en , doch 
deze pogingen geen succes hebben geha d; dat 
e indelijk, daar met het bestaande systeem niet 
tot eene behoorlijke voorziening viel te komen, 
en de toestand ten eenenmale onhoudbaar 
werd, door h et bestuur bij den raad de noo
clige gelden voor eene nieuwe pompinstallatie 
van anderen aard zijn aangevraagd; dat de 
raad deze aanvrage niet had mogen afwijzen 
op grond van overschrijding van de normale 
e ischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen; dat immers een doelmat ig stelsel van 
drinkwatervoorziening in het gebouw eener 
lagere sehool als eene eerste vereischte voor 
den goeden gang van het onderwijs moet wor
den beschouwd en een zoodanig stelsel in casu 
slechts door vervanging van het bestaande 
door een andersoortig a pparaat was te ver
krijgen; da t het bestuur de kosten van do 
watervoorziening in de woning van het hoofd 
der school uiteraard geheel voor eigen reke
ning neemt, houdende de aanvrage om de gel
eien voor eene nieuwe drinkwatervoorziening 
in de school daarmede geen enkel verband; 
dat h et bestuur het oordeel van Geel. Staten 
omtrent de mogelijkheid van eene goedkoo
pere oplossing onjuist acht; dat Geel. Staten 
daarbij vermoedelijk op het oog hebben ge
had de door he t Bouwkundi g schooltoezicht 
aan de hand gedane voorziening, namelijk de 
directe aansluiting van eene pomp op de ge
pulste wel pijp; dat deze oploss ing ongetwij 
feld f 100 goedkooper zou zijn, doch tevens ten 
eenenmale onvoldoende; dat bij deze school 
met h are 7 leslokalen, 299 leerlingen en eene 
groote betegelde speelplaats twee p_ompen, één 
binnen en één buiten de school , beslist noo
dig zijn; dat voor den wateraanvoer tot deze 
beide pompen eene goede vergaarbak op de 
wel pijp niet zou kunnen worden gemist, welke 
vergaarbak onclerheicl had moeten worden; 
dat deze voorziening, om - mede met het 
oog op latere aansluiting der W.C.'s - vol
doende te zijn, niet eenvoudiger zou kunnen 
worden uitgevoerd, zoodat de kosten daarvan 
belangrijk hooger zouden komen dan de voor
ziening, di e het schoolbestuur de beste achtte; 
dat eene school van zooclanige grootte als de 
onderhavige niet kan volstaan met eene water
voorziening, die voor eene school met ± 100 
leer! ingen en dri e leslokalen vol doende zou 
zij n; dat het schoolbestuur clan ook het door 
Geel. Staten aangevoerde argument van de 
kosten, en de daarop gegronde a fwijzing van 
het ingestelde beroep, volstrekt onjuist acht; 

0. dat met den bouwkundi g-inspecteur van 
het lager onderwijs, wiens gevoelen in deze is 
ingewonnen naar aanleid ing van een sehrijven 
va n de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, moet worden 
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aangenomen, dat de watervoorziening aan de 
bovenbedoelde school op minder kostbare wijze 
zou kunnen geschieden dan door de plaatsing 
van de door het schoolbestuur gewenschte sihi
pompinstall atie, met name door het aanbren
gen van eene gewone pomp, zooals bij platte-
1 andsscholen gebruikelijk is; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat 
door inwilliging van de aanvrage de normale 
eischen aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, zouden worden overschreden en Ged. 
Staten mitsdien terecht het raadsbesluit, waar
van beroep, hebben gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 en de 
wet van 4 Augustus 1933, S. 414; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
{A.B.) 

7 Maart 1935. ARREST van den Hoogen 
R aad. {Crisispachtwet 1932 artt. 2 en 6.) 

De in een bepaald jaar heerschende 
droogte valt niet onder de in art. 2 Crisis
pachtwet 1932 bedoelde bijzondere tijds
omstandigheden en is evenmin te begrij
pen onder de omstandigheden, waarop 
krachtens art. 6 der wet de Kamer voor 
Crisispachtzaken mede moet letten. Be
schikking in het belang der wet vernietigd. 

Vordering van den Proc.-Gen. Besier. 

Bij beschikking, op 19 ovember 1934 door 
de Kamer voor Crisispacbtzaken van het Kan
tongerecht te Arnhem gegeven in de zaak van 
G. P. Mientjes als pachter tegen de familie 
van Pallandt als verpachtster, is aan den 
pachter een ontheffing verleend van 30 % 
van den pachttermijn, verschenen op 1 No
vember 1934, waarbij de Kantonrechter heeft 
overwogen: ,,dat het verzoek ontvankelijk is, 
terwijl tevens gebleken is, dat van den pach
ter in verband met de heerschende buitenge
wone tijdsomstandigheden niet in redelijkheid 
kan worden gevorderd den bedongen pacht
pr ijs te voldoen, doch dat een ontheffing re
delijk is van 30 %, in het bijzonder in aan
merking nemende, dat de uitkomsten in het 
veehoudersbedrijf nog steeds zóó slecht zijn, 
en zulks door de droogte in den zomer 1934 
nog verergerd is." 

Met deze beschikking, waartegen krachtens 
art. 8 der Crisispachhvet 1932 hoogere voor
ziening aan de partijen niet openstaat en 
waarvan ik hierbij afschrift overleg, kan ik 
mij niet vereenigen. Daartegen wordt door mij 
in het belang der wet beroep in cassatie inge
steld op grond van s. of v. t. van art. 2 der 
Crisispachtwet 1932 en de artt. 1628- 1632 
B. W. 

Immers ten onrechte heeft de Kamer voor 
Crisispachtzaken als factor voor de verleende 
ontheffing mede in aanmerking genomen, dat 
de uitkomsten in het veehoudersbedrijf, die 
reeds slecht waren, door de droogte in den 
zomer 1934 nog slechter geworden zijn. 

De Crisispachtwet staat in art. 2 het doen 
van een verzoek tot geheele of gedeeltelijke 

ontheffing van een termijn der bedongen 
pacht alleen toe, indien de pachter van oor
deel is, dat van hem in verband met de heer
schende buitengewone tijdsomstandigheden de 
voldoening daa1·van niet in redelijkheid kan 
worden gevorderd. Uit den aard der zaak 
heeft de Kamer voor Crisispachtzaken dus ook 
alleen te letten op de "heerschende buitenge
wone tijdsomstandigheden". 

Blijkens de Memorie van Toelichting is met 
die bijzondere tijdsomstandigheden gedoeld op 
de aanzienlijke daling van de prijzen der 
Landbouwproducten, welke niet meer in over
eenstemm ing waren met de vóór de landbouw
crisis steeds hooger opgedreven pachtprijzen. 
De heerschende tijdsomstandigheden zijn dus 
slechts de tijdens het inwerkingtreden der Wet 
{krachtens K. B. van 21 Juni 1932, S. 308, 
1 Juli 1932) of misschien in verband met de 
terugwerkende kracht daarvan bij art. 12 
gegeven, zei fs alleen de reeds op 12 Februari 
1932 bestaande daling van de prijzen der land
bouwproducten, voor zoover die sedert is blij
ven bestaan. Met later ingetreden omstandig
heden van geheel anderen aard, zooals b.v. 
ook zou kunnen zijn een stijging der bedrijfs
onkosten van den landbouwer, mag geen re
kening worden gehouden. 

Zeker mag dit niet het geval zijn met droog
te, die van invloed is op de bedrijfsuitkom
sten, doordat zij mi gewas doet ontstaan. Im
mers voor dit geval bevatte de wet reeds vóór 
de Crisispachtwet en bevat zij nog een voor
ziening langs anderen weg, welke is neerge
legd in de artt. 1628 en vg. B. W. Deze voor
ziening geldt ook voor weiland, waarop de 
door mij bestreden beschikking, welke immers 
op verzoek van een veehouder is gewezen, blijk
baar betrekking heeft. De aangehaalde arti
kelen spreken wel van geheel of gedeeltelijk 
verloren gaan van den "oogst", doch het 
komt mij voor, dat daarvan ook ten aanzien 
van weiland kan worden gesproken, ook al 
wordt het voortbrengsel daarvan niet recht
streeks door menschenhand binnengehaald. 

Op deze gronden vorder ik, dat de genoemde 
door mij bestreden beschikking in het belang 
der wet zal worden vernietigd, zonder dat het 
te wijzen arrest eenig nadeel zal kunnen toe
brengen aan de rechten door partijen ver
.kregen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat het voorgestelde middel van cassatie 

gegrond is; 
dat toch bij de regeling van de geheele of 

gedeeltelijke ontheffing van een bedongen 
pachtprijs de Kamer voor Crisispachtzaken 
krachtens artikel 2 der Crisispachtwet 1932 in 
aanmerking moet nemen de heerschende bij
zondere tijd omstandigheden, zooals zich deze 
in den loop der jaren hebben ontwikkeld; 

dat echter de in een bepaald jaar heerschen
de droogte niet valt onder de bedoelde bijwn
dere tijdsomstandigheden en evenmin te be
grijpen is onder de omstand igheden, waarop 
krachtens artikel 6 der Wet de Kamer mede 
moet Iet ten; 

dat dus de bestreden beschikking ten onrechte 
de gevolgen der droogte in den zomer 1934 
bij de vaststelling der ontheffing in aanmer
king heeft genomen ; 
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Vernietigt in het belang der wet de bestre
den beschikking; 

Verstaat dat 's H. R.'s besl issing geen na
deel kan toebrengen aan de door partijen ver
kregen rechten. 

(N. J.) 

7 Maa,·t 1935. ARREST van den Hoogen 
Raa d. (Gemeentewet art. 294.) · 

Hof: De door appellant ontvangen ver
volgingskosten, zijnde totaal wisselvallige, 
niet naar tijdsruimte vastgestelde emolu
menten, vallen niet onder "ambtsinko
men". Appellant, die als grondslag voor 
zijne vordering naast elkaar heeft gesteld 
ontvangsten over 1919 en die over de ja
ren 1920 en volgende, komt hiermede in 
strijd met de uitdrukkelijke woorden van 
art. 11 dei· Verordening. 

H. R.: De stelling, waarmede eischer 
tot cassatie de laatste beslissing van het 
Hof bestrijdt, nl. dat in art. 11 het woord 
"vaststellen" moet worden gelezen als " in 
werking treden" is, als in strijd met de 
duidelijke woorden van art. 11, niet te 
aanvaarden. Hiermede is aan eischers vor
dering de grondslag ontvallen, zoodat de 
overige grieven tegen 's Hofs opvatting 
van art. 11 niet behoeven te worden on
derzocht. 

In de artikelen der wet, welke betrek
king hebben op de tenuitvoerlegging en 
de uitlegging van overeenkomsten, zijn 
geen voorschriften te v inden ten aanzien 
van gemeenteverordeningen. 

Dr. H. A. Th. van Horrik, deurwaarder bij 
de plaatselijke belastingen, wonende te Eind
hoven, eischer tot cassatie van een arrest van 
het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, op 19 
Juni 1934 tusschen partijen gewezen, advocaat 
Mr. W. M. Nathans, 

tegen: 
A. Verdijk, in zijne hoedanigheid van burgi,
meester der gemeente Eindhoven, als zooda
nig die gemeente in rechte vertegenwoordi
gende, wonende aldaar, verweerder in cas
satie, advocaat Mr. J. Raymakers, gepleit 
door Mr. H. G. Passtoors. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

In cassatie gekomen, stelt eischer a ls mid
delen tegen dit arrest: S., a l thans v. t . van 
art. 1 der verorden ing der gemeente Eindho
ven dd. 19 Juli 1920, Gemeenteblad 1922 n°. 
16, en der artt. 1, 11 en 12 der verordening 
der gemeente Eindhoven dd. 30 Augustus 
1.920, Gemeenteblad 1922 n°. 53, art. 48 Rv., 
der artt. 1374 en 1375 B . W., 1378 tot en met 
1387 B. W. en wel: 

A . Voor wat betreft art. 1 der verorde
ning der gemeente Eindhoven dd. 19 Juli 
1920, Gemeenteblad 1922 n°. 16, doordat het 
Gerechtshof met de R echtbank aanneemt, dat 
alleen emolumenten tot het vaste sa! aris of 
jaarwedde gerekend kunnen worden, wanneer 
zulks expressis verbis in de verordening is op
genomen, zooals bijv. in art. 2 der verorde
ning tot regeling van den rechtstoestand van 

de ambtenaren in dienst der gemeente Eind
hoven, Gemeenteblad 1922, n°. 27, zulks ter
wijl juist art. 2 van evengenoemde verorde
ning eene woordelijke herhaling is van den 
tekst van art. 1 sub 2°, der verordening van 
19 Juli 1920, Gemeenteblad 1922 n°. 16, het
geen blijkt uit art. 58 sub 2°. der verorde
ning tot regeling van den rechtstoestand van 
de ambtenaren in dienst der gemeente Eind
hoven, Gemeenteblad 1922 n° . 27; 

B. Voor wat betreft art. 1 der verordening 
regelende den rang en de bezoldiging van 
ambtenaren en beambten in dienst der ge
meente Eindhoven, Gemeenteblad 1922 n°. 53, 
doordat het Gerechtshof ten onrechte aan
neemt dat onder jaarwedde a lleen moet wor
den verstaan "bezoldiging", ,,vaste beloo
niug" , zulks terwijl toch art. 1 van gemelde 
verordening uitdrukkelijk zegt, dat de jaar
wedde van requirant bestond uit een bezoldi
ging van f 1000 plus 50 % der ontvangen ver
volgingskosten, door welke bepaling de ver
volgingskosten tot de bezoldiging werden ge
rekend, hetgeen het Gerechtshof niet heeft 
aangenomen en dientengevolge tot een ver
keerde beslissing is gekomen, zulks te meer 
waar in de oorspronkelijke ontwerp-verorde
ning, die ongeveer woordelijk en a rtikels
gewijze in de verordening van 30 Augustus 
1920, Gemeenteblad 1922 n°. 53, is opgeno
men, voor den requirant tot cassatie was uit
getrokken eene vaste bezoldiging van f 3300 
tot f 4000, te1·wijl voorts requirants pensioen
regeling op f 3500 was vastgesteld; 

C. Voor wat betreft art. 11 derzelfde ver
ordening, doordien het Gerechtshof alleen 
eene uiteenzetting geeft wat onder emolumen
ten en wat onder ambtsinkomen moet worden 
verstaan, daarbij geheel over het hoofd ziende 
beginsel en bedoeling van gemelde verorde
ning, terwijl toch uit aanhef en uitwerking 
van de geheele verordening blijkt, dat "be
zoldiging" en " jaarwedde" gelijke beteekenis 
hebben en "ambtsinkomen" geen andere strek
king kan hebben dan bezoldiging of jaar
wedde in den ruimsten zin genomen0 zoodat 
daaronder ook vallen de vervolgingskosten 
waar dit zijn kosten die men alleen uit hoofde 
van zij n ambt geniet en uit geenerlei anderen 
hoofde, onverschillig of deze kosten wissel
vallig waren en de hoegrootheid daarvan door 
de gemeente tevoren niet kon worden vast
gesteld, zulks te meer waar ten aanzien van 
het ambtsinkomen of de wijze waarop het werd 
verkregen, geenerlei beperking is aangegeven; 

Voorts het Gerechtshof een verkeerde be
teekenis toekent aan de woorden van gemeld 
art. 11 waar het zegt, dat bedoeld zoude zijn 
het ambtsinkomen waarop een ambtenaar 
recht had bij de vaststelling der verordening 
e n dat waarop door h e m volgens de n ieuwe 
verordening na dien tijd aanspraak kon wor
den gemaakt, daar het toch de bedoeling· van 
gemelde verordening was het ambtsinkomen, 
wat bereids genoten we1·d, met de nieuwe sa
larisverordening te vergelijken en een ver
mindering van inkomsten door art. 11 in be
scherming te nemen, onverschillig op welke 
wijze de vermindering was ontstaan; 

Verder het Gerechtshof de woorden "bij de 
vaststelling" en "omniddell ijk voor die vast
stelling" verkeerd interpreteert, daar in plaats 
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van "vaststelling" gelezen moet worden "in 
werking treden" en in deze lezing gemeld 
artikel alleen zin heeft wat het echter niet 
heeft, bij de lezing die het Gerechtshof er 
aan geeft, daar dit gaat vergelijken tusschen 
twee willekeurige data, n.l. 29 en 30 Augus
tus 1920, terwijl toch de bedoeling niet was 
data te vergelijken, doch het ambtsinkomen 
der nieuwe verordening met het ambtsinkomen 
wat bereids genoten werd in overeenstemming 
te brengen; 

D. Voor wat betreft art. 12 van evenge
melde verordening, doordat het Gerechtshof, 
ten onrechte aannemende, dat requirant tot 
cassatie met geen woord zou hebben gerept 
dat het nieuwe salaris van f 1000 plus 50 % 
der ontvangen vervolgingskosten bereids op 1 
Januari 1920 zou aanvangen, zulks terwijl 
toch requirant tot cassatie bij zijn dagvaar
ding in prima nadrukkelijk heeft gevorderd 
zijn achterstallig salaris over 1920 ad f 1000, 
verminderd met een hem uitbetaald bedrag 
van f 66.66½ onjuist heeft beslist, dat requi
rant tot cassatie geen aanspraak zou kunnen 
maken op f 1000 plus 50 % der ontvangen 
vervolgingskosten vanaf 1 Januari 1920, daar 
toch art. 12 met nadruk zegt dat gemelde ver
ordening geacht werd in werking te zijn ge
treden op 1 Januari 1920, waaraan evenmin 
iets afdoet het feit, dat requirant tot cassatie 
eerst op 10 November 1920 werd benoemd 
met ingang van 16 ovember 1920, daar alle 
ambtenaren eerst zijn benoemd na 30 Augus
tus 1920 en bovendien requirants functie met 
name in gemelde verordening is opgenomen 
en bij de lezing die de gerequireerde q.q. er 
aan geeft de bepaling van a1·t. 1 noch van art. 
12 zin zou hebben; 

E. Voor wat betreft art. 48 Rv., doordat 
het Gerechtshof verzuimd heeft art. 1 sub 2°. 
der verordening van 19 Juli 1920, Gemeente
blad 1922 n°. 16, ambtshalve toe te passen, 
hebbende partijen zich daarop niet beroepen, 
omdat zij die bepaling in confesso achtten, 
vermits zij over en weer geen afschriften 
wenschten van de in het geding gebrachte ver
ordeningen zoodat het Gerechtshof hierop 
ambtsha lve acht had te slaan; 

F . Voor wat betreft de artt. 1374, 1375 en 
1376 tot en met 1387 B. ·w ., doordat veror
deningen als de onderhavige ook door publiek
rechtelijke lichamen te goeder trouw moeten 
worden ten uitvoer gebracht, wat gerequi
reerde qq. in deze niet heeft gedaan, daar 
aard en bedoeling der verordening zoomedc 
de billijkheid in deze medebrac hten dat re
quirant tot cassatie geen financieel nadeel 
zoude ondervinden door de verordening van 
30 Augustus 1920, Gemeenteblad 1922, n°. 53, 
hetgeen ook de geheele bedoeling der ver
ordening is geweest, iets waarop het Ge
rechtshof geen acht heeft geslagen; 

Voorts het Gerechtshof de onderwerpelijke 
verordening van 30 Augustus 1920, Gemeente
blad 1922 n°. 53, niet heeft uitgelegd in den 
zin, zooals neergelegd in de artt. 1378 tot 
en met 1387 B. W., hebbende toch het Ge
rechtshof meer beteekenis toegekend aan den 
letterl ijken zin der woorden en de taalkun
dige ui t legging daarvan als aan de bedoeling 
die aan gemelde verordening ten grondslag 
lag. 

Naar aanleiding dier middelen merk ik het 
volgende op. 

Ad A. In dit middel wordt een beroep 
gedaan op een verordening van 19 Juli 1920, 
afgekondigd 27 Maart 1922 (Gemeenteblad 
n°. 16 van 1922} en vervallen 14 Dec. 1922 
krachtens art. 58 1. 2 der Ambtenaarsverorde
ning (Gemeenteblad 1923 n°. 27). Volgens 
art. 1 1. 2 der verordening van 19 Juli 1920 
verstaat deze onder ,,jaarwedde" het totaal 
dei• in contanten genoten jaarwedde, vermeer
derd met de waarde der emolumenten, hetzij 
in geld, hetzij in anderen vorm genoten, met 
uitzondering van eventueele toelage voor de 
aanschaffing van dienstkleeding. 

Deze bepaling wordt in art. 2 der verorde
ning van 3 Dec. 1923 woordelijk herhaald. 

Over die vervall en verordening van 19 Juli 
1920 wordt echter in het arrest n iet gespro
ken. Voor zoover het arrest handelt over 
,,emolumenten", is dit het geval met betrek
king tot art. 11 van de salar isverordening der 
gemeente Eindhoven van 30 Augustus 1920, 
waarop hieronder sub C nader wordt terug
gekomen. 

De verordening van 19 Juli 1920, welke 
thans in cassatie wordt ter sprake gebracht, 
heeft hiermede niet te maken en betreft dan 
ook kennelijk emolumenten door de Gemeente 
uitbetaald, hetgeen bij de vervolgingskosten 
niet geschiedt. Het Hof kan die verordening 
dus moeilijk geschonden hebben. 

Ad. B. Hier is weer een andere verorde
ning in het geding, en wel die van 19 Sep
tember 1921, uitgegeven 3 November 1922 
(Gemeenteblad 53). Deze verordening wordt 
echter in het middel ten onrechte als geschon
den voorgesteld, daar de hierboven opgeno
men vordering rust op de verordening van 30 
Augustus 1920 (Gemeenteblad 1920, 21}. De 
verordening van 19 September 1921 is de
ze lfde a ls die van 30 Augustus 1920, m. d. v. 
dat zij een aanvulling bevat ten aanz ien van 
bepaald genoemde ambtenaren, welke in deze 
zaak geen rol spelen, en dus ten onrechte aan
gehaald. 

Bovendien kan het middel eischer niet ba
ten, daar hij in hooger beroep het standpunt 
heeft ingenomen, dat de vervolgingskosten 
niet onder jaarwedde zijn begrepen, maar 
onder .,ambtsinkomen" vallen. 

Ad. C. Dit middel acht ik het belangrijk
ste , omdat het inderdaad slaat op de beslis 
sing van het Hof. Het gaat dan hier over d, 
uitlegging van art. 11 der Verordening van 
30 Augustus 1920, dat luidt, zooals in de 
hierboven overgenomen dagvaarding is ver
meld. 

Het Hof overweegt bij de uitlegging dezer 
bepaling, dat de bedoelde door appellant ont
vangen vervolgingskosten, als zijnde totaal 
wisselvallige, niet naar tijdsruimte vastge
stelde, emolumenten, welke, voor wat betreft 
hun hoegrootheid geheel afhankelijk zijn van 
de factoren, die ten eenenmale buiten de Ge
meente omgaan en waarvan zij de hoegroot
he id dan ook niet te voren kan schatten, niet 
vallen onder het bij voorgeschreven artikel 
bedoelde "ambtsinkomen", hetwelk door de 
Rechtbank kenlijk ten onrechte gelijk werd 
gesteld met het begrip "jaarwedde"; 

dat de juistheid van voormeld oordeel van 
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het Hof ook blijkt uit de volgende omstan
digheden; 

l e doordien bij gemeld artikel uitdrukke
lijk - en dat tot tweemaal toe - gesproken 
wordt van het verschil van het ambtsinkomen, 
dat de ambtenaar onmiddellijk vóór de vast
stelling der verordening - zijnde deze ver
ordening, gelijk aan het hoofd daarvan staat, 
vastgesteld ter vergadering van den Raad op 
30 Augustus 1920 - genoot, met het ambts
inkomen, waarop hij volgens die verordening 
aanspraak kan maken; 

dat het onderscheid van voormeld ambts
inkomen vóór en na 30 Augustus 1920 alleen 
zin heeft bij de lezing, die de Gemeente van 
dat artikel geeft, waar zij betoogt, dat dit 
artikel werd geschreven, opdat ambtenaren, 
die wegens de drukkere werkzaamheden na 
de annexatie vanaf 1 Januari 1920 tot aan 
30 Augustus van dat jaar een toeslag hadden 
genoten, dezen door de nieuwe bezoldigings
verordening niet zouden inboeten, terwijl dan 
juist in art. 11 der Verordening het woord 
,,ambtsinkomen" in plaats van " jaarwedde" 
(vast jaarsalaris) wordt gebezigd, opdat daar
onder ook die tijdelijke bijzondere toeslagen 
zouden vall en; 

dat echter bij de opvatting van appellant, 
volgens wien het begrip ambtsinkomen van 
dat artikel ook zou slaan op de geheel wissel
vallige, niet naar een t ijdsruimte vastgestelde, 
door appellant ontvangen vervolgingskosten, 
niet de minste reden zou bestaan om daarvan 
de toevallige som, die onmiddellijk vóór 30 
Augustus 1920 ontvangen was, te bepalen en 
die te vergelijken met het na dien tijd door 
appellant volgens die verordening ontvangen 
bedrag; 

dat appellant dit dan ook niet gedaan heeft, 
doch als grondslag van zijn vordering naast 
elkaar heeft gesteld zijn "ontvangsten in ver
band met zijn ambt" over 1919 en die over de 
jaren 1920 en volgende, doch hij hie1mede, 
gelijk uit het voorgaande blijkt, geheel in 
strijd komt met de uitdrukkelijke woorden van 
voorschreven arti kei ; 

2e omdat bedoeld artikel uitgaat van een 
verschi l van ambtsinkomen waarop de amb
tenaar bij de vaststelling der verordening 
recht had en dat, waarop door hem volgens 
deze verordening na dien tijd aanspraak kan 
worden gemaakt, terwijl in het geval van ap
pellant's vordering de verminderin g- van de 
door hem vóór en na 1 J anuari 1920, in ver
band met zijn ambt, genoten ontvangsten be
staat geheel onafhankelijk van de bedoelcie 
bezoldigingsverordening; 

dat immers volgens zijn eigen stellingen 
appellant, vóór die verordening recht hebbend 
op f 225 vaste wedde en op alle vervolgings
kosten, 

in 1919 heeft ontvangen f 225 + f 5103.63 = f 5328.63, terwijl hij, indien de nieuwe ver
ordening niet in werking was getreden zou 
hebben genoten: 

in 1920 f 225 + 2 X f 1456, dus slechts 
f 3137 en in 1921 f 225 + 2 X f 439.55, dus 
niet meer dan f 944.10; 

dat hieruit dan ook onmiddellijk volgt, dat 
de oorzaak van de vermindering van de totale 
ontvangsten van appellant na 1919 niet moet 
worden gezocht in de nieuwe verordening, 

doch in de vermindering van de door hem 
ontvangen vervolgingskosten, terwijl juist door 
de nieuwe verordening dat verschil nog werd 
verminderd, doordien daarbij a ls vaste wedde 
een bedrag van f 1000 in plaats van f 225 
werd bepaald; 

3e omdat het artikel bij de opvatting van 
appellant in strijd zou zijn met a lle redelijk
heid, vermits de Gemeente zich dan daarbij 
zou hebben verbonden om aan hem te garan
deeren, dat zijn totale ontvangsten als deur
waarder, - die zij bij diezelfde verordening 
vaststelde op een vaste wedde van f 1000 en 
de helft van de vervolgingskosten, - minstens 
een bedrag van f 5328.63 zouden beloopen, 
m. a. w. dat zij er voor instond, dat 50 % 
van de door hem ontvangen vervolgingskosten 
minstens f 4328.63 zou bedragen en dat, hoe
wel volgens appell ant's eigen stellingen, de to
tale vervolgingskosten gemiddeld slechts 
f 5000 beliepen; 

4e aangezien het wèl in de rede ligt, dat 
een dergelijke bepaling wordt vastgesteld, zoo
a ls geïntimeerde betoogt, om ambtenaren bij 
hun groote vermeerdering van werk geen 
schade te doen lijden, doch niet, om, zooals 
appellant wil , een ambtenaar ook bij een 
groote vermindering van zijn werkzaamheden, 
toch een zelfde bedrag aan ontvangsten te ga
randeeren en om daardoor te bewerkstelligen, 
dat die ambtenaar bij een drukkere werkzaam
heid (gelijk in casu, bij meerdere vervolg in
gen) niet het minste belang heeft; 

Het wil mij voorkomen, dat deze gronden, 
welke ik in haar geheel overnam, omdat zij 
ook bij de volgende middelen ten deele nog 
ter sprake komen, duidelijk en juist zijn. 

M. i. ten onrechte voert het middel hierte
gen aan, dat ambtsinkomen, jaarwedde en 
bezoldiging gelijkwaardige begrippen zouden 
zijn , een standpunt dat eischer zelf in _ hooger 
beroep niet heeft ingenomen. 

Het Hof zet voorts uiteen en stelt feitelijk 
vast, dat de vermindering van eischers inko
men niet een gevolg is van de verordening, 
hetgeen eischer in cassatie niet bestrijdt, zoo
dat die grond van het Hof voor zijne beslis
si ng in elk geval onaangetast blijft. 

De uitlegging dat art. 11 a lleen betre'cking 
heeft op het vaste ambtsinkomen en ni.it op 
de wisselvallige ve1·volgingskosten acht ik dan 
ook juist. 

Eischer ver! angt thans zonder red el ij ke 
gronden, dat de woorden "bij de vaststelling" 
en "onmiddellijk voor die vaststelling" moe
ten gelezen worden als "in werking treden". 

De woorden van artt. 11 en 12 zijn ten aan
zien dier term inologie echter duidelijk, en 
laten m. i . de opvatting, welke eischer thans 
verdedigt, niet toe . 

Ad. D. Dit middel, is geheel in strijd met 
hetgeen het Hof feitelijk heeft vastgesteld, 
n .l. dat eischer over 1920 alles genoten heeft 
volgens de oude regeling, zoodat hij niet recht 
heeft nog het bedrag te vorderen, dat de 
Rechtbank hem heeft toegekend. 

Het Hof voert hiervoor tal van gronden 
aan, welke ik niet alle zal overnemen. Een 
der belangrijkste daarvan is wel, dat hierop 
ook de door e ischer zelf geproduceerde aan
stelling tot deurwaarder bij de plaatselijke 
Directe Belastingen bij de Gemeente Eind-
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hoven d.d. 10 November 1920 wijst, waar 
deze zijn aanwijzing tot deurwaarder eerst in 
doet gaan op 16 November 1920 en met geen 
woord er van rept, dat het nieuwe salaris van 
f 1000 plus 50 % der ontvangen vervolgings
kosten bereids op 1 J anuari 1 920 zou aan
vangen. 

Ad. E. Dit middel houdt verband met dat 
onder A genoemd en had ik gevoegelijk te
gelijkertijd kunnen behandelen. 

Het is een terugkomen op de verordening 
van 19 Juli 1920 (Gemeenteblad 1922, n°. 
16), waarvan niet blijkt, dat het in het geding 
ter sprake is geweest, en op grond waarvan 
eischer zijn oorspronkelijke vordering ook niet 
heeft ingesteld. 

Ad. F. Dit middel, dat alle bepalingen 
omtrent de uitlegging van overeenkomsten in 
het geding betrekt, is m . i. hier niet op zijn 
plaats, waar het hier betreft de uitlegging 
van een gemeente-verordening. 

Geheel helder is mij ook niet, waarom 
eischer erover klaagt, dat het Hof meer be
teekenis heeft toegekend aan den letterlijken 
zin der woorden en de taalkundi ge uitlegging 
daarvan, dan aan de bedoeling, welke aan de 
verordening ten grondslag zou liggen, nu 
die woorden zoo duidelijk zijn, dat daaruit 
gronden voor eischers opvattingen omtrent 
redelijkheid en billijkheid m. i. niet blijken. 

Geen der middelen gegrond achtend conclu
deer ik tot verwerping van het beroep en 
veroordeeling van eischer in de kosten dezer 
procedure. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voorzoover thans nog van belang, 

uit het bestreden arrest en uit het vonnis van 
de R echtbank te 's-Hertogenbosch van 7 Juni 
1929, waarnaar in dat arrest verwezen wordt, 
blijkt, dat bij oorspronkelijke dagvaarding, 
eischer tot cassatie, verder te noemen van 
Horrik, van de gemeente Eindhoven, verdel' 
te noemen de Gemeente, heeft gevorderd be
taling van f 10,887.08½ met de renten daar
van, berekend tegen 5 % 's jaars van den dag 
der dagvaarding af, en wel op de navolgende 
gronden: 

dat hij sedert Juni 1917 deurwaarder bij de 
plaatselijke belastingen in de gemeente Eind
hoven was, welke functie hij ook bekleedde in 
de gemeenten Gestel en Blaarthem, Strijp en 
Woensel; dat hij in die gemeenten een vaste 
jaarwedde genoot tot een gezamenlijk bedrag 
van f 225 benevens het totaal bedrag der door 
hem ontvangen vervol g ingskosten, welke in 
het jaar 1919 bedroegen een bedrag van 
f 5103.63 en als normaal en regelmatig emo
lument f 5000 's jaars opleverden; dat ge
noemde gemeenten bij de wet van 27 Novem
ber 1919. Stbl. 785, zijn gevoegd bij de ge
meente Eindhoven; dat bij gemeenteverorde
ning van 30 Augustus 1920 een nieuwe sala
risregel ing voor die gemeente is vastgesteld, 
ingaande 1 J anuari 1920, waarbij zijn salaris 
werd bepaald op f 1000 per jaar benevens de 
helft der door hem ontvangen vervolgings
kosten; dat in die verordening bij artikel 11 
is bepaald: 

,,Voor zoover bij de vaststelling dezer ver
ordening door ambtenaren of beambten een 
hooger ambtsinkomen wordt genoten, dan 

waarop volgens deze verorden ing aanspraak 
kan worden gemaakt, zal aan die ambtenaren 
of beambten zooveel aan toeslag worden uit
gekeerd, als noodig is om hen niet minder 
te doen ontvangen, dan zij onmiddellijk vóór 
die vaststelling aan ambtsinkomen genoten, 
met dien verstande, dat een periodieke ver
hooging op dezen toeslag in minder ing wordt 
gebracht"; - dat hij, berekend volgens de 
oude_ salarisregeling over de jaren 1920-1922 
zou hebben genoten f 15,675, terwijl hij van de 
gemeente slechts ontvangen heeft f 4787.91½; 
dat de gemeente hem derhalve volgens art . 11 
het verschil tusschen die twee bedragen heeft 
bij te passen ; 

dat de gemeente onder meer hiertegen heeft 
aangevoerd, dat zij ontkent, dat de door van 
Horrik ontvangen vervolgingskosten gem id
deld f 5000 per jaar bedroegen; dat die kos
ten als zijnde wisselvallige baten niet behoo
ren te worden gerekend tot het ambtsinkomen, 
bedoeld in art. l1; dat van Horrik op 1 Ja
nuari 1920 in dienst der gemeente is gebleven 
en volgens de oude salarisregeling over dat 
jaar heeft genoten f 225 met de volledige ver
volgingskosten; dat volgens art. 11 rekening 
moet worden gehouden met het salaris, dat 
van Horrik genoot op den datum van de vast
stelling dier verordening, zijnde 30 Augustus 
1920, en niet vergeleken moet worden zijn 
salaris op 1 J anuari 1920, berekend volgens 
de nieuwe verordening met dat over 1919 ; 

dat de Rechtbank te 's-Hertogenbosch bij 
vonnis van 7 J uni 1929 de gemeente heeft 
veroordeeld om aan van Horrik te betalen 
f 708.33½ met de wettelijke renten daarvan 
wegens achterstallig salaris over 1920, ter
wijl zijn vordering voor het overige werd ont
zegd, waarbij de Rechtbank besliste, dat onder 
jaarwedde niet gerekend moeten worden de 
vervolgingskosten; 

dat van Horrik van dit vonnis in hooger 
beroep is gegaan, daartegen a ls grieven aan
voerende, dat de Rechtbank ten onrechte on
der ambtsinkomen in artikel 11 niet rekent de 
vervolgingskosten, en dat de Rechtbank hem 
over 1920 slechts f 708.33½ in plaats van 
f 933.331/2 heeft toegekend; 

dat de gemeente die grieven bestreden heeft 
en incidenteel in hooger beroep is gekomen 
ten aanzien van hare veroordeeling tot be
taling aan van Horrik van f 708. 33½; 

dat het Hof bij het bestreden arrest het 
vonnis van de Rechtbank heeft vernietigd en 
de vordering heeft ontz~gd, daarbij onder 
meer overwegende: 

a. dat volgens het oordeel van het Hof, de 
bedoelde door appellant ontvangen vervol
g ingskosten, als zijnde totaal wissel val! ige, 
niet naar tijdsruimte vastgestelde, emolumen
ten, welke, voor wat betreft hun hoegroot
heid geheel afhankel ijk zijn van factoren, die 
ten eenenmale buiten de Gemeente omgaan 
en waarvan zij de hoegrootheid dan ook niet 
te voren kan schatten, niet vallen onder het 
bij voorschreven artikel bedoelde "ambts
inkomen", hetwelk door de Rechtbank kenlijk 
ten onrechte gelijk werd gesteld met het be
grip "jaarwedde" ; 

dat het Hof dan voor de juisthe id van dit 
oordeel zich onder andere beroept op de vol-
gende omstandigheid, dat: · 
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b. bij gemeld artikel uitdrukkelijk - en 
dat tot tweemaal toe - gesproken wordt van 
het verschil van het ambtsinkomen, dat de 
ambtenaar onmiddellijk vóór de vaststelling 
der verordening - zijnde deze verordening, 
gelijk aan het hoofd daarvan staat, vastge
steld ter vergadering van den Raad op 30 
Augustus 1920 - genoot, met het ambtsinko
men, waarop hij volgens die verordening aan
spraak kan maken; 

c. dat appellant als grondslag van zijn 
vordering naast elkaar heeft gesteld zijn "ont
vangsten in verband met zijn ambt" over 
1919 en die over de jaren 1920 en volgende, 
doch hij hiermede, gelijk ui t het voorgaande 
blijkt, geheel in strijd komt met de uitdruk
kelijke woorden van voorschreven artikel; en 

d . dat appellant bij memorie van grieven 
betoogt, dat hij bij zijn inleidende dagvaar
ding zijn vordering, behoudens een bedrag 
van f 933.331/2, hetwelk hij op anderen grond 
vorderde, doet steunen op art. 11 der Eind
hovensche salarisverorden ing, doch dit in strijd 
is met de feiten, vermits hij wel zijn vorde
ring doet steunen op genoemd art. 11 dier 
verordening, doch hij niet daarnaast noch op 
anderen grond, zijn achterstallig safaris over 
het jaar 1920 tot een bedrag van f 933.33½ 
- welk bedrag trouwens in de geheele dag
vaarding niet wordt gemeld - heeft gevor
derd· 

0 . 'dat van Horrik tegen dit arrest heeft op
geworpen het navolgende middel van cas
satie: (zie Concl. Adv.-Gen.); 

Wat dit middel betreft: 
0 . dat het Hof heeft vastgesteld, dat van 

Horrik zijn vordering enkel doet steunen op 
de omstandigheid, dat te zij nen aanzien het 
bepaalde in art. 11 der Gemeenteverordening 
van 30 Augustus 1920, Gemeenteblad 1922 
n°. 53 niet zou zijn nageleefd, en dat hij 
daarnaast of op anderen grond niet heeft ge
vorderd f 933 .33½ achterstallig salaris over 
het jaar 1920; 

dat het Hof verder vaststelt, dat van Hor
rik a ls grondslag van zijn vordering naast 
elkaar heeft gesteld zij n "ontvangsten in ver
band met zijn ambt" over 1919 en die over 
de jaren 1920 en volgende, doch dat hij zoo
doende geheel in strijd komt met de uitdruk
kelijke woorden van art. 11 voormeld ; 

0. dat het slot van onderdeel C van het 
middel tegen deze beslissing gericht is met de 
stelling, dat in art. 11 het woord "vaststel
len" moet worden gelezen als "in werking 
treden"· 

dat d~ze stelling niet te rijmen is met de 
duidelijke woorden van art. 11 en derhalve 
niet te aanvaarden is; 

dat h iermede de grondslag aan de vordering 
van van Horrik ontvalt~ zoodat niet verder 
behoeft onderzocht te worden, of zijn overige 
grieven tegen 's Hofs opvatting van art. 11, 
zooals die zijn belichaamd in het onderdeel 
C. juist zijn, daar, al ware dit zoo, dit de 
b ij het arrest uitgesproken ontzegging niet 
zou kunnen aantasten; 

0. dat uit al het voorgaande voortvloeit, 
dat geen der navolgende onderdeelen van het 
middel tot cassatie kan leiden ; 

dat de onderdeelen A en E falen, omdat 
van Horrik zijn vordering enkel doet steunen 

op art. 11 voormeld, en het in deze onderdee
len genoemd art. 1 van de verordening der 
gemeente Eindhoven van 19 Juli 1920, Ge
meenteblad 1922 n°. 16 ten deze niet toepas
selijk, en dan ook door het Hof niet toegepast 
is; 

dat onderdeel B feitelijken grondslag mist, 
omdat het Hof geen beslissing over het be
grip " jaarwedde" in art. 1 der verordening 
van 30 Augustus 1920 heeft gegeven, doch 
wel over het begrip "ambtsinkomen" in art. 
11 dier verordening; 

dat onderdeel D afstuit op de feite lijke uit
legging, door het Hof aan de dagvaarding 
gegeven, dat van Honik naast zijn vordering 
uit art. 11 niet heeft ingesteld eene vordering 
tot betaling van achterstallig salaris over 
1920 ten bedrage van f 933.33½; 

0 . ten slotte dat uit de in het onderdeel F 
aangehaalde artikelen, welke uitsluitend be
trekking hebben op de tenui tvoerlegging en 
de uitlegging van overeenkomsten, geen voor
schriften te · v inden zij n ten aanzien van ge
meenteverordeningen; 

Verwerpt het beroep; (Salaris f 400 Red.). 
(N. J.) 

12 Maart 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Keurenwet art. 4.) 

De opvatting van Ged. Staten dat, nu 
volgens eene bepaling van een water
schapskeur o. m. het leggen van schutten, 
dammen e. d. in slooten verboden is, ten
zij met schriftelijke toestemming van het 
bestuur, dit bestuur ook voor het geheel 
dichtwerpen van eene sloot vergunning 
kan verleenen, is niet juist, daar werken 
als het laatstbedoelde een veel verdere 
strekking hebben, en derhalve de bevoegd
heid van het bestuur om tot het uitvoeren 
daarvan vergunning te verleenen niet 
zonder uitdrukkelijke bepaling der keur 
kan worden aangenomen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van het waterschap De Hooge en 
Lage Weide, tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Utrecht van 12 Juni 1934, 2e a fdee
ling N°. 1678/1117, waarbij o.m. eene voor
waarde werd vernietigd, welke genoemd be
stuur had verbonden aan eene vergunning, 
verleend aan het K erkbestuur der Sint An
tonius Parochie te Utrecht tot demping van 
eenige slooten in voormeld waterschap; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 December 1934, N°. 620; 

Üp de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Waterstaat a. i. van 1 
Maart 1935, N°. 429, Afdeeling Waterstaats
recht; 

0. dat het bestuur van het waterschap De 
Hooge en Lage W eide bij zijn besluit van 22 
November 1933 aan het Kerkbestuur der Sint 
Antonius Parochie, te Utrecht, vergunning 
verleende tot demping van eenige in dat be
sluit nader omschreven slooten, onder een 
vij ftal voorwaarden, waarvan die onder 1 en 5 
onderscheidenlijk luiden : 
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1. Vooraf moet een duiker met schuif wor
den aangebracht door den Vleutenschen weg, 
recht tegenover de sloot langs perceel nummer 
2704, die een gedeelte uitmaakt van perceel 
nummer 2703, op kosten van de verzoekster, 
volgens de aanwijzingen van het Bestuur van 
het waterschap; 

5. Vooraf moet betaald worden aan het 
waterschap tegen kwitantie van den penning
meester, een bedrag, berekend naar f 100 per 
ha land, qpdat: 

A. uit dit kapitaal en de daa rvan te kwee
ken rente gekweten kan worden, hetgeen het 
waterschap aan lasten zal hebben over het jaar 
1934 en zoo vervolgend van de gronden ge
legen binnen het betrokken bouwterrein, na
melijk het terrein, dat besloten wordt door 
den Vleutenschap weg in het Zuiden, de spoor
sloot langs de oude spoorbaan naar Gouda in 
het Noorden, de sloot hierboven sub a ge
noemd in het Oosten en in het Westen de hart
lijn hierboven sub / genoemd m~t het Zuide
lijk uiteinde der sloot sub b genoemd, en 

B. voor het waterschap eene vergoeding 
aanwezig zij, wanneer tengevolge van toepas
sing van art. 11 van het bijzonder reglement 
van het waterschap de omslagplicht zal op
houden; 

dat, nadat het genoemde Kerkbestuur aan 
Ged. Staten van Utrecht had verzocht om 
vernietiging van de le en 5e voorwaarde, dit 
college bij zijn besluit van 12 Juni 1934, 2e 
Afdeeling, N°. 1678/1117, op het verwek van 
het Kerkbestuur, voor wover betreft de eerste 
voorwaarde, afwijzend heeft beschikt, doch het 
bestreden besluit, voor zoover betreft de vijfde 
voorwaarde, overeenkomstig het verzoek van 
het Kerkbestuur heeft vernietigd wegens strijd 
met de wet en met de inrichting van het wa
terschap De Hooge en Lage "Vei de; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat, wat betreft de eerste door het Kerkbe
stuur bestreden voorwaarde der vergunning, 
het waterschapsbestuur volkomen bevoegd is 
de voorwaarde te stellen, dat een duiker met 
schuif door den Vleutenschen weg wordt ge
legd, en dat hun college niet gebleken is, dat 
de totstandbrenging van zoodanig werk een 
onredelijke eisch zou zijn; dat mitsdien voor 
hun college geen termen aanwezig zijn aan 
het verzoek van het Kerkbestuur te voldoen, 
voor zooveel dit betreft de vernietiging van 
deze voorwaarde; dat, wat betreft de vijfde 
door het Kerkbestuur bestreden voorwaarde 
der vergunning, de vordering van een bedrag, 
opdat daaruit, met de daarvan te kweeken 
rente, waters?hapslasten, te heffen over 1934 
en volgende Jaren, kunnen worden gekweten, 
zoomede eene vergoeding aanwezig zij, wan
neer ten gevolge van de toepassing van art. 
11 van het bijwnder reglement voor het wa
terschap De Hooge en Lage Weide de omslag
plicht zal ophouden, niet strekt uitsluitend tot 
bescherming van die belangen, waarom het 
vereischte van vergunning is gesteld en mits
dien, a ls zijnde in strijd met art. 18, lid 1, der 
Keuren wet, niet kan worden gehandhaafd; 
dat bovendien de vordering van een bedrag 
voor de door het waterschapsbestuur aange
geven doeleinden in strijd is met art. 126, l id 
1, van het Algemeen reglement voor de wa
terschappen in de provincie Utrecht en van 

art. 11, 1 °, van het bijzonder reglement voor 
het waterschap De Hooge en Lage \Veide, en 
een daartoe strekkende voorwaarde om deze 
reden evenmin kan worden gehandhaafd; dat 
de voorzitter van het waterschap weliswaar in 
de openbare zitting heeft medegedeeld, dat 
de betrokken perceelen omslagplichtig blij
ven, zoolang deze niet zijn bebouwd, zoodat 
van afkoop geen sprake wu zijn, doch dat dit 
argmnent - wat daarvan ook juist moge zijn 
- niet ter zake dienend kan zijn, nu de voor
waarde zelf de bij reglement verboden afkoop 
van omslagplicnt vermeldt; 

dat het bestuur van het waterschap De 
Hooge en Lage Weide i]1 beroep aanvoert, dat, 
wat de strijdigheid met art. 18 der Keuren
wet betreft, het waterschap doet opmerken, 
dat Ged. Staten niet het onderscheid hadden 
mogen verwaarloozen tusschen: eenerzijds dat, 
wat verboden is behoudens vergunning, en 
anderzijds dat, wat onoirbaar en niet toege
laten is, omdat de inrichting zelve, het wezen 
van het waterschap, het niet gedoogt; dat 
blijkens de duidelijke woorden van art. 18 dit 
artikel zich alleen bezig houdt met dingen, 
die tot de eerste categorie behooren; dat de 
gedachtengang daarbij ongetwijfeld aldus is, 
dat, indien het particulier belang van een 
ingeland hem drijft, eene aanvraag tot ver
gunning in te dienen, het bestuur als regel 
vergunning verleent, en verder, dat het be
stuur niet de ingelanden dwars mag zitten 
door, terwijl het de vergunning verleent, en 
oogenschijnlijk aldus meewerkt, niettemin door 
het stellen van een of meer buitensporige 
voorwaarden die vergunning feitelijk te ont
houden; dat, leest men art. 18 met aandacht, 
dan blijkt, dat de bepaling alleen doelt op dat, 
wat ipsis verbis van eene "vergunning" afhan
kelijk is gesteld; dat de vergunning - een 
jridisch-technisch begrip - dient, om een 
ordelijken gang van zaken te waarborgen en 
uniformiteit in het bijkomstige; dat anderzijds 
er instellingen zijn, die tot het wezen van het 
waterschap behooren; dat blijkbaar art. 18 
niet bestemd is, om ook in dit opzicht, bij 
strijd van belangen van afzonderlijke ingelan
den en de pol der gemeenschap, norm te zijn; 
dat, wanneer het gaat om het wezen of "de 
inrichting" van een waterschap, dan nood
zakelijk de bevoegdheid van het waterschap 
een ruimere moet zijn; dat de beperking: 
"deze voorwaarden mogen uitsluitend strekken 
tot "bescherming van die belangen, om welke 
het vereischte van vergunning is gesteld" ", 
daarom in dit laatste geval niet geldt; dat 
het bestuur van een waterschap bevoegd en 
verplicht is, de tegenstrijdige belangen der 
ingelanden onderling steeds nauwkeurig af te 
wegen, en het waterschap De Hooge en Lage 
Weide volkomen gerechtigd was , om niet het 
onttrekken van zekere gronden aan de ge
meenschappelijke lasten te gedoogen, zonder 
den daarbij betrokken ingeland eene schade
vergoeding jegens de andere ingelanden op 
te leggen; dat het bestuur zich immers had 
vergewist, dat met de demping der slooten, 
die deze ingeland wenschte, hij het aanleggen 
van bouwterrein, dus het scheppen van "ge
bouwde perceelen" in den zin van art. 11 van 
het Bijwnder Reglement van het waterschap, 
beoogde; dat evenmin het waterschap kan 
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erkennen, dat strijd met dit art. 11 en met 
art. 126 eerste lid, van het Algemeen Regle
ment aa'nwezig is; dat er zeker geen strijd is 
met den geest van art. 126, welke is, dat de 
jaarlijksche omslag over alle ingelanden de 
financieele grondslag van elk waterschap be
hoort te zijn en te blijven; dat het bestuur, 
door de voorwaarde, wat de bestemming van 
de storting betreft, te formuleeren, zooals het 
gedaan heeft, met onderscheid te maken tus
schen A en B, onder A den formeelen kant 
van het verbod van art. 126 heeft gerespec
teerd; dat immers uitdrukkelijk is gezegd, dat 
tot aan het feitelijke verkrijgen der nieuwe 
bestemming de gronden omslagplichtig blij
ven· dat van afkoop van omslag dus geen 
spra'ke is ; dat het bestuur bovendien onder 
B waar van eene "vergoeding" gesproken 
w~rdt, heeft doen uitkomen, dat, anders dan 
bij "afkoop", dat is eene overnenkomst en 
wel eene overeenkomst, die in den regel uit
gaat van hem, die de afkoopsom betaalt, hier 
het waterschap De Hooge en Lage Weide, 
geroepen om te waken over de belangen der 
gezamenlijke ingelanden, ook de financieele, 
zijnerzijds, uit eigen, vrije, beweging eene 
vergoeding opeischt, om eene anders onver
mijdelijke financieele schade te ontgaan; dat 
het versch il aan den dag komt, wanneer on
verhoopt het voornemen van den ingeland niet 
tot uitvoering komt; dat, gesteld, dat art. 126 
niet bestond, noch de vrijste Il ing in art. 11, 
eerste lid , maar de ingeland "afkoop" be
geerde, om zich administr'.'-_ti eve beslommerin
gen te besparen, waar h1J voornemens was, 
zelf de te bouwen huizen te exploiteeren, dan, 
wanneer a ldus een afkoop tot stand was ge
komen, hij onherroepelijk zou zijn; dat, ge
steld daarentegen, in het onderhavige geval 
van het Kerkbestuur van de Parochie van 
Sint Antonius, dat het bestuur zijn plan op 
wu geven, er dan niets is, dat niet ongedaan 
kan worden gemaakt; dat het Kerkbestuur 
slechts zijn wensch wu hebben uit te spreken, 
dat de vergunning mocht worden ingetrokken, 
waaraan het waterschap gevolg wu hebben te 
geven, natuurlijk met restitutie van de ge
storte gelden; 

0. dat art. 18, eerste lid, der Keurenwet 
bepaalt, dat indien de keur of politieveror
dening verbiedt zonder vergunning van het 
uitvoerend bestuur iets te doen of na te laten, 
dat bestuur aan zijne vergunning voorwaarden 
kan verbinden, a lsmede dat deze voorwaarden 
uitsluitend mogen strekken tot bescherming 
van die belangen, om welke het vereischte van 
vergunning is gesteld, terwijl daarnaast het 
tweede lid van het genoemde artikel bepaalt, 
dat voorwaarden door het bestuur in strijd 
met dit voorschrift gesteld onder handhaving 
der gegeven vergunning kunnen worden ver
nietigd overeenkomstig de regels omtrent de 
vernietiging van besluiten van de besturen 
van waterschappen, veenschappen of veenpol
ders gesteld of te stellen; 

dat nu in het onderwerpelijke geval het 
bestuur van het waterschap De Hooge en 
Lage Weide weliswaar aan het Kerkbestuur 
der Sint Antonius Parochie te Utrecht onder 
een 5-tal voorwaarden vergunning heeft ver
leend tot het dempen van een aantal slooten, 
doch dat in de keur van het hierbedoelde wa-

terschap het u itvoeren van deze werken geens
zins afhankelijk is gesteld van eene vergun
ning van het bestuur van dit waterschap; 

dat Ged. Staten van Utrecht in hun ter 
zake uitgebracht ambtsbericht wel wijzen op 
art. 12 van de keur van het waterschap en 
daarbij opmerken, dat, nu volgens deze bepa
ling o. m . het leggen van schutten, dammen 
e. d. in slooten verboden is, tenzij met schrif
telijke toestemming van het bestuur, dit be
stuur ook voor het geheel dichtwerpen van 
eene sloot vergunning kan verleenen, doch 
dat deze opvatting niet juist is te achten; 

dat immers werken als het laatstbedoelde 
een veel verdere strekking hebben, en der
ha lve de bevoegdheid van het bestuur om tot 
het uitvoeren daarvan vergunning te verlee
nen niet zonder uitdrukkelij ke bepaling der 
keur kan worden aangenomen; 

dat uit het bovenstaande volgt, dat een 
geval, als bedoeld in art. 18 der Keurenwet 
hier niet aanwezig is en dit artikel mitsdien 
ten deze geen toepassing kan vinden; 

dat dan ook het waterschapsbestuur in zijn 
thans ingesteld beroep niet kan worden ont
vangen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bestuur van het waterschap De Hooge 

en Lage Weide in zijn beroep niet-ontvan
kelijk te verklaren. 

Onze Minister van Wate1·staat is belast enz. 
(A. B.) 

14 Maart 1935. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58, le lid. - Bijzondere af
spraak tusschen administratief orgaan en 
een bepaalden ambtenaar - beroep op den 
ambtenarenrechter van een besluit, dat 
hiermede in strijd zou zijn .) 

Klerk bij de gemeente-electr. werken te 
Amsterdam wordt, in verband met zijn 
aanstelling bij het gemeente-electr. bedrijf 
te Haarlem, bij besluit van B. en W. van 
Amsterdam van 10 Mei 1929 eervol uit 
den dienst van laatstgenoemde gemeente 
ontslagen, onder garantie o. m. van een 
bepaald netto-salaris per jaar. 

Nadat de raad der gemeente Haarlem 
heeft besloten m . i.v. 1 Aug. 1934 een 
verhoogde pensioensbijdrage van 1 ½ % toe 
te passen op de salarissen van het ge
meentepersoneel (voor betrokkene f 32.88), 
verzoekt hij aan B. en W . van Amsterdam 
dit bedrag bij te passen. 

B. en W. beslissen op 8 ûctober 1934 
afwijzend. 

C. R. v. B.: ook al mocht strijd met het 
besluit van 10 Mei 1929 aanwez ig zijn, 
dan nog kan de Raad het besluit van 8 
October 1934 niet nietig verklaren, daar 
geen strijd• aanwezig is met eenig alg. 
verb indend voorschrift en B. en W. zich 
niet aan "détournement de pouvoir" heb
ben schuldig gemaakt. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake: 

C. M . de Bruijn, wonende te Haarlem, kla
ger, voor wien ter openbare terechtzitting als 
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gemachtigde is opgetreden: A . Kooiman, 
Voorzitter van het N ationaal Verbond van· 
gemeenteambtenaren in Nederland , wonende 
te Utrecht, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Amsterdam, verweerder, ver
tegenwoordigd door den Burgemeester, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemach
tigde is opgetreden: Mr. Dr. M. I. Prins, 
directeur der afdeeling Arbeidszaken ter ge
meente-secretarie, wonende te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat Burgemeester en Wethouders va11 

Amsterdam dd. 10 Mei 1929 hebben besloten: 
I. met ingang van 16 Mei 1929 den klerk 

bij de Gemeente-electriciteitswerken C. M. de 
Bruijn (n°. 1600), in verband met zijn aan
stelling bij het Gemeente-electriciteitsbedrijf te 
Haarlem, eervol uit den di enst der Gemeente 
te ontsl aan ; 

II. aan de Bruijn voornoemd de garantie te 
verstrekken: 

a. dat door de gemeente Amsterdam zal 
worden bijgepast, hetgeen zijn netto-salaris 
als ambtenaar der gemeente Haarlem, ver
meerderd met kindertoeslag en vacantietoe
slag, minder zal bedragen dan f 2576 per jaar; 

b. dat, indien, tengevolge van zijn on tslag 
of overlijden, uit hoofde van zijn dienstver
band te Haarlem een eigen of weduwen- en 
weezenpensioen wordt vastgesteld naar een 
!ageren pensioensgrondslag dan f 3000, de ge
meente Amsterdam aan de(n) betrokkene(n) 
het nadeel ig verschil zal vergoeden; 

0. dat C. M. de Bruijn, nadat Burgemeester 
en Wethouders van Amsterdam bij besluit van 
26 Februari 1932 hem met ingang van 1 
Januari 1932 een uitkeering van f 165 per 
jaar hebben toegekend, welke uitkeering na 
dien is verhoogd en eindelijk is gebracht op 
f 442.98 per jaar, bij schr ijven van 13 Sep
tember 1934 opnieuw een verhooging h eeft 
gevraagd ten bedrage van f 32.88, wijl de 
raad der gemeente Haarlem heeft besloten 
met ingang van 1 Augustus 1934 "een ver
hoogde pensioensbijdrage van 11/2 % toe te 
passen op de salarissen van 't gemeenteperso
neel"· 

0 . dat Burgemeester en W ethouders van 
Amsterdam d.d . 8 October 1934 aan C. M. de 
Bruijn hebben bericht, dat de Pensioenwet 
1922, zooals deze sedert de jongste wijziging 
luidt, imperatief voorschrijft, dat de inhouding 
als premie voor pensioen met 11/2 % moet 
worden verhoogd; dat dit voorschrift dus a lle 
ambtenaren treft, die onder genoemde wet 
vallen en dat, aangezien derhalve de daardoor 
ontsta ne verlaging van zijn inkomsten n iet het 
gevolg is van m aatregelen, getroffen door de 
gemeente Haarlem, zij geen aanleiding kun
nen vinden hem het bedrag dier verlaging te 
vergoeden; 

0. da t de Commissie van Beroep, bedoeld in 
artikel 13 van het R eglement voor de Ambte
naren in dienst der gemeente Amsterdam bij 
uitspraak van 24 December 1934 - naar wel
ker inhoud hierbij wordt verwezen - klager 

niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn beroep 
tegen voormeld besluit van 8 October 1934; 

0. dat klager van deze uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in beroep is gekomen, bij klaag
schrift betoogende, dat de draagwijdte der 
uitspraak eerst dan ten volle blijkt, wanneer 
overwogen wordt, dat de Ambtenarenwet 1929 
in artikel 3 alle geschillen, welke kunnen op
rijzen tusschen Overheid en ambtenaar uit
drukkelijk onttrnkt aan den gewonen rechter; 
dat genoemde wet zich op het standpunt heeft 
gesteld, dat alle bedoelde geschillen steeds op 
publiekrechtelijk terre in liggen, zoodat de 
burgerlijke rechter van geen enkel dergelijk 
geschil kennis mag nemen; dat, ware de op
vatting van de Commissie van Beroep de 
juiste, de ambtenaar, wanneer met hem een 
bijzondere afspraak is gemaakt b.v. bij zijn 
indi ensttreding, zich tot geen enkel rechterlijk 
college meer zou kunnen wenden in de ge
vallen, bedoeld in artikel 58, lid 1, der Amb
tenarenwet 1929 ; dat deze consequentie zoozeer 
in strijd ware met de bedoelingen, die den 
wetgever hebben geleid bij het in het leven 
roepen der Ambtenarenwet 1929 - n.l. het 
verleenen van rech tsbescherming aan het Over
heidspersoneel - dat reeds op dien grond 
kl ager de juistheid betwist van de opvatting 
van de Commissie van Beroep ten aanzien 
van het beroepsrecht; dat klager voorts van 
oordeel is, dat, waar artikel 14 der wet, hou
dende a lgemeene bepalingen der wetgeving 
van het Koninkrijk, uitdrukkelijk bepaalt, dat 
o. a . door geen handelingen aan de wetten, 
die op de publieke orde of goede zeden be
trekking hebben, haar kracht kan worden ont
nomen, ook geen handeling der Overheid er 
toe mag leiden, dat een overeenkomst tusschen 
de gemeente en een ambtenaar getroffen, niet 
wordt nageleefd, al thans ongestraft kan wor
den overtreden ; 

weshalve hij , klager, dezen R aad verzoekt 
de uitspraak te willen vernietigen en het ge
schil ten principale te willen berechten; 

0. dat de Burgemeester van Amsterdam bij 
contra-memorie heeft betoogd geen grond aan
wezig te achten tot het vernietigen van de uit
spraak der Commissie van Beroep; 

I n rechte: 
0. dat artikel 13, lid 1, van h et R eglement 

voor de ambtenaren in di enst der gemeente 
Amsterdam inhoudt, dat de ambtenaar op de 
gronden, omschreven in artikel 58 der Ambte
narernvet 1929, beroep kan instell en bij een 
Commissie van Beroep ter zake van besluiten, 
h andelingen of w e iger ingen ten aanzien van 
hem als zoodanig, door een administratief or
gaan der gemeente genomen, verricht of uit
gesproken, een en ander voor zoover deze niet 
inhouden een di sciplinaire straf, als bedoeld 
in artikel 9 van dat Reglement; 

0 . dat ingevolge lid 2 van voormeld artikel 
13 gelijke bevoegdheid toekomt aan gewezen 
ambtenaren; 

0. dat krachtens het bepaalde bij artikel 58, 
lid 1, der Ambtenarenwet 1929 dus moet wor
den onderzocht, of het besluit van Burgemees
ter en Wethouders van Amsterdam van 8 
October 1934 fe itelijk of rechtens strijdt met 
de toepasselijke a lgemeen verbindende voor
schriften of dat Burgemeester en Wethouders 
bij het nemen van dat besluit van hun be-
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voegdheid kennelij k een ander gebru ik hebben 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven; 

0. dat door klager niet is gesteld en dezen 
Raad niet is gebleken, dat deze laatstgenoemde 
grond aanwezig zoude zijn; 

0 . dat alsnu nog de vraag moet worden be
antwoord of het bestreden besluit strijdt met 
de toepa~selijke algemeen verbindende voor
schriften; 

0 . dat klager het besluit in strijd acht met 
het voormelde besluit van 10 Mei 1929, doch 
de Commissie van Beroep terecht heeft over
wogen dat dit laatstgenoemde besluit uitslui
tend bevat een verbintenis door verweerder 
tegenover klager aangegaan Nl dus niet is een 
algemeen verbindend voorschrift; 

0 . voorts dat den Raad niet is gebleken, 
dat het besluit van 8 0ctober 1934 met eenig 
toepas elijk algemeen verbindend voorschrift 
in strijd is; 

0. dat derhalve het door klager ingestelde 
beroep ongegrond moet wordE:!1 verk_la_ard; 

0. dat klager deze ziensw1Jze onJu1st acht 
en van oordeel is dat deze Raad behoort te 
onderzoeken, o{ h~t be treden beslu it in strijd 
is met voormeld besluit van 10 Me, 1929 en 
zoo bi ijkt, dat strijd aanwezig is, het _bestreden 
besluit van 8 0ctober 1934 moet nietig ver
klaren, wij l toch klager ingevolge het bE:paalde 
bij artikel 3 der Ambtenare~~vet 1929 zICh met 
met succes tot den burgerhJ ken rechter kan 
wenden en het niet zoude aangaan, dat nu de 
inwerkingtreding van de Ambtenarenwet 1929 
de ambtenaar voor bepaalde geschillen geen 
rechter zou vinden, voor welke hij er vóór 
die inwerkingtreding wel een had; kunnende 
de wetgever zoo iets niet hebben bedoel~; 

0. dat wat er zij van deze laatste bewering, 
de bew~ord ingon van artikel 58, lid 1, der 
Ambtenarenwet 1929 zóó duidelij k zijn, met 
betrekking tot d omschrijving van de gron
den waarop een besluit kan worden aange
vochten, dat het den Raad niet geoorloofd is, 
het bestreden besluit van 8 0ctober 1934 me
till" te verklare_n, o~k al mocht ~-ij v_an oordeel 
ziJn, dat het in h1nrechten striJd 1s met het 
besluit van 10 Mei 1929; 

0. dat ook een beroep op artikel 14 der wet, 
houdende algemeene bepalingen der wetge
ving van het Koninkrij k, kla!!'er met kan ~a
ten, wijl toch die bepalmg met een re~el In

houdt voor den wetgever, maar bovendien, al 
ware zulks wèl het geval en al zoude het tot 
stand brengen van een bepaling, als vervat ID 

artikel 58 lid 1 der Ambtenarenwet 1929, 
wegens h~ar bep~rkte redactie in strijd met 
voormeld artikel 14 zijn te achten, d ze Raad 
n iet bevoegd zoude zij n aan voormeld artike l 
14 hooger waarde toe te kennen dan aan ar
tikel 58, lid 1, de,· Ambtenarenwet 192~; 

0. dat de Commissie van Beroep b1J haar 
voormelde uit.spraak, geen der in genoemd 
artikel 58, lid 1, opgesomde g!:onden ID ca u 
aanwezig achtende, klager in z1J n beroep met
ontvankelijk heeft verklaard; 

0. dat, naar 's Raads oordeel , zu lks. ten 
omechte is geschied, doch dat de Commiss ie, 
toen haar, na onderzoek, was gebleken, dat 
geen der in artikel 58, lid 1, der Ambtenaren
wet 1929 genoemde gronden aanwezig was, 
het beroep ongegrond had behooren te verkla
ren; 

0 . dat dus thans deze Raad, met vernieti
·ging van de uit.spraak der Commis ie van Be
roep, zulks alsnog zal moeten do~n;. 

Rechtdoende in naam der Komngrn ! 
Vernietigt de uit.spraak der Commissie van 

Beroep van 24 December 1934; 
Verklaart alsnog het beroep van klager 

tegen het be I uit van het college van Burge
meester en vVethouders van Amsterdam van 
8 0ctober 1934 ongegrond. 

(A.B.) 

14 Maart 1935. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 A1·t. 105 j 0

• art. 26, Art. 58, 
le lid .) 

Aan den gemeentegeneesheer der ge
meente A ., tevens belast met de armen
praktijk, wordt bij besluit van den Ra~d 
dier gemeente eervol ontslag, als zoodan!g 
verleend, zulks wegens ongcsch1kthe1d 
voor de uitoefening van zijn ambt. 

De Centr. R. v. Ber.: Het fe it, dat de 
raad der gemeente A. nimmer een bes luit 
heeft genomen in hooger beroep te gaan, 
heeft niet tot gevolg, dat de burgemee ter 
in deze niet kon optreden als vertegen
woordiger van dien Raad, nu g~noemde 
Raad in eersten aanleg als part1J 1s op
getreden, krachtens het bepaalde in art. 
26 lid 2 der Ambtenarenwet 1929 verte
genwoordigd door den burgemeester, en 
n iet is gebleken, dat die R aad t. a. v. het 
instellen van hooger beroep een ander 
standpunt heeft ingenomen, waar bij nog 
wordt opgemerkt, dat art. 177 der Ge
meentewet - krachtens hetwelk de raad 
beoordeelt en beslist, of vanwege de ge
meente een rechtsgeding zal worden ge
voerd - geen betrekking heeft op een 
twi tgeding voor den administratieven 
rechter, als het onderhavige. 

Voorts (in overeenstemming met den 
eersten rechter) : Naast art. 37 der Ar
menwet moesten in deze worden in acht 
genomen art. 1 der desbetreffende instruc
t ie en de artikelen 27, 28, 30 en 31 van 
het Ambtenarenre!l'lement der gemeente A. 

De vraag, of biJ betrokkene ongesch ikt
heid voor zijn betrekking bestond (hetgeen 
een vraag is niet van doelmatigheid, doch 
van rechtmatigheid) beantwoordt de Raad 
ontkennend. 

De Centrale Raad van Beroep beeft de vol
gende u it.spraak gegeven in zake: 

De Raad der Gemeente A., eischer in hooger 
beroep, vertegenwoordigd door den Burge
meester Jhr. H. van den B., wonende te L ., 
in per;oon ter openbare terechtzitting ver
schenen bij gestaan door zijn raadsman Dr. W. 
Schuur~ans Stekhoven, verzekeringsarts, wo
nende te Utrecht, 

tegen : 

R. L. H . J . R., wonende te A ., gedaagde in 
hooger beroep, in pe1:~oon ter openbai:~ terecht
zitting verschenen, b1Jgestaan door z1Jn raads
man Mr. W. A. P. van Lier, advocaat te 
Utrecht. 
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De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde personen, alsmede als getuige-des
kundige Dr. G. D. Hemmes, Inspecteur der 
Volksgezondheid te Utrecht, vanwege eischer 
medegebracht, en als getuige F. C. M ., Secre
taris der gemeente A., vanwege gedaagde ge
dagvaard; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Raad der gemeente A., gelet op 

de Armenwet en op de instructie van den ge
meentegeneesheer, tevens belast met de ar
menpraktijk, bij besluit van 10 Juli 1934 heeft 
besloten aan R. L. H. J. R., voornoemd, eer
vol ontslag te verleenen als gemeentegenees
heer, tevens belast met de armenpraktijk te A., 
met ingang van den dag volgende op dien, 
waarop de goedkeuring van dit besluit door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht aan Burge
meester en Wethouders zou worden medege
deeld, zulks na onder meer te hebben over
wogen: 

dat de gemeentegeneesheer, tevens belast 
met de armenpraktijk te A., Dr. R. L . H. J. 
R., zijn functie uitoefent op een wijze, die in 
strijd is met een richtige verzorging van den 
geneeskundigen dienst in de gemeente· dat hij 
bij voortduring te kort schiet in de ve'rvul I ing 
van zijn plichten als ambtenaar en als ver
trouwensman van het Bestuur der gemeente; 
dat hij voor de uitoefening van zijn ambt ken
nelijk de noodige geschiktheid mist en mits
dien niet kan worden gehandhaafd; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage bij uitspraak van 7 ovember 1934 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen -
het door genoemden R. L. H. J. R. tegen 
vorenbedoeld besluit ingestelde beroep ge
grond heeft verklaard en dat besluit nietig 
heeft verklaard; 

0. dat de Burgemeester van A. in zijn op
gemelde hoedanigheid van die uitspraak tijdig 
is gekomen in hooger beroep en bij beroep
schrift, op de daarbij aangevoerde gronden, 
heeft gevorderd, dat deze Raad met vernieti
g ing van de uitspraak, waarvan beroep, het 
bestreden besluit zal bevestigen, zooals het is 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten en 
gedaagde alsnog in zijn beroep niet-ontvanke
lijk zal verklaren, althans dit beroep onge
grond zal verklaren en hem al zijn vorderingen 
zal ontzeggen; 

0 . clat gedaagde op de bij contra-memorie 
aangevoerde gronden heeft verzocht den Raad 
der Gemeente A. n iet-ontvankelijk te verkla
ren in zijn vordering, gedaan bij beroepschri ft 
tegen de voormelde uitspraak van het ambte
narengerecht te 's-Gravenhage dd. 7 November 
1934, _althans hem die te ontzeggen, met be
vestiging van gemelde uitspraak van het 
Ambtenarengerecht; 

ln ,·echte: 
0 . dat ter terechtzitting van dezen Raad 

door den raadsman van gedaagde onder meer 
is aangevoerd, dat de Raad der gemeente A. 
nimmer een besluit heeft genomen om van de 
onderhavige uitspraak van h et Ambtenaren
gerecht te 's-Gravenhage in hooger beroep te 
gaan, zoodat de Burgemeester in dezen niet 
kon optreden als vertegenwoordiger van dien 
Raad; 

0 . dat F. C. M., voornoemd als getuige 
heeft verklaard, dat inderdaad door den Raad 
der gemeente A. niet een beslui t, als voren
bedoeld, is genomen; 

0. dat deze Raad echter gedaagdes raads
man in zijn daaruit getrokken conclusie niet 
kan volgen; 

0. toch dat, aangezien de Raad der gemeente 
A. in eersten -aanleg als partij is opgetreden, 
krachtens het bepaalde in artikel 26 lid 2 
der Ambtenarenwet 1929 vertegenw'oordigcl 
door den Burgemeester, ook het door den 
Burgemeester in die hoedanigheid ingestelde 
hooger beroep als rechtsgeldig ingesteld moet 
worden aangemerkt, nu niet is gebleken, dat 
die Raad ten aanz ien van het instellen daar
van een andere opinie was toegedaan, waarbij 
nog moge worden opgemerkt, dat artikel 177 
der Gemeentewet - krachtens hetwelk de 
raad beoordeelt en bes] ist of vanwege de ge
meente een rechtsgeding zal worden gevoerd 
- geen betrekking heeft op een twistgeding 
voor den admin istratieven rechter zooals het 
onderhavige; ' 

0 . dat deze Raad op de bij de bestreden uit
spraak aangevoerde gronden 1 van oordeel is 
dat ten aanzien van het ongevraagde eervol 
ontslag van klager, thans gedaagde, moesten 
worden m acht genomen : 

a. de bepaling van artikel 37 der Armen
wet, omdat en voorzoover klager thans ge
daagde in hooger beroep, als gem~entegenees
heer mede belast was met de armenpraktijk, 
welke bepalmg ten overvloede in art. 1 der 
Instructie van 8 Augustus 1923 is overgeno
men· 

b. ' de bepaling van artikel 1 dier Instructie, 
tevens voorkomende in artikel 28 (nieuw) 
lid 1, van het Ambtenarenreglement der o-e'. 
meente A. - in werking getreden op 1 S~p
tember 1931 en bij Raadsbesluit van 25 Juni 
1934 gewijzigd - volgens welke het ontslag 
wordt gegeven door den gemeenteraad; 

c. de bepalingen van de artikelen 27 28 
30 en 31 (nieuwe nummering) van dat A~bte'. 
narenreglement; 

0. dat vanwege eischer is aangevoerd, dat 
bedoeld ambtenarenreglement, en aldus de 
laatstvermelde vier artikelen daarvan, in casu 
niet van toepassing zijn, omdat, indien men 
van meening mocht wezen, dat bovenbedoelde 
Instructie geen uitgewerkte regeling van het 
ontslag bevat en dus op den gemeenteraad 
van A. de verplichting zou hebben gerust om 
dit onderwerp krachtens art. 125 der Ambte
narenwet 1929 nader te regelen, dan zulk een 
regelmg van het gemeentebestuur, hetzij a f
zonderlijk vastgesteld, hetzij saamgeweven met 
h_et a lgemeen Ambtenarenreglement, ten aan
zien van den gemeentegeneesheer belast met 
de armenpraktijk slechts dan bindend zou zijn, 
mdten art. 34, le lid, der Armenwet ware 
nageleefd, hetwelk niet het geval is, zoodat, 
nu de Instructie geen nadere voorwaarden 
voor het ontslag bevat, de administratie 
,,vleugel vrij" is; 

0 . dat deze Raad echter deze, eischers 
opvatting niet deelt, wijl toch g-e,faagde niet 
was geneeskundige, u itsluitend belast met de 
armenpraktijk, doch Gemecntegeneesheei·, te-

l Zie noot onder het arrest. 
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vens belast met de armenpraktijk - vervul
lende hij aldus een ongedeeld ambt - zoodat 
reeds daarom de instructie, bedoeld in art. 34, 
lid 1, sub 2°, der Armenwet, en de bepaling 
van art. 37 der Armenwet niet kunnen geacht 
worden den rechtstoestand van gedaagde, als 
gemeentegeneesheer, volledig te hebben ge
regeld, en dan ook krachtens h et bepaalde in 
art. 1, lid 2, van vorenbedoeld Ambtenaren
reglement, j 0

• art. 125 , lid 2, der Ambtena
renwet 1929, vorenvermelde artikelen 27, 28, 
30 en 31 (nieuwe nummering) voor gedaagde, 
als zijnde mede ambtenaar in den zin van dat 
Ambtenarenreglement, toepassing behooren te 
vinden; behoevende in dit opzicht van nale
ving van artikel 34, l e lid, der Armenwet 
in casu geen sprake te zijn; 

0. dat thans, in het bijzonder gelet op het 
bepaalde in artikel 28 (nieuw) van het Ambte
narenreglement, deze Raad moet beoordeelen, 
of bij gedaagde ongeschiktheid voor zijn be
trekking bestond, waardoor de Raad niet 
treedt in een beoordeeling van de doelmatig
heid, doch van de rechtmatigheid van den 
getroffen maatregel, waarbij hij behoort te 
onderzoeken, of van feiten of omstandigheden 
is gebleken, welke nopen tot het aannemen 
van zoodanige ongeschiktheid; 
· 0. te d ien aanzien dat blij kens de geding

stukken, waaronder de nota dd. 7 Juli 1934 
van Burgemeester en Wethouders van A., ge
richt aan den Raad dier gemeente, de be
doelde ongeschiktheid in het bijzonder zou zijn 
gebleken, volgens eischer, uit het lichtvaardig 
afgeven aan patienten van verklaringen, ter 
kostelooze verkrijging van versterkende mid
delen, uit het lichtvaardig afgeven van ver
klaringen aan personen, die werkzaam waren 
of waren geweest bij de werkverschaffing dor 
gemeente A ., houdende dat zij wegens hun 
gezondheidstoestand of dien van gezinsleden 
niet konden werken of niet in staat waren be
paalde werkzaamheden te verrichten, en uit 
het verleenen van onvoldoende medewerking 
aan het noodige overleg met het gemeente
bestuur, welk een en ander voora l betrekking 
zou hebben op het laatste anderhalf jaar, zijn
de in opgemelde nota ook gewezen op moei
lijkheden, welke zich reeds vroeger ten op
zichte van gedaagde zouden hebben voorge
daan; 

0. dat deze Raad, gelet op de gedingstukken 
en op hetgeen te zijner terechtzitting en op die 
in eersten aanleg is verklaard en aangevoerd 
van oordeel is, dat niet gebleken is, dat ge
daagde in zijn functie van gemeentegeneesheer, 
tevens belast met de armenpraktijk, lichtvaar
dig verklaringen, als bovenbedoeld, placht af 
te geven, en dat, al moge hij naar 's Raads 
oordeel te kort zijn geschoten in het plegen 
van het vereischte overleg met het gemeente
bestuur, dit niet van dien aard en omvang 
was, dat hij daardoor ongeschikt was voor zijn 
betrekking, zijnde dezen Raad ook overigens 
niet gebleken van zoodanige gedragingen of 
tekortkomingen van gedaagde, welke tot het 
aannemen van ongeschiktheid zouden moeten 
leiden; 

0. dat mitsdien het ontslagbesluit, als zijnde 
in elk geval in strijd met artikel 28 (nieuw) 
van meerbedoeld Ambtenarenreglement, te-

L. 1935. 

recht door het Ambtenarengerecht is nietig 
verklaard, zoodat deze uitspraak behoort te 
worden bevestigd; 

Recht doende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

Noot. Deze gronden luiden als volgt: 
0 . dat ter beoordeeling der vordering tot 

nietigverklaring van het beroepen besluit, 
allereerst dient te worden vastgesteld, welke 
algemeen verb indende voorschriften op het 
daarbij verleende ontslag toepasselijk zijn; 

0. dienaangaande dat tusschen partijen is 
onbetwist en door het Gerecht evenzeer wordt 
aangenomen, dat klager in zijn functie van 
gemeentegeneesheer, tevens belast met de 
armenpraktijk, ambtenaar was, in den zin der 
Ambtenarenwet 1929, in dienst van de ge
meente A.; 

0. dat door den Raad der gemeente A. op 
28 Augustus 1931 een reglement is vastgesteld, 
houdende bepalingen betreffende den rechts
toestand der ambtenaren in dienst der ge
meente A., welk reglement in werking is ge
treden op 1 September 1931, en bij raadsbesluit 
van 25 Juni 1934 is gewijzigd; 

0. dat het tweede lid van artikel 1 van voor
noemd reglement luidt: ,,Voor den ambtenaar 
omtrent wiens rechtstoestand bij of ingevolge 
de wet regelen zijn vastgesteld, is dit regle
ment slechts van toepassing, in zooverre bij of 
ingevolge · de wet die rechtstoestand niet is ge
regeld"; 

0. dat in verband met laatstvermelde be
paling en met het bepaalde in art. 125 der 
Ambtenarenwet 1929 de vraag rijst, die ver
weerder blijkbaar ontkennend beantwoordt, of 
de bepalingen van voornoemd ambtenaren
reglement betreffende ontslag, op klagers 
ambt van toepassing zijn, in aanmerking ge
nomen het voorschrift van art. 37 der Armen
wet en de instructie, die door verweerder Iaat
stelijk bij besluit van 8 Augustus 19 23 is vast
gesteld en mede bevat bepalingen betreffende 
het ontslag van den gemeentegeneesheer; 

0. dienaangaande dat blijkens klage1·s in
structie, dd. 8 Augustus 1923, zijn ambt wordt 
aangeduid als dat van gemeentegeneesheer, 
en voor dat ambt bij art. 2 der instructie als 
taak wordt voorgeschreven: 

a. het verleenen van genees-, heel-, verlos
en artsenijbereidkundige hulp aan de arm
lastigen, 

b. het verrichten van inentingen en herinen
tiugen, bedoeld in art. 18 der wet van 4 Dec. 
1872 (Stbl. 134), 

c. het verrichten van den doodschouw, be
doeld in art. 4, lid 4, der wet van 10 April 
1869 (Stbl. 65) voorzoover daartoe telkenjare 
aangewezen ; 

d . het dienen van advies aan Raad, Burge
meester en Wethouders en Burgemeester in 
zaken de volksgezondheid rakende, en het ver
richten der daartoe noodige onderzoekingen; 

0. dat alwo de taak van den gemeente
geneesheer der gemeente A. niet alleen omvat 
de armenpraktijk in die gemeente, doch boven
dien de werkzaamheden sub b, c en d in de 
voorafgaande overweging vermeld, terwijl een 
afzonderlijke aanstelling, een afwnderlijke 
instructie en een afzonderl ijke salarisregeling, 

9 
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voor de werkzaamheden sub a vermeld, de 
armenpraktijk, ontbreekt; 

0. dat derhalve het ambt van gemeente
geneesheer der gemeente A. als een ongedeeld 
ambt moet worden beschouwd, van welks taak 
de armenpraktijk een onderdeel vormt, en 
klager dienovereenkomstig dan ook in het ont
slagbesluit wordt genoemd gemeentegenees
heer, tevens belast met de armenpraktijk ; 

0. dat derhalve - in het midden gelaten 
of de bij art. 34 lid 1 sub 2° der Armenwet 
bedoelde instructie en het voorschrift van 
artikel 37 der Armenwet, geacht mogen wor
den het ontslag van een geneeskundige, door 
een gemeentebestuur uitsluitend belast met de 
armenpraktijk, volledig te regelen - zulks 
zeker niet het geval is ten opzichte van het 
ontslag van den gemeentegeneesheer der ge
meente A . ; 

0. dat de voor klager door verweerder vast
gestel de instructie dd. 8 Augustus 1923 betreft 
de volle bovenomschreven taak van den ge
meentegeneesheer, dus een breeder strekking 
beeft, dan de instructie, die in art. 34 lid 1 
sub 2° der Armenwet wordt bedoeld, en der
halve ook het ontslag van den gemeente-ge
neesheer in die instructie niet geacht kan 
worden ingevolge het voorschrift van art. 34 
der Armenwet te zijn geregeld, terwijl eenig 
ander wettelijk voorschrift, buiten de Ambte
narenwet 1929, aangaande het ontslag van een 
gemeentegeneesheer, als klager, ontbreekt; 

0. dat op grond van het hiervoren over
wogene moet worden aangenomen, dat de 
rechtstoestand van het ongedeelde ambt van 
gemeentegeneesheer der gemeente A., wat be
treft het ontslag, niet reeds volledig bij of 
ingevolge de wet is geregeld, en het Ambte
narenreglement der gemeente Amerongen, 
vastgesteld ingevolge het bepaalde bij art. 125, 
lid 2 der Ambtenarenwet 1929, ten deze van 
toepassing is naast de bepaling van art. 37 
der Armenwet en de voormelde Instructie, 
welke laatste ingevolge het bepaalde bij art. 
133, lid 2 der Ambtenarenwet 1929 van kracht 
is gebleven, témeer waar het laatste lid van 
art. 1 van het Ambtenarenreg lement der ge
meente Amerongen uitdrukkelijk de mogelijk
heid van het naast el kaar gel den van het 
Ambtenarenreglement en een bijzondere in
structie vaststelt; 

0. dat derhalve ten aanzien van het onge
vraagd eervol ontslag van klager moesten wor
den in acht genomen: 

a. de bepaling van art. 37 der Armenwet, 
omdat en voorzooverre klager als gemeente
geneesheer mede belast was met de armen
praktijk, welke bepal ing ten overvloede in 
art. 1 der instructie is overgenomen; 

b. de bepaling van art. 1 der instructie, 
tevens voorkomende in art. 28 (nieuw) lid 1 
van het ambtenarenreglement, volgens welke 
het ontslag wordt gegeven door den gemeente
raad; 

c. de bepaling van de artt. 27, 28, 30 en 31 
(nieuwe nummering) van het ambtenaren
reglement. 

(A.B.) 

16 Maart 1935. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Wet openbare vervoe1·middelen art. 4.) 

Autobusdiensten. 
Vergunning tot het voortzetten van een 

bestaanden autobusdienst mag slechts dàn 
worden geweigerd, indien bijzondere re
denen , bepaaldelijk zoodanige, welke zijn 
ontleend aan de geschiktheid van dengeen, 
aan wien de vergunning wordt overgedra
gen, zich daartegen verzetten. 

Wij WILHELMINA enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door de . V. Algemeene Transport On
derneming, te Utrecht, tegen de beschikking 
van Ged . Staten van Drenthe van 24 October 
1934, n°. 123, waarbij aan de Weduwe J . 
Keen, te Nieuw-Amsterdam, vergunning is 
verleend tot het in werking houden, voor 
zooveel het traject irr die provincie is ge
legen, van een autobusdienst tusschen Nieuw
Amsterdam en Groningen (op Zondag, Dins
dag en Vrijdag), en tegen de beschikking van 
Ged. Staten van Groningen van 29 November 
1934, La L, le Afdeeling, waarbij aan de 
Weduwe J. Keen Rzn. , geboren W. Jansen, 
vo01·noemd, voor wat de provincie Groningen 
betreft, vergunning is verleend tot het in 
werking brengen van den bovenomschreven 
autobusdienst; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Februari 1935, n°. 109; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Waterstaat a . i. van 14 
Maart 1935, n°. 481, Afdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen; 

0. dat Ged. Staten van Drenthe bij hun 
besluit van 24 October 1934, n°. 123 (Prov. 
blad n° . 60) aan de Weduwe J. Keen, te 
Nieuw-Amsterdam, onder een 6-tal voorwaar
den vergunning hebben verleend tot het in 
werking houden van den autobusdienst 
Nieuw-Amsterdam- Erica-Zuidbarge-Noord
barge-Emmen-Odoorn-Borger-Rolde-As
sen-Vries-Groningen (op Zondag, Dinsdag 
en Vrijdag) voor zoover in de provincie 
Drenthe gelegen, daarbij overwegende, dat de 
aanvraagster het ondenverpelijke verzoek heeft 
gedaan, omdat haar echtgenoot J. Keen bij 
een ongeval om het leven is gekomen en zij 
den autobusdienst wil blijven exploiteeren op 
de wijze, als door haar echtgenoot gedaan; dat, 
aangezien het verzoek strekt om een bestaan
den autobusdienst te mogen voortzetten, ter
men bestaan daaraan te voldoen; 

dat Ged. Staten van Groningen bij hun be
slui t van 29 November 1934, La L., le Afdee
ling, aan de Weduwe J. Keen Rzn., geboren 
W. Jansen, te ieuw-Amsterdam, gemeente 
Emmen, voor zoover de provincie Groningen 
betreft onder een aantal voorwaarden tot 
wedero

0

pzegging toe vergunning hebben ver
leend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst 1 ieuw-Amsterdam- Assen-Vries 
-de Punt-Groningen vice versa, op Zondag, 
Dinsdag en Vrijdag, onder bepaling, dat de 
dienst op eiken Zondag, Dinsdag en Vrijdag 
éénmaal vice versa wordt uitgeoefend en dat 
op het gebied der provincie Groningen geen 
personen worden opgenomen op den rit naar 
Groningen en geen personen worden uitge-
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]aten op den rit van daar, daarbij overwegen
de , dat aan wijlen den echtgenoot van de 
verzoekster eene gelijke vergunn ing als de ge
vraagde was verleend; dat door den autobus
dienst, zooals hij werd uitgeoefend, de eischen 
van het verkeer werden gediend; dat het ver
zoek, hetwelk voortzetting van den vervallen 
autobusdienst betreft, derhalve voor inwilli 
ging vatbaar is; 

dat tegen deze besluiten de . V. Alge-
meene Transport Onderneming, gevestigd te 
Utrecht, bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat zij overeenkomstig art ikel 2 
der Wet Openbare Vervoermiddelen bij de col
leges van Ged. Staten van Drenthe en Gro
ningen schriftelijk de bezwaren, welke bij haar 
tegen het verleenen der vergunning zijn gere
zen, heeft uiteengezet; dat niettemin met ter
zijdestelling dezer bezwaren de vergunning 
verleend is; dat zij zich hierbij niet kan neer
leggen; 

0. dat het hier niet betreft het verleenen 
van · eene vergunning voor het in werking 
brengen van een nieuwen autobusdienst, doch 
slechts voor het voortzetten van een bestaan
den autohusdienst door de weduwe van don 
oorspronkelijken vergunninghouder; 

dat in een dergelijk geval, waarin het in 
wezen de overdracht van eene vergunning be
treft, deze overdracht slechts dàn moet worden 
geweigerd, indien bijzondere redenen, bepaal 
delijk zoodanige, welke zijn ontl eend aan de 
geschiktheid van dengeen, aan wien de ver
gunning wordt overgedragen, zich daartegen 
verzetten; 

dat niet is aangetoond , dat bij de weduwe 
J. Keen de uitoefening van den dienst niet 
in goede handen zou zijn en deze onderneem
ster niet op juiste wijze van de vergunning 
zou gebrnik maken; 

dat dus de overdracht geene bezwaren ont
moet; 

Gezien de vVet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(B.) 

16 Maart 1935. KONINKLIJK BESLUI'l'. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 17.) 

B. en W. kunnen niet uit eigen hoofde 
van een besluit van Ged. Staten in beroep 
komen, doch zij zijn hiertoe alleen ge
rechtigd, hetzij na speciale machtiging 
van den Raad, hetzij krachtens opdracht 
van dit college ingevolge art. 212, 3e lid 
gemeentewet. Een zoodanige opdracht kan 
de Raad niet aan B. en W. geven, vóór
dat hij h eeft ke nnisgenomen van het bo
sluit van Ged. Staten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
B esch ikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Hoogeveen 
tegen het besluit van Ged. Staten van Drenthe 
van 12 September 1934, n°. 21, waarbij met 
vernietiging van het besluit van den raad der 
gemeente Hoogeveen van 15 Maart 1934, is 
bepaald, dat de door het bestuur der School
vereeniging "Noord en Omstreken", gevestigd 

te Noord, gemeente Hoogeveen, overeenkom
stig art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 ge
vraagde medewerking voor de stichting van 
eene bijwndere lagere school te Noordsche 
Schut, aldaar, alsnog behoort te worden ver
leend; 

1Jen Raad van State, Afdeel i ng \<Oor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 12 December 1934, n°. 642 en 20 Fe
bruari 1935, n°. 642 (1934) 24; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 Maart 1935, n°. 3533, afd. L. 0.; 

0 . dat art. 17 der Lager-Onderwijswet 1920 
het recht van hooger beroep toekent aan ieder, 
die belang heeft bij de vernietiging of ver
betering van een krachtens deze wet door 
Ged. Staten genomen besluit; 

dat belang daarbij is te verstaan in den zin 
van eigen, persoonlijk belang; 

dat B. en \V. niet geacht kunnen worden 
bij de vernietiging of verbetering van de be
streden beslissing van Ged. Staten wodanig 
belang te hebben; 

dat B. en W . van Hoogeveen derhalve niet 
uit eigen hoofde van bet besluit van Ged. 
Staten van Drenthe in beroep konden komen, 
doch dat zij hiertoe alleen gerechtigd wuden 
zijn, hetzij na speciale machtiging van den 
raad, hetzij krachtens opdracht van dit col
lege ingevolge art. 212, 3e lid, der gemeente
wet· 

d~t de raad in het onderwerpelijke geval 
nu wel in zijne openbare vergadering vau 15 
Juni 1934 B. en W. heeft gemachtigd ter 
zake voormeld bij Ons in beroep te gaan, voor 
het geval dit door de uitspraak van Ged. 
Staten noodig mocht zijn, doch dat het den 
raad niet vrijstond de beoordeel ing van de 
wenschelijkheid van het instellen van beroep 
aan B. en W. te delegeeren, tenvijl ook van 
eene opdracht ingevolge art. 212, 3e lid, der 
gemeentewet niet is gebleken; 

dat wanneer de raad met zijne voormelde 
opdracht mocht hebben bedoeld, dat B. en W. 
hunne bezwaren tegen de beslissing van Ged. 
Staten bij de Kroon zouden kunnen inbrengen, 
wanneer de raad in het ongel ijk werd gesteld, 
onverschillig op welke overwegingen de be
slissing van Ged. Staten zou steunen, het ge
ven van eene dergelijke opdracht aan het 
college van B. en W. den gemeenteraad even
min vrijstond; 

dat immers uit art. 17, le lid, der Lager
Onderwijswet 1920, waarbij aan ieder, die be
lang heeft bij de vernietiging of verbetering 
van een krachtens deze wet door Ged. Staten 
genomen besluit, de bevoegdheid wordt ge
geven daarvan bij Ons in hooger beroep te 
komen, reeds moet volgen, dat eene opdracht 
tot het instellen van een dergelijk beroep door 
den gemeenteraad niet aan B. en W. kan 
worden gegeven, vóórdat hij heeft kennis ge
nomen van het besluit van Ged. Staten; 

dat in dit verband ook valt te wijzen op 
het 2e lid van de genoemde wetsbepaling, vol
gens welke het beroep moet worden inge teld 
binnen dertig vrije dagen, te rekenen van den 
dag, waarop het besluit openbaar gemaakt of 
den belanghebbende toegewnden is; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
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B. en W. van Hoogeveen niet-ontvankelijk 
te verklaren in hun beroep. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

16 Maart 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 28 j 0 art. 
38.) 

Aan geen wetsbepaling ka n de bevoegd
h eid worden ontleend, de op de te ldagen 
als werkelijke school gaand bekend staande 
kinderen niet ten volle t.ot het leerlingen
tal mede te tellen (i.c. betrof het geschi l 
h et a l of niet medetellen op een teldag 
van als z.g. schippers- of marskramers
kinderen beschouwde kinderen). H et aan 
een onderwijzeres wegens daling van het 
leer] ingenta l verleend ontslag is derhalve 
in strijd met de wet. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. en W. van Oldehove, daartoe handelende 
ter uitvoering van een besluit van den raad 
dier gemeente van 24 September 1934, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Groningen, 
van 29 Augustus 1934, Letter G, 3e afdeeling, 
waarbij, met gegrondverklaring van het bij 
di t college ingestelde beroep van Mejuffrouw 
M. A. Meijer , het besluit van den raad der 
gemeente Oldehove van 27 December 1933, 
N°. 353, waarbij haar met ingang van 1 Ja
nuari 1934 eervol ontslag is verleend a ls on
derwijzeres aan de openbare lagere school te 
Kommerzijl is vernietigd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 23 Januari 1935, N°. 51, en 27 F ebruari 
1935, N°. 51/29; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
13 Maart 1935, N°. 3703, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Oldehove in 
zijne vergadering van 27 December 1933 aan 
Maria Adriaantje Meijer met ingang van 1 
Januari 1934 eervol ontslag heeft verleend 
a ls onderwijzeres aan de openbare lagere school 
te Kommerzijl, uit overweging, dat art. 28, 
le lid , der Lager-Onderwijswet 1920, woals 
dat artikel ingevolge art. XIII van de Wet 
van 30 December 1932, S. 689, tot en met 31 
Decembe r 1937 moet worden g e le zen, een aan 4 

tal leerlingen van 35 vereischt om het bij
staan van het Hoofd der School door ten 
minste één onderwijzer te motiveeren ; dat de 
school voor gewoon lager onderwijs te Kom
merzijl gedurende het jaar 1933 is bewcht 
door gemiddeld minder dan 35 leerlingen, op 
grond van de berekening, bedoeld in art. 28, 
6e lid, der Lager-Onderwijswet 1920, met in
achtneming van de missive van het Rijks
schooltoezicht Lager Onderwijs, inspectie Zuid
horn, van 14 September 1933 betreffende de 
telling van tijdelijk aanwezi ge schippers- en 
kramerskinderen op 16 September en 16 De
cember 1933 ; dat de gemeente geen gebru ik 
kan maken van de gunstige bepaling van art. 
XIV van de Wet van 30 December 1932, S. 

689, omdat het aantal leerlingen, dat de voor
noemde school op 1 J anuari 1933 bewcht, 
meer· bedroeg dan 35; 

dat, nadat Mejuffrouw M . A. Meijer van 
dit besluit bij Ged. Staten van Groningen in 
beroep was gekomen, dit college bij besluit 
van 29 Augustus 1934, Letter G, 3e afdeeling, 
met gegrondverklaring van het ingestelde be
roep, het bestreden besluit heeft vernietigd, 
uit overweging, dat de appellante heeft aan
gevoerd, dat haar ontslag is verleend wegens 
daling van de schoolbevolk ing; dat de zaak 
aldus echter niet in het juiste licht is bezien, 
aangezien het leerlingenaantal slechts tijdelijk 
is gedaald ten gevolge van den verhoogden 
toelatingsleeftijd, hetgeen kan blijken uit het 
toekomsti ge aantal leerlingen ; dat toch de 
nieuwe cursus, welke met 1 Mei 1934 aan
vangt, ten minste 44 leerl ingen zal tellen, 
zoodat niet gesproken kan worden van een 
terugloopen van het leerl ingenaantal ; dat 
B. en W. daartegen hebben opgemei·kt, dat de 
school te Kommerzijl per 16 Maart, 16 Juni, 
16 Septembei· en 16 December 1933 werd be
wcht door respectievelijk 36, 35, 34, 51 (waar
onder 1.51 schipperskind) en 33 lee rlingen, 
derhalve over 1933 door een gem iddelde van 
34.6 leerling; dat onder de 35 leerlingen, die 
op 16 Juni 1933 de schoolbevolking uitmaak
ten, 4 kinderen van H. van der Zwaag be
grepen waren; dat de genoemde H. van der 
Zwaag reeds vóór 16 Juni 1933 in de ge
meente aanwezig was; dat de teil ing van 4 
schipperskinderen (de kinderen van den ge
noemden H. van der Zwaag) over het tijdvak 
van 16 Juni tot en met 15 September 1933 
heeft plaats gehad op grond van de volgende 
berekeningen: 

a. tijdvak van 16 Juni tot en met 30 Juni 
- totaal aantal schooldagen voor 4 leer
lingen 44; 

1 schipperskind 
1 

(F. v. d. Zwaag) 
(H. v. d. Zwaag) 
(E. v.d. Zwaag) 
(J. v. d. Zwaag) 

0 schoold. 
10 

1 11 
1 11 

4 schipperskinderen 32 schoold. 

b. tijdvak van 1 Juli tot en met 31 Juli 
1933 - totaal aantal schooldagen voor 
4 leerlingen 80; 

1 schipperskind (F. v. d. Zwaag) 12 schoold. 
1 (E. v. d. Zwaag) 6 
1 (J. v. d. Zwaag) 5 
1 (H. v. d. Zwaag) 19 

4 schipperskinderen 42 schoold. 
c. tijdvak 1 Augustus t.ot en met 31 Augus

tus 1933 - totaal aantal schooldagen 
voor 4 leerlingen 28; 

De vier schipperskinderen (F. v. d. Zwaag, 
E. v. d. Zwaag, J . v. d. Zwaag en H. v. d. 
Zwaag) geen schooldagen; 

d. tijdvak 1 September tot en met 15 Sep
temher 1933 - totaal aantal schoolda
gen voor 4 leerlingen 44; 

De vier sch ipperskinderen (F. v. d. Zwaag. 
E. v. d. Zwaag, J. v. d. Zwaag en H. v. d. 
Zwaag) geen schooldagen; 

dat het totaal aantal schooldagen, dat dfJ 
4 schipperskinderen de school hadden kunnen 
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beweken, 196 bedraagt, dat die kinderen op 
74 dagen de school werkelijk hebben bewcht; 
dat van die kinderen voor de berekening van 
het aantal leerlingen op 16 September 1933 
derhalve mochten modetellen 74/196 X 4 = 
1,51 kind; dat nà 1 Augustus 1933 geen der 
4 kinderen van Van der Zwaag, die vermoede-
1 ijk eind December 1933 uit de gemeente is 
vertrokken, de scnool weer ÎlE-,-ben bezocht; 
dat het zeer ongeregelde scho<,Jbozoek, blij
kens aan hen door den behandelenden genees
heer verstrekte inlichtingen, voornamelijk aan 
ziekte moet worden toegeschreven; dat van 1-
15 Augustus 1933 aan de school vacantie werd 
gegeven; dat de genoemde 4 kinderen als 
schipperskinderen zijn aangemerkt; dat het 
hier een gezin betreft, verblijvende in een 
woonschip en gedomicilieerd in de gemeente 
Emmen, dat dit gezin in de grootste· drukte 
van het landbouwbedrijf voor ± 8 à 12 weken 
bij een der landbouwers in de gemeente werkt; 
dat het gezin uit de gemeente Oldehove meest
a l vertrekt naar de veenkoloniën voor het 
rooien van aardappelen en in de wintermaan
den veelal in de gemeente Emmen vertoeft, 
a lwaar met verkoop van galanteriën langs 
de huizen wordt getracht in het levensonder
houd te voorzien; dat B, en W. in een nader 
schrijven nog hebben medegedeeld, dat Van 
der Zwaag in hunne gemeente uitsluitend in 
het landbouwbedrijf werkzaam is; dat het ver
trek uit de gemeente is vertraagd door op
name van Van der Zwaag en zijne vrouw in 
een ziekenhuis te Groningen; dat de reden, 
dat de kinderen nà 1 Augustus niet meer ter 
school zijn geweest, ui tslui tend moet worden 
gewcht in ontbrekend toezicht der ouders; dat 
de zorg voor de kinderen tijdens het verblijf 
in het· ziekenhuis, tijdelijk was toevertrouwd 
aan de oudste twee zoons, die zich om het 
school gaan der jongere broertjes en zusjes niet 
hebben bekommerd; dat Van der Zwaag reeds 
sedert jaren m de gemeente Oldehove komt 
werken; dat B. en W. voorts nog hebben ver
wezen naar een in afschrift overgelegd schrij
ven van den Chef-veldwachter in de gemeente 
Emmen van 2 Mei 1934, waarin wordt mede
gedeeld, dat Van der Zwaag bij den voor
jaarsdag alsook in den herfst, zoo hij daartoe 
ten minste de kans heeft, veelal in den land
bouw werkzaam is en bij den winterdag vrij 
geregeld met galanteriën vent; dat naar de 
meening van Geel. Staten is komen vast te 
staan, dat Van der Zwaag zijn hoofdbestaan 
zoekt en vindt in het verrichten van land
bouwwerkzaamheden, wodat moet worden aan
genomen, dat hij - in elk geval gedurende 
den tijd, dat hij in de gemeente Oldehove 
heeft vertoefd - het beroep van landarbeider 
uitoefent; dat de onmstandigheid, dat hij 
in een woonschip pleegt te wonen, hierin geen 
verandering brengt; dat de aan de Inspec
teurs van het lager onderwijs gerichte aan
schrijving van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen dd. 22 Augustus 
1933, N°. 12894, Afdeeling L. 0. ]',, omtrent 
het tellen van tijdelijk aanwezige schippers
en kramerskinderen - ter uitvoering waarvan 
de in het raadsbesluit aangehaalde missive 
van den Inspecteur van het lager onderwijs in 
de inspectie Zuidhorn klaarblijkelijk aan het 
gemeente bestuur is toegewnden - in casu 

derhalve niet van toepassing is; dat de in 
"School en \Vet" van 16 April 1934 bekend 
gemaakte aanschrijving van Onzen Minister 
van Onde1·wijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Maart 1934 omtrent het tellen van leerlin
gen, di e wegens ziekte of om andere redenen 
geruimen tijd de school niet beweken - ge
steld dat zij overigens van toepass ing zoude 
zijn geweest - eveneens, in verband met haren 
datum, buiten beschouwing behoort te worden 
gelaten; dat de meergenoemde vier kinderen 
van Van der Zwaag op 16 Juni 1933 als wer
kelijk schoolgaande bekend stonden en der
halve van de schoolbevolking deel uitmaak
ten; dat deze kinderen, ook daarna , tot 1 
Augustus 1933, vrij geregeld de school be
zochten; dat van 1- 15 Augustus 1933 vacantie 
werd gegeven; dat de school nà 15 Augustus 
1933 niet weder is bezocht ; dat echter geens
zins is gebleken, dat de kinderen de school nà 
15 Augustus niet weder wuden bewaken; dat 
integendeel mag worden aangenomen, dat zij 
- in elk geval tot en met 16 September 1933 
- verhinderd waren de school te bezoeken; 
dat immers op of omstreeks 18 Augustus 1933 
door den plaatselijken geneesheer in het gezin 
van Van der Zwaag de besmettelijke ziekte 
typhus werd geconstateerd, welke ziekte zich 
achtereenvolgens bij zes leden van het gezin 
(de ouders en vier der oudere kinderen) heeft 
voorgedaan en met eene opname in een zie
kenhuis te Groningen gepaard is gegaan; dat 
onder die omstandigheden moet worden aan
genomen, dat de eerstgenoemde vier kinderen 
op 16 September 1933 - volgens de toen 
gangbare uitlegging van art. 28, 6e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, als werkelijk school
gaande bekend stonden; dat het aantal kinde
ren, dat op 16 September 1933 als werkelijk 
schoolgaande bekend stond, derhalve 37 be
droeg (34.51-1.51+4); dat, waar volgens de 
opgave van B. en W. het aantal kinderen, 
dat op 16 Maart, 16 Juni en 16 December 
1933 als werkelijk schoolgaande bekend stond , 
respectievelijk 36, 35 en 33 bedroeg, het ge
middelde aantal dusdanige kinderen over 1933 
het 1/4 van 141 of 35¼ bedroeg; dat in ver
band met deze uitkomst, het niet noodig is 
na te gaan, of de meergenoemde vier kinderen, 
die vermoedelijk eerst in de tweede helft van 
December 1933 uit de gemeente zijn vertrok
ken, op 16 Dec. 1933 nog a ls werkelijk school
gaande bekend stonden ; dat toch ingevolge 
art. 28, le lid der Lager-Onderwijswet 1920, 
zooals dat artikel tot 31 December 1937 luidt, 
het hoofd wordt bijgestaan door één onder
wijzer, wodra het aantal leerlingen 35 be
draagt; dat, waar het aantal leer] ingen, be
rekend op de in het 6e lid van art. 28 der 
wet aangegeven wijze, over 1933, gelijk hier
voor is aangegeven, 35¼ bedroeg, aan de ap
pellante derhalve ten onrechte met inga ng van 
1 Januari 1934 uit hare betrekking van onder
wijzeres ontslag is verleend; 

dat van deze beslissing de raad van Olde
hove bij Ons in beroep is gekomen, aanvoeren
de, dat uit het overgelegde afschrift der in
lichtingen van den Chef-veldwachter te Em
men, dd. 2 Mei 1934, blijkt, dat de familie 
Van der Zwaag, wier kinderen in geding zijn, 
zich gedurende de maanden van haar verblijf 
in de gemeente van domicilie met marskrame-
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rij bezig houdt en alleen gedurende den voor
jaartijd en de herfstmaanden - als er in het 
boerenbedrijf meestal ruim geld te verdienen 
is - met landarbeid de inkomsten tracht te 
vermeerderen; dat blijkens het mede overge
legd afschrift van een aan Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ge
richt schrijven dd. 25 September 1933 en het 
desbetreffende antwoord van Onzen genoemden 
Minister dd. 21 December 1933, N°. 15447, 
.Afdeeling L. 0. F., het oordeel niet I icht
vaardig was en het besluit in overeenstemming 
was met de aanwijzing van Onzen Minister 
voornoemd; weshalve hij heeft verzocht, met 
vern ietiging van het bestreden besluit van 
Ged. Staten, het bovenvermelde raadsbesluit 
in kracht te herstellen; 

0 . dat art. 28, lste lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, woals deze bepaling ingevolge 
de wet van 30 December 1932, S. 689, tot 31 
December 1937 wordt gelezen, voorschrij ft, dat 
aan elke school voor gewoon lager onderwijs 
het hoofd wordt bijgestaan door ten minste 
Mu onderwijzer, wodra het aantal leerlingen 
vijf en dertig bedraagt, terwijl , naar art. 28, 
6e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 bepaalt, 
bij de toepassing van dit artikel tot grond
slag moet worden genomen het gem iddelde 
getal kinderen, bernkend naar het aantal, dat 
op 16 Maart, 16 Juni, 16 September en 16 
December van het onmiddellij k voorafgaande 
kalenderjaar als werkelij k schoolgaande be
kend stond; 

dat blijkens het ambtsbericht van den In
specteur van het Lager Onderwijs in de inspec
t ie Zuidhorn het aantal der leerlingen, die op 
de voormelde tel dagen de bovenvermelde school 
bewchten, onderscheidenlijk 36, 35, 37 en 33 
heeft bedragen, daarbij op 16 September 1933 
medegerekend de vier kinderen van H. van 
der Zwaag, zoodat het gemiddelde aantal kin
deren op 35¼ moet worden gesteld; 

dat het gemeentebestuur van Oldehove nu 
wel een gemiddeld getal van minder dan 35 
kinderen heeft aangenomen, door op 16 Sep
tember 1933 de bovenvermelde kinderen Van 
der Zwaag niet ten volle mede te tellen, doch 
slechts in evenredigheid tot de schooldagen 
van het voorafgaande kwartaal, waarop zij 
de school hebben bezocht, zu lks in verband 
met de omstandigheid, dat zij als wogenaamde 
schi ppers- of marskramerskinderen zouden 
moeten worden beschouwd in den zin van de 
circulaire dd. 22 Augustus 1933, N° . 12894, 
Afdeel ing L. 0. F., van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de 
Inspecteurs van het L ager Onderwijs, doch ten 
onrechte; 

dat toch, daargelaten nog, dat blijkens het 
ambtsbericht van den Hoofdinspecteur van het 
Lager Onderwijs in de 3e Hoofdinspectie hier 
bezwaarlijk van sch ippers- of marskramerskin
deren in den bovenbedoelden zin ka n worden 
gesproken, aangezien H. van der Zwaag al 
sinds jaren gedurende het zomerhalfjaar te 
K ommerzijl als landarbeider werkzaam is, ter
wijl hij gedurende het winterhalfjaar, wanneer 
hij met kramerijen vent, met zijn woonschuit 
cene vaste ligplaats heeft te Emmen, noch aan 
art 28, 6e lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
noch aan eenige andere wetsbepal ing de be
voegdheid kan worden ontleend, de op de voor-

melcle teldagen als werkelijk schoolgaande be
kend staande kinderen niet ten volle tot het 
leerlingental mede te tell en; 

dat derhalvel nu blij kens het hiervoren over
wogene de onaerwijzeres van bijstand, aan de 
bovenvermelde school , Mejuffrouw M . A. 
Meijer, op 1 Januari 1934 geensz ins boven
tallig was, doch als verplichte onderwijzeres 
in den zin van art. 28, l ste lid, rler wet moet 
worden aangemerkt, het aan haar met ingang 
van dezen datum verleende ontslag, wegens 
opheffing van hare betrekking, in strijd is 
met de wet; 

dat mitsdien het bestreden besluit van Ged. 
Staten van Groningen behoort te worden ge
handhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijwet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

16 Maart 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 17.) 

Een nieuw opgelegde voorwaarde, inge
volge welke de inrichting geheel zou moe
ten worden gewijzigd, gaat te ver, daar 
zij feitelijk neerkomt op eene intrekking 
van de oorspronkelijke vergunning, niet
tegenstaande de aan die vergunning ver
bonden voorwaarden zijn nageleefd, en op 
vervanging van deze vergunning door een 
geheel nieuwe. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Schietvereeniging "Tyr" te 
Lunteren, gemeente Ede, tegen het besluit 
van B. en \V. dier gemeente van 1 Augustus 
1934, n°. 12, waarbij nieuwe voorwaarden zijn 
verbonden aan de bij besluit van 22 Apri l 1922, 
n°. 85, aan voornoemd Bestuur en zijne recht
verkrijgenden verleende vergunning tot op
richting van een schietbaan op het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Lunteren, sectie 
B. n°. 792, plaatselijk gemerkt "De Goud
berg"; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
27 Februari 1935, n°. 111 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 12 Maart 1935, n°. 147H, 
Afd. Arbeid; 

0. dat B. en W. van Ede bij hun evenver
meld besluit, met toepassing van art. 17 der 
Hinderwet aan het Bestuur der Schietver
eenig ing "Tyr" te Lunteren, met betrekking 
tot de bij besluit van hun college van 22 April 
1922, n° . 85, aan het genoemde bestuur en 
zijne rechtverkrijgenden verleende vergunning 
tot het oprichten van een schietbaan op het 
perceel , kadastraal bekend gemeente Lunte
ren, sectie B. n°. 792, plaatselijk gemerkt "De 
Goudberg", eene n ieuwe zesde voorwaarde 
hebben opgelegd, u it overwegi ng, dat het 
noodzakelijk is, dat de vergunning tot op
richting van een sch ietbaan bij hun besluit 
van 22 April 1922, n° . 85, verleend aan het 
Bestuur van de Schietvereeniging "Tyr" te 
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Lunteren en zijne rechtverkrijgenden, aange
vuld warde met eenige nieuwe voorwaarden; 
dat toch de bestaande voorwaarden -geen vol
doende waarborgen bieden voor de veiligheid 
der omgeving van de schietbaan en voor het 
bedieningspersoneel in de waarnemingspost; 

dat van dit besluit het Bestuur van de 
schietvereeniging "Tyr" bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat de bovenvermelde 
vereeniging van de bedoelde baan sinds 1922 
heeft gebruik gemaakt en zich strikt aan de 
voorschriften van het vergunningsbesluit heeft 
gehouden; dat niet alleen de gemelde Ver
eeniging, maar ook de Bijzondere Vrijwillige 
Land torm en de Burgerwacht daar oefeningen 
houden en bij die gelegenheden meermalen 
door de betrokken autoriteiten is te kennen 
gegeven, dat deze baan voor het doel voor
treffelijk is en dat alle gevaar of hinder voor 
derden is uitgesloten; dat de bepalingen van 
de nieuw opgelegde voorwaarde zoo bezwarend 
zijn en de voldoening daaraan zoovele kosten 
zoude medebrêngen, dat de baan zou moeten 
worden prijs gegeven, tot schade van al de 
corporat ies (de Schietvereeniging, de Bijzon
dere Vrijwillige Landstorm en de Burger
wacht), die daarvan tot dusver gebruik hebben 
gemaakt, ongeacht nog de mogelijkheid, dat 
de eigenares van het terrein de daarop aan 
te brengen werken niet zou toestaan; dat de 
appellant die, gedurende 12 jaar van deze 
baan heeft gebruik gemaakt, op goede gron
den vermeent, dat er niet eenig gevaar be
staat noch voor de omgeving, omdat de ko
gels in deze diepe ingraving niet anders dan 
in het zand kunnen smoren, noch voor den 
waarnemingspost, die zelfs beter van veilig
heid is verzekera bij den bestaanden toestand, 
omdat de schutter vrij uitzicht heeft op de 
schijf en de omgeving, dan wanneer de in de 
voorwaarden gestelde werken zouden zijn uit
gevoerd, in welk geval juist het onverwacht 
zich plaatsen voor de schijf grnote gevaren 
medebrengt; dat dan ook steeds ,door alle 
deskundigen, officieren en scherpschutters, 
deze baan wegens afwezigheid van alle gevaar 
om strijd is geprezen en geconstateerd dat het 
het schieten in vrije, doch geheel afgesloten 
ruimte beter en solider geoefendheid mee
brengt, dan op een door poorten afgesloten 
baan; dat hij dan ook ten zeerste betreurt, 
dat in deze t ijd , nu alle vereenigingen moeten 
worstelen met de geldm iddelen, eischen wor
den gesteld, die het doel der vereeniging, het
welk met het algemeen belang strookt, buiten 
werking stelt; dat het toch in de bedoeling 
van de Regeering ligt om welgezinde burgers 
met schieten vertrouwd te maken, maar dat 
tegen deze bedoeling wordt ingegaan, als het 
beoefenen van deze sport door het stellen van 
vergedreven en naar het gevoelen van hem, 
appellant-, onnoodige eischen wordt onmogelijk 
gemaakt; 

0 . dat, blijkens de overgelegde stukken, in
gevolge de door B. en W. nieuw opgell:lgde 
voorwaarde.,_ de inrichtir::g, waarvoor bij be
slui t van tl . en W . van Ede van 22 April 
1922, n°. 85, vergunning is verleend, geheel 
zou moeten worden gewijzigd en daarvan al
leen de waarnemingspost zou kunnen worden 
behouden; 

dat derhalve deze voorwaarde te ver gaat 

en niet met de Hinderwet in overeenstemming 
is te achten, daar zij feitelijk neerkomt op 
eene intrekking van de oorspronkelij ke ver
gunning, niettegenstaande de aan die vergun
ning verbonden voorwaarden zijn nageleefd 
en op vervanging van deze vergunning door 
een geheel nieuwe; 

dat het bestreden besluit mitsdien niet kan 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Hinderwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
met gegrond verklaring van het ingestelde 

beroep, het besluit van B. en W. van Ede 
van 1 Augustus 1934, n°. 12 te vernietigen . 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. (A. B.) 

18 Maart 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 461; Jachtwet 1923 art. 
44. ) 

In art. 461 Sr. moet onder grond wor
den verstaan elk min of meer open ter
rein daartoe behoort ook een brug. 

Rèq. vermoedde bij het overschrijden van 
de brug geen enkel strafbaar feit, hij was 
op weg naar zijn woning, waartoe hij 
kennelijk niet noodzakelijk de brug be
hoefde over te gaan; onder die omstan
digheden kon de kantoor. bes! issen, dat 
req. [belastingambtenaar] niet aan zijn 
ambtel ijke betrekkingen het recht kon ont
leenen in strijd met het verbod de brug te 
betreden. 

Al zegt art. 44 der J achtwet 1923 niet 
uitdrukkelijk, dat de daar bedoelde op
sporingsambtenaren alléén toegang tot alle 
gronden hebben, wanneer zij zich daar 
bevinden met het doel overtredingen te 
constateeren, mag daaruit niet worden af
geleid, dat ieder dier ambtenaren met 
miskenning van het recht van den recht
hebbende onder a l Ie omstandigheden tot 
all e gronden, waarvan de toegang ver
boden is, toegang zouden hebben. 

Op het beroep van J. F . B., assistent bij de 
directe belastingen, requirant van cassatie 
tegen een mondeling vonnis van het Kanton
gerecht te Groen lo van 20 Nov. 1934, waarbij 
hij terzake van "zonder daartoe gerechtigd te 
zijn over eens anders grond, waarvan de toe
gang op een voor hem blijkbare wijze door den 
rechthebbende is verboden, loopen", met toe
passing van de artt. 23 en 461 Sr., is veroor
deeld tot betaling van een geldboete van drie 
gul den en drie dagen vervangende hechtenis; 
(Gepleit door Mr. C. R. C. Wijckerheld Bis
dom). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op de middel en van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: 

I . S. en/of v. t. van de artt. 1 en 461 Sr., 
338, 339, 350, 351, 352, 358, 359 en 398 Sv., 
door ua het telastegelegde feit bewezen te ver
klaren, dit een strafbaar feit te achten en aan 
verdachte deswege straf op te leggen, - ten 
onrechte, daar het telastegelegde en bewezen 
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verklaarde feit niet strafbaar is uit kracht van 
eenige wettelijke strafbepaling, zijnde in het 
bijwnder onder "grond" in art. 461 Sr. een 
brug niet begrepen, terwij I het vonnis, voor
zoover daarin bewezen verklaard is en straf
baar is geacht, het, door het loopen over de 
brug, middellijk betreden van de daaronder 
stroomende rivier, bovendien n iet, althans niet 
voldoende, met redenen is omkleed; 

II. S. en/of v. t. van de artt. 461 Sr., 142, 
350, 351, 352, 358, 359, 398 Sv., 43 en 44 der 
Jachtwet 1923, 190 der Algemeene Wet van 
26 Augustus 1822 S. 38 over de heffing der 
rechten van in-, uit- en doorvoer en van de 
accijnzen, a lsmede van het tonnengeld der 
zeeschepen, zooals deze wet na herhaal de wij
zigingen thans luidt, door op het uitdrukkelijk 
voorgedragen verweer van verdachte dat hij, 
omdat hij op surveillance was in zake belas
tingovertredingen, over de brug mocht loopen, 
te beslissen op de gronden in het vonnis ver
meld, dat het telastegelegde feit strafbaar was, 
onder meer op grond, dat verdach te n iet ook 
dan wanneer, zooals in dezen het geval was, 
geen enkel strafbaar feit wordt geconstateerd 
of vermoed, doch slechts de mogelijkheid daar
van bestaat, in de uitoefening zijner functie als 
belastingambtenaar zou zijn, - ten onrechte, 
daar verdachte aan de artt. 43 en 44 der 
Jachtwet 1923 de bevoegdheid ontleende alle 
gronden te betreden, en daar verdachte deze 
bevoegdheid althans had, wanneer hij ten tijde 
van het plegen van het telastegelegde feit op 
surveillance was in zake belastingovertredin
gen, zijnde de door den Kantonrechter aange
voerde grond voor zijn oordeel, dat verdachte 
niet was in de uitoefening van zijn functie a ls 
belastingambtenaar onjuist en met de aange
haalde artikelen in strijd; 

Q. dat, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld ten laste van den requirant is 
bewezen verklaard, dat hij in de gemeente 
Borculo op 8 Augustus 1934 des voormiddags 
zonder daartoe gerechtigd te zijn, heeft ge
loopen over een brug, toebehoorende aan die 
gemeente, gelegen in den openbaren weg bij 
het gemeentehuis, over de rivier de Berkel, 
van welke brug, in verband met daaraan ver
richte werkzaamheden, de toegang op een 
voor hem blijkbare wijze door het gemeente
bestuur van Borculo was verboden, door aan 
beide zijden van die brug geplaatste borden 
met het opschrift "verboden toegang" ; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat art. 461 Sr., in tegenstelling met het 

vori ge artikel , hetwelk de bescherming van 
het gewas tegen het loopen op grond op het 
oog heeft, kennelijk bedoelt den rechthebbende 
op een terrein tegen het buiten zijn wil op dat 
terrein komen te beschermen; dat dan ook in 
dit art. 461 onder grond moet worden verstaan 
elk min of meer open terrein; dat niet kan 
worden ingezien, dat een brug, welke immers 
strekt om terreinen te verbinden en daarmede 
een geheel uitmaakt, hiertoe niet wu behoo
ren · 

o'. omtrent het tweede middel : 
dat, blijkens de aanteekening van het mon

deling vonnis van den Kantonrechter, deze 
ten aanzien van de door requirant uithoofde 
van zijn ambtelijke betrekking beweerde be
voegdheid om de brug niettegenstaande het 

verbod te betreden heeft overwogen: dat wel 
ingevolge art. 142 Sv. verdachte is belast met 
het opsporen van strafbare feiten, voortko
mende uit niet naleving van belastingwetten, 
doch deze omstandigheid niet medebrengt dat 
verdachte ook dan - wanneer zooals in dezen 
het geval was, geen enkel strafbaar feit wordt 
geconstateerd of vermoed, doch slechts de mo
gelijkheid daarvan bestaat - in de uitoefening 
zijner functie als belastingambtenaar wu zijn, 
ook al was hij op weg naar zijn woning, waar 
hem iemand wachtte; terwijl ook dan - wan
neer de uitoefening van gemelde functie in 
dezen wel zou zijn aan te nemen - verdachte 
aan wetsbepalingen, die in sommige gevallen 
aan belastingambtenaren bevoegdheid geeft ter 
visitatie woningen te betreden, niet het recht 
kor, ontleenen om in de gegeven omstandig
he8en te handelen, woals hem is ten laste 
gelegd, aangezien de artt. 181 en 182 der 
Algemeene Wet van 26 Augustus 1822, S . 38, 
en 2 der wet van 14 December 1844, S. 66 
hier blijkbaar bedoeld, gemelde bevoegdheid 
slechts verleenen, als overtreding wordt ver
moed en art. 11 en 12 der wet van 2 Augustus 
1822, S. 31, bij uitoefening van een bepaald 
be~oep - wodat in dezen in het onkel feit, 
dat verdachte over den openbaren weg ging 
om zijn woning te bereiken en in de qualiteit 
va* opsporingsambtenaar zonder dat verder 
van iets blijkt, geen reden kan gevonden wor
deri. om door analogische toepassing van ge
melde wetsartikelen aan verdachte de bevoegd
hep. te geven om te handelen, gelijk hij deed; 

~at uit het vorenstaande voortvloeit, dat de 
Kartonrechter aanneemt, dat requirant bij het 
oviirschrijden van de brug geen enkel straf
baar feit zelfs maar vermoedde en hij enkel 
op weg was naar zijne woning, waartoe hij 
kennelijk niet noodzakelijk de brug behoefde 
ov4· te gaan, doch ook eene andere route had 
ku9nen vol gen; 

djtt onder deze omstand igheden de Kanton
recllter kon beslissen, dat requirant niet aan 
zij~e ambtelijke betrekking het recht kon ont
leenen in strijd met het verbod de brug te 
betreden; 

dat requirant in cassatie nog een beroep doet 
op art. 44 in verband met art. 43 der Jacht
wet 1923; 

dat niet blijkt, dat requirant voor den Kan
tonrechter heeft beweerd, dat hij de brug be
trad ter opsporing van een jachtovertreding 
en uit art. 44 - al zegt dit artikel niet uit
drukkelijk, dat de daar bedoelde opsporings
ambtenaren alléén toegang tot alle gronden 
hebben, wanneer zij zich daar bevinden met 
het doel overtredingen te constateeren - niet 
mag worden afgeleid, dat ieder dier ambte
naren met miskenning van het recht van den 
rechthebbende onder alle omstandigheden tot 
alle gronden, waarvan de toegang verboden 
is, toegang zouden hebben, hetgeen ook uit 
de geschiedenis van het artikel niet volgt; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenko,nstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal, van L ier, die bij de 
bespreking van het tweede ,niddel venvijst 
naar H. R. 13 Juni 1921, N. J. 1921, 948, 
W . 11116 . R ed.]. 

(N. J.) 
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20 Maart 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Schoolgeldheff ing in de gemeente 
Am terdam. Art. 22 H. O.wet.) 

Art. 2, onder c, der Verordening op de 
heffing van schoolgeld aan de openbare 
scholen voor m iddelbaar en voorbereidend 
hooger onderwijs te Amsterdam is als 
strijdig met art. 22 der Hoogeronde;,vijs
wet, onverbindend. 

Als art. 22 der Hoogeronderwijswet be
paalt, dat het schoolgeld wordt geheven 
met inachtneming van de financieele 
draagkracht der belanghebbenden, zijn 
onder belanghebbenden niet te verstaan 
de meestal geen financieele draagkracht 
hebbende leerlingen, die krachtens de ge
meentelijke regeling - eventueel in ver
band met art. &ter - recht op toegang tot 
het gymnasium hebben, doch zij voor wie 
het schoolgaan van den leerling een be
lang vormt. 

Aldus verstaan bevat art. 22 omtrent de 
verplichte heffing van een bijdrage voor 
iederen toegelaten leerling en den maat
staf, wel ke bij de heffing van dat school
geld moet worden in acht genomen, een 
algemeene en gelijke regeling voor alle 
gymnasia en voor alle leerlingen daarvan. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A., 

te B., tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Am
sterdam van 9 Oot. 1934, betreffende den hem 
over het belastingjaar 1932/1933 opgelegden 
aanslag in het Schoolgeld geheven aan de 
openbare scholen voor middelbaar en voorbe
re idend hooger onderwijs te Amsterdam; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van Adv.

Gen. Berger, enz. (cfm. het arrest); 
0. dat de verordening op de heffing van 

Schoolgeld aan de openbare scholen voor mid
delbaar en voorbereidend hooger onderwijs te 
Amsterdam onder meer inhoudt: 

Art. 1. Ter tegemoetkoming in de kosten 
van de openbare scholen voor middelbaar en 
voorbere idend hooger onderwijs dezer Ge
meente wordt schoolgeld geheven. 

Schoolgeldpliohtig zijn de ouders of voogden 
der schoolgaande leerlingen, die dezen op de 
school plaatsen of bij meerderjarigheid de 
leerlingen zelf. 

Voor de toepassing van deze verordening 
worden met ouders gel ij kgesteld pleegouders, 
alsmede de man in geval van tweede of vol
gend huwelij k van de moeder. 

Als pleegouders worden slechts aangemerkt 
zij , d ie aantoonen, dat zij den leer] ing als een 
eigen kind onderhouden en opvoeden. 

Art. 2. Het schoolgeld wordt geheven: 
a. voor leerl ingen, wier schoolgeldpl ichtige 

ouders beiden of een van beiden alhier hun 
hoofdverblijf in den zin van art. 244a der 
Gemeentewet hebben, naar het gezamenlijk in
komen dier ouders, vermeerderd met dat van 
de bij hen inwonende minderjarige kinderen; 

b. voor ouderlooze en voor meerderjarige 
leer! ingen, alsmede voor leerlingen, wier 
ouders van de ouderlijke macht zijn ontheven 
of daaruit zijn ontzet, naar hun eigen in
komen, indien zij alhier hun hoofdverbl ij f, in 

den zin van art. 244a der Gemeentewet, 
hebben; 

c. voor alle andere leer! ingen naar het 
maximum van de schaal van schoolgeldhef
f ing; 

dat art. 5 een schaal bevat, welke het school
gel d per jaar voor één leerling bepaalt op een 
bedrag, wisselend naarmate de grootte van 
het inkomen en het aantal minderjarige kin
deren, tusschen f 15 als minimum en f 400 ais 
maximum; 

0. dat feitelijk vaststaat: 
dat een minderjarige zoon van belangheb

bende gedurende den cursus 1932/1933 het 
"Vossius" Gymnasium te Amsterdam heeft 
bezocht, waarop hij door belanghebbende was 
geplaatst; 

dat noch belanghebbende, noch de moeder 
van den leerling hun hoofdverblijf te Amster
dam hadden, maar te Deventer; 

dat het Vossius Gymnasium te Amsterdam 
niet van rijkswege is gesubsidieerd; 

dat de gemeente Deventer eveneens een 
Gymnasium heeft opgericht en in stand 
houdt; 

0. dat aan belanghebbende met toepassing 
van art. 2, onder c, der verordening een aan
slag is opgelegd van f 400 en de Inspecteur 
der Gemeentebelastingen op het bezwaarschrift 
van belanghebbende den aanslag heeft ge
handhaafd; 

dat belanghebbende in beroep heeft aange
voerd: 

dat hij te Deventer over het belastingjaar 
1932/33 naar een inkomen van f 6593 in de 
Inkomstenbelasting is aangeslagen, terwijl hij 
drie kinderen te zijnen laste heeft, zoodat een 
aanslag van f 400 verre zijn draagkracht te 
boven gaat; dat het h ier toegepaste voor
schrift der verordening in strijd is met art. 
22, li d 2, der Hooger Onderwijswet, dat zon
der oenige beperking bepaalt, dat het school
geld wordt geheven met inachtneming van de 
financieele draagkracht der belanghebbenden; 

dat de Gemeente daartegenover het stand
punt heeft verdedigd, dat de Hooger Onder
wijswet de vrijheid van de gemeente Amster
dam, wiêr gymnas ium niet is gesubsidieerd 
van Rijkswege, om leerlingen afkomstig uit 
een andere gemeente bij wijze van gunst toe 
te laten in geen enkel opzicht beperkt en er 
zich niet tegen verzet, dat aan de toelating 
van zoodanige leerlingen bijzondere voorwaar
den worden verbonden, welke de gunstver
leenende Gemeente noodig acht en die, voor 
zoover de Gemeente Amsterdam betreft, daar
in bestaan, dat voor deze leerlingen, ongeacht 
de draagkracht der ouders, het school gel cl 
wordt geheven naar het maximum van de 
schaal van schoolgeldheffing; 

0. dat de Raad van Beroep de beschikking 
van den Inspecteur heeft gehandhaafd, na te 
hebben overwogen: 

dat het geschil van partijen is terug te 
brengen tot de vraag, of aan het woord "be
langhebbenden" in het tweede lid vau art. 22 
der Hooger Onderwijswet, de beteekenis moet 
worden toegekend, dat daaronder een ieder 
valt, die aansprakelijk is voor het schoolgeld, 
dan wel alleen diegene, die woont in de ge
meente welke het Gymnasium heeft opge
richt e;, in stand houdt; 
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dat de Hooger Onderwijswet blij kens de artt. 
6, ter en 8quatcr het beginsel voorop telt, 
dat Gemeenten wier bevolking twintil!" dui
zend zielen te boven gaat, verplicht ziJn een 
Gyrnna ium op te richten en in stand te hou
den ten behoeve van haar eigen inwoners; 

dat toch art. Ster dier wet slechts voor die 
Gemeenten welke van Rijkswege gesubsidieerd 
worden de verplichting oplegt aan de Ge
meente om daartoe leerlingen van elders op 
ge lijken voet toegang te verleenen en dan nog 
a l leen voor leer! ingen, afkomstig uit andere 
Gemeenten, die zelve geen Gymnasium in 
stand houden, terwijl art. 8quater laatstbe
doelde Gemeenten bovendien nog verplicht 
voor elke leerling, die van haar afkomstig is, 

een bijdrage te betalen in de kosten van het 
Gymnasium, waartoe een van haar afkomstige 
leerling is toegelaten; 

dat de Gemeenten, wier Gymnasium niet 
wordt gesubsidieerd van Rijk wege, dus ge
heel vrij zijn om leer[ ingen uit andere ge
meenten toegang te weigeren, terwijl gemeen
ten w ier Gymnasium wel van Rijkswege wordt 
gesubs idieerd in die vrijheid slechts zijn be
perkt ten aanzien van leerlingen, afkomstig 
uit gemeenten zonder Gymnasium, die daartoe 
bovendien een bijdrage betalen; 

dat, waar de Gemeente Amsterdam geheel 
vrij is een leerl ing, wiens beide ouders geen 
hoofdverblijf te Amsterdam hebben, den toe
gang tot het Vossius Gymna ium te onthou
den, het vanzelf spreekt, dat zij eveneens vrij 
i dien toegang slechts te verleenen op an
deren voet dan aan leer! ingen die zij verplicht 
is toe te laten ; 

dat hieruit volgt, dat onder de belangheb
benden, wier financieele draagkracht de Ge
meente ingevolge art. 22, lid 2, der Hooger 
Onderwijswet verplicht is in acht te nemen, 
slechts diegenen zijn te verstaan, die krach
tens de weL gerechtigd zijn van het Gymna
sium gebru ik te maken, en niet diegenen, aan 
wie de Gemeente zulks slechts vrijwillig bij 
wijze van gunst toestaat; 

dat deze uitlegging ook daarom met het 
stel e l der wet in overeenstemming is, omdat 
de Gemeente anders verlies zou kunnpn lijden, 
doordat een onverplicht toegelaten leeding 
van elders minder schoolgeld zou betalen dan 
d kosten van het Gymnasium per leerling 
beloopen, hetgeen de wetgever blijkens voor
meld art. 8quater jui t heeft wil len voor
komen, zelfs in geval een gemeente, die voor 
haar Gymnasium subsidie ontvangt, tot toela
ting van leerlingen van elders verplicht is; 

dat de verorden ing derhalve naar 's Raads 
oordeel met art. 22 der Hooger Onderwijswet 
niet in strijd is en het beroep van belangheb
bende ongegrond is; 

0. dat belanghebbende in cassatie als mid
del heeft voorgedragen: ,.S. of v. t. van art. 
22 der Hooger Onderwijswet" ; 

0. dat dit middel gegrond is; 
dat de Raad van. Beroep van oordeel is, da• 

in art. 22, lid 2, der Hoogeronderwijsws 
onder belanghebbenden zijn te verstaan slechts 
diegenen, die krachtens de wet gerechtigd 
zijn van het gymnasium gebruik te maken en 
niet diegenen, aan wie de gemeente zulks 
slechts vrijwilli g bij wijze van gunst toestaat; 

dat dienaangaande in de eerste plaats valt 

op te merken, dat de Hoogeronderwij swet niet 
bepaalt, wie gerechtigd zijn van een gymna
si um gebruik te maken, doch, gelijk ui t art. 
10 blijkt, de regeling van de toe lating tot de 
gymnasia aan de gemeenten overlaat, terwijl 
alleen iJ1 art. Ster het beginsel is neergelegd, 
dat leerlingen, afkomstig uit bepaalde andere 
gemeenten op gelijken voet toegang zull en 
hebben a ls waarop die toegang door de ge
meente zal zijn geregeld voo1· leerl ingen, af
komstig uit de gemeente, die de school in 
stand houdt ; 

dat, als art. 22 bepaalt dat het schoolgeld 
wordt geheven mot inachtneming van de fi
nancieele draagkracht der belanghebbenden, 
onder belanghebbenden niet zijn Le verstaan 
de meestal geen financieele draagkracht heb
bende leer! ingen, die krachtens de gemeente
lijke regeling - eventueel in verband met 
art. 8Der - recht op toegang tot het gymna
sium hebben doch zij voor wie het schoolgaan 
van den leerling een belang vormt; 

dat aldu verstaan art. 22 omtrent de ver
plichte heffing van een bijdrage voor iederen 
toegelaten I eer! i ng en den maatstaf, welke bij 
de heffing van dat school geld in acht moet 
worden genomen, een algemeene en gelijke 
regeling bevat voor alle gymnasia en voor 
alle leer! ingen daarvan; 

dat deze uitkomst bevestig ing vindt in de 
geschiedenis, immers de redactie van d it ar
tikel laatstelijk is vastgesteld bij de wet van 
1 Maart 1920, S. 105, terwijl de bijzondere 
bepalingen omtrent gesubsidieerde gymnasia 
- art. 8bis tot en met 8quinquies - eerst in 
1922 in de wet zijn ingevoegd; 

0. dat uit een en ander volgt, dat art. 2, 
onder c, der verordening als trijdig met art. 
22 der Hoogeronderwijswet onverbindend is, 
terwij l de in art. 2, onder a en b voorziene 
gevallen zich ten opzichte van belanghebben
de's zoon niet voordoen; 

Vernietigt de bestreden uitspraak van den 
Raad van Beroep, zoomede de daarbij ge
handhaafde beschikking van den Inspecteur; 

Vernietigt den aanslag. 
(W.) 

23 Maart 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 242.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten goed
keuring onthouden aan een gemeentebe
grooting op grond dat h. i. een tweede 
tijdelijke ambtenaar ter secretarie behoort 
te worden aangesteld , nu de raad de hand
having van een tijdelijk ambtenaar on
noodig acht en er geen zeer krachtige 
argumenten voor ple iten om in deze lou
ter de huishouding der gemeente rakende 
aangelegenheid in te grijpen, zulks te 
minder, waar overigen de bezetting der 
secretarie niet zwakker is dan die van ge
lijksoortige gemeenten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de raden der gemeenten Ameide en Tienhoven 
tegen de besluiten van Ged. Staten van Zuid
Holland van 8/16 Augu tus 1934, G. S. N° . 
38, 3e Afcleeling, waarbij goedkeuring is ont-
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houden aan de begrootingen dier gemeenten 
voor het dienstjaar 1934 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 Januari 1935, N°. 606 (1934); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Maart 1935 N°. 
5653, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland ½ij 
hun evenbedoelde besluiten hunne goedkeuring 
aan de begrootingen van beide genoemde ge
meenten hebben onthouden, uit overweging, 
dat op de begrooting van beide gemeenten wel 
een bedrag is uitgetrokken wegens jaarwedde 
van een tijdelijk ambtenaar ter secretarie, doch 
dat dat bedrag slechts voldoende was voor het 
tijdvak van 1 Januari 1934 tot en met 31 Mei 
daaropvolgende; dat deze bezetting onder de 
huidige omstandigheden te gering moet wor
den geacht; dat hun college beide gemeente
raden heeft uitgenoodigd a lsnog een bedrag 
op de begrooting te brengen als aandeel van 
hunne gemeente in de door beide gemeente 
gezamenlijk te bekostigen wedde van een aan 
te stellen tijdelij ken ambtenaar; dat aan deze 
uitnoodiging geen gevolg is gegeven en dat 
evenmin argumenten naar voren zijn gebracht, 
die hun college hebben kunnen overtuigen, 
dat onder de huidige omstandigheden op de 
gemeenschappelijke secretarie va.n de gemeen
ten Ameide en Tienhoven een tijdelijk ambte
naar zou kunnen worden gemist; dat thans 
dus de middelen, die nood ig zijn om te waar
borgen, dat de administratie van beide ge
meenten naar behooren zal worden gevoerd, 
niet op de begrootingen zijn geraamd; dat 
zoodanige begrootingen niet voor goedkeuring 
in aanmerking kunnen komen; 

dat de raad van Ameide in beroep aanvoert, 
dat naar zijne meening geen tijdelijk ambte
naar ter secretarie benoodigd is, aangezien 
zijne gemeente met de gemeente Tienhoven 
reeds een ambtenaar heeft voor gezamenlijke 
rekening; dat de financieele toestand der ge
meente zulks niet toelaat, daar er zoo zuinig 
mogelijk geleefd moet worden en er in dit 
verband gewezen wordt op de bezuinigingen, 
welke o. a. ingevoerd moeten worden ten aan
zien van andere punten, de begrooting betref
fende; dat de vraag gesteld kan worden of 
een ambtenaar noodig is, in aanmerking ge
nomen, dat onder burgemeester Hoogenboom 
het werk goed ging en deze burgemeester, die 
geen secretaris was, geen administratieven 
arbeid behoefde te doen; dat de raad wijst op 
de gelij ksoortige gemeenten, waar ook geen 
2de ambtenaar is benoemd, zooals bijvoorbeeld 
de gemeenten Hei- en Boeicop, Hagestein en 
Everdingen, Arkel en Kedichem, Goudriaan 
en Ottoland; dat de administratieve werk
zaamheden in de gemeente Ameide n.iet groo
ter zijn dan in andere gemeenten en deze 
werkzaamheden grooter worden door de lange 
notulen of anderszins en dit niet de schuld is 
van de wethouders of raadsleden, dooh van 
den burgemeester-secretaris; 

dat de raad van Tienhoven aanvoert, dat 
naar zijne meening geen tijdelijk ambtenaar 
ter secretarie benoodigd is, aangezien ziJne 
gemeente met de gemeente Ameide reeds een 
ambtenaar heeft voor gezamenlijke rekening; 
dat onder de huidige omstandigheden de fi-

nancieele toestand van de gemeente zoodanig 
is, dat het voorstel van Ged. Staten moet wor
den afgewezen; dat, gelet op de aangrenzende 
gemeenten, waar eveneens één burgemeester 
voor meer dan een gemeente is, de se~retarie 
zijner gemeente meer dan voldoende bezet is; 
dat voor de admin istratie van de steunuitkee
ring een afzonderlijke ambtenaar is aange 
steld , die thans een wedde van f 200 per jaar 
geniet, terwijl in de aangrenzende gemeente,. 
dit werk ook op de secretar ie wordt verricht; 
dat het indertijd door den heer S. Hoogen
boom als waarnemend burgemeester is bewe
zen, dat de bezetting van de secretarie vol
doende is; dat er toen een groote achterstanà 
was in de administratie ter secretarie, welke 
toen geheel is bijgewerkt; dat het in ee11 tijd 
van bezuinigen voor zijne gemeente met zijn 
arme bevolking onverantwoordelijk zou zijn er 
een ambtenaar bij te nemen; 

0. dat het geschil loopt over de vraag, of 
ter gemeenschappelijke secretar ie van de ge
meenten Ameide en Tienhoven mede voor het 
tijdvak van 1 Juni tot 31 December 1934 een 
tweede (tijdelijke) ambtenaar behoort te wor
den aangesteld en de ter zake benoodigde gel
den mitsdien op de begrooting van elke dezer 
gemeenten moet worden uitgetrokken; 

dat, nu de gemeenteraden van beide gemeen
ten de handhaving van een t ij delijk ambtenaar 
onnoodig achten, er zeer krachtige argumen
ten, vooral onder de huidige omstandigheden. 
zouden moeten pleiten om in deze louter de 
huishouding der gemeenten rakende aange
legenheid in te grijpen; 

dat als zoodanig niet kunnen worden aan
gevoerd overwegingen, ontleend aan min gun
stige verhoudingen tusschen leden van de ge
meentebesturen onderling, welke - des noodig 
- op andere wijze dan door aanstelling van 
een nieuwen ambtenaar, geëffend moeten wor-
den· · 

d~t overigens de bezetting van de beide 
secretarieën niet zwakker is dan die van ge
lijksoortige gemeenten; 

dat derhalve Ged. Staten ten onrechte aan 
de voormelde begrootingen hunne goedkeu
ring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de besluiten van Ged. 
Staten van Zuid-Holland van 8/16 Augustus 
1934, G. S. N°. 38, 3e Afdeeling, alsnog goed
keuring te verleenen aan de begrootingen der 
gemeenten Ameide en Tienhoven voor het 
dienstjaar 1934. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 1s 
belast enz. (A. B.) 

23 Maart 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 5.) 

De omstandigheid, dat op de platte
grondteekening niet is aangegeven de 
plaats van den in de beschrijving genoem
den electromotor met de daardoo1· gedre
ven machine geeft geen aanleiding om op 
grond van onvolledigheid dier teekening 
appellant in zijne aanvrage niet-ontvanke
lijk te verklaren, nu practisch de hinder, 
welke een inrichting als de onderhavige 
kan veroorzaken, niet afhankelijk is van 
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de plaats van opstelling van dezen motor 
en deze machine. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. Ruardy, te Apeldoorn, tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders dier gemeente 
van 27 Juli 1934, waarbij hem vergunning is 
geweigerd tot het oprichten van eene electrische 
timmerwerkplaats in het perceel aan den 
Zanderijweg n°. 4, kadastraal bekend gemeente 
Apeldoorn, sectie U, n°. 3057; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Februari 1935, n°. 105; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 19 Maart 1935, n°. 156 H, 
Afd. Arbeid ; 

0. dat het besluit van burgemeester en wet
houders steunt op de overweging, dat uit het 
proces-verbaal, op 11 Mei 1934 opgemaakt ter 
voldoening aan artikel 7 der Hinderwet, blijkt, 
dat tegen de oprichting der bedoelde timmer
werkplaats in de naaste omgeving van de reeds 
eenige jaren gevestigde Oranje-Nassauschool 
als bezwaar van ernstigen aard is ingebracht 
de vrees dat door het rumoer, veroorzaakt door 
de machinerieën in de bedoelde timmerwerk
plaats het gebruik van de lokalen in de ge
noemde school belemmerd wordt; dat deze 
vrees niet ongegrond is, hetgeen gebleken is 
bij het proefdraaien der machinerieën in de 
t immerfabriek, toen bij gesloten deuren en 
eamen het gezoem en snerpend geluid van de 
machines duidelijk in de school hoorbaar waren ; 
dat niet door het stellen van voorwaarden aan 
deze bezwaren kan worden tegemoet gekomen ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat het 
hem onmogelijk is zonder zijne machines het 
brood te verdienen voor hem en zijn gezin ; 

0. dat artikel 5 der Hinderwet onder 2°. 
bepaalt, dat bij het verzoek om vergunning moet 
worden overgelegd eene plattegrondteckening 
in dubbel, op een schaal van minstens een op 
tweehonderdvijftig, aanduidende de uit- en 
inwendige samenstelling der inrichting en toe
behooren; 

dat, blijkens de overgelegde stukken, op de 
bij het verzoek om vergunning overgelegde 
plattegrondteekening weliswaar niet is aan
gegeven de plaats van den in de beschrijving 
genoemden electromotor van 1 ½ pk. met de 
daardoor gedreven slijpmachine, doch dat deze 
omstandigheid in het onderwerpelijke geval 
geen aanleiding geeft om op grond van onvol
ledigheid van de plattegrondteekcning den 
appellant in zijne tot het gemeentebestuur 
gerichte aanvrage niet-ontvankelijk te verkla
ren, nu met den Directeur-Generaal van den 

•. Arbeid moet worden aangenomen, dat practisch 
de hinder, welken eene inrichting als de onder
havige kan veroorzaken, niet afhankelijk is 
van de plaats van opstelling van dezen motor 
en deze machine ; 

0. ten aanzien van de zaak zelve, dat op 
grond van de ingewonnen ambtsberichten moet 
worden aangenomen, dat bij inachtneming van 
de na te melden voorschriften hinder van ernsti
gen aard van deze imichting niet te duchten is ; 

dat de gevraagde vergunning mitsdien ten 
onrechte is geweigerd en deze alsnog voor
waardelijk behoort t e worden verleend ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van burgemeester en wethouders van Apeldoor n 
van 27 Juli 1934, aan H . Ruardy, te Apeldoorn, 
en zijne rechtverkrijgenden alsnog vergunning 
te verleenen tot het oprichten van eene electri
sche timmerwerkplaats in het perceel aan den 
Zanderijweg n°. 4, te Apeldoorn, kadastraal 
bekend gemeente Apeldoorn, sectie U, n°. 3057, 
overeenkomstig do aan dit besluit gehechte 
beschrijving en plattegrondteekening, onder de 
navolgende voorwaarden: 

1. de arbeidswerktuigen mogen niet in 
werking zijn tusschen des namiddags 9 uur en 
des voormiddags 7 uur ; 

2. tijdens het in werking zijn der machines 
moeten de deuren der werkplaats gesloten zijn, 
tenzij de aard van de werkzaamheden d it 
onmakelijk maakt of personen of goederen 
moeten worden doorgelaten. 

Met bepaling wijders, dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen twee 
maanden na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast, 
enz. A. B. 

25 Maa,·t 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Loterijwet 1905 art. 2; Sv. art. 
358.) 

De grief, dat uit de dagv. niet zou blij
ken, welke feitel ijke handelingen, een lo
terij opleverende, req. in 1933 zou hebben 
verricht, IJ1.ist feitelijken grondslag, daar 
u it de dagv. duidelij k blijkt, dat de t.1.1. 
het door req. houden van een loterij ziet 
in het door req. gebruik maken van de 
trekking van de 463ste Staatsloterij als 
kansbepal ing voor de houders der betrok
ken stukken m. b. t. de toentertijd uit te 
betalen premiën. 

Het venveer van req. dat de aanwijzing 
van de trekking der Staatsloterij als kans
bepaling reeds bij de uitgifte der stukken 
in 1927 en daarvoor was geschied en daar
na door req. niets meer was verricht, is 
door het Hof terecht weerlegd uit de 
overweging, dat het gebruik maken van 
de 463ste Staatsloterij eerst kon geschie
den in het tijdvak J uli-Oct. 1933, terwijl 
juist in dat gebruik maken, een daad van 
req., het bouden van eene loterij , moet 
worden gezien. 

Van onduidelijkheid in de bewezenver
klaring blijkt niet. 

De ontkentenis van req. voor het Hof 
betreft niet hetgeen ten deze feitelijk is 
geschied, doch de jurid ische waardeering 
daarvan, waaromtrent het oordeel niet van 
req. maar van den rechter beslissend is. 
Overigens is door het Hof slechts bewijs 
ontleend aan verklaringen van req., welke 
geen ontkcntenis inhouden. 

Op het beroep van H . D. H. , D irecteur der 
Haagsche Verzekeringssocieteit, requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
van 19 Dec. 1934, waarbij in hooger beroep, 
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na verwijzing der zaak naar genoemd Ge
rechtshof bij arrest van den H. R. van 25 Juni 
1934 (N. J. 1934, bi. 1190, Red.), requirant, 
met vernietiging van een door het Kanton
gerecht te 's-Gravenhage op 6 Januari 1934 
gedane uitspraak, ter zake van "een andere 
loterij houden dan de zoodanige tot het aan
leggen en houden waarvan de bij de Loterij
wet 1905 vereischte toestemming is verleend", 
met aanhaling van de artt. 1, 2, 6, 6bis der 
Loterijwet 1905, 23 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot eene geldboete van éénhonderd gulden en 
twintig dagen vervangende hechtenis; (Ge
pleit door Mr. J. W. Dekker). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: 
1. ,,S. en v. t. van de artt. 261 Sv., junctis 

348, 349, 350, 358, 359, 415 Sv., 1, 2, 5, 6bis 
der Loterijwet, doordat uit de dagvaarding 
niet blijkt, welke feitelijke handelingen requi
rant in 1933 wu hebben verricht, opleverende 
het houden van een loterij ;" 

2. ,,S. en v. t. van de artt. 350, 358, 359, 
415 Sv., doordat uit het arrest niet blijkt, of 
het Hof het primair- of het subs idi air te laste
gelegde bewezen heeft verklaard, zijnde toch 
requirant door den K antonrechter vrijgespro
ken zoowel van het primair- a ls van het sub
si diair telastegelegde;" 

3. ,,S. en v. t. van de artt. 338, 339, 341, 
342, 350, 358, 359, 415 Sv., 1, 2, 6, 6bis der 
Loterijwet, doordat het Hof niet uit wettige 
bewijsmiddelen heeft kunnen afleiden, dat re
quirant in 1933 een loterij heeft gehouden, 
hebbende immers rnquirant het telastegelegde 
ontkend, terwijl uit de verklaringen van de 
eenige getuigen Zoetmulder en Kisman van 
geen enkel feit blijkt, dat in 1933 door requi
rant zou zijn gepleegd, terwijl voorts het Hof 
ten onrechte het bewezen verklaarde mede 
doet steunen op de verklaring van requirant, 
ofschoon deze het telastegelegde heeft ont
kend;" 

4. ,,S. en v. t. van de artt. 350, 358, 359, 
415 Sv., juncto 1, 2, 6, 6bis der Loterijwet, 
doordat het arrest niet met redenen is om
kleed ten aanzien van de beslissing, dat re
quirant een loterij heeft gehouden, hebbende 
het Hof slechts overwogen, dat het telaste
gelegde houden van de loterij heeft bestaan 
in het gebruik maken van de trekking van 
de Staatsloterij, zonder dat blijkt uit welke 
feitelijke handelingen van requirant dat ge
bruik maken heeft bestaan;" 

0. dat, blijkens het bestreden arrest, aan 
requirant bij inleidende dagvaarding is ten 
laste gelegd: ,,dat hij te 's-Gravenhage, in het 
tijdvak Juli-Augustus-September-October 1933, 
als directeur van de Naamlooze Vennootschap 
Levensverzekering Maatschappij "Haagsche 
Verzekering Societeit", gevestigd te 's-Gra
venhage, een loterij heeft gehouden tot het 
houden waarvan de bij de Lot.erijwet 1905 ver
eischte toestemming niet was verleend door 
uit houders van een stuk papier van den vol
genden, althans van ongeveer den volgenden 
inhoud: 

3 % PREMIE-OBLIGATIE N°. 
GROOT VIJFTIG CENT 

in de premie-obligatie-Ieening 
der Levens-Verzekering-Maatschappij 

,,Haagsche Verzekering Societeit" 
te 's-Gravenhage, 

(Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 21 
September 1909 N°. 37). 

Houder dezer premie-obligatie heeft behalve 
zijn persoonlijke vordering op de Vennootschap 
uit geldleening, zoolang deze obligatie nog 
niet volgens het aan de achterzijds dezer pre
mie-obligatie vermeld amortisatieplan, ter 
amortisatie is aangewezen of vervallen, tel
kenmale wanneer op het nummer van een lot 
in de Ned. Staatsloterij, correspondeerende 
met het nummer zijner premie-obligatie een 
prijs of premie valt - en dat kan meermalen 
per jaar geschieden - recht van de Maat
schappij te vorderen 1/20 deel netto van den 
prijs of de premie op dat lot in de Ned. Staats
loterij gevallen. De obligatiehouder heeft dus 
recht op eenzelfde premie-uitkeering als 1/20 
aandeel in de N ed. Staatsloterij. Bij het uit
loten van dit nummer in een der vier eerste 
klassen van iedere Staatsloterij, wordt deze 
premie-obligatie gratis verwisseld ~ tegen 
inlevering van de oorspronkelijke - voor een 
nieuwe premie-obligatie met een nog niet uit
geloot nummer, evenwel van dezelfde Ieening 
en denzelfden datum van inschrijving, doch 
alleen dragende een ander nummer. Het wis
selnummer heeft dezelfde rechten. De Maat
schappij verplicht zich tot uitkeering van voor
meld bedrag binnen 3 maal 24 uur na den 
trekkingsdag. 
Naam en woonplaats van de(n) contractant(e) 

De Directie Haagsche Verzekering Societeit. 
's-Gravenhage .... ....... .. .. .... ... .. 19 ..... . 

VOORWAARDEN. 
le. De Premie-Obligatieleening bestaat in 

zijn geheel voor iedere serie uit f 10,500 ver
deeld in 21000 obligaties, ieder groot: 

VIJFTIG CENT (ZEGGE f 0.50). 
2e. De Premie-Obligatiën geven een jaar

lijksche rent;e van 3 % welke wordt uitgekeerd 
in de maand Januari ten kantore van de Ven
nootschap tegen overgave van de Coupon. 

3e. De Premie-Obligatiën staan op naam en 
kunnen niet worden overgedragen dan met 
goedkeuring van de Directie en op de door 
haar gestelde voorwaarden . 

4e. De Premie-Obligatiën mogen tot geen 
hoogere dan parikoers worden uitgegeven. Zij 
zijn voor iedere serie doorloopend, van 1 tot 
en met 21000 genummerd. 

5e. Renten, binnen 12 maanden niet opge
eischt, vervallen aan de Vennootschap. 

Geamortiseerd wordt deze 3 % Premie-Obli
gatie: 

a. Bij beëindiging van de verzekering door 
den Premie-Obligatiehouder bij de Maatschap
pij gesloten, wanneer niet tusschentijds deze 
verzekering is geannuleerd of vervallen; 

b. In ieder geval waarbij de Obligatiehou
der ophoudt contractant der Maatschappij te 
zijn; 

c. In het geval genoemd in artikel 6 der 
voorwaarden van verzekering, in welk geval 
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ter schadeloosstelling deze Premie-Obligatie 
wordt geamortiseerd ten behoeve der Ven
nootschap. 

welk stuk papier voorzien was van een num
mer benevens een talon en een aantal rente
coupons, althans één rente-coupon, en welk 
stuk papier aan den houder, wiens naam erop 
vermeld stond en die een levensverzekering
contract met de Haagsche Verzekering Socie
teit had gesloten, gelegenheid gaf om tegen 
betaling van f 0.50, althans een bedrag in 
geld, mede te dingen naar prijzen of premiën 
in geld, door bovengenoemde Naamlooze Ven
nootschap uitgeloofd ten behoeve van de hou
ders, die a ls winnaars werden aangewezen 
door de omstandigheid, waarop de houders 
geen invloed konden uitoefenen, dat bij trek
king van de 463e Nederlandsche Staatsloterij 
een prijs of premie viel op hetzelfde nummer 
als dat, vermeld op het bovenomschreven pa
pier, waarop hun naam vermeld stond, zulks 
onder de voorwaarden, als in dat papier ge
noemd, - de winners van de daarin bedoelde 
prijzen of premiën te laten aanwijzen door de 
trekking van de 463e Staatsloterij, hebbende 
hij immers deze trekking, welke in het tijdvak 
Juli-Augustus-September-October 1933 plaats 
vond, gebruikt als kansbepaling, waardoor op 
de wijze als in meergenoemde stukken papier 
omschreven, uit houders daarvan, de prijs
winnaars werden aangewezen;" 

0. dat het Hof, bij het bestreden arrest, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
dit ten laste gelegde heeft bewezen verklaard, 
met dien verstande, dat de inhoud der stukken 
papier was als in de dagvaarding omschreven 
en dat wodanig stuk papier den houder ge
legenheid gaf om tegen betaling van f 0.50 
mede te dingen; 

0. betreffende het eerste cassatiemiddel: 
dat dit middel feitelijken grondslag mist, 

daar uit de dagvaarding duidelijk blijkt, dat 
de telastlegging het door requirant houden 
van eene loterij ziet in het door requirant ge
bruik maken van de trekking van de 463 te 
Staatsloterij a ls kansbepal ing voor de houders 
der in die telastlegging nader omschreven 
stukken met betrekking tet de toentertijd uit 
te betalen premiën; 

dat bij de toelichting van het middel nog is 
aangevoerd, dat de aanwijzi ng van de trek
king der Staatsloterij als kansbepaling reeds 
bij de uitgifte der stukken, in 1927 en daar
voor, is geschied en daarna ten deze door re
quirant geen enkele daad is verricht; 

dat echter dienaangaande door het Hof te
recht is overwogen, dat het gebruik maken 
van de 463ste Staatsloterij eerst kon geschie
den in het tijdvak Juli-October 1933, waarin 
die Staatsloterij is gehouden en juist in dat 
gebruikmaken, een daad van requirant, het 
houden van de loterij moet worden gezien; 

0. dat dit middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. dat ook het tweede middel geen doel kan 
treffen; dat immers de bewezen verklaring in 
het bestreden arrest volkomen duidelijk is en 
requirant dan ook in gebreke is gebleven aan 
te geven, waarin bedoelde onduidelijkheid zou 
bestaan; 

0. wat het derde middel van cassatie be
treft: 

dat de daarin genoemde ontkentenis van 
1·equirant niet betreft hetgeen ten deze feite
l ijk is geschied, doch de juridische waardee
ring daarvan, waaromtrent het oordeel niet 
van requirant maar van den rechter beslis
send is ; dat overigens door het Hof slechts 
bewijs is ontleend aan verkla1·ingcn van requi
rant welke geen ontkentenis inhouden, welke 
verklaringen onder meer inhouden: 

dat hij dan ook te 's-Gravenhage in het 
tijdvak Juli , Augustus, September, October 
1933 als directeur van genoemde Naamlooze 
Vennootschap Levensverzekering Maatschap
pij " H aagsche Verzekering Societeit", geves
tigd te 's-Gravenhage, zonder dat hem toe
stemming was verleend tet het houden van 
een loterij, a ls vereischt in de Loterijwet 1905, 
uit houders van vorenbedoelde, nog in om
loop zijnde premie-obligaties de winners van 
de daarin bedoelde prijzen of premiën heeft 
laten aanwijzen door de trekking van de 463e 
Staatsloterij , welke in dat tijdsvak plaats 
vond; dat hij dan ook, ronder aan de houders 
der premie-obligaties of in het a lgemeen te 
hebben kennis gegeven dat deze trekking der 
Staatsloterij niet meer voor die premie-obli
gaties gold, kennis heeft genomen van de 
trekkingen dier Staatsloterij en deze heeft 
gebruikt als grondslag voor de uitkeering der 
met de prijzen of premiën gelijkstaande gelds
bedragen; 

0 . dat mede in verband met hetgeen ten 
aanzien van het eerste middel is overwogen, 
derhalve ook het derde middel ongegrond is 
te achten; 

0. dat ook het vierde middel door het hier
voren ten aanzien van het eerste middel over
wogene is weerlegd; 

0. dat derhalve alle middelen ongegrond 
zijn; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal B erger.] 

(N. J.) 

25 Maart 1935. ARREST van den H oogen 
Raad. (Crisis-Zuivel wet art. 14; Crisis
Zuivelbesluit III art. 2; Grondwet art. 
55.) 

Terecht overwoog de Rechtb., dat, nu 
blijkens de considerans van het Crisis
Zuivelbesluit III de Raad van State over 
dit besluit is gehoord en de inhoud van 
dit besluit de bestemming heeft algemeen 
te werken, dit besluit a ls a lgem~ene maat
regel is aan te merken. 

Hetgeen naar art. 14 Crisis-Zuivelwet 
bij a lgemeene maatregel van bestuur kan 
worden bepaald, geschiedt o. a. in art. 2 
Crisiszuivelbesluit III, terwijl niet kan 
worden gezegd, dat dit artikel, waar het 
de aanwijzing van gebieden, in welke het 
verkoopen enz. van consumptiemelk slechts 
zal zijn toegestaan op voorwaarde, dat 
daartoe vergunning is verleend door de 
Centrale, opgedragen aan den met de Za
ken van den Landbouw belasten Minister, 
daa1mede een verboden delegatie van 
macht zou bevatten op dien Minister, of 
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op de Centrale, wier vergunning slechts 
eene door de Kroon bevoegdelijk gestelde 
voorwaarde uitmaakt voor het verkoopen 
enz. 

De grief, dat aan de regeling van het 
Crisis-Zuivelbesluit rechtskracht is toege
kend, terwij I roch art. 14 der Cris is-Zui
vel wet het stellen van voorwaarden op
draagt aan een a lg. maatregel, faalt, daar 
hierbij het bepaalde in art. 20 dier wet 
is voorbijgezien. 

[Aldus ook Adv.-Gen. Berger, die echter 
de aan het bewezenverklaarde gegeven 
qualificatie verbeterd wil zien .] 

Op het be1·oep van G. v. d. L., landbouwer, 
requ irant van cassatie tegen een vonnis van 
de Rechtbank te ' -Herrogenbosch van 4 Dec. 
1934, waarbij in hooger beroep is bevestigd 
een vonnis van het Kantongerecht te Eind
hoven van 20 Sept. 1933, bij welk vonnis re
quirant ter zake van: ,, Te Eindhoven zijnde 
eene gemeente waar het ingevolge beschikking 
van den met de zaken van den Landbouw be
lasten Minister verboden is, zonder vergun
ning van de Crisiszuivelcentrale consumptie
mei k af te leveren, desondanks ronder die ver
gunning consumptiemelk over den openbaren 
weg vervoeren", met aanhaling van de artt. 
1, 14, 16 der Crisiszuivelwet, S. 1932, n°. 290, 
1 en 2 van het Crisiszuivelbesluit III S. 1932, 
n°. 475, Besluit van den Minister van Oeco
nomische Zaken en Arbeid van 2 Mei 1932, 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geld
boete van drie gulden en vervangende hech
tenis van twee dagen. 

Conclus ie van den Adv.-Gen. Berger. 

Het bestreden vonnis bevestigt eene uit
spraak van het Kantongerecht te Eindhoven, 
houdende veroordeel ing van requirant ter zake 
van het hem telastegelegde en bewezenver
klaarde feit, dat hij den 30 September 1933, 
des voormiddags circa 10.30 uur te Eindhoven 
een hoeveelheid consumptiemelk, welke ken
nelijk bestemd was om, zonder tot een ander 
product te worden verwerkt al dan niet recht
streeks aan verbruikers te worden afgeleverd, 
heeft vervoerd over den openbaren weg "de 
Vrijstraat" aldaar, zulks zonder vergunning 
der Crisis-Zuivelcentrale, terwijl bij beschik
king van den met de Zaken van den Land
bouw belasten Minister d.d. 2 Mei 1933 n° . 
343 de gemeente Eindhoven was aangewezen 
als gebied, waar zulks zonder die vergunning 
was verboden. 

Aan dit feit werd de benam ing gegeven : 
"Te Eindhoven, zijnde eene gemeente, waar 
het ingevolge beschikking van den met de 
Zaken van den Landbouw belasten Minister 
verboden is, ronder vergunning van de Crisis
Zuivelcentrale consumptiemelk af te leveren 
desondanks ronder die vergunning consump
tiemelk over den openbaren weg vervoeren" 
en requirant werd te dezer zake op grond van 
de artt. 1, 14, 16 der Crisiszuivelwet 1932 
S. 290 artt. 1 en 2 van het Crisiszuivelbesluit 
III 1932 S . 475, Besluit van den Minister van 
Economische Zaken en Arbeid van 2 Mei 
1933 en artt. 23 en 91 Sr. veroordee ld tot eene 
geldboete van drie gulden, bij gebreke van 

betali ng en verhaal te vervangen door twee 
dagen hechten is. 

De reeds voor de Rechtbank gevoerde en 
door deze verworpen weren heeft requirant 
nogmaals samengevat in het voorgestelde 
middel van cassatie, luidende: 

,,S. of v. t. bepal ingen van de Crisis-Zuivel
wet art. 14 en het Crisis-Zuivelbesluit III 
artt. 2 en 3, alsmede van art. 55 en 123 der 
Grondwet

1 
art. 1 Sr. en art. 351 Sv., 

door te nes! issen: 
ten lste: dat het crisis-zuivel-bes! uit III een 

algemeene maatregel van bestuur i ; 
ten 2de: dat dit crisi -zuivel-besluit III ver

bindend is, terwijl het toch inhoudt eene ver
boden delegat ie aan den M inister en de Cen
trale aan welke onder de benaming "uitvoe
ring" in feite materieele regel ing wordt op
gedragen. De bepal ingen immers waar een 
regeling zal gelden kan niet uitvoering zijn 
daar het a lgemeene beginsel in art. 123 der 
Grondwet is dat eene regeling tenzij de wet 
zelve anders bepaalt algemeen over het ge
heele land geldt; 

ten 3de : dat een rechtsgeldige bepal ing 
straf tegen het feit bedreigende bestond ter
wijl toch de bepalingen van het Crisis-zuivel
besluit III niet als zoodanig in aanmerking 
kunnen komen omdat de daar in opgenomen 
bepalingen niet steunen op de wet. 

ten 4de: dat de regel ing van het Crisis-zu i
velbesl uit rechtskracht heeft terwijl toch art. 
14 de,· Crisis-zuivelwet het stellen van voor
waarden opdraagt aan een A. M. v. B. en 
deze voorwaarden dus in een dergel. maat
regel hadden moeten geregeld zijn en niet 
aan den Minister hadden mogen zijn gedele
geerd". 

Met betrekking tot d it middel moge ik het 
volgende opmerken: 

1. Te dien aanzien heeft de Rechtbank over
wogen, dat geen wetsvoorschrift eischt, dat 
een Algemeene Maatregel van Bestuur een 
uiterlijk kenteeken als roodanig draagt. Eene 
begripsbepaling van het woord "algemeene 
maatregel van bestuur" komt in onze wet
geving niet voor en lezing van Buys I bi. 327 
v.v. leert, dat men het daaromtrent wel niet 
spoedig eens zal worden. Nu echter, gelijk in 
het bestreden vonnis wordt overwogen, blijkens 
den considerans van het Crisis-Zuivelbesluit 
III 1932 S. 475 de Raad van State is gehoord 
en dat besluit de bestemming heeft a lgemeen 
te werken, bestaat in elk geval geen grond 
om aan genoemd besluit het karakter van 
a lgemeenen maatregel van bestuur te ontzeg
gen (vg. de begripsbepaling bij Buys t .a.p. 
bi. 332: ,,Eene regel ing door den Koning ge- · 
maakt binnen de grenzen van de bevoegdheid 
hem door de Grondwet of de wet toegekend, 
en die bestemd is om algemeen te werken"). 

2. Art. 14 der Crisis-Z uivelwet 1932 S. 290 
bepaalt, dat bij algemeenen maatregel van 
bestuur voorwaarden kunnen worden gesteld 
betreffende den verkoop, het vervoer en de 
aflevering van consumptiemelk, terwij l art. 20 
dier wet bovendien aan de K roon de bevoegd
heid geeft om bij a lgemeenen maatregel van 
bestuur, zoo noodig, met betrekking tot de 
uitvoering van die wet nadere regelen te stel
len of den M inister, met de zaken van den 
L andbouw belast, onder door de K roon te 
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stellen voorwaarden, daartoe bevoegdheid te 
verleenen. Dit laatste is o. m. geschied in art. 
2 van het Crisis-Zuivelbesluit III 1932 S. 475 
door dien Minister de bevoegdheid te geven 
tot aanwijzing van de gebieden, waarin het 
verkoopen, vervoeren en afleveren van con
sumptiemelk slechts is toegestaan op voor
waarde, dat daartoe vergunning is verleend 
door de Centrale. Waarom deze aanwijzing 
van gebieden door den tot uitvoering der 
Crisis-Zuivelwet mede krachtens die wet bij 
gemeld K. B. bevoegd verklaarden Minister 
geene uitvoering zoude zijn, ontgaat m ij , daar 
die aanwijzing immers door het daartoe krach
tens de wet bevoegd verklaard orgaan gege
ven wordt ter uitvoering van den tot uitvoe
ring der wet gegeven algemeenen maatregel 
van bestuur, zoodat hier van verboden dele
gatie aan den Minister geen sprake kan zijn 
en nog minder van verboden delegatie aan de 
Centrale, wier vergunning immers slechts eene 
door de Kroon bevoegdelijk gestelde voor
waarde uitmaakt voor het verkoopen enz. van 
consumptiemelk in de aangewezen gebieden. 

3. Zooals in het voorafgaande reeds werd 
gezegd, steunen de bepalingen van het Crisis
Zuivelbesluit 1932 III op de artt. 14 en 20 
der Crisis-Zuivelwet 1932 S. 290, welke arti
kelen dan ook in den considerans van het 
besluit worden genoemd. 

4. Hierbij wordt, naar het mij voorkomt, 
over het hoofd gezien, dat art. 20 der Crisis
Zuivelwet, als voormeld aan de Kroon de be
voegdheid geeft tot uitvoering van die wet 
nadere regelen te stellen of den Minister 
daartoe bevoegdheid te verleenen. 

Het middel acht ik derhalve in a l zijne 
onderdeelen ongegrond. De aan het bewezen 
verklaarde toegekende benaming zal echter 
m. i. moeten luiden: ,,In een door den met 
de Zaken van den Landbouw belasten Minis
ter aangewezen gebied consumptiemelk ver
voeren, ronder dat daartoe vergunning is ver-
1 eend door de Crisis-Zuivel-Centrale". 

lk concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het bestreden vonnis en van de daarbij beves
t igde uitspraak van den Kantonrechter, doch 
voor beide alleen ten aanzien van de qualifi
catie, tot vervanging van deze door voor
melde benaming en overigens tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake, vervangende den Raads
heer Schepel; 

Gelet op het middel van cassatie door requi
rant voorgesteld bij schriftuur en luidende: 
(zie conclusie); 

0. dat bij het bevestigde vonnis wettig en 
overtuigend bewezen is verklaard hetgeen aan 
requirant bij inleidende dagvaarding is telas
tegelegd: (zie conclusie); 

dat het bewezenverklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd zooals boven 
is vermeld; 

0. met betrekking tot het middel van cas
satie: 

dat het verweer, hetwelk aan het eerste punt 
van dit middel ten grondslag ligt, ook in hoo
ger beroep voo1· de Rechtbank is voorgedragen 
en de Rechtba:,k ten aanzien daarvan heeft 

overwogen, dat nu bl ijkens de considerans van 
het Crisis-zuivelbesluit III de Raad van State 
over dit besluit is gehoord en vooi·ts de inhoud 
van dit besluit de bestemming heeft, a lge
meen te werken, dit besluit als a lgemeene 
maatregel is aan te merken; dat de H. R. 
dit betoog juist acht en het tot het zijne 
maakt; dat art. 14 van de Crisis-zuivelwet 
bepaalt, dat bij a lgemeenen maatregel van 
bestuur voorwaarden kunnen worden gesteld 
betreffende den verkoop, het vervoer en de 
aflevering van consumptiemelk en dit is ge
schied onder andere in art. 2 van het Crisis
zuivelbesl uit III, terwijl niet kan worden ge
zegd, dat dit artikel , waar het de aanwijzing 
van gebieden, in welke het verkoopen enz. 
van consumptiemelk slechts zal zijn toege
staan, op voorwaarde, dat daartoe vergunning 
is verleend door de Centrale, opdraagt aan 
den met de zaken van den Landbouw belasten 
Minister, daarmede een verboden delegatie 
van macht zou bevatten op dien Minister, of 
op de Centrale, wier vergunning slechts eene 
door de Kroon bevoegdelijk gestelde voor
waarde uitmaakt voor het verkoopen enz.; 

dat uit het voorgaande volgt, dat de bepa
ling waaronder het bewezen feit valt, is een 
krachtens de Crisis-zuivel wet vastgesteld voor
schrift, op overtreding waarvan art. 16 dier 
wet straf heeft gesteld; 

dat bij het vierde punt is voorbij gezien, dat 
naast art. 14 van de Crisis-zuivelwet staat 
art. 20 van die wet, dat regelt, dat voor
waarden als daar bedoeld voorkomen, niet in 
den algemeenen maatregel zelven, maar onder 
de regelen door de Kroon of door den door 
de Kroon bevoegd verklaarden Minister ge
steld; 

dat dus het middel in al zijn grieven is 
onjuist; 

Verwerpt het beroep. (N. J. ) 

25 Maart 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Geldschieterswet artt. 2, 26, 29.) 

De helft pi us één van een groot aantal 
uitgeleende bedrngen kan niet gelden a ls 
"een overwegend deel" gelijk in art. 2 
der Geldschieterswet bedoeld. 

Uit de Geldschieterswet blijkt niet, dat 
de wet aan de uitdrukking " uitl eenen van 
geldsommen" in art. 2 eene andere be
teekenis toekent dan die uitdrukking juri
disch heeft. Uit art. 29 i. v. m. art. 26, 1, 
onder b, dier wet blijkt dan ook duidelijk, 
dat de wet in het in eerstgenoemd artikel 
geregelde geval , dat de geldleener minder 
in handen krijgt dan "het volle bedrag 
van de in de akte vermelde hoofdsom", 
dat "volle bedrag" als "uitgeleende geld
som" wi l zien beschouwd. 

Weliswaar bestaat bij deze opvatting 
een klove tusschen de juridische en de 
economische of sociale beteekenis van het 
begrip "geldleening", terwij l een wet als 
de Geldschieterswet zoo mogelijk naar 
hare sociale functie behoort te worden 
uitgelegd, maar dit neemt niet weg, dat 
van de gewone juridische beteekenis van 
het begrip geldleening niet mag worden 
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afgeweken nu de wet zelf blijk geeft dit 
niet te willen doen. 

Nu het Hof de uitdrukkingen "geld
schieter" en "uitleenen van geldsommen" 
in de telastlegging heeft opgevat in de 
beteekenis welke aan die uit-drukkingen 
naar de Geldschieterswet toekomt, moet 
de door het Hof gegeven vrijspraak als 
een zuivere wo,·den aangemerkt, waar
tegen cassatieberoep niet openstaat. 

De P.-G. bij het Hof te 's-Gravenhage is re
quirant van cassatie tegen een arrest van ge
meld Hof van 3 Dec. 1934, waarbij , met ver
nietiging van een door de Rb. te Rotterdam 
op 27 Sept. 1934 gewezen vonnis, de gere
quireerde A. 0. (raadsman Mr. G. de Grooth, 
te Rotterdam) beheerder van een bankinstel
ling (de S. A. Legused; Red.}, van het hem 
bij dagvaarding ten laste gelegde is vrijge
sproken. 

Adv.-Gen. Berger nam de volgende con
clusie: 

De Heer requirant heeft zich in cassatie 
voorzien tegen het arrest van het Hof alhier, 
waarbij de gerequireerde is vrijgesproken van 
het hem te laste gelegde, volgens de inleiden
de dagvaarding, voor zoover thans van be
lang, luidende: enz., zie arrest; 

De gegeven vrijspraak berust op de navol
gende overwegingen: enz., zie arrest. 

Op grond van deze overwegingen en de 
daarin gehuldigde opvatting van hetgeen on
der het uitleenen van een geldsom is te ver
staan komt het Hof dan tot de slotsom, dat, 
niet kan worden aangenomen, dat een over
wegend deel der in de dagvaarding gestelde 
leeningen, waaronder behooren de onder B in 
de dagvaarding opgenomen gevallen, f 500 of 
minder bedraagt. De Heer requirant acht door 
deze beslissing geschonden, althans verkeerd 
toegepast, de artt. 358, j 0

• 415 en de artt. 
352, 423 en 415 Sv. j 0

• a1tt. 1, 2 en 46 van 
de Geldschieterswet, en wel doordien het Hof 
met zijn hiervoren vermelde opvatting van het 
in de dagvaarding gestelde uitleenen van 142 
versch illende geldsommen aan die dagvaar
-ding eene uitlegging zoude hebben gegeven, 
die kennelijk met hare woorden in strijd is . 

Aangezien het beroep in cassatie is gericht 
tegen eene vrijspraak, zal voor alles moeten 
worden onderzocht, of dit beroep - met het 
oog op het bepaalde in art. 430 Sv. - ont
vankelijk kan worden geacht, hetgeen, zooals 
de schriftuur het dan ook kennelijk aanvoelt, 
hiervan afhangt, of in het bestreden arrest 
wordt gegeven eene zuivere vrijspraak, dan 
wel of men daarbij te doen heeft met een zoo
genaamd bedekt ontslag van rechtsvervolging. 
Daar de vrijspraak blijkens de daa raan voor
afgaande overwegingen berust op de opvat
ting, welke het Hof zich vormde omtrent het 
in de dagvaarding gebezigde begrip "uitleenen 
van geldsommen" en dit begrip in die dag
vaarding, welke beoogt den verdachte overtre
ding van de Geldschieterswet ten laste te leg
gen, kennelijk is gebezigd in denzelfden zin, 
als waarin bedoelde wet het verstaat, zal dus 
moeten worden nagegaan, of de opvatting van 
het Hof dienaangaande al dan niet strookt 
met het bedoelde wettelijke begrip. 

L. 1935. 

De Heer requirant meent, blijkens den in
houd zijner schriftuur, dat het laatste geval 
zich voordoet. Volgens de schriftuur toch 
wordt in art. 2 der Geldschieterswet eene de
finitie gegeven: 1 °. van "geldschieter", waar
onder wordt verstaan hij, die onder welken 
naam of in wel ken vorm ook en beroep of 
bedrijf maakt van het uitleenen van geld
sommen, voor een overwegend deel vijfhonderd · 
gulden of minder bedragend; 2°. van "uit
leenen van geldsommen" , waaronder wordt 
begrepen het onmiddellijk of middellijk ter 
beschikking stellen van ge ldsommen aan per
sonen, die zich verplichten gelijke of grootere 
geldsommen terug te geven. Uit dit wets
artikel wude dan ook, naar het oordeel van 
den Heer requirant, duidelijk blijken, dat de 
wetgever niet als criterium van het uitgeleen
de bedrag heeft willen aanmerken de geld
som, die in de schuldbekentenis is uitgedrukt 
en juist niet in werkelijkheid is uitgeleend, 
maar juist het bedrag, dat aan den schulde
naar is ter hand gesteld. In art. 2 der Geld
sch ieterswet zoude, volgens den Heer requi
rant, het woord "ter beschikking ste llen" en 
wel de ter beschikking stelling aan personen, 
die zich verplichten gelijke of grootere geld
sommen terug te geven, juist zijn gebezigd 
met de mogelijkheid voor oogen, dat een groo
tere geldsom vaak moest worden terugbetaald, 
dan het in werkelijkheid ter beschikking ge
stelde bedrag. Juist hierom, meent de Heer 
requirant, kan als criterium van de uitge
leende geldsom alleen worden beschouwd het 
werkelijk ter beschikking van den schulde
naar gestelde bedrag, hetgeen z. i. te meer 
klemt, omdat de Wet in art. 2 bovendien 
spreekt van "in welken vonn ook". Al moge 
de Geldschieterswet het afhouden van in
terest en andere kosten van het bedrag van 
de in de akte vermelde hoofdsom op zich zelf 
als mogelijk en toelaatbaar onderstellen, zoo 
zoude dit, naar de in de schriftuur vervatte 
zienswijze, toch nooit bij het bepalen van het 
bedrag van de werkelijk uitgeleende som in 
verband met art. 2 der wet als rich tsnoer zijn 
te beschouwen. Bovendien springt, volgens den 
Heer requirant, de onjuistheid van de opvat
ting van het Hof des te meer in het oog, om
dat de geldschieter, die boven het werkel ijk 
ter beschikking gestelde -bedrag aan den geld
leener een bedrag leent voor rente en kosten 
daarvoor geen rente berekent en dat bedrag 
dus renteloos aan den debiteur leent, zoodat 
derhalve over het verschil van het bedrag, in 
de schuldbekentenis genoemd, en het werkelijk 
ter hand gestelde bedrag geen rente zou ver
schuldigd zijn en niet is aan te nemen, dat 
een geldschieter, als deze verdachte, die ren
ten berekent tot 293 pct., uit zuiver philantro
p ische overwegingen zou handelen, als hij 
deed. 

Wanneer ik mij moge veroorlooven aan te 
vangen, waar de Heer requirant eind igt, dan 
wil het mij vooreerst in alle bescheidenheid 
voorkomen, dat de laatste opmerking minder 
juist is te achten, omdat 's Hofs opvatting 
hierboven bedoeld, dat de schuldenaar zich 
genoopt ziet om ter vol doening aan zijne ver
plichting tot vooruitbetaling van interest en 
kosten, waarvoor hij eigen middelen niet ter 
beschikking heeft, ook daarvoor van den uit-

10 
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leener een bedrag t;e leenen, hetwel k dan met 
het hem in werkelijkheid ter hand gesrelde 
het bedrag uitmaakt, dat in de akt;e van geld
leening (,,schuldbekenrenis") al s t;erug re be
talen geldsom wordt opgenomen, geenszins uit
sluit, dat de vooruit te betalen rente wordt 
berekend over het volle bedrag der leensom. 

Ook voor het overige meen ik m ij intusschen 
met het bij de schriftuur betoogde niet re 

· mogen vereenigen. M. i. toch wordt daarbij 
uit het oog verloren, dat art. 2 der Geldschie
terswet geene bijzondere begripsbepaling geeft 
van de woorden "het uitleenen van geldsom
men", doch alleen in de tweede zinsnede van 
het eerst;e lid daaraan eene uitbreidende be
teekenis verleend door daaronder te begrij pen 
het onmiddellijk of m iddellijk ter beschikking 
stellen van geld ommen of geldswaarden aan 
personen, die zich verplichten gelij ke of groo
t;ere geldsommen of geldswaarden terug te be
talen. Raadpleging van de geschiedenis der 
Geldschieterswet leert , naar het mij voorkomt, 
dat hierbij allerminst is gedacht aan uitl ee
ning van geldsommen, als in het onderwerpe
lijke geval bedoeld, waa rbij aan den geldl ee
ner een bedrag in contanten, zij het dan ook 
een geringer, dan in de a kt;e of de schuldbe
kentenis uitgedrukt, wordt ter hand gesteld. 

U it de toelichting immers van de hierbe
doelde zinsnede, welke eerst bij Nota van 
Wijziging in de wet is gebracht (zie M. v. A. 
Bijl agen Handel. ~930-1931, 41, n°. 1, blz. 
12) blij kt, dat hier uitsluitend gedacht is aan 
gevallen, waarin alleen de beschikking over 
geldsommen of geldswaarden op crediet wordt 
verleend in den vorm van spaarzegels of in 
dien van chèque-boekjes, waarbij dus van af
gifte van contanten geen sprake is, doch waar
bij aan de personen, aan wie aldus geldswaar
den of geldsommen !;er beschikking worden 
gesteld, de verplichting wordt opgelegd om 
de bedragen, waarover zij door middel van die 
zegels of chèques hebben beschikt, te gekome
ner tijd terug te geven al da n niet met bijbe
taling van een bedrag voor rente en kosten. 
M . i. kan dan ook aan de hierbedoelde uit
breidende zinsnede, waarvan t. a. p. blz. 13 
uitdrukkelij k wordt gezegd, dat zij geene "de
finitie" van "uitleenen van geldsommen" be
oogt, maa r alleen "uitbre iding" van dit be
grip tot de bedoelde gevallen

1 
geen argument 

worden ontleend tegen 's Hors opvatting van 
het begrip " uitleenen van geldsommen", zoo
als dat in de onderhavige telasf;elegging, 
waarin van een geval, als bedoeld in de tweede 
zinsnede van art. 2, lid 1, der Geldschieters
wet geen sprake is, kennelijk is gebez igd in 
den zin, waarin het in de eerste zinsnede van 
het eerste lid van art. 2 der genoemde wet 
voorkomt. Nu deze wet van dit begrip geener
lei definitie geeft, schijnt het mij all esz ins 
redelijk om daa rbij aan niets anders te den
ken, dan aan het rechtskundig begrip van ver
bruikleening, zooals art. 1791 B. W. dit om
schrij ft en terecht heeft, naar het mij voor
komt, de geachte pleiter voor gerequi reerde, 
met een beroep onder meer op de arresten 
van Uwen Raad van 26 Mei 1916, W. 10002, 
N . J. 1916, 711, W. P. N. R. n°. 2472 m . o. 
E . M. M. en 5 Maart 1925, W. 11394, N. J . 
1925, 584, betoogd, ,dat eene geldleeni ng in 
dezen zin ook tot stand kan komen, indien de 

leensom geheel of gedeeltelij k niet in con
tanten Wordt betaald, doch tusschen partijen 
wordt verrekend, gel ijk trouwens, zooals in de 
desbetreffende boven weergegeven overweging 
van het bestreden arrest wordt opgemerkt, 
door de Geldschieterswet zelf in de artt. 29, 
31 en 32 is erkend, en zooals m. i. ook kan 
blij ken uit de bepaling, voorkomende in Tabel 
A behoorende bij het K. B. van 13 .,Tau. 1933, 
S. 12 en luidende : ,,Als hoofdsom wordt voor 
de toepassing van deze bepaling (maximum 
interest· 19 pct. van 'het nog niet afgeloste deel 
van de hoofdsom) beschouwd de in de akte 
als uitgeleend vermelde geldsom, verminderd 
met het bedrag van den vooruitbetaalden inte
rest", welke bepaling immers overbod ig ware, 
indien zij reeds uit het begrip "uitleenen van 
geldsommen" van zelf voortvloeide. 

M itsdien van oordeel zijnde dat het bestre
den arrest niet is uitgegaan van eene onjuiste 
opvatting van de in de dagvaarding gebezigde 
bewoordingen en dat de gegeven vrijspraak 
derhalve is te beschouwen als eene zuivere 
vrijspraak concludeer ik tot niet-ontvankelijk
verk.1 aring van het beroep. 

De Hooge R aad, enz.; 
0. dat, nu het beroep een vrijspraak be

treft, allereerst moet worden onderzocht, of 
het ontvankelijk is; 

0. dat requirant in zijn schriftuur uitvoerig 
heeft betoogd, dat het beroep ontvankelij k is, 
en wei op grond, dat het Hof is uitgegaan van 
een onjuiste opvatting van de begrippen 
,,geldschierer" en "uitleenen van geldsom
men" in art. 2 der Geldschieterswet genoemd, 
waaruit dan zoude volgen, dat de vrijspraak, 
als niet gegeven op den grondslag der telast
legging, niet zoude zijn een vrijspraak a ls in 
art. 430 Sv. bedoeld; 

0. dienaangaande: 
dat aan den gerequireerde bij inleidende 

dagvaarding is ten laste gelegd: 
"dat hij t;e Rotterdam in of omstreeks het 

tijdvak van 1 Maart 1933 tot 17 Jan. 1934 als 
gedelegeerd beheerder van de Société Anony
me Legused uitsluitend zaken doende onder 
den naam Deposito en Credietbank, althans 
onder den naam S. A. Legused heeft uitge
oefend het bedrij f of beroep van geldschieter, 
zonder dat hij dat beroep of bedrijf uitoefende 
in een gemeentelijke of in een toegelaten par
t icul iere geldschierersbank en zonder de krach
tens de Geldschieterswet vereischte toelating : 

A. door met het oogmerk om winst te be
halen uit te leenen 142 verschill ende geld
sommen, waarvan 106 , althans een overwegend 
deel vijfhonderd gulden of minder bedroegen; 

B. door aan A . K. te leenen: 1 °. een be
drag van f 400 onder de voorwaarde dat hij 
f 570 moest terugbetalen in dier voege dat 
f 110 van die f 570 aan hem niet werd uitge
leend (uitbetaald? R e d.) en hij de rest moest 
f;erugbetalen in term ijnen van f 10 per week, 
terwijl de geheele schuld uiterlijk 15 Sept. 
1933 moest zijn afgelost, 2°. aan dezen te 
leenen een bedrag van f 300 onder de voor
waarde dat hij f 575 moest terugbetalen en 
wel in dier voege dat het resteerende bedrag 
van de vorige leening ad f 98 werd afgehou
den en een bedrag van f 117 van die f 575 
aan hem niet werd uitbetaald en hij de rest 
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moest terugbetalen in weektermijnen van 
f 12 .5 0, te,wijl de geheele schuld uiterlijk op 
7 Nov. 1933 moest zijn afgelost, en 3°. aan 
hem te leenen een bedrag van f 550 onder 
de voorwaarden dat hij f 659 moest terugbeta
len in 17 wekelijksche termij nen van f 15 en 
daarna het restant ad f 440 ui terlijk op 15 
Mei 1934, 

aan J . C. v. E. te leenen: 1°. een bedrag 
van f 100 onder <le voorwaarde dat hij f 132 
moest terugbetalen in 6 maandelijksche 1er
mijnen van f 22, en 2°. een bedrag van f 90 
onder de voorwaarde dat h ij f 120 zou terug
betalen in 6 maandelijksche termijnen van 
f 20, 

door aan A. G. te leenen: 1 °. een bedrag 
van f 480, a l thans van ongeveer f 480 onder 
de voorwaarde dat hij f 520 zou terugbeta len 
in 13 wekelijksche termij nen van f 40 en 2°. 
nog eens een bedrag van f 480 onder de voor
waarde dat hij f 520 zou terugbetalen in 13 
wekel ijksche termijnen van f 40, 

door aan R. E. P. d. S . te leenen een be
drag van f 500 onder de voorwaarde dat zij 
zou terugbetalen f 630 in negen maandelijk
sche termijnen van f 70, 

door aan H. G. L . S. te leenen een bedrag 
van f 80 onder de voorwaarde dat hij f 100 
zou terugbetalen in vij f maandel ij ksche ter
mijnen van f 20, 

door aan J . v. M. te leenen een bedrag· van 
f 80 onder de voorwaarde dat hij f 90 zou 
terugbetalen en wel op 15 Dec. 1933, 15 Jan. 
1934 en 15 Febr. 1934 telkens f 30, 

door aan M. M. S. te leenen een bedrag 
van f 50 onder de voorwaarde dat h ij f 60 zou 
terugbetalen in maandelijksche termij nen van 
f 1 0, 

door aan P. P . te leenen: 1°. een bedrag 
van f 500 onder de voorwaarde dat h ij f 550 
een maand daarna zou terugbetaien, en 2°. 
een bedrag van f 500 onder de voorwaarde 
dat hij op 6 J an. 1934 f 550 zou terug
betal en , 

door aan A. C. te leenen een bedrag van 
f 85 onder de voorwaarde dat hij f 100 zou 
terugbetalen in wekelijksche termijnen van f 5, 

door aan A. M. E. C. te leenen een bedrag 
van f 250 onder de voorwaarde dat zij f 300 
zou terugbetalen in wekel ijksche termijnen 
van f 12.50, 

door aan J . V. te leenen een bedrag van 
f 200 onder de voorwaarde dat hij een bedrag 
van f 240 wu terugbetalen in wekelijksche ter
mijnen van f 10, 

door aan H . P. A . v. IJ. te leenen een be
drag van f 250 onder de voorwaarde dat hij 
f 290 zou temgbetalen en wel op 1 F ebr. f 30, 
op 1 Maart, 1 April, 1 Mei, 1 Juni en 1 Juli 
telkenmale f 26, 1 Aug. 1934 f 30 en op 1 
Sept., 1 Oct., 1 Nov. en 1 Dec. 1934 telken
male f 25, 

door aan W. L . S. te leenen een bedrag vau 
f 140 onder de voorwaarde dat h ij f 160 zou 
terugbetalen in wekelijksche termijnen van 
f 10, 

door aan A. J. E. te leenen: 1 °. een be
drag van f 180 onder de voorwaarde terug te 
betalen een bedrag van f 200 binnen een 
maand, en 2°. een bedrag van f 300 onder de 
voorwaarde dat hij f 335 zou terugbetalen 
binnen twee maanden, 

door aan C. M. te leenen een bedrag van 
f 200 onder de voorwaarde dat hij f 250 zou 
terugbetalen in wekelijksche termijnen van 
f 10, terwijl de hoofdsom ad f 250 of het nog 
niet afgeloste gedeel te daarvan direct opvor
derbaar werd bij niet tijdige voldoening van 
een der weke!ijksche termijnen, 

en door aan G. W. V. te leenen een bedrag 
van f 300 onder de voorwaarde dat hij f 510 
zou terugbetalen in 34 wekelijksche termijnen 
van f 15" · 

0. dat het Hof heeft overwogen, dat het 
niet goor wettige bewijsmiddelen de overtui
g ing heeft bekomen, dat de verdach te het hem 
ten laste gelegde feit heeft begaan - met 
vrijspraak a ls voormeld - en wel op de na
volgende gronden: 

,,dat het Hof het in de dagvaarding ge
stelde uitleenen van 142 versch illende geld
sommen in dien zin meent te moeten verstaan, 
dat de afzonderl ijke bedragen der uitgeleende 
geldsommen zijn de bedragen, die onderschei
denlij k in de akten van geldleeni ng of 
"schuldbekentenissen" als uitgeleend en ter 
leen ontvangen zijn vermeld, zijnde in e lk ge
val het bedrag, dat de betrokken schuldenaar 
zich heeft verbonden terug te betalen op de 
wijze in de akte omschreven; 

,,dat aan die opvatting niet afdoet de om
standigheid, dat de schuldenaar in werkelijk
heid minder clan het uitgeleende bedrag in 
h anden krijgt, omdat van het uitgeleende be
drag door den uitleener eene som wordt af
gehouden als verschuldi gd voor vooru itbe
taal de interest en kosten, vermits toch daar
uit blij kt, dat de leener voor de voldoening 
van die uit eenigerle i hoofde afgehouden be
dragen eigen middelen of op andere wijze 
verkregen middelen niet ter beschikking h ad 
en derhalve ook daarvoor van den uitleener 
een bedrag moest leenen, hetwelk met het 
hem in werkel ijkheid ter hand gestelde bedrag 
het bedrag uitmaakt, dat in de akte van ge ld
leening (schuldbekentenis) als terug te beta
len geldsom werd opgenomen; 

,,dat deze figuur van geldleening in begin
sel niet als ontoelaatbaar of als een door den 
verdachte uitzonderlijk toegepaste behoeft te 
worden beschouwd, vermits toch de wetgever 
zelf in de Geldsch ieterswet in de artt. 29, 31 
en 32 met betrekking tot de geldschieters in 
den zin dier wet het vooruitbetalen van in
terest bij het tot stand komen der overeen
komst en het afhouden van die interest en 
van andere kosten van het bedrag van de in 
de akte vermelde hoofdsom als moge lij k en 
toelaatbaar onderstelt; 

"da,t bij di e opvatting van den Hove van 
hetgeen onder het uitleenen van eene geldsom 
is te verstaan de beschouwing van het in de 
dagvaarding onder A gestelde betreffende het 
uitleenen van 142 verschillende ge ldso1nmen, 
vermeld in een lij st, opgenomen bij een rap
port dd. 14 Febr. 1934 van den inspecteur van 
poli t ie Melles, ter terechtz itting aan den ver
dachte voorgelegd en door dezen als juist er
kend , en waaronder behooren de onder B in 
de dagvaarding opgenomen gevallen, niet kan 
lei den tot de bes! issing, dat een overwegend 
deel daarva,n f 500 of minder bedraagt, ver
mits toch n iet meer dan in 72 gevallen van 
de 142, zijnde dus 1 meer dan de helft, de in 
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de akten als uitgeleend vermelde geldsommen 
f 500 of minder bedragen; 

"dat het Hof - nog afgescheiden van de 
gewone taalkundige beteekenis dier woorden 
- ook daarom niet aan de woorden "voor een 
overwegend deel" in art. 2, lid 1, der Geld
schieterswet de beteeken is meent te mogen 
toekennen, dat zoodanig deel reeds aanwezig 
is, indien dit uitmaakt de helft van het gehee l 
+ één, aangezien dan van het bloote toeval 
zou kunnen afhangen, of het beroep of bedrij f 
van geldschieter al of niet onder de werk ing 
der wet va lt" ; 

0. dat ook door requirant niet is betwist, 
dat de he lft plus één van de 142 uitgeleende 
bedragen niet kan gelden als "een overwe
gend deel" a ls in art. 2 der Geldschieterswet 
bedoeld, zoodat het slechts de vraag is, of het 
Hof terecht als uitgeleende geldsommen heeft 
beschouwd de bedragen, die in de akten van 
ge ldleening als uitgeleend en ter leen ont,. 
vangen zijn vermeld en niet die bedragen na 
aftrek van hetgeen ter voldoening van voor
u itbetaalde interest en kosten van het nomi
naa l ter leen verstrekte bedrag werd afge
trokken· 

0. da.'t het Hof op juiste gronden, waar
mede de Hooge Raad zich vereenigt, tot de 
conclusie is gekomen, dat uit de Geldschieters
wet niet blij kt, dat de wet aan de uitdrukking 
,,uitleenen van geldsommen" in art. 2 ge
noemd eene andere beteekenis toekent dan 
die uitdrukking juridisch heeft en dan ook uit 
art. 29 der wet, waarin met zoovele woorden 
het geval is geregeld, dat de geldleener min
der in handen krijgt dan "het volle bedxag 
van de in de akte vermelde hoofdsom", in ver
band met de bepaling van art. 26, 1°, onder 
b, duidelij k blijkt dat de wet in dat geval dat 
"volle bedrag" ais "uitgeleende geldsom" wi l 
zien beschouwd; dat trouwens bij eene andere 
opvatting van vooruitbetaling van interest, a ls 
aan het slot van art. 29, 1 ° genoemd geen 
sprake zoude kunnen zijn; 

0 . dat niet valt te ontkennen, dat, bij boven
staande, naar 's Hoogen Raads oordeel, juiste 
opvatting der wet, een klove bestaat tusschen 
de juridische en de economische of sociale 
beteekenis van het begrip "geldleening" en 
in het algemeen een sociale wet als de Geld
schieterswet, zoo mogelijk, naar hare sociale 
functie behoort te worden uitgelegd, doch een 
en ander njet wegneemt, dat - daargelaten, 
wat rechtens zoude zijn, wanneer de bepaling 
van het oorspronkelijke ontwerp, dat vooruit
betaling van interest niet mag worden ge
vorderd, in de wet ware opgenomen - toch 
zeker niet van de gewone jur idische beteeke
nis van het begrip geldleening mag worden 
afgeweken, wanneer de wet zelf blij k geeft 
dit niet te willen doen; 

0. dat uit het bovenstaande volgt, dat, nu 
moet worden aangenomen, dat in de telast
legging de uitdrukkingen "geldschieter" en 
"uitleenen van geldsommen" zijn gebezigd 
in de beteekenis, welke, naar de Geldschieters
wet aan die uitdrukkingen toekomt, het Hof 
op den grondslag der telastlegging heeft be
raadslaagd en bes! ist, zoodat tegen de ge
geven vrijspraak beroep in cassatie niet open
staat". 

Verklaart requirant niet-ontvankel ijk in het 
ingestelde beroep. (W.) 

29 Maart 1935. K ONI NKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend a lgemeene regelen W ater
staatsbestuur art. 19.) 

Nu de jaarlij ksche herzien ing van den 
legger van onderhoudsplicht igen van een 

waterschap is geregeld in dier voege, dat e lk 
jaar de legger opnieuw wordt vastgesteld, 
ontheft de omstandigheid, dat iemand in 
vorige jaren op den legger a ls onderhouds
plichtige bij eindbesl iss ing is geh andhaafd, 
B . en W. - en in beroep Ged. Staten en 
de Kroon - niet van de verplichting, be
zwaren, wel ke bij gelegenheid van de 
jaarlijksche herziening tegen den ondei·
houdsplicht werden ingebracht, te onder
zoeken en daarop te bes! issen. 

Waar is gebleken dat het, toen de on
derhoudsplicht voor het eerst werd vast
gesteld, in de bedoel ing heeft gelegen niet 
de eigenaren van de kade zelf, doch de 
achterliggende eigenaren met het onder
houd van de kade te belasten, kan thans 
geen onderhoudsplichtige worden aange
wezen, nu het onderhavige kadegedeelte 
deels vergraven is, zoodat het niet meer 
a ls een bestaand waterstaatswerk is aan te 
merken, deels op onnaspeurlijke wijze in 
den Joop der jaren is verlegd ten opzichte 
van welk verlegde kadevak geen titel, 
waarop de onderhoudsplicht zou kunnen 
steunen, aanwezig kan worden geacht. 

W ij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den H oofdingenieur-Directeur van den R ij ks
waterstaat in de directie Zuid-Holland en
Utrecht tegen het besluit van Ged. Staten van 
Utrecht van 16 October 1933, N°. 1521, 2e 
Afdeeling, houdende niet-ontvankelij kverkla
ring van zijn beroep tegen het beslu it van het 
bestuur van het waterschap Hoenkoop, Vl iet 
en D ij kveld van 20 Mei 1933, 0

• 16, waarbij 
afwijzend werd beschikt op zijn verzoek om 
afvoering van de vermelding van den Staat 
a ls onderhoudsplichtige van een gedeelte IJs
sel kade op den legger van onderhoudsplichti
gen van de in natura te onderhouden voor
werpen van genoemd waterschap; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Februari 1935 N°. 424 (1934); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 25 Maart 1935, N°. 421, Af
deeling Waterstaatsrecht; 

0. dat het bestuur van het waterschap Hoen. 
koop, V I iet en Dijk-.,eld bij besluit van 20 M ei 
1933 a fwij zend heeft beschikt op het verzoek 
van den Hoofdingenieur-D irecteur van den 
R ijkswaterstaat in de directie Zu id-H olland 
en Utrecht, om afvoering van de vermelding 
van den Staat als onderhoudsplichtige op den 
legger van onderhoudsplichtigen van het wa
terschap; 

dat bij dit besluit is overwogen, dat hei 
verzoekschrift met inachtneming van den ter
mijn" bedoeld in artikel 110, 3e lid, van het 
Algemeen Reglement B, tijdig is ingediend; 
dat reeds bij zijn beslu it van 23 Mei 1331 
N°. 8, over de hoofdzaak van het thans in
gediende verzoek in afwijzenden zin beslist is, 
zonder dat de adressant tegen die beslissi ng
t ij dig beroep heeft aangeteekend, zoodat de 
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legger van onderhoudsplicht ongewijzigd op 
dit onderdeel is vastgesteld en mitsdien over
eenkomstig artikel 113 van het Algemeen 
Reglement B volledige bewijskracht bezit en 
betwijfeld kan worden of andermaal bezwa
ren tegen dit onderdeel van den legger inge
bracht kunnen worden; dat thans opnieuw 
verzocht wordt tot wijziging van den legger 
over te gaan, onder aanvoering van het argu
ment, dat de onderhoudsplicht in natura van 
ouds rustte op anderen, dan de eigenaars van 
het betrokken gedeelte IJssel kade, hetgeen 
nader gemotiveerd wordt door de overlegging 
van een afschrift van het betrekkelijke koop
contract; dat de adressant wel aanneemt, dat 
de onderhoudsplicht op anderen, dan de eige
naars, rustte, doch noch uit zijn voornoemd 
adres, noch uit de koopacte, dit door bewijzen 
kan staven; dat veeleer uit het overgelegde 
afschrift van de koopacte het bewijs geput kan 
worden van de juistheid van zijne besli ss ing 
van 23 Mei 1931, N°. 8; dat immers in de 
bijzondere voorwaarden van den verkoop ver
meld staat, ,,dat de Staat recht heeft op en 
verplicht is tot het behoorlijk onderhoud der 
kanten minstens ter breedte van een N eder
landsche el" ; dat de kanten van de kade ter 
breedte van een Nederlandsche el, een deel 
vormen van de IJsselkade, die in haar geheel 
aan de K eur van het Waterschap onderworpen 
is; dat de adressant er niet in geslaagd is het 
bewijs te leveren, dat de legger van onder
houdsplicht in deze onjuist is; 

dat, nadat van het besluit van het water
schapsbestuur de Hoofdingen ieur-Directeur 
voornoemd, met machtiging van Onzen Minis
ter van Waterstaat, bij Ged. Staten van 
Utrecht in beroep was gekomen, deze bij hun 
besluit van 16 October 1933, 2e Afdeeling, N°. 
1521, dezen hoofdambtenaar niet-ontvankelijk 
in zijn beroep hebben verklaard, uit overwe
ging, dat blijkens de stukken de Staat der 
Nederl anden (Waterstaat) op den legger van 
de in natura te onderhouden voorwerpen, van 
het gemelde waterschap, als bedoeld in het 
Algemeen Reglement (reglement B) voor 
enkele waterschappen, welke gedeeltelijk in de 
provincie Utrecht en gedeeltelijk in de provin
cie Zuid-Holland zijn gelegen, voorkomt als 
onderhoudsplichtige van een gedeelte IJssel
kade tusschen hm 219.80 en hm 222; dat de 
Hoofdingenieur-Directeur voornoemd bij schrij
ven van 17 Maart 1931 overeenkomstig ar
tikel 118 juncto artikel 110, derde I id, van 
het evenvermelde R eglement B, bezwaren 
tegen dien legger heeft ingebracht bij het wa
terschapsbestuur, daarbij verzoekende den 
Staat als onderhoudsplichtige van dien legger 
af te voeren, onder aanvoering o. m., dat over
eenkomstig artikel 116 van het Reglement B, 
in verband met het bijzonder Reglement voor 
het waterschap de verplichting tot onderhoud 
in natura rust op de eigenaren in vollen eigen
dom van de onderhoudsplichtige perceelen, 
gelijk zulks van oud bestond, en dat dienten
gevolge de eigenaren van de achter! iggende 
perceelen en niet de eigenaren van de kade 
onclerhoudspl ichtigen van die kade zijn; dat 
het waterschapsbestuur op het gemelde ver 
zoek afwijzend heeft beschikt bij zijn besluit 
van 23 Mei 1931, tegen welk besluit de ap
pellant niet ingevolge artikel 118, juncto ar-

tikel 110, vijfde lid, van het Reglement B, in 
beroep is gekomen bij hun college, zooclat de 
appellant geacht moet worden in de beslissing 
van het waterschapsbestuur te hebben berust; 
dat de bedoelde beslissing dientengevolge in 
kracht van gewijsde gegaan is en dat mits
dien de appellant, de voormelde onderhouds
plicht vastgesteld zijnde, in zijn beroep tegen 
de laatst genomen beslissing van het water
schapsbestuur, welke over dezelfde zaak han
delt, niet-ontvankelijk dient te worden ver
klaard; 

dat van dit besluit de Hoofdingenieur-Direc
teur, met machtiging \""an Onzen Minister van 
·waterstaat, bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat op grond van artikel 118 
juncto artikel 109 van het Al gemeen Regle
ment B, voor enkele waterschappen, welke ge
deel tel iJk in de provincie Utrecht en gedeelte
lijk in de provincie Zuid-Holland zijn gelegen. 
waaronder Hoenkoop, Vliet en Dijkveld, het 
waterschapsbestuur elk jaar den legger van 
àe in natura te onde1·houden voorwerpen moet 
herzien en een bes! uit, als bedoeld in artikel 
110, vierde lid, van dat reglement, ook wordt 
genomen als geen bezwaren zijn ingedi end en 
geen wijzigingen moeten worden aangebracht, 
zoodat dus elk jaar de legger opnieuw in zijn 
geheel wordt vastgesteld; dat artikel 110 vau 
het reglement voorts aan ieder belanghebbende 
het recht geeft van het besluit van het water
schapsbestuur in beroep te komen bij Ged. 
Staten; dat uit geen enkele bepaling van het 
reglement volgt, dat een belanghebbende zou 
moeten worden geacht zijn recht van beroep 
verwerkt te hebben, wanneer hij tegen een 
vroeger besluit tot herziening van den legger 
met betrekking tot hetgeen later punt van ge
schil zal zijn, geen bezwaren inbracht, noch 
ook wanneer hij ten aanzien van zoodanig 
punt reeds vroeger eene bes! iss ing van het 
Waterschapsbestuur naar aanleiding van zijne 
ingediende bezwaren mocht hebben verkregen 
en t-0en daartegen niet in beroep is gekomen 
bij Ge,d. Staten; dat, volgens het standpunt 
van Ged. Staten, iemand, wanneer hij bij be
sluit van het waterschapsbestuur op den legger 
als onderhoudsplichtige was vermeld, na in
dien ing van bezwaren daarop was gehand
haafd en den voor beroep op Ged. Staten 
gestelden termijn had laten voorbijgaan, nim
mer meer, bij eene latere herziening van den 
legger, de gelegenheid wu hebben daartegen 
op te komen, welke opvatting, niet op eene 
stell ige wettelijke bepaling gegrond zijnde, 
niet zonder meer kan worden aanvaard; dat 
,yijders het schrijven van den Arrondissements
Ingenieur - niet van den Hoofdingenieur
Directeur, zooals Ged. Staten in de tweede 
overweging vermelden - van 17 Maart 1931, 

0
• 1115, niet is een bezwaarschrift, als be

doeld in art. 110, derde lid, van het Algemeen 
Reglement B., daar het immers blijkens den 
aanhef is een antwoord op den brief van het 
waterschapsbestuur van 17 November 1930, 
N°. 30, waarin dit vraagt, op welke gronden 
de Staat meent niet onderhoudsplichtig te zijn, 
nu de rechtsgeldige legger den Staat als zoo
danig voor dit kadedeel aanwijst; dat, aange
zien in het schrijven van den Arrondissements
Ingenieur ontbrak eene aanwijzing, dat Onze 
Minister van Waterstaat tot de indiening daar-
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van machtiging wu hebben verleend, daaruit 
ook volgt, dat dit niet een bezwaarschrift was; 
dat inderdaad aan dien brief dan ook geen 
overleg met hem, appellant, was voorafgegaan 
en Onze Minister van Waterstaat niet in deze 
aangelegenheid was gekend geweest, doch de 
Arrondissements-Ingenieur met dat schrijven 
slechts de loopende briefwisseling met het 
·watersch apsbestuur heeft voortgezet, terwijl 
het louter toevallig was, dat de afzending ge
schiedde op een tijdstip, dat de herz iene leg
ger voor belanghebbenden ter inzage lag en 
voor hen de gelegenheid tot het indi enen van 
bezwaren daartegen openstond; dat een ver
wek om herziening van den legger, dat door 
iedereen en te all en tijde kan worden gedaan 
- zij het, dat daarop slechts éénmaal per 
jaar, bij de herziening, die in het reglement 
is voorgeschreven, acht zal kunnen worden 
geslagen - toch ook iets anders is dan het 
inbrengen van bezwaren Legen een legger, het
geen, wil dit onmiddellijk effect hebben, moet 
geschieden binnen een daarvoor in het regle
ment vastgestelden termijn na eene herz ien ing 
door het waterschapsbestuur; dat de Arron
dissements-Ingenieur, hem appellant, eerst bij 
br ief van 3 Juli 1931, dus toen de termijn van 
be1oep, bedoeld in a rt. 110, vierde lid, van 
het Algemeene R eglement B. was verstreken, 
mededeeling deed van de beslissing van het 
waterschapsbestuur van 23 Mei 1931, waaruit 
wel mag worden afgeleid, dat de Arrondisse
ments-Ingenieur zijn schrijven van 17 Maart 
1931 niet a ls een bezwaarschrift had bedoeld; 
dat hij ten aanzien van de hoofdzaak opmerkt, 
dat uit de koopakte van 11 Juni 1861 N°. 152, 
welke betrekking heeft op het kadegedeelte 
tusschen hm 219.80 en 222, waarop deze zaak 
betrekking heeft, blijkt, dat het onderhoud 
van de kade niet op den Staat rust; dat im
mers bij dien koop de Staat zich tegenover 
den verkooper enkel verplicht heeft "tot het 
behoorlijk onderhouden der kanten minstens 
ter breedte van een Nederlandsche el" , waar
mede kennelijk alleen bedoeld wordt het on
derhoud van den oever en niet van de kade 
zelf; dat, aangezien de Staat derhalve de ver
plichting tot onderhoud van de kade niet heeft 
overgenomen, die gebleven is bij hen, op wie 
zij rustte; dat dit, aangezien blijkens de or
donnantie van 1660 van Willem Ploos van 
Amstel, de kade van oudsher verhoefslaagd 
was en dus onderhouden werd door de eige
naars van de onderhoudsplichtige perceelen, 
in dit geval de eigenaars van de aangren
zende buitengronden, liggende onmiddellijk 
achter de IJssel kade, zijn ; dat zijns inziens de 
vermelding van den Staat als onderhouds
plichtige van de kade alsnog van den legger 
moet worden afgevoerd ; 

0. dat, nu de jaarlijksche herziening van 
den legger in art. 110 van het Algemeen Re
glement B. is geregeld in dezer voege, dat elk 
jaar de legger opnieuw wordt vastgesteld, de 
omstandigheid, dat iemand in vorige jaren 
op den legger als onderhoudsplichtige bij eind
beslissing is gehandhaafd , burgemeester en 
wethouders -- en in beroep het coll ege van 
Ged. Staten en de Kroon - niet ontheft van 
de verplichting, bezwaren welke, zooals in dit 
geval, bij gelegenheid van de jaarlijksche her
ziening tegen den onderhoudsplicht werden 

ingebracht, te onderzoeken en daarop te be
slissen; 

dat mitsdien Ged. Staten zich ten onrechte 
van eene ui tspraak ten principale hebben ont
houden ; 

0 . wat de zaak ten principale betreft, dat 
uit nader op verzoek van de Afdeeling 
van den Raad van State, voor de Geschillen 
van Bestuur, ongevraagde gegevens o. a . be
treffende den gang van zaken, welke in de 
vorige eeuw tot vermelding op den legger a ls 
onderhoudsplichtige van de kade van den 
Staat in zijne hoedanigheid van eigenaar van 
de kade heeft geleid, duidelijk is gebleken, 
dat het, toen de onderhoudsplicht voor het 
eerst werd vastgesteld, in de bedoeling heeft 
gelegen niet de eigenaren van de kade zelf, 
doch de achterliggende e igenaren met het on
derhoud van de kade te belasten, en dat deze 
bedoeling door eene verklaarbare onnauwkeu
righeid - kade en ach terl iggende landen 
waren destijds in één hand - niet op juiste 
wijze in den legger tot uitdrukking is ge
bracht· 

dat ~oorts uit de hiervorenbedoelde nadere 
gegevens niet is komen vast te staan, dat de 
eerst later verkregen eigendom van den Staat 
ter plaatse zich wover uitstrekt, dat deze mede 
zou omvatten de grondstrook, waarover de 
kade, die inmiddels gedeeltelijk verlegd, ge
deeltelijk vergraven bl ij kt te zijn, oorspron
kelijk heeft geloopen; 

dat uit het vorenstaande volgt, dat in geen 
geval de Staat tot het onderhoud van het 
kadegedeelte verplicht is; 

0. wijders ten aanzien van de vraag, of dan 
de achterliggende eigenaren moeten geacht 
worden tot onderhoud verplicht te zijn, dat 
deze vraag ontkennend moet worden beant
woord; 

dat toch, voor zoover het onderhavige kade
gedeelte verg1·aven is en niet meer a ls een 
bestaand waterstaatswerk is aan te merken, 
van eene verplichting tot onderhoud geen 
sprake kan zijn ; 

dat voorts het onderhavige kadegedeelte 
voor het overige blijkens de meergemelde na
dere gegevens op onnaspeurlijke wijze in den 
loop der jaren is verlegd geworden, zoodat 
Wij met betrekking tot dat verlegde kadevak, 
ten opzichte waarvan geen titel , waarop de 
onderhoudsplicht wu kunnen steunen, aan
wezig kan worden geacht, geen onderhouds
plichtige kunnen aanwijzen ; 

Gezien de Waterstaatswet 1900, het ge
noemde Algemeen Reglement B. en het bij
ronder reglement voor het waterschap H oen
koop, Vliet en Dijkveld; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Utrecht en van het be
sluit van het bestuur van het waterschap 
Hoenkoop, Vliet en Dijkveld van 20 Mei 1933. 
N°. 16, te beslissen, dat de vermelding van 
den Staat als onderhoudsplich tige van het 
vorengenoemde kadegedeelte op den legger 
wordt afgevoerd. 

Onze M inister van Waterstaat is belast enz. 
(A. B.) 
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1 April 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 13.) 

H et uitzonderingsgeval, bedoeld in den 
laatsten volzin van art. 13 le I id, is in 
casu niet aanwezig, aangezien de binnen 
de gemeente, waar de woning gelegen is, 
gevestigde openbare lagere school, tot 
welke de betrokken kinderen waren toege
laten, inmiddels is opgeheven. Ook het 
feit, dat deze kinderen na bedoelde ophef
fing openbaar onderwijs kunnen genieten 
aan de openbare lagere school in een na
burige gemeente, doet niet ter zake, omdat 
deze niet is eene binnen de gemeente van 
inwoning gevestigde school. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

G. Wessel en J. van der Maas, te Grave, 
ieder, voor woveel hem betreft, tegen het be
s! uit van Ged. Staten van Noord-Brabant va1, 
28 Augustus 1934, G. N°. 672, IVe Afdeeling, 
waarbij op de door hen bij dit college inge
stelde beroepen, voor wat G. Wessel betreft , 
tegen het beslmt van den raad der gemeente 
Grave van 13 April 1934, R. N°. 56, houden
de afwijzende beschikking op zijn verwek om 
steun uit de gemeentekas, als bedoeld in het 
eerste lid van art. 13 der Lager-Onderwijswet 
1920, voor het bezoeken van scholen te Nij
megen door zijne dochters Dirkje Judith, ge
boren 29 April 1921, Pieternella, geboren 31 
Januari 1923, en Elisabeth Mari a, geboren 
9 Juli 1926, welke scholen op meer dan vijf 
kilometer afstand zijn gelegen van de woning 
dier kinderen; en voor wat J . van der Maas 
betreft, tegen het besluit van dien raad van 
gelijke dagteekening, R. N°. 57, houdende 
afwijzende beschikking op zijn verwek om 
steun uit de gemeentekas, als bedoeld in het 
eerste lid van art. 13 der Lager-Onderwijswet 
1920, voor het bezoeken van eene school te 
Nijmegen door zijn won Job, geboren 13 Fe
bruari 1926, welke school op meer dan vijf 
kilometer afstand is gelegen van de woning 
van genoemd kind, is besloten: 

l e. de voorgeschreven besluiten van den 
raad der gemeente Grave van 13 April 1934, 
nummers 56 en 57, te handhaven, met uitwn
dering voor wat aangaat de weigering van 
tegemoetkoming voor het oudste kind van 
G. Wessel ; 

2,•. aan hem voor bedoeld oudste kind , in 
de kosten van het beweken van de Christe
lijke school voor uitgebreid lager onderwijs op 
den Klokkenberg, te Nijmegen, eene tege
moetkoming, als bedoeld in art. 13 der Lager
Onderwijswet 1920, te verleenen van f 30 per 
jaar, ingaande 9 April 1934; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen va n Bestuur, gehoord, advies van 13 
Maart 1935, N°. 72; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 28 
Maart 1935, N°. 4279, afdeeling Lager On
derwijs 

0. dat de raad der gemeente Grave in zijne 
openbare vergadering van 13 April 1934 be
sloot afwijzend te beschikken op de verweken 
van G. W essel en J . van der Maas, aldaar, 
waarbij gevraagd werd om steun uit de ge
meentekM, als bedoeld in art. 13, eerste lid , 

der Lager-Onderwijswet 1920 voor het bezoe
ken door hunne kinderen van scholen te Nij
megen, welke scholen op een afstand van 
meer dan · 5 km van de woningen dier kin
deren zijn gelegen; 

dat de raád daarbij heeft overwogen dat de 
verzoekers voor hunne kinderen geen bezwaar 
hebben tegen openbaar onderwijs, hetgeen 
blijkt uit het feit, dat deze kinderen de open
bare lagere school te Grave hebben bezocht; 
dat voor hen binnen een afstand van vijf 
kilometer openbaar onderwijs te bekomen is; 

dat, nadat G. W essel en J. van der Maas 
in beroep waren gekomen bij Ged. Staten van 
Noord-Brabant, dit college bij zijn besluit van 
28 Augustus 1934, G. N°. 672, IVe Afdeeling, 
de desbetreffende besluiten van den raad der 
gemeente Grave heeft gehandhaafd, met uit
wndering voor wat aangaat de weigering van 
tegemoetkoming voor het oudste kind van den 
appellant G. Wessel , en aan dien appellant 
voor bedoeld oudste kind in de kosten van het 
bezoeken der Christelijke school voor uitge
breid lager onderwijs op den Klokkenberg, te 
Nijmegen, eene tegemoetkoming heeft ver
leend, als bedoeld in art. 13 der Lager-Onder
wijswet 1920, van f 30 per jaar, ingaande 9 
April 1934; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de in den leerplichtigen leeftijd vallende 
kinderen van de beide appellanten de open
bare lagere school te Grave hebben bezocht, 
niettegenstaande ten tijde van de toelating 
dier kinderen op de gemelde school, de bijwn
dere scholen te Nijmegen, waarop zij inmid
dels zijn geplaatst, reeds waren opgericht; dat 
de appellanten door plaatsing dier kinderen 
op de openbare lagere school te Grave reeds 
hebben te kennen gegeven dat zij verkozen, 
die kinderen openbaar onderwijs te doen ge
nieten; dat deze keuze, gedaan op tijdstippen, 
waarop de bedoelde bijzondere scholen te Nij
megen reeds bestonden, wat de toepassing van 
art. 13, le lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
aangaat, onherroepelijk is, en niet kan worden 
te niet gedaan door het feit, dat sedert 1 April 
1934 de openbare lagere school te Grave is 
opgeheven, vermits de kinderen sedert dien 
binnen den afstand van 5 km van hunne wo
ning openbaar onderwijs kunnen genieten op de 
openbare lagere school te Nederasselt (ge
meente Overasselt} ; dat evenwel het oudste 
in den leerplichtigen leeftijd vallend kind van 
den appellant G. We sel, zijnde Dirkje Ju
dith, sedert 1 September 1933 de Christelijke 
school voor uitgebreid lager onderwijs op den 
Klokkenberg, te Nijmegen, bezoekt; dat uit
gebreid lager onderwijs van de door den ap
pellant gewenschte richting niet te Grave is 
gegeven; dat, gelet op de financieele draag
ln·acht van den genoemden appe ll ant, in de 
kosten, verbonden aan het bezoeken door dat 
kind van de voorschreven, op meer dan 15 km 
afstand van de woning van den appellant ge
legen school, eene tegemoetkoming, als be
doeld in art. 13, der Lager-Onderwijswet 1920, 
ware te verleenen van f 30 per jaar, ingaan
de 9 April 1934, zijnde de dagteekening van 
des appell ants verwekschrift aan den ge
meenteraad; 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen : 
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le. G. Wessel, aanvoerende, dat hij zijne 
drie leerplichtige kinderen aanvankelijk de 
openbare lagere school te Grave heeft doen 
beweken, hoewel hij tegen het openbaar on
derwijs principieele bezwaren heeft en voor 
zijne kinderen bij voorkeur bijzonder onder
wijs op eene Gereformeerde school begeert; 
dat echter de naastbijzijnde school van die 
richting te Nijmegen is gevestigd, welke school 
op ruim 15 km afstand van zijne woning ver
wijderd I igt; dat hij het daarom niet verant
woord en ook onmogelijk achtte om zijne kin
deren reeds bij den aanvang van den leer
plichtigen leeftijd ronder geleide naar eene 
school te Nijmegen te zenden en hem daarom 
gedurende de eerste jaren van den leerplich
tigen leeftijd op de openbare school te Grave 
heeft geplaatst; dat echter zij n oudste kind, 
Dirkje Judith, van 16 Maart 1931 tot 1 Aug. 
1933 de bii7,,ndere school voor Gereformeerd 
lager onde~wijs te ijmegen heeft bezocht en 
daarna de Christelijke school voor uitgebreid 
lager onderwijs op den Klokkenberg te Nij
megen; dat zijn tweede kind, Pieternella, van 
1 April 1933 af, eveneens de bovengenoemde 
school voor Gereformeerd lager onderwijs be
zoekt; dat ten slotte ook zijn derde kind, 
Elisabeth Maria, sedert 16 April 1934 op de 
laatstgenoemde school is geplaatst; dat hij 
van meening blijft, dat door de opheffing van 
de openbare lagere school te Grave het recht 
op eene tegemoetkoming in de vervoerkosten 
thans kan worden ontleend aan het le lid van 
art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920; dat hij 
bovendien zeer duidelijk heeft aangetoond, 
door reeds in 1931 en 1933 twee zijner kin
deren naar eene bijzondere school in Nijmegen 
te zenden, dat hij geen openbaar onderwijs 
voor zijne kinderen verkiest; dat ook de Onder
wijsraad van meening is, dat hem de bedoelde 
vergoeding toekomt, zooals hem is gebleken · 
uit het advies van dien raad; dat reeds bij de 
vaststelling van het schoolgeld voor zijne drie 
kinderen met zijne financieele draagkracht is 
rekening gehouden en het, naar zijne meening, 
niet billijk zou zijn hiermede tevens rekening 
te houden bij de vaststel! ing dezer tegemoet
koming, daar in dit geval door hem moet 
worden voldaan aan wettelijke verplichtingen 
om zijne kinderen gedurende den leerpl ich
t igen leeftijd onderwijs te doen genieten en hij 
niet in de gelegenheid is dit onderwijs, dat hij 
voor zijne kinderen verkiest, dichterbij dan te 
Nijmegen te verkrijgen; dat ten slotte reeds 
hij Ons bes! uit van 6 Juni 1934, 0

• 32, in 
een, voor zoover hem bekend is, analoog geval 
is beslist, dat aanspraak aan art. 1-3 der La
ger-Onderwijswet 1920 kan worden ontleend 
op den bedoel den steun; 

2e. J. van der Maas, aanvoerende, dat hij 
Protestant is; dat het feit, dat zijn kind van 
5 April 1932 af de openbare lagere school te 
Grave heeft bewcht, niet bewijst, dat door 
hem de voorkeur aan openbaar onderwijs 
wordt gegeven, doch dat dit eerder a ls over
macht beschouwd moet worden, omdat het 
practisch onverantwoordelijk zou zijn om een 
kind van 6 jaar, ronder eenig geleide, alleen 
naar ijmegen naar eene school te zenden 
(zijnde een afstand van woning tot school van 
16 tot 17 Jun); dat overigens in den omtrek 
van Grave of te Grave geen bijzondere school 

van zijne richting aanwezig was en nog niet 
is; dat voor hem niets anders overbleef dan 
zijn kind tijdelijk de openbare school te Grave 
te laten bezoeken, totdat hij oud genoeg was, 
om ronder onoverkomelijke bezwaren naar 
Nijmegen te reizen om aldaar eene bijwndere 
school te bewaken; dat hij van meening blijft, 
dat hij aan art. 13 der Lager-Onderwijswet 
1920 het recht op tegemoetkoming in de ver
voerkosten kan ontleenen; dat ook de Onder
wijsraad deze meening is toegedaan, gezien 
diens advies op zijn beroepschrift aan Geel. 
Staten van oord-Brabant; dat ten slotte bij 
Ons besluit van 6 Juni 1934, N°. 32, in een, 
voor zoover hem bekend, overeenkomstig ge
val, is beslist, dat aanspraak aan art. 13 der 
Lager-Onderwijswet 1920 kan worden ontleend 
op den bedoelden steun; 

0. dat Wij Ons met de bestreden beslissing 
van Ged. Staten van Noord-Brabant, voor 
zoover zij daarbij de besluiten van den raad 
der gemeente Grave, dd. 13 April 1934, R. 
nummers 56 en 57, hebben gehandhaafd, niet 
kunnen vereenigen; 

dat Ged. Staten weliswaar hebben over
wogen, dat de appellanten door plaatsing van 
hunne kinderen op de openbare lagere school 
te Grave reeds hebben te kennen gegeven, 
dat zij openbaar onderwijs voor die kinderen 
verkozen, en dat deze keuze, gedaan op tijd
stippen, waarop de bedoelde bijzondere 
scholen te Nijmegen reeds bestonden, wat 
de toepassing van artikel 13, eerste lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 aangaat, onher
roepelijk is en niet kan worden teniet gedaan 
door het feit, dat sedert 1 April 1934 de open
bare lagere school te Grave is opgeheven, 
vermits de kinderen sedert dien binnen den 
afstand van 5 km van hunne woning openbaar 
onderwijs kunnen genieten op de openbare 
1 agere school te Nederasselt ( gemeente Over
asselt), doch dat in deze opvatting niet wor
den gedeeld; 

dat toch het uitzonderingsgeval, bedoeld in 
den laatsten volzin van art. 13, eerste lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 hier niet aanwez ig 
is, aangezien de binnen de gemeente Grave 
gevestigde openbare lagere school , tot welke 
de kinderen van de appellanten als leerlingen 
waren toegelaten, inmiddels is opgeheven; 

dat voorts ook het fe it, dat de hierbedoelde 
kinderen na de opheff ing van de openbare 
lagere school te Grave openbaar onderwijs kun
nen genieten aan de openbare lagere school te 

ederasselt(gemeente Overasselt), niet ter zake 
doet, reeds daarom niet, omdat deze niet is 
eene binnen de gemeente Grave gevestigde 
school; 

dat mitsdien, nu in het onderwerpelijke ge
val ook overigens aan alle voorwaarden, ge
steld in art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920 
in verband met art. 6 der wet van 4 Augustus 
1933, S. 414, is voldaan, de aanvragen der 
appell anten tot het verkrijgen van eene tege
moetkoming of vergoeding in de kosten van 
het vervoer hunner leerplichtige kinderen 
naar de door hen bedoelde scholen te ijme
gen behooren te worden ingewilligd; 

dat Wij op grond van nadere op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, uitgebrachte 
ambtsberichten van oordeel zijn, dat, gezien 
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de financieele omstandigheden der appellan
ten, hun in deze kosten eene tegemoetkoming 
behoort te worden verleend ten bedrage van 
f 30 per jaar en per kind; 

aezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van oord-Brabant van 28 
Augustus 1934, G. N°. 672, IVe Afdeeling, 
voor zoover daarbij de besluiten van den raad 
der gemeente Grave van 13 April 1934, R. 
nummers 56 en 57, zijn gehandhaafd, en met 
vernietiging tevens van deze besluiten, aan 
G. Wessel, ten behoeve van zijne leerpl ichtige 
kinderen Pieternella en Elisabeth Maria, en 
aan J. van der Maas, ten behoeve van zijn 
leerplichtig kind Job, eene tegemoetkoming 
te verleenen in de vervoerkosten naar de bij
zondere scholen te ijmegen, waar het doo.r 
hen gewenschte onderwijs wordt gegeven, ten 
bedrage van f 30 per jaar en per kind. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

2 A.pri.l 1935. RONDSCHRIJVEN van den 
Pensioenraad, n°. 329.1/38 I, aan heeren 
Gedeputeerde Staten van alle provincies, 
betreffende aanstel] ing met terugwerkende 
kracht. 

Wij hebben de eer het volgende onder Uw 
aandacht te brengen: Het is ons gebleken, dat 
er reeds verschillende gemeenten zijn - en 
het aantal van deze gemeenten stijgt nog 
steeds - die in hare verordeningen of rngle
menten bepalingen hebben opg- nomen of wi l
len opnemen, welke voorschrijven het uitrei
ken aan bepaalde personen van een aanstel
ling (vast of tijdelijk) met terugwerkende 
kracht over een tijdvak, gedurende hetwelk 
door die personen aan die gemeenten diensten 
zijn bewezen, uitsluitend volgen tusschen be
doelde personen eenerzijds en de gemeente 
anderzijds gesloten arbeidsovereenkomst. 

Wij stell en er prijs op te Uwer 'kennis te 
brengen, dat volgen onze ter zake bestaande 
constante jurisprudentie, een wijziging met 
terugwerkende kracht in den feitelijken rechts
toestand van personen in overheidsdienst voor 
de toepas ing der Pensioenwet 1922 niet kan 
worden aanvaard. De uitreiking van een aan
stelling kan niet achteraf wijziging bren~en 
in het karakter van voorafgeganen diensttiJd; 
de wijziging werkt uitsluitend voor de toe
komst. 

De wetgever heeft namelijk aan bepaalde 
feiten (bijv. evenzeer aan de ambtelijke aan
stelling, als aan het sluiten van een arbeids
overecnk01nst) bepaalde en onderling ve1·schil
lende rechtsgevolgen verbonden . Tusschen die 
feiten en die rechtsgevolgen bestaat een on
verbrekGlijk en blijvend verband. Ook indien 
bij verordening, ondei· bepaalde voorwaarden 
het recht op het ontvangen eener aanstel I ing 
met terugwerkende kracht wordt verleend, 
blijven de rechtsgevolgen van eene aanvanke
lijk tusschen partijen gesloten arbeidsovereen
komst over den tijd voorafgaande aan de dag
teekening der aanstelling, onverminderd van 
kracht. 

Wij teekenen hierbij aan, dat de Minister 
van Binenlandsche Zaken ons destijds a ls zijn 
meening te kennen gaf, met ons, terugwerken
de kracht minder gewenscht te achten, aange
zien de belanghebbenden daardoor zouden 
worden aangemerkt, als over een zeker tijd
vak, eene hoedanigheid te hebben bezeten, 
welke zij de facto gedurende dat tijdvak niet 
hadden, hetgeen met betrekking tot de toepas
selijkheid van ambtenarenwetten, ten aanzien 
van het tijdvak van terugwerkende kracht, be
zwaren zou opleveren. 

Bovendien neemt de Centrale Raad van Be
roep principieel een gelijk standpunt in. (Uit
spraak d.d. 12 Februari 1935, 1934 D. no. 25; 
I no. 11). 

Wij zullen het op prijs stellen indien Uw 
College bereid wu zijn de gemeentebesturen te 
wijzen op de wenschelijkheid, dat geen ver
ord nende bepalingen worden gemaakt, welke 
uitreiking aan het personeel in dienst der ge
meenten, van aanstellingen met terugwerkende 
kracht voorschrijven, alsmede op de wensche
lijkheid, om bij eventueele wijziging der be
trokken verordeningen, welke reeds bepalin
gen in vorenbedoelden zin bevatten, deze be
palingen te doen vervallen. 

(B.) 

6 April 1935. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, N°. 
9962 afd. B.B., aan Heeren Gedeputeerde 
Staten der onderscheidene provinciën, be
treffende: ventvergunningen. 

Ik heb de eer Uw College mede te deelen, 
dat de bepalingen, in plaatselijke algemeene 
politieverordeningen opgenomen met betrek
king tot het verleenen van vergunningen tot 
venten, in den laatsten tijd mijne bijzondere 
aandacht hebben getrokken. 

Het is mij gebleken, dat sommige gemeen
ten de vastgestelde voorschriften, welke voor
namelijk bedoeld zijn als maatregel van po
litie ter wering van vermomde bedelarij, aan
wenden om, veelal op aandrang van den 
plaatselijken winkeliersstand, bona fide ven
ters, die elders wonen, uit de gemeente te 
houden. Aldus worden bedoelde voorschriften 
aangewend in het belang van plaatselijke pro
tectie, waartegen bij de Regeering overwegend 
bezwaar bestaat. 

Behalve het middel van de Algemeene po
litieverordening, wordt ook de heffing van 
leges voor ventvergunningen aangegrepen om 
het venten door personen, die dit als normaal 
beroep uitoefenen, tegen te gaan door het vor
deren van hooge legesbedragen. 

Wanneer gemeenten slechts ventvergunnin
gen uitreiken met een geldigheidsduur van 
niet langer dan één dag, wordt de legeshef
fing voor de bona fide venters, die doorgaans 
onbemiddeld zijn - ik denk hier b.v. aan de 
venters met vi ch - een ondraaglijke last, 
vooral in het geval, dat zij meer dan één ge
meente per dag bezoeken. 

In verband hiermede komt het mij noodza
kelijk voor, dat aan de bestaande, mijns in
ziens niet onredelijke, bezwaren wordt tege
moet gekomen. 

Gaarne zal ik vernemen, op welke wijze, 
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naar het oordeel van Uw College, die bezwa
ren zouden kunnen worden ondervangen. 
Daarbij ware er van uit te gaan, dat 

le. plaatselijke protectie niet is toe te laten, 
2e. aan personen, die het venten als nor

maal beroep uitoefenen, een ventvergunning 
is te verleenen met een zoo min mogelijk be
perkten geldigheidsduur en 

3e. de voor die vergunningen te heffen 
leges dienen te worden gesteld op een bedrag, 
hetwelk de kosten, aan de uitreiking van die 
vergunning verbonden, niet zal overtreffen. 

Met belangstelling zie ik het antwoord van 
Uw College tegemoet. 

Ik teeken hierbij aan, dat aan Gedeputeerde 
Staten der andere provinciën een gelijkluidend 
schrijven is gezonden. 

(B.) 

8 April 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Uitleveringswet art. 16; Wet 
Nederl.schap artt. 5, 7.) 

[Een Belgische, met een Nederlander 
gehuwd, maakt gebruik van de bevoegd
heid haar door de Belgische wet ver
leend, om de Belgische nationaliteit te 
herkrijgen. Toen hare uitlevering werd 
gevraagd, beriep zij er zich op de Neder
landsche nationaliteit te bezitten.] 

Art. 5 Wet Nederl.schap heeft de strek
king de eenheid van nationaliteit van man 
en vrouw te verzekeren en tijdens den ge
heel en duur van het huwelijk te hand
haven. Een door haar huwelijk met een 
Nederlander Nederlandsche geworden 
vreemdelinge, blijft naar Nederlandsch 
recht den staat van haar man volgen en 
blijft dus Nederlandsche, zelfs indien zij 
gedurende dat huwelijk hare vorige natio
naliteit mocht herkrijgen. 

Hieruit volgt, dat art. 7, eerste lid, 3° 
der Wet Nederl.schap ten aanzien van een 
met een Nederlander gehuwde vrouw 
rechtsgevolg mist. Beroep op Nederl.schap 
gegrond verklaard. 

Ande1·s Proc.-Gen . Besier, met betoog, 
dat verzoekster door haren wil de Belgi
sche nationaliteit heeft herkregen, waar
door zij, krachtens art. 7, eerste lid 3° 
Wet Nederl.schap het Nederlanderschap 
heeft verloren en zij krachtens art. 12 dier 
wet vreemdelinge is geworden. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
G. P . D., echtgenoote van L . A. S., wo

nende te Eecloo (B.), thans verblijvende in het 
Huis van Bewaring te Middelburg, (adv. Mr. 
A. H . Kuipers) ; 

dat de uitlevering van verzoekster door de 
Belgische Regeering aan de ederlandsche 
Regeering is verzocht ter zake van verduiste
ring en valschheid in geschriften; 

dat verzoekster, afgezien van het feit, dat 
zij uitdrukkelijk ontkent zich te hebben schul
dig gemaakt aan eenig der opgemelde misdrij 
ven, waarvan de Belgische Justitie haar ver
denkt, meent dat de Nederlandsche Regeering 
op het haar door de Belgische Regeering ge
daan verzoek een afwijzend antwoord zal moe
ten geven en wel op de navolgende gronden; 

· dat verzoekster voor haar huwelijk van Bel
gische nationaliteit was; 

dat verzoekster op 9 December 1932 te 
Eecloo is gehuwd met L. A. S., welke toen 
was, gelijk hij dat nog steeds is, Nederlander; 

dat verzoekster volgens art. 5 der Wet van 
12 December 1892, S. 268, staande huwelij k 
den staat van haren man volgt en zij derhalve 
door haar huwelijk met een Nederlander de 
Nederlandsche nationaliteit heeft bekomen, 
gelijk zij deze nog bezit; 

dat verzoekster immers nadien het Neder
landerschap niet op eenige wijze heeft verlo
ren; 

dat art. 7 der evengenoemde Wet van 12 
December 1892, S . 268, opsomt waardoor het 
Nederlanderschap wordt verloren, doch zich 
ten aanzien van verzoekster geen der a ldaar 
genoemde gevallen voordoet, met name niet 
dat sub 3 genoemd door het verkrijgen van 
vreemde natiolatiteit • door den wil van ver
zoekster; 

dat de Belgische Justitie en Regeering in
gang wil doen vinden dat verzoekster zoude 
zijn van Belgische nationaliteit op grond van 
eene door haar op 7 Maart 1934 ten stadhuize 
te Eecloo afgelegde verklaring; 

dat verzoekster hierdoor echter geenszins het 
door haar huwelijk verkregen Nederlander
schap heeft verloren; 

dat er geen sprake van is, dat verzoekster 
de Belgische nationaliteit door haren wil 
zoude hebben verkregen; 

dat - daargelaten welke waarde ten deze 
aan de bepalingen der Belgische Wetgeving 
zoude moeten worden toegekend - ook deze 
Belgische Wetgeving tot het gevolg leidt dat 
verzoekster Nederlandsche is; 

dat immers art. 18 N°. 2 der Wet van 15 
Mei 1922 zooals die is gewijzigd bij de Wetten 
van 4 Augustus 1926, 30 Mei 1927 en 15 Oc
tober 1932 (Belgisch Staatsblad van 17 De
cember 1932) bepaalt, dat de staat van Bel g 
wordt verloren; 

Door de Vrouw die huwt met een vreemde
ling van een bepaald nationaliteit indien zij 
de nationaliteit van haar man krachtens de 
Vreemde Wet verkrijgt; 

dat dit laatste geval zich hier voordoet op 
grond van art. 5 der meergenoemde Wet van 
12 December 1892; 

dat nu weliswaar genoemde Belgische Wet 
van 15 Mei 1922, gewijzigd bij art. 17 der 
Wet van 4 Augustus 1926 en bij art. 9 der Wet 
van 15 October 1932, bepaalt dat onder meer 
in het bovenge noemde geval van huwelijk de 
Belgische Vrouw den staat van Belg kan be
houden door een verklaring op de bij art. 22 
bepaalde wijze af te leggen binnen de zes 
maanden te rekenen van het huwelijk; 

dat hier wordt gesproken van het "behou
den" van den staat van Belg en niet van het 
verkrijgen daarvan; 

dat de door de Belgische Regeering en J u
stitie ingeroepen verklaring van verzoekster 
dd. 7 Maart 1934 evenwel niet is afgelegd 
binnen de zes maanden na het huwelijk, het
welk immers te Eecloo is gesloten op 9 Decem
ber 1932; 

dat alzoo ten onrechte beroep wordt gedaan 
op de bepalingen dezer Belgische Wetten ter 
adstructie dat verzoekster niet zoude zijn N e-
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derlandsch ondei-daan doch van Belgische na
tionaliteit; 

dat voor geval eenige andere bepalingen 
der Belgische Wetgeving, aan verzoekster 
nochtans onbekend, tengevolge zoude hebben 
dat verzoekster op grond der door haar op 7 
Maart 1934 afgelegde verklaring in België 
als van Belgische nationaliteit zoude kunnen 
worden beschouwd, zoodanige bepaling voor de 
Nederlandsche Regeering geen gewicht in de 
schaal zoude vermogen te leggen, te minder 
waar de meergenoemde wijzigingswet van 15 
October 1932 uitsluitend een fiscale beteekenis 
heeft; 

dat verzoekster wijders nog aanvoert, dat zij, 
eenmaal door haar huwelijk de Nederlandsche 
nationaliteit bekomen hebbende, deze nationa-
1 iteit in geen geval heeft kunnen verliezen 
zonder dat haar echtgenoot haar daarin bij 
stond of daartoe machtigde, waarvan geen 
sprake is gewe~st; 

dat op dien grond dan ook nimmer kan wor
den aangenomen, dat verzoekster door het 
teekenen van welke verklaring ook de Bel
gische nationaliteit heeft terugbekomen, welke 
zij heeft verloren door haar bovengemeld 
huwelijk met een Nederlander. 

dat de op 7 Maart 1934 aan verzoekster ter 
teekening voorgelegde verklaring slechts be
oogde de betaling eener belasting van frcs 100, 
welke van in Belg ië vertoevende vreemdelin
gen wordt geheven, te ontgaan, doch aan ver
zoekster daarbij volstreb.--t niet voorgestaan 
heeft van nationaliteit te will en veranderen; 

dat verzoekster derhalve vermeent dat zij 
Nederlandsche is en dat de Wet van 6 April 
1875, S. 66, op dien grond niet op haar van 
toepassing is; 

Met eerbiedig verzoek dat het Uwen Raad 
moge behagen op bovengemelde gronden te 
bes! issen dat verzoekster is N ederlandsche en 
bijgevolg der Wet van 6 April 1875, S. 66, 
op haar niet van toepassing kan worden ver
klaard en voorts te bevelen dat verzoekster 
onmiddellijk in vrijheid zal worden gesteld, 
tenzij verzoekster uit anderen hoofde in hech
tenis zoude behooren te blijven. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

0. dat verzoekster blijkens door hem, Proc.
Gcn., overgelegd uittreksel uit haar huwelijks
akte inderdaad op 9- December 1932 is ge
huwd met L . A. S. en dat deze blijkens 
een eveneens door hem, Proc.-Gen., overgeleg
de verklaring van rlen Burgemeester der ge
meente Tilburg althans omstreeks een jaar 
te voren, toen hij naar België werd afgeschre
ven Nederlander was; 

0. dat derhalve mag worden aangenomen, 
dat verzoekster door haar hu w el ijk do Neder
landsche nationaliteit heeft verkregen; 

0. dat zij echter blijkens door hem, Proc.
Gen., overgelegd afschrift van een akte van 
den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand 
der stad Eeclo op 7 Maart 1934 aan dezen 
heeft verklaard te willen genieten van de 
eerste overgangsbepaling der (Belgische) W et 
van 15 October 1932, ten einde de Belgische 
nationaliteit terug te bekomen, welke zij door 
haar huwelijk had verloren; 

0. dat deze overgangsbepaling voor zoover 
hier toepasselijk, luidt: 

"De Belgische vrouwen, die den staat van 
Belg verloren hebben ten gevolge van haar 
huwelijk met een vreemdeling of enz ... .. . 
kunnen binnen de drie jaar, te rekenen van 
den dag van het van kracht worden van deze 
Wet de Belgische nationaliteit herkrijgen door 
een verklaring afgelegd op de bij art. 22 der 
Wet van 15 Mei 1922 bepaalde wijze enz ... . . 

0. dat deze bij de Wet van 1922 bepaalde 
wijze onder me-er eene verklaring voor den 
ambtenaar van den burgerlijken stand der 
verblijfplaats in B elgië kan zijn; 

0. dat derhalve door deze verklaring krach
tens genoemde overgangsbepaling en niet 
krachtens de in het verzoekschrift aangehaalde 
art. 17 der Wet van 15 Mei 1922 de verzoek
ster de Belgische nationaliteit heeft herkre
gen; 

0 . dat zij hiertoe niet den bijstand of de 
machtiging van haar echtgenoot behoefde, 
daar bij het afleggen der verklaring van ver
schijning in rechte {artt. 160 en 165 B. W.) 
geen sprake is en art. 163 B. W. alleen voor 
het vermogensrecht geldt ; 

0. dat een bepaling als art. 5, 1 id 2, der 
Wet op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap voor naturalisatie bevat, voor dit 
geval in de Nederlandsche wetgeving ont
breekt· 

0. d~t door het herkrijgen door haren wil 
van de Belg ische nationaliteit verzoekster 
krachtens art. 7, l e lid, onder 3e der genoem
de wet het Neder! anderschap heeft verloren 
en krachtens art. 12 dier Wet vreemdelinge is 
geworden, zoodat de ·wet van 6 April 1875, 
S. 66, op haar niet van toepassing is ; 

Concludeert, dat de H. R. het verzoek zal 
afwijzen en zal be I issen, dat de verzoekster 
niet Nederlandsche is. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat door de aan den H. R. overgelegde 

stukken is komen vast te staan, dat verzoek
ster - van geboorte van Belgische nationali
te it - op 9 December 1932 met den Neder
lander S. is gehuwd en op 7 Maart 1934 voor 
den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand 
te Eecloo {België) heeft verklaard te willen 
genieten van de eerste Overgangsbepaling der 
Belgische wet van 15 October 1932 (Belgisch 
Staatsblad n°. 421, Monitaire van 4 December 
1932 n°. 339) ten e inde de Belgische nationa
liteit, welke zij door voormeld huwelijk had 
verloren, terug te bekomen; 

0. dat ingevolge art. 7, 3° der Wet van 12 
December 1892, S. 268, op het Nederlander
schap en ingezetenschap Nederlanderschap 
wordt verloren door het verkrijgen van een 
vreemde nationalite it door den wil van den 
verkrijger; 

dat echter in het onderhavige geval in het 
midden kan blijven, of hier inderdaad een 
vreemde nationaliteit door den wil van de 
verkrijgster is verkregen; 

dat immers ingevolge art. 5 eerste I id der 
meergemelde wet op het Nederlanderschap en 
ingezetenschap de vrouw staande huwelijk den 
staat van haren man volgt ; 

dat ingevolge deze bepaling, - welke, ook 
blijkens de geschiedenis. evenals het tweede 
en derde Jid van het artikel de strekking heeft 
de eenheid van nationaliteit van man en 
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vrouw te verzekeren en tijdens den geheelen 1 

duur van het huwelij k te handhaven, - een 
door haar huwelijk met een N ederlander Ne
derlandsche geworden vreemdelinge, zelfs in
dien zij gedurende dat huwelijk hare vorige 
nationaliteit mocht herkrijgen, niettemin naar 
Nederlandsch recht den staat van haar man 
blijft volgen en Nederlandsohe blij ft; 

dat hieruit volgt, dat art. 7, 3° ten aanzien 
eener met een Nederlander gehuwde vrouw 
rechtsgevolg mist; 

0. dat, - nu verzoekster in elk geval de 
Nederlandsohe nationaliteit hezit, - de Wet 
van 6 April 1875, S. 66, der algemeene voor
waarden, op welke ten aanzien van de uit
levering van vreemdelingen verdragen met 
vreemde mogendheden kunnen worden geslo
ten, dus op haar niet van toepassing is; 

Beslist, dat de verzoekster is ederlandsche; 
Beveelt haar onmiddellijke invrijhe idstelling, 

ten ware zij uit anderen hoofde in hechtenis 
behoort te blij ven. 

(N. J.) 

10 April 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Electriciteitsbelasting in de ge
meente 0ostelbeers c. a.). 

Art. 3 der onderhavige verordening heeft 
ongetwijfeld op het oog de opbrengst der 
gebouwde eigendommen en hun aanhoo
righeden, wegens welke volgens art. 1 be
lasting wordt geheven. 

Er kan niet worden ingezien, waarom 
deze opbrengst niet zou kunnen zijn een 
der grondslagen, waarnaar art. 281 Gem.
wet belastingheffing toelaat, daar toch 
zoodoende een voldoend vaste maatstaf 
wordt aangelegd. 

Het woord "belastbare" in art. 3 der 
Verordening is blijkbaar zonder beteekenis 
en het voorschrift van dit artikel mag niet 
aldus worden opgevat, dat de sch atti ng 
van B. en W. onaantastbaar is, doch art. 
299 Gem.wet blijft toepasselijk. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burg. der Gem. 0ostelbeers c. a. tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Dir. Belastingen te Breda van 30 Juli 1934, 
betreffende den aan A . te B. opgelegden aan
slag in de Electriciteitsbelasting van de ge
meente 0ostel heers c. a . over 1932; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. Van Lier, .... tot vernietiging 
van den opgelegden aanslag en overigens tot 
verwerping van het beroep; 

0. dat de Verordening der gemeente 0ostel
beers c. a. tot heffing van een baatbelasting, 
als bedoeld bij art. 281 der Gemeentewet, on
der meer inhoudt de bepal ingen: 

Art. l. In deze gemeente wordt onder den 
naam van "Electriciteitsbelasting" een belas
ting geheven wegens gebouwde eigendommen 
en hunne aanhoorigheden, gelegen in de wij
ken A. en B., voor zoover zij gelegen zijn 
langs of nabij het door de P.N.E.M. aange
legde electrische laagspanningsnet en voor 
zoo ver zij door het werk, zooals dit vóór 1 Jan. 
1932 is tot stand gekomen, gebaat zijn. 

Art. 2, eerste lid. De belasting is verschul
digd door hen die krachtens recht van bezit 
of eenig ander zakelijk recht het genot hebben 
van de eigendommen, bedoeld in art. 1. 

Art. 3. De belasting wordt berekend naar 
de belastbare opbrengst, geschat door B . en 
W . dezer gemeente. 

Art. 4. De belasting bedraagt jaarlijks ten 
hoogste 20 pct. van de overeenkomstig art. 3 
geschatte belastbare opbrengst, terwijl in to
taal nimmer meer mag worden geheven dan 
75 pct. van het bedrag, hetgeen jaarlijks door 
de gemeente moet worden betaald aan rente 
en aflossing der leening(en), welke is (zijn) 
aangegaan tot dekking van de door haar te 
betalen bijdrage in de kosten van het in art. 
1 bedoeld werk, eventueel vermeerderd met 
het bedrag, dat door de gemeente voor te ge
ringe stroomafname moet worden betaald. 

Het percentage van heffing is voor alle aan
slagen gelijk. 

Art. 10. Deze verordening wordt voor het 
eerst toegepast over het jaar 1932 en zal, be
houdens nadere voorziening, niet meer gelden 
op 1 Jan. 1957. 

dat belanghebbende ten deze werd aangesla
gen voor een bedrag van f 16.50 en, nadat de 
aanslag bij beschikking van den Gemeente
raad was gehandhaafd, in beroep heeft aan-
gevoerd: dat de aanslag is berekend naar een 
belastbare opbrengst van f 150, ofschoon voor 
de grondbelasting de belastbare opbrengst is 
gesteld op f 79; 

dat bovendien eenige anderen in verhouding 
van lichtpunten en afneming veel lager zijn 
aangeslagen; 

dat zijn aansl ag dan ook behoort te worden 
verminderd· 

0. dat de'Raad van- Beroep de Heffingsver
ordening onverbindend heeft verklaard en 
wel op de volgende gronden: 

dat, naar luid van art. 281 der Gemeente
wet, de aldaar bedoelde belastingen onder 
meer moeten voldoen aan deze voorwaarde, 
dat dezelve "geheven worden naar grondsla
gen''; 

dat de strekking van dit voorschrift geene 
andere kan zijn dan dat de gemeentelijke wet
gever, zoo hij tot het heffen van eene bij ge
meld wetsartikel bedoelde belasting wil over
gaan, regelen heeft te geven, welke onder 
meer niet alleen een aanwijzing i.,houden van 
degenen, die belastingplichtig zijn, doch tevens 
dengene, die ingevolge die regeling '.Jelasting
plichtig is, in staat stellen zich omtrent het 
bedrag dei· te betalen belasting eene voorstel
] ing te maken; 

dat nu de onderwerpelijke verordening in 
art. 3 weliswaar bepaalt, dat "de belastin!;" 
wordt berekend naar de belastbare opbrengst, 
geschat door B. en W. dezer gemeente", doch 
dat - waar in de verordening nergens wordt 
aangeduid hetgeen onder "belastbare ·op
brengst" moet worden verstaan, zoodat het 
voor eenen belastingplichtige ten eenenmale 
onmogelijk is om, zij het zelfs maar bij bena
dering, te berekenen hoeveel belasting hij in
gevolge de verordening over eenig belasting
jaar moet betalen - niet gezegd kan worden, 
dat ten deze aan den vorengenoemden eisch 
van art. 281 der Gemeentewet is voldaan; 

dat hiemit volgt, dat aan de Vere rdening 
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wegens strijd met de Wet verbindende kracht 
moet worden ontzegd; 

0. dat de Burgemeester in cassatie stelt: 
S. of v. t. van art. 3 der Heffingsverorde

ning, in verband met art. 281 der Gemeente
wet; 

0. dat art. 3 der Heffingsverordening onge
twijfeld op het oog heeft de opbrengst der 
gebouwde e igendommen en hunne aanhoor,g
heden, wegens welke volgens art. 1 belasting 
wordt geheven; 

dat niet kan worden ingezien, waarom deze 
opbrengst niet zou kunnen zijn een der grond
slagen, waarnaar art. 281 der Gemeentewet 
belastingheffing toelaat, daar toch zoodoende 
een voldoend vaste maatstaf wordt aangelegd; 

dat een dergelijke maatstaf bijvoorbeeld ook 
wordt aangetroffen in art. 4 der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914, bepalende dat men 
belastingplichtig is naar zijn zuiver inkomen, 
en daaronder verstaande de som van hetgeen 
in geld of geldswaarde zuiver genoten wordt, 
onder meer als opbrengst van onroerende 
goederen; 

dat het woord " belastbare" in art. 3 der 
Verordening blijkbaar zonder beteekenis is en 
het voorschrift van dit artikel niet a ldus mag 
worden opgevat, dat de schatting van B. en 
W. onaantastbaar is, doch toepasselijk blijft 
art. 299 der Gemeentewet, zoodat een aange
sl agene, die zich met de schatting van B. en 
W. niet kan vereenigen, zich kan wenden tot 
den Gemeenteraad, ten e inde te doen uit-
maken, hoe groot de opbrengst van zijn ge
bouwd eigendom is, terwijl tegen de beschik
king van den Gemeenteraad beroep is toegela
ten· 

o'. dat het middel derhalve gegrond is; 
Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den Raad van Be

roep voor de Directe Belastingen voornoemd 
ter verdére behandeling en bes! issing van de 
zaak in voltallige vergadering en met inacht
neming van dit arrest. 

(W.) 

10 April 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Artt. 40, 92, 92a Onteigeningswet. 
Methode van waardebepaling door een 
bouwgrond-exploitatierekening.) 

Bij toepassing der methode van de 
bouwgrond-exploitatierekening ter bepa
ling der waarde van het onteigende moe
ten alle factoren in aanmerking komen, 
waardoor een normaal gegadi gde zich laat 
leiden bij de vaststell ing van den hoogsten 
prijs, dien hij voor den ruwen grond be
reid zal zijn te betalen. 

De gegadigde zal zeker een bedrag uit
trekken voor derving van rente van het 
voor grondaankoop te besteden kapitaal 
gedurende de exploitatie en voor vergoe
ding van ondernemersloon en risicopremie. 

Exploitatiewinst komt naast deze beide 
posten niet in aanmerking. 

(De Rb. had alleen renteverlies over de 
kosten van stratenaanleg en ophooging in 
aftrek gebracht.) 

Terecht is in zake den aftrek voor straat
aanleg voor de verschillende te onteigenen 
perceel en als -maatstaf aangenomen het te 

Zwoll e gebruikelijke, ook voor het complex 
als eenheid geldend percentage van 1/3. 

Waar ter volledige schadeloosstelling de 
waarde aan het te onteigenen goed als 
bouwgrond moet worden vergoed - welke 
schadeloosstelling als de voor den ont
e igende voordeeligste is aangenomen - is 
er geen aanleiding om wegens vergoeding 
voor den onteigenden grond - die tet de 
onteigening niet als bouwterrein was ge
bezigd - een vergoeding voor persoon
lijke schade - bedrijfsschade, verhuis
kosten en kosten voor hypotheekvernieu
wing - te geven. 

Een dubbele schadeloosstelling komt den 
onteigende niet tee. 

I. De Burg. der gem. Zwolle, zijnde thans 
Dr. J. E. Baron de Vos van Steenwijk, eischer 
tot cassatie van een vonnis der Rb. te Zwolle 
van 13 Febr. 1935, adv. Mr. A. F. Visser 
van IJzendoorn, 

tegen: 
1 °. G . J. Satink, landbouwer, te Zwolle, ver

weerder, adv. Mr. A. E. J . Nysingh (niet 
gepleit), 

2°. de ,,Boerenleenbank", te Zwoll e, mede
verweerster, adv. Mr. J. W. de Kanter (niet 
geple it), 

en 
II . G. J. Satink, eischer, adv. Mr. A. E. J. 

Nysingh, 
tegen: 

1 °. den Burg. der gem. Zwolle, verweerder, 
adv. Mr. A. F. Visser van IJzendoorn, 

2°. de "Boerenleenbank", mede-verweerster, 
adv. Mr. J . W. de Kanter (niet gepleit). 

Adv.-Gen. Be1·ger nam de volgende conclu
sie: 

H et vonnis van de Rb. te Zwolle van 13 
Febr. j.l. , waarbij ten verzoeke van den Bur
gemeester, a ls zoodanig ingevolge de Ont
eigeningswet optredende voor de gemeente 
Zwolle, de onteigening werd uitgesproken van 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Zwolle, sectie G n°. 234, groot 0.15.82 H .A., 
tcebehoorende aan partij Satink, het bedrag 
der schadeloosstelling deswege werd bepaald 
op f 3962.62 en werd verstaan, dat de hypo
theekhoudster-interveniente, partij Boerenleen
bank, haar recht op die som zal kunnen uit
oefenen, is door den Burgemeester van Zwolle 
in cassatie bestreden met het volgende mid
del: 

"S., althans v. t. van de artt. 152 der 
Grondwet, 48 Rv., 2, 37, 40, 77, 88, 92, 92a 
Onteigeningswet, 

doordat de Rb., stellende de methode der 
bouw-exploitatierekening te volgen, ter be. 
paling van de werkelijke waarde van het ont
eigende (artt. 40 j 0

• 92 en 92a der O.W.) bij 
hare exploitatie-rekening, hoewel met de ex
ploitatie (bouwrijp maken en successievel ijk 
verkoopen) bl ijkens den opzet der Rb. een 
zekere tijd zal zijn gemoeid , geen reken ing 
heeft gehouden met rente van het in de (on
derstelde) onderneming geïnvesteerde (en/of te 
investeeren) kapitaal - behoudens voor zoo
ver betreft de kosten van straataanleg en op
hooging -, noch met exploitatie-loon (ad.mini-
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stratiekosten uitgewnderd) exploitatie-winst 
en risico-premie, en dusdoende heeft gevolgd 
eene ontoelaatbare methode, en de schadeloos
stelling op een hooger bedrag heeft bepaald, 
dan overeenkomt met de waarde bedoeld en 
geregeld bij de artt. 40 j 0

• 92 en 92a O.W., 
hebbende de Rb. in elk geval over het 

hoofd gezien dat van de bedragen, die de 
bouwperceelen, bouwrijp, in de toekomst zul
len opbrengen, slechts de contante waarde had 
mogen worden toegekend". 

Tegen hetzelfde vonnis heeft partije Satink, 
die zich eveneens in cassatie voorzag, aange
voerd de 3 navolgende middelen: 

I. ,,S. of v. t. van de artt. 152 der Grond
wet, 1, 2, 37, 39, 40 , 41, 77, 78, 79 , 88, 91, 92, 
92a, 96 der Onteigeningswet en 48 Rv., 

doordat de Rb ., 
na overwogen te hebben, 
dat de Rb. de becijferingen der deskundi

gen, die haar redelijk voorkomen en waarte
gen ook niet ernstig is geopponeerd, voor zoo
-ver hierna daarvan niet wordt afgeweken, 
overneemt; 

dat in de berekeningen der deskundigen naar 
het oordeel der Rb. wel eenige correctie moet 
worden aangebracht; 

overweegt en beslist: 
dat inderdaad voor stratenaanleg door de 

deskundigen slechts wordt afgetrokken 26.4 
pct. van het grondoppervlak, terwijl niet is 
weersproken dat die aftrek in de gemeente 
Zwolle op 1/3 wordt gesteld; 

dat de deskundigen den geringeren aftrek 
hebben gemotiveerd met het betoog, dat vol
gens het uitbreidingsplan van de in genoemd 
complex gelegen, minnelijk verkregen percee
len, meer dan 1/3 voor straten afgaat, doch 
de Rb. van meening is dat de te onteigenen 
perceel en van een voor deze toevallig gunstige 
projecteering in het uitbreidingsplan niet mo
gen profi teeren, en de aftrek voor straten op 
het genoemde percentage van 1/3 moet worden 
gehandhaafd; 

en met inachtneming van deze beslissingen 
tot de vaststelling der schadeloosstelling komt, 
waarbij de Rb. tevens, op grond van het vo
renstaande, het aantal bouwperceelen in even
redigheid tot den door de Rb. toegepasten 
grooteren aftrek voor stratenaanleg dan door 
de deskundigen was aangenomen verminderde, 

een en ander ten onrechte, 
omdat de werkelijke waarde van het te ont

eigenen goed den eigenaar aldus, in strij d 
met de W et, niet wordt vergoed, daar deze 
waarde niet beïnvloed wordt door de inr ich
ting van het uitbreidingsplan, zoodat de Rb., 
door te oordeelen dat de te onteigenen percee
len van een voor deze toevallig gunstige pro
jecteering in het uitbreidingsplan niet mogen 
profiteeren en door op grond daarvan bij de 
bepaling van de waarde rekening te houden 
met een grooteren aftrek voor straten van de 
te onteigenen perceelen dan volgens het uit
breidingsplan zal zijn vereischt, den e ischer 
in cassatie niet de volle waarde van zijn eigen
dom heeft toegekend en eischer niet volledige 
schadeloosstel! ing heeft doen toekomen, 

gelijk de Rb. eveneens, door het aantal 
bouwperceelen in voege a ls voorschreven te 
verminderen, ten onrechte niet heeft rekening 
gehouden met het aantal bouwperceelen, dat, 

zij het ten gevolge van wat de Rb. noemt de 
toevallig gnnstige projecteering in het uit
breidingsplan, in werkel ij kheid van de te ont
eigenen perceelen kan worden gemaakt, en 
daardoor voor die perceelen ook op dezen 
grond is gekomen tot een waardeering bene
den de werkelijke waarde van de te onteige
nen perceelen. 

kunnende voor het standpunt van de Rb. 
aan de bijzondere regeling, vervat in de Ont
eigeningswet ten opzichte van de vaststel] ing 
van de schadeloosstelling bij onteigeningen in 
het belang van de Volkshuisvesting, waarvan 
in dit geding sprake is, geen argument wor
den ontleend, daar die bijzondere regeling de 
regeling voor onteigeningen in gewone ge
vallen onverlet laat behoudens eenige hier n iet 
van toepassing zijnde uitzonderingen ten gun
ste van den onteigende". 

II. ,,S. of v . t . van de artt. 152 der Grond
wet, 1, 2, 37, 38, 39, 40, 41, 77, 78, 79, 88, 
91, 92, 92a, 96 der Onteigeningswet en 48 Rv., 

doordat de Rb., 
na overwogen te hebben, 
dat de Rb. de becij feringen der deskundi

gen, di e h aar redelijk voorkomen en waarte
gen ook niet ernstig is geopponeerd, voor zoo
ver hierna daarvan niet wordt afgeweken, 
overneemt; 

dat in de berekeningen der deskund igen 
naar het oordeel der Rb. wel eenige correctie 
moet worden aangebracht; 

overweegt e,~ beslist : 
dat de deskundigen de kosten van ophoo

ging van de te onteigenen perceelen gelegen 
buiten het basiscomplex alleen op die percee
len doen drukken, ten onrechte, immers in 
strijd met het door hen gevolgde systeem, te 
weten: exploitatie van een geheel complex 
terreinen, waarbij individueele vóór en .nàdee
len buiten beschouwing bl ijven - en de Rb. 
dan ook deze kosten te zamen met d ie voor 
stratenaanleg op het door de deskundigen als 
basis genomen complex zal l aten drukken; 

en met inachtneming van deze beslissingen 
tot de vaststelling der scl:i-adeloosstelling 
komt· 

ten: onrechte : 
omdat de werkelijke waarde van het te ont

e igenen goed den eigenaar aldus in strijd met 
de wet ni et wordt vergoed, daar in het onder
hav ige geval de waardebepaling plaats heeft 
gevonden nan de hand van een z.g. bouw
exploi tatie1 ekening, opgesteld voor een geheel 
complex van perceelen, in welk complex het 
grootste deel der te onteigenen perceelen 
(waarmede de Rb. bedoelt de perceelen niet 
alleen van dezen e ischer in cassatie , doch ook 
van andere e igenaren, tegen wie de Rb. den
zelfden dag bij afzonderlijke vonnissen ont
eigening heeft uitgesproken) is gelegen in het 
vonnis als " basiscomplex" aangeduid, zoodat, 
nu de Rb. heeft beslist dat opheffing van die 
gronden niet noodig is, het doen drukken van 
kosten van ophooging van eveneens te ont
eigenen perceelen, buiten h et basiscomplex 
gelegen op de waarde van dat basiscomplex 
ten gev'o! ge heeft, dat voor de in het basis
complex gelegen te onteigenen perceelen, 
waartoe dat vari dezen eischer in cassatie be
hoort, minder dan de werkelijke waa rde dier 
perceelen als te vergoeden door de Rb. is 
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vastgesteld, hetgeen niet geoorloofd is, ook 
al was het in strijd met het door de deskundi 
gen gevolgde systeem, wat het echter, gel ijk 
uit het vorenstaande volgt, nie t is". 

III. ,,S. of v. t. van de artt. 152 der Grond
wet, 1, 2, 37, 38 , 39, 40, 41, 77, 78, 79, 88, 
91, 92, 92a, 96 der Onteigeningswet en 48 Rv., 

doordat de Rb., 
na overwogen te hebben, 
dat partijen het er over eens zijn, dat ter 

volledige schadeloosstelling, de waarde van 
het te onteigenen goed als bouwgrond aan den 
onteigende moet worden vergoed terwijl ge
daagde bovendien nog aanspraak maakt op 
vergoeding voor bedrijfsschade, verhuiskosten, 
kosten voor hypotheekvernieuwing en voor de 
opstallen; 

overweegt en beslist: 
dat naar het oordeel der Rb. inderdaad, nu 

grond, die tot hei oogenblik der onteigening 
niet als bouwterrein was gebezigd, ingevolge 
den aanvang van de 2e rechtsoverweging, als 
bouwgrond wordt getaxeerd, aparte vergoe
ding van bedrijfsschade zoowel als van ver
huiskosten en kosten voor vervanging van op 
gebouwde eigendommen rustende hypotheek 
zou beteekenen een dubbele schadeloo stelling, 
zoodat vergoeding daarvan niet mag worden 
toegekend, 

ten onrechte, 
omdat vergoeding van z.g. persoonlijke 

schade, waartoe de genoemde posten - be
halve die voor de waarde der opstallen, welke 
de Rb. heeft toegekend - behooren, volgens 
de Wet moeten worden toegekend in al die 
gevall en, waarin de onteigende door vergoe
ding uitsluitend van de werkelijke waarde van 
de te onteigenen perceelen niet vol ledig is 
chadeloos gesteld voor de voor hem uit de 

ontneming van den eigendom voortspniitende 
schadelijke gevolgen, hetgeen zich kan voor
doen ook indien grond, die tot het oogenbl ik 
der onteigening niet als bouwterrein was ge
bezigd, als bouwgrond wordt getaxeerd, zoo
dat, nu eischer op vergoeding van de genoem
de posten van persoon! ij ke schade ook onder 
die omstandigheden aanspraak heeft gemaakt, 
de Rb. die aanspraak niet op den enkelen 
daartoe door haar aangevoerden grond (welke 
haar conclusie, dat toewijzing daarvan zou 
beteekenen een dubbele sch adeloosstelling, 
geenszins wettigt) had mogen afwijzen". 

Partij Boerenleenbank refereert zich even
a ls zij dit reeds ten aanzien van het bedrag 
der schadeloosstelling voor de Rb. deed, zoo 
ook met betrekking tot de beide cassatiezaken 
aan het oordeel van Uwen H. R. 

Partij Satink verklaarde bij conclusie van 
antwoord in cassatie hetzelfde te doen ten 
aanzien van het middel der gemeente Zwoll e. 
Intusschen bevat de vrij omvangrijke conclusie 
eene doorloopende bestrijding van het middel, 
door te wijzen op verschillende overwegingen 
van het aangevallen vonnis, waarin de fac
toren, waarmede de gemeente der Rb. verwijt 
ten onrechte geen rekening te h ebben gehou
den, naar het oordeel van partij Sati nk, ge
acht zouden kunnen worden te zijn verwerkt. 
M. i. zal die conclus ie dan ook niet kunnen 
worden aangemerkt als eene referte, welke 
partij Satink bij gegrondbevinding van het 

m iddel buiten kosten zoude kunnen doen bl ij 
ven. 

Inderdaad komt het door de gemeente 
Zwolle in dezen voorgestelde middel mij ge
grond voor. Met de deskundigen er van uit
gaande, dat eene afzonderlijke exploitatie als 
b.?mvgrond der tegelij k met het onclerwerpe
hJke in de onteigening begrepen perceelen 
voor geen der eigenaren mogel ijk of - wat 
op hetzelfde neerkomt - loonend is, volgt de 
Rb. het door de deskundigen voorgedragen 
stelsel van berekening, gegrond op de bouw
exploitatie van een geheel complex van per
ceelen, in welk complex, naast andere, niet in 
de onteigening begrepen, stukken, het groot
ste deel dei: . te onteigenen perceelen zijn ge
legen, terw1Jl dezelfde berekeningen worden 
toegepast op de niet in, doch onmiddellijk bij 
dat complex gelegen te onteigenen perceelen. 
Met toepassing van eenige - ten deele bij de 
behandeling van de middelen van partij Sa
tink nog ter sprake komende - correcties op 
de methode van deskundigen, stelt de Rb. in 
overweging 19 v11n het door de gemeente 
Zwolle overgelegde afschrift van het vonnis 
de bouwexploitatierekening op, a ls volgt : 

"kosten straataanleg volgens 
deskundigen ... ...... .. .......... ......... f 52,733 .05 

af: de kosten der gedeeltelijke 
dubbele gas- en waterleiding, vol-
gens de specificatie kennelijk ... ,, 2,800.-

f 49,933.05 
bij: ophoogingskosten der bui-

ten het basiscompl ex gelegen te 
onteigenen perceelen 9032 X f 0.50 f 4,516.-

Samen ............ f 54,449.05 
of per M. gevelbreedte 1/1630 daarvan is 
f 33.40. 

Volgens de deskundigen is het aantal bouw
perceelen 169. Zij rekenden daarbij voor 
straataanleg 26.4 pct. zoodat overbleef 73.6 
pct. Dit moet zijn 2/3 is 66. 7 pct., zoodat het 

667 
aantal bouwperceelen is te stellen op -- X 

736 
169 is 153 of 16 minder dan 169. 

Deskundigen stellen de totale gevelbreedte 
op 1030 M. 

Dit moet worden verminderd met 16 X 5 M. 
(de aangenomen gevelbreedte per perceel), 
zoodat overblijft 950 M. 

De kosten per M2 moeten dus worden be
rekend: 

950 X f 33.40 is ..................... f 31,730.-
renteverlies (f 5000 evenredig 

verminderd) .... ...... ...... ......... .. ... ,, 4, 700.-
planbewerking, toezicht, onvoor-

zien en afronding .... ... ........... ... ,, 2,070.-

Samen .. .......... f 38,500.-

153 bouwperceelen, ingedeeld naar even
redigheid der indeel ing van de deskundigen, 
brengen, bouwrijp op: 

76 à f 650.-
63 à .. 800.- samen f 113,800.-
14 à "1000.-

zoodat de netto-opbrengst wordt: 
f 113,800 - f 38,500 is f 75,300 of per M2.: 
1/31214 daarvan is f 2.41 (zijnde 31214 M2 -
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het totaal-oppervlak der te onteigenen per
ceelen) ." 

Wat den in bovengestelde rekening vervat
ten post "renteverlies" betreft, heeft de Rb. 
.zich, naar uit overweging 10 van het vonnis 
blijkt, behoudens de vermindering van f 5000 
tot f 4700, geheel en al aangesloten bij de 
daaromtrent door de deskundigen gevolgde 
-wijze van berekening. Uw Raad kan derhalve, 
wat de berekening van dezen post betreft, het 
verslag der deskundigen ter hand nemen. Uit 
,dit vers lag nu blijkt, dat de deskundigen, in 
reken ing stellende renteverlies, te lijden ge
durende de eerste jaren van de exploitatie der 
bedoelde terreinen, het bedrag daarvan be
rekenen op ongeveer f 5000, ,,zijnde" - vol
_gens het verslag - ,,rente op rente gedurende 
gemiddeld drie jaren à 4 pct. van de kosten 
van straataa nleg". Eenig ander bedrag voor 
renteverlies komt in de berekening der des
kundigen niet voor, evenmin als in de hier
.boven weergegeven berekening der Rb. , ter
wijl bovendien ui t de overweging 18 van het 
bestreden vonnis I uidende: ,,dat, waar de on
kosten voor stratenaanleg en bovengenoemde 
,ophooging te zamen gel ijk uit onderstaande 
berekening blijkt (d.i. de berekening, voor
komende in de volgende overweging 19, hier
boven door mij aangegeven) - voor de te ont
•e igenen perceelen verminderen, ook het rente
verlies dienovereenkomstig lager moet worden 
gesteld", duidelijk blijkt, dat de Rb. enkel 
renteverlies van het voor stratenaanleg en op
hooging aan te wenden kapitaal in aanmer
king neemt. Er blijkt dus geene rekening te 
·zijn gehouden met de in het middel genoemde 
factoren: renteverlies van het kapitaal , door 
een gegadigden bouwondernemer te besteden 
voor aankoop van den ruwen grond, exploi ta
·tieloon (behalve administratiekosten), exploi 
tatie-winst en r isicopremie, met al welke fac
toren uitteraard wel rekening zal worden ge
houden door eenen eventueelen ondernemer, 
die de in de onteigening begrepen perceelen 
-op het tijdstip der onteigening zoude will en 
koopen, ten einde ze daarna met vooru itzicht 
op redelijke winst in exploitatie te kunnen 
brengen a ls bouwgrond. Al is de rechter vrij , 
de methode van waardebepaling van te ont
•eigenen gronden te kiezen , welke hem goed
dunkt, zoo zullen toch bij de gekozen methode 
- in dezen de berekening van de waarde langs 
den weg van eene bouwgrond-exploi tatie-reke
ning - uitteraard, naar regelen van log ica, 
a ll e factoren in aanmerking dienen te komen, 
waardoor een normaal gegadigde zich laat 
le iden bij de vaststelling van den hoogsten 
prij s, dien hij voor den ruwen grond bereid 
·zal zijn te bieden. Weliswaar zoude met de 
gemelde factoren ook op andere wijze rekening 
kunnen worden gehouden, dan door het uit
trekken van bepaalde geldsbed ragen, maar het 
bestreden vonnis geeft, voor zoover ik zie, 
geene aanleid ing om aan te nemen, dat zulks 

·hier zoude zij n geschied. Uit de verwaarloo
·zing van bedoelde factoren, welke bij de door 
de Rb. gevolgde wijze van waardeberekening 
log isch in aanmerking dienen te worden ge
nomen, volgt, dat de gevonden waarde der te 

,onte igenen goederen hooger is, dan de werke
lijke waarde, welke overeenkomstig art. 40 
.der Onteigen ingswet, in het onderhavige geval 

met inachtneming van het bepaalde in de 
artt. 92 en 92a dier wet, behoort te worden 
vergoed. De Rb. zal derhalve m.i. alsnog moe
ten vaststellen, welk bedrag ter zake van de 
bedoelde factoren van de geschatte waarde 
van den bouwrijpen grond in redelijkheid en 
billijkheid zal moeten worden afgetrokken 
(v.g. H . R. 1 April 1931, W. 12460, N. J . 
1931 , blz. 1349 ; 31 Jan. 1934, W. 12743, 
N . J. 1934, blz. 961). 

De in het slot van het middel vervatte grief, 
dat de Rb. over het hoofd heeft gezien, dat 
van de bedragen, die de perceelen, bouwrijp, 
in · de toekomst zull en opbrengen, slechts de 
contante waarde had mogen worden toege
kend, behoeft m. i. geene afzonderlijke be
spreking, daar zij , naar het mij voorkomt, 
staat of valt met de bevestigende of ontken
nende beantwoording van de vraag, of de Rb. 
re kening heeft gehouden me"t renteverlies van 
het kapitaal, in den nog niet bouwrijpen 
grond gestoken, over het t ijdvak, voor het 
bouwrijp maken van den grond benoodigd. 

Alsnu overgaande tot de behandeling van 
het cassatieberoep van partij Satink, zoude ik 
omtrent de aan die zijde voorgedragen mid
del en het volgende willen opmerken. 

Middel I stel t zich, naar het mij voorkomt, 
terecht op het standpunt, dat in het algemeen 
niet valt in te zien, waarom een toevallig 
gunsti ge projecteering van straten in het uit
breidingsplan n iet ten goede zou mogen ko
men aan als bouwgrond te waardeeren per
ceelen, in dier voege, dat, wanneer de inl'ich
ting van het uitbreidingsplan er toe leidt, dat 
van een bouwperceel minder grond onbebouwd 
behoeft te blijven, dan in het algemeen als 
plaatsel ijke regel geldt, eene hoogere schade
loosstelling wordt toegekend, dan bijaldien, in 
verband met het ontbreken van eene bepaalde 
aanwijzing in het uitbreidingsplan, uitteraard 
a lleen rekening moet worden gehouden met de 
algemeen in de gemeente geldende regelen be
treffende afstand van grond voor openbare 
verkeerswegen, a ls bedoeld in art. 92a der 
Onteigeningswet. M. i. toch beoogt gemeld 
artikel , ook naar de uitlegging, door Uwen 
R aad in zijn bekend arrest van 28 Juni 1933, 
W . 12626, N. J . 1933, blz. 1612, daaraan ge
geven, niet om iederen invloed van het uit
breidingsplan bij de bepaling van de hoeveel
heid grond, die voor straten beschikbaar moet 
blijven, uit te schakelen, doch a lleen om, voor 
zoover het uitbreidingsplan daaromtrent geene 
aanwijzing geeft of voor zoover het een meer 
dan normalen afstand van grond voor open 
bare verkeerswegen e ischt, de in de gemeente 
in het algemeen geldende, dus de normale, 
regelen te ruen aanzien van toepassing te doen 
zijn. In zooverre vereenig ik mij dus met 
hetgeen de geëerde pleiter voor partij Satink 
omtrent de beteekenis van de artt. 92 en 92a 
van de Onteigen ingswet heeft betoogd. Noch
tans ben ik van oordeel , dat dit middel niet 
tot cassatie zal kunnen leiden, omdat het m . i. 
uit het oog verliest, dat de Rb. - evenal s de 
deskundigen - in het onderhavige geval voor 
de berekening van de waarde, welke aan elk 
der te onteigenen perceelen, en dus ook aan 
het onderwerpelijke, valt toe te kennen, is 
uitgegaan van de gedachte, dat eene afzonder
lij ke exploitatie daarvan a ls bouwterrein niet 
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mogelijk, althans niet loonend is. De bereke
ning van eenen gemiddel den prijs van f 2.41 
per M2. werd daarom gebaseerd op de denk
beeldige exploitatie van een aaneensluitend 
complex bouwterrein, in het vonnis aangeduid 
als "basis-complex", waarin nevens het groot
ste gedeelte der ·te onteigenen perceelen een 
aantal, door de gemeente in der minne aange
kochte, perceelen gelegen waren, terwijl de 
uitkomst van deze berekening mede werd toe
gepast op de in de onteigening begrepen ter
reinen, welke niet in , doch onmiddellijk bij 
dat gedachte complex gelegen waren. Tegen 
het volgen van deze methode van berekening 
zijn, volgens het bestreden vonnis, geene ern
stige bezwaren aangevoerd en die methode 
brengt m. i. uitteraard mede, dat - gèlijk de 
Rb. terecht opmerkt - individueele vóór- en 
nadeelen van de a ls complex beschouwde per
ceelen bui ten beschouwing moeten blijven, 
zoodat de in de onteigening betrokken percee
len, naar h et mij voorkomt, bij die berekening 
geen voordeel mogen trekken uit het feit, dat 
toevallig meer dan het gebru ikelijke percen
tage voor straten valt op de in het gedachte 
complex betrokken gronden, welke reeds aan 
de gemeente toebehooren. I s het stelsel der 
Rb. betreffende den toegepasten aftrek voor 
stratenaanleg juist, dan zal de vermindering 
van h et door de deskundigen aangenomen , 
aantal bouwperceelen als noodwendig gevolg 
daarvan moeten worden aanvaard. 

Middel II schijn t mij om dezelfde reden on
gegrond, daar de Rb. blijkens de 17e over
weging van het bestreden vonnis, zij het dan 
wellicht in afwijking van het stelsel der des
kundigen, tot welke afwijking zij intusschen , 
a ls op feitelijk terrein souvere in, alleszins be
voegd was, ook de buiten het bovengemelde 
hypothetische "basis-complex" gelegen, te ont
e igenen perceelen feitelijk a ls tot dat com
plex behoorende behandelt en op dien grond 
van oordeel is, dat alle in de onteigening be
grepen perceelen, als deel uitmakende van 
dat complex de daarin gelegen vóór en nadeè
len behooren uit te wisselen. 

Middel III acht ik eveneens ongegrond, om
dat in het a lgemeen naast vergoeding der 
waarde van den te onteigenen grond a ls bouw
grond aparte vergoeding van bedrijfsschade, 
verhuiskosten en kosten van vervanging van 
op gebouwde eigendommen rustende hypo
theek, als door partij Satink gevorderd boven 
de sch adeloosstelling in den vorm van bouw
grondwaarde voor een, tot het oogenblik der 
onteigening niet als bouwterrein gebezigd, 
perceel, slechts gerechtvaardigd zoude kunnen 
worden door bijzondere omstandigheden, om
trent welker aanwezigheid ten dezen niets is 
gesteld , noch gebleken. 

Ik concludeer mitsdien op het beroep van 
den Burgemeester van Zwolle : tot vernieti
ging van het bestreden vonnis en tot verwij
zing der zaak naar de Rb. te Zwolle ten 
einde, met inachtneming van het door den 
H . R. te wijzen arrest, verder te worden be
handeld en afgedaan en tot veroordeeling van 
partij Satink in de kosten, aan zijde van 
e ischer en mede-verweerster in cassatie ge
vallen; 

en op het beroep van partij Satink: tot ver
werping daarvan met zijne veroordeeling in 
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de kosten ten dezen aan de zijde van verweer-' 
der. en mede-verweerster gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat de beide· zaken door den H. R. ge

voegd zijn; 
0. dat, voor zooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en het daaraan vooraf
gaand interlocutoir vonnis van 4 Juli 1934, 
waarnaar in eerstgenoemd vonnis wordt ver
wezen, blijkt: 

dat de Burgemeester der gemeente Zwolle 
als zoodanig in het belang der volkshuisves
ting onteigening heeft gevorderd van zekere 
perceelen, onder welke het perceel, aangeduid 
in de grondteekeningen en gelegen in de ge
meente Zwolle, kadastraal bekend in deze ge
meente in sectie G. n°. 234 (n° . van het 
grondplan 6) , huis en bouwland, ter grootte 
van 15.82 A., en wel voor de geheele grootte, 
welk perceel staat ten name van G. J. Satink; 

dat partij Boerenleenbank, stellende zake
lijk gerechtigde te zijn op grond van eene 
nader omschreven derde hypotheek op voor
meld vast goed, dekkende eene mede nader 
aangegeven vordering, heeft verzocht als tus
schenkomende partij in het geding te worden 
toegelaten; 

dat de Rb. in haar interlocutoir vonn is, 
recht doende op het incident, de Boerenleen
bank in het geding heeft toegelaten a ls tus
schenkomende partij en in het hoofdged ing 3 
deskundigen heeft benoemd om bericht uit te 
brengen omtrent de toe te kennen schadeloos
stelling; 

dat de Rb., na het ui tbrengen van het rap
port der deskundigen, bij e indvonnis ter zake 
van het bedrag der schadeloosstelling heeft 
overwogen: 

dat partijen het er over eens zijn, dat ter 
volledige schadeloosstelling de waarde van het 
te onteigenen goed a ls bouwgrond aan den 
onteigende moet worden vergoed; 

terwijl gedaagde bovendien nog aanspraak 
maakt op vergoeding voor bedrijfsschade, ver
huiskosten en kosten voor hypotheekvernieu
wing; 

dat de Rb ..... te rade is geworden de me
thode der bouw-exploitatierekening te volgen 
om tot een redelijke schadeloosstelling te ge
raken; 

dat de deskund igen er klaarblijkelijk van 
zijn uitgegaan dat een afzonderlijke exploita
tie der in de onteigening begrepen perceelen 
voor geen der eigenaren mogelijk of - wat 
op hetzelfde neerkomt - loonend is, zoodat zij 
hunne berekeningen hebben gebaseerd op de 
exploi tatie van een geheel complex van per
ceelen , in welk complex het grootste deel der 
te onteigenen perceelen zijn gelegen, terwijl 
diezelfde berekeningen worden toegepast op de 
niet in doch onmiddellijk bij dat complex ge
legen te onteigenen perceel en; 

dat de Rb. zich met deze methode, waarte
gen trouwens geen ernstige bezwaren zijn aan
gevoerd, kan vereenigen; 

dat de Rb. de becijferingen der deskundigen 
die haar rede lijk voorkomen en waartegen 
ook niet ernstig is geopponeerd, voor zoover 
hierna daarvan niet worden afgeweken, over
neemt; 

dat de Rb. meent zich wat de tax.atie van 
11 
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bouwrij pen grond betreft, aan het oordeel der 
deskundigen te moeten houden, evenals aan 
de door hen gevolgde wijze van berekening 
van het renteverlies, terwijl de Rb., nu de des
kundigen ter zitting nog met klem hebben 
verklaard dat ophooging niet noodig is, zich 
ook bij dat oordeel aansluit ; 

dat administratiekosten kunnen worden ge
acht voldoende in rekening te zijn gebracht in 
de post voor planbewerking, enz. ; 

dat de deskundigen onder de kosten der 
straataanleg een post uittrekken voor aanleg 
van plantsoenen - dus in en a ls onderdeel 
der straat - waartegen geen bezwaar kan 
worden gemaakt, nu het straatoppervlak daar
door niet wordt vergroot en plantsoen in de 
straat te Zwolle in enkele straten van n ieuw 
aan te leggen wijken gebruikelijk is; 

dat echter in de berekeningen der deskun
digen naar het oordeel der Rb. wel eenige 
correctie moet worden aangebracht ; 

dat immers inderdaad voor stratenaanleg 
door de deskundigen slechts wordt afgetrokken 
26.4 pct. van het grondoppervlak, terwijl niet 
is weersproken dat die aftrek in de gemeente 
Zwoll e op 1/3 wordt gesteld; 

dat de deskundigen de geringere aftrek heb
ben gemotiveerd met het betoog, dat volgens 
het uitbreidingsplan, van de in genoemd com
plex gelegen. minnelijk verkregen perceelen, 
meer dan 1/3 voor straten afgaat, doch de 
Rb. van meening is, dat de te onteigenen per
ceelen van een voor deze toevallig gunstige 
projecteering in het uitbreidingsplan niet mo
gen profiteeren, en de aftrek voor straten op 
het genoemde percentage van 1/3 moet worden 
gehandhaafd; 

dat de deskundi gen inderdaad ten onrechte 
- zijnde immers te Zwolle niet vereisch t -
rekening houden met een gedeeltelijk dubbele 
gas- en waterleiding bij den straataanleg; 

dat de deskundigen de kosten van ophoo
ging, van de te onteigenen perceelen gelegen 
buiten het basiscomplex, a ll een op die per
ceelen doen drukken, ten onrechte, immers in 
strijd met het door hen gevolgde systeem, te 
weten: exploitatie van een geheel complex 
terreinen, waarbij individueele voor- en na
deelen buiten beschouwing blijven - en de 
Rb. dan ook deze kosten te zamen met die 
voor stratenaanleg op het door de deskundi
gen als basis genomen complex zal laten druk
ken; 

dat, waar de onkosten voor stratenaanleg en 
bovengenoemde ophooging te zamen - gelij k 
uit onderstaande berekening blijkt - voor de 
te onteigenen perceelen verminderen, ook het 
renteverlies dienovereenkomstig lager moet 
worden gesteld; 

dat, aan de hand van het bovenstaande, de 
bouwexploitatierekening als volgt moet wor
den opgesteld: enz. (zie conclusie, bij de be
handeling van het cassatiemiddel der ge
meente); 

dat naar het oordeel der Rb. inderdaa d, 
nu grond, die tot het oogenbli k der onteige
ning niet als bouwterrein was gebezigd, inge
volge den aanvang van de 2e rechtsoverwe
ging, als bouwgrond wordt getaxeerd, aparte 
vergoeding van bedrijfsschade zoowel al s van 
verhuiskosten en kosten voor vervanging van 
op gebouwde eigendommen rustende hypo-

theek zou beteekenen een dubbele sch adeloos
stelling, zoodat vergoed ing daarvan niet mag 
worden toegekend; 

dat de Rb. daarna de te betalen schadever
goeding stellende op 1582 X f 2.41 is 
f 3812 .62, onder verhooging met eenen thans 
niet ter zake dienenden post, de onteigening 
van het perceel heeft uitgesproken, het bedrag 
der schadeloosstelling heeft bepaal cl op 
f 3962.62, heeft verstaan, dat de hypothecaire 
intervenient zijn recht op die som zal kunnen 
uitoefenen, en Satink in de kosten heeft ver
oordeeld; 

0. dat de Burgemeester der gemeente Zwolle 
tegen deze uitspraak als middel van cassatie 
heeft voorgestel cl : enz., zie conclusie; 

dat door de onteigende partij de . vol gen<le 
drie middelen van cassatie zijn voorgesteld; 
enz., zie conclusie; 

0. ten aanzien van het door den Burg. der 
gem. Zwolle voorgesteld middel: 

dat de onteigende onder meer voor antwoord 
heeft doen zeggen : 

3°. Aangezien verweerder niet betwist dat 
al de genoemde factoren bij de prijsbepaling 
van den ruwen, dat wil zeggen nog niet bouw
rijp gemaakten, grond een rol behooren te 
spel en ( al is het natuur! ijk niet per se noo
di g, dat dit geschiedt door het uittrekken van 
bepaalde sommen voor die met name te noe
men factoren , daar deze factoren begrepen 
kunnen zijn onder factoren met anderen naam 
(cf. bijv. 0. 11 (? R ed. ) van het vonnis a quo 
ten aanzien van administratiekosten), dan wel 
in een bepaald geval geacht kunnen worden 
ve rdi sconteerd te zijn in de vaststelling van 
de hoegroothe id van andere posten of waar
deering van den bouwrijpen grond) , zoodat 
inderdaad de mogelijkheid bestaat, dat de Rb. 
den grond in casu te hoog heeft gewaa1·deerd; 

4°. Aangezien uit het vonn is blijkt , dat de 
Rb. in het algemeen de exploitatierekening, 
zooals de deskundigen deze hadden opgesteld, 
heeft gevolgd, en, behoudens de uit het vonnis 
blÎjkende correcties heeft verworpen de tegen 
die door de deskundigen opgestelde bereke
ning door de gemeente aangevoerde bezwaren, 
in de overwegingen ten aanzien van de feiten 
in het vonnis opgesomd, te weten - voor zoo
ver thans van belang: 

a. dat de deskundigen het renteverlies te 
laag hebben berekend - verworpen in 0. 10 
(? Red.) ; 

b. dat de deskundigen geen administratie
kosten hebben berekend - verworpen in 0. 11; 

c. dat de des kundigen de waarde van den 
bouwrijpen grond te hoog hebben getaxeerd -
verworpen in 0. 10; 

5°. Aangezien vergelijking van deze be
zwaren met de in het middel als ten onrechte 
verwaarloosd opgesomde factoren blijkt, dat 
bezwaa r a mogelijk correspondeert op factor 1, 
in welk geval niet duidelijk schijnt of de Rb. 
die factor heeft verworpen op den foutieven 
juridieken grond dat een gegadigde daarmede 
geen rekening zal houden dan wel op den ge
oorloofden feitelijken grond, dat een gegadig
de bij deze becijferingen daarmede niet verder 
rekening zal houden dan deskundigen hebben 
gedaan; dat voorts onduidelijk is of bezwaar 
b mede heeft omvat de factoren 2 en/of 3 in 
welk geval de Rb. deze zou weerlegd hebben 
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op den fe itelijken grond - zie 0. 11 j 0
• 0. 19 

- dat met deze posten vo ldoende is rekening 
gehouden met de post "planbewerking, toe
zicht, onvoorzien en afronding"; 

en dat eveneens niet duidelijk is of bezwaa r 
c correspondeert op factor 4, in welk geva l het 
nog weer de vraag is of de Rb. dat bezwaa r 
dan wellicht heeft verworpen omdat de ge
vonden , aarde de contante waarde vertegen
woordi gt; dan wel of de factoren 1 tot en met 
4 nova in cas atie zijn , waarbij dan in YCr
band met het vorenstaande en het hierboven 
sub 3° gestelde de vraag kan rijzen, of deze 
nova geoorloofde nova zijn; 

op welke gronden de onteigende heeft ge
concludeerd, dat hij zich gaaf en onvoorwaar
delijk heeft gerefereerd aan het oordeel van 
den H. R.. kosten rechtens; 

0. dat deze concl usie formeel eene referte 
inhoudt, doch daarin in wezen een aantal be
zwaren legen het middel worden opgeworpen 
en het middel in werkelijkhe id wordt bestre
den; 

0. alsnu omtrent het middel zelf: 
dat vaststaat, dat de waa rde van het te ont

e igenen perceel a ls bouwgrond aan den ont
e igende moet worden vergoed en dat de Rb., 
op het voetspoor der deskundigen , wier bere
keningen zij , behoudens a fwijkingen, over
neemt, te r za ke de methode van waardebepa-
1 ing door eene bouwexploitatierekeni ng heeft 
gevolgd ; 

dat de deskundigen blijkens hun rapport in 
de opgemaakte rekening met betrekking tot 
renteverli es all een rekening hebben gehouden 
met een bedrag wegens te lijden renteverlies 
gedurende de eerste jaren van de exploi tatie 
der terre inen, wel k bedrag door hen is be
rekend op ongeveer f 5000, zijnde rente op 
rente gedurende gem iddeld 3 jaren à 4 pct. 
van de kosten van stratenaanleg; 

dat deze berekening door de Rb. is overge
nomen behoudens deze wijziging, dat zij a ls 
renteverli es over de kosten van stratenaanl eg 
en ophooging te zamen een bedrag van f 4700 
in a ftrek heeft gebracht; 

dat derhalve, waar verder over renteverlies 
wordt gezwegen , noch de deskundigen noch . de 
Rb. hebben rekening gehouden met derv111g 
van rente van het kapitaal, dat een gegadi gde 
bouwonderneme1· besteedt voor aankoop van 
den ruwen grond; 

dat voorts de Rb. , evenmin a ls de deskun
digen, in de ex ploi tat iereken_in g heeft reke
ning gehouden met vergoedmg van onder
nemersloon (administratiekosten uitgezonderd) 
en ri sicopremie; 

dat ech ter een gegadi gde, d ie aan de hand 
van eene bouwexploitatierekening de som 
zoude berekenen, welke hij op het oogenblik 
der onte igening voor den ruwen grond za l 
willen bi eden , zeker een bedrag zal ui ttrek ken 
voor derv ing van ren te van het voor grond
aankoop te besteden kap itaal gedurende de 
exploitat ie en voor vergoed ing van onder
nemersloon en ri s ico-premie; • 

dat mitsdien het middel, voor zooveel het 
over het niet in a ftrek brengen van bedragen 
voor deze posten klaagt, gegrond is, niet even
wel , waar het ook nog exploi tatiewinst in 
rekening wil zien gebracht, waarvoor naast 
de beide laatstgenoemde posten geene plaats 
is j 

' dat door deze beslissing de behandeling van 
het slot van het middel overbodig is geworden, 
daar dit gedeel te, blijkens de toelichting, enkel 
subsidia ir is voorgesteld; 

0 . omtrent de door de onte igende part ij 
voorgestelde middelen: 

ten aanzien van het eerste middel: 
dat de Rb. een basis-complex van perceelen 

heeft aangenomen, h etwelk a ls bouwgrond is 
te ex ploiteeren en waa rop de berekening der 
kosten van straataanleg betrekking heeft; 

dat tot dit complex behoort het grootste 
deel der onte igende perceelen, waaronder ook 
dat van belanghebbende, van welke perceel en 
volgens het uitbreidingsplan het oppervlak 
slechts voor ongeveer 26.4 pct. bestemd is voor 
straataanleg, en voorts een aantal door de 
gemeente minnelijk verkregen perceelen, van 
welker grondoppervlak volgens het uitbrei
dingsp lan meer clan 1/3 voor straten afgaat; 

dat het middel zich tegen de ui tspraak der 
Rb. keert, di e, anders dan de deskundigen, de 
aftrek voor straataanleg ten aanz ien van het 
onteigend wordend goed op 1/3 heeft gesteld, 
zijnde de aftrek, die in de gemeente Zwolle 
gebruikelijk is; 

dat de Rb. voor de berekening van de aan 
elk der te onteigenen perceelen en dus ook 
aan dat van den onte igende toe te kennen 
waarde, er van uitgaat , dat verm its eene af
zonderl ijke exploitatie daarvan voor geene 
der e igenares mogelijk of loonencl is, het meer
becloelcl complex als één geheel in exploitatie 
zal worden gebracht; 

dat de Rb. voorts uitgesloten acht, dat de 
gegadigde bouwondernemer rekening zal hou
den met de voor- en nacleelen van welken 
aard ook, die aan ieder der perceelen eigen 
zijn, en voor e lk deze r eenzelfde prijs per M2 . 
zal bieden; 

dat in dit stel el de Rb. terecht in zake den 
aftrek voor straataanl eg voo r de verschillende 
te onte igenen percee len a ls maatstaf heeft 
aangenomen het in Zwoll e gebruikelijke, ook 
voor het com plex a ls eenheid ge lclencl, per
centage van 1/3; 

da t evenzeer de hiermede verba nd houdende 
vermindering door de Rb. van het aantal 
bouwperceelen, welk aantal door de deskun
di gen niet op den g ronds lag van het percen
tage van 1/3 maar op dien van 26.4 pct. en 
dus hooger was gesteld, terecht is geschied; 

dat derhalve het middel niet gegrond is; 
0. omtrent het tweede middel : 
dat het middel er van uitgaat, dat de ex

ploitatierekening, welke de deskundigen heb
ben opgesteld en door de Rb. in hoofdzaak is 
overgenomen, betrekking heeft a ll een op de 
exploitatie ·van het bas iscomplex, waarin wel 
het grootste deel der te onteigenen perceelen 
is gelegen, doch niet die, w e lke moeten wor
den opgehoogd; 

dat het middel echter feitelijken grondslag 
mist, aangezien de Rb. blijkbaar heeft aange
nomen , dat aan het systeem der deskundi gen, 
di e op de exploitatierekening hebben ge
bracht de opbrnngst van a l Ie on teigende per
ceel en, de gedachte ten g rondslag lag, dat een 
gegadi gde de in het bas iscompl ex gelegen 
gronden te zamen met de daarbuiten gelegen 
onteigende gronden a ls één obj ect van ex
ploitatie zoude aanmerken en bij het bepal en 
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van zijn prijs voor die gronden individueele 
voor- en nadeelen buiten beschouwing zou 
laten ; 

0. omtrent het derde middel: 
dat blijkens de toelichting de stelling, waar

op het middel steunt, deze is, dat tusschen 
twee schade-bedragen moet worden vergele
ken, immers eenerzijds moet worden nage
gaan, wat de verkoopwaarde van het ont
eigende goed is volgens zijne tegenwoordi ge 
bestemming, als woning, bedrijfsgrond en/of 
cultuurgrond, waarbij dan nog vergoeding 
voor persoonlijke schade moet worden ge
voegd, en anderzijds de prijs moet worden ge
zocht, welke een bouwexploitant voor den 
grond zal bieden, zijnde het hoogste van deze 
beide bedragen aan den belanghebbende als 
schadeloosstelling toe te kennen ; 

dat, al aangenomen, dat deze stelling, onbe
twistbaa r is, zij de uitspraak der Rb. tever
geefs aantast, omdat zij daarlangs heen gaat ; 

dat immers volgens het vonnis partijen het 
er over eens waren, dat ter volledige schade
loosstelling de waarde van het te onteigenen 
goed als bouwgrond aan den onteigende moet 
worden vergoed, welke schadeloosstel! ing der
ha lve als de voor den onteigende voordeel igste 
is aangenomen; 

dat de onteigende nog bovendien aanspraak 
heeft gemaakt op vergoeding van persoonlijke 
schade - bedrijfsschade, verhuiskosten en 
kosten voor hypotheekvern ieuwing; 

dat hij echter dusdoende eene vergoeding 
vordert, waarvoor nevens de vergoeding voor 
den onteigenden grond als bouwgrond, behou
dens bijzondere omstandigheden, waaromtrent 
ten deze niets is gesteld, geene plaats is, zoo
dat de Rb. met juistheid heeft bes! ist, dat 
eene vergoeding voor persoonlijke schade bo
ven de vergoeding als bouwterrein voor grond, 
die tot de onteigening niet als zoodani g was 
gebezigd, zou beteekenen eene dubbele schade
loosstelling, die den onteigende niet toekomt; 

0. dat mitsdien ook het derde middel niet 
kan opgaan; 

Rechtdoende op het beroep van den Burge
meester der gemeente Zwoll e : 

Vernieti gt het vonnis der Rb. te Zwolle 13 
F ebr. 1935 in deze zaak tusschen partijen ge
wezen; 

Verwijst de zaak naar voornoemde Rb. , ten 
einde, met inachtneming van ' s Hoogen R aads 
arrest , verder te worden behandeld en bes] ist ; 

Veroordeelt verweerder in de kosten van 
het geding in cassatie; 

R ech t doende op h et beroep van de ont
eigende partij: 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt eischer in de kosten van het 

geding in cassatie. 
{W.) 

11 April 1935. KO INKLIJK BESLUIT. 
{Lager Onderwijswet 1920 Art. 38.) 

Van het beginsel dat bij overigens ge
lijke omstandigheden de laatstaangestelde 
onderwijzer of onderwijzeres het eerst voor 
ontslag in aanmerking komt, behoort 
slechts dan te worden a fgeweken. indi en 
het onderwijsbelang zulks vereischt. Een 
minder goede verstandhouding tusschen 

het schoolhoofd en de ontslagen onder
wijzeres is voor zoodanige afwijking geen 
voldoend motief, nu de gemeenteraad nim
mer gebruik heeft gemaakt van zijne be
voegdheid tot overplaatsing, om aan den 
minder gewenschten toestand een einde te 
maken, en ook overigens niet gebleken is, 
dat het onderwijsbelang zich tegen de 
handhaving der ontslagene zou verzetten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mejuffrouw H . M. Bakker, te Eelderwolde, 
gemeente Eelde, tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Groningen van 9 Augustus 
1934, Letter K, 3• afdeeling, waarbij met hand
having van het besluit van den raad der ge
meente Haren van 16 Maart 1934, waarbij, met 
ingang van 1 April 1934, 1. een der betrekkingen 
van onderwjjzeres aan de openbare lagere school 
in het Tuindorp, in die gemeente, is opgeheven, 
en II. aan haar eervol ontslag uit die betrekking 
is verleend, het daartegen door haar bij Gede
puteerde Staten ingestelde beroep ongegrond 
is verklaard ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Maart 1935, N°. 618 (1934); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 April 1935, N°. 4857, afdeeling Lager Onder
,vij s; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Haren 
(Groningen) in zijne openbare vergadering van 
16 Maart 1934 had besloten een der betrekkingen 
van onderwijzeres aan de openbare lagere school 
te Haren (Tuindorp) op te heffen en ingevolge 
daarvan eervol ontslag uit die betrekking te 
verleenen aan Hendrika Martina Bakker, de 
laat stgenoemde van dit ontslagbesluit bij 
Gedeputeerde Staten van Groningen in beroep 
is gekomen; 

dat dit college bij zijn besluit van 9 Augustus 
1934, Letter K, 3• afdeeling, dit beroep onge
grond heeft verklaard, daarbij overwegende, dat 
uit het vorengenoemde raadsbesluit niet blijkt, 
waarom aan de appellante en niet aan een der 
andere leerkrachten ontslag is gegeven; dat 
burgemeester en wethouders in hunne aan den 
raad gerichte voordracht van 1 Februari mede
deelen , dat aangezien aan de school drie manne
lijke en drie vrouwelijke leerkrachten werkzaam 
zijn, het hun wil voorkomen, dat de betrekking 
van een der laatstgenoemden voor opheffing 
in aanmerking dient te komen en dat zij, na 
ingewonnen bericht van het hoofd der school 
en den Inspecteur van het lager onderwijs, 
hiervoor Mejuffrouw Bakker meenen te moeten 
aamvijzen ; dat het hoofd der school heeft 
geadviseerd Mejuffrouw Bakker in de aller
eerste plaats voor ontslag in aanmerking te laten 
komen, vooral met het oog op de allervreemdste 
verhouding van ha-ar tot het overig personeel, 
de oudercommissie en de schoolbevolking ; dat 
de Inspect eur van het lager onderwij.s in een tot 
den burgemeester gericht schrijven van 29 Ja
nuari 1934 heeft opgem erkt, dat de verhouding 
tusschen het hoofd en de onderwijzeres Mejuf
frouw Bakker veel te wenschen overlaat , dat 
het hem voorkomt, dat dit niet in het belang van 
het onderwijs is en dat hij, daar aan de school 
drie onderwijzeressen werkzaam zijn, van 
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meening is, dat eventueel het best een der 
vrouwelijke l!)erkrachten · gemist zou kunnen 
worden ; dat de raad in zijne vergadering van 
2 Maart 1934;, in welke de meergenoemde voor
dracht aan de orde werd gesteld, na ampele 
bespreking heeft besloten door drie zijner leden 
een nader onderzoek te doen instellen ; dat de 
commissie van onderzoek in haar rapport van 
14 ·-Maart 1934 tot de conclusie komt, dat de 
gespannen verhouding tüsschen het schoolhoofd 
en Mejuffrouw Bakker eene handhaving van <j.e 
laatstgenoemde op de Tuindorpschool onge
wenscht maakt ; dat de commissie voorts 
mededeelt, dat zij zich over de schuldvraag geen 
oordeel heeft kunnen vormen; dat zij, gelet op 
de verkregen onderwijsresultaten van oordeel is, 
dat de capaciteiten van Mejuffrouw Bakker 
normaal zijn, doch de ongewenschte verhouding 
wortelt in hare karaktereigenschappen, die niet 
stronken met de door het schoolhoofd tegenover 
haar gevolgde gedragslijn; dat, ware over
plaatsing van Mejuffrouw Bakker naar eene 
andere school mogelijk, de commissie zulks uit 
een oogpunt van rechtsgevoel, eene bevredi
gende oplossing zou achten, daar zij de mogelijk
heid aanwezig acht, dat Mejuffrouw Bakker in 
eene andere betrekking geen aanleiding tot 
moeilijkheden zou geven ; dat zij echter geen 
kans ziet een desbetreffend advies te formu 
leeren; dat de raad vervolgens-in z(jne verga
dering van den 16den Maart 1934 heeft besloten 
tot het verleenen van het meergenoemde 
ontslag ; dat de verschillende, zoowel mondeling 
als schriftelijk gedane mededeelingen bij hun 
college de overtuiging hebben gevestigd, dat het 
bestreden besluit terecht is genomen, zoodat het 
geen aanleiding vindt het besluit niet te hand
haven ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
Mejuffrouw H. M. Bakker bij Óns in beroep is 
gekomen, o. m. aanvoerende, dat officieel is 
vastgesteld, dat zij een goed onderwijzeres is ; 
dat zij dus op grond van bijkomstige dingen 
moet zijn ontslagen, welke echter uit het besluit 
van den gemeenteraad niet zijn op te maken; 
dat uit de besprekingen in de raadsvergadering 
van 16 Maart 1934 valt af te leiden, dat het 
besluit tot ontslag is genomen op grond van de 
minder goede verbtandhouding tusschen haar 
en het hoofd der school ; dat zij van meerring is, 
dat deze verhouding een ontslag allerminst 
rechtvaardigt ; dat baars inziens eene goede 
rechtspositie voor 11lle onderwijzers eische, dat 
leerkrachten met een kleiner aantal dienstjaren 
eerder voor ontalag in aanmerking komen dan 

· leerkrachten met meer dienstjaren; 
0. dat het in de gevallen, waarin tot ver

mindering van leerkrachten aan eenige school 
moet worden overgegaan, als een vrijwel alge
meen aanvaard beginsel geldt, dat bij overigens 
gelijke omstandigheden de laatstaangestelde 
onderwijzer of onderwijzeres het eerst voor 
ontslag in aanmerking komt ; 

dat van dit beginsel, hetwelk ook in het onder
havige geval van toepassing moet worden 
geacht, slechts dàn behoort te worden afge
weken, indien het onderwijsbelang zulks ver
eischt; 

dat, aangezien dit belang in het algemeen 
medebrengt, dat aan een school als de onder
havige, met een bezetting, bestaande nit 
3 mannelijke en 3 vrouwelijke leerkrachten, het 

eerst een der laatstbedoelde leerkrachten voo r 
ontslag in aanmerking behoort te komen, de 
raad der gemeente Haren in .zooverre terecht 
van bovenstaanden algemeenen regel is afge
weken, dat hij gemeend heeft in ieder geval tot 
het verleenen van ontslag aan een der onder-
wijzeressen der hierbedoelde school te moeten 
overgaan; 

dat de gemeenteraad evenwel bij het bepalen, 
welke dezer onderwijzeressen voor ontslag in 
aanmerking behoorde te komen, mede van den 
hierbedoelden regel is afgeweken door aan 
Mejuffrouw Bakker ontslag te verleenen, hoewel 
deze, blijkens een nader op verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, uitgebracht ambts
bericht, geenszins de laatstaangestelde onder
wijzeres aan de onderhavige school was; 

dat blijkens de stukken deze afwijking hierop 
is gegrond, dat de verstandhouding tusschen 
deze onderwijzeres en het hoofd der school 
minder goed is ; 

dat echter moet worden aangenomen, dat 
deze omstandigheid niet van zoodanigen aard 
is, dat het onderwijs aan de hierbedoelde school 
daardoor schade zal lijden; 

dat zulks immers hieruit kan worden afgeleid 
dat, hoewel het den gemeenteraad steeds 
mogelijk is geweest, door gebruikmaking van de 
hem in artikel 36, 9• lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 gegeven bevoegdheid tot overplaatsing 
van onderwijzers aan den minder gewenschten 
toestand een einde te maken, hij van deze 
bevoegdheid nimmer gebruik heeft gemaakt ; 

dat ook overigens niet gebleken is, dat het 
onderwijsbelang zich tegen de handhaving van 
Mejuffrouw Bakker 11ls onderwijzeres 11an de 
hier bedoelde school zou verzetten ; 

dat derhalve moet worden aangenomen, dat 
de raad der gemeente Haren, door niet aan de 
laatstaangestelde onderwijzeres dezer school, 
doch aan Mejuffrouw Bakker eervol ontslag te 
verleenen, ten onrechte van den boven vermelden 
algemeenen regel is afgeweken, en Gedeputeerde 

taten mitsdien eveneens ten onrechte het 
desbetreffende raadsbesluit hebben gehand
haafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met gegrondverklaring van het door Mejuf
frouw H. M. Bakker ingestelde beroep, het 
bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, alsmede het besluit van den raad 
der gemeente Haren van 16 Maart 1934, voor 
zoover daarbij aan de genoemde onderwijzeres 
eervol ontslag is verleend, te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

11 April 1935. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 58 le lid.) 

Een besluit van B. en W., waarbij a f
wijzend werd beschikt op een namens kla
ger tot hen ger icht verzoek om het van 
hem wegens ongemotiveerd verzuim inge
houden salaris alsnog uit te betalen, kan 
niet worden aangevochten op de in art. 
58, le lid vermelde gronden, daar geen 
toepasselijk algemeen verbindend voor-
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schrift B. en W. belet afwijzend te beschik
ken op een verzoek tot herziening van 
een besluit betreffende het niet uitbetalen 
van ingehouden salaris en evenmin kan 
worden gezegd, dat B. en W., a ldus be
sch ikkend, van hun bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik hebben gemaakt dan 
iot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake: 

A. van der Kley, wonende te Rotterdam, 
klager, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden Mr. W. A. 
Schippers, advocaat te Vlaardingen, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
van Rotterdam, verweerder, vertegenwoordigd 
door den Burgemeester, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
J. V. Jansen, ambtenaar bij de Rotterdamschc 
Electrische Tram, wonende te Rotterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0 . dat Burgemeester en Wethouders van 

Rotterdam del. 12 Mei 1933 hebben besloten 
aan de Rotterdamsche Federatie van Personeel 
in Openbaren Dienst - gezien haar schrijven 
dd. 9 Februari 1933, waarbij wordt verzocht 
aan den magazijnbeambte der Rotterdamsche 
Electrische Tram (in den vervolge aan te duiden 
a ls R. E. T.) A. van der Kley het van hem we
gens ongemotiveerd verzuim ingehouden salaris 
a lsnog uit te betalen - te berichten, dat op 
voormeld verzoek afwijzend wordt beschikt; 

0. dat het Scheidsgerecht voor het personeel 
der R. E. T. bij uitspraak van 26 November 
1934 het door A. van der Kley tegen voormeld 
besluit ingestelde beroep ongegrond heeft ver
klaard, voor zoover het is gericht tegen de af
wijzende beschikking op het verzoek om over
plaatsing van den appellant en aP.pellant 
overigens in zijn beroep niet-ontvankelijk heeft 
verklaard; 

0. dat A. van der Kley van deze uitspraak 
tijdig in beroep is gekomen bij dezen Raad, 
voor zoover hiJ niet-ontvankelijk is verklaard 
in zijn aanspraak op loonbetaling over ten pro
cesse vaststaande tijdvakken van het jaar 1932; 
bij klaagschrift, op de daarbij aangevoerde 
gronden, kennelijk bedoelende te vorderen, dat 
deze Raad, met vernietiging in zoover van de 
uitspraak, waarvan beroep, en van h e t bestrede n 
besluit, zal verstaan, dat hem over de bedoelde 
tijdvakken van 1932 loon behoort te worden 
uitgekeerd ; 

In rechte: 
0. dat, blijkens den inhoud der ged ingstuk

ken, moet worden aangenomen , dat. het Scheids
gerecht voor het personeel der R. E. T. bij voor
melde uitspraak van 26 November 1934 in 
wezen twee uitspraken heeft gegeven, van welke 
er door het onderhavige beroep één aan het 
oordeel van dezen Raad is onderworpen, n. l. 
die, waarbij A. van der Kley in zijn beroep 
niet-ontvankelijk werd verklaard, voor zoover 
betreft zijn aanspraak op loon betaling over 
bepaalde tijdvakken in 1932 ; 

O. dat voornoemd Scheidsgerecht A. van der 
. Kley bij die uitspraak niet-ontvankelijk heeft 
verklaard, wijl deze zaak, naar het Scheidsge
recht overweegt, door hetzelve reeds eerder is 
behandeld en daarover bereids bij vonnis van 
14 October 1932 uitspraak is gedaan, waarbij 
het destijds ingestelde beroep werd ongegrond 
verklaard en den appellant zijn vordering werd 
ontzegd ; wijl een tweede beroep, op dezelfd e 
zaak betrekking hebbende, bij uitspraak van 
17 November 1932 niet-ontvankelijk werd ver
klaard en wijl het Scheidsgerecht ingevolge het 
bepaalde bij artikel 93 van het Reglement op 
den rechtstoestand van het personeel der 
R. E. T. slechts éénmaal over hetzelfde feit oor
deelt, behoudens de in genoemd artikel ver
melde uitzondering, waarvan evenwel in het 
onderhavige geval, naar het oordeel van het 
Scheidsgerecht, geen sprake is ; 

0. dat de bedoelde uitzondering - welke er 
toe kan leiden een gegeven uitspraak te herzien 
of een nieuw onderzoek te beginnen - dan 
aanwezig is, als blijkt van eenige omstandig
heid, die bij de behandeling van de klacht niet 
aan het Gerecht bekend was en die op zichzelf 
of in verband met andere feiten of omstandig
heden ernstigen twijfel doet ontstaan aan de 
juistheid van de uitspraak ; 

0. dat zich in casu evenwel n iet voordoet de 
in voormeld artikel 93 beschreven positie; 

0. dat het Scheidsgerecht in het onderhavige 
geval behoorde te oordeelen over het boven
vermelde besluit van Burgemeester en Wet
houders van Rotterdam van 12 Mei 1933, waar
bij afwijzend werd beschikt op een namens 
klager gedaan verzoek, hem ingehouden salaris 
a lsnog uit te betalen ; 

O. dat het cheid sgerecht den klager dus niet 
had mogen verklaren niet-ontvankelijk in zijn 
beroep, nu hij het beroep bij het Scheidsgerecht 
had aanhangig gemaakt binnen den in artikel 
86 van meergenoemd Reglement gestelden ter
mijn, waaruit volgt dat die uitspraak moet 
worden vernietigd ; 

O. dat alsnu moet worden beslist, of het be
sluit van Burgemeester en Wethouders van 
Rotterdam van 12 Mei 1933 kan worden aan
gevochten op dezen grond, dat het rechtens 
of fritelijk strijdt met de toepasselijke algemeen 
verbindende voorschriften ; 

0. èat de in de vorige rechtsoverweging op
gesloten vraag ontkennend moet worden be
antwoord, wijl geenerlei toepasslijk algemeen 
verbindend voorschrift Burgemeester en Wet
houders belette afwijzend te beschikken op een 
verzoek tot herziening van een besluit betref
fende hot niet uitbetalen van ingehouden 
salaris; 

O. dat evenmin gezegd kan worden, dat Bur
gemeester en Wethouders, aldus afwijzend be
schikkende, van hun bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik hebben gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

0. dat het beroep, door A. van der Kley in
gesteld tegen het bovenomschreven besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam 
van 12 Mei 1933, derhalve alsnog ongegrond 
moet worden verklaard ; 

Rechtdoendc in naam der Koningin ! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het beroep van A. van der K ley 
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tegen het bovenomschreven besluit van Burge
meester en Wethouders van Rotterdam van 
12 Mei 1933 alsnog ongegrond. 

(A.B.) 

11 April 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemeene regelen Water
staatsbestuur Art. 19.) 

Waar het pro:vinciaal reglement op de 
waterl eidingen voorschrijft, dat de ligger 
moet inhouden eene aanduiding van de 
bodembreedte, kan hiermee niet zijn be
oogd te eischen, dat de I igger zou bevat
ten de werkelijke bodembreedte der wa
terleiding op elk punt van haren loop, 
maar moet het voldoende worden geacht, 
indien over de geheele lengte of per vak 
ééne bodembreedte wordt aangegeven, 
welke zoodanig is gekozen , dat zij de wer
kelijke bodembreedte nergens overschrijdt. 
Eene vermelding van de bodembreedte bij 
wege van aanduiding van een maximum 
en minimum stemt ech ter niet met de be
doeling van de bepaling overeen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

G. A. Koerhuis, t e Dalfsen, e. a., en bij een door 
A. Boers onderteekend adres door H. H. Holt
buis en J. B. Oosterwijk, beiden te H eino, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Overijssel van 30 ,Januari 1934, 3e Afd., 
no. 302/872, waarbij, met ongegrondverklaring 
van de bezwaren van appellanten, de door 
den raad der gemeente Dalfsen in zijne ver
gadering van 22 Augustus 1933 voorloopig 
vastgestelde suppletoire ligger en kaart der 
waterleiclingen, benevens eene wijziging van 
den oorspronkeljjken ligger en kaart der water
leidingen ongewijzigd werden vastgesteld ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Maart 1935, n°. 116 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 6 April 1935, n°. 422,Afdeeling 
W aterstaatsrecht; 

0. dat de raad der gem eente Dalfsen bij 
besluit van 22 Augustus 1933 voorloopig heeft 
vastgesteld een supplctoiren ligger der water 
l eidingen met een daarbij behoorende kaart, de 
Marswetering betreffende, en eene wjjziging 
van den oorspronkelijken ligger met kaart ; 

dat genoemd raadsbesluit strekt tot ,vijziging 
van de aanduiding in den ligger van de bodem
breedte der Marswetering, in dezer voege, dat 
die aanduiding komt te luiden als volgt: 
Vanaf het begin tot aan den Provincialen weg 
Rechteren-Heino van 0.75 m-1.50 m. 
Vanaf den Provincialen weg Rechteren-Heino 
tot den Provincialen weg Dalfsen- Aalshorst-
Hcino van 1 m-2 m. Vanaf den Provincialen 
weg Dalfsen-Aa!shorst--Heino tot den Rijks
straatweg Zwolle-Heino van 1.40 m-3.25 m. 
De perceelen n°. 24 tot en met 19, welke num
mers op paaltjes staande langs deze water
leiding zijn aangeduid van 1.80 m-3.75 m. 
Van de eveneens genummerde perceelen 18 
tot en met 10 van 2.60 m-4.50 m. Van de 
genummerde perceelen 9 tot en met 8 van 
3.20 m--4.50. Van de genummerde perce.elen 
7 tot en met 1 van 2 m-3 m. Van perceel 1 tot 

en met la van 3 m tot 8 m ; 
dat de gemeenteraad daarbij o. a. heeft 

overwogen, dat is ingebracht een bezwaar
schrift van Gerhardus Antonius Koerhuis 
e. a . ; dat deze o. a . in hun request beweren, 
dat het geen betoog behoeft, dat de onder
houtsplicht buitengewoon wordt verzwaard 
ten bate en ten behoeve van aanliggende en 
omliggende landerijen en eigenaren daarvan en 
dat het bovendien voor hen een moeilijk vraag
stuk zou zijn, hoe zij, indien zij bijvoorbeeld 
de bodembreedte zouden moeten brengen van 
2 op 4 meter, dit in andermansgrond zouden 
moeten bewerkstelligen ; dat het echter de 
bedoeling is, dat · de bodembreedte van de 
Marswetering, zooals deze in werkelijkheid is, 
niet wordt gewijzigd, doch dat deze breedte 
zooveel mogelijk op den ligger wordt aan
gegeven en het dus niet noodig is, dat de onder
houdsplichtigen de wa terleiding verbreeden; 
dat de adressanten er overigens ernstig be
zwaren tegen maken, dat de bodembreedte 
niet defi.n.itief in den ligger wordt vastgesteld, 
doch daarin wordt weergegeven met eene 
speling van een minimaal 1.00 en maximaal 
5 m ; dat echter 0.e bodembreedten van de 
waterleidingen en ook van de l\farswetering, op 
zooveel plaatsen verschillend zijn, dat de juiste 
breedten op den ligger niet kunnen worden 
aangewezen, en het naar het oordeel van zijne 
vergadering ook niet in strijd is met het Provin
ciale reglement op de waterleidingen, dat de 
bodembreedten der Marswetering zoodanig zijn 
bepaald, als op den ligger aangegeven ; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel 
daarop bij hun besluit van 30 Januari 1934, 
3e Afd., n°. 302/872, den suppletoiren ligger 
met kaart en de wijziging van den oorspronke
lijken ligger met kaart ongewijzigd hebben 
vastgesteld, daarbij overwegende, dat de recla
manten bezwaren inbrengen tegen den in den 
suppletoiren ligger vermelden onderhouds
plicht; dat de omschrijvingen, bbvi3ffende de 
Marswetering in den oorspronkelijken ligger 
niet overeenstemmen met den feitelijken toe
stand in het terrein ; dat het gemeentebestuur 
van Dalfsen ter verkrijging van een juisten 
toestand een suppletoiren ligger en kaart van 
de Marswetering heeft opgemaakt, waarbij de 
omschrijvingen met den feitelijken toestand 
in het terrein in overeenstemming zijn gebracht ; 
dat daarbij ten aanzien van den onderhouds
plicht geen wijzigingen zijn aangebracht; dat 
mitsdien van een verzwaren van den onder
houdsplicht niet kan worden gesproken en de 
bezwaren van de reclamanten derhalve on
gegrond moeten worden geacht ; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
G. A. Koerhuis, te Dalfsen, e.a., bij Ons in 
beroep zijn gekomen, terwijl mede, bij een 
door A. Boers onderteekend adres , door 
H . H. Holthuis en J. B. Oostcnvijk, beiden te 
Heino, beroep tegen dat besluit is ingesteld; 

dat G. A. Koerhuis e. a. aanvoeren, dat zij 
voorop willen stellen den eigenaardigen toe
stand, dat zij als onderhoudsplichtigen zijn 
aangewezen, hoewel zij aan de Marswetering 
in het geheel geen land hebben liggen en bij de 
afwatering van die wetering geen enkel belang 
hebben; dat huns inziens door deze wijziging 
van den ligger het mogelijk wordt gemaakt, 
dat door het gemeentebestuur wordt voor-
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geschreven, dat de bodembreedte voor een 
bepaald gedeelte der waterleiding op bijvoor
-beeld de in den gewijzigden ligger aangegev_en 
maximum-breedte moet worden gemaakt, het
geen zal beteekenen het .ve.rbreeden van den 

-bodem van de watereiding op sommige plaatsen 
met een halven meter, hier en daar zelfs met 
meer dan één meter ; dat dit na het aanbr engen 
van deze verbreeding bovendien zal neerkomen 
op een geregeld onderhouden van de water
leiding op deze veel grootere bodembreedte, 
hetgeen eene groote verzwaring van den onder
houdsplicht beteekent; dat de voorgeschiedenis 
dezer zaak er op wijst, dat bjj het gemeente
bestuur van Dalfsen de bedoeling voorzit, om 
deze bodembreedte terstond na het van kracht 
worden van den nieuwen ligger tot op het 
maximum door te voeren, zulks in het belang 
van <l e afwatering van de aan den bovenloop 

·van de Marswetering gelegen landerijen; dat 
dit huns inziens door de belanghebbenden zelf 
moet worden gedragen en niet door hen, 
appell anten, die bij deze verbeterde afwatering 
i.een enkel belang hebben; dat Gedeputeerde 
.:;taten ulijkbaar afgaan op den toestand van 
de bodembreedte van de waterleiding van 
thans, waarbij zij dan nog beduidend grootere 
bodembreedten aannemen, dan in werkelijkheid 
ook thans bestaan, doch dat zij daarbij over 
het hoofd zien, dat men van wege het gemeente
bestuur of van wege de aanliggende eigenaren 
in 1928 en 1929 of daaromtrent o. a. met be
hulp der Heidemaatschappij aan den beneden
loop der Marswetering aan het graven is gegaan 
om den afvoer van het water te verbeteren, 
waarbij men de bodembreedte aan de Noord
zijde een meter minstens heeft verbreed en 
vooral den Zuidwal van de wetering bovendien 
loodrecht naar beneden heeft afgegraven, met 
gevolg natuurlijk, dat deze wal op zeer vele 
plaatsen is ingestort en afgegleden ; dat de 
op zich zelf nog niet eens juiste redeneering 
van Gedeputeerde Staten, dat de bodembreedte 
zooals deze thans op het terrein zoude bestaan, 
hij de wijziging van den ligger wordt aan
gehouden, tegenover hen buitengewoon on
billijk en onredelijk is, omdat men deze bodem
breedte eerst zonder vorm van procedure eigen
gerechtigd heeft aangebracht en hen daarvoor 
nu heeft willen doen opdraaien ; dat de zaak 
in werkelijkheid deze is, dat de bodembreedte 
van de Marswetering voor de gedeelten, waar
van volgens den ligger zjj de onderhou<lsplichti
gen zijn, niet breeder was dan voor sommigen 
1.50 m en voor de meesten van hen, appellanten 
2 m, gelijk ook de tot nu toe bestaande ligger 
in een vast ~etal aangeeft; dat in elk geval 
t0ch ongetwciJfeld de wijziging van den ligger 
in kwestie hierop neerkomt, dat zij, appellanten 
tot nu toe volgens den geldendeu ligger eene 
bodembreedte hebben te onderhouden van ten 
hoogste 2 m, terwijl deze bodembreedte nu in 
een wisselend cijfer wordt gebracht maximaal 
op respectievelijk 3.25, 3. 75, 4.25, 4.50 en zelfs 
op 8 m ; dat zij, wegens weigering om de 
meerdere breedte te onderhouden, strafrechte
lijk zijn vervolgd en door den Kantonrechter 
>,ijn vrijgesproken ; dat uit het vonnis blijkt, 
dat de waterleiding door de Heidemaatschappij 
met meer dan 1 m is verbreed; dat zij tegen de 
methode van aangeven van de bodembreedte, 
zooals dit in den nieuwen ligger geschiedt, 

.ernstige princivieele bezwaren hebben, omdat 
op deze wijze Juist niet de breedte wordt aan
gegeven, zooals het Provinciale reglement op 
de waterleidingen in Overijssel voorschrijft; 
dat toch kennelijk de bedoeling is één vaste 
maat in één vast cijfer in den ligger voor te 
schrijven en niet eene maat, die met minimun., 
en maximum meters ve.r uiteenloopt ; dat zij 
verzoeken, het besluit van Gedeputeerde Staten 
en dat van den gemeenteraad van Dalfsen t e 
vernietigen ; 

dat H. H. Holth.uis en J. B. Oosterwijk aan
voeren, dat zij ieder destijds in publieke veiling 
hebben aangekocht een perceel land; dat hun 
daarbij niet is medegedeeld, dat op die per
ceelen schouwplicht zou rusten van de Mars 
wetering ; dat ook hunne koopacten niets daar
van vermelden ; dat thans het gemeente
bestuur die perceelen met de schouw wi l be
lasten; dat echter hunne landen geen af
watering op die wetering hebben en niet aan 
die wetering grenzen ; dat het toch niet meer 
dan billijk is, dat niet zij, doch belanghebbenden 
en aangrenzende eigenaren den schouwplicht 
verrichten ; dat zij hebben vernomen, dat de 
onderhoudsplicht verzwaard is ; dat zij ver
zoeken, de schouw voor de Marswetering te 
leggen op gronden, liggende aan die wetering ; 

0. ten aanzien van het beroep van H. H. 
Holthuis en J. B. Oosterwijk, dat op 6 Februari 
1934 het gemeentebestuur van Dalfsen het 
bestreden besluit ter openbare kennis heeft 
gebracht en ter inzage heeft doen leggen, zoodat, 
toen het beroepschrift op 28 Maart daaraanvol
gend bij Ons inkwam, de bij artikel 21 der 
Waterstaatswet 1900 voor het instellen van 
beroep gegunde termijn van dertig dagen was 
verstreken ; 

dat dus op dit beroep niet ten principale 
kan worden beslist, en de appellanten niet in 
hun beroep kunnen worden ontvangen ; 

0. ten aanzien van het beroep van G. A. 
Koerhuis e.a., dat ingevolge artikel 4 van het 
Reglement op de Waterleidingen in Overij ssel 
de ligger o. a. moet inhouden eene aanduiding 
van de bodembreedte; 

dat hiermee niet kan zijn beoogd te eischen, 
dat de ligger zoude bevatten de werkelijke 
bodembreedte der waterleiding op elk punt van 
haren loop, daar dit blijkens de overgelegde 
ambtsberichten in de praktijk welhaast on
uitvoerbaar zou zijn; 

dat het naar de strekking van het voorschrift 
dan ook voldoende moet, worden geacht, indien 
over de geheele lengte of per vak ééne bodem
breedte wordt aangegeven, welke zoodanig 
is gekozen, dat zij de werkelijke bodembreedte 
nergens overschrijdt; 

dat echter eene vermelding van de bodem
breedte bij wege van aanduiding van een 
maximum en minimum niet met de bedoeling 
van de bepaling overeenstemt, alreeds hierom, 
wijl aldus in strijd met de in artikel 19 van het 
reglement opgelegde verplichting, de water
leidingen op de in den ligger vermelde bodem
breedte te brengen, die vermelde bodembreedte 
bepaaldheid zou missen ; 

dat mitsdien, terwijl de oorspronkelijke ligger 
ten aanzien van de vermelding van de bodem
breedte voldoet aan het voorschrift van artikel 
4 van het reglement, dit niet het geval is met 
den suppletoiren ligger ; 
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dat dus de verandering, welke Gedeputeerde 
Staten door de vaststelling van den suppletoiren 
ligger en de wijziging van den oorspronkelijken 
ligger in de aanduiding van de bodembreedte 
hebben gebracht, strijdt met het vorengenoemde 
grelement, zoodat het bestreden besluit v.an 
Gedeputeerde Staten niet in stand kan worden 
gelaten; . 

dat, indien de in den oorspronkelijken ligger 
vermelde maten niet voldoende de bestaande 
bodembreedte op elk punt van den loop der · 
waterleiding benaderen, daaraan kan worden 
tegemoetgekomen door de aanduiding · van 
de bodembreedte met inkrimping van de 
lengt-e der vakken meer met de werkelijkheid 
overeen te brengen ; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het 
Reglement op de Waterleidingen in Overijssel; 

Hebben goedgevonden en verstaan: . 
I. de appellanten H. H. Holthuis en J. B. 

Oosterwijk niet-ontvankelijk te verklaren in 
hun beroep; 

II.met gegrondverklaring van het door G. A. 
Koerhuis e. a. ingestelde beroep het bestreden 
besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
te vernietigen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 
(A.B.) 

12 April 1935. BESCHIKKING van den 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 
n°. 169, Kabinet M.R., betreffende het 
dragen door ambtenaren in dienst of bij 
gekleed gaan in uniform van insignes of 
onderscheidingsteekenen. 

De Voorzitter van den Raad van Ministers, 
Gelet op artikel 50, derde lid, van het Al

gemeen Rijksambtenarenreglement; 
verklaart: 

l e. in te trekken zijne beschikking van 21 
April 1934, n°. 259, Kabinet M. R. 1; 

2e. vergunning te vel'!eenen, dat door amb
tenaren in dienst of bij gekleed gaan in uni
form, behalve het oranje of de nationale kleu
ren, de na te noemen insignes of onderschei
dingsteekenen, voor zoover betrokkenen overi
gens daartoe gerechtigd zijn, worden gedra
gen: 

a. het kruis "Pro Ecclesia et Pontifice" en 
de medajlle "Bene Merenti", verleend door· 
Z. H. den Paus; 

b. de insignes en onderscheidingsteekenen 
van de Vereeniging het Nederlandsche Roode 
Kruis, de ordeteekenen van de buitenlandsche 
Vereenigingen van het Roode Kruis en die 
van het Comité International de la Croix 
Rouge; 

c. het schi ldje van Eerste Hulp bij Onge-
lukken; . 

d. de insignes en onderscheidingsteekenen 
van de Nederlandsche Centrale Reddingsbri
gade; 

e. het insigne van den Nederlandschen 
Bond tot het redden van drenkelingen; 

/. de onderscheidingsteekenen, medailles en 
kruisen der Koninklijke Nederlandsche Brand
weervereen i ging; 

g. de kenteekenen en insignes, verleend 

l C. V. 1934 blz. 172. 

door het Verbond van Vereenigingen voor-
veilig verkeer; , 

h. de gouden medaille der Koninklijke Ne
derlandsche Vereeniging voor de Luchtvaart; 

i. de medaille van het Nederlandsch Olym
pisch Comité; 

.j. de onderscheidingsteekenen, uitgereikt 
aan de deelnemers van de internationa le af
standsmarschen; 

k. het kruis van verdienste en de medaille 
voor bijzonder-e toewijding van den Nederland
schen Bond van Vrijwillige Burgerwachten; 

l. de medailles van den 24-uurs oefenrit, 
uitgeschreven door de Vrijwillige Burgewacht 
te Amsterdam ; 

,n. het mobilisatie-herinneringskruis; 
n. de groene Esperanto-ster; 
o. speldjes, kunstbloemen, vlaggetjes, enz., 

welke dienen als bewijs voor de bijdrage in 
een van Overheidswege toegestane collecte of 
inzameling, doch slechts op den dag, waarop 
deze collecte of inzameling wordt gehouden. 

(B.) 

13 April 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 2.) 

Al heeft appellante krachtens vrijstel
ling van B. en W. een laag gebouw van 
23 m diepte staan op grond, waarvoor een 
achtergevelrooilijn van 15 m uit den voor
gevel was vastgesteld, zoo kan haar toch, 
nu het wenschelijk is gebleken, de 15 m 
tot 13 m terug te brengen, niet gewaar
borgd worden de mogelijkheid van her
bouw tot de destijds toegestane diepte van 
23 m, aangezien de belangen eener goede 
bebouwing ter plaatse zich daartegen ver
zetten, zulks te minder daar B. en W ., in
dien dit toelaatbaar wordt geacht, door 
het verleenen van vrijstelling aan den 
wenschen van appell ante zullen kunnen 
tegemoetkomen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Weduwe C. van Delden, geboren Oostwouder 
te Amsterdam, tegen het beslnit van Gedepu
teerde Staten van Noord-Holland van 19 
September 1934, N°. 99, tot goedkeuring van 
rooilijnen in de gemeente Amsterdam ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
.27 Maart 1935, N°. 152; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 10 April 1935, N°. 2882 
M/P.B.R., afdeeling Volksgezondheirl; 

0 dat de raad der ge!l'eente Amsterdam bij 
besluit van 17 Juli 1934, N°. 660, heeft vaot
gesteld eene verordening tot vaststelling van 
achtergevelrooilijnen voor de bebouwing in 
een aantal bouwblokken, begrensd door den 
Amsteldijk, de Ceintuurbaan, de Van Woustraat 
en de Sta.dhouderskade, waarbij, onder in
trekking van de verordeningen, vastgesteld 
bij raadsbesluiten van 13 April 1910, n°. 211, 
30 April 1919, n°. 323, en voor zooveel noodig 
van de verordening, vastgesteld bij raads
besluit van 7 ,Januari 1920, n°. 1448, in deze 
bouwblokken de achtergevelrooilijnen zijn vast
gesteld als op de bij de verordening behoorende 
t,eekening is aangegeven ; 
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dat, ~edeputeerde Staten van Noord-Holland 
dit raadsbesluit bij hun besluit van 19 Septem
ber 1934, n°. 99, hebben goedgekeurd; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de Weduwe C, van Delden, geboren Oostwouder, 
t e Amsterdam, bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat zij bezwaar maakt tegen de 
vaststelling van de achtergevelrooilijn voor het 
haa r toebehoorende perceel Govert Flinckstraat 
349, welke achtergevelrooilijn is geproj ecteerd 
op 13 m uit den voorgevel ; dat het bedoelde 
perceel thans eene diepte heeft van + 23 m ; 
dat de staat van het perceel en de ind"eling 
binnenkort eene wijziging noodzakelijk kunnen 
maken, zulks in verband met bet verkrijgen 
van een rendabel bezit ; dat bij eventueelen 
herbouw van het perceel het dan te bebouwen 
oppervlak in vergelijking met den bestaanden 
toestand zeer zal verminderen en het geheel 
daardoor aanzienlijk in waarde en dienten
gevolge haar eenige bron van inkomsten zeer 
zal achteruit gaan; dat zij verzoekt, bij even
tueelen herbouw van het perceel de beneden
verdieping tot den bestaanden achtergevel te 
mogen uitbouwen en voor de bovenverdieping 
den gevel te mogen hebben op 15 m uit den 
voorgevel gemeten ; 

0 , dat door de onderhavige verordening 
o. a. de achtergevelrooilijn ter plaatse is t erug
gebracht van 15 m uit den voorgevel tot 13 m 
uit den voorgevel ; 

dat op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden aangenomen, dat de 
belangen eener goede bebouwing van de onder
havige wijk deze vermindering van diepte 
r echtvaardigen; 

dat weliswaar de appellante, die thans krach
t ens vrijstelling van burgemeester en wethou
ders een laag gebouw van 23 m diepte op haar 
grond heeft staan, de achtergevelrooilijn 
wenscht te ûen vastgesteld aldus, dat bij even
tueelen herbouw de benedenverdieping tot den 
bestaanden achtergevel mag worden uit
gebouwd en voor de bovenverdieping de achter
gevel zal mogen komen op 15 m uit den voor
gevel gemeten, doch dat blijkens de genoemde 
ambtsberichten de belangen eener goede be
bouwing t er plaatse zich er tegen verzetten, 
aan de appellante de mogelijkheid van zoo
danigen herbouw te waarbor~en, ter,vijl burge
meester en wethouders, indien dit onder be
paa.!de omstandigheden toelaatbaar mocht 
worden geacht, aan de wenschen der appellante 
door het verleenen van vrijstelling tegemoet 
zullen kunnen komen ; 

dat dus het bestreden besluit van Gedepu
teerde Staten behoort te worden gehandhaafd ; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze l\1inister van Sociale Zaken is belast, 

enz. (A, B.) 

13 April 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 25 h.) 

Daar aan de echtgenoote van den appel
lant met ingang van 1 Sept. 1934 eervol 
ontslag is verleend als onderwijzeres van 
het lager onderwijs, is thans, nu omtrent 
de toelating van den appell ant als raads
lid definitief wordt beslist, de incompati-

biliteit niet aanwezig en moet hij dus als 
raadslid alsnog worden toegelaten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep. ingesteld door 

A, van der Horst t e Enschede, t egen het be,luit 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 
28 Augustus 1934, n°. 10134/724.2, 2!! afdeeling, 
waarbij ongegrond is verklaard het beroep van 
den appellant tegen het besluit van den raad 
der gemeen te Enschede van 6 Augustus 1934, 
waarbij hij niet is toegelaten als lid van dien 
raad; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 November 1934, n°. 591; 

Op de voordracht van Onzen l\'linister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 April 1935, 
n°. 27244, afdeeling Binnenlandsch Bestnur; 

0 . dat de r aad der gemeente Enschede in 
zijne vergadering van 6 Augustus 1934 heeft 
besloten, A. van der Horst te Enschede, niet 
toe te laten als raadslid, op grond, dat zijne 
echtgenoote is onderwijzeres van het lager 
onderwijs, zoodat op hem van toepassing is de 
bepaling van artikel 25, sub h, der gemeente
wet, in verband met de bepaling, dat de echt
genoot van de van het lidmaatschap uit
geslotenen evenmin lid van den raad kan zijn ; 

dat, nadat A. van der Horst van dit raads
besluit bij Gedeputeerde Staten van Overijssel 
in beroep was gekomen, deze bij besluit van 
28 Augustus 1934, 2e afdeeling, n°. 10134/7242, 
het beroep ongegrond hebben verklaard, daarbij 
o. a. overwegende, dat door den adressant 
tegen het, besluit van den raad wordt aan
gevoerd, dat ten tijde van het beslissen omtrent 
de toelating van den requestrant de raad der 
gemeente Enschede aan zijn echtgenoote reeds 
ont,i,lag had verleend als onderwijzeres, zoodat 
op het oogenblik, waarop hij zal zitting nemen 
als raadslid , de incompatibiliteit niet zal be
btaan ; dat blijkens ingewonnen inlichtingen 
van burgemeester en wet-houders van Enschede 
in dezelfde raadsvergadering van 6 Augustus 
1934 de raad vóór de behandeling van den ge
loofsbrief aan de echtgenoote van den adressant 
eervol ontslag heeft verleend als onderwijzeres 
aan de openbare lagere school G 2 aldaar met 
ingang van 1 September 1934 tengevolge van 
de opheffing harer betrekking aan die school; 
dat de bewering van den adressant, dat op het 
oogenblik, waarop hij zal zitting nemen als 
raadslid, de incompatibiliteit niet zal bestaan, 
niet juist is , aangezien de onvereenigbaarheid 
diende te worden beoordeeld naar de omstandig
heden op het moment, dat de geloofsbrief word 
onderzocht; dat op 6 Augustus 1934 de onver
eenigbaarheid inderdaad bestond, zoodat de 
raad terecht tot niet-toelating heeft besloten ; 
dat deze onvereenigbaarheid ook nog bestaat op 
den dag, dat hun college inzake de toelating 
uitspraak doet ; 

dat van dit besluit A. van der Horst bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoer<mde, dat ten 
tijde van het onderzoek van zijne geloofs
brieven de raad der gemeente Enschede aan 
zijne echtgenoote reeds ontslag had verleend 
als onderwijzeres in dienst dier gemeente ; dat 
op dit oogenblik de onvereenigbaarheid in elk 
geval thans niet meer bestaat, daar het ontslag 
op 1 eptember 1934 is ingegaan; 
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0. dat blijkens de stukken aan de echtgenoote 
van den appellant met ingang van l Septem her 
1934 eervol ontslag is verleend a ls onderwijzeres 
van het lager onderwijs ; 

dat dus thans, nu omtrent de toelating van 
den appellant a ls raadslid definitief wordt 
beslist, de incompatibiliteit, bedoeld bij artikel 
25, l e lid, onder letter h, in verband met artikel 
25, 3e lid, der gemeentewet niet aanwezig is ; 

dat mitsdien de appellant a lsnog als lid van 
den raad behoort te worden toegelaten ; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het hesluit van Gede
puteerde Staten van Overijssel van 28 Augustus 
1934, n°. 1034/7242, 2e afdeeling, en van het 
be.~luit van den raad der gemeente Enschede 
van 6 Augustus 1934, A. van der Horst, te 
Enschede, a lsnog a ls lid van den raad dezer 
gemeente toe te laten 

Onze Minister van Binnenlandbche Zaken is 
belast, enz. (A. B.) 

15 April 1935 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Àrmenwet art. 39.) 

Woonplaats armlastige krankzinnige . 
Art. 39 der wet laat geheel in het mid

den door wie de rechterlij ke machtiging 
tot plaatsing in een krankzinnigengesticht 
is verzocht. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Bes lissende het geschil over de woonplaat.~ 

van de armlastige krankzinnige Dymphna Ca. 
van Kuyk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Maart 1935, n°. 151; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 April 1935, n° . 
3559, Afdeel ing Armwezen; 

0. dat Dymphna Corneli a van Kuyk te 
Bergen op Zoom krachtens machtiging van 
den President der Arr.-Rechtbank te Breda, 
verleend op requisitoir van den Officier van 
Justitie bij die rechtbank, op 29 Maart 1933 
ter verpleging is opgenomen in "Huize Bol
dershof" te Druten· 

dat burgemee ter ~n wethouders van Bergen 
op Zoom niet bereid zijn de kosten van ver
pleging van deze armlastige voor rekening 
van hunne gemeente te nemen, aanvoerende, 
dat het huns inziens niet aangaat de bedoelde 
kosten van patiënten, die op last van den 
Officier van Justitie in een gesticht worden 
geplaatst, voor rekening van de woonplaats
gemeente te brengen ; 

0. dat, nu de opneming van de hierbedoelde 
arm lastige krankzinnige gesch ied is krachtens 
machtiging van den President van de Arr. 
Rechtbank te Breda, de kosten van hare ver
pleging ingevolge artikel 39 der Armenwet 
behooren te komen ten laste van de gemeente 
Bergen op Zoom, waar de patiënte woon
plaats had in den zin van het B. W., ten tijde, 
dat de bedoelde rechterlij ke machtiging werd 
aangevraagd; 

dat burgemeester en wethouders van Bergen 
op Zoom wel aanvoeren, dat hiertoe geen ter
men bestaan, aangezien de bedoelde rechter-

lijke machtiging is gegeven op requisitoir van 
den Officier van Justitie, doch dat zu lks niet 
kan opgaan; 

dat immers in artikel 39 der genoemde wet 
zonder meer wordt gesproken van eene rech
terlij ke machtiging tot het plaatsen in een 
gesticht, terwijl daarbij geheel in het midden 
wordt gelaten, door wie deze machtiging is 
verzocht; 

Gez ien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de gemeente Bergen op Zoom aan te wijzen 
als de woonplaats van de armlastige krank
zinnige Dymphna Cornel ia van Kuyk voor de 
toepassing van artike l 39 der Armenwet. 

Onze Min ister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (B.) 

15 April 1935. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Wet Openb. Vervoermiddelen 
art. 15.) 

In de t.1.1., dat req . met een autobus, 
zij nde een openbaar middel tot vervoer 
van personen, een autobusdienst in wer
king heeft gehouden, is tot uitdrukking 
gekomen, zulk in verband met het be
paalde in art. 15 Wet Openb. Vervoer
middelen, dat req. een geregelden dienst 
heeft onderhouden, hetgeen de Rechtb . 
ook uit de bewijsm iddelen h eeft kunnen 
afleiden. Dat in de t.1.1. en bewezen ver
klaring 12 niet opeenvolgende dagen wor
den genoemd hangt samen met het door 
get. v. d. B. op die dagen constateeren 
van de aanwezigheid van de autobus ter 
plaatse van afr it. 

De rechter is niet verplicht zich over 
alle voor hem afgelegde getu igenverkla
ringen uit te laten . 

Het feit, dat req. voor de R echtb. voor 
een dergelijk feit in 1932 zou zijn vrij ge
sproken, doet niet ter zake. 

Op het beroep van F. F., garagehouder, re
qu irant van cassatie tegen een te zijnen laste 
gewezen vonnis van de Rechtbank te Haarlem 
van 13 Dec. 1934, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een mondeling vonnis 
van het Kantongerecht te Haarlem van 3 
Sept. 1934, requirant ter zake van "een auto
busdienst in werking houden zonder vergun
ning", met aanhaling van de artt. 1, 12 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen, 23, 91 Sr., is 
veroordeeld tot eene geldboete van tien gulden 
en zes dagen vervangende hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet .;p de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
S. , althans v. t. van: I. de artt. 1, 2, 12, 15 

der Wet Openbare Vervoermiddelen, doordat 
de Rechtbank in voege als in haar vonnis 
overwogen bewezen heeft verklaard hetgeen 
verdachte is ten laste gelegd, namelijk "dat 
hij op 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 en 30 Ju ui 
1934 en op 1, 4, 5 en 10 Juli 1934 met een of 
meer autobussen - zijnde openbare mid<lelen 
tot vervoer van personen -- een autobusr!ienst 
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in werking heeft gehouden tusschen Velsen 
(beginpunt K anaalkade) en Wijk aan Zee 
(gemeente Wijk aan Zee en Duin) via de Ge
meente Beverwijk, zulks zonder een vergun
ning, vereischt ingevolge de Wet Openbare 
Vervoermiddelen" (zie vonn is, niet geheel 
conform dagvaarding) zonder nochtans te heb
ben overwogen dat en waarom er inderdaad 
van een "dienst" en nog wel van "een ge
regel den (art. 15 Wet Openbare Vervoermid
del\ln) dienst" sprake is en zonder te hebben 
acht gegeven op de verklaringen van ver
dachte en getuige Wendt (zie proces-verbaal 
cler terechtzitting) dat verdachte op de in de 
dagvaarding gestelde dagen 's morgens 9¾, 
uur (van dezen tijd wordt in het vonnis in het 
geheel niet gerept, hoewel het tot de telaste
legging behoort) aan de K anaalkade bij de 
aankomst der boot aanwezig was om volgens 
met elkaar gemaakte afspraak het muziekge
zelschap van getuige Wendt te h alen, naar 
Wijk aan Zee te brengen en 's avonds weer 
terug naar den steiger bij de boot te brengen. 

De R echtbank heeft op dit belangrijke, 
eigenlijk afdoende punt niet gelet en had 
eventueel ten minste moeten overwegen waar
om zij dit n iet beschouwde als uitsluitend een 
" dienst". Trouwens uit de telastlegging bij de 
dagvaarding bl ij kt reeds dat van een dienst 
- laat staan een geregelde dienst (vergelijk 
het arrest van Uwen Raad van 8 J anuari 
1934) - geen sprake kan zijn, waar daarin 
slechts 12 niet-opeenvolgende dagen voormid
dags 9¾, worden aangegeven en wel van 20 
Juni tot en met 10 J uli 1934, waarbij dus 
ontbreken de dagen 22 en 29 Juni en 2, 3, 6, 
7, 8 en 9 Juli 1934. 

Ook hield de Rechtbank in het geheel geen 
reken ing met de verklaring van getuige Dirk 
Groen, dat het wel voorkwam, dat men hem 
vroeg om verdachte op te schell en en dat ver
dachte ook goederen vervoerde, welke met de 
boot aankwamen en door verdachte's autobus 
naar W ij k aan Zee werden gebracht of uit 
Wijk aan Zee ter verzending met de boot bij 
getuige gebracht werden (bij verdachte is 
het bestelhuis der Alkmaar Packet). 

Een en ander blijkt uit het proces-verbaal 
van de terechtzitting. 

Daarin is niet opgenomen hetgeen verdach
te's raadsman (Mr. A. Moens, advocaat en 
notaris te Beverwijk) nog een uitdrukkelijk 
heeft naar voren gebracht, dat de autobus van 
verdachte bestemd is voor zijn bedrijf als ga
ragehouder, waarvoor h ij ook een paar bussen 
heeft, welke hij noodig heeft voor gezelschaps
ritten, voor voetbalvereenigingon en andere 
vereenigingen en gezelschappen en welke hij 
ook wel gebruikt om menschen naar de boot 
in Velsen te brengen en ze van daar te halen. 

Verdachte kan zich niet vereenigen met den 
inhoud van zijne verklaring in het proces
verbaal der terechtzitting, daar hij het anders 
heeft gezegd. 

Verdachte is bij vonnis van de Arr.-Recht
bank te Haarlem dd. 4 Mei 1933 in hooger be
roep vrijgesproken van het hem toen te laste 
gelegde, ,,dat hij op verschillende dagen in 
het tijdvak van 17 tot en met 27 J ui i 1932 
telkens des voormiddags omstreeks te 9¾, uur 
in de gemeente Velsen een autobusdienst door 
middel van één of meer autobussen, zijnde 

' openbare middelen tot vervoer van personen 
van Velsen (bootstation Alkmaar Packet) over 
Beverwijk naar Wijk aan Zee en Duin in wer
king heeft gehouden zonder vergunning van 
Ged. Staten van Noord-H olland of van de 
Kroon", wordende hierbij overgelegd een af
schrift van dat vonn is en van het daarbij 
behoorende proces-verbaal der terechtzitting 
van 20 April 1933. · 

II. Art. 359 Sv., doordat het telastegelegde 
niet volledig in het vonnis is opgenomen, zijn, 
de niet vermeld, dat het telastegelegde betreft 
een fe it gepleegd op de aangegeven dagen 
voormiddags 9¾ uur (zie dagvaardi..,_g· en 
proces-verbaal van den rijksveldwachter van 
den Bosch vermeld in het vonnis van den 
Kantonrechter dd. 3 September 1934). 

III. Art. 350 Sv., doordat de R echtbank 
niet beraadslaagd heeft op den grondslag der 
telastlegging en naar aan leidi ng van het on
derz~k ter terechtzitting over de vraag of 
bewezen is dat het feit door den verdachte 
is begaan, immers is niet beraadslaagd over 
hetgeen de getuige Wendt en verdachte ver
klaard hebben over hun overeenkomst betref
fende het halen en brengen van getuige en 
zijn muziekgeze lschap van en naar het boot
station te Velsen; 

0. dat, blijkens het bestreden vonnis, aan re
quirant bij inle idende dagvaarding is ten laste 
gelegd, dat hij op 20, 21 , 23, 24, 26 , 27, 28 
en 30 Juni 1934 en op 1, 4, 5 en 10 Juli 1934 
met een of moor autobussen - zijnde open
bare middelen tot vervoer van personen -
een autobusdienst in werking heeft gehouden 
tusschen Velsen (beginpunt Kanaalkade) en 
Wijk aan Zee (gemeente Wijk aan Zee en 
Duin) via de gemeente Beverwijk, zulks zon
der een vergunning, vereischt ingevolge de 
Wet Openbare Vervoermiddelen; 

0. dat de R echtbank heeft bewezenverklaard 
- met qualificatie en strafoplegging als voor
meld - dat de verdachte het hem ten laste 
gelegde heeft begaan met één autobus, en ver
volgens nog heeft overwogen, dat verdachte 
zich er wel op heeft beroepen, dat hij zijn 
autobus ook wel eens naar elders reed of liet 
rijden, indien zich daartoe personen aanmeld
den, doch dit niet belet een dienst als uit de 
bewijsmiddelen is gebleken, te beschouwen a ls 
een geregelden dienst; 

0. wat het eerste cassatiemiddel betreft: 
dat, voorzoover het middel stelt, dat aan 

1·equirant bij dagvaarding is ten laste gelegd, 
dat hij op de genoemde dagen ,,'s morgens te 
9¾. uur" een autobusd ienst in wer1.--ing heeft 
gehouden, het middel feite lijken grondslag 
mist, daar uit geen enkel voor kennisneming 
door den H. R. vatbaar stuk blijkt, dat die 
nadere tijdsbepali ng in de telastlegging voor
komt ; 

dat voorts in de telastlegging, dat requirant 
met een autobus, zijnde een openbaar m iddel 
tot vervoer van personen, een autobusdienst 
in werking heeft gehouden, tot uitdrukking is 
gekomen, zulks in verband met hetgeen art. 
15 der Wet Openbare Vervoermiddelen be
paalt, dat requirant een geregelden dienst 
heeft onderhouden, h etgeen de R echtbank ook 
uit den inhoud der bewijsm iddelen heeft kun
nen afleiden, omdat uit dien inhoud volgt, dat 
requirant geregeld bij den steiger van de " Alk-



173 15 APRIL 1935 

maar Packet" aanwezig was, wanneer daar een 
boot aankwam, ten einde, zoo mogelijk reizi
gers, die van die boot afkwamen, van Velsen 
naar Wijk aan Zee te vervoeren; dat hier
mede niet in strijd is de omstandigheid, dat 
in de telast legging en bewezenverklaring 12 
niet opeenvolgende dagen worden genoemd, 
op welke dagen de getuige van den Bosch, 
blijkens diens in het vonnis opgenomen ver
klaring, de aanwezigheid van requirants auto
bus ter plaatse voornoemd heeft geconsta
teerd; ; 

dat het middel verder e rover klaagt, dat de 
Rechtbank geen rekening heeft gehouden met 
de verklaring van getuige Groen en met een 
niet in het proces-verbaal opgenomen ver
weer van requirants raadsman, doch deze grie
ven in cassatie geen doel kunnen treffen, de 
eerste niet, omdat de Rechter niet verplicht 
is zich over alle voor hem afgelegde getuigen
verklaringen uit te laten, de tweede niet, om
dat zij, dooi· het niet voorkomen van dat 
verweer in het proces-verbaal der terechtzit
t ing feitelijken grondslag mist; dat ditzelfde 
het geval is met requirants bewering, dat hij 
anders heeft verklaard dan in het proces
verbaal is vermeld, terwijl ten slotte het feit, 
dat requirant door de Arr.-Rechtbank te Haai·
lem van een dergelijk feit, hetwelk, volgens 
de dagvaarding door hem in 1932 zoude zijn 
gepleegd , zoude zijn vrijgesproken, niet ter 
zake doet en requirant dan ook niet heeft aan
gevoerd, in welk opzicht deze vrijspraak voor 
de onderhavige zaak eenige beteekenis zoude 
kunnen hebben; 

0. dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan le iden, terwij l uit hetgeen hiervo ren is 
overwogen tevens volgt, dat het tweede mid
del feite lijken grondslag mist; 

0. wat het derde cassatiemiddel betreft: 
dat uit hetgeen hiervoren van den inhoud 

van het bestreden vonnis is medegedeel cl, 
blijkt, dat de grief, dat de Rechtbank niet op 
den grondslag der telastlegging heeft beraad
slaagd over de vraag, of bewezen is, dat het 
feit door den verdachte is begaa n ongegrond 
is; dat voorts de verplichting den' rechter op
gelegd om mede naar aanleiding van het 
onderzoek op de terechtzitting over voormelde 
vraag te beraadslagen geenszins medebrengt 
de verpliCjlting om zich over alle voor hem 
door den verdachte en door de getuigen af
gelegde verklaringen uit te laten; dat trou
wens niet is in te zien, hoe de in het vonnis 
opgenomen verklaring van getuige Wendt, 
a ls in het middel is aangegeven, de Recht
bank tot een andere conclusie had moeten 
leiden dan waartoe de R echtbank in haar von
nis is gekomen; dat van een verklar ing van 
requirant als in het middel bedoeld uit het 
proces-verbaal der terechtzitting niet blijkt, 
zoodat in zooverre het middel feitel ijken grond
slag mist; 

0 . dat derhalve ook dit middel niet opgaat; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenko1nstig de ConclWJie van 
den Advocaat-Generaal van L ier.] 

(N. J .) 

· 15 Ap,-il 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 359; Gemeentewet art. 
209.) 

Ambtshalve: Mede in verband met het 
bepaalde in art. 5 der A. P . V. van Vel
sen betreffende hetgeen onder "wegen" 
moet worden verstaan (o.m. bermen, zij 
kanten enz.) en onder "voetpad" het ver
hoogde gedeelte van den weg, dat door 
een trottoirband of rollaag van den rij
weg is afgescheiden, is de bewezenverkla-
1·ing, dat req. den hem in eigendom toe
behoorenden grond, liggende voor zijn 
winkel, niet van den weg heeft afges loten, 
met het oog op req.'s verweer, waarin op
gesloten kan I iggen, dat de voor req's 
winkel liggende grond reeds tot den open
baren weg behoort, niet behoorlij k met 
redenen omkleed. 

[Adv.-Gen. van Lier nog over de mid
delen : Onder de zorg bij art. 209 sub h 
Gemeentewet aan B. en W. opgedragen 
valt ook de zorg, dat zoonoodig aan de 
wegen gelegen gronden worden afgeschei
den en dat dit gesch iedt op juiste wijze . 

Met het voorschrijven van de hoogte en 
het model van het ter afscheiding te plaat
sen hek zijn ook B. en W. van Velsen 
niet hun bevoegdheid te buiten gegaan.] 

Op het beroep van J . W., bouwondernemer, 
requirant van cassatie tegen een te zijnen 
laste gewezen vonnis van de Rechtbank te 
Haarlem van 13 Dec. 1934, waarbij in hooger 
beroep, met bevestiging van een mondeling 
vonnis van het Kantongerecht te Haarlem van 
22 Augustus 1934 wat de bewezenverklaring 
betreft en met vernietiging van dat vonnis 
voor a l het overige, het bewezene is gequali
ficeerd a ls: te Velsen . niet voldoen aan een 
door B. en W. gegeven lastgeving om binnen 
een in die lastgeving genoemden termijn zijn 
land, grond of erf van den weg af te sluiten 
op een wijze a ls daarbij zal worden voorge
schreven, met bepaling dat geen straf zal 
worden toegepast; (Gepleit door Mr. A. W. 
H ell ema). 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Requirant is eigenaar van een winkelhuis te 
IJmuiden, gelegen aan de Kennemerlaan n°. 
41. Volgens de mededeelingen van den raads
man van requirant bij de behandeling van het 
cassatieberoep heeft het Gemeentebestuur van 
Velsen getracht van requirant kostelooze over
dracht te bekomen van het tot den e igendom 
van requirant behoorende voor den winkel ge
legen trottoir, en wu toen requirant hiertoe 
niet bereid was, hij een aanschrijving hebben 
bekomen van B. en W. om binnen 30 dagen 
den hem in e igendom toebehoorenden grond, 
li ggende voor zijn winkelhuis van den weg af 
te sluiten met een ijzeren hek. Hierdoor wu 
het publiek de winkeletalages van requirant 
dan niet meer kunnen naderen. Requirant vol
deed uiet aan die aanschrijving en had zich 
deswege te verantwoorden voor den Kanton
rechter te H aarlem. Bewezen werd verklaard, 
dat hij nadat hem op 7 Juni 1934 was uitge
reikt een lastgeving van B. en W. der ge
meente Velsen, gedagteekend 5 Juni 1934 en 
inhoudende, dat hij binnen dertig dagen na 
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de dagteekening van die lastgeving den hem, 
verdachte in eigendom toebehoorenden grond, 
1 iggcnde voor het mede hem in eigendom toe
behoorend winkelhuis te IJmuiden, p laatselijk 
gemerkt Kennemerlaan n°. 41 en kadastraal 
bekend gemeente Velsen afdeeling I Jmuiden 
Sectie L n °. 528, van den weg moest afsluiten 
met een ij zeren hek, ter hoogte van 1 m, ge
lijk aan dat, hetwelk was geplaatst voor het 
perceel aan de voormelde K ennemerl aan N°. 
9, op 13 Juli 1934, des namiddags omstreeks 
3 uur, nog niet aan die lastgeving had vol
daan. 

De Kantonrechter ontsloeg requirant van 
rechtsvervolging omdat op het aan den ver
dachte bij de dagvaarding tenlastegelegde en 
a ls bewezen aangenomen feit, art. 53 A . P. V. 
van Velsen niet van toepassing is, moetende 
toch onder land, grond, erf in art. 53 A. P. V. 
kennelijk worden verstaan onbebouwd, open 
terrein en niet bebouwd terrein gelijk in casu 
met een winkelhuis; dat dit volgt uit het 
systeem dat de gemeentewetgever bij het ma
ken der onderwerpelij ke verordening heeft 
gevolgd, dat toch in de verordening op duide
lijke wijze onderscheid wordt gemaakt tusschen 
gehouwen en perceelen eenerzijds en erven en 
gronden anderzijds; 

dat in art. 25 der verordening wordt ge
sproken van " huis of gebouw" in art. 145 van 
den eigenaar van een perceel en in art. 15 3 
van "woning, gebouw", dat ook uit de p laat
sing van art. 53 hoofdstuk 6 der verordening 
lu idende: 

instandhouding der openbare wegen en wa
teren, blijkt dat de gemeentewetgever met de 
woorden, land, erf, grond, het oog heeft gehad 
op open terrein. 

dat dus het aan den verdachte bij de dag
vaarding tenlastegelegde feit niet strafbaar is. 

In hooger beroep vernietigde de Rechtbank 
deze uitspraak. 

Namens requirant was aangevoerd: 1 °. dat 
art. 53 der Algemeene Politieverordening van 
Velsen niet op het verdachte tenlastegelegde 
toepasselij k is, O!l grond, dat dit arti kel, blij 
kens zijne bewoordingen, in verband gebracht 
met de artt. 25, 145 en 153 van die verorde
ni ng, all een betrekking heeft op open ter
reinen en niet op bebouwde terreinen, gelij k 
in casu; 

2° . dat gemeld art. 5 3 niet van toepassing 
is, omdat afsluiting van den openbaren weg 
wordt verlangd van een perceel, dat reeds is 
afgesloten en nergens staat, dat die afsluiting 
op de e igendomsgrens moet geschieden; 

3°. dat gemel d art. 53 niet verb indend is 
als strijdig met art. 168, Gemeentewet, omdat 
er in casu geen openbaar belang bestaat , het
welk de bepaling van art. 53, gelijk die in 
h aar algemeenheid lujdt, rechtskracht geeft; 

4 °. dat gemeld artikel strijdig is met art. 
625 B . W. 

Hieromtrent overwoog de Rechtbank: dat 
meergemeld art. 53 luidt: Met boete van ten 
hoogste vij ftien gulden of hechtenis van één 
dag wordt gestraf ieder, die niet voldoet aan 
een door Burgemeester en W ethouders gege
ven lastgeving om binnen een in die lastgeving 
genoemden termijn zijn land, grond of erf van 
den weg af te slui ten, op een wijze als daarbij 
zal worden voorgeschreven; 

dat ten aanzien van den eersten grond, de 
R echtbank een zoodanjge beperking als in 
dien grond bedoeld in de bewoordingen en 
strekking van art. 53 der Algemeene Politie
verordening van Velsen noch in dat artikel 
op zich zelf, noch in verband met den inhoud 
der artt. 25, 145 en 153 dier Verorden ing kan 
lezen en eerstgenoemd artikel kennel ijk onder 
land, grnnd en erf verstaat elk perceel of per
ceelsgedeelte, dat is gelegen aan den open
baren weg en is onbebouwd; 

dat de tweede door den gemachtigde aange
voerde grond evenmin opgaat, daar het voor
schr ift van art. 53 voormeld de duidelijke 
strekking heeft, dat de afsluiting op of langs 
de grens van het land, grond of erf behoort te 
geschieden en de openbare orde kan eischen, 
dat gronden of erven, voor woveel aan den 
openbaren weg grenzende, daarvan worden af
gesloten, zoodat dit artikel in zooverre ook 
blijft binnen de grenzen door art. 168 'Ge
meentewet aan de wetgevende bevoegdheid 
van den Gemeenteraad gesteld; 

dat evenmin de derde grond a ls juist kan 
worden aanvaard; 

dat toch weliswaar art. 53 der meergenoem
de verordening B . en W. in geen enkel opzicht 
beperkt in hun bevoegäheid om voor te schrij 
ven de wijze, waarop de afslu iting zal moeten 
geschieden en a ldus de vrijheid laat omtrent 
de wijze van afslu iting voorschriften te geven, 
niet alleen omtrent de hoogte en de soort der 
afsluiting, doch ook omtrent de wij ze van uit
voering der geëischte afslu iting, woals om
trent stijl , kleur, vorm, enz.; doch dat deze 
bevoegdheid van B . en W. hare rechtvaardi
g ing vindt in de noodzakel ijkhe id om in het 
belang van het uiterlijk der gemeente eischen 
van welstand te stellen, zoodat, al kan aan 
den gemachtigde worden toegegeven, dat noch 
de openbare orde, zedelijkheid of gewndheid 
belang hebben bij de kleur, stijl of vormen 
van het te plaatsen hekwerk (de hoogte van 
1 m kan daarentegen wel degelijk in het be
lang der openbare orde zijn voorgeschreven), 
genoemd artikel stellig betreft de huishouding 
der gemeente en derhalve blijft binnen het 
kader van art. 168 Gemeentewet; 

dat de Rechtbank ten slotte evenmin strijd 
met art. 625 B. W. aanwezig acht, omdat een 
afslu iting als in gemeld art. 53 bedoeld welis
waar voor den eigenaar van den grond hin
derlijk kan zijn, doch hem geenszins belet zijn 
eigendomsrechten tot dien grond uit te oefenen. 

Requirant werd schuldig verklaard aan: te 
Velsen niet voldoen aan een dooi· B. en W. 
gegeven lastgeving om binnen een in d ie last
geving genoemden termijn zijn land, grond 
of erf van den weg af te sluiten op een wijze 
als daarbij zal worden voorgeschreven, voor
zien en strafbaar gesteld bij art. 53 der A lge
meene Politieverorden ing van Velsen . 

De Rechtbank bepaalde, dat geen straf werd 
opgelegd. 

Thans wordt tegen het vonnis van de Recht
bank opgekomen met de volgende drie mid
delen van cassatie : 

1°. S ., althans v. t . van de artt. 168 der 
Gemeentewet j O • art. 53 der A. P . V . der ge
meente Velsen, omdat dit laatste artikel B. en 
W. in geen enkel opzicht beperkt in hunne 
bevoegdheid om voor te schrij ven de wijze 



175 15 APRIL 1935 

waarop de afsluiting van de,;i weg zal hebben 
te geschieden, noch ook omtrent de wijze van 
uitvoering der geëischte afsluiting en evenmin 
als gronds! ag voor het bevelschrift de voor
waarde stelt dat de afsluiting zij in 't belang 
der openbare orde of veiligheid. 

2° . S., althans v. t. van art. 53 der A. P. V. 
der gemeente Velsen in verband met art. 168 
der Gemeentewet, voorwoveel moet worden 
aangenomen dat de strekking van voormeld 
artikel 53 is dat B. en W. in hunne be
voegdheid tot het stellen van eischen omtrent 
de wijze waarop en de uitvoering der af
sluiting zijn beperkt tot de eischen in het be
lang der openbare orde, zedelijkheid en ge
zondheid, zij in het aan verdachte gegeven be
velschrift de hun gegeven bevoegdheid hebben 
overschreden, nu niet all een is gelast dat het 
te pl aatsen hek moet zijn van 1 m hoogte doch 
verder gelijk moet zijn aan een hek geplaatst 
voor het perceel Kennemerlaan n°. 9 te 
IJmuiden, welk laatste voorschrift niet kan 
worden geacht verband te houden met de 
openbare orde, zedelijkheid en gewndheid, 
terwijl verder evenmin een dergelijk door de 
wet geëischt verband kan worden aangenomen 
nu van verdachte is geëischt plaatsing van 
een hek eenige meters voor een winkelpand, 
hetwelk met toestemming van Burgemeester 
en Wethouders voor eenige jaren is gebouwd. 

3°. S., althans v. t. van art. 625 B. W . j 0
• 

art. 53 der A. P. V . der gemeente Velsen op 
grond dat de van verdachte gevorderde afsl ui
ting van zijn winkelpand oplevert een bemoei
lijking en belemmering voor het publiek om 
de in de winkel geëtaleerde goederen te be
zichtigen waardoor verdachte niet alleen wordt 
belemmerd althans bemoeilijkt in het gebruik 
van de hem in eigendom toebehoorende grond 
vóór zijn winkel, doch ook in het gebruik van 
het winkelperceel zelve, wordende dit toch 
door de plaatsing v_an het geëischte hek voor 
het doel waarvoor het is ingericht minder ge
schikt, hetgeen een zoodanige beperking van 
het gebruik van verdachte's eigendom met 
zich brengt als strijdig met art. 625 B. W . 
moet worden geacht. 

Met het eerste middel kan ik mij niet ver
eenigen. Krachtens art. 209 sub h der Ge
meentewet is aan B. en W. opgedragen de 
zorg voor de insta ndhouding, bruikbaarheid, 
vrijheid en veiligheid der publieke wegen, 
straten, pleinen en andere plaatsen tot gemee
nen dienst van allen bestemd. Hieronder valt 
ook de zorg, dat wo noodig aan de wegen 
gelegen gronden van den weg worden afge
scheiden en dat dit op de juiste wijze geschiedt. 
Art. 53 der A. P. V. van Velsen, dat de ver
plichting inhoudt om te voldoen aan een door 
B . en W. gegeven lastgeving tot afscheiding 
van land, grond of e rf e n op de wij ze als dooL· 
B. en W. voorgeschreven, gaat niet verder 
dan art. 209 sub h der Gemeentewet, aan B. 
en W. opdraagt. H et opgeworpen bezwaar, 
dat art. 53 te groote bevoegdheid wu geven 
aan B. en W. acht ik dus niet gegrond. 

Ook de grief in het tweede middel , dat B. 
en W. van Velsen hun bevoegdheid wuden 
hebben overschreden door voor te schrijven 
dat het te plaatsen hek niet alleen 1 meter 
hoog moet zijn, maar ook gelijk aan dat ge
plaatst om het perceel Kennemerlaan 9, is 

m. e. niet aannemelijk. Aan B. en W . is toch 
de wrg voor de instandhouding, bruikbaar
heid, vrijheid en veiligheid der openbare we
gen opgedragen en dit College heeft alzoo te 
beoordeelen welke maatregelen daartoe vol
gens het oordeel van het College vereischt zijn. 

Met het laatste middel wordt er over ge
klaagd, dat de gevorderde afsluiting van het 
winkelpand een beperking van het gebruik 
van requirants eigendom zou meebrengen, van 
dien aard, dat zij in strijd is met art. 625 B. 
W. Dit bezwaar stelt de vraag aan de orde of 
art. 53 der politieverordening van Velsen wel 
betrekking kan hebben op een afsluiting als 
zich in dit geval voordoet. Het artikel han
delt over afsluiting van den "weg" van land, 
grond of erf". De Rechtbank heeft terecht 
overwogen, dat art. 53 kennelijk onder land, 
grond en erf verstaat elk perceel of perceels
gedeel te dat gelegen is aan den openbaren 
weg en onbebouwd is. Intusschen, requirant 
had ook het verweer gevoerd dat het perceel 
reeds was afgesloten en dat nergens stond, dat 
die afsluiting op de eigendomsgrens moet ge
schieden. Zie ik wel, dan bevat dit verweer 
het punt, waar het voor dit geding op aan
komt. Immers ingevolge art. 5 der politie
verordening van Velsen worden daarin onder 
,,wegen" verstaan alle voor het publiek toe
gankelijke wegen met hunne bermen of zijkan
ten, voetpaden, straten, stegen, m arkten, plei
nen, kaden, lanen en bruggen met daarvan 
deel uitmakende stoepen en andere plaatsen 
voor het publiek verkeer bestemd. En onder 
,,voetpad" wordt in het bijzonder ook ver
staan : het verhoogde gedeel te van den weg, 
dat door een trottoii·band of rollaag van den 
zijweg is afgescheiden. Wanneer nu de aan 
requirant behoorende vóór den winkel gelegen 
grond de berm of zijkant of wel het trottoir 
van de Kennemerlaan mocht uitmaken, be
hoort die voor het publiek verkeer bestemde 
grond tot den "weg" in den zin der verorde
ning, dan ligt het winkelpand onmiddell ijk 
aan den weg en doet zich het geval niet voor, 
dat er tusschen het winkelpand en den weg 
land, grond of erf wu liggen, welke "van den 
weg" zouden kunnen worden afgesloten. In 
dat geval zouden B. en W. een lastgeving heb
ben gegeven, welke geen grondslag zou vinden 
in art. 53, wu deze lastgeving onbevoegdelijk 
zijn gegeven en geen effect kunnen hebben. 

Het wil mij voorkomen, dat eerst nadat vast
gesteld zal zijn, of er tusschen het winkelpand 
en wat de verordening onder "weg" verstaat 
inderdaad onbebouwd terrein aanwezig is, be
oordeeld zal kunnen worden welke belemme
ringen een eventueele afsluiting van dat ter
rein voor requirants eigendom zou meebren
gen. 

Nu de Rechtbank niet onderzocht, of er wel 
een onbebouwd terrein tusschen winkel en 
"weg" aanwezig is, hoewel ook het verweer 
was gevoerd, dat het perceel reeds van den 
openbaren weg afgesloten was, kunnen de 
gronden in het vonnis vermeld de beslissing 
niet dragen. Wegens schending van de voor
schriften van de artt. 350, 358, 359 i.v.m. 415 
en 425 Sv. zal het vonnis alzoo naar mijne 
opvatting niet in stand kunnen worden ge
houde11. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
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.het vonnis der Rechtbank en verw1Jzmg van 
de zaak naar het Gerechtshof te Amsterdam 
om op het bestaande hooger beroep opnieuw 
te worden berecht en afgedaan. 

. De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

-den requiI·ant voorgesteld bij schriftuur en 
-toegelicht bij ple idooi : (zie conclusie); 

0. dat, blijkens de aanteekening van het in 
.zooverre bevestigde vonnis ten laste van requi
rant is bewezenverklaard, dat hij, enz. (zie 
,conclusie); 

0. dat de Rechtbank, met verdere beslissing 
.als hiervoren is aangegeven, het bewezene 
heeft gequalificeerd volgens art. 53 van de 
A . P. V . der gemeente Velsen, welk artikel 
luidt: 

Met boete van ten hoogste vijftien gulden 
-of hechtenis van één dag wordt gestraft ieder, 
die niet voldoet aan een door Burgemeester en 
Wethouders gegeven lastgeving om binnen 
-een in die lastgeving genoemden termijn, zijn 
land, grond of erf van den weg af te sluiten, 
-op een wijze als daarbij zal worden voorga
.schreven; 

0 . ambtshalve: 
dat, blijkens het proces-verbaal der in hoo

_ger beroep gehouden terechtzitting, requirant 
,onder meer als verweer heeft aangevoerd: dat 
_gemeld art. 63 niet van toepassing is, omdat 
.de afsluiting van den openbaren weg wordt 
-verlangd van een perceel, dat reeds afgesloten 
is en nergens staat, dat die afsluiting op de 

-eigendomsgrens moet geschieden; 
dat de Rechtbank bij het bestreden vonnis 

dienaangaande heeft overwogen, dat dit ver
·weer niet opgaat, daar het voorschrift van 
.art . 53 voormeld de duidel ijke strekking heeft, 
-dat de a fsluiting op of langs de grens van het 
1and, grond of erf behoort t.e geschieden en 
de openbare orde kan eischen, dat gronden of 
-erven, voor zooveel aan den openbaren weg 
_grenzende, daarvan worden afgesloten, wodat 
d it artike l in woverre ook blijft binnen de 
grenzen door art. 168 Gemeentewet aan de 
wetgevende bevoegdheid van den Gemeente
raad gesteld; 

0 . dat mede in verband met de bepaling 
-van art. 5 van genoemde verordening betref
fende hetgeen onder "wegen" moet worden 
-verstaan - onder meer bermen of zijkanten, 
-voetpaden enz. - en onder "voetpad" in het 
b ijzonder - het verhoogde gedeelte van den 
weg, dat door een trottoirband of rollaag van 
-den rijweg is afgescheiden - de bewezenver
klaring, dat requirant den hem in eigendom 
toebehoorenden grond, liggende voor zijn win
kel, niet van den weg heeft afgesloten, met 
het oog op voormeld door requirant gevoerd. 
verweer, waarin kan opgesloten liggen, dat 
de voor requirants winkel liggende grond 
reeds tot den openbaren weg behoort, niet be
hoorlijk met redenen is omkleed, zoodat de 
Rechtbank do01: het vonnis van het Kanton
_gerecht, wat éfe bewezenverklaring betreft, te 
bevestigen, het op straffe van nietigheid ge
geven voorschrift van art. 369 in verband 
met de artt. 350, 358, 425, 415 Sv., heeft 
geschonden ; 

0. dat het bestreden vonnis derhalve niet in 
stand kan blijven en de aangevoerde cassatie
middelen buiten onderwek kunnen blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis en 
R echtdoende krachtens art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam ter berechting en afdoen ing op het 
bestaande hooger beroep. 

(N. J.) 

15 il-pril 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Warenwet art. 23.) 

De mate van spoed, welke bij het on
derzoek van het verpakte en verzegelde 
monster moet worden betracht, betreft een 
onderwerp van inwendigen dienst, overge
laten aan het hoofd van het laborator.ium . 

De Warenwet vordert niet, dat de des
kundigen of een hunner het monster uit
pakken en ontzegelen en er bestaat geen 
bezwaar, dat dit, zooals i. c., geschiedt 
door eenen anderen ambtenaar - daar
voor door het hoofd van het laboratorium 
aangewezen. Evenmin is verboden, dat, 
vóórdat het monster door de twee deskun
digen wordt onderzocht, een ambtenaar 
van het laboratorium het monster aan een 
vooronderzoek onderwerpt. Bij een en 
ander moet echter vaststaan, dat het mon
ster niet is verwisseld en in geenerlei op
zicht van )rnrakter is veranderd . 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te Am terdam, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van die . R echtbank van 5 
Febr. 1935, waarbij in hooger beroep is be
vestigd een op 30 April 1934 door het Kan
tongerecht te Amsterdam gewezen vonnis [zie 
N. J. 1935 blz. 672], bij hetwelk de Ambte
naar 0 . M. bij dit Kantongerecht niet-ontvan
kelijk is verklaard in zijne strafvervolging 
tegen P. Z., melkveehouder. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Gerequireerde had zich voor den Kanton
rechter te Amsterdam te verantwoorden ter 
zake, dat hij te Amsterdam op 16 F ebr. 1934 
des voormiddags omstreeks 7 uur 50 op het 
e rf van perceel Spaarndammerdijk 362 in tien 
bussen voor den handel bestemde melk ten 
verkoop, althans ter aflever ing in voorraad 
heeft gehad, tenvijl het vriespunt van die 
melk dichter bij het nulpunt lag dan 0.53 
graden Celsius. 

Bij zijn mondeling vonnis verklaarde de 
Kantonrechter het Openbaar Ministerie niet
ontvankelijk in zijne strafvervol ging omdat 
"uit het eerste lid van artikel 23 in verband 
beschouwd met het tweede lid van artikel 24 
der Warenwet, Stbl. 1919 n°. 581, blijkt, dat 
het in artikel 21 dier wet bedoelde verzegelde 
monster zoo spoedig mogelijk in het laborato
rium onderzocht behoort te worden door den 
deskundige, wiens bevinding aan het hoofd 
van het laboratorium aanleiding kan geven 
tot het uitlokken van eene strafvervolging en 
dus niet eerst onderzocht mag worden door 
een ander, min of meer willekeurig, persoon, 
zooals in het onderhavige geval geschied is". 
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Bij in hooger beroep gewezen verstekvonnis 
heeft de Arr.-Rechtbank te Amsterdam deze 
uitspraak van den K antonrechter bevestigd 
met overneming der gronden, echter "met-dien 
verstande, dat de 2e Keurmeester bij den 
Keuringsdienst van waren te Amsterdam, An
driessen, niet, gezien de verklaring van den 
directeur van dien dienst ter terechtzitting in 
hooger beroep, als een min of meer willekeu
r ig persoon moet worden aangemerkt, maar 
als slechts half-deskundig, weshalve een, zij 
het dan ook summier, onderzoek met een daar
aan voorafgaande zegelverbreking door een 
dergelijk persoon nooit, blijkens de desbetref
fende, door den Kantonrechter vermelde, wets
artikelen, in de bedoeling van den wetgever 
kan hebben gelegen" . 

De Heer requirant, die zich tijdig tegen dit 
vonnis in cassatie heeft voorzien, voerde daar
tegen bij schriftuur als middel en toelichting 
aan: ,,S., althans v. t ., van de artt. 343 en 
349 Sv. j 0

• artt. 14, 15 van de Warenwet 
S. 1919 N°. 581, art. 2 van het Melkbesluit 
1929 S. 43 en artt. 4 en 6 der Keuringsver
ordening voor de gemeente Amsterdam,_ door
dat genoemde Rechtbank gemeld vonms van 
den Kantonrechter te Amsterdam met overne
ming der gronden bevestigde, welke Kanton
rechter het Openbaar Ministerie in zijne straf
vervolging niet-ontvankelijk verklaarde en de 
Rechtbank dus nagelaten heeft dat vonnis te 
vernietigen en den geappelleerde te veroor
deelen wegens overtreding van art. 2 van ge
noemd Melkbesluit j 0

• art. 14 en 15 van de 
Warenwet en art. 4 en 6 van genoemde ver
ordening. A1·t. 23 van de Warenwet S. 1919 
No. 581 zegt, dat de ambtenaar, die het mon
ster, bedoeld in art. 21 dier wet, genomen 
heeft, dat zoo spoedig mogelijk doet toekomen 
aan het Laboratorium van den Keurings
dienst, binnen welks gebied hij het heeft ge
nomen en dat dat monster in het laboratorium 
zoo spoedig mogelijk wordt onderzocht. In 
verband met dit l aatste "zoo spoedig moge
lijk" moet het aan het hoofd van het labora
torium worden overgelaten, op welke wijze 
deze technisch kan bereiken, dat dat onder
zoek zoo spoedig mogelijk geschieden zal. Dit 
is een onderwerp van inwendigen dienst, dat 
aan het inzicht van gemeld hoofd moet wor
den overgelaten. Bovendien is op denzelfden 
dag, waarop het monster genomen wordt, het 
resultaat van het onderzoek der melk, althans 
het beslissende cijfer, aan beide deskundigen 
bekend geworden, zoodat aan het vereischte 
,,zoo spoedig mogelijk" is voldaan. De "halve" 
deskundige is tevens onbezoldigd rijksveld
wachter, er bestaat niet het minste bezwaar, 
dat hij het zegel van het monster verbreekt. 
Dat, zooals de Kantonrechter heeft beslist, 
uit het eerste I id van art. 23, in verband be
schouwd met het tweede lid van art. 24 der 
Warenwet blijkt, dat het verzegelde monster 
zoo spoedig mogelijk in het laboratorium on
derzocht behoort te worden door den deskun
dige, wiens bevinding aan het hoofd van het 
laboratorium aanleiding kan geven tot het 
uitlokken van eene strafvervolging, staat 
geenszins vast, is integendeel onjuist, der
halve is de conclusie: ,,en dus niet eerst on
derzocht enz." ook onjuist. De bedoeling van 
den wetgever kan alleen zijn, dat twee des- 1 

L. 1935. 

kundigen onafhankelijk van elkaar · het on
derzoek verrichten". 

Ik vereenig mij met de meening van den 
Heer requirant, dat het bestreden vonnis niet 
behoort te worden gehandhaafd. Tot goed be
grip van hetgeen er ten dezen is gesch ied 
moge ik vermelden, dat, zooals kan blijken 
uit de verklaring van den Directeur van den 
betrokken K euringsdienst der Gemeente Am
sterdam ter terechtzitting van de Rechtbank, 
ten aanzien van melkmonsters in het laborato
rium van dezen dienst de gang van zaken 
aldus is, dat deze monsters, zoodra de inbe
slagnemende ambtenaar ze aan het laborato
rium van den keuringsdienst heeft doen toe
komen, aldaar door den voornoemden, be
eedigden 2de keurmeester, Andriessen, worden 
ontzegeld en aan een voorloopig onderzoek 
onderworpen. Indien de bevinding van dezen, 
zoogenaamden "half-deskundige" den Direc
teur daartoe aanleiding geeft, draagt deze een 
nader onderzoek op aan eenen van de aca
demisch-gevormde officieele deskundigen, aan 
het l aboratorium verbonden . Geeft de ui t
komst van dit definitieve onderzoek den Di
recteur daartoe aanleiding, dan doet hij vol
gens art. 24 tweede lid, der Warenwet het 
monster door een tweeden deskundige onder
zoeken . 

Het wil mij voorkomen, dat de bepalingen 
der wet zich tegen het volgen van dezen gang 
van zaken n iet verzetten. Artikel 23 der Wa
renwet schrijft voor, dat het door den inbe
slagnemenden ambtenaar aan het laborato
rium van den keuringsdienst toegezonden mon
ster in dat laboratorium zoo spoedig mogelijk 
wordt onderzocht. Dit onderzoek zal natuur
lijk moeten plaat.; vinden op deskundige wijze 
en, waar het melkmonsters betreft, overeen
komstig de methoden van onderzoek, voorge
schreven in de Bijlage, behoorende bij het 
Melkbesluit S. 1929 n°. 43. Overigens geven 
de wettelijke bepalingen echter geene nadero 
voorschriften betreffende de wijze, waarop het 
eerste onderzoek van een monster in het la
boratorium behoort te geschieden. Ik zoude 
daarom meenen, dat zulks kan worden over
gelaten aan het inzicht van het hoofd van het 
laboratorium als betreffende een onderwerp 
van inwendigen dienst (vg. H. R. 2 Nov. 
1925 W. 11470, . J. 1925, 1245), mits het 
eerste onderzoek overeenkomstig de wet "zoo 
spoedig mogelijk" plaats hebbe. Dat dit on
derzoek, teneinde den door de wet gewensch
ten spoed te bereiken, rechtstreeks zoude moe
ten worden onderzocht door den deskundige, 
wiens onderzoek den directeur van het labo
ratorium aanleiding kan geven tot het uitlok
ken van eene strafvervolging, kan ik in de 
wet niet lezen. Wanneer de directeur, zooals 
ten dezen kennelijk het geval is, van oordeel 
is, dat juist eene vlotte afdoening van zaken 
in zijn laboratorium het wenschelijk maakt, 
om een voorloopig onderzoek door eenen, 
daartoe z. i. voldoende bekwamen persoon te 
doen voorafgaan aan het onderzoek door den 
eigenlijken deskundige, dan bestaat daartegen 
m.i. geen bezwaar. Uw H. R. koesterde im
mers ook geen bedenking ertegen, dat het 
voornaamste deel van het onderzoek der mon
sters door den deskundige zelf wordt ver
richt, doch het routinewerk wordt overgelaten 

12 
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aan anal isten (H. R. 10 Juni 1924 W. 11228, 
N. J. 1924, 908). Ook omtrent de bevoegd
heid tot het verbreken van de zegels der in 
het l aboratorium ontvangen monsters geeft de 
wet geen enkel voorschrift. Het mag dan 
ook, naar het mij voorkomt, alweder geheel 
aan het inzicht van het hoofd van het labora
torium worden overgelaten, aan wien van 
zijne ondergeschikte ambtenaren deze daarom
trent de noodige bevoegdheid meent te moe
ten toekennen. 

Op grond van een en ander wil het mij 
voorkomen, dat het Openbaar Ministerie in 
zijn strafvervolging tegen dezen gerequireerde 
ten onrechte niet-ontvankelijk werd verklaard, 
zoodat mijne conclusie strekt tot vernietiging 
van het bestreden vonnis en verwijzing van de 
zaak naar de Arr.-Rechtbank te Amsterdam 
teneinde op de inleidende dagvaarding te 
worden berecht en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schri [tuur en I ui
dende: (zie Conclusie) ; 

0 . dat den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is te laste gelegd: (zie con
clusie) ; 

dat de Kantonrechter den Ambtenaar 0. M. 
zonder onderzoek der zaak niet-ontvankelijk 
heeft verklaard, op grond, dat "uit het eerste 
lid van art. 23 in verband beschouwd met het 
tweede lid van art. 24 der Warenwet, S. 1919 
n° . 581 blijkt, dat het in artikel 21 dier wet 
bedoelde verzegelde monster zoo spoedig mo
gelijk in het laboratorium onderzocht behoort 
te worden door den deskundige, wiens bevin
ding aan het hoofd van het laboratorium aan
leiding kan geven tot het uitlokken van eene 
strafvervolging en dus niet eerst onderzocht 
mag worden door een ander, min of meer 
willekeurig persoon, zooals in het onderhavige 
geval geschied is;" · 

dat de R echtbank bij de bestreden uitspraak 
gemeld vonnis bevestigend de gronden over
nam " met dien verstande, dat de 2e Keur
meester bij den Keuringsdienst van waren te 
Amsterdam, Andr iessen, die het eerstbedoeld 
monster voorloopig heeft onderzocht, niet, ge
zien de verklaring van den directeur van dien 
dienst ter terechtzitting in hooger beroep, a ls 
een min of meer willekeurig persoon moet 
worden aangemerkt, zooals door den Kanton
rechter is geschied, doch wèl als slechts hal {
deskundig, weshalve een, zij het dan ook sum
mier, onderzoek met een daaraan voorafgaan
de zegelverbreking door een dergelijk persoon 
nooit, blijkens de desbetreffende, door den 
Kantonrechter vermelde wetsartikelen, in de 
bedoeling van den wetgever kan hebben ge
legen." 

0. omtrent het middel: 
dat krachtens art. 23 lid 1 der Warenwet, 

S. 1919 n°. 581 , het, ingevolge art. 21 dier 
wet verpakte en verzegelde monster zoo spoe
dig mogelijk in het laboratorium moet wor
den onderzocht; 

dat de mate van spoed, welke daarbij moet 
worden betracht, een onderwerp betreft van 
inwendigen dienst overgelaten aan het beleid 

van het hoofd van het laboratorium ; 
dat de W arenwet overigens, bl ijkens art. 24, 

wat betreft de behandel ing van het monster, 
wil eene strafvervolging kunnen worden uit
gelokt enkel den eisch stelt, dat het door 
twee deskundigen moet worden onderzocht; 

dat de wet niet vordert, dat de deskundigen 
of een hunner het monster uitpakken en ont
zegelen en er geen bezwaar bestaat, dat dit, 
als in deze, geschiedt door eenen anderen amb
tenaar op het laboratorium, daartoe door het 
hoofd aangewezen, indien bij de strafvervol
g ing der zaak slechts kome vast te staan, dat 
het monster, hetwelk de deskundigen in han
den krijgen, hetzelfde monster is, dat in die 
zaak is genomen en aan het laboratorium 
bezorgd; 

dat het evenmin verboden is, dat, vóórdat 
het monster door de twee deskundigen wordt 
onderzocht, een ambtenaar van het laborato
rium het monster aan een vooronderzoek on
derwerpt, indien het hoofd zulks in het belang 
van een goeden loop van zaken gewenscht 
acht, mits alweder bij de strafvervolging 
kome vast te staan, dat het monster door dit 
onderzoek in geenerlei opzicht van karakter 
is veranderd; 

dat mitsdien het middel voorzoover erover 
wordt gekl aagd, dat de Ambtenaar 0 . M . 
zonder onderzoek niet-ontvankelijk is ver
ki aard, gegrond is; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
En a lsnu rechtdoende ingevolge art. 105 

R. 0.: 
Vernietigt het vonnis van het Kantonge

recht; 
Wijst de zaak terug naar het Kantongerecht 

te Amsterdam te1· verdere berechting met in
achtnem ing van dit arrest. 

(N. J.) 

15 April 1935. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Wegenbelastingwet art. 17.) 

Art. 17, lid 2 der Wegenbelastingwet 
acht in het daarbedoelde geval de belas
t ing slechts dan voldaan, indien de hou
der van het motorrijtuig op den door den 
Minister van Financiën te bepalen wijze 
den datum waarop wordt gereden heeft 
aangeteekend. Noch deze bepaling noch 
de daaraan door den Minister gegeven 
uitvoering laten ruimte voor de door den 
Politierechter aanvaarde stelling, dat de 
houder het doen van deze aanteekening 
[i. c. boven een reeds door den houder 
gestelde handteekening] onder omstandig
heden aan een ander zou kunnen opdragen 
met het gevolg, dat ook bij niet-uitvoering 
van die opdracht de voorwaarde de niette
min geacht zou worden te zijn vervu ld. 

[Al dus ook Adv .-Gen. van Lier; deze 
nog ambtshalve : over het voo1·opgestelde 
,,doen rijden" is ten onrechte in het von
nis geen beslissing gegeven.] 

Op het beroep van den Rijksadvocaat te 
Rotterdam, optredende ter vervolging van
wege Z.Exc. den Minister van Financiën te 
's-Gravenhage, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van den Politierechter bij de 
Rechtbank te Rotterdam van 28 December 
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1934, waarbij D. A . S., directeur eener N. V ., 
is vrijgesproken van het hem bij dagvaarding 
telastegelegde. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Aan de N. V. Autoboxengarage, gevestigd 
te Leiden, waarvan gerequireerde Directeur is, 
was ingevolge art. 4 lid 4 van de Wegenbe
lastingwet vergund om gedurende 60 dagen 
per jaar in het tijdvak 4 Maart 1934 tot en 
met 3 Maart 1935 met het motorrijtuig waar
op dit geding betrekking heeft, te rijden of te 
doen rijden. Op 12 April 1934 werd geconsta
teerd, dat door een in dienst bij de N. V. 
zijnde bestuurder daarmede werd gereden, ter
wijl op de 60 dagenkaart niet den datum van 
dien dag was aangeteekend. Gerequireerde had 
zich te dezer zake te verantwoorden voor den 
politierechter te Rotterdam. 

Ten laste was gelegd: dat de naamlooze 
vennootschap N. V. Autoboxengarage, geves
tigd te Leiden, op of omstreeks 12 April 1934 
te Rotterdam, terwijl zij was houdster van 
een motorrijtuig, daarmede op den openbaren 
weg door Dirk Spoor, wien zij daartoe op
dracht had gegeven, heeft doen rijden , althans 
willens en wetens heeft toegelaten, dat ge
noemde Dirk Spoor daarmede op den open
baren weg reed, zonder dat daarvoor de ver
schuld igde belasting als bedoeld in art. 1 van 
de Wegenbelastingwet, was voldaan, alles ter
wijl de verdachte was lid van het bestuur ( di
recteur) van genoemde Naamlooze Vennoot
schap. 

De Politierechter verklaarde niet bewezen 
hetgeen verdachte te laste was gelegd en sprak 
hem vrij. De gronden waarop deze beslissing 
rust. zijn de volgende: ,,De Politierechter acht 
niet bewezen, dat het telastegelegde feit door 
den verdachte is gepleegd, immers niet, dat 
verdachte willens en wetens heeft toegelaten, 
dat Dirk Spoor met het motorrijtuig reed, 
zonder dat de daarvoor verschuldigde wegen
belasting was voldaan. 

Weliswaar reed Spoor in opdracht van ver
dachte met het motorrijtuig, doch verdachte 
heeft Spoor tevens uitdrukkelijk opdracht ge
geven op de dagen, dat gereden zou worden 
namens hem, verdachte, alvorens te gaan rij
den den datum op de z.g. 60 dagen kaart aan 
te teekenen. 

De Politierechter deelt niet de opvatting 
van den Rijksadvocaat, dat het "willen en 
wetens" enkel zou omvatten het feit van het 
rijden en geen betrekking behoeft te hebben 
op de omstandigheid, dat de belasting niet is 
voldaan, daar deze omstandigheid het hoofd
bestanddeel uitmaakt van het strafbare fe it, 
ten aanzien waarvan althans eenige schuld 
aan de zijde van verdachte moet bestaan . 

Na te gaan blijft dus slechts of verdachte 
onvoldoende maatregelen heeft getroffen om 
te voorkomen, dat de chauffeur ronder de 
vereischte aanteekening gesteld te hebben, 
met het motorrijtuig rou gaan rijden. 

De Politierechter acht dit niet het geval, 
daar de chauffeur een rit van eenige dagen 
door het geheele land ging maken terwijl te
voren niet vaststond, op welke dagen rou wor
den gereden. Het was voor den verdachte dus 
niet anders mogelijk, dan na den chauffeur de 

opdracht als bovenvermeld gegeven te hebben 
te vertrouwen dat deze zijn opdracht rou na
komen, terwijl niet is beweerd, dat hij reden 
zou hebben te vermoeden, dat deze zijn op
dracht niet behoorlijk rou nakomen. 

De Rijksadvocaat heeft nog aangevoerd, dat 
verdachte zich zelf in de onmogelijkheid heeft 
gesteld, het bepaal de in art. 1 7 1 id 2 Wegen
bel astingwet, j 0

• par. 4 lid 1 van de beschik
kiug van den Minister van Financiën dd. 6 
Mei 1927 na te leven, daar dit artikel rou 
vereischen, dat de houder persoon! ijk den 
datum invult en derhalve verdachte, nu hij 
zelf niet den wagen reed, van tevoren alle 
data had behooren in te vullen, waarop de 
wagen mogelijk gedurende de rondrit zou 
rijden. 

Naar het oordeel van den Politierechter 
wordt hierbij uit het oog verloren, dat ge
noemde bepaling onverlet laat de algemeene 
bevoegdheid zich door een ander te doen ver
tegenwoordigen - waartegen ook de ratio 
dezer bepaling zich niet verzet - zoodat ver
dachte bevoegd was aan den chauffeur op
dracht te geven namens hem den datum aan 
te teekenen. 

De eisch te steil en, dat verdachte alle data 
tevoren had moeten invullen, waarop moge
lijkerwijs gereden zou kunnen worden, komt 
in strijd met het doel van het afgeven der 60 
dagenkaarten, hetgeen juist geschiedt, opdat 
slechts belasting betaald worde voor de dagen, 
waarop de wagen werkelijk den openbaren 
weg berijdt." 

Tegen deze uitspraak heeft de Heer Rijks
advocaat zich voorzien in cassatie en a ls mid
del wordt voorgesteld: S., althans v. t., van 
de artt. 4, lid 4, 7 en 17 der Wegenbelasting
wet (Wet van 30 December 1926, S. 464, in 
verband met par. 3 en par. 4, lid 1, der Be
schikking van den Minister van F inanciën 
ingevolge art. 4, vierde lid, van de Wegen
belastingwet (Ned. Staatscourant van 9 Mei 
1927, N°. 89)". 

In de schriftuur wordt betoogd, dat de be
slissing beru t op een onjuiste uitlegging van 
de in aanmerking komende wettelijke voor
schriften en niet een zuivere vrijspraak doch 
een bedekt ontslag van rechtsvervolging in
houdt, en in hoofdzaak het volgende aange
voerd: 

Art. 17 der Wegenbelastingwet stelt straf
haar den houder van een motorrijtuig, die 
daarmede op den openbaren weg rijdt of doet 
rijden, ronder dat de verschuldigde wegen
belasting is voldaan. 

Krachtens lid 2 van dat artikel wordt, in 
geval een z.g. 60 dagenkaart aan den houder 
is afg geven (art. 4 lid 4), de verschuldigde 
belasting slechts geacht te zijn voldaan, in
dien op die 60 dagenkaart door den houder 
van het motorrijtuig op door den Minister van 
Financiën te bepalen w_ijze de datum waarop 
wordt gereden, is aangeteekend. 

Het desbetreffende voorschrift van den Mi
nister van Financiën is nedergelegd in par. 4, 
lid 1, der in het middel vermelde beschikking. 
Het beslist, dat de 60 dagenkaart "slechts 
geldig is, indien de houder van het motor
rijtuig vóóraf in één van de daarvoor aange
wezen vakken met mkt of met potlood, waar
mede onuitwischbaar schrift wordt verkregen, 
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in schrij fl etters aanteekening heeft gesteld van 
de dagteekening, waarop met het in de kaart 
bedoelde motorrijtuig op den openbaren weg 
wordt gereden, en deze aanteekening met zijne 
handteekening heeft bekrachtigd" . 

Waar nu, gelijk ook in de aangevochten be
sliss ing is vermeld, iedere aanteekening van 
den datum, waarop werd gereden, op de 60 
dagenkaart ontbrak, had, naar het oordeel 
van den Rijksadvocaat, uitsluitend eene ver
OOl'deeling mogen volgen: het eenige door 
art. 17 lid 2 genoemde geval, waarin de we
genbelasting wordt geacht te zijn voldaan, was 
imn1ers niet aanwezig. 

Voorts wordt betoogd, dat art. 1 7 1 id 2 der 
Wegenbelastingwet en § 4 lid 1 van de m i
nisterieele beschikking van 9 Mei 1927 den 
eisch stellen, dat de houder zelf op de 60 
dagenkaart den datum aanteekent, en de hou
der de aanteekening met zijn handteekening 
bekrachtigt, zoodat een "uitdrukkel ijke op
dracht" aan den chauffeur de aanteekening te 
doen geen rechtsgevolg kan hebben, en gere
quireerde door zijn chauffeur voor eenige 
dagen te laten vertrekken met een niet inge
vulde 60 dagenkaart daarmede zich zelf in de 
onmogelijkheid heeft gesteld de wettelijke 
voorschriften na te leven en alzoo willens en 
wetens heeft toegelaten, dat de chauffeur 
reed, wnder dat de verschuldigde wegenbe
lasting was voldaan. 

Ik vereenig mij met de beschouwingen in de 
schriftuur gegeven omtrent de beteekenis van 
gemelde wettelijke voorschriften. Ingevolge 
art. 17 lid 2 der Wet wordt de verschuldigde 
wegenbelasting slechts geacht te zijn voldaan, 
indien op de betreffende belastingkaart door 
den houder van het motorrijtuig op de door 
den Minister van Financiën te bepalen wijze 
de datum, waarop wordt gereden, is aange
teekend. Dit behoorde hier toegepast te wor
den. Het door den Minister in § 4 lid 1 van 
zijn beschikking bepaalde was niet inachtge
nomen door den houder van het motorrijtuig. 
De Kantonrechter heeft nu desniettemin aan
genomen, dat de houder van het motorrij tuig 
de aanteekening van den datum waarop ge
reden werd niet zelf behoefde te stellen, maar 
dat hij daartoe opdracht kon geven aan zijn 
chauffeur. Di t is in strijd met art. 17 lid 2 
der wet en met § 4 lid 1 der meergenoemde 
beschikking. En op grond van deze onjuiste 
opvatting van de wettelijke voorschriften is 
een vrijspraak gevolgd, die ik met den heer 
requirant aanmerk als een bedekt ontslag van 
rechtsvervolging. 

Intusschen meen ik ambtshalve op het vol
gende de aandacht te moeten vestigen. Er is 
ten laste gelegd dat gerequireerde heeft doen 
r ijden, al thans willens en wetens heeft toege
laten, dat Spoor reed. Over het vooropgestelde 
"doen rijden" is geenerlei beslissing door den 
politierechter gegeven, terwijl toch het sub
sid iaire ten laste gelegde willens en wetens 
toelaten, dat de chauffeur reed, eerst aan de 
orde mocht komen nadat over het "doen rij
den" was bes! ist. 

De politierechter heeft alzoo niet beraad
slaagd en beslist op den grondslag der telast
legging, waardoor geschonden zijn de artt. 
350 en 358 i.v.m. 367 Sv. zoodat het vonnis 
reeds om deze reden niet in stand zal kunnen 

worden gehouden. 
Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 

het aangevallen vonnis en verwijzing van de 
zaak naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
ten einde op de bestaande dagvaarding op
n ieuw te worden berecht en a fgedaan. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raa dsheer 

van Gelein Vitringa; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij inleidende dagvaard ing aan ge
requ ireerde is telastegelegd: dat de N aam
looze Vennootschap enz. (zie conclusie); 

dat de Politierechter hem daarvan heeft 
vrijgesproken, zulks op de volgende overwe
gingen: De Politierechter acht niet bewezen, 
enz. (zie conclusie); 

0. ten aanzien van het ingestelde beroep en 
wel allereerst, nu het hier een vrijspraak 
geldt, wat betreft de ontvankelijkheid van dat 
beroep; 

dat de Politierechter blijkens de nadere 
motiveering, die hij van de vrijspraak heeft 
gegeven, ervan is uitgegaan, dat den gerequi
reerde overtreding van art. 17 van de Wegen
belastingwet is verweten, doch dit artikel en 
als gevolg daarvan de telastlegging aldus 
heeft opgevat, dat daaronder niet is begrepen 
het geval, dat de houder van een motorrijtuig, 
die zijn chauffeur een rit van een ige dagen 
door het geheele land laat maken, terwijl te 
voren niet vaststaat, op welke dagen zal wor
den gereden, in verband daarmede dien chauf
feur de opdracht geeft de in het tweede lid 
van art. 17 van de Wegenbelastingwet be
doelde aanteekening boven een reeds door 
hemzelf gestelde handteekening op de betref
fende belastingkaart te stellen, terwijl dan 
die chauffeur - zonder dat de houder reden 
had te vermoeden, dat zulks zou geschieden 
- de opdracht niet nakomt; 

dat deze opvatting echter is onjuist; 
dat immers het tweede lid van voormeld 

art. 17 in het daar bedoelde en hier aan
wezige geval de belasting slechts dan als vol
daan beschouwt, indien de houder van het mo
torrijtuig op door den Minister van Financiën 
te bepalen wijze den datum waarop wordt ge
reden, heeft aangeteekend; dat deze bepaling 
en de daaraan in paragraaf 4 onder 1 van de 
Ministerieele beschikking (opgenomen in de 
Nederlandsche Staatscourant van 9 Mei 1927 
N°. 89 gewijzigd bij besch ikking opgenomen 
in de Nederlandsche Staatscourant van 8 
Maart 1933 n°. 48) gegeven uitvoering in elk 
geval geen ruimte laten voor de stelling, dat 
de houder het doen van deze aanteekening 
onder omstandigheden aan een ander wu 
kunnen opdragen met het gevolg, dat ook bij 
niet-uitvoering van die opdracht de voor
waarde desniettemin geacht zou worden te zijn 
vervuld; 

dat dus de Politierechter, het hierboven 
omschreven geval stellend buiten art. 17 der 
Wegenbelastingwet en daarmede ook buiten 
de telastlegging, de vrijspraak niet heeft ge
geven op den grondslag der telastlegging, 
waaronder dit geval wel degelij k was begre
pen, en mitsdien de gegeven uitspraak niet als 
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een vrijspraak in den zin van art. 430, eerste 
l id, Sv. kan worden beschouwd; 

dat uit het vorenstaande tevens volgt, dat 
de uitspraak is in strijd met art. 528 juncto 
367 en 350 Sv., waarop door het te dezen 
eveneens toepasselijke art. 358 Sv., nietigheid 
is bedreigd ; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
R echtdoende ingevolge art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage om op de bestaande dagvaar
ding opnieuw te worden berecht en afgedaan. 

(N. J.) 

15 April 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet 1919 art. 3 ; Sv. art. 
430.) 

Door den K antcnr. is feitelijk beslist, dat 
de betrokken étalage-ruimten, niet zijn 
" winkel", terwijl uit niets blijkt, dat de 
Kantcnr. onder "winkel" iets anders heeft 
verstaan dan in de t.l.J. in overeenstem
ming met art. 3 der Arbeidswet is vermeld 
m. n . eene open of besloten ruimte "waar 
voorwerpen of stoffen aan het publiek in 
het kl ein pl egen verkocht te worden". Nu 
aan den gereq. is ten laste gelegd, dat de 
onderhav ige arbeid in den winkel is ver
richt is de vrijspraak derhalve op den 
grondslag der t .1.1 . gegeven en staat cas
satieberoep daartegen niet open. 

De vraag of de étalage-ruimte een ru imte 
is, waar voorwerpen of stoffen voor ver
koop in den winkel worden bewaard - en 
dan ingevolge art. 3 lid 3 der Arbeidswet 
geacht zou moeten worden met den winkel 
een geheel uit te maken -, kan voor de a l 
of niet-ontvankel ijkheid van het beroep 
ni et van gewicht zijn, daar voor de ontvan
kelijkheid van een tegen een vrijspraak 
gericht cassatieberoep moet blij ken, dat de 
rechter niet op den grondslag der t.1.1. 
heeft beraadslaagd en besli st, hetgeen, nu 
een étalage-ruimte niet noodzakelijk is een 
ruimte a ls in art. 3 lid 3 bedoeld, uit de 
betrokken overweging van den Kantonr. 
niet kan volgen. 

Op het beroep van den 0 . v. J. bij de 
R echtbank te Amsterdam, requirant van cas
satie tegen een vonnis van de R echtbank te 
Amsterdam van 22 J an. 1935, houdende be
vestiging, in hooger beroep, van een door het 
Kantongerecht te Amsterdam op 23 April 
1934 gewezen mondeling vonnis, waarbij A . 
G., Directeur-Generaal der N. V . Magazijn 
...... , van het hem ten laste gelegde is vrijge
sproken; (Voor gereq. gepleit door Mr. D. W. 
0. A . Schut.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Aan den gerequi reerde is bij inleidende dag
vaarding telastegelegd: ,,dat te Amsterdam 
op 14 F ebruari 1934 des voormiddags om
streeks te 11.15 uur in een onderneming tot 
den verkoop van diverse artikelen, te weten 
het warenhuis .. .... in een in perceel ...... geves
t igden winkel , zijnde een besloten ruimte, 
waar voorwerpen en stoffen aan het publiek 
in het klein plachten te worden verkocht en 

wel in de tot dien winkel behoorende étalage
ruimte n°. 13 door Ewald Altenbaumer en 
Willem Wouter Moeshart arbeid is verricht, 
bestaande in het étaleeren van corsetten, en in 
de tot dien winkel behoorende étalageru imte 
n°. 1 door Frits H ans H erman Porath arbeid 
is verricht, bestaande in het étaleeren van 
rietartikelen. Hij verdachte, die het hoofd, 
althans de bestuurder dier onderneming was, 
heeft niet gezorgd, dat alstoen in den boven
gemelden winkel een de bovengemelde per
sonen betreffende arbeidslijst was opgehan
gen." 

H et bestreden vonnis bevestigt met over
neming van gronden het mondeling vonnis van 
den Kantonrechter te Amsterdam, waarbij ge
requireerde van voormeld telastegelegde werd 
vrijgesproken op de volgende, in de aanteeke
ning van het mondeling vonnis vermelde, 
gronden: ,,er is wèl bewezen , dat de étalage
ruimten tot den winkel behoorden, maar niet, 
dat ze gedeel ten van den winkel waren ; er is 
a lioo niet komen vast te staan, dat de in het 
mandament van dagvaarding genoemde per
sonen in den winkel gearbeid hebben, zoodat, 
waar dit feit een bestanddeel vormt van de 
aan den verdachte primair en subsidiair te
lastegelegde overtreding en ook is te laste ge
legd, de verdachte behoort te worden vrijge
sproken". 

De heer requirant acht door gemelde beslis
sing van den Kantonrechter geschonden, a l
thans verkeerd toegepast art . 68 , 1 sub b (be
doeld zal zijn: sub a) juncto art. 3, 74 en 83 
der Arbeidswet 1919. N aar de meening van 
den heer requirant is de Kantonrechter tot 
zijne vrijspraak gekomen door eene fouti eve 
uitlegging van het derde lid van art. 3 dier 
wet, immers de Kantonrechter achtte bewezen, 
dat de étalage-ruimten tot den winkel behoor
den, m aar niet dat ze gedeelten van den win
kel waren, welk onderscheid het derde li d van 
art. 3 dier wet niet kent, daar dit lid slechts 
spreekt van een geheel uitmaken met den 
winkel, zoodat de K antonrechter ten eerste a l 
of niet had moeten bewezen verklaren, of dit 
van de étalageruimten gezegd kan worden. 
Ten tweede heeft hij in het geheel niet a l of 
niet bewezen verklaard, of die étalage-ruimte 
een ruimte is, waar voorwerpen of stoffen voor 
verkoop in den winkel werden bewaard. Door 
zulks niet te doen en daarentegen ecne uit
legging te geven in strijd met de bewoordingen 
van art. 3 van genoemde wet en door niet 
bewezen te verklaren die onjuiste vereischten, 
door hem aan art. 3 lid 3 der Arbeidswet 
gesteld, heeft de Kantonrechter, naar het oor
deel van den heer requirant, art. 3 d ier wet 
geschonden. 

H et wil mij voorkomen, dat het beroep in 
cassatie, a l s gericht tegen een o zuivere vrij
spraak, niet-ontvankelijk is. De Kantonrechter 
verkl aart niet bewezen, dat de bij dagvaarding 
bedoelde étalage-ruimten gedeelten van den 
winkel waren, zoodat niet is komen vast te 
staan, dat de genoemde personen arbeid heb
ben verricht in den winkel , hetgeen een be
standdeel vormt van de telastegelegde over
treding en ook te laste is gelegd. Voor de 
meening van den heer requ irant, dat de Kan
tonrechter tot· deze beslissing zoude zijn ge
komen door eene onjuiste uitlegging van het 
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derde lid van art. 3 der Arbeidswet 1919, be
staat m. i . geen grond. De besl iss ing dat ten 
aanzien van de bedoelde étalage-ru imten, hoe
wel tot den winkel behoorende, niet bewezen 
is, dat zij gedeel ten van den winkel waren, 
kan immers niets anders beteekenen, dan dat 
bedoelde ruimten niet een geheel met den 
winkel uitmaken, noch uithoofde, dat zij te 
zamen met den winkel ééne aaneensluitende 
open of besloten ruimte vormen, noch u it
hoofde van het in art. 3 lid 3 der A rbeidswet 
bedoelde feit, dat zij in het zelfde gebouw of 
op het bijbehoorende terrein zich bevindende 
r uimten zijn, waar voorwerpen of stoffen wor
den bewaard voor verkoop in den winkel. 

H et bestreden vonnis beslist derhalve, dat 
de noodige fe itelijke omstandigheden ontbre
ken, waaru it zoude kunnen volgen, dat de bij 
dagvaarding genoemde personen in den winkel 
arbe id hebben verricht, zonder dat m . i. u it 
iets kan bl ijken, dat de 1·echter aan het begrip 
" in een winkel" eenige andere beteekenis 
heeft gehecht, dan die, welke de wet en ken
nelijk op haar voetspoor de telaste-legging 
daaraan toekent. 

I k concludeer mitsdien tot n iet-ontvankelij k
verklaring van het beroep. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op een door den requ irant inged iende 

schriftuur, houdende een middel van cassatie; 
0. dat, nu het beroep een vrijspraak betreft, 

a llereerst moet worden onderzocht, of het be
roep ontvankel ijk is; 

0. dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is ten laste gelegd : enz. (z ie 
conclusie); 

0. dat de bij het, met overneming van gron
den, bevestigde vonnis gegeven vrijspraak, 
blij kens de Aanteekening van dat vonnis, be
rust op de navolgende gronden: 

,,Er is wèl bewezen, enz. (zie conclusie); 
0. dat uit deze overweging blijkt, dat de 

Kantonrechter feitelijk heeft beslist, dat de 
étalage-ruimten, waarover het onderhavige 
geval loopt, n iet zij n "winkel" en uit niets 
blij kt, dat de Kantonrechter onder "winkel" 
iets anders heeft verstaan dan in de telast
legging in overeenstemming met art. 3 der 
Arbeidswet 1919 is vermeld, te weten eene 
open of besloten ruimte "waar voorwerpen of 
stoffen aan het publiek in het klein plegen 
verkocht te worden"; dat, nu aan den gere
quireerde is tenlaste gelegd, dat de onder
h avige arbeid in den winkel is verricht, de 
vrijspraak, als op den grondslag der telast
legging gegeven, mitsdien is een vrijspraak, 
als in art. 430 Sv. bedoeld, waartegen cas
satieberoep niet openstaat; 

0. dat bij de schriftuur nog is aangevoerd, 
dat de Kantonrechter niet heeft onderzocht, 
of de étalageruimte een ruimte is, waar voor
werpen of stoffen voor verkoop in den winkel 
werden bewaard, in welk geval deze ruimte, 
ingevolge art. 3 lid 3 der Arbeidswet 1919, 
met den winkel wordt geacht een geheel uit 
te maken, doch deze stell ing ten deze, voor de 
a l of niet-ontvankelij kheid van het beroep, 
niet van gewicht is, daar, wil het cassatie
beroep, hetwelk tegen een vrijspraak is ge-

richt, ontvankelij k zijn, moet blijken, dat de 
rechter niet op den grondslag der telastl egging 
heeft beraadslaagd en bes! ist, hetgeen, nu een 
étalage-ruimte niet noodzakel ijk is een ruimte 
als in art. 3 lid 3 bedoeld, uit de h iervoren 
overgenomen overweging van den Kanton
rechter niet kan volgen; 

0 . dat de vrijspraak derhalve moet geacht 
worden op den grondslag der telastlegging te 
zijn gegeven; 

Verklaart requ irant niet-ontvankelijk in het 
ingestelde beroep. 

(N. J .) 

15 April 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet 1919, artt. 2 en 68; 
Sv. art. 359.) 

De hierbedoelde besloten ruimte, waar 
pi-ijskaarten worden vervaa rd igd en a fge
werkt valt geheel onder de omschrijving 
van art. 2, 1 onder a der Arbe idswet 1919. 
De stelling van den Kantonr., dat bedoelde 
kaarten niet zijn "voorwerpen of stoffen" 
in den zin van genoemde wetsbepal ing, 
omdat zij n iet de bestemming hebben om 
in de onderneming, waarin de werkzaam
heden worden verricht, verkocht of dooi· 
de koopen gebruikt te worden, is niet 
houdbaar; die beperking is in de wet niet 
te lezen en is veeleer met de strekking der 
wet in strijd; het maakt immers voor deze 
wet geenerlei verschil, of d ie werkzaam
heden met het oog op derden worden ver
r icht dan wel, a ls vormende een u itvoering 
in eigen beheer, de onderneming zelve 
dienen. [Anders Adv.-Gen. Berger]. 

Het teekenen van cijfers kan tot het 
,, vervaardigen" en afwerken van de prijs
kaarten worden gerekend. 

Het bewezenverklaarde n.l. het niet zorg 
dragen, dat in een besloten ruimte, waarin 
arbeid (vervaardigen enz. van prijskaar
ten) wordt verricht, een arbeidslijst is op
gehangen, acht de H. R. strafbaar. De 
H. R. legt een lichte traf op onder over
weging, dat een zeer geringe straf vol doen
de kan worden geacht, omdat gereq. te 
goeder trouw in de meening kan hebben 
verkeerd, dat, wat h ij nal iet, n iet straf
baar was . 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te Amsterdam requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Rechtbank te Amster
dam van 22 Januari 1935, houdende bevesti
ging in hooger beroep, van een door het K an
tongerecht te Amsterdam op 23 April 1934 
gewezen mondeling vonnis waarbij A . G., 
Directeur-Generaal der N. V. Magazijn ...... , 
ter zake van het te zijnen aanzien bewezen 
verklaarde van alle rechtsvervolging is ont
slagen; (Gepleit voor gereq. door Mr. D. W . 
0. A. Schut.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Het bestreden vonnis bevestigt met overne
ming van gronden een mondel ing vonnis van 
den Ktr. te Amsterdam, waarbij gerequireer
de van alle rechtsvervolging is ontslagen ter 
zake van het bewezen verklaarde: ,,dat te 
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Amsterdam op 14 Febr. 1934 des voormid
dags omstreeks te 11.45 uur in een onderne
ming tot den verkoop van diverse artikelen, 
te weten het Warenhuis ... ... ... ... en wel in 
een in perceel .. ... . . .. gelegen besloten ruimte, 
waar anders dan uitsluitend ten behoeve van 
een daar gevestigde huishouding, placht te 
worden gewerkt aan en ten behoeve van het 
vervaardigen en afwerken van prijskaarten 
door S. L. van Gelder arbeid is verricht, be
staande in het teekenen van cijfers op carton
nen en papieren kaarten. Hij, verdachte, die 
de bestuurder dier onderneming was, heeft 
niet gezorgd, dat alstoen aldaar in die ruimte 
was opgehaugen een den bovenvermelden per
soon betreffende arbeidslijst". 

Blijkens de aanteekening van het mondel ing 
vonnis berust gemelde beslissing op de na
volgende gronden: 

"aan den verdachte is te laste gelegd eene 
overtreding van het eerste lid - aanhef en 
onder a - van art. 68 der Arbeidswet 1919, 
en wel betreffende eene onderneming, waarin 
arbeid werd verricht in eene fabriek of werk
plaats; nu is in het eerste 1 id - aanhef en 
onder a - van art. 2 van genoemde wet be
paald, dat die wet onder "fabrieken of werk
plaatsen" o. m . verstaat alle besloten ruimten, 
waar, anders dan uitsluitend ten behoeve van 
eene daar gevestigde huishouding, gewerkt 
p leegt te worden aan het vervaardigen, ver
anderen, herstellen, versieren, afwerken of op 
andere wijze tot verkoop of gebruik geschikt 
of meer geschikt maken van voorwerpen of 
stoffen; 

uit deze omschrijving blijkt zeer duidelijk, 
dat met "voorwerpen of stoffen" enkel die 
voorwerpen of stoffen bedoeld zij n, die de be
stemming hebben om verkocht en door de 
koopers gebruikt te worden: 

uit het ter terechtzitting gehouden onder
wek nu is gebleken, dat de in de telasteleg
ging bedoel de prijskaarten niet die bestemming 
hadden; 

de besloten ruimte, waar die prijskaarten 
vervaardigd en afgewerkt plachten te worden, 
was dus geene fabriek of werkplaats in den 
zin der "Arbeidswet 1919", zoodat het bewe
zen verklaarde feit niet strafbaar is". 

De Heer requirant draagt als middel van 
cassatie voor: 

"S., althans v. t. van art. 68
1 

1 °, sub a 
j 0

• artt. 2, 74 en 83 der Arbeiaswet 1919", 
wijl het hem voorkomt, dat de genoemde be
slissing der Rb. onjuist is, immers de besloten 
ruimte, waar die prijskaarten vervaardigd en/of 
afgewe1·kt plegen te worden, wel is eene fa
briek of werkplaats, daar het beschrijven en 
beschilderen dier kaarten ten doel heeft deze 
voor gebruik geschikt te maken, n.l. het pu
bliek met de prijzen bekend te maken. 

Ik meen te mogen aannemen, dat, waar het 
vonnis van den Ktr. zegt, dat uit de bedoelde 
omschrijving der wet zeer duidelijk blijkt, dat 
met " voorwerpen of stoffen" enkel die voor
werpen of stoffen bedoeld zijn, die de bestem
ming hebben om verkocht en door de koopers 
gebruikt te worden, die woorden "door de 
koopers" zijn ingegeven door het karakter der 
onderhavige onderneming, zijnde volgens de 
telastelegging eene onderneming tot den ver
koop van diverse artikelen. De strekking van 

het vonnis meen ik dan ook te mogen opvat
ten in dezen meer algemeenen zin, dat in de 
bepaling van art. 2 der Arbeidswet 1919 en
kel bedoeld zij n voorwerpen of stoffen, die be
stemd zijn om verhandeld te worden, dus om 
hetzij door verkoop of ingevolge eenige andere 
overeenkomst over te gaan in handen van een 
ander, dan van hem, die ze vervaard igt, ver
andert, herstelt, versiert, afwerkt of op andere 
wijze tot verkoop of gebruik geschikt of meer 
geschikt maakt. Die opvatting komt m ij juist 
en die van het middel derhalve ongegrond 
voor. Indien de vervaardigde prijskaarten -
hetgeen echter niet is te laste gelegd - dien
den om in de onderneming van gerequireerde 
verhandelde voorwerpen of stoffen tot verkoop 
of gebruik geschikt of meer geschikt te ma
ken, dan wude het vervaardigen en afwerken 
daarvan de ruimte, waarin dit plaats heeft, 
inderdaad m. i. tot eene fabriek of werkplaats 
stempelen, wijl dan aldaar door het vervaar
digen van die prij kaarten gewerkt zoude wor
den ten behoeve van het tot verkoop of ge
bruik geschikt maken van voormelde te ver
handelen voorwerpen of stoffen. Nu echter 
vaststaat, dat de prijskaarten niet de bestem
ming hadden om verhandeld te worden, is 
m . i. terecht beslist, dat het vervaardigen en 
afwerken daarvan de ruimte, waarin zulks 
geschiedt, niet maakt tot eene fabriek of werk
plaats in den zin der wet, daar het ook mij 
wil voorkomen, dat, hoewel de wetgever zich 
daaromtrent niet uitdrukkelijk uitlaat en de 
geschiedenis der wet daaromtrent geen licht 
geeft, de omschrijving van art. 2 der wet op 
zich zelve m . i. voldoende duidelij k er op wijst, 
dat het woord "gebruik" naast "verkoop" en
kel duidt op te ve rhandelen voorwerpen en 
stoffen en niet op voorwerpen en stoffen, die 
in het arbeidsproces, dat leidt tot de vervaar
diging enz. van eerstbedoelde voorwerpen en 
stoffen, eene rol hebben te spelen, al zal c.q. 
de vervaardiging, herstelling enz. van die 
hulpvoorwerpen en stoffen kunnen worden ge
rekend tot werkzaamheden ten behoeve van 
het vervaardigen enz. van de handêl objecten, 
hetgeen echter ten aanzien van de onderwer
pelijke prijskaarten niet is gestel d, noch ook 
gebleken, en kennelijk ook door den Heer re
quirant, die enkel gewaagt van tot gebruik 
geschikt maken van die kaarten zelve, geens
zin wordt bedoeld. 

Het voorgestelde middel mitsdien ongegrond 
achtende, concludeer ik tot verwerp ing van 
het beroep. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie con
clusie ); 

0. dat bij het bevestigde vonnis, b lijkens de 
Aanteekening daarvan, ten laste van den ge
requireerde is bewezen verklaard - met ont
slag van rechtsvervolging als voormeld - dat 
te Amsterdam enz. {zie conclusie); 

dat de Ktr. dit bewezene niet strafbaar heeft 
geoordeeld, op de navolgende gronden: enz., 
zie conclusie; 

0. ten aanzien van het middel van cassatie: 
dat het bewezen verklaarde geheel valt on-
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der de omschrijving van art. 2, 1 °, onder a, 
der Arbeidswet 1919, doch de Ktr. niettemin 
aanneemt, dat de onderhavige werkzaamheden 
niet kunnen worden gerekend tot arbe id in 
eene fabriek of werkplaats, omdat de prijs
kaarten, welke in deze winkelonderneming -
door het tee kenen van cijfers op kartonnen en 
papieren - werden vervaardigd en afgewerkt, 
niet zijn "voorwerpen of stoffen" in den zin 
van genoemde wetsbepaling, daar zij niet de 
bestemming hebben om in de onderneming, 
waarin de werkzaamheden werden verricht, 
verkocht of door de koopers gebruikt te wor
den· 

o.' echter, dat deze beperking in de wet niet 
is te lezen en zij veeleer met de strekking der 
wet in strijd is; dat het immers voor den aard 
der werkzaamheden en met name ook voor 
de arbeidsomstandigheden geenerlei verschil 
maakt, of die werkzaamheden met het oog op 
derden worden verricht dan wel, als vormende 
een uitvoering in eigen beheer, de onderne
ming zelve dienen; 

0. dat het woord "vervaardigen" in de te
lastlegging en bewezenverklaring kennelijk 
de ruime beteekenis heeft van te omvatten alle 
werkzaamheden, door welke de voorwerpen of 
stoffen, hier derhalve de prijskaarten, worden 
gereedgemaakt of afgemaakt; dat in dien zin 
opgevat, kan worden aangenomen, dat het 
teekenen van cijfers tot het vervaardigen en 
afwerken van de prijskaarten kan worden ge
rekend, ge lijk is bewezen verklaard; 

0. dat het bewezen verklaarde derhalve ten 
onrechte niet strafbaar is geacht en het mid
del, zij het dan ook op eenigszins andere gron
den dan bij schriftuur zijn aangevoerd, ge
grond is; 

Vernietigt het bestreden vonn is, doch alleen 
voor zoover het vonnis van het Ktg, ook is 
bevestigd ten aanzien van de niet-strafbaar
verklaring van het bewezene en het ontslag 
van rechtsvervolging van den gerequireerde, 
en 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
Vernietigt ook het vonnis van het Ktg. op 

voormelde punten; 
0 . dat het bewezene strafbaar is als ople

verende na te noemen overtreding; 
Qualificeert het bewezene als: ,,het als be

stuurder van eene onderneming, waarin arbeid 
wordt verricht in eene fabriek of werkplaats 
niet zorgen, dat in die inrichting op eene 
plaats, die vrij toegankelijk is voor al le ar
beiders in de inrichting werkzaam, eene ge
dagteekende en door hem onderteekende ar-

' beidslijst, welke voldoet aan de in of krach
tens art. 68 der Arbeidswet 1919 gegeven 
voorschri [ten, wordt opgehangen en opge
hangen blijft, zoodanig dat daarvan gemakke
lij k kan worden kennis genomen"; 

0. dat de verdachte deswege strafbaar i , 
zijnde aan den Hoogen Raad geene omstan
digheden gebleken, waarom hij dit niet zoude 
zijn; 

0. dat een zeer ger inge straf ten deze vol
doende kan worden geacht, omdat gerequi
reerde te goeder trouw in de meening kan 
hebben verkeerd, dat, wat hij naliet, niet 
strafbaar was; 

Gezien de artt. 68, eerste lid, 83 der Ar
beidswet 1919, 23 Sr.; 

Veroordeelt den verdachte tot eene geld
boete van f 1, bij gebreke van betaling of ver
haal te vervangen door 1 dag hechtenis; 

Verwerpt voor het overige het beroep. 
(N. J .) 

18 April 1935. ARREST van den Hoogen 
R aad. (B. W . art. 1401 ; Wet Openb. Ver
voerm. art. 13. ) 

Art. 13 Wet Openb. Vervoerm., aan de 
Overheid de bevoegdheid toekennende om 
het zonder vergunning in werking brengen 
of houden van een autobusd ienst te "belet
ten", zonder daarbij aan te geven, op 
welke wijze dit beletten zal mogen ge
schieden, geeft aan de Overheid het recht 
ter bereiking van dat doel die maatrege
len toe te passen, welke als redelijk zijn te 
beschouwen. 

De door het Hof aangevoerde omstan
digheid, dat wèl verboden is het zonder 
vergunning in werking brengen en houden 
van een autobusdienst, doch niet het hou
den van autobussen, waarmede men zoo
dani ge diensten uitoefent, brengt nog 
geenszins mede dat een maatregel als hier 
is genomen n iet zou kunnen zijn een rede
lijk middel om aan een verboden autobus
dienst een einde te maken. 

u de grond, waarop het Hof, zonder 
verder onderzoek heeft aangenomen, dat 
de Overheid in deze de haar bij de wet 
toegekende bevoegdheid heeft overschre
den, niet juist is, kan de bestreden be
slissing niet worden gehandhaafd. 

De Staat der Nederlanden, wiens zetel is ge
vestigd te 's-Gravenhage, eischer tot cassatie 
van het arrest, op 26 November 1934 door het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage tusschen par
tijen gewezen, (A. B. 1935, 347, Red.), advo
caat Mr. J. Wolterbeek Muller, 

tegen: 
A. P . Verdoorn, wonende te Rotterdam, ver
weerder, advocaat Mr. G. A. Fijn van Draat; 
gepleit door Mr. G. de Grooth. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
Tegen dit arrest stelt de Staat in cassatie 

als middel: 
"S. of v. t. der artt. 1, 2, 3, 12, 13, 15 der 

Wet Openbare Vervoermiddelen, 625 B. W., 
54, 152, 153 en additioneel artikel V Grond
wet, 210 (oud 180) Gemeentewet, 48 Rv., 
omdat het Hof heeft beslist, dat ook bij een 
onwettige autobusdienst de overheid om dien 
dienst te beletten, in geen geval het recht 
heeft de autobus bij wijze van politiemaatregel 
af te nemen, zulks op grond, dat bij de meest 
ruime bevoegdheid tot het nemen van poli tie
maatregelen, die maatregelen geen verdere 
strekking mogen hebben dan, waar het in deze 
op aankomt, te beletten wat verboden is, ter
wijl hier verboden is het in werking brengen 
van een autobusdienst, niet het houden van 
autobussen, waarmede men onrechtmatige 
diensten in werking brengt; 

ten onrechte vermits vooreerst het Hof eene 
beslissing neemt over de vraag of de overheid 
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het recht heeft een autobus bij wijze van po
litiemaatregel af te nemen, of het bezit daar
van af te nemen, terwijl het, blijkens de fei
telijke overwegingen van het arrest van het 
Hof gaat over het vasthouden en in bezit 
nemen van de autobus, zijnde iet.s minders, 
doch ook al zou men moeten aannemen, dat 
het hier over hetzelfde gaat, de beslissing van 
het Hof ook dan onjuist is, vermits in het 
algemeen de uitvoerende macht geacht moet 
worden bevoegd te zijn tot het beletten, weg
nemen, verrichten of in vorigen toestand her
stellen van hetgeen in strijd met de wet wordt 
verricht, gemaakt, gesteld of nagelaten, en in 
het bijwnder nu art. 13 voornoemd bevoegd
heid geeft tot het beletten van het in werking 
brengen of houden van een onwettigen auto
busdienst, hetgeen meer is dan een enkele 
autobusrit, en daarvoor dus meer ingrijpende 
maatregelen noodig zijn dan waarmee voor 
het beletten van een special en rit zou kunnen 
worden volstaan, en het Hof dus had moete-q 
onderzoeken of, mede met het oog op de ge
dragingen van dezen specia len wet.sovertreder 
en op de ervaring met andere wet.sovertreders, 
het beletten van een dienst noodwendig met 
zich brengt het vasthouden van zijn autobus, 
en dus de bevoegdheid daartoe in art. 13 voor
noemd moet geacht worden begrepen te zijn". 

Ik acht dit middel juist. De Wet Openbare 
Middelen van Vervoer kent naast de mogelijk
heid van strafvervolging van hen, die zonder 
vergunning geregelde autobusd iensten in wer
king brengen of houden, in art. 13 lid 3, sinds 
dit artikel bij de wet van 30 Juli 1926, S. 250 
is ingevoegd, aan de Overheid nog een afzon
derlijke bevoegdheid toe, krachtens welke de 
daarin genoemde ambtenaren gemachtigd zijn 
het in werking brengen of houden van een 
autobusdienst zonder vergunning of anders dan 
met inachtneming van een vergunning te be
letten, a lsmede te doen wegnemen, beletten, 
verrichten of in den vorigen toestand herstel
len, hetgeen in strijd met de wet wordt ge
maakt of gesteld, ondernomen, nagelaten, be
schadigd of weggenomen. 

Ik kan nu deze bepaling bestaat de belang
r ijke vraag, welke bij pleidooi is aangevoerd, 
nl. of de Overheid als wodanig ook zonder 
uitdrukkelijk "etsvoorschrift toch die bevoegd
heid zou bezitten, laten rusten - immers de 
bepaling is er nu eenmaal. Zij is in deze wet, 
gezien de bewoordingen waarin zij vervat is, 
vermoedelijk ontleend aan andere wetten; ge
lijksoortige bepaling toch komt voor o. a. in 
art. 210 Gemeentewet, art. 153bis Provinciale 
wet, art. 14 Keurenwet, art. 1 Bevoegdheden
wet, alle bepalingen, welke het recht van den 
zg. politiedwang aangeven. 

Het hanteeren dier bepalingen is niet een
voudig voor de Overheid, nu de H. R . heeft 
beslist, dat ook het publiekrechtelijk zedelijk 
lichaam bij de vervulling van zijn overheids
taak, handelend door zijn organen, zijn recht.s
plicht behoort na te komen, en dat dit lichaam 
zonder meer een onrechtmatige daad pleegt en 
tot vergoed ing der daardoor veroorzaakte 
schade gehouden is, wanneer het daarbij wet
telijke voorschriften van welken aard ook, niet 
eerbiedigt (bv. H. R. 20 Nov. 1924, W. 
11293) (N. J. 1925, 89). 

President en Hof komen langs verschillende 

wegen tot een bevestigende beantwoording der 
vraag of in dit geval de overheid een onrecht
matige daad gepleegd heeft. 

De President noemt de maatregel, welke tot 
het beletten van den dienst werd toegepast, 
een inbeslagneming, en meent dan, dat deze 
inbeslagneming aan verweerder een grooter 
nadeel toebrengt, dan voor de handhaving van 
den maatregel tot beletten noodig is. 

Het Hof verklaart de Overheid enkel be
voegd a lles te doen wat ingrijpt in de daad 
van het in werking brengen van een onrecht
matigen dienst, wat ingrijpt in de aanwending 
van een autobus voor dien dienst; echter is 
naar zijn oordeel de Overheid daarbij te ver 
gegaan. Zij mag niet ingrijpen in het houden 
van een bus, of het bezit van een bus afnemen. 

De gebruikte termen om de onrechtmatig
heid te construeeren, geven m . i. aanleiding 
tot verwarring. 

De inbeslagneming waarvan de Pres ident 
spreekt doet denken aan artt. 94 en 96 Sv. 
Daarvan is hi er echter niet sprake. De amb
tenaren zijn niet opgetreden krachtens art. 13 
lid 1 der wet. Zij hadden dit kunnen doen, w 
dan hadden zij volgens de regelen van dat 
wetboek de bus in beslag genomen, doch was 
deze civielrechtelijke procedure niet gevolgd. 

Wat voor een inbeslagneming is het dan? 
H et Hof heeft blijkbaar de moeilijkheid ge
voeld, en spreekt daarom niet van inbeslag
nemen, maar van het houden van de bus, en 
het afnemen van het bezit van de bus, wat aan 
het burger!. recht doet denken, aan onrechtma
tige handelingen. H et Hof zegt dit echter niet 
met zoovele woorden, maar oordeelt de Over
heid niet bevoegd tot den getroffen maatregel. 

Ik kan de redeneering van het Hof, dat de 
Overheid wel mag ingrijpen in de aanwending 
van een autobus voor den dienst, doch niet 
mag ingrijpen in het houden van een bus, niet 
volgen. 

President èn Hof hebben m. i. te zeer gelet 
op de praktische gevolgen van den getroffen 
maatregel en spreken daarom van inbeslag
neming, inbezitname en afnemen, termen welke 
hier niet gebruikt moeten worden. In werke
lijkhe id doet de Overheid, wat ook naar het 
oordeel van het Hof, haar vrijstaat, n.l. in
grijpen in de aanwending van een autobus 
voor den dienst. Uit de qualificatie welke het 
Hof aan de gevolgen van den maatregel geeft, 
leidt h€t af, dat de ambtenaren te ver gaan. 
Wat doet de Overheid echter? Zij houdt die 
bus ter beschikking van den _verweerder, die 
onmiddellijk over het voertuig kan beschik
ken, wanneer hij belooft het niet meer te ge
bruiken voor een onwettigen dienst. 

Er is niet sprake van inbeslagnemen, inbe
zitnemen of afnemen, maar van het beletten 
van een onwettigen dienst. D e rechter treedt 
hier op het terrein van de uitvoerende macht 
en is overgegaan tot beoordeeling van een 
maatregel , waartoe hij alleen bevoegd wu zijn, 
wanneer de Overheid bij dien maatregel ge
handeld had in strijd met eenige wettelijke 
bepaling. 

H et is in mijn oog daarom jammer, dat het 
Hof niet eerst beslist heeft, of i. c. sprake is 
van een onwettigen dienst, zooals de President 
wel deed. Wil de ambtenaar bevoegd zijn 
krachtens art. 13 1. 3 der Wet op te treden, 
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dan moet dit punt vaststaan, anders is hij on
bevoegd. B lijkt achteraf, dat de ambtenaar 
maatregelen in den zin dezer bepaling getrof
fen heeft, terwijl er niet sprake was van een 
onwettigen dienst, dan zal de Staat well icht 
krachtens art. 1401 B. W. aansprakelijk kun
n en worden gesteld. Staat vast, dat er wèl 
zonder vergunning gereden werd, dan eerst 
kan onderzocht worden of bij den getroffen 
maatregel wettel ijke voorschriften niet zijn 
geëerbiedigd, o. a. ook of de Overheid gehan
deld heeft in strijd met art. 1401 meerge
noemd, doch ook bij dat onderroek behoort 
beoordeeling van de doelmatigheid van den 
maati·egel niet tot den taak des rechters. Het 
Hof gaat nog verder en acht de maatregel 
zonder meer reeds buiten de bevoegdheid der 
Overheid te l iggen. 

De bevoegdheid van art. 13 1. 3 tot "belet
ten" geeft groote macht. Terwijl "verhin
deren" en "tegenhouden" alleen in zich rou
den sl uiten, dat men den ondernemers moei
lijkheden in den weg legt, welke h,:,n rouden 
kunnen nopen de uitvoering hunner pogingen 
op te geven, brengt "beletten" mede, dat men 
zekerheid moet hebben, dat aan dat pogen 
een eind komt. Men kan het r ijzende water 
tegen houden door een dam op te werpen, 
maar belet het daarmede nog niet buiten de 
bedding te treden, wanneer die dam niet hoog 
genoeg is. 

Terwijl ik van oordeel ben, dat de Over
h eid door het vasthouden der bus op de ge
stelde wijze niets onrechtmatigs deed, meen 
ik dat eerst onderrocht moet worden of h ier 
sprake is van een autobusdienst ronder ver
gunning. 

Ik concludeer derhalve tot vernietiging van 
h et bestreden arrest, terugwijzing der zaak en 
veroordeeling van verweerder in de kosten 
dezer procedure. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzooveel 

thans van belang, blijkt : 
dat Verdoorn den Staat der Nederlanden 

in kort geding heeft doen dagvaarden voor 
den President der Arr.-Rechtbank te 's-Gra
venhage, in hoofdzaak stellende: 

dat op 25 Juli 1934 een hem in eigendom 
toebehoorende autobus, welke ouder weg was 
van Rotterdam naar Amsterdam en waarin 
zich een aantal personen bevonden, door of 
namens of in opdracht van de ambtenaren van 
het Rijkstoezicht op de Spoorwegen, ten deze 
optredende binnen den formeelen kring van 
hun bernegdheid, is aangehouden en ont
ruimd, en bedoelde ambtenaren die autobus 
van de plaats van vasthouding hebben doen 
vervoeren naar een door hen aangewezen 
pl aats, vermoedelijk een garage van de A.T.O. 
aan den Trekweg te 's-Gravenhage; 

dat deze aanhouding en ontruiming, althans 
dit vasthouden en in bezit nemen is onrecht
matig, en daardoor eischer, die het verhuren 
van autobussen en het organiseeren van excur
sies als bedrijf uitoefent, wordt beroofd van 
een noodig bedrijfsmiddel , waardoor voor hem 
groote schade dreigt te ontstaan; 

op welke gronden Verdoorn heeft gevorde1·d 
dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, den 
Staat worde bevolen voorschreven autobus te 

zij ner onmiddellijke beschikking te stellen; 
dat de Staat deze vordering heeft bestreden, 

aanvoerende dat Verdoorn een autobusdienst 
onderhoudt, waarbij personen worden vervoerd 
van Rotterdam, met vertrektij d dagelijks on
der meer om 8 uur voormiddags, naar Am
sterdam, vice-versa, ronder dat daarvoor de 
vereischte vergunning is verkregen, en de 
aanhouding en ontruiming van bovenbedoelde 
autobus zijn geschied terwijl daarmede een 
zoodanige onwettige rit plaats had, zoodat d ie 
aanhouding en ontruiming, en ook de vast
houding van die autobus, op de wet zijn ge
grond en door de omstandigheden gerecht
vaard igd; 

dat de President, aannemende dat hier een 
niet toegelaten autobusdienst plaats had en de 
Staat dus bevoegd was het in werking brengen 
of houden van dien dienst te beletten, doch 
oordeelende dat de hier genomen maatregel 
ter bereiking van dat doel niet geoorloofd was, 
op d ien grond de vordering heeft toegewezen; 

dat, nadat de Staat was gekomen in hooger 
beroep, het Hof bij het thans bestreden arrest 
het vonnis van den President heeft bevestigd 
op de navolgende gronden: 

"dat weliswaar geïntimeerde bestrijdt dat 
in deze van een onwettigen autobusdienst 
sprake is, doch het Hof dit in het midden 
kan laten, omdat het van oordeel is, dat ook 
bij een onwettigen autobusdienst de overheid, 
om dien dienst te beletten, in geen geva! het 
recht heeft de autobus bij wijze van politie
maatregel af te nemen;" 

"dat toch bij de meest ruime bevoegdheid 
tot het nemen van politiemaatregelen, die 
maatregelen geen verdere strekking mogen 
hebben dan, waar het in dezen op aan komt, 
te beletten wat verboden is;" 

,,dat hier verboden is het in werking bren
gen van een autobusdienst, niet het houden 
van autobussen, waarmede men onrechtmatige 
diensten in werking brengt"; 

,,dat daarom de overheid in deze enkel be
voegd is om alles te doen, wat ingrijpt in de 
daad van het in werking brengen van een 
onrechtmatigen dienst, wat ingrijpt in de aan
wending van een autobus voor dien dienst, 
maar niet om in te grijpen in het houden van 
een bus, om het bezit van een bus af te 
nemen·'' 

0. d~t het tegen 's Hofs arrest aangevoerde 
middel van cassatie luidt : zie concl. Adv.-Gen. 
Wijnveldt; 

0. dienaangaande: 
dat uit niets blijkt dat het Hof, sprekende 

van het "afnemen" van de autobus en van 
,,het afnemen van het bezit van een bus", 
daarmede iets anders zou bedoelen dan de 
handelwijze, rooals die volgens de inleidende 
dagvaarding ten aanzien van de betrokken 
autobus is gevolgd, zoodat het eerste onder
deel van het middel feitelijken grondslag mist; 

dat art. 13 der Wet Openbare Vervoermid
delen, aan de O.verheid de bevoegdheid toe
kennende om het zonder vergunning in wer
king brengen of houden van een autobusdienst 
"te beletten", zonder daarbij aan te geven op 
welke wijze dit beletten zal mogen geschieden, 
aan de overheid het recht geeft ter bereiking 
van dat doel die maatregelen toe te passen, 
welke als redelijk zijn te beschouwen; 
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dat de door het Hof aangevoerde omstandig
heid, dat wèl verboden is het ronder vergun
ning in werking brengen en houden van een 
autobusdienst, doch niet het houden van auto
bussen waarmede men zoodanige diensten uit
oefent, nog geenszins medebrengt dat een 
maatregel als in deze is genomen niet zou 
kunnen zijn een redelijk middel om aan een 
verboden autobusdienst een einde te maken; 

dat, nu derhalve de grond waarop het Hof, 
ronder verder onderroek, heeft aangenomen 
dat de Overheid in deze de haar bij de wet 
toegekende bevoegdheid heeft overschreden, 
niet ju ist is, de bestreden beslissing niet kan 
worden gehandhaafd; 

Vernietigt het bestreden arrest; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage, ten einde, met inachtneming 
van deze uitspraak, verder te worden behan
deld en beslist. 

(N. J .) 

18 April 1935. U ITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 58, l e lid.) 

Onder "de min te dienstjaren" in art. 2, 
sub e, der verordeni ng van Rotterdam be
treffende de volgorde van afvloe iing in 
geval van overbodig worden van onderwij
zend personeel aan gemeentel ijke inrich
t ingen van onderwijs is te verstaan, in 
tegen telling met "voor pensioen geldi ge 
dienstjaren" (sub c van voormeld artikel) : 
dienstjaren in dienst der gemeente ver
vuld. 

Ingevolge art. 3, lid 1 dier Verordening 
worden overeenkomstige ambtenaren aan 
overeenkomstige inrichtingen van onder
wijs als één groep beschouwd. Ofschoon er 
van deze ambtenaren (l eeraren, -es en) 
een viertal waren met minder dienstjaren 
dan kl aagster, behoort toch klaagster voor 
ontslag in aanmerking te komen, nu zij 
- wat er ook van haar bekwaamheid zijn 
moge - blijkt minder geschikt te zijn als 
zoodanig en van zulk een minder geschikt 
zijn bij voornoemd viertal ambtenaren niet 
is gebleken. 

Uitspraak inzake : 
C. R. M. , wonende te Rotterdam, klaagster, 

in persoon ter open bare terechtzitting versche
nen, bfüi:estaan door haar raadsman Mr. K. J . 
van Nienkerken, advocaat te Amsterdam, 

tegen: 
den Raad der gemeente Rotterdam, verweerder, 
vertegenwoordigd door den Burgemeester, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemachtig
den zijn opgetreden: Mr. F . C. Cremer, advo
caat te Rotterdam, en Mr. J.C. J. van Schagen, 
administrateur ter Secretarie, afdeeling Onder
wijs en Volksontwikkeling, van Rotterdam, 
wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen, alsmede als ge
tuigen, enz. 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Raad der gemeente Rotterdam bij 

besluit van 9 Augustus 1934 - gezien het voor-

stel van Burgemeester en Wethouders om in 
verband met de omstandigheid, dat aan de 
gemeentelijke inrichtingen voor voorbereidend 
honger en middelbaar onderwijs en aan de 
kweekschool voor onderwijzers (-essen) een 
aantal leerkrachten kan worden gemist, aan 
een 11-tal leeraren (-essen) wegens reorganisatie, 
opheffing of vermindering van den omvang 
van het onderwijs met ingang van 1 September 
1934 eervol ontslag te verleenen - heeft be
sloten onder meer aan de leerares in de Engel
sche taal aan de 1 • Hoogere Burger School 
met 5 jarigen cursus B, mejuffrouw C. R . M. 
voornoemd, met ingang van 1 September 1934 
eervol ontslag uit haar betrekking te verleenen, 
zulks onder toekenning, met ingang van denzelf
den datum, van een wachtgeld op den voet 
van de bepalingen der regeling, bedoeld in 
art. 3 der verordening, opgenomen in het ge
meenteblad van 1934, n°. 40; 

0. dat h et Scheidsgerecht voor het Gemeente
per soneel (kennelijk te Rotterdam) bij uitspraak 
waarvan op 22 November 1934 aan partijen 
mededeeling is gedaan, heeft uitgesproken, dat 
het door klaagster bestreden ontslag terecht 
is verleend ; 

0. dat klaagster van die uitspraak tijdig is 
gekomen in beroep en bij klaagschrift, op de 
daarbij aangevoerde gronden en met verzoek 
in casu het oordeel van deskundigen van erken
de reputatie op h et gebied van onderwijs in 
de Engelsche •raai te willen inwinnen, heeft 
verzocht alsnog te vernietigen het hierboven 
vermelde Raadsbesluit, d.d. 9 Augustus 1934 
en evenbedoelde uitspraak van h et Scheids
gerecht, en t e bepalen, dat de Raad der ge
meente Rotterdam en het Scheidsgerecht zullen 
doen of besluiten, hetgeen zij ingevolge wet of 
algemeen bindend voorschrift doen of beslui
ten moeten, bijzonderlijk, dat klaao-ster in den 
dienst behoort te worden gehandh~afd ; 

0. dat de Burgemeester van Rotterdam in 
zijn opgemelde hoedanigheid bij contra-memo
rie heeft betoogd, dat het bestreden ontslag 
terecht is verleend en heeft verzocht aan klaag
ster haar vordering te ontzeggen ; 

In rechte: 
0. <lat de Wethouder van Onderwijs en Volks

ontwikkeling van Rotterdam bij brief van 12 
Juli 1934 namens Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente aan Mejuffrouw C. R . M. voor
noemd, leerares aan de 1 c Hoogere Burger
school 5 j. c. B . aldaar, onder meer heeft mede
gedeeld, dat met ingang van het op 1 September 
1934 aanvangende schooljaa r aan de inrichtin
gen voor voorbereid honger en middelbaar on
derwijs en aan de kweekschool voor onderwij
zers (-essen) voor somm ige vakken met één of 
meerdere leerkrachten minder zal kunnen wor
den volstaan, en dat, in afwijking van de volg
orde, aangegeven in artikel 2 van de verorde
ning, opgenomen in het Gemeenteblad van 1934, 
n°. 39, het uit een oogpunt van dienstbelang 
door Burgemeester en Wethouders wenschelijk 
wordt geacht, dat zij voor ontslag wordt voor
gedragen; 

0. dat art. 2 van de Verordening betreffende 
de volgorde van afvloeiing in geval van over
bodig worden van onderwijzend personeel aan 
gemeentelijke inrichtingen van onderwijs, vast
gesteld door den Raa<l der gemeente Rotter
dam in zijn vergadering van 17 Mei 1934 (ge-
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meenteblad 1934, n°. 39) - welke verordening 
krachtens art. 1 daarvan, mede op klaagster, 
als leerares, bovenbedoeld, van toepassing is -
een regeling inhoudt nopens de volgorde, welke 
in acht genomen moet worden - indien er bij 
een bepaalde inrichting of tak van onderwijs 
wegens reorganisatie, opheffing of vermindering 
van den omvang van die inrichting of tak van 
onderwijs ambtenaren overcompleet komen -
bij verleening van ontslag aan deze ambtena
ren, wordende daarin als laatste categorie on
der e genoemd, degenen, die de minste dienst
jaren hebben; 

0. dat naar het oordeel van dezen Raad met 
evenvermelde dienstjaren kennelijk worden 
bedoeld, nu dienaangaande niet uitdrukkelijk 
anders is bepaald - zulks in tegenstelling met 
"voor pensioen geldige dienstjaren", bedoeld 
onder c van voormeld artikel 2 - dienstjaren, 
welke de betrokkene als ambtenaar in den zin 
van art. 1 van opgemelde Verordening heeft, 
derhalve dienstjaren in dienst der gemeente 
Rotterdam vervuld ; 

0. dat art. 3, lid l, dier Verordening inhoudt, 
dat voor de toepassing van de in art. 2 vervatte 
regeling de overeenkomstige ambtenaren aan 
overeenkomstige inrichtingen van onderwijs 
als één groep worden beschouwd, zoodat elke 
ambtenaar van zoodanige groep in de in art. 2 
aangegeven volgorde voor ontslag in aanmerking 
kan worden gebracht, ongeacht of de reorga
nisatie, opheffing of vermindering van omvang 
de inrichting van onderwijs betreft, waaraan 
hij is verbonden, dan wel een andere, overeen
komstige inrichting ; wordende krachtens lid 
2, sub b, van dat artikel het Erasmiaansch gym
nasium, de gemeentelijke hoogere burgerscholen, 
het gemeentelijk lyceum voor meisjes en de 
kweekschool voor onderwijzers (-essen) be
schouwd als overeenkomstige inrichtingen van 
onderwijs; 

0 . dat artikel 4 der meerbedoelde Verorde
ning luidt als volgt: ,,Wanneer het dienstbe
lang zulks vordert, kan bij de verleening van 
ontslag van de bij de voorgaande artikelen 
aangegeven rangorde worden afgeweken, met 
dien verstande, dat, indien de omvang van de 
voorgenomen afvloeiing daartoe aanleiding 
geeft, deze geschiedt naar een bepaald vooraf 
vastgest eld en aan de betrokkenen kenbaar 
gemaakt plan"; 

0. dat, op grond van de gedingstukken en de 
ter terechtzitting van dezen Raad door een der 
gemachtigden van verweerder afgelegde ver
klaring, vaststaat, dat het getal der in casu 
in aanmerking komende groep van overeen
komstige ambtenaren in den zin van voormeld 
art. 3, te weten leeraren(-essen) in de Engelsche 
taal aan de in lid 2, sub b, bedoelde inrichtingen 
van onderwijs te Rotterdam, ten tijde der t en 
deze bedoelde reorganisatie, bedroeg 14, zoodat, 
nu h et in de bedoeling lag een van deze, en 
van het geheele leerarencorps dier inrichtingen 
een elftal, te doen afvloeien, niet kan worden 
gezegd, dat in casu de omvang van de voorge
nomen afvloeiing aanleiding gaf deze t e doen 
gtischieden naar een bepaald vooraf vastgesteld 
en aan de betrokkenen kenbaar gemaakt pla n; 

0 . dat voorts vaststaat, dat onder deze 14 
lceraren (-essen) in de Engelsche taal er drie 
lP.eraren en één leerares waren met minder 
dienstjaren dan klaagster, zoodat het onderha-

vige geschil zijn beslissing vindt in het antwoord 
op de vraag, of het dienstbelang ten deze vor
derde, dat - met afwijking van de in artikel 
2 bedoelde rangorde - aan klaagster eervol 
ontslag werd verleend ; 

0. dat naar 's Raads oordeel het dienstbelang 
zeker vordert, dat een ambtenaar, in den zin 
van meerbedoelde Verordening, met afwijking 
van vorenbedoelde rangorde, voor ontslag in 
aanmerking komt, indien deze - wat er ook 
van zijn bekwaamheid moge zijn - blijkt min
der geschikt te zijn als zoodanig, en dus behoort 
tot de minder goede ambtenaren, en van zulk 
een minder geschikt zijn bij een ambtenaar, die 
anders, bij toepassing van art. 2, voor afvloeiing 
in aanmerking zou zijn gekomen, niet blijkt; 

0 . dat deze Raad- een deskundig onderzoek, 
als bij klaagschrift en ook bij pleidooi, namens 
klaagster, verzocht, onnoodig achtend - op 
grond van de gedingstukken en in het bijzonder 
van de verklaringen, voor het Scheidsgerecht 
te Rotterdam door de Directeuren van de 
onderwijsinrichtingen, waaraan klaagster te 
Rotterdam heeft gewerkt, als getuigen afgelegd, 
alsmede de t er terechtzitting van dezen Raad 
door een dier directeuren, te weten den directeur 
der le Hoogere Burger School met 5-jarigen 
cursus B, waaraan klaagster laatstelijk verbon
den is geweest, Dr. G. van Beek voornoemd, als 
getuige afgelegde verklaring - welke deze Raad 
niet ontzenuwd acht door hetgeen door de van
wege klaagster voor het Scheidsgerecht gehoor
de en van harentwege ter t erechtzitting van 
den Raad voorgebrachte getuigen is verklaard 
noch door hetgeen aldaar namens en door klaag
ster is te berde gebracht en geproduceerd -
de overtuiging heeft bekomen, dat klaagster 
niet voldoende opgewassen was tegen haar taak 
als leerares, blijkende zulks meer in het bijzon
der uit den last, welken ze had met de orde in 
de klassen, waarin zij les gaf, en uit de minder 
goede resultaten van haar onderwijs, welk een 
en ander in geen enkel opzicht is gebleken van 
een der vier andere bovenbedoelde docenten 
in de Engelsche taal, die minder dienstjaren 
hadden dan klaagster, zijnde integendeel die 
docenten - blijkens de ter terechtzitting voor
gelezen· en aan dezen Raad overgelegde verkla
ringen van hun betrokken directeuren - alles
zins voldoende opgewassen tegen hun taak als 
zoodanig ; waarbij de Raad nog doet opmerken, 
dat hij niet in het minst twijfelt aan de weten
schappelijke ontwikkeling van klaagster en 
haar bekwaamheid in de Engelsche taal en 
letterkunde; 

0. dat derhalve het bestreden ontslagbesluit 
noch feitelijk, noch rechtens strijdt met eenig 
toepasselijk algemeen verbindend voorschrift, 
met name niet met eenig artikel van bovenbe
doelde Verordening, en dat ook niet gezegd kan 
worden, dat de Raad der gemeente Rotterdam 
bij het nemen van het ontslagbesluit van zijn 
bevoegdheid kennelijk een ander gebrmk heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid i gegeven, namelijk om, bij het 
overcompleet komen van ambtenaren bij een 
tak van onderwijs, wanneer het dienstbelang 
zulks vordert, met afwijking der voorgeschreven 
rangorde, een minder geschikten ambtenaar bij 
dien tak van onderwijs t e ontslaan : 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan beroep, 
behoort te worden bevestigd ; 
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Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

18 April 1935. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 58 l e lid.) 

'.l'oekenning van wachtgeld. B . en W . of 
de ge,neente,·aad de bevoegde instantie? 

Na ontslag van S. als hoofd der ge
meentelijke gymnastiekschool te Roermond 
wordt op zijn verzoek tot toekennjng van 
wachtgeld, zoowel bij besluit van B. en 
W., als bij besluit van den gemeenteraad 
afwijzend beslist. 

H et ambtenarengerecht verklaart het 
beroep gericht tegen eerstgenoemd besluit 
niet-ontvankelijk en dat tegen I aatstge
noemd besluit gegrond met vernietiging 
van dat besluit en bepaalt, dat wachtgeld 
behoort te worden toegekend . 

De Centr. Raad v. Beroep beschouwt 
deze uitspraak als inhoudende twee uit
spraken, van welke alleen beroep is inge
ste ld tegen de uitspraak, gegeven in ver
band met het be luit van den gemeente
raad van Roermond. 

Mede in verband met art. 209 der Ge
meentewet ingevolge welk artikel tot hot 
dagelij k ch bestuur der gemeente, aan B. 
en W. opgedragen, onder meer behoort 
het uitvoeren der besluiten van den RaaJ 
- moet i.c. de uitvoering der wachtgeld
regeling, verankerd in de verordening, 
regelende den rechtstoestand van de amb
tenaren der gemeente Roermond, geschie
den niet door den gemeenteraad, doch 
door B. en W. De gemeenteraad was der
halve niet bevoegd een beslissing omtrent 
het wachtgeld van S. te nemen, zoodat het 
desbetreffend bes! uit nietig is. 

Uitspraak in zake : 
De Raad der gemeente Roermond, eischer in 

hooger beroep, vertegenwoordigd door den 
Burgemeester, voor wien t er openbare t erecht
zitting als gemachtigde is opgetreden : Mr. H. 
L. M. Kramer, secretaris dier gemeente, wonen
de t e Roermond, 

t egen: 
H.A. Schmidt, wonende t e Roermond , gedaag
de in hooger beroep, in persoon ter openbare 
t erechtzitting verschenen, bijgestaan door zijn 
raadsman Mr. E. Delhougne, advocaat, wonende 
te Roermond. 

De Centrale R aad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat aan H.A. Schmidt, bij besluit van den 

Raad der gemeente Roermond, d .d. 31 Juli 
1934 met ingang van 1 September 1934, zulks 
wegens opheffing dier school, eervol ontslag is 
verleend als Hoofd der gemeentelijke gym
nastiekschool, zijnde hij van dit besluit bij 
brief van Burgemeester en Wethouders van 
Roermond, d.d . 3 Augustus 1934 in kennis 
gest eld, onder mededeeling, dat hem geen 
wachtgeld zou worden toegekend ; 

0 . dat, nadat voornoemde Schmidt zich op 
21 Augustus 1934 tot het Gemeentebestuur van 

Roermond had gewend om hem alsnog wacht
geld toe te kennen, Burgemeester en Wethou
ders dier gemeente hem op 24 Augustus 1934 
h ebben bericht, dat hij, als ambtenaar in buiten
gewonen dienst der gemeente, hierop geen aan
spraak kon maken ; 

0 . dat hierna Schmidt op 31 Augustus 1934 
een brief tot den Raad der gemeente Roermond 
heeft gericht, met het verzoek te willen beslui
ten, dat hij in het genot van wachtgeld zou 
worden gesteld, waarop dit college op 9 October 
1934 afwijzend heeft beschikt; 

0 . dat vervolgens Schmidt bij klaagschrift, 
d.d. 21 September 1934 bij het Ambtenaren
gerecht t e Roermond beroep heeft ingesteld 
t egen de weigering van het college van Burge
meester en Wethouders van Roermond om hem 
Of zijn verzoek wachtgeld t e verleenen, t erwijl 
hij t enslotte eveneens bij klaagschrift d.d. 30 
October 1934 bij opgemeld Gerecht is opgeko
men tegen het Raadsbesluit der gemeent~ 
Roermond d.d. 9 October 1934, vorderende, dat 
dit zal worden vernietigd en hem alsnog wacht
geld zal worden toegekend ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Roermond 
bij uitspraak van 3 Januari 1935 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - Schmidt voor
noemd niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn 
beroep, gericht tegen het schrijven van Burge
meester en Wethouders van Roermond, d.d. 24 
Augustus 1934; het verzoek van voornoemden 
Schmidt gegrond heeft verklaard ; het Raads
besluit der gemeente Roermond van 9 October 
1934, houdende afwijzende beschikking op het 
verzoek van Schmidt om wachtgeld, heeft 
vernietigd en heeft bepaald, dat aan Schmidt, 
met inachtneming van art. 23 der verordening, 
r egelende den rechtstoestand van de ambtena
ren der gemeente Roermond, van 1 September 
1934 af wachtgeld zal worden toegekend ; 

0 . dat de Burgemeester van Roermond in 
zijn opgemelde hoedanigheid van deze uitspraak 
tijdig is gekomen in hooger beroep en bij be
roepschrift - waaruit blijkt, dat het hooger 
beroep niet is gericht tegen de uitspraak nopens 
de niet-ontvankelijk-verklaring van Schmidt 
in zijn beroep t egen het schrijven van Burge
meester en Wethouders van Roermond, d.d. 
24 Augustus 1934 - op de daarbij aangevoerde 
gronden heeft verzocht de uitspraak van het 
Ambtenarengerecht t e Roermond, d .d. 3 Janu 
ari 1935 t e vernietigen; 

0. dat Schmidt bij contra-memorie op de 
daarbij aangevoerde gronden heeft verzocht 
de uitspraak van het Ambtenarengerecht te 
Roermond, d.d . 3 Januari 193~, t e vernietigen; 

0. dat Schmidt bij contra-memorie op de 
daarbij aangevoerde gronden heeft verzocht 
de uitspraak van het Ambtenarengerecht te 
Roermond d.d. 3 Januari 1935 t e handhaven; 

In rechte: 
0. dat, waar de Burgemeester der gemeente 

Roermond, als vertegenwoordiger van den Raad 
dier gemeente, hooger beroep heeft ingesteld 
t egen een uitspraak, waarbij een beslissing is 
gegeven op het door Schmidt tegen het besluit 
van 9 October 1934 ingesteld beroep, deze Raad 
ten deze enkel en alleen in verband met die 
uitspraak een beslissing zal vermogen te geven , 
zijnde tegen de andere uitspraak, inhoudende 
de niet-ontvankelijk-verklaring van Schmidt 
in zijn beroep tegen het schrijven van Burge-
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meester en Wethouders van Roermond, d.d. 
24 Augustus 1934 - in welke uitspraak ten 
onrechte ook de Raad dier gemeente als ver
weerder is aangemerkt - hooger beroep niet 
ingesteld, ook niet door Schmidt ; 

0. dat in confesso is, dat de wachtgeld-rege
ling van de ambtenaren der gemeente Roermond 
- waartoe Schmidt behoorde - verankerd is in 
de verordening, regelende den rechtstoestand 
van de ambtenaren dier gemeente van 9 Sep
tember 1918 ; 

0. dat, nu deze verordening geenerlei bepa
ling inhoudt, waaraan de raad der gemeente 
Roermond eenige bevoegdheid kan ontleenen 
ter zake der uitvoering dier wachtgeldregeling 
deze uitvoering krachtens het bepaalde in art. 
209 der Gemeentewet - ingevolge welk artikel 
tot het dagelijksch bestuur der gemeente, aan 
burgemeester en wethouders opgedragen, onder 
meer behoort het uitvoeren der besluiten van 
den Raad - moet geschieden door Burgemees
ter en Wethouders en niet door den Raad; 

0. dat hieruit volgt, dat de Raad der gemeente 
Roermond zich op 9 0ctober 1934 niet over het 
verzoek van Schmidt om wachtgeld had mogen 
uitspreken en zijn desbetreffend besluit, als 
strijdende met art. 209 der Gemeentewet, nietig 
is, zoodat de uitspraak van het Ambtenaren
gerecht te Roermond, d.d . 3 Januari 1935, 
waarbij die Raad bevoegd werd geacht om een 
beslissing omtrent het wachtgeld van Schmidt 
te nemen, evenmin in stand kan blijven en be
hoort te worden vernietigd ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan ten deze 

beroep; 
Verstaat, dat het besluit van den raad der 

gemeente Roermond, d.d. 9 0ctober 1934, 
houdende afwijzende beschikking op het door 
H. A. Schmidt voornoemd gedaan verzoek om 
wachtgeld, nietig is . 

(A.B.) 

24 April 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegenbelasting in de gemeente 
Voorhout.) 

Wanneer art. 7 der Verordening op de 
heffing eener Wegenbelasting in de ge
meente Voorhout van de belasting vrijstel t 
een aantal tot bepaalde doeleinden die
nende perceel en, is onder perceel en niet 
anders te verstaan dan datgene, wegens 
hetwelk ingevolge art. 1 de belasting wordt 
geheven, dat zijn: de gebouwde en onge
bouwde eigendommen. 

De bepaling van art. 5 der Verordening, 
dat, indien voor een eigendom de belast
bare opbrengst niet in den kadastralen 
legger is aangewezen, zij van gemeente
wege geschat moet worden, brengt mee, 
dat, indien geschil ontstaat over de schat
ting van de opbrengst van een dergelijk 
eigendom, belanghebbende zich tot den 
Gemeenteraad en in hooger beroep tot den 
Raad van Beroep kan wenden met een be
twisting van de juistheid dier schatt ing, 
terwijl , indien schatting van gemeente
wege niet heeft plaats gehad, die schat
ting alsnog door den Raad van Bernep 
zal kunnen geschieden. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Voorhout tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Leiden van 13 Dec. 
1934, betreffende een aanslag in de Wegen
belasting dier gemeente over het belastingjaar 
1934 opgelegd aan A. te Voorhout; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., daartoe strekkende, dat de be tre
den uitspraak zal worden vernietigd en dat de 
beschikking van den gemeenteraad zal worden 
gehandhaafd; 

0. qat de Verordening van de gemeente 
Voorhout op de heffing eener Wegenbelasting 
onder meer inhoudt: 

Art. 1. In deze gemeente wordt, onder den 
naam van wegenbelasting, eene belasting ge
heven wegens gebouwde eigendommen en 
daarbij behoorende erven, die aan openbare 
land- of waterwegen belenden of in de on
middellijke nabijheid daarvan gelegen zijn, en 
wegens ongebouwde eigendommen die aan 
deze ·wegen belenden of op deze wegen uit
gang hebben . 

Art. 3, lid 1. Belastingplichtig is hij, die 
krachtens recht van bezit of eenig ander zake
lijk recht het genot heeft van de e igendom
men, bedoeld in art. 1. 

Art. 5. De belasting wordt berekend naar 
de in de kada trale leggers aangewezen be
lastbare opbrengst van de in art. 1 bedoelde 
eigendommen. 

Is de belastbare opbrengst voor in de belas
ting vallende eigendommen niet in den ka
dastralen legger aangewezen, dan wordt zij 
van wege en op kosten van de gemeente ge
schat in evenredigheid met die van andere 
gelijksoortige eigendommen in de gemeente. 

Art. 6. De belasting bedraagt jaarlijks 6 
pct. van de belastbare opbrengst. 

Art. 7. Van deze belasting zijn vrijgesteld: 
1 °. perceelen, waarvan .. ......... . 
5° . perceelen, uitsluitend dienende a ls in

richting van onderwijs, of als bewaar- of gym
nastiekschool; 

0 . dat de aanslag tot een bedrag van 
f 502.54, berekend naar een belastbare op
brengst van f 8375 .67 aan belanghebbende 
opgelegd als genothebbende van gebouwde 
eigendommen en daarbij behoorende erven, 
betreft een nijverheidsschool, zoomede een 
drukkerij en uitgeverij; 

dat belanghebbende, nadat de Raad der ge
meente Voorhout op haar bezwaarschrift den 
aanslag had gehandhaafd, in beroep is geko
men en, voor zooveel thans nog van belang, 
heeft aangevoerd, dat ten onrechte al hare 
gebouwde eigendommen in de belasting zijn 
aangeslagen en dat niet is vrijgesteld hetgeen 
uitsluitend dient als inrichting van onderwijs; 

0. dat de Raad van Beroep ter zake heeft 
overwogen: 

dat ter bestrijding van deze grief door de 
gemeente is aangevoerd, dat a ll e gebouwde 
eigendommen en daarbij behoorende erven van 
appellante als één geheel dienen te worden 
beschouwd en dat de redactie van art. 7, lid 
5, van de onderhavige verordening zich tegen 
eene splits ing als door appellante gewild 
verzet; 



191 24 .APR I L 1935 

dat dit standpunt geen steun vindt in de 
onderhavige verordening; 

dat immers volgens art. 1 van de onder
havige verordening de belasting niet geheven 
wordt van perceelen doch van gebouwde eigen
dommen en daarbij behoorende erven, wodat 
de R aad van Beroep ten opzichte van de ver
sch ill ende gebouwde eigendommen die onder 
den aanslag begrepen zijn te onderzoeken 
heeft of de door a ppellante ingeroepen vrij
stelling ingevolge art. 7, sub 5, van de onder
havige verordening daarop betrekking heeft ; 

dat hiertegen te minder bezwaar bestaat nu 
door appellante in haar beroepschrift is ge
steld en door de gemeente niet is weersproken 
en mitsdien feitelijk vaststaat, dat het ge
bouwde eigendom waarin voormelde drukkerij 
en uitgeverij zijn gevestigd kadastraal is ge
spli tst van a lle andere gebouwen, zich aan het 
uiteinde zuid-oost van het totale complex van 
gebouwen bevindt en door vier flinke muren 
van d it complex is gescheiden; 

dat zoodoende ook praktisch dit onderhavige 
gebouw afzonderlijk kan worden aanges lagen; 

dat, waar wijders als onweersproken tusschen 
partijen vaststaat dat de overige eigendommen 
van appellante wel moeten worden aangemerkt 
a ls perceelen uitsluitend dienende als inrich
ting van onderwijs terwijl ook geen winst 
wordt beoogd of gemaakt anders dan ten bate 
der inrichting, appellante voor deze eigen
dommen terecht vrijstelling van belasting inge
volge het bepaa lde bij art. 7 der verordening 
heeft ingeroepen; 

en op die gronden als uitspraak heeft ge
geven: 

,,Vernietigt de beschikking a quo; 
V ernieti gt den aanslag doch alleen voor zoo

verre deze betrekking heeft op appell antes ge
bouwde eigendommen en daarbij behoorende 
erven waarin of waarop niet gevestigd zijn de 
drukkerij en uitgeverij B.; 

Handhaaft den aanslag voor zooverre deze 
is opgelegd ter zake van appell antes gebouwd 
eigendom en daarbij behoorende erven waarin 
of waarop gevestigd zijn de dmkkerij en uit
geverij B ."; 

0. dat de Burgemeester in cassatie heeft 
aangevoerd : 

S., althans v. t. der artt. 277, sub b, en 280 
der Gemeentewet, en van de artt. 1, 3, 5 en 7 
sub 5, der Verordening op de heffing eener 
Wegenbelasting, door de beslissing van den 
Raad der gemeente Voorhout te vernietigen 
en den aanslag gedeeltelijk te vernietigen, 
zulks niettegenstaande: 

a. de onderhavige drukkerij en uitgeverij 
slechts een gedeel te vormen van het gebouw 
of wel de inrichting der A., zoodat art. 7, sub 
5 der betreffende heffingsve1·ordening in casu 
niet toepasselijk is, omdat deze bepaling all een 
vrijstell ing verschaft voor perceelen, uitslui
tend dienende a ls inrichting van onderwijs, of 
als bewaar- of gymnastiek-onderwijs, en der
halve de inrichting in haar geheel en uitslui
tend dienen moet a ls inrichting van onderwijs, 
of a ls bewaarschool of gymnastiekschool. 

De drukkerij en uitgeverij bevinden zich in 
den Zuid-0ostelijken vleugel van de inrichting 
en zijn niet op een andere wij ze van het ge
bouwen-complex gescheiden dan de over ige 
vleugels . De toegang tot de drukkerij en uit-

geverij vanuit het andere gedeelte is eenvoudig 
te bewerkstelligen door het openen van een 
deur, geheel gelijk aan de wijze van toegang 
tot de andere onderafdeelingen; 

b. het geheele gebouw - waaronder ook de, 
drukkerij en uitgeverij - kadastraal in één 
perceel opgenomen is, n .l. in perceel : Sectie 
A, n° . 1160 der gemeente Voorhout, en art. 7 
der heffingsverordening op de wegenbelasti ng 
van Voorhout onder n°. 5 een vrijstellings
mogelijkheid schept voor perceelen, doch niet 
voor perceelsgedeel ten; 

c. nu de drukkerij en uitgeverij niet afzon
derlijk op het kadaster één perceel uitmaken,. 
doch een onderdeel uitmaken van een gebou
wen-complex, deze objecten niet afzonderlijk 
in de wegenbelasting kunnen worden aange
slagen , daar de belastbare opbrengst, als om
schreven in het eerste lid van art. 5 van de 
aangehaalde verordening ontbreekt, en het 
tweede lid van dit arti kel in casu niet kan 
worden toegepast; in dit licht bezien is de 
uitspraak van den R aad van Beroep niet uit
voerbaar, en - daar het nooit de bedoeling 
van een wettelijke bepaling kan zijn om een 
uitspraak te verkrijgen, welke niet uitvoer
baar is - als zoodan ig in strijd met de wet; 

0. wat betreft de onderdeelen a en b valll 
het middel: 

dat, wanneer art. 7 der voormelde V eror
dening van de belasting vrijstelt een aantal 
tot bepaalde doeleinden dienende perceelen, 
onder perceelen niet anders is te verstaan dan 
datgene, wegens hetwelk ingevolge art. 1 de 
belasting geheven wordt, dat zijn: de gebouw
de en ongebouwde eigendommen; 

dat wijders ingevolge art. 1 ieder gebouwd 
eigendom een afzonderlijk object van belas
t ingheff ing is, ten opzichte waarvan afzonder
lijk behoort te worden nagegaan, of voldaan 
is aan de in art. 1 voor belastbaarheid ge
stelde voorwaarden en of daarvoor geldt een 
der in art. 7 gegeven vrijstellingen van be-· 
lasting; 

dat het middel, voor wover het mocht uit
gaan van een andere opva tting der Veror
dening, ongegrond is ; 

dat de Raad van Beroep ten deze heeft aan
genomen , dat de opgelegde aanslag betreft; 
twee gebouwde eigendommen, eenerzijds de 
nijverheidsschool en anderzijds de drukkerij en 
uitgeverij, op grond dat dit laatste gebouwde 
eigendom kadastraal is gesplitst van a lle an-

1 dere gebouwen, zich aan het uiteinde van het 
complex van gebouwen bevindt en d-0or vie1· 
flinke muren daarvan is gescheiden; 

dat in het middel wordt aangevoerd , dat het 
geheele gebouw - waaronder ook de drukkerij 
en uitgeverij - kadastraal in één perceel is 
opgenomen en niet op andere wijze gescheiden 
is van het gebouwen-complex dan de andere 
vleugels, namelijk door een toegangsdeur, doch 
daarmee tevergeefs wordt opgekomen tegen 
hetgeen de R aad van Beroep op dit stuk fe i
telijk en in cassatie onaantastbaar heeft vast-· 
gesteld; 

dat deze onderdeelen van het middel dus. 
niet tot cassatie kunnen leiden; 

0. dat ook de in onderdeel c vervatte stel
ling ongegrond is, daar de bepaling van art. 
5 der Verordening, d at, indien voor een eigen
dom de belastbare opbrengst niet in den ka-
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dastralen legger is aangewezen, zij van ge
meentewege geschat moet worden, meebrengt, 
dat, indien geschil ontstaat over de schatting 
van de opbrengst van een dergelijk eigendom, 
belanghebbende zich tot den Gemeenteraad en 
in hooger beroep tot den R aad van Beroep 
kan wenden met een betwisting van de juist
h eid dier schatting, terwijl, indien schatting 
van gemeentewege niet heeft plaats gehad, die 
schatting alsnog door den Raad van Beroep 
zal kunnen geschieden; 

0. ambtshalve : 
dat de R aad van Beroep den aanslag heeft 

gehandhaafd voor wover die is opgelegd ter 
zake van het gebouwd eigendom en daarbij 
behoorende erven, waarin of waarop gevestigd 
zijn de drukkerij en uitgeverij B., doch heeft 
nagelaten uit te maken, hoe groot de belast
bare opbrengst was van dat gebouwd eigendom 
m et bijbehoorende erven; 

dat, nu de Raad op dit punt geen beslissing 
heeft gegeven, uit de uitspraak niet kan wor
d en afgeleid, tot welk bedrag de aanslag is 
gehandhaafd en tot welk bedrag hij is vernie
tigd, zoodat die uitspraak het geschil van par
tijen niet heeft beslist en de Raad art. 16 der 
W et van 19 D ec. 1914, S. 564, heeft geschon
den; 

Vernietigt de uitspraak van den R aad van 
B eroep voor de Directe Belastingen te L e iden ; 

Verwijst het geding naar dien Raad ter ver
dere behandel ing en beslissing van de zaak in 
voltallige vergadering, met inachtneming van 
di t arrest. (W.) 

25 April 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet artt. 4 en 10.) 

H of: Bij het merk van Batschari, zoowel 
wanneer het zonder kleuren, zooal s het is 
ingeschreven wordt gebruikt als wanneer 
het in de kleuren, waarin het thans in den 
handel is gebracht, wordt gebezigd, springt 
voornamelijk het woord "Orienta" in het 
oog, terwijl de moskee meer als achter
grond dienst doet. Echter, wanneer Bat
schari eene andere kleurencombinatie op 
dat merk toepast, waartoe zij volkomen 
bevoegd is, kan zij daardoor aan die mos
kee een geheel ander veel meer naar voren 
tredend karakter geven. Daarom moet wor
den aangenomen, dat de moskee op beide 
merken een der hoofdvoorstellingen u it
maakt en het merk van Batschari derhalve 
naast dat van geïntimeerde verwarrend bij 
het publiek kan werken. 

Hooge Raad: H et Hof heeft, bij de ver
gelijking der beide merken, het merk van 
Batschari geenszins anders beschouwd dan 
het was ingeschreven, maar juist, omdat 
de inschrijving, woals deze was geschied, 
een gebruik mogelijk maakte, waardoor dit 
merk in hoofdzaak met dat van Turmac 
overeenstemde, vrees voor verwarring bij 
het publiek aangenomen. De omstandig
heid, dat Batschari thans het m erk op 
eene andere, geen verwarring opleverende, 
wijze gebruikt staat aan 's Hofs beslissing 
niet in den weg. H et blijkt niet, dat het 
Hof het oog zou hebben gehad op -een 
kleurencombinatie, gelijk aan die, welke 
Turmac bezigt. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De N. V. A. Batschari's Sigarettenfabriek, 

gevestigd te 's-Gravenhage, (adv. Mr. F. M. 
Westerouen van Meeteren) ; 

dat de requestrante bij deze beroep in cas
satie instelt tegen de beschikking door het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage, Tweede Kamer, 
op 18 J anuari 1935 gegeven op het verwek
schrift van requestrante als appellante en de 
N. V. Turmac Turkish Macedonian Tobacco 
Company, gevestigd te Amsterdam, als geïn
timeerde, - van welke beschikking expeditie 
hierbij wordt overgelegd - en daartoe het 
volgende aanvoert: 

D e gerequestreerde, N. V. Turmac Turkish 
Macedonian Tobacco Company, gevestigd te 
Amsterdam, heeft conform art. 10 Merkenwet 
nietigverklaring verwcht_ van de ten verzoeke 
van requestrante verrichte inschrijving n°. 
65796 d.d. 21 December 1933 bij het Bureau 
van den lndustrieelen Eigendom te 's-Graven
hage, op grond van overeenstemming in hoofd
zaak van het aldus ingeschreven merk met het 
merk, dat ten verzoeke van gerequestreerde 
op 19 J anuari 1928 bij hetzelfde bureau onder 
n °. 55227 ingeschreven is. 

V ast staat, dat het merk van gerequestreerde 
is een beeldmerk, waarin twee hoofdvoorstel
lingen voorkomen, namelijk in de eerste plaats 
het in eigenaardig lettertype gedrukte woord 
"Turmac" en in de tweede plaats daarboven 
de afbeelding van een moskee, terwijl het 
merk van requestrante, ev-eneens een beeld
merk, bestaat uit een moskee tegen een ach
tergrond van bladen onder welke moskee en 
gedeeltelijk daarover heen in groote schrijf
letters het woord " Orienta" en in kleiner let
tertype "cigarettes", terwijl daaronder zich 
weer het bovenstuk van een moskee bevindt 
waarover heen de woorden "ta Orienta Orie". 

H et Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft in 
zijn beschikking, waarvan cassatie, aangeno
men, dat tusschen de beide genoemde merken 
overeenstemming in hoofdzaak bestaat, welke 
beslissing het Hof doet steunen op het oor
deel, dat op beide merken een moskee voor
komt, en dat die moskee zoowel van het merk 
van requestrante als van dat van gereques
treerde een der_ hoofdvoorstellingen uitmaakt. 
In de zesde overweging der beschikking geeft 
het Hof evenwel aan requestrante toe, dat bij 
haar merk, zoowel wanneer het zonder kleu
ren, woals het is ingeschreven wordt gebr uikt, 
a ls wanneer het in de kleuren, waarin zij het 
thans in den handel bezigt, wordt gebezigd 
voornamelijk het woord "Orienta" in het oog 
springt en de moskee meer als achtergrond 
dienst doet. H et Hof is derhalve klaarblijke
lijk van oordeel, dat bij het ingeschreven merk 
(evenals bij het merk, .dat requestrante thans 
feitelijk gebruikt) de moskee niet een der 
hoofdvoorstellingen vormt. Dit zou volgens 
het Hof echter wèl het geval zijn wanneer 
requestrante een andere kleurencombinatie op 
het m erk zou toepassen, waardoor zij aan de 
moskee een geheel ander, veel m eer naar 
voren tredend, karakter wude kunnen geven. 

H et Hof heeft derhalve in strijd met artt. 
10, 12 en 12bis Merkenwet de overeenstem
ming in hoofdzaak beoordeeld niet, althans 
niet alléén, door het merk van gerequestreerde 
te vergelijken met het merk zooals dat ten 
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name van requestrante is ingeschreven {in 
welk geval, naar uit 's Hofs zesde o·, e rweging 
blijkt, overnenstemming in hoofdzaak door het 
Hof niet zoude zijn aangenomen) maar door 
het merk van gerequestreerde te vergelijken 
met een merk, dat zóó noch ten name van 
requestrante is ingeschreven noch door haar 
in feite wordt gebruikt. 

Bij beschikking van 11 September 1914 (W. 
9765) heeft de H. R. besli st, dat het Gerechts
hof ingevolge de artt. 10, 12 en 12bis der Mer
kenwet in hooger beroep te onderweken heeft 
of het merk in zijn geheel, zooals het is inge
schreven, in hoofdzaak met eens anders merk 
overeenstemt. H et Gerechtshof heeft dit in zijn 
beschikking waarvan cassatie ten onrechte uit 
het oog verloren. 

Voorts is onjuist, immers in strijd met a rt. 
3 Merkenwet, i. v. m. art. 1401 B. W. en ar t. 
48 Rv., 's H ofs meening, dat requestrante 
"volkomen bevoegd" zoude zijn het te haren 
name ingeschreven merk - gesteld, dat dit, 
zooals het is ingeschreven, met het merk van 
gerequestreerde géén overeenstemming in 
hoofdzaak vertoont, dus ingeschreven blijft -
te gaan gebruiken onder toepassing van een 
wodanige kl eurencombinatie, dat het merk 
daardoor wèl verwarring met het merk van 
gerequestreerde zoude kunnen stichten. Deze 
bevoegdheid komt requestrante stellig niet toe, 
ook niet a ls de bestaande inschrijving van haar 
merk geh andhaafd blijft. Immers, indien re
questrante op de doos jes, ,~aarop haar merk 
is aangebracht, de kleurencombinatie van ge
requestrnerde's doosjes ging nabootsen, zou zij 
zich daardoor schuldi g maken aan een on
rechtmatige daad. De vrees voor een derge
lijk "gebruik" van het ingeschreven merk 
{lees: voor een dergelijk gebruik van een 
a nder, niet ingeschreven merk), die aan 
's Hofs besli ss ing ten grondslag li gt, is dus 
ongefundeerd en ook op dien grond zal 's Hofs 
beschikking niet in stand kunnen blijven. 

W eshalve requestrante Uwen Raad eerbiedig 
verzoekt terzake van schend ing en verkeerde 
toepassing van de artt. 10, 12 en 12bis der 
Merkenwet en/of art. 3 der gemelde Wet in 
verband met a rt. 1401 B. W . en art. 48 Rv. 
de beschikking, waarvan cassatieberoep, te 
vernietigen, met zoodanige verdere besli ssing 
a ls de H. R . zal vermeenen te behooren,. 

Geeft eerbied ig te kennen: 
de N. V. Turmac Turkish M acedonian To

bacco Company, gevestigd en kantoorhouden
de te Amsterdam, {adv. Mr. B. Spier); 

dat de N. V. A . Batschari's Sigaretten
fabriek, verder gemaksh alve aan te duiden 
a ls "Batschari", gevestigd en kantoorhouden
de te 's-Grav<mhage, beroep in cassatie heeft 
ingesteld tegen de beschikking van het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage, dd . 18 J a n. 1935. 

In haar request tegen deze be chikking 
voert B atschari aan, dat tusschen partijen 
vast staat dat het merk " Turmac" is een 
beeldmerk, waarin twee hoofdvoorstellingen 
voorkomen n.l. het woord " Turmac" in een 
e igenaardig let tertype en daarboven de af
beelding van een moskee, terwijl het merk van 
Batschari, eveneens een beeldmerk, bestaat 
uit een moskee tegen een achtergrond van 
bladen, onder welke moskee en gedeeltelijk 
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daarvoor heen in groote schrijfletters het woord 
,,Orienta" en in kleiner lettertype "cigaret
tes", terwijl daaronder zich weer het boven
stuk van een moskee bevindt, waarover heen 
de woorden "Orienta Orie". 

Volgens Batschari heeft het Gerech tshof 
zijne beslissing, da t tusschen beide merken 
overeenstemming in hoofdzaak bestaat, doen 
steunen op het oordeel , dat op heif!e merken 
een moskee voorkomt en dat die moskee zoo
wel van het merk van Batschari als dat van 
Turm ac één der hoofdvoorstellingen vormt, 
ofschoon het Hof in de zesde overweging der 
beschikking aan Batschari toegeeft, dat in 
haar merk, zooals het ingeschreven is {da t is 
zonder kleuren) en woals het gebruikt wordt 
{dat is in de kleuren die in het merk voor
komen) , voornamelijk het woord " Orienta" 
in het oog springt en de moskee meer als ach
tergrond di enst doet. 

Batschari concludeert hieruit, dat het Hof 
hiermede als zijn oordeel geeft, dat de moskee 
noch bij het ingeschreven merk van B atschari, 
noch bij het merk van B atscha ri , zooals het 
wordt gebruikt, een der hoofdvoorstelli ngen 
vormt. Dit zou volgens het Hof wel het geval 
zijn a ls Batschar i een andere kleurencombi
natie w u gebruiken, waartoe zij bevoegd is, 
waardoor aan de moskee een ander , veel meer 
naar voren tredend karakter zou worden ge
geven. 

Batschari is op grond van het vorenstaande 
van meening, dat het Hof in strijd met de 
artt. 10, 12 en 12bis van de Merkenwet de 
overeenstemming in hoofdzaak beoordeelt, 
niet, a l thans niet a lleen, door het merk van 
Turmac te vergelijken met dit merk, zooals 
het ten name van B atschari is ingeschreven, 
in welk geval het Hof geen overeenstemming 
in hoofdzaak zou aannemen, maar door het 
merk van Turmac te vergelijken met een 
merk, dat zóó noch ten name van Batschari 
is ingeschreven, noch door haai· in feite wordt 
gebruikt. 

Vol gens Batschari wu het H of in de eerste 
pl aats de beschikking van Uwen R aad van 
11 September 1914 {W. 9765) uit het oog 
hebben verloren. 

H et wil Turmac voorkomen, dat het Hof 
deze beschikking niet uit het oog heeft ver
loren . Immers het betrof hier een geheel an
der geval. De in chrijving onder één nummer 
was door het Hof opgevat als een inschrijving 
van twee afwnderl ijke merken, terwijl Uwe 
Raad besli ste, da t ieder merk onder één num
mer wordt ingeschreven en het ingeschrevene 
dus als één merk moest worden beschouwd en 
niet als twee merken. Weliswaar voegde Uwe 
Raad hieraan toe, dat te onderweken is of dit 
merk in zijn geheel , zooals het is ingeschre
ven, overeenstemde met het andere merk, doch 
deze toevoeging was slechts het noodwendig 
gevolg van de stelli ng, dat hier niet van twee 
merken, doch slechts van één merk sprake 
was, terwij l het Hof dus slechts een gedeelte 
van dit eene merk had vergeleken. 

In deze beschi kking is dus wèl te lezen, dat 
bij de vergelij king der merken het ingeschre
vene in zijn _gebeel dient te worden beschouwd, 
doch allerminst dat bij de beschouwing van dit 
merk a ls geheel , zooals het werd ingeschreven, 
geen reken ing zou mogen worden gehouden 

13 
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met kleuren, waarin het merk zou kunnen 
worden gebezigd. 

Turmac's verweer tegen het beroep in cas
satie is allereerst, dat het Hof feitelijk heeft 
uitgemaakt, dat de moskee op beide merken 
een der hoofdvoorstellingen uitmaakt en het 
merk van Bat chari derhalve naast dat van 
Turmac verwarrend kan werken. Deze feite
lijke beslissing is volgens Turmac niet voor 
cassatie vatbaar. 

Batschari acht ten slotte onjuist, immers in 
strijd met art. 3 der Merkenwet, in verband 
met art. 1401 B. W. en art. 48 Rv., dat zij 
volkomen bevoegd wu zijn het ingeschreven 
merk te gaan gebruiken in zoodanige kleuren
combinatie, dat de Moskee daardoor een veel 
meer naar voren tredend karakter zou worden 
gegeven. 

Zij ziet echter voorbij, dat art. 4 le lid der 
Merkenwet inschrijving van een merk in be
paalde kleuren toelaat, indien de inzender de 
kleur a ls onderscheidend kenmerk wenscht. 

Batschari heeft van dit artikel geen gebruik 
gemaakt en deponeerde het merk in zwart en 
wit. Uit een dergelijk depót vloeit voort, dat 
uitvoering van het merk in andere kleuren 
daardoor wordt gedekt (zie Drucker le druk 
pagina 59) . 

Uit de indeeling van het merk van Batschari 
nu is naar 's Hofs oordeel gebleken, dat uit
voering in bepaalde kleurencombinaties wel 
degelijk overeenstemming in hoofdzaak en ver
warring bij het publiek ten gevolg heeft. 

Daarom besliste het Hof dan ook volkomen 
terecht, dat de in chrijving in zwart en wit 
eenmaal perfect zijnde, Batschari het recht 
zou hebben de gewraakte kleurencombinaties 
toe te passen. 

Weshalve Turmac Uwen Raad eerbiedig 
verzoekt het cassatieberoep te verwerpen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

0. dat bij de bestreden beschikking het Hof 
heeft geoordeeld, dat de Moskee op de merken 
zoowcl van verzoekster (Batschari) als van de 
tegenpartij (Turmac) een der hoofdvoorstel--
1 ingen uitmaakt en dat hierdoor het merk van 
Batschari naast dat van Turmac bij het pu
bliek verwarrend kan werken, zij het ook 
alleen dan, wanneer eerstgenoemde een zekere 
kleuren-combinatie op het merk toepast; 

0. dat ten aanzien van geen van beide mer
ken is beweerd, . dat de inzenders overeenkom
stig art. 4 der 1erkenwet de kleur van het 
merk als onderscheidend kenmerk hebben ge
wenscht en dat derhalve moet worden aange
nomen, dat dit niet het geval is geweest; 

0. dat het derhalve aan Batschari vrijstaat 
bij gebruik van het te haren behoeve inge
schreven merk de kleurencombinatie toe te 
passen, welke naar 's Hofs oordeel bij het pu
bl iek de bovenbedoelde verwanende werking 
kan te weeg brengen; 

0. dat onder deze omstandigheden, 's Hofs 
oordeel, dat overigens van feitelijken aard en 
dus in cassatie onaantastbaar is, zijne bekrach
tiging van de beslissing der Rechtbank, waar
bij de inschrijving van Batschari's merk is 
nietig verklaard, rechtvaard igt; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. betreffende het middel van cassatie: 
dat het Hof, na te hebben gegeven de in 

het verzoekschrift letterlijk weergegeven be
schrijving der beide merken, heeft ove1·wogen: 
,,dat aan appellante kan worden toegegeven, 
dat bij haar merk, zoowel wanneer het zonder 
kleuren, zooals het is ingeschreven wordt ge
bruikt, als wanneer het in de kleuren, waarin 
zij het thans in den handel bezigt, wordt ge
bezigd, voornamelijk het woord "0rienta" in 
het oog springt en de moskee meer als ach
tergrond dienst doet, doch het Hof van oor
deel is, dat, wanneer appellante een andere 
kleurencombinatie op dat merk toepast, waar
toe zij volkomen bevoegd is, zij daardoor ge
l ijk dan ook geïntimeerde door een door haar 
daarvoor vervaardigde teekening heeft duide
lijk gemaakt, aan die moskee een geheel ander 
veel meer naar voren tredend karakter kan 
geven; 

"dat daarom moet worden aangenomen dat 
de moskee op beide merken een der hoofd
voorstellingen uitmaakt, en het merk van 
appellante derhalve naast dat van geïntimeer
de verwarrend bij het publiek kan werken;" 

dat hieruit volgt, dat het Hof bij de ver
gelijking der beide merken het me,·k van re
questrante geenszins heeft beschouwd anders 
dan het was ingeschreven, m aar juist, omdat 
de inschrijving, zooals deze was geschied, een 
gebruik mogelijk maakte, waardoor dit merk 
in hoofdzaak met dat van gerequestreerde 
overeenstemde, vrees voor verwarring bij het 
publiek heeft aangenomen, zoodat het middel 
in zoover feitel ijken grond lag mist; 

dat voorts de omstandigheid, dat reques
traute op dit oogenblik het merk op eene 
andere, geen verwarring opleverende wijze ge
bruikt, 's Hofs beslissing niet in den weg 
staat; 

dat ten slotte de grief, dat het Hof bij zijn 
beslissing het voorschrift van art. 1401 B. W. 
zou hebben voorbijgezien, feitelijken grond
slag mist, reeds hierom, omdat niet blijkt, dat 
het Hof het oog zou hebben gehad op een 
kleurencombinatie, gelijk aan die, welke ge
requestreerde bezigt; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verw.erpt het beroep. (N. J.) 

26 April 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Auteurswet art. 1 , 10, 13). 

Philips, stellende dat verweerder arma
turen heeft vervaardigd van gelijken vorm, 
als door een ingenieur in 1927 in haar 
dienst ontworpen, vordert schadevergoe
ding wegens inbreuk door verweerder op 
haar auteursrecht op bedoeld model, en 
wegens inbreuk op de zorgvuldigheid, wel
ke hem in het maatschappelijk verkeer 
betaamde tegenover haar goed en belang. 
Verweerder betoogt, dat reeds vóór 1927 
dergelijke modellen in den handel waren. 

H. R.: aar 's Hofs feitelijke beslissing 
is het verschil tusschen Philips' armatuur 
en de oudere modellen te gering om die 
armatuur te kunnen beschouwen als een 
oorspronkelijk werk. In de aangehaalde 
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wetsartikelen is geen steun te vinden voor 
de stelling, dat elk model in het verkeer 
a ls een oorspronkelijk werk moet gelden, 
indien het m aar eenigermate afwijkt van 
bestaande modell en. Het ontbreken van 
oorspronkelijkheid staat dus in den weg 
aan het beroep op auteursrecht, terwijl 
de vraag, of een wèl oorspronkel ijk model 

· bescherming tegen navolging kan ontlee
nen aan .normen van m aatschappelijke be
tamelijkheid (in verband te beschouwen 
met de internationale regeling, die de be
scherming van bedrijfsmodell en ten doel 
heeft) in casu geen belang heeft. 

De N . V . Philips' Gloeil ampenfabrieken, te 
Eindhoven, eischeres tot cassatie van een op 6 
Juni 1934 door het Hof te Arnhem gewezen 
arrest, adv. Mr. F. l\I . Westerouen van M ee
teren, gepleit Mr. B . M. Telders, 

tegen: 
Tj . R avensberg, fabrikant, te Deventer, ver
weerder , a dv. J\!Ir. W. Francken. 

Proc.-Gen. Besier nam de volgende con
clusie: 

P ost alia (zie voor de feiten en het middel 
het arrest) : 

M et het middel kan ik niet medegaan en 
wel om twee redenen. 

De eerste reden is, dat ik niet kan toegeven, 
dat hier te lande reclitens sprake zou kunnen 
zijn van wat in het midtlel wordt genoemd 
" de door het Hof besproken reflexwerk ing 
van de voormelde Haagsche Schikking", a l 
wordt door het Hof op die beweerde "reflex
werking" in het geheel niet in gegaan, het
geen ik mijnerzijds dan ook voornamelijk doe, 
omdat het grootste deel van het namens Phi-
1 ips gehouden pleidooi hieraan gewijd was. 
Deze reflexwerking zou hier in bestaan, da t 
door de goedkeuring bij de wet van de Haag
sche Schikking, waarin sprake is van den e i
gendom onder meer van modellen van nijver
heid en van de daaraan te verleenen bescher
ming, in beginsel die geestelij ke eigendom ook 
hier te lande is erkend en de eerbiedig ing 
hiervan een maatschappel ijke norm is gewor
den, de inbreuk waarop een onrechtmatige 
daad in den zin van art. 1401 B. W. is. 

I k kan di t hierom niet toegeven, omdat 
m. i. te recht reeds de Rb. in haar vonnis van 
oordeel is geweest, da t d ie Schikking slechts 
de wijze aangeeft, waarop een eventueele be
scherming in de verdragsluitende landen kan 
worden tot stand gebracht. De Haagsche 
Schikking toch is slechts een aanhangsel van 
het Unieverdrag van P arij s van 20 Maart 
1883 tot bescherming van den Industri eelen 
Eigendom (laatstelijk herzien tegelijk met de 
totstandkoming der Haagsche Schikki ng en in 
zijn nieuwe vorm te gel ij k met deze goedge
keurd en afgekondigd), art. 15 waarvan zu lke 
schikkingen mogelijk maakt, terwijl omge
keerd de H aagsche Schikking een paar malen 
naar dat a lgemeen Verdrag verwijst. Art. 2 
van dit Verdrag nu stelt reeds als beginsel 
voorop, dat de onderdanen van elk der ver
dragsluitende landen in alle andere landen der 
Unie voor wat betreft de bescherming van den 
industr ieelen e igendom de voordeelen zullen 

gen ieten, welke de onderscheiden wetten aan 
de nationalen toekennen of zullen toekennen. 
In overeenstemming hiermede bepaalt art. 1 . 
der H aagsche Sch ikki ng, dat de onderdanen 
der verdragsluitende landen . ..... in al de 
andere verdragslui tende landen zich de be
scherming o. a. van hunne r(lodellen van nij
verheid kunnen verzekeren door middel van 
een internationaal depot, verricht bij het In
ternationaal Bureau voor den industri elen 
eigendom te Bern. Wat die bescherming in
houdt, vindt men dan in art. 4, dat niet al
leen bepaalt, dat hij die een internationaal 
depot van een model van nijverheid verricht, 
behoudens tegenbewijs a ls e igenaar van h et 
werk beschouwd zal worden, doch ook, dat het 
internationaal depot in elk der verdragsl uiten
de landen als depot dezelfde kracht zal heb
ben, alsof de modellen er rechtstreeks waren 
gedeponee1·d. In een land als ederland nu , 
dat zelf geen depot van nijverheidsmodell en 
kent, beteekent dit, dat hier het internatio
naal depot geen kracht heeft en dus die be
scherming niet bestaat, 1·echtstreeks niet, doch 
evenmin langs den omweg van art. 1401 
B. W. 

De juistheid van deze stelling blijkt nog uit 
de geschiedenis der wet van 15 Maart 1928 
(S. 64), waarbij de Schikking i goedgekeurd. 
Op de vraag bij het Voorloopi g V ersl ag der 
Commiss ie van R apporteurs ui t de TweP,de 
K amer gedaan, of h are opvatting jui t was, 
dat het internationaal depot op zich zelf geen 
enkel rncht of bescherming gaf, doch a ll een 
in die landen wier wetgeving een bescher
ming van modellen kende, gelijke bescher
ming gaf a ls in geval van rechtstreeksch de
pot aldaar, en of dan binnenkort ook een voor
stel tot invoering van zoodan ige bescherming 
hier te lande te wachten was, antwoordde de 
Regeering bij hare Memorie van Antwoord, 
dat zulk een voorstel te zijner tijd zou kunnen 
worden tegemoet gezien en dat, ook zonder 
dit, de goedkeuring der Schikking zin had, 
daar een Tederlander, die een model in het 
buitenl and beschermd wilde hebben, zou kun
nen volstaan met het depot daarvan te Bern. 

Hier te lande bestaat thans deze bescher
ming nog niet, en wel noch voor buitenlan
ders, noch voor e igen onderdanen, zooals 
Philips. 

Ik heb misschien reeds te lang bij de be
weerde reflexwerking der Haagsche Schikking 
stilgestaan en komt thans tot de tweede reden, 
waarom ik met het m iddel niet kan mede
gaan en die meer verband houdt met het be
streden arrest. 

Te recht kon het H of beslissen, dat de be
scherming van de in den dienst van Philips 
ontworpen armatuur niet te pas kan komen, 
omdat naar zijn oordeel hier van een oor
spronkelijke schepping van Philips niet kan 
worden gesproken. 

De oorspronkelijkhei d der schepping zou 
voor de bescherm ing der nijverheidsmodellen 
- indien deze hier te la nde bestond - een 
vere ischte zijn en wel hetzij men in die be
scherming een uitvloeisel zou zien van de be
scherming, welke de Auteurswet verleent, ge
lijk Philips bij zij n eerste g rief in hooger be
roep te vergeefs beproefde en nu ook in zijn 
cassat iemiddel schijnt te doen, hetzij men die 
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be cherm ing zou trachten vast te knoopen aan 
de bescherming der octrooien in de Octrooi
wet, hetgeen mij in elk geval juister zou toe
chijnen, nu - gel ijk ik reeds opmerkte -

de H aagsche Schikking een aanhangsel is van 
het Verdrag van P arij s, waaruit ook de Oc
trooiwet is voortgevloeid. 

De Auteurswet stelt dit vereischte van oor
spro nkelijkhei d door de be cherm ing te ver
leenen aan d en " m aker" van het werk en 
dien$ rechtverkrijgenden. en ook op eenigsz ins 
verholen wijze door in art. 13 - het noemen • 
waarvan in het bestreden arrest ik dan ook 
niet a ls een schrijf- of tikfout beschouw - te 
spreken van een (aan den maker voorbehou
rlen) verveelvoudiging, ook als zij niet als 
een nieuw of oorspronkelijk werk moet worden 
aangemerh-t. De Octrooiwet stelt het vereisch
te uitdrukkelijk in haar art. 2. 

H et Hof nu heeft in overweging 3 van zijn 
arrest be list, dat Philip' armatuur-model 
niet a ls een nieuw, oorspronkelij k werk mag 
worden aangemerkt, ook niet ter wille van 
het geringe verschil van die armatuur met de 
,,eeds vroeger bekende modellen, in het bij 
zonder hier in bestaande, dat de grondvl.a kken 
der kegels bij die modellen niet, en bij de 
armatuur van Philips wel even groot zijn. 
Te vergeefs komt Philips bij het cas atiemid
del tegen deze besliss ing op: zij is een waar
deering van feirelijken aard en dus in cassatie 
onaantastbaar. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
en tot veroordeeling der eischere in de ko ten 
in cassatie gevallen. 

De Hooge R aad enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voor zoo

veel thans van belang blijkt: 
dat Philips bij inleidende dagvaarding, srel 

lende, onder meer, dat in 1927 in haar dienst 
een bij dagvaarding nader om chreven arma
tuu r voor verlicht ingsdoeleinden is ontworpen 
en R avensberg armaturen van gelijken vorm 
heeft vervaardigd en aan derden heeft ver
kocht en geleverd, uit dien hoofde een vorde
ring tegen hem aanhangig heeft gemaakt, 
teunende, onder meer, op inbreuk door Ra

vensberg op haar auteursrecht op bedoeld 
model en op inbreuk op de zorgvuldigheid, 
welke hem in het maatschappelijk verkeer be
taamde regenover haar goed en belang; 

dat Raven berg, erkennende in 1930 een aan
tal van zoodanige verlichtingsarmaturen, die 
hij betrokken had van de firma S . Reichs & 
Co., t,e hebben verkocht en geleve1·d, heeft 
aangevoerd, dat reeds vóór 1927 dergelijke 
modell en voor verlichtingsdoeleinden in den 
handel warnn; 

dat de Rb. te Zutphen bij vonnis van 20 
Oot. 1932 de vordering heeft ontzegd; 

dat in hooger beroep het Hof het ook toen 
door Phi l ips in de eerste plaats gedaan be
roep op aureursrecht heeft venvorpen op de 
volgende gronden: 

,,dat uit de overgelegde catalogus van S. 
R eichs & Co. van 1924 en prijscourant met bij 
behoorende afbeeldingen van 25 Oot. 1925 
blijh-t, wat door appell ante Ph ilips ook niet 
betwist word t, dat het bij de inleidende dag
vaard ing door Philips ten aanzien van haar 
bewusre ver! ichtingsarmatuur als hoofdbegin-

se] gesrelde, namelijk: een hol lichaam, opge
bouwd uit twee kegels, welke met hun grond
vlakken aaneensluiten, reeds destijds bekend 
was, rerwijl die verlichting armatuur van Phi
lips srellig niet oor wille van het geringe ver
schil met eerstbedoelde modellen, (in het bij 
zonder hier in bestaande dat de grondvlakken 
der beide kegels bij die modell en ui t 1924/ 
19 25 niet en bij de bewuste armatuur van 
Philips wèl even g root zijn), ingevolge art. 
13 der Aureurswet a ls een nieuw, oorspronke
lijk werk mag worden aangemerkt; 

dat derhalve reeds hierom aan Philips het 
door haar op grond van art. 10, sub 10, der 
Auteurswet ingeroep n auteursrecht voor be
doeld verlichtingsarmatuur niet toekomt"; 

dat Philips voorts heeft aangevoerd, dat 
Raven berg haar geesrel ij k e igendom zonder 
haar toesremming exploit.eerde, wat in strijd 
is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer 
betaamt, zooals erkend is door den ederland
schen wetgever, toen deze de Schikking van 
's-Gravenhage dd. 6 ov. 1925, betreffende 
het internationale depot van teekeningen of 
modellen van nijverheid, goedkeurde bij de 
wet van 15 Maart 1928, S. n°. 64; 

dat het Hof ook deze gr ief heeft verworpen, 
daaromtrent overwegend : 

"dat zooals u it het bij de bespreking van de 
gr ief sub I overwogene reeds volgt, naar 
's Hofs oordeel hier van een oorspronkelijke 
schepping van Philips niet kan worden ge
sproken, zoodat ook een bescherming daarvan 
niet te pas kan komen" ; 

dat op deze gronden het Hof het vonn is der 
Rb. heeft bekrachtigd; 

0. dat Philips tegen 's Hofs arrest het vol
gende middel van ca atie heeft voorgesteld: 

S. en/of v. t. der artt. 1401, 1402, 1403 
B. W. , 48 Rv., 1 , 10, 13 der Aureurswet 1912, 
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 21 van de 
Schikking van 's-Gravenhage van 6 Nov. 1925 
betreffende het internationaal depot van tee
keningen of modellen van Nijverheid, welke 
schikking is goedgekeurd door de Wet van 
15 Maart 1928, S. 64 en a fgekondigd bij 
K. B . van 6 Juni 1928, . 196, 

door t,e venverpen Philips' betoog, dat in de 
Haagsche Schikking van 6 ov. 1925, ook a l 
is deze in -ederland niet rechtstreeks op 
Philips toepasselijk, een maatschappelijke 
no1m is erkend, welke door art. 1401 B. W . 
ook aan Philips het genot van haren geeste
lijken eigendom (t.w. op het ten processe be
doelde model van nijverheid) verzekert, 

zulks op grond dat, zooals uit het bij de 
bespreking van de grief sub I (betreffende 
de toepasselijkheid van de Auteurswet) door 
het H of overwogene 1'0eds volgt, hier van een 
oorspronkelijke schepping van Phi li ps niet kan 
worden gesproken, zoodat ook een bescher
ming daarvan niet te pa kan komen, t,erwijl 
voorts uit wat in het geding is gesteld of ge
bleken, niet volgt dat partij Ravensberg ( ver
weerder in cassatie) zich aan eenige onrecht
matige daad t,e dezen aanzien tegenover Phi-
1 ips heeft schuldi g gemaakt, 

een en ander ren onrechte omdat de toe
passelijkheid en dus ook de door Philips be
toogde en door het H of besproken reflexwer
king van de voormelde Haagsche Schikking 
niet kan worden ontkend op den enkelen 



l ME I 1935 

g rond , dat het internationaal gedeponeerde 
model van nijverheid geen nieuw oorspronke
lijk werk of oorspronkelijke schepping is in 
den zin van art. 13 (lees 10) der Neder
] andsche Auteurswet, terwijl vaststaat, dat het 
ten processe bedoelde en door Philips te Bern 
gedeponeerde armatuur-model van de door 
het Hof vermelde andere modellen afwijkt, 
in het bijzonder hierdoor, dat de grondvlakken 
der beide kegels, waaruit het holle verlich
tingsl ichaam is opgebouwd, even groot zijn, 
hetgeen bij de andere modellen niet het geval 
was; 

0 . daaromtrent: 
dat naar 's Hofs beslissing het verschil tus

schen Philips' armatuur en de bedoelde oude
re modellen te gering is om die armatuu r te 
kunnen beschouwen als een oorspronkelijk 
werk; 

dat deze beslissing, die, voor zoover zij be
rust op de waardeering van het belang der 
verschilpunten, van zuiver feitelijken aard is, 
ook overigens niet in strijd komt met de in het 
middel aangehaalde wetsartikelen, in geen 
waarvan steun is te vinden voor de stelling, 
waarvan het middel uitgaat, dat elk model 
in het verkeer a ls een oorspronkelijk werk 
moet gelden, indien het maar eenigermate 
afwijkt van bestaande modellen; 

dat · dit ontbreken van oorspronkelijkheid 
niet alleen in den weg staat aan het beroep 
van Philips op Auteursrecht op haar model, 
maar tevens el k belang voor den afloop van 
dit geding ontneemt aan de vraag, of een -
wèl oorspronkelijk - model bescherming tegen 
navolging kan ontleenen aan normen van 
maatschappelijke betamelijkheid, en of dat 
in het bijzonder het geval is, nu Nederland 
is toegetreden tot een internationale regeling, 
die de bescherming van bedrijfsmodellen ten 
doel heeft, als beschermt, naar Philips niet 
meer betwist, die regeling dat model niet 
rechtstreeks; 

dat mitsdien het middel , dat aan het Hof 
verwijt niet in een beantwoording van deze 
vragen te zijn getreden, niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep ; 
V eroordeelt e ischeres in de kosten van het 

geding in cassatie (salaris f 350). 
(W.) 

1 Mei 1935. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Onteig.wet art. 40.) 

Het middel, hetwelk als grief aanvoert, 
dat de Rechtb. geen vergoeding heeft toe
gekend wegens het nadeel, geleden door 
de vaststelling der rooilijnen, berust op de 
onjuiste stelling, dat tengevolge van de 
onteigening bedoeld recht op schadever
goeding teniet zal gaan. Wel gaat ook de 
Rechtb. van deze stelling uit, maar zij 
heeft niettemin, door den desbetreffenden 
eisch tot schadevergoeding af te wijzen, 
eene juiste beslissing gegeven. (De Rechtb. 
had de ve1·goeding geweigerd op grond, 
dat de onteigende partij ruimschoots gele
genheid heeft gehad om bedoelde vergoe
ding te vorderen en zij het geheel aan 
zichzelf te wijten heeft, wanneer zij di t 
niet tijdig heeft gedaan, Red.). 

C. D. Star Numan, echtgenoote van 0. G. 
Heldring, directeur der H eldringgestichten te 
Zetten, wonende te Hemmen, c.s., eischers tot 
cassatie van een vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Arnhem, den llden Maart 1935 tusschen 
partijen gewezen, advocaat Jhr. Mr. W. M. 
de Brauw, gepleit door Jhr. Mr. L. H. de 
Brauw; 

tegen: 
den Burgemeester der Gemeente Valburg, 
zijnde thans Everard J uste Baron Lewe van 
Aduard, wonende te Zetten , als de gemeente 
Valburg vertegenwoordigend, verweerder , ad
vocaat Mr. A. F. Visser van IJzendoorn. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
Hiertegen voeren e ischers in cassatie als 

middel aan: ,,S. of v. t . van artt. 152 Grond
wet, 2, 37, 40, 41, 50 Onteigeningswet, 48 Rv., 
625 en 626 B . W., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Gemeentelijke verordening in zake aanwijzing 
van rooilijnen, vastgesteld in de openbare 
vergadering van den Gemeenteraad der Ge
meente Valburg van 30 September 1930, goed
gekeurd door Gedeputeerde Staten van Gel
derland bij besluit van 9 December 1930 en 
afgekondigd op 22 December 1930, art. 2 
van de bij raadsbeslui t van de Gemeente Val
burg d.d. 16 Juni 1930, n°. 261, vastgestel de 
verordening nopens het toekennen van namen 
aan de wegen (naamsverordening), artt. 2 en 
6 der Woningwet, zooals die luidt na de wij
zigingswet van 9 Juli 1931 S. 266, 3 en 5 
der Woningwet, zooals die luidde vóór be
doel de wijzigingswet. 

E ischers achten hun betoog ten onrech te en 
in strijd met de aangehaalde artikelen ver
worpen, A. daar het recht op schadevergoe
ding op grond van de verordening in zake 
aanwijzing van rooilijnen niet was vervallen, 
doordat eischers die sch adevergoeding nog 
n iet hebben gevorderd en eischers schadeloos 
moeten worden gesteld voor het verlies ten
gevolge van de onteigen ing van dat recht, 
waaraan niet afdoet, of zij ruimschoots ge
legenheid hebben gehad om die vergoed ing 
te vorderen en of zij het aan zich zelf te wij
ten hebben, wanneer zij dit niet t ij dig -
waarmede de Rechtbank blijkbaar bedoelt : 
vóór de onteigening - zouden hebben ge
daan; 

B. omdat 1. de eischers in cassatie de in 
art. 2 der Rooilijnverordening bedoelde ver
goed ing niet slechts dan zouden kunnen vor
deren, indien door hen eene bouwvergunning 
zou worden aangevraagd en deze ingevolge 
de Rooilijnverordening zou worden afgewezen; 

2. indien al zou moeten worden aangeno
men, dat e ischers in cassatie de in art. 2 der 
Rooilijnverordening bedoelde vergoeding slechts 
zouden kunnen vorderen, indien door hen een 
bouwvergunning zou worden aangevraagd en 
deze ingevolge de Rooilijnverordening zou 
worden afgewezen, de eischers in cassatie des
ondanks aan de Rooilijnverordening niet 
slechts eene "eventueele bevoegdheid" maar 
een recht ontleenden op schadevergoeding, 
waarvan de geldendmaking geheel en uitslui
tend van henzelf afhing, dat dit recht onher
rnepelijk zou ontstaan, wanneer zij eene bouw-
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vergunning zouden aanvragen, die immers 
niet verleend zou mogen worden, welk recht 
hun door de onteigening wordt ontnomen, en 
voor het verlies waarvan zij schadeloos ge
steld moeten worden, waaraan niet afdoet, 
indien e ischers nog geene bouwvergunning 
hadden aangevraagd en indien niet zou vast
staan, dat door hen eene bouwvergunning zou 
worden aangevraagd. 

De beslissing in deze zaak is, zooals ik reeds 
in den aanvang vermeldde, m. i. gelegen in 
de uitlegging te geven aan meergemeld art. 
2 der Rooilijnverordening. 

De Rechtbank geeft in haar vonnis twee wij
zen van uitlegging, de raadsman van ver
weerder heeft bij pleidooi aan den H. R. een 
derde voorgelegd. Volgens hem verstrekte in
lichtingen van den kant der Gemeente Val
burg zou het alleen de bedoeling geweest zijn 
bij de vaststelling van art. 2 een vergoeding 
te geven, indien een huis door een rooilijn 
wordt doorsneden, en dus b.v. na brand, niet 
kan worden herbouwd. 

Bij deze opvatting zou het recht op vergoe
ding van eischers, ook a l ware de onteigening 
niet gekomen, al heel weinig te beteekenen 
hebben. Ik twijfel er niet aan of zulks is dan 
ook de juiste lezing, maar ik meen, dat in 
cassatie deze uitlegging veilig ter zijde kan 
worden gesteld, daar van de gronden daarvan 
niets blijkt, en deze zeker niet te vinden zijn 
in de bewoordingen, waarin het artikel ver
vat is. 

Ik acht de wijzen van uitlegging der Recht
bank onjuist, en sta dus een vierde uitlegging 
van art. 2 voor, welke echter hierop neer
komt, dat het vonnis in cassatie niet vernie
tigd zal kunnen worden, omdat de Rechtbank 
terecht geen bedrag heeft toegewezen voor het 
gestelde verlies op vergoeding. 

Mijn opvatting is, dat, zoodra de Rooilijn
verordening in werking trad, er voor de eige
naars van de daarbij betrokken gronden, een 
waardeverminder ing van die perceelen in
trad, welke o. a. haar uitdrukking heeft moe
ten vinden in de waardeering dier goede1·en 
voor de Vermogensbelasting, voor de Grond
belasting e. d. , en zeker ook bij verkoop door 
die eigenaars. Een eventueele kooper der 
gronden, nadat de Rooilijnverordening haar 
werking deed gevoelen en waardoor dus ge
heele stukken niet meer voor bouwgrond in 
aanmerking konden komen, zal minder heb
ben willen betalen, dan een kooper voor die 
last het terre in kwam drukken. 

Daarvan uitgaande lees ik thans art. 2 der 
Rooilijnverordening, en kom dan tot de slot
som, dat die bepaling een recht op vergoeding 
heeft will en toekennen uitsluitend aan hen 
die eigenaars waren toen de rooilijnen werden 
vastgesteld, een recht, dat zij blijkens de ver
dere uitwerking in de verordening steed kun
nen uitoefenen, immers daar aan geen enkelen 
termijn gebonden wordt, een recht. dat zij 
zelfs na de onteigening kunnen geldend ma
ken, al geef ik, gezien de uitl egging van het 
gemeentebestuur hierboven vermeld, niet veel 
voor de beteekenis in geld uitgedrukt. 

Zoo opgevat is onjuist, zeker ten deele, de 
eerste grond tot verwerping van het beroep 
op dit recht, door de Rechtbank aangevoerd, 
wanneer men daaruit ten minste zou moeten 

afleiden, dat aan de Rechtbank een verval 
van het recht voor oogen staat wegens "stil
zitten". Mogelijk is echter ook, dat de Recht
bank een andere bedoeling heeft, en wil zeg
gen, dat het nog niet-uitoefenen van het recht, 
niet is een schade, geleden tengevolge der 
onteigening. In zoover dan schade vaststaat, 
hebben eischers dit dan aan zichzelven te 
wijten. 

De tweede uitlegging der Rechtbank, welke 
deze dan ook si echts "veronderstellend" 
geeft, acht ik volstrekt onjuist. Uit de veror
dening blijkt niets van het vereischte een 
bouwvergunning aan te vragen . Ik meen dat 
het niet noodig is daarover meer te zeggen. 
Eischers gronden ter toelichting van het mid
del zijn daaromtrent voldoende duidelijk. 

Mijn slotsom uit dit alles is dus, dat de 
Rechtbank terecht geen vergoeding heeft toe
gekend voor het recht ontleend aan art. 2 
der Rooilijnverordening, aangezien dit niet 
verloren is gegaan. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep en veroordeeling van eischers in de kos
ten dezer procedure. 

. De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voorrooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en het daaraan vooraf
gaand interlocutoir vonnis van 23 Augustus 
1934, waarnaar in eerstgenoemd vonnis wordt 
verwezen, blijkt: 

dat verweerder in cassatie, de Burgemeester 
van Valburg, in zijne hoedanigheid bij inlei
dende dagvaarding heeft gesteld: 

dat bij de wet van 15 Mei 1931, S. n°. 192, 
is verklaard, dat het algemeen nut de ont
eigening vordert van perceelen, noodig voor 
den aanleg en de verbetering van eenen nader 
aangegeven weg; 

dat bij Koninklijk Besluit van 9 Juni 1933 
n°. 26 is bepaald, dat zal worden onteigend 
een gedeelte, groot 0.12.56 ha van het perceel 
K adastraal bekend gemeente Zetten in Sectie 
B. als n°. 1031, bouwland, ter grootte van 
0.99.38 ha, gelijk dit gedeelte in ligging en 
omvang is aangewezen in de grondteekening 
onder n°. 3, zijnde partij Star Numan door 
het Koninklijk Besluit als eigenares van het 
te onteigenen perceel aangewezen; 

dat de onteigende bezwaar heeft gemaakt 
tegen de aangeboden schadeloosstelling en de 
Rechtbank bij haar voormeld interlocutoir 
vonnis drie deskundigen heeft benoemd om 
ter zake bericht uit te brengen; 

0. dat, nadat de deskundigen hun rapport 
hadden uitgebracht, de Rechtbank eindvonnis 
heeft gewezen, waaruit blijkt, dat de te ont
eigenen grond geheel is gelegen tusschen de 
beide rooilijnen, vastgesteld bij verordening 
van de Gemeente Valburg van 30 September 
1930, goedgekeurd door de Gedeputeerde Sta
ten van Gelderland bij besluit van 9 December 
1930 en afgekondigd op 22 December 1930, 
welke verordening ingevolge art. 9 in wer
king is getreden veertien dagen na hare af
kondiging; 

dat de Rechtbank de door de onteigende 
bestreden geldigheid der verordening heeft 
aangenomen en bes! ist, dat met het bestaan 
der op de verordenin~ berustende rooilijn, loo
pende over den onteigend wordenden grond, 
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bij de bepaling der schadeloosstelling reke
ning moet worden gehouden; 

dat de Rechtbank met de deskundigen van 
oordeel is, dat, ter berekening der waarde van 
het t,e ont.eigenen goed, dit verdeeld kan wor
den in een nader in het vonnis aangeduid 
parallelogram en een driehoek, van welk het 
parallelogram geen bouwterreinwaarde heeft, 
daar ter plaatse de rooi lijn de bebouwing zoo
ver naar acht.eren zou houden, dat er geen 
kans bestaat, dat stukje grond tegen bouwt.er
reinwaarde te verkoopen; dat echter de drie
hoek hooger geschat kan worden, daar dit ter
rein nog wel als voortu in bij een huis dienst 
kan doen; op welke gronden, nader in het 
vonnis uitgewerkt, de Rechtbank als schade
loosstelling voor het te onteigenen goed aan
neemt een bedrag van f 766.25 ; 

dat de onteigende nog afwnderlijk vergoe
ding heeft gevorderd voor de schade, die zij 
lijdt door de omstandigheid dat zij t,en gevolge 
van de onteigening de bevoegdheid verliest om 
als eigenaresse van het onteigende goed van 
de Gemeente Valburg de in art. 2 der Rooi
lijnverordening bedoelde vergoeding te vor
deren; 

dat de Verordening, na in art. 1 omtrent 
de vaststell ing der rooilijnen voor wegen en 
pleinen, als a ldaar weergegeven, eene voor
ziening te hebben getroffen, in art. 2 bepaalt: 

,,De e igenaar van een terrein, die uitslui
tend ingevolge de bij deze Verordening vast
gestelde rooilijnen daadwerkelijk wordt bena
deeld, heeft het recht op een billijke vergoe
ding der voor hem ten aanzien van dat terrein 
daaruit rechtstreeks voortvloeiende werkelijke 
schade"· 

dat v~rder in art. 4 der Verordening nog 
wordt bepaald, dat de schadevergoeding zoo 
mogelijk in overleg met den eigenaar zal wor
den vastgesteld, terwijl art. 6 voorziet in het 
geval , dat omtrent het bedrag der schade met 
den eigenaar van het terrein niet tot overeen
stemming is gekomen; 

dat de Rechtbank den voormelden eisch in 
zake de bovenomschreven vergoeding heeft 
afgewezen, overwegende, dat gedaagden ruim
schoots gelegenheid hebben gehad om de in 
art. 2 Rooi lijnverordening bedoelde vergoe
ding te vorderen en zij het geheel aan zich 
zelf hebben te wijten, wanneer zij dit niet 
t ijdi g zouden hebben gedaan; 

,,dat indien nu a l zou moeten worden aan
genomen dat gedaagden de in art. 2 Rooi-
1 ijnverordening bedoelde vergoeding slechts 
zouden kunnen vorderen, indien door hen een 
bouwvergunning wu worden aangevraagd en 
deze ingevolge de Rooilijnverordening wu 
worden afgewezen, het ver] ies van deze be
voegdheid in casu dan toch niet kan worden 
vergoed, nu n iet is gebleken dat gedaagden 
een zoodanige vergunning hebben aangevraagd 
en geenszins vaststaat dat, als dit perceelsge
dee\t,e niet onteigend werd, door hen een 
bouwvergunning wu worden aangevraagd, zoo
dat bij de voo1-melde opvatting van art. 2 
Rooilijnverordening slechts sprake is van het 
ver\ ies van een eventueele bevoegdheid, dus 
van een mogelij ke schade, die aan gedaagden 
nu eenmaal niet kan worden vergoed ;" 

dat op deze gronden de Rechtbank het be
drag der schadeloosstelling heeft bepaald op 
f 766.25, met renten; 

0 . dat tegen deze ui tspraa k als middel van 
cassatie is aangevoerd: zie concl. Adv .-Gen. ; 

0. hieromtrent: 
dat de Verordening het recht op chadever

goeding toekent aan den e igenaar van een t.er
rein, die ingevolge de bij de Verordening 
vastgestelde rooilijnen daadwerkelijk wordt 
benadeeld, en over dezen eigenaar verder in 
de V erordening wordt gehandeld; 

dat reeds aanstonds bij het in werkingtreden 
der Verordening, ingevolge de vaststelling der 
rooilijnen, het goed van partij Star Numan in 
waarde verminderde en reeds toenmaals voor 
haar, als benadeelde eigenares, het recht op 
schadevergoeding geboren werd; 

dat dit recht eenmaal door haar verworven, 
voor haar blijft voortbestaan onafhankelijk 
van den overgang van het goed; 

dat immers de Verordening als gevolg van 
zoodanigen overgang noch het tenietgaan van 
het recht op schadeloosstelling, noch den over
gang van dat recht op den nieuwen eigenaar 
van het goed aanneemt, en de aard van het 
recht niet tot eene andere opvatting noopt; 

dat derhalve het middel berust op eene 
onjuist,e stell ing, namel ij k deze, dat tengevolge 
der onteigening het meergenoemd recht op 
schadevergoeding teniet zal gaan, en de Recht
bank wel is waar in hare overwegingen even
eens van deze stelling uitgaat, maar niettemin, 
door den desbetreffenden eisch tot schadever
goeding af t,e wijzen, eene juist,e beslissing 
heeft gegeven, zoodat het middel tevergeefs 
tegen de u itspraak opkomt; 

Verwerpt het beroep; (Salaris f 300, Red.) . 
( . J .) 

1 Mei 1935. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Zakelijke Bedrijfsbelasting in de gemeente 
Kerkrade.) 

Om te kunnen aannemen, dat een onder
neming in den zin van art. 282 Gemeente
wet een bedrijf binnen een bepaalde ge
meente uitoefent, is niet voldoende, dat zij 
binnen die gemeente werkzaamheden ver
richt, welke tot haar bedrijf behooren. 

Daarvoor gelden andere vereischten, na
melijk of wel dat de onderneming in die 
gemeente is gevestigd, of wel dat het be
treft een in de gemeente gevestigd zelf
standig, dat wil zeggen afgescheiden, on
derdeel van het bedrijf der onderneming, 
of dat deze a l daar bestendig de beschik
king heeft over onroerende goederen en 
die voor haar bedrijf aanwendt . 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Controleur der Gemeentebelastingen te K erk
rade tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de directe belastingen te Roer
mond, van 12 Oct. 1934, betreffende den aan 
de N. V. A. te Utrecht opgelegden aanslag in 
de zakelijke belasting op het bedrijf in de ge
meente K erkrade over het jaar 1933; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schrift,e\ijke conclusie van den 

A.-G. van Lier, strekkende tot vernietig ing 
van de bestreden uitspraak en tot handhaving 
van den opgelegden aanslag; 

0.dat ten behoeve van de gemeente Kerk-
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rade blijkens de desbetreffende Verordening 
eene zakelijke belasting op het bedrijf wordt 
geheven van de ondernemingen en inrichtin
gen, welke binnen de gemeente een bedrijf uit;. 
oefenen, anders dan in stations, en waarin ten 
minste gemiddeld tien arbeiders werkzaam 
zijn, die minder verdienen dan een bij A. m. 
v. B. vast te stellen bedrag; 

0. dat belanghebbende, na tevergeefs bij den 
Raad der gemeente Kerkrade bezwaar tegen 
den haar opgelegden aanslag in de voormelde 
belasting te hebben ingebracht, voor den Raad 
van Beroep heeft aangevoerd, dat van een 
zelfstandig bedrijf in Kerkrade geen sprake is, 
daar zij haar bedrijf slechts te Utrecht uit
oefent en door de wijze waarop zij als aan
neemster overal in den lande werken uitvoert, 
ter plaatse geen zelfstandige onderdeelen van 
haar bedrijf in het leven roept; 

0. dat de Raad van Beroep belanghebbende 
in het gelijk heeft gesteld en daarbij heeft 
overwogen: 

"dat de zetel van het bedrijf van appellante 
is gevestigd te Utrecht; dat zij gedurende 
meer dan acht jaren werkzaamheden, bestaan
de in den aanleg van de spoorlijn Schaesberg
Simpelveld welke spoorlijn voor een groot deel 
ligt op het grondgebied der gemeente Kerk
rade, heeft uitgeoefend in die gemeente; 

"dat appellante evenwel ontkent dat zij in 
die gemeente een bedrijf zou uitoefenen of een 
zelfstandig afgescheiden onderdeel wu· hebben 
van haar bedrijf te Utrecht gevestigd; 

"dat het bedrijf van appellante bestaat in 
het aanleggen van spoorwegen, welk bedl'ijf 
zij , voor wover zij daartoe opdracht krijgt over 
het geheele land uitoefent; 

,,dat de leid ing van dit bedrijf wordt uitge
oefend te Utrecht, waar appellante haar zetel 
heeft gevestigd; 

,,dat zij weliswaar te Kerkrade voor de uit
oefening van haar bedrijf een uitvoerder en 
ander personeel heeft aangesteld en ten be
hoeve van het uit te voeren werk aldaar een 
kantoor en magazijn en een werkplaats heeft 
ingericht, terwijl ook de administratie voor 
een deel al daa r wordt gevoerd, doch dat daar
uit nog niet kan worden afgeleid dat appel
lante aldaar een zelfstandig onderdeel van 
haar bedrijf heeft gevestigd, daar toch de lei
ding van het geheele bedrijf van appellante en 
ook van den aanleg van gemelden spoonveg 
van uit Utrecht wordt gevoerd en het te Kerk
rade verblijvend personeel niet gerechtigd was, 
behoudens op ondergeschikte en niet de leiding 
van het werk rakende punten, zelfstandig be
slissingen te nemen; 

,,dat uit de beantwoording van het in ont
vangst genomen aangiftebiljet door den uit;. 
voerder van het werk daarnm ook niet kan 
blijken, dat appell ante binnen de gemeente 
Kerkrade een bedrijf uitoefent, daar appel
lante ontkent gemelden uitvoerder daartoe te 
hebben gemachtigd en de beantwoording dezer 
vragen ook niet geacht kan worden binnen den 
hem aangewezen werkkring te liggen; 

,,dat ook uit de over ige namens het ge
meentebestuur aangevoerde fe iten en omstan
digheden niet kan worden afgeleid dat appel
lante binnen de gemeente Kerkrade een be
drijf uitoefent, zoodat de aanslag ten onrechte 
is opgelegd en moet worden vernietigd"; 

0. dat in cassatie is gesteld: 
S. of v. t. van art. 282 (oud art. 242e) en 

art. 301 (oud 265d) der Gemeentewet, van de 
artt. 1 en 13 der Verordening op de heffing 
van een Zakel ijke Belasting op het bedrij f in 
de gemeente Kerkrade, benevens van art. 16 
van de wet van 19 Dec. 1914, S. 564; 

dat namelijk in de uitspraak wordt gesteld, 
dat de N. V. A. te Utrecht in beroep is ge
komen tegen een beschikking van den Burge
meester der gemeente Kerkrade dd. 30 Juni 
1933, en daarop dan volgt: ,,Gelet op het ver
toogschrift van genoemden Burgemeester van 
den 22 Aug. 1933", terwijl noch het eene noch 
het andere stuk bestaat; 

dat hier blijkbaar wordt bedoeld eene be
sch ikking van den Gemeenteraad dd. 30 Juni 
1933 en het daarmede verband houdende ver
toogschrift van den Controleur der Gemeente
belastingen dd. 22 Aug. 1933; 

dat wijders het afschr ift van de uitspraak 
niet aan den in art. 16, laatste lid, der wet op 
de Raden van Beroep bedoelden ambtenaar 
werd verzonden doch aan den Burgemeester 
der Gemeente; 
en dat ten slotte de R aad van Beroep uit
spreekt, dat de N. V. A. geen bedrijf in de 
gemeente Kerkrade heeft uitgeoefend, terwijl 
in den zin van art. 282 der Gemeentewet een 
onderneming overal haar bedrij f uitoefent, 
waar zij bestendig onroerende goederen ter 
beschikking heeft en voor haar bedrijf aan
wendt, zooals in casu het geval is met een 
drietal woonhuizen, dienende tot woning van 
den Hoofduitvoerder, tot kantoor en magazijn 
voor het bedrijf der voornoemde N. V. en 
welke onroerende goederen met een daarbij 
opgerichte werkplaats reeds gedurende een 
achttal jaren voor het bedrijf werden aange
wend; 

dat derhalve de vraag of de door genoemde 
N. V. binnen de gemeente K erkrade verrichte 
werkzaamheden al dan niet zijn te beschouwen 
als de uitoefening van een zelfstandig onder-
deel van het te Utrecht gevestigde ......... be-
drijf hier gevoegelijk buiten beschouwing had 
kunnen blijven; 

0. hieromtrent: 
dat waar in de uitspraak wordt gesproken 

van een beschikking en het vertoogschrift van 
den Burgemeester der gemeente Kerkrade, 
kennelijk wordt bedoeld onderscheidenlijk de 
Raad en de Controleur der Gemeentebelastin
gen van die gemeente, en deze vergissing niet 
tot vernietiging der bestreden beslissing be
hoeft te leiden; 

dat ook de tweede grief faalt, vermits de 
requirant tot cassatie, die blijkbaar tijdig over 
het bedoelde afschrift de beschikking heeft 
verkregen, daarbij geen enkel belang heeft; 

dat om te kunnen aannemen, dat een onder
neming in .den zin van art. 282 der Gemeente
wet een bedrijf binnen een bepaalde gemeente 
uitoefent, niet voldoende is, dat zij binnen die 
gemeente werkzaamheden verricht, welke tot 
haar bedrijf behooren; 

dat daarvoor andere vere ischten gelden, na
melijk ofwel dat de onderneming in die ge
meente is gevestigd, ofwel dat het betreft een 
in de gemeente gevestigd zelfstandig, dat wil 
zeggen afgescheiden, onderdeel van het bedrijf 
der onderneming, of dat deze aldaar bestendig 
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de beschikking heeft over onroerende goederen 
en die voor haar bedrijf aanwendt; 

dat ten deze vaststaat, dat het hier betreft 
een aangenomen werk, waarvan de duur uiter
aard reeds te voren begrensd is, zij het tot een 
betrekkelijk lange periode, en in ieder geval 
van bestendige werkzaamheden daarbij niet 
kan worden gesproken; 

dat zulks medebrengt, dat - gelijk de Raad 
van Beroep terecht heeft bes! ist - van een te 
Kerkrade gevestigd afgescheiden onderdeel 
van belanghebbende's bedrijf geen sprake is, 
doch evenzeer, dat belanghebbende de onroe
rende goederen, welke zij te Kerkrade bezit, 
niet bestendig ten behoeve van haar bedrijf ter 
beschikking heeft; · 

dat het middel derhalve faalt; 
Verwerpt het beroep. (W.) 

1 M ei 1935. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Art. 5 der Wet van 22 April 1855, S. 32.) 

De stelling, dat Kerkgenootschappen '. 
met hun zel fstand ige onderdeel en, ten ein
de als rechtspersoon te kunnen optreden, 
ingevolge art. 5 der Wet van 22 April 
1855, S . 32, door een wet of door den 
Koning moeten zijn erkend, is onjuist, 
daar bedoelde wet niet toepasselijk is op 
Kerkgenootschappen. 

Waar het onderhavige gebouw bestaat 
u it een gedeelte, n .l. de kapel, hetwelk 
uitsluitend wordt gebezigd tot den open
baren eeredienst en in gebruik is bij de 
parochie ...... althans van het bisdom, 
waartoe die parochie behoort, en een ge
deelte aan een ander dan die parochie of 
dat bisdom ten gebruike afgestaan, waarin 
de met de waarneming van den openbaren 
eeredienst in de kapel belaste personen te 
zamen met andere leden van de Orde .. .... 
wonen, is er sprake van twee afwnderlijk 
in gebruik zijnde gedeel ten van een ge
bouw, die ingevolge art. 2, § 2 der \Vet 
op de personeele belasting elk op zich zelf 
als een perceel moeten worden beschouwd. 
Nu de vertrekken, bij even genoemde per
sonen in gebru ik, niet tot het in de eerste 
plaats vermelde gedeel te behooren, vallen 
die vertrekken buiten de bepaling van art. 
4, § 1, en mitsdien heeft de R. v. B . te
recht daarop art. 32bis niet toegepast. 

De Hooge Raad, enz. : 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

Orde der Carmelieten tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de D irecte Be
lastingen te Amsterdam van 23 Nov. 1934, 
betreffende haren aanslag in de P ersoneele 
Belasting over 1931; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc. -Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat belanghebbende, wegens het gebruik 
van het perceel Stommeerweg 15 te Aalsmeer, 
in voormelde belasting is aangeslagen naar de 
eerste twee grondslagen, welke aanslag, waar
tegen belanghebbende had gereclameerd, door 
den Inspecteur is gehandhaafd; 

0. dat bij de bestreden uitspraak als vast
staande is aangenomen: 

dat het in 1920 gebouwde perceel Stommeer
weg 15 in het jaar 1931 werd bewoond door 
5 priesters, allen leden van de Orde der Car
melieten, die door den bisschop van Haarlem 
indertijd belast is met de waarneming van .de 
zielszorg te Aalsmeer, benevens door twee 
werkbroeders te hunner bediening; 

dat een dezer priesters sinds 1930 pastoor is 
van de te Aalsmeer nieuw opgerichte Parochie 
,,Onze Lieve Vrouwe van den Berg Carmel" , 
tot welke functie hij op voordracht van de lei
ding der Carmelieten-orde door den bisschop 
is benoemd; 

dat de andere priesters hem bij de uitoefe
ning van zijn ambt ter zij de staan of de ziels
wrg in omli ggende gemeenten waarnemen; 

dat voordat de in 1931 gebouwde kerk vol
tooid was, de openbare eeredienst te Aalsmeer 
werd gehouden in een zich in het perceel 
Stommeerweg 15 bevindende kapel ; 

dat wegens het gebruik van deze kapel, als 
uitslui tend tot den openbaren eeredienst ge
bezigd, ingevolge art. 4, § 1, geen personeele 
belasting is geheven; 

dat het perceel in eigendom toebehoort aan 
de rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging 
,,Carmelstichting" te Borne; 

dat het daarin aanwezige mobilair door den 
pastoor verkregen is doordien dat meubi lair 
op zijn v.erwek door belangstellenden ten ge
schenke werd gegeven; 

0. dat belanghebbende als grond van haar 
beroep gesteld heeft: 

dat het perceel Stommeerweg 15, voor zoover 
niet vrijgesteld van personeele belasting, moet 
worden beschouwd als de woning van hen, die 
met de waarneming van den openbaren eere
dienst in het vrijgestelde gedeelte belast zijn ; 
dat dat perceelsgedeelte ingevolge art. 32bis 
in verband met art. 4, § 3, der Wet op de 
Personeele Belasting 1896 geacht moet worden 
bij de l,ewoners in gebruik te zijn; dat deze 
bewoners, die in gezinsverband te zamen le
ven, aldaar krachtens hun kerkelijk ambt ver
b lijven, zoodat wegens het gebruik daarvan 
de pastoor als gezinshoofd met toepass ing van 
art. 11, § 1 der wet had moeten zij n aange-
slagen; · 

0. dat de Inspecteur hiertegenover heeft 
gesteld : 
• dat het perceel Stommeerweg 15 in 1931 
door belanghebbende als klooster tot huisves
ting harer leden gebruikt werd, dat a l be
kleeden eenige dier leden een kerkelijk ambt, 
ook zij daarin niet krachtens dat ambt, doch 
krachtens h un lidmaatschap van belangheb
bende verblijf houden; 

0. dat, woals in de bestreden uitspraak 
wordt vermeld, belanghebbende ter vergade
rmg van den Raad van Beroep nog heeft aan
gevoerd, dat haar in het geheel geen aanslag 
had kunnen worden opgelegd, omdat zij geen 
rechtspersoonlijkheid bezit; 

0. dat de Raad van Beroep omtrent deze 
grief heeft overwogen en bes! ist : 

"dat vaststaat, dat de Orde der Carmel ieten 
een zelfstandig onderdeel is van het R .-K. 
Kerkgenootschap, dat van de instelling van 
dat onderdeel ingevolge het tweede lid van 
art. 1 der Wet van 10 Sept. 1853 S. 102 tot 



1935 1 M E I 202 

regeling van het toezicht op de onderscheiden 
"Kerkgenootschappen" aan de Kroon heeft 
kenn is gegeven; 

"dat die wet van 10 Sept. 185 3 bepaalt dat 
aan alle kerkgenootschappen de volkomen vrij 
he id is en blij ft verzekerd om alles wat hun 
godsdienst en de uitoefening daarvan in eigen 
boezem betreft te regelen, onder verplichting 
om de bepal ingen betreffende inrichting en 
bestuur aan de Kroon mede te deel en; 

,,dat de verzekering van die vrijheid mee
brengt, dat, wanneer een kerkgenootschap het 
voor den godsdienst en voor de uitoefening 
daarvan noodzakelijk acht om aan bepaalde 
onderdeelen van haar organisatie een zelf. 
standig bestaan toe te kennen, deze dan ook 
voor het gemeene recht als zoodanig moeten 
worden erkend, voor zoover van de instelling 
van dat onderdeel als zei fstandig persoon aan 
het bevoegd gezag is kennis gegeven; 

"dat, aangezien de Orde der Carmelieten 
door het R.-K. Kerkgenootschap inderdaad als 
zelfstandig persoon wordt erkend en van haar 
instell ing aan de Kroon mededeeling is ge
daan, zij derhalve ook voor het Nederlandsche 
recht a ls rechtspersoon beschouwd moet wor
den''· 

0 . 'dat de Raad voorts, wat de hoofdzaak 
betreft, de beschikking van den Inspecteur 
heeft gehandhaafd, op grond van de navol
gende overwegingen: 

"dat bij, de beoordeeling van bovenstaand 
ge chi! · worde vooropgesteld, dat volgens 
's Raads oordeel art. 32bis der Wet op de Per
soneele Belasting 1896 alleen betrekking heeft 
op de gedeelten van de in art. 4, § 1 bedoel de 
perceelen, die door den gebruiker van het 
vrijgestelde gedeelte zijn afgestaan aan de
genen, die in hun dienst in dat vrijgestelde 
gedeelte werkzaam zijn; 

,,dat immers art. 32bis der Wet op de Per
soneele Belasting 1896 zijn ontstaan dankt aan 
den wensch, dat inrichtingen, die voor de door 
haar gebezigde perceelen ingevolge art. 4, § 1 
op vrijstell ing aanspraak kunnen maken, niet 
wegens de gedeelten, die door hen aan de in 
haar di enst zijnde personen zijn afgestaan, in
gevolge art. 33, § 1 in d ie belasting zouden 
worden betrokken, en dit artikel zijn doel 
voorbij zou streven, indien zijn toepasselijkheid 
ook in gevallen, waarin de perceelsgedeelten, 
waar d ie personen verblijven, aan dezen door 
anderen dan den gebru iker van het vrijge. 
stelde gedeelte zijn afgestaan, moest worden 
aangenomen ; 

,.dat nu, zooals tusschen partijen vaststaat. 
het vrijgestelde gedeelte van het perceel Stom
meerweg 15 uitsluitend wordt gebezigd tot den 
openbaren eeredienst te Aalsmeer en dan ook 
geacht moet worden in gebru ik te zijn bij de 
a ldaar gevestigde paroch ie van "Onze Lieve 
Vrouwe van den Berg Carmel" , althans bij 
het B isdom, waartoe d ie parochie behoort; 

" dat ook al rou dus juist zijn, dat de paters 
Carmelieten, d ie in dat perceel verblijf hou
den, op grond van het door hen vervulde ker
kel ijk ambt verpl icht zij n daar te wonen, art. 
32bis ten aanzien van het h ier betrokken be
laste gedeel te van dat perceel , alleen dan van 
toepass ing kan zijn, indi en dat gedeelte, a ll een 
dan van toepass ing kan zijn, indien dat ge
deelte hen door d ie parochie althans door het , 

Bisdom was afgestaan, doch de toepasselijk
heid van dat artikel zou zijn u itgesloten, in
d ien de Orde der Carmel ieten of de Vereeni
g ing Carmel-stichting hen dat ter bewoning 
heeft gegeven; 

"dat belanghebbende nu inderdaad gesteld 
heeft, dat het kerkbestuur der parochie a lthans 
het bisdom behalve over de kapel ook over het 
h ier betrokken gedeelte van het perceel Stom
meerweg 15 van de eigenaresse een zoodanige 
beschikking heeft gekregen, dat zij d it daarna 
aan de ·daar verblijvende paters Carmelieten 
ter bewoning heeft !runnen afstaan; 

"dat zij de Raad van de juistheid van die 
stelling echter niet heeft kunnen overtuigen; 

,,dat zij immers heeft toegegeven, dat, in
dien de bisschop van zijn recht om tot de waar
neming van de zielszorg te Aalsmeer en om
liggende plaatsen de paters Carmelieten door 
andere geestelijken te vervangen, gebruik zou 
maken, aan de eigenaresse van het perceel 
Stommeerweg 15 voor het gebruik daarvan 
door die andere geestelijken een vergoeding 
betaald zou moeten worden, die, nu het per
ceel door Carmel ieten wordt bewoond, niet 
behoeft te worden betaald; 

,,dat het dan ook veeleer voor de hand ligt, 
om met den Inspecteur aan te nemen, dat die 
eigenaresse het perceel aan de Orde der Car
mel ieten heeft afgestaan en dat deze het is, 
die verschillende harer leden daar doet wonen 
om van daaruit de zielszorg te Aalsmeer en de 
om! iggende gemeenten te kunnen waarnemen; 

,.dat immers belanghebbende zelf heeft ge
steld, dat zij met de waarnem ing van de ziels
zorg in Aalsmeer belast is, maar dan ook aan
nemel ij k is, dat zij over de middelen beschikt 
om haar leden die taak te kunnen laten ver
vullen, waartoe in de eerste plaats behoort, 
dat zij deze te Aalsmeer kan laten wonen; 

,,dat in deze opvatting ook verklaarbaar is, 
dat in dat perceel tevens paters Carmel ieten 
wonen, die geen functie bekleeden bij de pa
roch ie te Aalsmeer, doch in omli ggende plaat
sen, al waar de zielszorg eveneens aan de Orde 
der Carmelieten is opgedragen, dergelij ke 
functies vervullen; 

"dat belanghebbende's gemacht igde op de 
eerste vergadering, aan de behandeling van 
deze zaak gewijd, heeft toegegeven, dat zij de 
beschikking heeft over het voorloopig niet ge
bruikte gedeelte van het perceel Stommeerweg 
15, hetgeen alweer met 's R aa ds opvatting, dat 
de bewoners van het wel gebruikte gedeelte 
de beschikking daarover van belanghebbende 
hebben g e kregen, in overeenstemming is; 

"dat de Raad voorts nog aanneemt, dat ook 
het in dat perceelsgedeelte aanwezige meubi
la ir aan belanghebbende in eigendom toebe
hoort; 

,,dat immers een van belanghebbendes leden, 
de pastoor van Aalsmeer, dat meubila ir door
dien hij belangstellenden wist te overreden di t 
ten geschenke te geven, heeft verkregen en dat 
waar die pastoor ten gevolge van zij n gelofte 
van armoede zelf geen zaken in e igendom mag 
bezitten, aannemelij k is, dat hij deze voor be
la11ghebbende heeft ve1·worven; 

,,dat dus a ll e te rmen aanwezig zijn om be
langhebbende die het hier betrokken gedeel te 
van het perceel Stommeerweg 15 met inbegrip 
van het daarin aanwezige meubilair aan de 
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bewoners daarvan heeft afgestaan, als gebruik
ster daarvan te beschouwen" ; 

0. dat belanghebbende als middelen van 
cassatie voorstelt: 

1. S., a lthans niet-toepassing, van art. 5, 
lid 1, der Wet van 22 April 1855, S. 32, tot 
regeling en beperking der uitoefening van het 
recht van vereeniging en van vergadering in 
verband met art. 1, lid 1 en 2, der Wet van 
10 Sept. 1853, S. 102, tot regeling van het 
toezicht op de onderscheiden Kerkgenoot
schappen, welk laatste artikel verkeerd werd 
toegepast; 

2. S. van art. 32bis der Wet van 16 April 
1896, S. 72, op de Personeele Belasting, in 
verband met art. 4, § 3 en 1 dierzelfde wet; 

3. enz.; 
0. dat het eerste middel, blijkens de daarop 

gegeven toelichting, uitgaat van de stelling, 
dat Kerkgenootschappen met hun zelfstandige 
onderdeelen ten einde als rechtspersoon te kun
nen optreden, ingevolge art. 5 der Wet van 
22 April 1855, S. 32, door een wet of door den 
Koning moeten zijn erkend; 

dat deze stelling echter onjuist is, daar be
doelde wet niet toepassel ijk is op kerkgenoot
schappen, woals ook bij de totstandkoming 
der wet door de Regeering is te kennen ge
geven in de Memorie van Antwoord op het 
Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal; 

dat het middel dus faalt; 
0. dat tot toelichting van het tweede middel 

is gesteld, dat de Raad van Beroep ten on
rechte heeft aangenomen, dat art. 32bis der 
Wet op de Personeele Belasting 1896 slechts 
toepassing kan vinden, indien de perceelsge
deel ten, waarvan in art. 4, § 3, der wet sprake 
is, aan de bewoners van die gedeelten zijn 
afgestaan door de gebruikers van de in art. 4, 
§ 1 vrijgestelde perceel en; 

0. dienaangaande: · 
dat de Raad van Beroep heeft vastgesteld, 

dat het gebouw Stommeerweg 15 bestaat uit 
een gedeel te, namelijk de kapel, hetwelk uit
slui tend wordt gebezigd tot den openbaren 
eeredienst en in gebruik is bij de Parochie van 
Onze Lieve Vrouwe van den Berg Carmel te 
Aalsmeer, althans van het bisdom, waartoe 
die parochie behoort, en een gedeelte aan een 
ander dan die parochie of dat bisdom ten ge
bruike afgestaan, waarin de met de waar
neming van den openbaren eeredienst in de 
kapel belaste personen te zamen met andere 
leden van de Orde der Carmelieten wonen; 

dat hier dus sprake is van .twee afwnderlijk 
in gebruik zijnde gedeelten van een gebouw, 
die ingevolge art. 2, § 2, elk op zich zelf als 
een perceel moeten worden beschouwd; 

dat, nu de vertrekken, bij even genoemde 
personen in gebruik, niet tot het in de eerste 
plaats vermelde gedeelte behooren, die ver
trekken buiten de bepaling van art. 4, § 1 val
len, en mitsdien de Raad van Beroep, wat er 
overigens zij van de hiervoor door den Raad 
aangevoerde gronden, te recht daarop art. 
32bis niet heeft toegepast, zoodat dit middel 
niet kan slagen; 

0. dat het derde middel enz. ; 
Verwerpt het beroep. {W.} 

2 Mei 1935. KO INKLIJK BESLUIT. 
{Armenwet Art. 40.) 

Art. 40 is van toepassing in een geval 
waarin een controleur van den gemeente
lijken dienst voor maatschappelijk hulp
betoon te R. tegenover een armlastige heeft 
opgemerkt, dat, indien hij {controleur} 
zich in de positie van den armlastige be
vond, hij naar zijne geboorteplaats A. zou 
gaan; immers is door deze woorden van 
den controleur op de wilsvorming van den 
armlastige invloed uitgeoefend, welke 
dezen er toe heeft gebracht zich naar A. 
te begeven. De gemeente R. wordt dus 
voor de kosten van ondersteuning aan
sprakelijk gesteld. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van J. P. Zwak
hals voor de verpleging van zijn Jcind ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 April 1935, n°. 174; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 April 1935, 
n°. 3981, Afd. Armwezen ; 

0. dat Jean P. Zwakhals, geboren te Amers
foort den 19en Maart 1901, met zijn gezin in 
België woonde, waar hij als fabrieksarbeider 
in zijn onderhoud kon voorzien ; dat, nadat 
hij na het sluiten van de fabriek ongeveer 
6 maanden werkloos was geweest en slechts 
gedurende 3 maanden steun had genoten, hij 
met zijn gezin zijn woning wegens huurschuld 
moest verlaten, waarna zijne vrouw met de 
beide jongste kinderen haar intrek nam bij 
haar zuster te Vilvoorde, terwijl hij zelf met 
het oudste dochtertje Marie Antoinette naar 
Nederland vertrok, waar hij zich te Rotterdam 
bij den gemeentelijken dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon om steun vervoegde, 
alwaar de bij deze aangelegenheid betrokken 
controleur zich jegens den verzoeker in dien 
zin uitte, dat, indien hij zich in diens positie 
bevond, hij naar zijn geboortep!aats (Amers
foort} zou gaan, aangezien dit de eenige plaats 
hier te. lande was, waar hij voor zijn vertrek 
naar België gewoond had ; dat J. P. Zwakhals 
zich met deze oplossing blijkbaar vereenigende, 
daarop dien controleur heeft verzocht hem de 
reiskosten voor zich en zijn kind naar Amers
foort te verstrekken, waarop hem zoogenaamd 
passantengeld naar Gouda is verstrekt; dat de 
belanghebbende zich, te Amersfoort aan
gekomen zijnde, op 20 Juli 1934 aldaar bij het 
Burgerlijk Armbestuur vervoegde om onder
steuning voor zich en zijn dochtertje, waarna 
hij door dit Armbestuur werd ondergebracht 
in de Toevlucht van het Leger des Heils te 
Utrecht, terwijl het meisje, dat daar niet kon 
worden opgenomen, uitbesteed werd in het 
Tehuis voor vrouwen en kinderen van het Leger 
des Heils alda.ar ; dat het genoemde Burgerlijk 
Armbestuur in zijne vergadering van 21 
Augustus 1934 besloot voorloopig de verpleeg
kosten van Marie Antoinette Zwakhals voor 
rekening van zijn bestuur te nemen; dat, aan
gezien de dienst van Maatschappelijk Hulp
betoon te Rotterdam niet bereid gevonden werd 
de kosten van de voormelde uitbesteding voor 
zijne rekening te nemen, het Burgerlijk Arm-
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bestuur te Amersfoort, meenende goede redenen 
te hebben om te vermoeden, dat tot de komst 
van J. P. Zwakhals en zijn kind aldaar invloed 
van of vanwe$.e den gemeentelijken dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Rotterdam 
heeft medegewerkt, de zaak te Onzer kennis 
heeft gebracht ; 

dat het bestuur van den gemeentelijken dienst 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Rotterdam 
van oordeel is, dat na het uitspreken door den 
bij deze zaak betrokken controleur van zijne 
bovenvermelde persoonlijke meening, Zwakhals 
geheel vrij was, dit denkbeeld al dan niet tot 
het zijne te maken en dit te meer, omdat om
trent zijne aanvrage om ondersteuning geen 
beslissing in afwijzenden zin was genomen, 
waarbij het no~ opmerkt, dat indien Zwakhals 
niet den wensen had te kennen gegeven, naar 
Amersfoort te gaan, doch hij te Rotterdam was 
gebleven, zijn dienst ongetwijfeld eene onder
steuning op grond van artikel 30 der Armenwet 
zou hebben verleend; dat uit een en ander 
volgt, dat Zwakhals zondu eenigen dwang 
van hun bestuur en dus geheel vrijwillig tot 
zijn vertrek naar Amersfoort heeft, besloten ; 

0. dat, al moge J. P. Zwakhals na de op
merking van den controleur van den gemeente
lijken dienst voor Maatschappelijk Hulp
betoon, te Rotterdam, dat, indien hij zich in 
de positie van Zwakhals bevond, hij naar zijne 
geboorteplaats (Amersfoort) zou gaan, vrij 
zijn geweest in Rotterdam te blijven, in welk 
geval hem, naar het bestuur van dezen dienst 
verzekert, ongetwijfeld ondersteuning op grond 
van artikel 30 der Armenwet zou zijn verstrekt, 
zulks niet wegneemt, dat door de bedoelde 
woorden van den genoemden controleur op de 
wilsvorming van J. P . Zwakhals invloed is 
uitgeoefend, welke dezen er toe heeft gebracht 
zich met zijn dochtertje naar Amersfoort te 
begeven; 

dat mitsdien een geval, als bedoeld bij artikel 
40 der Armenwet, zieh hier voordoet, zoodat 
termen bestaiin de kosten van ondersteuning 
ten behoeve van Marie Antoinette Zwakhals 
voor den tijd van een iaar ten laaste van den 
gemeentelijken dienst voor Maats~happelijk 
Hulpbetoon, te Rotterdam, te brengen; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen, dat de kosten van uitbesteding 
van Marie Antoinette Zwiikhals in het Tehuis 
voor vrouwen en kinderen van het Leger des 
Heils, te Utrecht, waarvoor het Burgerlijk 
Armbestuur, te Amersfoort, zich, in afwarhting 
van Onze beslissing, garant heeft gesteld, voor 
den tijd van een jaar komen ten laste van den 
gemeentelijken dienst voor llfaatschappelijk 
Hulpbetoon te Rotterdam. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (A. B.) 

2 Mei 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. ll .) 

De omstandigheid, dat bij den voorge
nomen bouw van het pand, waarvoor thans 
een vergunning krachtens de Hinderwet 
wordt gevraagd, door B. en W. de voor
waarde werd opgelegd, dat het gebouw 
enkel als pakhuis mocht worden gebezigd, 

kan Ingevolge de Hinderwet geen grond 
opleveren de thans gevraagde vergunning 
te weigeren. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

G. Schaap, te Monnikendam, tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders dier gemeente 
van 6 October 1934, waarbij hem vergunning 
is geweigerd tot het inrichten van een pakhuis 
tot ansjoviszouterij op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Monnikendam, sectie A, 
N°. 1915; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 April 1935, N°. 176 ; 

Op de voor.dracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 25 April 1935, N°. 248h, 
'llfdeeling Arbeid ; 

0. dat het besluit van burgemeester en wet
houders steunt op de overweging, dat ansjovis
zouterijen aan de omwonenden veel hinder 
veroorzaken door den ondragelijken stank, dien 
zij verspreiden ; dat vooral in de zomermaanden 
veel hinder van den stank wordt ondervonden, 
zoodat de omwonenden ramen en deuren ge
sloten moeten houden, waardoor versche lucht 
wordt uitgesloten; dat de uitoefening yan het 
bedrijf zal plaats hebben in eene betrekkelijk 
smalle straat, hoofdzakelijk bestaande uit 
kleine arbeiderswoningen, clie vooral door de 
kleine behuizing, in de zomermaanden eene 
uiterste behoefte aan ventilatie hebben ; dat de 
door belanghebbenden schriftelijk ingebrachte 
bezwaren, voorzoover zij mondeling zijn toe
gelicht, alleszins gegrond moeten worden 
geacht, voorzoover betreft schade aan bedrijven 
of de gezondheid, hinder van ernstigen aard, 
waartoe het ter bewoning ongeschikt maken van 
woonhuizen en het verspreiden van walgelijke 
uitdampingen ; dat het oprichten toch van eene 
ansjoviszouterij in eene tamelijk dicht bevolkte 
buurt niet anders dan schadelijk voor de 
omwonenden kan zijn ; dat in deze straat nog 
geen ansjoviszouterijen zijn gevestigd; dat bij 
den voorgenomen bouw van dit rakhuis reeds 
door enkele omwonenden schriftelijk tegen eene 
inrichting tot ansjoviszouterij is geprotesteerd; 
dat in verband hiermede bij de vergunning tot 
den bouw van dit pakhuis door burgemeester en 
wethouders de voorwaarde werd opgelegd, dat 
het gebouw enkel als pakhuis mocht worden ge
bezigd ; dat door het stellen van voorwaarden de 
stankverspreiding niet kan worden voorkomen, 
of teniet gedaan ; dat het daarom wenschelijk is 
de gevraagde vergunning te weigeren ; 

dat van deze beslissing G. Schaap bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat het 
ansjoviszoutersbedrijf een der voornaamste 
industrieën i in de gemeente Monnikendam ; 
dat zijn, appellants, geheele gezin dagelijks 
daarin werkzaam is ; dat een der klagers, met 
name H.A. Greuter, eveneens in een soortgelijk 
bedrijf werkzaam is ; dat geen dezer personen, 
noch eenig ander, ooit schadelijken hinder heeft 
ondervonden van de zouterijen ; dat de ge
noemde Greuter een njeuw woonhuis heeft doen 
bouwen tegenover een bestaand ansjovispakhuis 
en naast het in deze zaak genoemde pakhuis, 
uit ervaring wetende, wat flen dergelijk pakhuis 
is, doch geen bezwaar had zich in eene nieuwe 
woning te mirlrlen der industrie te vestigen; 



205 2 MEI 1935 

dat bovendien het pakhui& is gelegen buiten den 
voormaligen Zuiderzeedijk, welke ter plaatse 
door het Zuideinde en het Noordeinde wordt 
gevormd ; dat deze buitendijksche straten in 
het algemeen zijn bebouwd met vischrookerijen 
en zouterijen ; dat het gebouw zoodanig is 
geconstrueerd, dat geen pekel uit het gebouw 
kan stroomen, anders dan door eene behoorlijke 
rioleering ; dat het bedoelde pakhuis een belang
rijken fact-or speelt in de kans op werkgelegen
heid voor zijn gezin; 

0. dat de omstandigbtid, dat bij den voor
genomen bouw van het bovenvermelde pand 
door burgemeester e.n wethouders de voor
waarde werd opgelegd, dat het gebouw enkel als 
pakhuis mocht worden gebezigd, ingevolge de 
Hinderwet geen grond kan opleveren de thans 
gevraagde vergunning te weie;eren ; 

dat aan de bezwaren, die burgemeester en 
wethouders voor het overige tot weigering van 
de vergunning hebben geleid, blijkens een 
ingesteld deskundig onderzoek door het stellen 
van voorwaarden kan worden tegemoetge
komen; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit van 
burgemeester en wethouders van Monnikendam 
van 6 October 1934, aan G. Schaap aldaar alsnog 
vergunning t e verleenen tot het oprichten van 
eene ansjoviszouterij in het perceel kadastraal 
bekend gemeente Monnikendam, sectie A, 
N°. 1915, overeenkomstig de aan dit bes uit 
gehechte beschrijving en plattegrond-teekening, 
onder de navolgende voorwaarden: 

l · De toegangsdeuren tot de inrichting mogen 
slechtb geopend zijn, zoolang dit noodzakelijk is 
voor het doorlaten van personen of het aan- en 
afvoeren van voor het bedrijf benoodigde of 
daarvan afkomstige voorwerpen of stoffen. 

2. In de zouterij moet ten minste één kraan 
zijn aangebracht, aan&luitende aan de water
leiding, benevens een sproeislang, welke op die 
kraan kan worden aangesloten en van zoodanige 
lengte is, dat alle deelen van den vloer door 
afspuiten kunnen worden gereinigd. 

3. De vaten, welke in de inrichting zijn 
opgeslagen, moeten zoodanig op houten liggers 
zijn geplaatst, dat de onderkant van deze vaten 
zich op ten minste 10 cm van den vloer bevindt. 

4. De vloer van de zouterij moet naadloos zijn 
en zoodanig zijn gelegd en onderhouden, dat het 
schrob-, spoel- en afvalwater gemakkelijk en 
volledig naar een verzamelput kan afstroomen. 

5. De deuropeningen moeten zoodanig zijn 
ingericht, dat geen schrob-, spoel- of afvalwater 
naar buiten kan stroomen. 

6. Het schrob- en afvalwater moet uit den 
onder 4 genoemden verzamelput door een 
~esloten buis!eiding worden afgevoerd naar de 
m de Groote Noord gelegen rioleering. 

7. Dagelijks na afloop van de werkzaamheden 
moet het werkmateriaal, zooals werktafels, 
e=ers, bakken en gereedschappen, benevens 
de geheele vloer van de inrichting worden 
gereinigd. 

8. De vaste afvalstoffen moeten dagelijks 
worden verzameld in luchtdicht gesloten vaten 
of bakken ; de vaste afvalstoffen mogen ten 
hoogste vier maal 24 uur in deze vaten of bakken 
worden bewaard en moeten binnen dezen termijn 
in de vaten of bakken buiten de i=ichting 
:Il orden gebracht. 

Met bepaling wijders, dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen 
6 maanden na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast, 
enz. (A.B.) 

2 Mei 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 .) 

Het aanbrengen van nieuwe droog-closets 
ter vervanging van de bestaande kan niet 
worden aangemerkt als verandering van 
inrichting in den zin van art. 72, nu hier
bij van toepassing van een nieuw systeem 
geen sprake is. Deze kosten moeten uit de 
vergoeding ex art. 101 worden bestreden. 

Het vervangen van oude privaten door 
droog-<Jlosets en het vervangen van ijzeren 
urinoirs door urinoirs van aardewerk moet 
wèl als verandering van inrichting worden 
beschouwd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot ~tichting en 
instandhouding van Chri~telijke scholen t e 
Dalfsen tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Overijssel van 2 October 1934, 
N°. 10968/8384, 2• Afdeeling, wa.arbij met ver
nietigine; van het besluit van den raad der 
gemeente Dalfsen van 4 Augustus 1934 is 
bepaald, dat de overeenkomstig artikel 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde mede
werking voor eene verbetering van de bestaande 
closets, privaten en urinoirs in de bijzondere 
lagere school dier Vereeniging te Oudleusen, 
aldaar, door het aanbrengen van een geheel 
nieuw, vier droog-closets en twee urinoirs 
omvattend, systeem, niet behoort te worden 
verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
27 Februari 1935, N°. 11, en 20 Maart 1935, 
No. 11/40; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
26 April 1935, N°. 4475, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0 . dat de raad der gemeente Dalfsen in zijne 
vergadering van 4 Augustus 1934 heeft besloten 
aan het bestuur van de Vereeniging tot stichting 
en instandhouding van Christelijke scholen te 
Dalfsen medewerking te verleenen voor het 
aanbrengen van vier nieuwe droogclosets en 
twee urinoirs in de van deze vereeniging uit
gaande school, te Oudleusen (gemeente Dalfsen); 

dat,, nadat Oh. IJnzonides en andere inge
zetenen van de gemeente Dalfsen van dit besluit 
bij Gedeputeerde Staten van Overijssel in 
beroep waren gekomen, dit college bij besluit 
van 2 October 1934, N°. 10968/8384, 2• Afdee
ling, met vernietiging van het bestreden raads
besluit heeft bepaald, dat door de gemeente 
Dalfsen geen medewer.king behoort te worden 
verleend voor de verbetering van de be taantie 
closets, privaten en urinoirs in de Christelijke 
school te Oudleusen, daarbij overwegende, dat 
het hun college is gebleken, dat het in de 
bedoeling ligt van het schoolbestuur om in de 
plaats van de bestaande twee privaten en twee 
droog-closets en urinoirs t.e Btellen vier droog
closets en twee urinoirs ; dat volgens het oordee 
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van Gedeputeerde Staten de vervanging van de 
droog-closets en urinoirs door andere droog
closets en urinoirs niet kan worden aangemerkt 
als verandering van inricht;ng ; dat echter de 
vervanging van de twee privaten door twee 
droog-closets wel eene verandering van inrich
ting is ; dat, nu blijkens de ingewonnen ambts
berichten de verandering geacht moet worden 
een gevolg te ztin van verwaarloosd onderhoud, 
door deze vervanging de normale eischen aan 
het geven van lager onderwijs te stellen worden 
overschreden; dat de raad rnit-sdien ten onrechte 
de gevraagde gelden heeft bescrukhaar gesteld ; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de ver
vanging van de aanwezige droog-closets en 
urinoirs door andere wel degelijk als verandering 
van inrichting van het schoolgebouw in den zin 
der wet moet worden aangemerkt, wijl de 
constructie dier bestaande droog-closets en 
urinoirs volstrekt ondeugdelijk is gebleken ; dat 
- naar gebleken is - de gebreken van den 
bestaanden toestand (het verspreiden van een 
ondraaglijken stank enz.) niet door onderhoud 
hadden kunnen worden voorkomen, noch door 
onderhoud kunnen worden verholpen ; dat dit 
ook bij onderzoek ter plaatse had kunnen 
blijken en nog kan blijken, mits dat onderzoek 
met - zooals thans geschied is - wordt inge
steld op een dag, voomfgaande aan de school
schoonmaak in de vacantie ; dat de aanwezige 
closets en urinoirs dan ook zullen moeten 
worden afgebroken en vervangen door een 
nieuw stelsel ; dat door deze vervanging in feit.e 
inderdaail eene verandering van inrichting van 
het gebouw komt, omdat zonder radicale wijzi
ging van de inrichting van het gebouw op dit 
punt de toestand even onhoudbaar bli.ift, als hij 
thans i, : dat de toestand der aanwezige privaten 
zoodanig is, dat niemand in redelijkheid kan 
volhouden, dat de vervanging van deze oude 
privaten door deugdelijke closets de "normale 
eischen" overschrijdt; dat de normale eischen 
toch ongetwijfeld inhouden zekere eenvoudige 
eischen van reinheid en hygiëne, waaraan de 
bestaanrle toestand voor schoolgaande kinderen 
momenteel met voldoet; dat ten slotte de 
aanvrage aan de wettelijke vereischten voldoet ; 
dat derhalve Gedeputeerde Staten van Over
üssel ten onrechte het besluit der gemeente 
Dalfsen, strekkende tot beschikbaarStelling van 
gelden voor vervanging van de bestaande pri
vaten, closets en urinoirs door een nieuw, vier 
droog-closets en twee urinoirs omvattend, 
systeem in de school te Oudleusen, vermetigd 
hebben; 

0 . dat, wat de oorzaak moge zijn van den 
ondeugdelijken toestand, waarin. de bestaande 
privaten, droog-closets en urmoll'S der school 
blijken te verkeeren, het aanbrengen van rneuwe 
droog-closets ter vervanging van de bestaan~e, 
niet kan worden aangemerkt als verandermg 
van inricht-ing in den zin van artikel 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920, nu, blijkens een ten 
verzoeke van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, nader 
ingewonnen ambtsbericht van den Bou_w
kundig-Inspecteur van het Lag~r-Onderw1Js, 
hierbij van de toepassing van een rueuw systeem 
geen sprake is ; 

dat de kosten hiervoor veeleer zijn aan te 
merken als kosten van instandhouding, welke 

uit de vergoeding krachtens artikel 101 der wet 
behooren te worden bestreden ; 

dat het vervangen van twee oude privaten 
door drooo--closets wèl als verandering van 
inrichting kan worden beschouwd, terwijl dit 
mede geldt ten aanzien van de vervanging van 
de urinoirs, welke blijkens het voormelde 
ambtsbericht niet meer van ijzer, doch van 
aardewerk zullen zijn vervaardigd ; 

dat door een en ander, naar Ons oordeel, de 
normale eischen, aan het geven van lager onder
wijs te stellen, niet worden overschreden ; 

dat te dezen aanzien de gemeentera.ad van 
Dalfsen terecht tot het verleenen van mede
werking heeft besloten ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging in zooverre van het bestreden 
besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
van 2 October 1934, N°. 10968/8384, 2• Afdee
ling, het besluit van den raad der gemeent e 
Dalfsen van 4 Augustus 1934 te handhaven, 
voor zoover daarbij ten behoeve van de Christe
lijke school te Oudleusen tot medewerking is 
besloten met betrekking tot het aanbrengen in 
de school van twee nieuwe droog-closets en twee 
nieuwe urinoirs (van aardewerk) ter vervanging 
onderscheidenlijk van de aanwezige privaten 
en van de aanwezige (ijzeren) urinoirs; en voor 
het overige het door het schoolbestuur ingestelde 
beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

6 M ei 1935. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Jachtwet 1923 art. 25; Wet Alg. Bep. 
art. 11.) 

Kantonr.: Uit de M. v. A. op art. 25 
Jachtwet blijkt, dat dit artikel enkel een 
verplichting oplegt op personen, die met 
hun honden in het jachtveld zijn, terwijl 
uit de woorden "op aangrenzende terrei
nen" in die Memorie gebezigd moet wor
den afgeleid, dat hiermede bedoeld worden 
terreinen, die grenzen aan den grond, 
waarop de meester zich bevindt. Nu uit 
de dagv. niet blijkt, dat verd. zich met 
zijn hond in het jachtveld bevond is verd. 
niet strafbaar. 

R echtb. vereenigt zich met de besl iss ing 
van den Kantonr. en voegt daaraan toe: 
dat verd. slechts strafbaar i , wanneer nij 
zich bevindt op of nabij een terrein waar 
hij niet bevoegd is wild of schadelijk ge
dierte op te sporen, enz., daar alleen in 
dat geval van den verd. kan worden ver
langd, dat hij zijn hond terugroept of op
haalt. 

H. R . : De beperking, welke Rb. en 
Kantoor. in het zeer ruim gestelde art. 25 
J achtwet lezen, is in dat artikel zelf niet 
te vinden. Het is trouwens, - daargela
ten, dat de geschieden is van het artikel 
niet zoo duidel ijk spreekt als de Kantonr. 
meent - den rechter niet geoorloofd op 
grond van die geschiedenis in de wet te 
lezen een beperking, welke zelfs in vele 
gevallen een rationeele toepassing van de 
wet in den weg zou staan. 
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De stelling der Rechtb. is juist, voor
zoover daarmede is bedoeld, dat art. 25 
slechts een verplichting oplegt aan hen, 
die in de gelegenheid zijn aan die ver
plichting te voldoen, doch daarmede is 
het ontslag van rechtsvervolging niet ge
rechtvaardigd. 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de Recht
bank te Middelburg, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van gemelde Rechtbank van 
25 Jan. 1935, houdende bevestiging in hooger 
beroep, van een door het Kantongerecht te 
Terneuzen op 4 December 1934 gedane uit
spraak, waarbij de gerequireerde L. v. C., 
jager, geboren 9 Juni 1884 te Axel en aldaar 
wonende, ter zake van het te zijnen laste be
wezenverklaarde van alle rechtsvervolging is 
ontslagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur : 
S., a lthans v. t. van art. 25 der J achtwet 

1923; 
0. dat bij het bevestigde vonnis overeen

komstig de dagvaarding, ten laste van den 
gerequireerde is bewezenverklaard, dat hij in 
den namiddag van 24 October 1934 te onge
veer 2.50 uur, in den Bewestenblijpolder, in de 
gemeente Axel, toen zijn hond op een perceel 
land, waarop hij niet bevoegd was wild of 
schade! ijk gedierte op te sporen, te bemach
tigen of te dooden een haas vervolgde, dien 
hond niet heeft teruggeroepen of opgehaald, 
zulks terwijl tijdens het plegen dezer overtre
ding nog geen twaalf maanden waren verloo
pen sedert eene veroordeeling van hem, ver
dachte, door de Arr.-Rechtbank te Middelburg 
wegens overtreding van art. 4 der J achtwet 
1923 op 25 April 1934 gewezen onherroepelijk 
was geworden; 

dat de kantonrechter omtrent de strafbaar
heid van het bewezenverklaarde heeft over
wogen: 

dat wij echter van oordeel zijn, dat het feit, 
zooals het aan den verdachte bij dagvaarding 
is ten I aste gelegd, niet strafbaar is; 

dat klaarblijkelijk is ten laste gelegd over
treding van art. 25 der Jachtwet 1923, straf
baar gesteld bij art. 46 dier wet; 

dat de redactie van art. 25 der J achtwet 
1923 weliswaar slechts luidt : ,,Ieder, wiens 
honden wild of schadelijk gedierte zoeken of 
vervolgen op gronden, waarop hij niet bevoegd 
is wild of schadelijk gedierte op te sporen, te 
bemachtigen of te dooden is ve1·plicht hem 
terug te roepen of op te halen", doch blijkens 
de Memorie van antwoord bij de totstand
komiug van art. 25 der Jachtwet en ter toe-
1 ichting van gemeld artikel, art. 25 eene ver
pl ichting oplegt op personen, die met hun 
honden in het jachtveld zijn ; 

dat deze Memorie van Antwoord luidt: ,,In 
dit artikel zijn samengevat de gevallen van 
den wandelaar of strooper, wiens honden wild 
of schadelijk gedierte najagen op den grond, 
waarop de meester wandelt of stroopt, en de 
gevallen, waarin de honden zonder hun mees
ter, hij zij wandelaar of jager of strooper, op 

aangrenzende terreinen zich begeven en daar 
wild of schadelijk gedierte opsporen"; 

dat uit de woorden "op aangrenzende ter
reinen", in verband met de overige bewoor
dingen van de Memorie van Antwoord slechts 
kan worden afgeleid, dat hiermde bedoeld 
wordt, terreinen, die grenzen aan den grond, 
waarop de meester, hetzij wandelaar of jager 
of strooper zich bevindt; 

dat Wij blijkens het ambtseedig procesver
baal van den verbalisant, door hem nader ter 
terechtzitting toegelicht, te doen hebben met· 
het geval van een verdachte, die op een terrein 
jaagt en wiens hond zich op een aangrenzend 
terrein begeeft, doch zulks uit de dagvaarding 
niet blijkt; 

dat immers uit de dagvaarding niet blijkt, 
dat verdachte zich met zijn hond in het jacht
veld bevond, zoodat het ten laste gelegde niet 
strafbaar is, krachtens de artt. 25 j O • 46 der 
Jachtwet 1923, zoodat verdachte, aangezien 
het ten laste gelegde ook niet krachtens eenige 
andere wetsbepaling strafbaar is, van all e 
rechtsvervolging moet worden ontslagen; 

0. dat de Rechtbank zich met de beslissing 
van het Kantongerecht heeft vereenigd, daar
bij nog overwegende, dat verdachte immers 
slechts dan strafbaar is, wanneer hij zich be
vindt op of nabij een terrein waar hij niet 
bevoegd is wild of schadelijk gedierte op te 
sporen, te bemachtigen of te dooden en zijn 
hond bezig is wild op te sporen of te achter
volgen, daar alleen in dat geval van den ver
dachte kan worden verlangd wat van hem ge
vorderd wordt, namelij k zijn hond terugroepen 
of ophalen; 

0. dat de requirant tot toelichting van het 
cassatiemiddel heeft aangevoerd: 

"dat de elementen van een strafbaar fe it 
niet dienen te worden opgespoord uit een 
Memorie van Antwoord doch uit de Wet en 
dat bovendien niet valt in te zien dat deze 
Memorie bedoelt aan te geven de elementen 
van het strafbaar feit doch slechts hieruit valt 
te lezen welke gedachtengang den Minister 
leidde bij het voorstellen van dit artikel ; 

dat hij, wiens hond wi ld of schadelijk ge
dierte wekt of vervolgt op gronden waarop 
hij niet bevoegd is wild of schadelij k gedierte 
op te sporen, te bemachtigen of te dooden en 
die dien hond niet terug roept of ophaalt wijl 
h ij door afwezigheid en door onbekendheid 
met de wandaden van zij n hond daartoe bui
ten staat is, slechts straffeloos kan worden 
geacht op grond van art. 40 Sr. en niet wijl 
zijne aanwezigheid ter plaatse een element is 
van het strafbaar feit gelegen in het niet na
leven van een verp lichting omschreven in art. 
25 van de Jachtwet 1923;" 

0. ten aanzien van dit middel: 
dat de beperking, welke Rechtbank en Kan

tongerecht in het zeer ruim geste lde arL. 25 
der J achtwet 1923 lezen, in dat artikel ,elf 
niet is te vinden en het - daargelaten nog, 
dat de geschiede11is van de totstandkoming 
van genoemd wetsartikel lang niet zoo du ide
lijk spreekt a ls de Kantonrechter meent - den 
rechter niet geoorloofd is op grond van die 
geschiedenis in de wet te lezen eene beperking, 
welke zelfs in vele gevall en eene ratione-,]s 
toepassing van de wet in den weg w11dP 
staan; 
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dat volgens de redeneering der Rechtbmk 
alleen dan van iemand kan worden veri a ngd, 
dat hij zijn hond terugroept of ophaalt,, wan
neer hij zich op of nabij een jachtterrem be
vindt; dat hieromtrent valt op te merken da t 
deze redeneering, voorzoover daarmede is be
doeld, dat art. 25 der J achtwet 1923 slechts 
een verplichting oplegt aan hen , die in de ge
legenheid zijn aan die verplichting te voldoen, 
door den H . R . wordt onderschreven, doch 
daarmede het ontslag van rec'.1tsvervolging 
niet is gerechtvaardigd, daar de telastlegging 
moeilijk anders is op te vatten da n in dezen 
zin, da t de gerequireerde zijne verplichting 
om zijn hond terug te roepen of op te haien 
niet is nagekomen, niettegenstaande hij in de 
gelegenheid verkeerde aan die verplicht ing te 
voldoen· 

0. dat het middel derhalve gegrond is, zoo
dat het bestreden vonnis, wat het ontslag van 
rechtsvervol g ing betreft, niet in stand kan 
blijven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover het vonnis van het K antongerecht, 
ook wat de niet-strafbaarheid van het bewe
zene en het ontslag van rechtsvervolging be
treft, is bevestigd en 

R echtdoende krachtens a rt. 105 der Wet 
R. 0.: 

Vernietigt ook het vonnis van het Kanton
gerecht op voormelde punten ; 

0. dat het bewezene strafbaar is a ls op
leverende na te noemen overtreding; 

Qua! ificeert het bewezene a ls: ,,zijn hond, 
die wild vervolgt op gronden waarop men 
niet bevoegd is wild of schadelijk gedierte op 
te sporen, te bemachtigen of te dooden, niet 
terugroepen of ophalen, terwij l nog geen 
twaalf m aanden zijn verloopen, sedert eene 
veroordeeling van den schuldige wegens eene 
bij de J achtwet 1923 strafbaar gestelde over
treding, behalve die, bedoeld in art. 46 , lid 2, 
onherroepelijk is geworden;" 

0. dat de verdachte deswege strafbaar is, 
zijnde van eenige reden, waarom hij dit niet 
zoude zijn, niet gebleken; 

0. dat na te noemen straf moet geacht wor
den te zijn in overeenste=ing met den ernst 
van het feit; 

Gezien de a rtt. 25, 46, 47 der J achtwet 1923, 
23 en 91 Sr.; 

Veroordeelt den verdachte tot eene geld
boete van zestig gulden, bij gebreke van be
taling en verhaal te vervangen door hech tenis 
van twintig dagen; 

V e rwerpt h et be roep voor het overige. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den A dvocaat-Generaal B erger. die overigens 
o. a. opmerkt: 

" Het komt mij voor, dat deze overweging 
[n.1. de in het arrest aangehaalde overweging 
der Rb. , R ed .. ] in het onderwerpelijke geval 
niet tot bevestiging van het ontslag van rech ts
vervol g ing ha d behooren te leiden, aangezien 
zij kennelijk het oog heeft op a fwezigheid van 
schuld en niet op een bestanddeel van het 
strafbare fe it, hetwelk vermelding in de dag
vaarding behoeft, terwijl uit het vonnis van 
eersten aanleg blijkt, dat in het onderwer
pelijke geval was komen vast te staan, dat de 
gerequireerde op een terre in joeg en ·di ens 

hond zich op een aangrenzend terrein begaf. 
W at hiervan overigens zij , zoo ben ik in elk 
geval met den heer requirant van meening, 
dat de geschiedkundige uitlegging, door den 
K antonrechter aan a rt. 25 der J achtwet 1923 
gegeven (ook reeds te vinden in een vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Almelo van 16 
F ebruari 1926 W. 11568, N . J . 1926 , 1117) 
niet juist is te achten. H et cassatiemiddel, 
waarbij schending, althans verkeerde toepas
sing van gemeld artikel wordt gesteld, schijnt 
mij derha lve gegrond. Ik acht het gez ien de 
duidelijke bewoordingen van a rt. 25 der J acht
wet 1 923, welke eene ruime strekking hebben, 
met den heer requira nt niet geoorloofd, daatr
van met een beroep op de geschiedenis af te 
wijken, terwijl m. i. bovendi en uit de aange
haalde passage der Memorie van Antwoord 
niet noodzakelijk behoeft te volgen, dat de 
wetgever de toepasselijkheid van het voor
schrift zoude hebben willen beperken tot de 
in de M. v. A . genoemde gevall en, welke im
mers ook zouden kunnen worden opgevat a ls 
voorbeelden van de meest voorkomende toe
p asselijkheid, waar in a ndere gevall en vaak 
gemis aan schuld zal moeten worden aange
nomen, doordien de e igenaar van den hond, 
dom· afwezigheid onkundig van diens ver
richtingen, veelal zonder zijne schuld buiten 
staat zal moeten worden geacht, de verplich
ting, welke het artikel hem oplegt, na te 
komen. De tekst van het voorschrift geeft 
echter m. i. geene aanle iding om, gelijk de 
K antonrechter deed, te eischen, dat de aan
wezigheid van den eigenaar als een bestand
deel van het strafbare feit in de telastelegging 
warde opgenomen."] 

(N. J . ) 

7 M ei 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet A rt. 30.) 

Ondersteuning (ziekenhuisverpleg ing) van 
een natuurl ijk kind , uitbesteed e lders dan 
waar de armlastige moeder woont, moet 
gesch ieden ten laste van de gemeente, 
waar de moeder woonpl aats heeft. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Op de voord rach t van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 2 Mei 1935, a f
deeling Armwezen, n°. 3233; 

0. dat H elena Rooze, geboren te 's-Graven
h age, op 24 September 1930, a ls natuurlijk 
kind van Maria Rooze, wettiglijk erkend door· 
de moeder bij a k te van 29 Januar i 1931 , op 
26 J ul i 1934, t ijdens h aar verblijf in de ge
meente Rotterdam, in het Gemeente-Zieken
huis aldaar met spoed moest worden opge
nomen ; 

0. dat aangez ien de in de gemeente Berg
ambacht wonende en a ldaar fe itelijk verblij
vende moeder niet in staat was de verpleeg
kosten te betalen, de Directeur van den Ge
meentelijken Di enst voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Rotterdam, d.d. 30 Juli 1934 
aan burgemeester en wethouders van Berg
ambacht, met verwijzing naar Ons besluit van 
6 December 1933, n°. 8, verzocht, de kosten 
van verpleging van Mar ia Rooze voor reke
ning van hunne gemeente te nemen, aangezien 
de moeder in hunne gemeente woonde en de 
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patiënte uiteraard nog niet tot een eeniger
mate zelf tandige maatschappelijke positie was 
gekomen; 

dat op dit verzoek door burgemeester en 
wethouders van Bergambacht afwijzend is be
schikt, daarbij aanvoerende, dat geen verband 
kan worden gebracht tusschen hunne ge
meente en het kind; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Bergambacht nader Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken hebben te. kennen gegeven, 
niet bereid te zijn, deze kosten ten laste van 
hunne gemeente te nemen, aangezien moeder 
en kind Rooze geen gezin zouden vormen en 
evenmin - omdat het kind door de moeder 
was uitbesteed - in gezinsverband zouden 
leven; . 

dat gebleken is, dat het Heilige Gee t of 
Algemeen Armbestuur in de gemeente Berg
ambacht zich vereenigt met het door burge
meester en wethouders ingenomen standpunt; 

0. dat door het erkennen van een natuur-
1 ijk kind door de moeder, volgens artik 1 335 
B. W., burgerlijke betrekkingen worden ge- 1 

boren tussohon dat kind en zijne moeder; 
dat artikel 361, 2e lid, B. W. , artikel 353 

B. W. van toepassi ng verklaart op natuurlijke 
wettig! ijk erkende kinderen; 

dat op grond van deze bepalingen de moe
der van een natuurlijk," erkend minderjarig 
kind, als de natuurlijke verzorgster van dat 
kind moet worden beschouwd, die, naar de 
wet, voor de verzorging van dat kind aan
sprakelijk moet worden geacht, zoodat in ge
Yallen als dit als algemeene regel moet wor
den aangenomen, dat de steun niet aan hot 
kind afzonderlijk wordt verleend, doch aan de 
moeder, die immers niet bij machte is het 
kind het noodzakelijk levensonderhoud te ver
schaffen; 

dat derhalve de moeder de armlastige is, 
aan wie de ondersteuning wordt verleend; 

0 . dat deze algemeene regel in dit bijzonder 
geval geen uitzondering lijdt, nu de moeder, 
tijden het in dien tbetrekking zijn te Berg
ambacht, genoodzaakt was haar kind in Rot
terdam uit te besteden; 

dat voor de moeder van Hel ene Rooze, Maria 
Rooze, ondersteuning niet kan worden ver
kregen van personen of instellingen, als be
doeld in art. 28 der Armenwet ; 

dat krachtens art. 30 der Armenwet de 
burgerlijke instelling van weldadigheid de be
stemming heeft ondersteuning te verleenen 
aan armen, die zich in de gemeente bevinden, 
voor zoover de noodzakelijkheid van onder
steuning is gebleken; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Bergambacht ondersteuning aan Maria Rooze 

· geweigerd hebben op gronden, niet overeen
komende met de bestemming van de burger-
1 ijke armenverzorging; 

Gelet op a rt. 32 der Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat de kosten van ve1·p leging 
van Helena Rooze in het gemeente-z iekenhuis 
te Rotterdam, te rekenen van 26 Juli 1934 af, 
komen ten laste van het Heilige Geest- of 
Algemeen Armbestuur in de gemeente Berg
ambacht. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (B.) 

L. 1935. 

9 Mei 1935. ARREST vari den Hoogeu 
Raad. (Schoolgeldbelasting in de gemeente 
Meliskerke). 

De beslissing van den R. v. B. , volgens 
welke de belastingadministratie belang
hebbende's inkomen over 1933(34 heeft 
vastgesteld, is geenszins in strijd met het 
feit, dat aan belanghebbende over dat 
jaar geen aanslag in de Inkomstenbelas
ting is opgelegd, aangezien de R. v. B. 
bij de beslissing kennelijk niet het oog 
heeft op een vaststelling van belangheb
bende's inkomen bij gelegenheid van een 
aanslag in genoemde belasting, doch op 
de berekening die de betrokken Inspec
teur uiteraard van dat inkomen heeft moe
ten maken, alvorens te kunnen beslissen, 
of aan belanghebbende al dan niet een 
aanslag moest worden opgelegd. 

Nu de R. v. B. feitelijk heeft beslist, 
dat de Inspecteur daarbij de bepalingen 
van Hoofdstuk II en art. 31 Inkomsten
belasting heeft gevolgd, mocht de R aad 
het overnemen van die berekening door 
B. en W.-op één lijn stell en met het geval, 
dat dit college met to passing van dezelfde 
bepalingen het inkomen zelfstandig had 
vastgesteld, en kon hij mitsdien zonder 
schending van art. 2 der Verordening 
oordeelen, dat B. en W. in overeenstem
ming met dat artikel gehandeld hebben. 

De Hooge R aad enz. ; 
Gezien het ·beroepschrift in ca satie van A. 

te B. tegen de uitspraak van den R aad van 
Beroep voor de directe belastingen te Middel
burg van 8 Deo. 1934, betreffende zijn aan
slag wegens schoolgeld in de gemeente Melis
kerke over het eerste kwartaal van 1934; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

A.-G. Wijnveldt .... tot verwerping van het 
beroep· 

0. d~t de verordening op de heff ing I van 
schoolgeld voor het lager onderwijs aan de bij
zondere school in de gemeente Mei iskerke, op 
welke verordening toepassel ijk is art. LXIX, 
§ 10 van de slot- en overgangsbepalingen der 
wet van 16 Febr. 1923, S. 38, luidt : 

Art. l. In deze gemeente wordt schoolgeld 
geheven van de ouders der kinderen, die op 
de bijzondere scholen als in art. 88 der Lager 
Ondenvijswet 1920, bedoeld, schoolgaan, of bij 
ontstentenis van beide ouders, van die kin
deren zei ven. 

Art. 2. l. De school geldplichtigen worden 
ingedeeld in klassen. 

2. Als grondslag voor deze indeeling wordt 
genomen het zuiver inkomen der schoolgeld
pliohtigen volgens de kohieren van de rijks
inkomstenbelasting van het Ioopend belasting
jaar, of, zoo dat inkomen nog niet op deze 
wijze is bepaald, volgens die kohieren over het 
laatst verloopen belastingjaar en indien ook 
dat niet mogelijk blijb.-t, of de schoolgeldplich
tigen niet · in de rijksinkomstenbelasting zijn 
aangeslagen, volgens schatting door Burge
meester en Wethouders, met inachtnemirig van 
de bepalingen van hoofdstuk Il en art. 31 der 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914 ; 

dat art. 3 het tarief bevat, naar hetwelk in 
elk van de volgens het zuiver inkomen der 

14 
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belastingplichtigen onderscheiden klassen het 
schoolgeld per leerling wordt geheven, met 
toepassing ten opzichte van de volgende leer
lingen uit één gezin die een school van de 
zelfde soort bezoeken; van een percentsgewijze 
en voor iederen opvolgenden leerling geleide
lijk toenemende vermindering van het school
geld, terwijl art. 4 bepaalt, dat van hen, wier 
zuiver inkomen minder dan f 600 bedraagt, 
geen schoolgeld wordt geheven; 

0 . dat belanghebbende, die ter zake van 
schoolgeld, bij de verordening bedoeld, over 
het eerste kwartaal van 1934 is aangeslagen 
voor een bedrag van f 2.16, daartegen heeft 
gereclameerd, waarop de Gemeenteraad den 
aanslag heeft gehandhaafd, op grond dat 
volgens verklaring van Burgemeester en Wet
houders de aanslag is opgelegd overeenkom
stig de door de Directe Belastingen te Mid
delburg verstrekte gegevens over het belas
tingjaar 1933/1934 naar een zuiver inkomen 
van f 830, zulks in overeenstemming met het 
tarief, dat in de tweede klasse {zuiver inko
men van f 800 tot en met f 1000) geldt ten op
zichte van 3 kinderen uit één gezi n ; 

0. dat belanghebbende in beroep, voor zoo
veel van belang, tegen deze beschikking heeft 
aangevoerd: 

dat zijn inkomen minder bedraagt, dan het 
door den Gemeenteraad aangenomen bedrag, 
dat hij over het belastingjaar 1933/1934 niet 
in de inkomstenbelasting is aangeslagen en 
zijn inkomen over het aan dat belastingjaar 
voorafgaande jaar, Mei 1932-Mei 1933, niet 
meer dan f 554, althans minder dan f 800 
heeft bedragen en voorts, dat de aanslag we
gens schoolgeld niet uitsluitend op een door 
de belastingadministratie verstrekte opgave 
van appellants inkomen gegrond had mogen 
worden· 

0. dat de Raad van Beroep dienaangaande 
heeft overwogen: 

d!'t vaststaat, dat belanghebbende voor het 
loopende belastingjaar 1933/1934 noch voor 
het belastingjaar 1932/1933 in de inkomsten
belasting werd aangeslagen, zoodat het in
komen door Burgemeester en Wethouders be
hoorde te worden geschat op de wijze, als in 
de aangehaalde bepaling der verordening be
doeld; 

dat voormeld college zich in zijne schatting 
heeft gericht naar eene opgave der belasting
administratie over het belastingjaar 1933/1934, 
a ls bedrag van belanghebbende's zuiver in
komen, voor dat belastingjaar door de ad
ministratie vastgesteld, f 830 vermeldende; 

dat mag worden aangenomen, dat de admi
nistratie bij deze vaststelling heeft in acht 
genomen de bepalingen van hoofdstuk II en 
art. 31 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 en Burg. en W eth ., zich in hunne schat
ting, naar dat bedrag richtende, moeten wor
den beschouwd als in overeenstemming met de 
gemelde bepaling der verordening te hebben 
gehandeld nu door belanghebbende daartegen
over geene andere cijfers van zijn inkomen 
over 1932 - het ten deze beslissende tijdvak 
- zijn gesteld en zijne ontvangsten en uitga
ven over het tijdvak loopende van 1 Mei 1932 
tot 1 Mei 1933 - bij beroepschrift en ter ver
gadering vermeld - ten deze niet zijn ter zake 
dienende; 

op welke gronden de Raad de beschikking 
van den Gemeenteraad heeft gehandhaafd; 

0. dat belanghebbende als middel van cas
satie heeft voorgesteld: 

S. of v. t. van art. 2, onder 2, van de ver
ordening op de heffing van schoolgeld voor 
het gewoon lager onderwijs aan de bijzondere 
school in de gemeente Meliskerke en Hoofd
stuk II en art. 31 van de Wet op de Inkom
stenbelasting 1914, alsmede van art. 16 der 
W et van 19 Dec. 1914, S. 564, omdat de Raad 
van Beroep voornoemd heeft beslist, dat Burg. 
en Weth. der gemeente Meliskerke, zich in 
hunne schatting richtende naar een opgave 
van de belastingadministratie over het belas
tingjaar 1933/1934, waarvan mag worden aan
genomen, dat de a dministratie bij de vaststel
ling heeft in acht genomen de bepalingen van 
H oofdstuk II en art. 31 van de Wet op de In
komstenbelasting 1914, moeten worden be
schouwd als in overeenstemming te hebben 
gehandeld met de gemelde bepalingen der 
verordening, nu door belanghebbende daar
tegenover geen andei-e cijfers van zijn inkomen 
over 1932 zijn gesteld; 

Ten onrechte, overmits vooreerst de Raad 
van Beroep voornoemd een beslissing heeft ge
nomen dat Burg. en Weth., zich in hunne 
schatting richtende naar een opgave van de 
bel astingadministratie, moeten worden be
schouwd te hebben gehandeld in overeenstem
ming met de gemelde bepaling der verorde
ning, terwijl, daar belanghebbende over het 
jaar 1933/1934 en het daaraan voorafgaande 
bel astingjaar niet in de rijksinkomstenbelas
ting is aangeslagen, van een vaststelling van 
diens zuiver inkomen geen sprake kan zijn en 
bovendien, gesteld dat vaststelling heeft plaats 
gevonden, deze niet als richting voor Burg. 
en Weth. mag dienen, daar deze, volgens voor
melde bepaling der verordening, in de geval
len, dat geen aanslag in de rijksinkomsten
belasting is opgelegd, dat inkomen moeten 
schatten, terwijl de verstrekte gegevens van 
de belastingadministratie geen voldoende gron
den bevatten om daarop een schatting te rich
ten, aangezien, in gevallen zooals dat van be
langhebbende, waar toch, door den hoogen 
kinderaftrek, geen aanslag kan worden opge
legd, niet met die nauwkeurigheid wordt be
paald, wat het zuiver inkomen is dat daarop 
rwhting kan worden genomen, en bovendien 
Burg. en Weth. bij de vaststelling, en de 
Raad der gemeente, in geval van beroep, zich 
zelfstandig een oordeel moeten vormen over 
het zuiver inkomen van den betrokkene, ter
wijl uit het besluit van den Raad der gemeen
te Meliskerke op belanghebbende's beroep
schrift blijkt, dat deze, en ook Burg. en Weth., 
zich enkel en alleen hebben gegrond op ver
strekte gegevens van de Directe Belastingen 
te Middelburg, zonder ook daarbij maar 
eenigermate te beoordeelen of die gegevens 
juist waren; 

ten tweede, daar de Raad van Beroep voor
noemd, door het enkele feit dat belanghebben
de over een niet ge ldend tijdvak cijfers voor 
zijn inkomen heeft vermeld, en niet voor het 
geldend tijdvak, heeft beslist, dat Burg. en 
Weth. in overeenstemming hebben gehandeld 
met de bepalingen der verordening, nu daar-
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tegenover geen andere cijfers bij beroepschrift 
en ter vergadering zijn vermeld ; 

0. dienaangaande: 
dat de beslissing van den Raad van Beroep, 

volgens welke de belastingadministratie be
langhebbende's inkomen over 1933/1934 heeft 
vastgesteld, geenszins in strijd is met het feit, 
dat aan belanghebbende over dat jaar geen 
aanslag in de Inkomstenbelasting is opgelegd, 
aangezien de Raad van Beroep bij de beslis
sing kennelijk niet het oog heeft op een vast
steil i ng van bel anghebbende's inkomen bij ge
legenheid van een aanslag in genoemde belas
t ing, doch op de berekening die de betrokken 
Inspecteur uiteraard van dat inkomen heeft 
moeten maken, alvorens te kunnen beslissen, 
of aan belanghebbende al dan niet een aan
si ag moest worden opgelegd; 

dat, nu de Raad van Beroep feitelijk heeft 
beslist, dat de Inspecteur daarbij de bepalin
gen van hoofdstuk II en art. 31 der Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914 heeft gevolgd, de 
Raad het overnemen van die berekening door 
Burg. en Weth. op één lijn mocht stell en met 
het geval, dat dit college met toepassing van 
dezelfde bepalingen het inkomen zelfstandig 
had vastgesteld, en mitsdien zonder schend ing 
van art. 2 der verordening kon oordeelen, dat 
Burg. en Weth. in overeenstemming met dat 
artikel gehandeld hebben; 

0 . dat het tweede onderdeel van het middel 
uitgaat van een onjuiste lezing van de beslis
sing, waartegen het zich richt; 

dat immers duidelijk is, dat de Raad van 
Beroep de door belanghebbende bij beroep
schrift en ter vergadering van den Raad ge
dane opgaven betreffende zijn inkomen niet te 
berde heeft gebracht als argument voor de 
juistheid van de methode, die Burg. en Weth. 
bij de daaraan voorafgaande vaststel] ing van 
dat inkomen gevolgd hebben, doch dat de 
strekking van de bestreden beslissing, waaruit 
blijkbaar eenige woorden zijn weggevallen, 
deze is, dat de R aad van Beroep, na geoor
deeld te hebben, dat Burg. en Weth. op for
meel juiste wijze belanghebbende's inkomen 
hebben vastgesteld, het bedrag, waarop het 
werd bepaald, ook als feitel ijk juist heeft 
aanvaard, en wel, zooals hij heeft kunnen en 
mogen doen, op dezen grond, dat belangheb
bende voor den Raad tegen dat bedrag geen 
ter zake dienende bezwaren heeft ingebracht, 
immers slechts beroep heeft gedaan op cijfers 
betreffende het inkomen over een niet in aan
merking komend tijdperk; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

10 Mei 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Er be taan termen tot toepassing van 
het 2e Jid in een geval , waarin de burge
meester der vorige verblijfplaats van den 
arme aan dezen, blijkens door hem voor 
den kantonrechter afgelegde beëedigde ver
klaring, heeft medegedeeld, dat hij in de 
werkverschaffing dier vorige verblijfplaats 
kon blijven werken, ook al zou hij naar 
elders vertrekken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van het gezin 
During; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
10 Januari 1935, N°. 19, en 17 April 1935, 
No. 19/51; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Mei 1935, N°. 4443, 
Afdeeling Armwezen ; 

0 . dat Elbertus During, geboren te Zwoller
kerspel op 3 Mei 1899, met zijn gezin woonde 
te Wapenveld (gemeente Heerde), waar hij als 
werklooze bij de gemeentelijke werkverschaffing 
was te werk gesteld; dat hij, daar hij wegens 
huurschuld uit zijne woning zou worden gezet 
en hij in de gemeente Heerde geen andere 
woning kon vinden, omstreeks 28 SeptemLer 
1933 met zijn gezin naar Zwolle vertrok, nadat 
hij van burgemeester en wethouders van Heerde 
o:r. zijn verzoek de toezegging had verkregen, dat 
h;j na zijn vertrek nog gedurende zes maanden 
bij de werkverschaffing van Heerde geplaatst 
zou blijven ; 

dat hij op 9 April 1934, door bemiddeling van 
zijne organiqatie (de Algemeene Nederlandsche 
Bouwarbeidersbond), bij den gemeentelijken 
dienst voor maatschappelijk hulpbetoon te 
Zwolle een aanvrage om steun indiende, welke 
ondersteuning werd verleend; 

dat burgemeester en wethouders van Zwolle 
van oordeel zijn, dat een geval, als in artikel 40, 
1 ° Jid, der Armenwet bedoeld, zich hier heeft 
voorgedaan, aangezien door de toezegging van 
den burgemeester van Heerde aan den ge
noemden During, dat hij voorloopig nog een 
half jaar bij de werkverschaffing kon blijven, 
invloed op zijne komst te Zwolle zou hebben 
mede~ewerkt, daar hij anders de gemeente 
Heercte niet zou hebben verlaten; 

dat burgemeester en wethouders van Heerde 
van meerring zijn, dat artikel 40 in deze niet 
kan worden toegepast, daar de verhuizing van 
During en zjjn gezin geheel vrijwillig is geschied 
en door hem niet de minste invloed daarop is 
uitgeoefend ; · 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel 
daarop deze zaak te Onzer kennis hebben 
gebracht; 

0. dat E. During, naar aanleiding van een 
schrijven van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, ten ver
zoeke van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
door den rechter in het Kanton Zwolle onder 
eede gehoord, uitdrukkelijk heeft verklaard, 
dat hij in de gemeente Heerde zou zijn gebleven, 
wanneer hem niet door den burgemeester van 
Heerde ware medegedeeld, dat hjj in de werk
verschaffing te Heerde kon b)jjven werken ; 

dat derhalve de burgemeester van Heerde op 
de wilsvorming van F.. During om naar Zwolle 
te vertrekken invloed heeft uitgeoefend ; 

dat onder deze omstandigheden termen 
bestaan tot toepassing van artikel 40, 2de lid, 
der Armenwet ; 

Gezien deze wAt ; 
Hebben goedgevonden P-n verstaan: 

de kosten van ondersteunin~ van K During 
door den gemeentelijken dienst voor maat
schappelijk hulpbetoon te Zwolle van 21 April 
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1934 af voor ten hoogste een jaar te brengen ten 
laste van de gemeente Heerde. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. 

(A.B.) 

10 M ei 1935. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 126 2e lid 
j 0

• art. 125 en art. 51.) 
De kennelijke strekking van art. 126, 2e 

lid brengt mede, dat voor de toepassing 
van art. 126, en dus van het 2de t/m het 
l aatste lid van art. 51, de op wachtgeld 
gestelde onderwijzer, die een vaste betrek
king bij het bijzonde1' buitengewoon onder
wijs aanvaardt, waarvan de bezoldiging 
met het bedrag van zijn laatstelijk genoten 
jaarwedde gelijk staat of dit overtreft, op 
gelijken voet behandeld moet worden als 
de onderwijzer, die vast wordt aangesteld 
aan een bijzondere lagere school, als be-
doeld in art. 97. · 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

N. G. de Vente, Groote Poortstraat 6, te Har
derwijk, tegen de beschikking van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen van 22 December 1934, n°. 10646w, Afd. 
L. 0. A., waarbij afwijzend is beschikt op zijn 
verzoek om wachtgeld als gewezen onderwijzer 
aan de bijzondere school van Groot Emaus te 
Ermelo, uitgaande van de Vereeniging tot op
voeding en verpleging van idioten en achter
lijke kinderen, gevestigd te Utrecht; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuu, gehoord, advies van 
20 Maart 1935, n°. 123; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
3 Mei 1935, n°. 2788w, afdeeling Lager Onder
wijs; 

O. dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen bij zijne evengemelde be
schikking afwijzend heeft beschikt op het ver
zoek van N. G. de Vente, te Harderwijk, om 
in het genot van wachtgeld te worden gesteld 
_op grond, dat hij met ingang van 1 Januari 
1935 eervol is ontslagen wegens opheffing zijner 
betrekking van onderwijzer aan d,e bijzondere 
school van Groot Emaus te Ermelo ; 

dat Onze Minister daarbij heeft overwogen, 
dat het aan den adressant krachtens artikel 125 
der Lager-Onderwijswet 1920 verleend wacht
geld niet is vervallen, en dat zijn dienst in de 
voormelde betrekking van 1 Maart 1934 tot 
en met 31 December 1934, korter dan twee 
jaren heeft geduurd; 

dat van deze beslissing N. G. de Vente bij 
Ons in beroep i gekomen, aanvoerende, dat 
hij met ingang van 1 Januari 1934 ontslagen 
werd wegens opheffing zijner betrekking als 
onderwijzer aan de bijzondere school voor ge
woon lager onderwijs te Laag-Zuthem ; dat hem, 
na handhaving van dit ontslag door de Com
missie van beroep, door Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over
eenkomstig artikel 125 der Lager-Onderwijs
wet 1920 een wachtgeld werd toegekend voor 
ee_n tijdvak van 23 maanden, aanvangende op 
1 Januari 1934; dat hij met ingang van 1 Maart 

1934 werd benoemd tot onderwijzer in vasten 
dienst aan de bijzondere school voor buiten
gewoon lager onderwijs van Groot Emaus, te 
Ermelo ; dat zijn salaris in de laatstgenoemde 
betrekking niet lager was dan zijn laatstelijk 
te Laag-Zuthem genoten jaarwedde, weshalve 
hem van 1 Maart 1934 af geen wachtgeld van 
Rijkswege meer werd uitbetaald ; dat hij met 
ingang van 1 Januari 1935 werd ontslagen 
wegens opheffing zijner betrekking te Ermelo ; 
dat dit ontslag door de Commissie van beroep, 
ingesteld door den Schoolraad voor de scholen 
met den Bijbel, waarbij de laatstbedoelde school 
is aangesloten, werd gehandhaafd ; dat volgens 
a rtikel 126, lid 2, der La&er-Onderwijswet 1920 
voor het buitengewoon lager onderwijs mede 
van toepassing is het bepaalde in artikel 125 
dier wet, met dien verstande, dat bij algemeenen 
maatregel van bestuur afwijkingen van het 
daarin bepaalde kunnen worden vastgesteld; 

dat zoodanige afwijkingen bij algemeenen 
maatregel van bestuur niet zijn vastgesteld ; 
dat dus in casu artikel 125 van toepassing is ; 
dat, hoewel artikel 126, lid 2, zulks niet uit
drukkelijk bepaalt, bij toepassing van artikel 
125 voor het buitengewoon lager onderwijs 
slechts sprake kan zijn van overeenkomstige 
toepassing ; dat immers artikel 125, lid 2, vol
strekt zinloos zou zijn, indien h et voor het 
buitengewoon la_~er onderwijs letterlijke toe
passing van artikel 125 eischte, vermits het 
eerste lid van artikel 125 uitsluitend wachtgeld 
in het uitzicht stelt voor de onderwijzers van 
de in artikel 88 der wet bedoelde scholen, waar
onder de scholen voor buitengewoon lager 
onderwijs niet zijn begrepen; dat dan ook de 
in artikel 125 gegeven wachtgeldregeling voor 
het buitengewoon lager onderwijs slechts van 
overeenkomstige toepassing kan zijn ; dat in
gevolge artikel 126, lid 2, voor de toepassing 
van artikel 125, lid 1, met de onderwijsbetrek
kingen aan de daar genoemde scholen, als be
doeld in artikel 88 der wet, ,,overeenkomen" 
de onderwijzersbetrekkingen aan de scholen 
voor buitengewoon lager onderwijs, die op 
grond van artikel 128 der Lager-Onderwijswet 
1920 overeenkomstig Ons besluit van 22 Oc
tober 1923, S. 489, door het Rijk worden ge
subsidieerd; dat deze gelijkstelling, die de wet 
voor de wachtgeldregeling kennelijk heeft aan
vaard, krachtens het onderling verband tus
schen artikel 125 en artikel 51 der Lager
Onderwijswet 1920 consequent dient te worden 
doorgevoerd ook bij de toepassing van het 
laatstgenoemde artikel ; dat dus, wanneer in 
artikel 51, lid 4, onder b, sprake is van "een 
school, als bedoeld in artikel 97" (c.f. artikel 88), 
daaronder ingevolge de bovenbedoelde gelijk
stelling mede zijn begrepen de scholen voor 
buitengewoon lager onderwijs, als bedoeld in 
artikel 128 der wet ; dat op dien ~rond op 
1 Maart 1934, den datum, waarop hij aan de 
school voor buitengewoon lager onderwijs te 
Ermelo in dienst trad op een salaris, dat niet 
lager was dan zijn laatstelijk genoten jaarwedde 
te Laag-Zuthem, het hem toegekende wacht
geld uit zijn vorige betrekking verviel ; dat 
Onze Minister dus a-an den laatsten zin van het 
eerste lid van artikel 125 geen grond kan ont
leenen om het aangevraagde wachtgeld wegens 
zijn ontslag te Ermelo te weigeren; dat hier
tegen niet kan worden ingebracht, dat het aan 
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den appellant toegekende wachtgeld op 1 Maart 
1934 niet is vervallen, doch slechts in verband 
met zijn benoeming te Ermelo op grond van 
a rtikel 51, lid 5, onder letter a, der wet werd 
verminderd ; dat deze redeneering immers niet 
opgaat, aangezien het begrip "verminderen" 
inhoudt, dat er van de aan deze bewerking 
onderworpen eenheid een gedeelte overblijft ; 
dat dit laatste in casu niet het geval kon zijn, 
vermits zijn salaris in zijn betrekking te Ermelo 
niet lager was dan zijn laatstelijk te Laag
Zuthem genoten jaarwedde ; dat hem dan ook 
na 1 Maart 1934 van Rijkswege geen wacht
geld meer werd uitgekeerd, terwijl er boven
dien op den datum, waarop de wachtgelduit
keering werd stopgezet, geen sprake kon zijn 
van eene tijdelijke stopzetting, omdat hij te 
Ermelo een vaste aanstelling had verkregen; 
dat dus Onze Minister in 1934 te dezer zake 
in feite alleen artikel 51, lid 3 (lees: 4) onder 
letter b, en niet artikel 51, lid 4 (lees: 5) onder 
letter a, der wet kon toepassen en ook heeft 
toegepast ; dat ten slotte deze opvatting ook 
bevestigd wordt door de terminologie van de 
wet, die blijkens hare bewoordingen (c.f. ar
tikel 57 en artikel 97) onder wachtgelders steeds 
verstaat hen, die "in het genot van wachtgeld" 
zijn; dat hij echter na 1 Maart 1934 in het geheel 
geen wachtgeld meer genoot, omdat zijn recht 
daarop door zijn benoeming te Ermelo was ver
vallen ; weshalve hij Ons heeft verzocht, met 
vernietiging van de bestreden beslissing van 
Onzen Minister te verstaan, dat hem te rekenen 
van 1 Januari 1935 het aangevraagde wacht
geld moet worden toegekend; 

0. dat op den appellant, als gewezen onder
wijzer aan de school voor buitengewoon lager 
onderwijs van Groot Emaus te E rmelo, in 
verband met de be);laling van artikel 126, 2• lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920, artikel 125 dezer 
wet van toepassing is en dus op grond .van het 
2• lid van het laatstgenoemde artikel mede de 
bepalingen van het tweede tot en met het laat
ste lid van a rtikel 51 der wet; 

dat het in artikel 125, l • lid, bedoelde wacht
geld, blijkens den laatsten volzin van deze be
paling niet verleend wordt, indien een den onder
wijzer krachtens dit artikel verleend wachtgeld 
nog niet is vervallen en zijn dienst in de laatste 
betrekking korter dan twee jaren heeft geduurd; 

dat, aangezien de betrekking van den appel
lant, waaruit hij, wegens opheffing daarvan, 
met ingang van 1 Januari 1935 is ontslagen, 
slechts van 1 Maart 1934 tot en met 31 Decem
ber 1934, dus korter dan twee jaren, heeft ~e
duurd, de beslissing van het onderwerpeliJke 
geschilpunt uitsluitend afhangt van de beant
woording van de vraag, of het aan den appel
lant als gewezen onderwijzer aan de bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs te Laag
Zuthem, gemeente Zwollerkerspel, krachtens 
artikel 125 der Lager-Onderwijswet 1920 ver
leende wachtgeld, ingevolge de bepalingen dezer 
wet op 1 J"anuari 1935 -was vervallen; 

0, dienaangaande, dat blijkens de stukken 
het evenbedoelde wachtgeld aan den appellant 
is verleend voor den tijd van 23 maanden, 
ingaande 1 Januari 1934 en dus zou afloopen 
op 30 November 1935 ; 

dat artikel 51, 4• lid, der meergenoemde wet 
inhoudt, dat binnen den uitersten termijn, tot 
waar,ian toe het wachtgeld ingevolge het 

negende lid beschikbaar is gesteld, het wacht
geld vervalt: b. indien de onderwijzer o. m . 
eene betrekking, waarvan de bezoldiging met 
het bedrag van zijn laatstelijk genoten jaar
wedde gelijk staat of dit overtreft, als vast 
onderwijzer aan eene school, als bedoeld in 
artikel 97, aanvaardt; 

dat de bezoldiging van den appellant in de 
betrekking, die hij met ingang van 1 Maart 
1934 heeft aanvaard en waaruit hij met ingang 
van 1 Januari 1935 is ontslagen, blijkens de 
stukken, niet lager was dan zijn als onderwijzer 
aan de bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs te Laag-Zuthem laatstelijk genoten 
jaarwedde; 

dat de kennelijke strekking van artikel 126, 
tweede lid, der wet medebrengt, dat voor de 
toepassing van artikel 125 der wet, en dus van 
het tweede tot en met het laatste lid van ar
t ikel 51 der wet, de op wachtgeld gestelde onder
wijzer, die een vaste betrekking bij het bij
zonder buitengewoon onderwijs aanvaardt, 
waarvan de bezoldiging met het bedrag van 
zijn laatstelijk genoten jaarwedde gelijk staat 
of dit overtreft, op gelijken voet behandeld 
moet worden als de onderwijzer, die vast wordt 
aangesteld aan eene bijzondere lagere school, 
als bedoeld in artikel 97 der wet ; 

dat derhalve, toen de appellant op 1 Maart 
1934 zijne bovenvermelde betrekking aan de 
school van Groot Emaus te Ermelo aanvaardde, 
zijn wachtgeld als gewezen onderwijzer aan de 
bijzondere lagere school te Laag-Zuthem kwam 
te vervallen ; 

dat hij dus aan artikel 125 der Lager-Onder
wijswet 1920 in deze aanspraak op wachtgeld 
kan ontleenen ; 

Gezien deze wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de bestreden beschik
king van Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 22 December 1934, 
n°. 10646w, Afd. L. 0. A., aan N. G. de Vente, 
te Harderwijk, alsnog wachtgeld als gewezen 
onderwijzer aan de bijzondere school voor 
buitengewoon lager onderwijs van Groot Emaus 
te Ermelo te verleenen en wel van 1 Januari 
1935 tot en met 31 Maart 1935 ten bedrage 
van f 1567 en van 1 April 1935 tot en met Sep
tember 1937 ten bedrage van f 1019. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

10 Mei 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 1 j 0

• art. 4.) 
Een bepaling in de bouwverordening 

eener landelijke gemeente, die tengevolge 
zal kunnen hebben, dat buiten het gebied 
dezer gemeente, hetwelk krachtens het uit
breidingsplan voor bebouwing in de naaste 
toekomst is bestemd, complexen vrijstaan
de, maar toch dicht opeengebouwde wo
ningen worden gebouwd, zelfs zonder dat 
deze aan behoorlijk verharde wegen zij n 
gelegen, is in strijd met het belang der 
volkshuisvesting. 

Het is niet juist, dat ten aanzien van 
bestaande woningen de verplichting tot 
aanslui ting op den drinkwaterleiding af
hankelijk wordt gesteld van eene beslis-
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sing van den gemeentemad. De mogelijk
heid tot ontheffing van deze verplichting 
behoort te bestaan voor het geval, dat de 
belanghebbende op grond van een voor 
zijn rekening ingesteld deskundig onder
zoek heeft aangetoond, dat de woning een 
ander deugdelijk middel tot watervoor
ziening heeft. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Hellendoorn tegen het 
basluit, van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
van 16 October 1934, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan de bouwverordemng van Hellen
doorn; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 17 
April 1935, n°. 175; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 6 Mei 1935, n°. 3716 M:/P.B.R., 
Afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Overijssel 
bij hun besluit van 16 October 1934, n°. 10912j 
SS!24, 4e Afdeeling, goedkeuring hebben ont
houden aan h3t besluit van den raad der ge
meente Hellendoorn van 6 ,Juni 1934 tot wijzi
gin~ van de verordening op het bouwen en de 
bewoning in die gemeente, daarbij overwegende, 
dat, hoewel de reda<'tie van het bepaalde sub e 
van het 4e lid van artikel 25 der verordemng 
te dien opzichte eenigen twijfel kan laten, uit 
een schrijven van burgemeester en wethouders 
blijkt, dat die bepaling st-Yekt om, buiten het 
gebied, waarvoor een uitbreidingsplan is vast
gesteld, vrij te laten het bouwen van woningen, 
anders dan aan wegen, of aan wegen, welke 
niet voldoen aan de in het eerste of tweede lid 
van artikel 10 der verordening bedoelde of 
genoemde eischen ; dat zulks, tot schade van 
de volkBhuisvesting en in Rtrijd met de belangen 
van een economisch gemeentebeheer, tot eene 
onregelmatige bebouwing zou kunnen leiden 
en het bouwen van woningen buiten he, gehied 
van het uitbreicJ.ingsplan zou bevorderen : dat 
in artikel 60 der verordening voor cJe buiten
muren van uitgebouwde keukens m,,t eene 
v10eroppervlakte van niet meer dan 6 m2 eene 
dikte van ½ steen is voorgeschreven : dat 
keukens met eene , loeroppervlakte tot een 
maximum van 6 m 2 voor bewoning kunnen 
worden gebezigd, in verband waarmede eene 
dikte van ½ steen voor de buitenmuren niet 
voldoende moet worden geacht ; dat ingevolge 
het derde lid van artikel 97 der verordening 
voor bestaande woningen, als mjddel tot drink
watervoorziening, eene aansluiting aan de 
drinkwaterleiding is voorgeschreven, met dien 
verstande evenwel, dat die verplichting eerst 
ontst at, wanneer den geme<"nteraad na des
kundig onderzoek is gebleken, dat de eigenaar 
van de woning niet voldoet of kan voldoen aan 
de bepalingen, betreffende de drinkwatervoor
ziening, vervat in het l e en 2e lid van dat ar
tikel ; dat eene aansluiting aan eene drink
waterlPiding, uit het oogpunt van de volksge
zondheid, boven andere middelen tot watervoor
ziening de voorkeur verdient; dat het daarom 
gewenscht moet worden geoordeeld, ook voor 
bestaande woningen, mits gelegen binnen een 
bepaalden afstand van een hoofdhuis der water
leiding, eene aansluiting aan de waterleiding 

voor te schrijven, met dien verstande, dat de 
mogelijkheid tot vrijstelling van dat voorschrift 
dient te worden opengesteld ten aanzien van 
woningen, in welke een ander middel tot water
voorziening aanwezig is, in staat om te allen 
tijde deugdelijk drinkwater in voldoende hoe
veelheid te verschaffen ; dat overigens voren
genoemde uit de verordening aangehaalde be
paling met geacht kan worden de naleving van 
de desbetreffende voorschriften der verordening 
voldoende te verzekeren ; 

dat de raad der gemeente Hellendoorn in 
beroep aanvoert, dat Gedeputeerde Staten in 
artikel 2fi, 4e lid, e, eene bepaling wenschen 
opgenomen te zien van die strekking, dat vrij 
staande, niet onder a, b, c of d van gemeld lid 
bedoelde woningen aan zandwegen niet anders 
mogen worden gebouwd dan op een afstand van 
ten minste 100 meter van andere gebouwen ; 
dat aan het bezwaar van Gedeputeerde Staten 
is tegemoetgekomen bij raadsbesluit van 6 Juni 
1934, door de redactie van het bepaalde sub e 
vorenbedoeld te wijzigen in dien zin, dat het ver
bod, om binnen een afstand van 100 m van an
dere gebouwen te bouwen, aan een zandweg van 
toepassing is voor bouw op terreinen, die onder 
het uitbreidingsplan vallen, waarbij dus wordt 
gehandhaafd het verbod om op ter-reinen buiten 
het uitbreidingsplan gelegen te bouwen, anders 
dan aan een weg ; dat zijn college er overwegende 
bezwaren tegen heeft om dit verbod uit te brei
den tot het geheele gebied der gemeente en wel 
op grond van het vol~ende : dat de geheele 
gemeente eene oppervlakte heeft van ± 14000 
ha en ± 14000 inwoners telt met een aantal 
huizen van ±2900 ; dat het gebied der gemeente, 
dat onder het uitbreidingsplan valt, eene opper
vlakte heeft van ± 1400 ha; dat onder dit uit
breidingsplan vallen de dorpen Hellendoorn en 
Nijverdal en naaste omgeving met in totaal een 
aantal bewoners van ±9000 en een aantal 
huizen van ± 1800 ; dat dus de overige ± 1100 
huizen zijn verspreid over een gebied van ruim 
12000 ha ; dat deze huizen, waaronder dan nog 
groepen van woningen te Haarle en Daarlerveen, 
inderdaad verspreid liggen over de verschillende 
boerenbuurtschappen der gemeente ; dat er in 
de buurtschappen weinig aan zandwegen wordt 
gebouwd : dat men daar meestal bouwt op een 
terrein, dat men soms jaren geleden voor dat 
doel heeft aangekocht of op andere wijze in 
eigendom heeft gekregen; dat de betrokken 
belanghebbenden in de gevallen , dat de ligging 
en de grenzen van hun terrein niet toelaten op 
een afstand van ten minste 100 m van een ander 
gebouw te bouwen bij uitbreiding van het verbod 
als vorenbedoeld, genoodzaakt zouden worden 
om voor den bedoelden bouw een terrein 
aan te koopen, welk bezwaar te meer gevoeld 
wordt in dezen tijd van groote economische 
inzinking, daar zij er niet in zulJen slagen om 
hun terrein, waarvan de verkoopsom aange
wend zal moeten worden voor den aankoop van 
het nieuwe t,errein, te verkoopen, althans tegen 
een redelijken prijs ; dat dan dikwijls het gevolg 
zal zijn, dat niet tot den voorgenomen bouw, 
hoe noodzakelijk ook, kan worden overgegaan, 
zeer tot nadeel van de belangen der volks
huisvesting en volksgezondheid, terwijl een 
ander gevolg is beperking van werkgelegenheid; 
dat met kan worden ingezien, dat, wanneer 
het een enkelen keer mocht voorkomen, dat 
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hier en daar in de vrije natuur aan een behoorlijk 
breeden zandweg een huis wordt gebouwd op 
een afstand van minder dan 100 m van een 
ander gebouw, gelegen aan dezelfde zijde of 
aan de overzijde van den weg, zulks zou zijn 
tot schade van de volkshuisvesting, in strijd 
met de belangen van een economisch gemeente
beheer of zou leiden tot eene onregelmatige be
bouwing ; dat evenmin wordt gedeeld de mee
ning van Gedeputeerde Staten, dat de bestreden 
bepaling het bouwen van woningen buiten 
het uitbreidingsplan zou bevorderen , aangezien 
personen, die in of b\i de dorpen willen wonen , 
niet in een vaak op grooten afstand gelegen 
boerenbuurtschap aan een zandweg gaan bou
wen ; dat , wat betreft het bezwaar van Gedepu
t eerde Staten t egen het bepaalde bij het derde 
lid van art ikel 97, dit college ook voor bestaande 
woningen , mits gelegen binnen een bepaalden 
afstand van een hoofdhuis der waterleiding, 
eene verplichte aansluitivg wil voorschrijven, 
met de mogelijkheid van vrijstelling van dat 
voors!'hrift voor woningen, in welke een ander 
middel tot watervoorziening aanwezig is, in 
staat om t e allen tijde demi;delijk drinkwater in 
voldoende hoevee!heiè t e verschaffen ; dat 
in het algemeen kan worden onderschreven de 
meening, dat eene drinkwaterleiding uit het 
oogpunt van , olksgooondheid boven andere 
middelen tot watervoorziening de voorkeur 
verdient, doch dat de raad in de t oepassing van 
de bedoelde bepaling ziet eene algemeene ver
plichting tot aansluit ing. omdat het percentage 
van aanshiiting door de ongunstige tijdsom
standigheden zoo zeer gedrnkt wordt en de 
Wat erleiding-Maatschappij dientengevolge di
rect of indirect drang zal uitoefenen t ot aanslui
ting, t en einde de explcitatie-verliezen van het 
bedrijf zooveel als eenigs, inis in haar vermogen 
ligt, t e beperken ; dat het t en gevolge van den 
noodtoestand, we~ens de ernstige moeilijkheden 
in de t ex tieJbedriJven t e Nijverdal en de heer
schende crisis in het landbouwbedrijf en andere 
bedrijven in deze gemeente niet, toelaathaar is 
om eene algemeen<> verplichting t ot aanslui
ting op t e leggen en dientengevolge de lasten 
der ingezetenen nog t e verzwaren ; dat de 
meeste aan geslot enen hun watergeld vooral bij 
de bestaande hooge tarieven niet zouden kun
nen bijeenbrengen, waaruit gevolgen zouden 
voortvloeien, die ten zeerste a fbreuk zouden 
kunnen doen aan de belangen van de volksge
zondheid ; dat indertijd bij de deskundige voor
lichting is medegedeeld, dat eene algemeene 
verplichting tot aansluiting niet zou behoeven 
t e worden gevrnesd ; da t de raad zou kunnen 
deelen het bezwaar , dat Gedeputeerde Staten 
maken met betrekking tot het bepaalde bij 
~rtikel 60 der verordening : 

0. dat artikei :!fi, 4e lid, onder e, der onder
werpelijke verordening door den gemeenteraad 
van H e1lendoorn bij zjjn besluit van f\ Juni 1934 
zoodanig is gewijzigd , dat t en aanzien van vrij
sta11.nde, niet onder. a, b, c of d van dat 4e lid 
bedoelde woningen vrjjstelling zal kunn'3n 
worden verleend van het in het eerste lid van 
dit, artikel gestelde verbod om gebouwen op te 
richten anders dan aan de danrbcdoclde wegen, 
mits deze woning?.n , voor zoover hflt bouw he
tr<>ft op een t errein, dat onder het uitbreidings
plan valt , niet gelegen zijn binnen een afstand 
van 100 meter van andere gebouwen, met dien 

verstande, dat deze woningen in elk geval aan 
een weg worden gebouwd, diP voldoet aan het 
bepaalde in artikel 10, 2e lid, eersten volzin, 
dezer verordening ; 

dat hieruit volgt, dat de bedoelde vrijstelling 
t en aanzien van vrijstaande woningen en ter
reinen, buiten het uitbreidingsplan vallende, 
zal kunnen worden verleend, ook al zijn deze 
woningen minder dan 100 meter van andere 
gebouwen verwijderd ; 

dat met het oog !,i erop de vorengenoemde 
bepaling niet doelmatig kan worden geacht ; 

dat, zij immers t en gevolge zal kunnen hebben, 
dat buiten dat gebied van deze gemeente, het
welk krachtens het uitbreidingsplan voor be
bouwing in de naaste toel..omst is bestemd, 
complexen vrijstaande, maar t och dicht opeen
gebouwde woningen worden gebouwd, zelfs 
zonder dat deze aan behoorlijk verharde wegen, 
als bedot1ld in art ikel 10, l e lid, der verordening, 
zjjn gelegen : 

dat zulks in strijd met het belang der volks
huisvesting moet worden geacht, ; 

dat voorts ook de belangen van de ?.igenaren 
van stukken ~roud, welke niet voldoende ruimte 
bieden om ctaarop huizen t e bouwen , welke 
niet binnen een afstand van 100 meter van 
andere gebouwen zijn gelegen, niet geacht kun
nen worden in die mate te zijn geschaad, dan dit 
aanleiding zou kunnen vormen om een toestand 
t e gedoogen, die in strijd zon zijn met de eer ste 
beginselen der volkshuisvesting : 

dat hierbij in aanmerking dient t e worden 
genomen, dat de eisch van den afstand van 100 
meter ingevolge artikel 25, 4e lid , onder a tot 
en met a d 0 r hierbedoelde verordening niet 
geldt t en opzichte van landhuizen, op zichzelf 
st aande woningen op grondstukken bestemd tot 
uitoefening van landbouw of veeteelt, alsmede 
andere inrirhtingen bij landelijke eigendommen 
behoorende, gebouwen, niet ter bewoning be
stemd, met daarbij behoorende dienstwoningen, 
werk- en bergplaatsen, en gebouwen t er be
vordering van een liefdadig doel ; 

0. dat voor ts bij het onderwerpelijke besluit 
van den gemeenteraad van H ellendoorn artikel 
97, 3e lid , der verordening in dier voege is ge
wijzigd, dat de verplichting tot aansluiting op 
de drinkwaterleiding op bastaande woningen 
slechts van toepassing zal zijn, wanneer den 
gemeenteraad na deskundig onderzoek is geble
ken, rlat de woning niet voldoet of niet kan vol
doen aan den eisch, rlat zij moet voorzien zijn 
van een middei t ot watervoorziening, dat rleug
delijk drink- en huishoudwater in voldoende 
mate verschaft : 

dat ook deze bepaling niet kan worden ge
handhaaft, aangezien het niet juist kan worden 
geacht, dat t en aanzien van bestaande woningen 
de verplichting tot aan~luiting op de drink
waterleiding a fhankelijk wordt gest eld van eene 
beslissing van den gemeenteraad : 

dat toch als r egel de verplichting tot aanslui
ting behoort te be taan, t erwijl dan daarnaast, 
mede met het oog hierop, dat onder de huidige 
ongunstige tijdsomstandigheden elke onnoodige 
vermeerdering van lasten van de ingezetenen 
behoort. t e worden vermeden, de moge]jjkheid 
tot ontheffing van deze verplichting behoort 
te bestaan voor het geval, dat de belangheb
bende op grond van een voor zijne rekening 
ingest eld deskundig onderzoek heeft aange-
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toond, dat de woning een ande1 deugdelijk 
middel tot watervoorziening heeft , 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 
bi,i hun bestreden besluit goedkeuring hebben 
onthouden aan het bierbedoelde besluit van 
den raad der gemeente Hellendoorn van 6 Juni 
1934; · 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren, 
Onze Mini ter van Sociale Zaken is belast 

enz . 
J (A.B.) 

11 Mei 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. ll.) 

Een voorwaarde, gesteld met het oog op 
gevaar en belemmering van het rij- en 
voetgangersverkeer ter plaatse vindt geen 
steun in de Hinderwet. Evenmin is zulks 
het geval met een voorwaarde, gesteld om 
gevaar of schade aan het gebouw, waarin 
de inrichting zal worden gevestigd, tijdens 
den bouw daaraan te voorkomen. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingest.eld door 

A. J. van der Voort, te Voorburg, tegen het 
besluit van burgemeester en wethouders dier 
gemeente van 23 October 1934, N°. 2037, 
waarbij hem en zijnen rechtverkrijgenden 
voorwaardelijk vergunning is verleend tot op
richting van twee ondergrondsche benzinebe
waarplaatsen, elke inhoudende 2000 1. (totaal 
4000 l.), waarop geïnstalleerd twee zelfregis
treerende benzinemeetpompen, bij het perceel 
Parkweg 12 te Voorburg, kadastraal bekend 
sectie E, N°. 4775; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 17 
April 1935, N°. 179; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 7 Mei 1935, N°. 270 H, 
Afdeeling Arbeid; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Voorburg bij hun evenvermeld besluit aan A. 
J. van der Voort, aldaar, en zijne rechtver
krijgenden onder een aantal voorwaarden ver
gunning hebben verleend tot oprichting van 
twee ondergrondsche benzinebewaarplaatsen, 
elke inhoudende 2000 1. (totaal 4000 l.), waar
op geïnstalleerd twee zelfregistreerende ben
zinemeetpompen, bij het perceel Parkweg 12 
te Voorburg, kadastraal bekend sectie E 4 775; 

dat van dit besluit A. J. van der Voort bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
hij op zijne aanvrage eene afwijzende beschik
king heeft ontvangen; dat naar zij n oordee l 
deze afwijzing behoort te worden vern ietigd, 
aangezien deze berust op bezwaren inzake het 
verkeer aldaar en dus niet berust op een door 
de wet vereischt element van gevaar of hin- ; 
der; dat uit de motiveering van genoemd be
sluit ten duidelijkste blijkt, dat gehoor werd 
gegeven aan bezwaren van een concurreerend 
bedrijf; 

0. dat de appellant blijkens de ter zake ont
vangen ambtsberichten met zijn beroep chrift 
beoogt, in beroep a lsnog de gevraagde ver
gunning te verkrijgen overeenkomstig de door 
hem overgelegde plattegrondteekening en der-

halve wijziging verzoekt van de door burge
meester en wethouders van Voorburg aan de 
vergunning verbonden voorwaarden; 

0. te dien aanzien, dat, afgezien nog hier
van, dat de onder 1 ° gestelde voorwaarde voor 
de beide benzinepompen eene andere plaatsing 
voorschrijft dan in de bij de aanvrage over
gelegde plattegrondteekening is aangegeven, 
deze voorwaarde blij kens hare bewoordingen 
gesteld is met het oog op gevaar en belem
mering van het rij- en voetgangersverkeer ter 
plaatse en derhalve geen steun vindt in de 
Hinderwet, terwijl zij bovendien het brand- en 
explosiegevaar verhoogt; 

dat evenmin op de Hinderwet berust de 
voorwaarde onder 2°, aangezien zij niet ten 
doel heeft aan het bezwaar van gevaar, schade 
of hinder van de onderhavige inrichting tege
moet te komen, doch gesteld is om gevaar of 
schade aan het gebouw, waarin deze inrich
ting zal worden gevestigd, tijdens den bouw 
daarvan te voorkomen; 

dat deze beide voorwaarden mitsdien niet 
kunnen worden gehandhaafd; 

dat enz. ; 
Gezien de Hinderwet; 

Hebben goedgevonden en verstaau: 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden besluit, de daarbij aan de vergun
ning verbonden voorwaarden te vervangen 
door de navolgende: {volgen 27 voorwaarden). 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A.B.) 

11 Mei 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 12.) 

De uitvoering van een voorschrift mag ' 
niet afhanke lijk gesteld worden van het 
inzicht van B. en W.; hierdoor zou het 
beroepsrecht worden verkort. 

Wij WILHELMINA, enz .. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. Pomper, te Amsterdam, tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders dier gemeente 

1304 e H.W. 
van 16 October 1934, ------ 1934, 

9/225 V.H. 
waarbij hem en zijnen rechtverkrijgenden 
v.oor,vaardel ijk vergunmng is verleend tot het 
oprichten van eene toiletzeepfabr iek in het 
perceelsgedeelte Schollenbrugstraat 19 van het 
perceel Scholl enbrugstraat- 19-20 (Oost) ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
17 April 1935, N°. 119; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 7 Mei 1935, 0

• 269 H, 
afdeel ing Arbeid; 

0. dat burgemeester en wethouders de vo
renvermelde vergunning hebben verleend on
der een aantal voorwaarden, waarvan die 
onder / luidt: ,,de wanden van de droog
kamer moeten zijn vervaardigd van metsel
werk of gewapend beton, dik ten minste 7 
cm", en die onder h: ,,{de) deur (toegang 
gevende tot de droogkamer) mag niet langer 
in geopenden toestand verblijven dan in ver
band met het verkeei· van personen of het 
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vervoer van goederen- str ikt noodzakelijk is en ! 

mag niet door middel van een ·andern inrich
ting of op andere wijze in geopenden toestand 
vastgehouden worden dan door middel van 
een door burgemeester en wethouders goed
gekeurde inrichting, welke de deur bij een 
temperatuur van ten hoogste 75° C. automa
tisch loslaat"; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
de voorwaarde onder / veranderd zou wenschen 
in dezer voege, dat de wanden met eterniet 
moeten zijn beschoten, temeer, omdat in de 
droogkamer een gaskachel is geplaatst, die 
ten hoogste de bedoelde ruimte verwarmt met 
38° C.; dat zich derhalve een temperatuur 
van 75° C., zooals in de voorwaarden is ver
meld, in de droogkamer niet kan ontwikkelen; 
dat, indien in plaats van betonnen wanden 
eterniet wordt aangewend, de veiligheid vol
doende verzekerd is; 

0. dat op grond van het deskundig ambts
bericht van den Directeur-Generaal van den 
Arbeid, ingewonnen naar aan leiding van een 
schrijven van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, moet 
worden aangenomen, dat in verband met de 
omstandigheid, dat in de zeer kleine droog
kamer der inrichting een gaskachel wordt ge
brand, terwijl op korten afstand van die 
kachel pakken papier en brokken vet worden 
geplaatst en mede gelet op het feit, dat boven 
de inrichting woningen zijn gelegen, beklee
ding van de houten wanden der droogkamer 
met eternietplaten ter voorkoming van brand
gevaar onvoldoende moet worden geacht en 
dat de bestreden voorwaarde onder / niet kan 
worden gemist; 

daf1 echter de voorwaarde onder h wijziging 
behoeft, aangezien de u itvoering van het daar
in vervatte voorschrift afhankelijk is gesteld 
van het inzicht van btll'gemeester en wethou
ders, ten gevolge waarvan in strijd met de 
bedoeling van de Hinderwet het beroepsrecht 
zou worden verkort; 

Gezien de Hinderwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het overige van het 
bestreden bes! uit van burgemeester en wethou
ders van Amsterdam van 16 October 1934, N°. 
1304 e H.W. 
------ 1934 in de daarbij onder h ge-

9/225 V .H. 
stelde voorwaarde de woorden: ,,door burge
meester en wethouders goedgekeurde" te doen 
vervallen. 

Met bepaling wijders, dat de inrichting moet 
zij n voltooid en in werking gebracht binnen 2 
maanden na de dagteekening van dit besluit. 

Onze .Minister van Sociale Zaken is belast 
· enz. (B.) 

13 Mei 1935. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Crisis-Varkensbesluit 1933 art. 12.) 

Ten onrechte hebben Ktr. en Rb. de in 
art. 1, onder 2°, Cris is-Varkensbesluit 
1932 j 0

• art. 1, onder 1 ° Cr isis-Varkensbe
sluit 1933 opgenomen begripsomschrijving 
van varken a ls " levend varken" in dien 
zin in art. 12 van laatstgenoemd besluit 
overgebracht, dat dit artikel dan zoude 

handelen over " levende" · ,,varkens na 
slach ting". Die overbrenging ontneemt aan 
art. 12 elke mogelijkheid van toepassing 
en is ook naar de letter onjuist. Het arti
kel kan na overbrenging der begripsom
schrijving slechts geacht worden te han
delen over "levende varkens" ,,na slach
ting" en de begripsomschrijving brengt dus 
voor dit artikel enkel den eisch mede, dat 
de varkens leefden toen zij werden ge
slacht. 

·Het bewezen verklaarde valt derhalve 
wel degelijk onder het aldus opgevatte art. 
12 Crisis-Varkensbesluit 1933. 

Op het beroep van den P.-G., requirant 
van cassatie in het belang der wet, tegen 
een vonnis van de Rechtbank te M iddelburg 
van 28 Sept. 1934, houdende bevestiging in 
hooger beroep van een vonnis van het Kan
tongerecht te Oostburg van 28 Juni 1934 (N. 
J. 1934, blz. 1463), waarbij S. C. de M., ter
zake van het te haren aanzien overeenkomstig 
de dagvaarding bewezenverklaarde is ontsla
gen van a ll e rechtsvervolging. 

Vordering van den Adv.-Gen. van Lier. 

. Bij vonnis van den Kantonrechter te Oost
burg is ten laste van S. C. de M. als bewezen 
aangenomen: dat zij den 18 December 1933 
te Yzendijke, een varken, dat ingevolge de 
bepalingen van de Vl eeschkeuringswet 1919, 
S. 524, na slachting niet van merken als be
doeld in art. 16 van die wet behoefde te zijn 
voorzien, na slachting heeft in voorraad ge
houden, verdeeld en verwijderd van de plaats 
waar het geslacht was, ronder dat: 

1 °. aan een, door de vereeniging "Neder-
1 andsche Varkenscentrale" gevestigd te 's-Gra
venhage aangewezen, persoon was overgelegd 
het ontvangstbewijs bedoeld in art. 11 van het 
,,Crisis-Varkensbeslui t 1933"; 
· 2°. vorenbedoeld persoon overeenkomstig 

door den Minister van Economische Zaken 
gestelde regelen het geslachte varken had ge
wogen; 

3°. aan de vereeniging "Nederlandsche Var
kenscentrale" gevestigd te 's-Gravenhage als 
vertegenwoordigster van het "Landbouw-Cri
sisfonds" bedoeld in art. 2 van de "Landbouw
Cris iswet 1933" was betaald het door den 
Minister van Economische Zaken vastgestelde 
bedrag per kilogram. 

De Kantonrechter heeft dit bewezene niet 
strafbaar geoordeeld en de verdachte van alle 
rechtsvervolging te dier zake ontslagen op de 
volgende gronden: 

dat art. 12 van het Crisis-Varkensbesluit 
1933, S. 531, onder andere bepaalt: 

"Varkens als bedoeld in het vorig artikel 
mogen na slachting niet worden in voorraad 
gehouden, verdeeld of op andere wijze be
werkt, noch worden verwijderd van de plaats, 
waar zij geslacht zijn, dan nadat: 

. 1 °. aan een, door de in art. 4 bedoelde cri
sis-organisatie aangewezen persoon het in het 
vorig artikel bedoelde ontvangstbewijs is over
gelegd; 

2°. de vorenbedoelde persoon overeenkomstig 
door Onzen Minister te stellen regelen het 
geslachte varken heeft gewogen; 
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3°. aan de in art. 4 bedoelde cr1s1s-organi
satie als vertegenwoordigster van het Fonds is 
betaald een door Onzen Minister vast te stel
len bedrag per kilogram", 

dat gemeld Crisis-Varkensbesluit 1933 onder 
andere strekt tot toepassing van de artt. 9, 12, 
13, 14 van de Landbouw-Crisiswet 1933, S. 
418, op varkens en varkensvleesch, bij welke 
wet, in art. 9, onder meer wordt bepaald dat 
door de Kroon, op voordracht van den 
met de Zaken van Landbouw belasten Minis
ter, nadat daarover de Commissie zal zijn 
gehoord, voor een telkens door de Kroon te 
bepalen tijdvak, de voortbrenging van Crisis
producten, a lsook het in voorraad hebben, 
vervoeren, bewerken en verwerken, waaronder 
m ede zijn begrepen het oogsten of slachten en 
verhandelen, van zoodanige producten kan 
worden beperkt, verboden of niet dan voor
waardelijk toegestaan ; 

dat art. 12 van het Crisis-Varkensbesluit 
1933 strekt tot toepassing van de Landbouw
Crisiswet 19 33; 

dat gemelde Landbouw-Crisiswet 1933, in 
art. 1 , onder cris isproduct onder meer ver
taat: varkens en varkensvleesch in den zin 

van art. 1 sub 2° en 3° van het Crisis-Var
kensbesluit 1932; 

dat art. 1 sub 2° van het Crisis-V arkens
besluit 1932 onder varkens verstaat: levende 
varkens; 

dat bij het Crisis-Varkensbesluit 1933 is be
paald dat wordt ingetrokken het Crisis-Var
kensbesluit 1932 met uitwndering van art. 1 
sub 2° en 3°, terwijl art. 1 sub 2° van voor
meld Crisis-Varkensbesluit- 1933 eveneens on
der varkens verstaat: levende varkens; 

dat uit voorafgaande bepalingen derhalve 
volgt, dat overtreding van art. 12 van het 
Crisis-Varkensbesluit 1933 slechts mogelijk is 
ten aanzien van levende varkens, zoodat het 
levend zijn van een varken een element is van 
het strafbare feit; 

dat uit het ten laste gelegde, woals het is 
bewezen verklaard, niet blijkt en ook niet kan 
blijken dat de betrokken h andelingen van ver
dachte, met name het verdeelen, in voorraad 
hebben en van de plaats van slachting ver
wijderen, betreffen een levend varken; 

dat derhalve het ten laste gelegde niet inge
volge de artt. 12 en 1 Crisis-Varkensbesluit 
1933 strafbaar is. 

In hooger beroep werd bij verstek dit vonnis 
door de Rechtbank te Middelburg bevestigd. 

Krachtens art. 9 der Landbouw-Crisiswet 
1933 S. 508 kunnen door de Kroon ook bepa
lingen worden vastgesteld omtrent het bewer
ken en verwerken van crisisproducten, terwijl 
onder bewerken en verwerken mede is begre
pen "slachten". De Kroon is derhalve bevoegd 
omtrent de crisisproducten varkens en var
kensvleesch voorschriften te geven betreffende 
het slachten van varkens. In het op 11 Decem
ber 1933 in werking getreden Crisis-Varkens
besluit 1933 wordt onder "varkens", evenals in 
het Crisis-Varkensbesluit 1932, verstaan: le
vende varkens. Het spreekt nu wel van zelf, 
dat wanneer in de wettelijke regelingen ge
sproken wordt van "varkens na slachting" 
deze regelen betrekking hebben op varkens, 
welke vóór die bewerking (de slachting) le
vende varkens zijn, maar na de slachting niet 

meer leven. In de artt. 10, 11 en 12 van het 
Crisis-Varkensbesluit 1933 zijn de voorschr if
ten gegeven welke in acht genomen moeten 
worden ten aanzien van het slachten van var
kens en betreffende hetgeen moet worden na
gekomen ten aanzien van varkens na slach
ting. De Kantonrechter, en ook de R echtbank 
hebben aangenomen, dat overtreding van art. 
12 van het Crisis-Varkensbesluit 1933 (dat 
handelt over varkens na slachting) slechts 
mogelijk is ten aanzien van levende varkens, 
omdat het besluit onder varkens levende var
kens verstaat. Volgens deze opvatting wu dan 
gemeld artikel alleen voorschriften bevatten 
omtrent varkens, die na slachting nog levende 
varkens zijn en volgens deze uitlegging dan 
wu het artikel dus een voorschrift inhouden, 
dat geen toepassing wu kunnen vinden. Het 
artikel handelt over "varkens na slachting" 
en er is m. e. geen tegenstrijdigheid met de 
bepaling van art. 1 van het besluit, volgens 
hetwelk onder "varkens" ,,levende varkens" 
wordt verstaan. Het voorschrift inhoudende 
bepalingen omtrent " levende varkens na slach
ting", kan wel niet anders beteekenen dan dat 
die varkens vóór dat zij geslacht zijn, levend 
zij n, en na de slachting niet meer leven. De 
inhoud van het artikel is geheel dezelfde hetzij 
men leest "varkens na slachting" hetzij "le
vende varkens na slachting''. Een reeds dood 
zijnd varken kan toch niet meer geslacht 
worden . 

In de telastelegging zijn de bewoordingen 
gebezigd van art. 12 van het besluit. Evenals 
in dat artikel wordt in de dagvaarding ge
sproken over "een varken na slachting". De 
telastelegging wu niets anders inhouden, wan
neer er in plaats van "een varken na slach
t ing" was gesteld "een levend varken na 
slachting"; beide uitdrukkingen bedoelen toch 
precies hetzelfde. De overweging in de uit
spraak, dat overtreding van art. 12 slechts 
mogelijk is ten aanzien van levende varkens , 
wodat het levend zijn van een varken een 
element is van het strafbare fe it, acht ik 
onjuist. Overtreding van het artikel is slechts 
mogelijk ten aanzien van levende varkens na 
slachting; dit is een element der overtreding. 
Vol gens mijn inzicht is alwo art. 12 van het 
besluit verkeerd toegepast. Nu bewezen was 
verklaard, dat de telastegelegde handelingen 
van verdachte betroffen "een varken na slach
ting" welke uitdrukking volkomen synoniem 
is met "een levend varken na slachting" be
hoorde geen ontslag van rechtsvervolging te 
zijn uitgesproken maar ha d een veroordeeling 
di enen te volgen. 

Onder overlegging van een afschrift van het 
vonnis der Rechtbank, voorzien van een ver
klaring van den Officier van Justitie, inhou
dende dat tegen het verstekvonnis geen verzet 
werd gedaan en van den Griffier der R echt
bank, waaruit blijkt, dat tegen het vonnis ook 
geen beroep in cassatie is ingesteld en de be
trekkelijke stukken, heb ik de eer in het be
lang der wet wegens schending door verkeerde 
toepassing van de artt. 1, 11 en 12 van het 
Crisis-Varkensbesluit 1933, 9, 14 en 31 Land
bouwcrisiswet 1933 S. 508 te vorderen, dat 
vernietigd worde het in dit geding door de 
Rechtbank te Middelburg gewezen vonnis en 
mede worde vernietigd het vonnis van den 
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Kantonrechter aldaar doch alleen voorzoover 
daarbij het bewezen verklaarde niet strafbaar 
is geoordeeld, het feit alsnog strafbaar worde 
verklaard en daaraan de benaming worde ge
geven: Handelen in strijd met een der krach
tens de Landbouw-Crisiswet 1933 S. 508 vast
gestelde voorschriften en wel een voorwaarde 
als bedoeld in art. 9 dier wet, strafbaar ge
steld in art. 31 der Landbouw-Crisiswet 1933 
S. 508, en voorts zal worden verstaan, dat het 
te wijzen arrest geen nadeel zal toebrengen 
aan de rechten door belanghebbende ver
kregen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
0. dat bij het vonnis van den Kantonrechter 

ten laste van gerequireerde overeenkomstig de 
dagvaarding is bewezen verklaard: dat { zie 
vordering v. d. P.-G.}; 

dat de K antonrechter dit bewezenverklaarde 
echter niet strafbaar heeft geoordeeld, zulks 
op de volgende gronden: {zie vordering v. d. 
P .-G. }; 

dat in hooger beroep de Rechtbank bij ver
stek dit vonnis heeft bevestigd ; 

dat tegen dit vonnis noch door de gerequi
reerde, aan w ie de dagvaarding tot verschij
ning voor de Rechtbank in persoon is betee
kend, verzet is gedaan, noch door het Open
baar Ministerie cassatie is aangeteekend; 

0 . ten aanzien van de vordering tot cassatie 
in het belang der wet; 

dat deze terecht geschiedt; 
dat toch de Kantonrechter de begripsom

schrijving van "varkens" - zooals die is opge
nomen in het Crisis-Varkensbesluit 1932 in 
art. 1 onder 2°, en ingevolge de bepaling van 
de Landbouw-Crisiswet 1933, S. 508, gelijk 
die ten tijde der berechting luidde, ook toe
passelijk is verklaai·d in art. 1, onder 1 ° van 
het Crisis-Varkensbesluit 1933, S. 531, gelijk 
dat terzelfdertijd luidde -, namelijk dat on
der varkens worden verstaan " levende var
kens", kennelijk in art. 12 van voornoemd 
Crisis-Varkensbesluit 1933 aldus heeft meenen 
te moeten overbrengen, dat dit artikel dan 
zoude handelen over "levende" ,,varkens na 
slachting" ; 

dat echter die wijze van overbrenging - aan 
art. 12 elke mogelijkheid van toepassing ont
nemend - ook naar de letter onjuist is, im
mers het artikel na overbrenging der begrips
omschrijving slechts kan geacht worden te 
handelen over " levende varkens" ,,na slach
ting" en dus de begripsomschrijving voor dit 
artikel alleen den eisch medebrengt, dat de 
varkens leefden, toen zij werden geslacht; 

dat derhalve het bewezenverklaarde wel de
gelijk onder het in de vorenaangegeven zin 
opgevatte art. 12 van het Crisis-Varkensbesluit 
1933, S. 531 , is begrepen, en mitsdien de Kan
tonrechter, door terzake te ontslaan van alle 
rechtsvervo lging, en de rechtbank, door dit 
vonnis te bevestigen, de wet hebben ge
schonden; 

Gezien de artt. 98 der Wet R. 0. en 456 Sv.: 
Vernietigt het vonnis van de R echtbank te 

Middelburg van 28 September 1934, womede 
het vonnis van het Kantongerecht te Oostburg 

van den 28sten Juni 1934, doch a lleen voor 
wover daarbij het bewezenverklaarde niet 
strafbaar is geoordeeld en gerequireerde ter
zake van alle rechtsvervolging is ontslagen; 

Verstaat, dat het ten laste van gerequireer
de bewezenverklaarde oplevert: ,,het handelen 
in strijd met een krachtens de Landbouw
Crisiswet 1933, S. 508

1 
vastgesteld voorschrift 

en met een voorwaarae a ls bedoeld in art. 9 
dier wet", strafbaar gesteld in art. 31 van 
meergenoemde wet; 

Bepaalt, dat dit arrest geen nadeel zal toe
brengen aan de rechten door belanghebbenden 
verkregen. 

(N. J.} 

16 M ei 1935. RONDSCHRIJVE van den 
Minister van Sociale Zaken, N °. 3984, 
M/Afd. Volksgezondheid, aan Gedeputeer
de Staten der provinciën betreffende rege
len inzake productie van bouwterrein. 

Ik heb de eer Uw aandacht te vragen voor 
het volgende : 

Vol gens art. 92a der Onteigeningswet, wordt 
wordt bij de bepaling van de waarde van 
grond als bouwgrond rekening gehouden met 
de in de gemeente geldende regelen betreffen
de afstand van grond voor openbare verkeers
wegen , alsmede betreffende kosten van het
geen noodig is om grond voor bebouwing naar 
de plaatselijke voorschriften gereed te maken. 
De bedoeling is, ook blijkens de mondelinge 
toelichting, te komen tot een vaststelling van 
de schadevergoeding in dier voege, dat a l wat 
behoort tot de productiekosten van den bouw
rijpen grond, den e igenaar in mindering worde 
gebracht op de waarde van den grond als 
bouwgrond, zulks overeenkomstig het beginsel, 
dat die kosten voor rekening komen van den 
eigenaar. Zal de bedoeling van het artikel tot 
haar recht komen, dan is het wenschelijk, dat 
de "regelen" worden vastgesteld op een wijze, 
die een billijke toepassing van dat beginsel 
zooveel mogelijk waarborgt. 

Het belang van zoodanige vaststelling van 
de bedoelde regelen klemt temeer in verband 
met het volgende. Het naar de p laatselijke 
voorschriften voor bebouwing gereed maken 
van grond van particulieren geschiedt, niet 
zelden met medewerking van de betrokken ge
meent.e ook in dier voege, dat deze zorgt voor 
werken als rioleering, bestrating enz., waar
van zij dan de kosten op de exploitanten 
pleegt te verhalen. Zoodanig verhaal is in 
overeenstemming met vorenbedoeld beginsel. 
Ook a fgezien van het belang uit een oogpunt 
van rechtszekerheid is het, voor een goede uit
oefening van hun bedrij f, noodig, dat de ex
ploitanten weten waar zij aan toe zijn, in dier 
voege, dat zij aan de hand van publieke nor
men althans bij benadering kunnen nagaan 
hoeveel grond zij eventueel kosteloos moeten 
afstaan en wel ke kosten zij zouden moeten 
betalen om te komen tot bouwen. Ik noodig 
Uw College uit te willen bevorderen , dat in 
gemeenten in Uw provincie, waar regeling als 
bedoeld tot dusver ontbreekt of onvoldoende 
zekerheid biedt, in de leemte wordt voorzien 
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door vast.stelling, of herziening van verorde
ningen, krachtens art. 168 der gemeentewet, 
in dier voege, dat daaruit blijkt of valt af te 
leiden, in hoever kostelooze afstand van grond, 
voor openbare verkeerswegen, wordt vereischt; 
van welke werken de kosten worden verhaald, 
en naar welke grondslagen het aandeel van 
iederen exploitant, in de kosten, eventueel 
wordt berekend. 

Ik houd mij aanbevolen voor inlichting om
trent het gevolg, dat aan mijn verzoek wordt 
gegeven. 

(B.} 

18 Mei 1935. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Wel heeft de burgemeester van L. den 
armlastige aangespoord naar R. terug te 
keeren en diens inboedel naar die gemeente 
laten terugbrengen, doch een aanvaard
bare verklaring daarvoor wordt gevonden 
in de omstandigheid, dat het de door het 
gemeentebestuur van R. aan den armlas
tige op diens verzoek verleende steun is 
geweest, welke hem in staat heeft gesteld, 
met zijn huisraad naar L. te komen. Bij 
dezen gang van zaken is er geen aanlei
ding L. te belasten met de door R. voor 
den armlastige gemaakte ko ten. • 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de betaling va1, 

de kosten van ondersteuning van Johannes 
van Beugen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Maart 1935, n°. 131 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 Mei 1935, 
n°. 3073, Afd. Armwezen; 

0. dat Johannes van Beugen, geboren 
8 Maart 1871 te Lienden, en aldaar gewoond 
hebbende tot begin 1934, zich te dien tijde te 
Rhenen vestigde ; 

dat hij in Augustus daaraanvolgende door 
zijn kostbaas buiten de deur werd gezet, waarna 
hij, wegens gebrek aan middelen, zonder onder
dak zijnde, aan het gemeentebestuur verzocht, 
de overbrenging van zijn inboedel naar Lienden 
te willen bekostigen, alwaar hij meende beter 
in staat te zijn, zich onderdak te verschaffen, 
aan welk verzoek is voldaan ; 

dat het hem, te Lienden aangekomen, on, 
mogelijk bleek, onderdak te vinden en hem in 
verband hiermede ter gemeente-secretarie de 
inschrijving in het bevolkings- of verblijf
register werd geweigerd, op grond, dat hij geen 
vaste woonplaats in de gemeente kon aanwijzen, 
waarbij de bur~emeester hem te kennen heeft 
gegeven, dat hij te Rhenen thuis behoorde en 
dus maar weer daarheen moest vertrekken, 
terwijl voorts zijn huisraad op last van dien 
burgemeester naar Rhenen terug is gebracht ; 

dat hij, teruggekeerd naar . Rhenen, zich 
andermaal bij het gemeentebestuur vervoegde 
onder mededeeling van het voorgevallene en 
met verzoek om te worden voortgeholpen ; dat 
het gemeentebestuur toen genoodzaakt was, 
hem, wijl daartoe te Rhenen geen gelegenheid 

bestond, op kosten van de gemeente als arm
lastige onder te brengen in de stichting "Wel
kom" te Arnhem, en zijn inboedel in een ge
meentegebouw op te slaan ; 

dat burgemeester en wethouders van Rhenen 
van oordeel zijn, dat het gemeentebestuur van 
Lienden zich schuldig heeft gemaakt aan af
schuiving van den armlastige J. van Beugen 
en dus artikel 40 der Armenwet toepa sing moet 
vinden, daartoe o. a. aanvoerende, dat het ver
trek van Van Beugen van Rhenen naar Lienden 
heeft plaats gehad uit zijn vrijen wil en zonder 
dat hierop eenige invloed van of vanwege het 
gemeentebestuur van Rhenen is uitgeoefend ; 
dat de burgemeester van Lienden daarentegen 
wèl invloed op de komst van Van Beugen te 
Rhenen heeft uitgeoefend, daar hij hem heeft 
gezegd, dat hij maar weer naar Rhenen terug 
moest keeren en diens huisraad naar Rhenen 
heeft laten terugbrengen; 

dat burgemeester en wethouders van Lien
den van afschuiving, als door hunne ambtge
nooten van Rhenen bedoeld, geen sprake achten, 
daar zij integendeel van oordeel zijn, dat Van 
Beugen met medewerking van het gemeentebe
stuur van Rhenen naar Lienden werd overge
bracht en hunnerzijds met meer kans op succes 
een beroep op artikel 40 der Armenwet zou 
kunnen worden gedaan, indien van hunnent
wege Van Beugen was ondersteund geworden, 
daar immers Van Beugen reeds te Rhenen 
armlastig was en aldaar had behooren te zijn 
ondersteund, terwijl mag worden aangenomen 
dat vanwege den burgemeester van die ge
meente op de komst van den man in Lienden 
wel degelijk invloed is uitgeoefend, althans daar
toe is medegewerkt ; 

0. dat weliswaar de burgemeester van Lien
den den armlastige Van Beugen heeft aange
spoord naar Rhenen terug te keeren, en diens 
inboedel naar die gemeente heeft laten terug
brengen, doch dat naar Ons oordeel niet kan 
gezegd worden, dat de invloed door den burge
meester van Lienden op de terugkomst van 
Van Beugen te Rhenen uitgeoefend, zoodanig 
is geweest, dat deze aanleiding zoude kunnen 
geven tot toepassing van het bepaalde bij art. 40 
der Armenwet ; 

dat toch een aanvaardbare verklaring van 
de handelwijze van den burgemeester van Lien
den moet gevonden worden in de omstandig
heid, dat het de door het gemeentebestuur van 
Rhenen aan Van Beugen op diens verzoek ver
leende steun is geweest, welke dezen armlastige 
in staat heeft gesteld, met zijn huisraad naar 
Lienden te komen ; 

dat Wij dan ook, dezen gang van zaken in 
aanmerking nemend, geen grond aanwezig 
achten, het gemeentebestuur van Lienden met 
de door het gemeentebestuur van Rhenen voor 
dezen armlastige gemaakte kosten te belasten; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te beslissen, dat geen grond aanwezig is, om 
de kosten van ondersteuning van Johannes van 
Beugen door de gemeente Rhenen geheel of 
gedeeltelijk ten laste van de gemeente Lienden 
te doen komen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. 

(A.B.) . 
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20 Mei 1935. KO INKLIJK .BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 248.) 

Terecht hebben Ged. Staten bezwaar ge
maakt tegen het dekken van kapitaalsuit
gaven door gewone middelen, nu de onder
havige gemeente behoort tot de z.g. ,,uit
stootende" gemeenten en derhalve niet in 
staat is voor de ten laste van den ge
wonen dienst blijvende werkloosheidslasten 
dekking te vinden. Bovendien bestaat er 
geen voldoende grond een werk als (in 
casu) rioleering, waarvan de wettigheids
duur op tenminste 40 jaar mag worden 

-gesteld, niet uit den kapitaaldienst te fi
nancieren. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Druten tegen het be
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 2 
October 1934, n°. 283, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het raadsbesluit dier gemeente 
van 17 September 1934, tot wijziging van de 
begrooting 1934; · 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Januàri 1935, n°. 4; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 15 Mei 1935, 
no. 5016, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat het besluit van Ged. Staten steunt op 
de overweging, dat door het bovengenoemde 
raadsbesluit aan de begrooting worden toege
voegd de kosten van rioleering van het dorp 
Puiflijk, welke bestaan uit: arbeidsloon f 34,000, 
overige kosten f 21,000, totaal f 55,000 ; dat 
dit werk bij wijze van werkverschaffing zal 
worden ter hand genomen in verband waarmede 
öp een Rijkssubsidie is gerekend van f 18.530 ; 
dat de "overige kosten" ·ad f 21,000, waaronder 
in hoofdzaak de materiaalkosten, zullen worden 
gevonden uit geldleening, terwijl als dekking 
van het voor rekening der gemeente blijvend 
deel der arbeidsloonen, ten bedrage van f 15,470 
wordt aangewezen vermindering van den post 
"steun aan crisiswerkloozen" ; dat de raad zich 
bij deze wijze van financiering heeft laten leiden 
door de gedachte, dat door dekking van alle 
voor rekening der gemeente blijvende kosten 
uit geldleening de kapitaalslasten der gemeente 
te zeer zullen toenemen; dat het streven tot 
beperking der kapitaalsuitgaven weliswaar toe
juiching verdient, doch dat van het dekken 
door gewone middelen van kapitaalsuitgaven 
alleen bij die gemeenten sprake kan zijn, waar
van de gewone dienst in evenwicht is zonder dat 
de belastingen tot den top zijn opgevoerd ; 
dat•dit bij de gemeente Druten niet het geval 
is, daar zij behoort tot de zoogenaamde "uit
stootende" gemeenten, hetgeen met zich brengt, 
dat bij heffing der maximale belastingen de 
gewone uitgaven niet uit de gewone middelen 
kunnen worden gevonden ; dat onder deze om
standigheden het gekozen dekkingssysteem niet 
toelaatbaar is te achten ; 

dragen ; dat het werk in werkverschaffing zou 
worden uitgevoerd; dat Onze Minister van 
Sociale Zaken, blijkens zijn schrijven van 11 Mei 
1934, n°. 73-2504-232 I, Afdeeling W. en S., 
in de kosten der arbeidsloonen enz. voor de 
uitvoering der rioleering een Rijkssubsidie heeft 
toegekend; dat Onze genoemde Minister daarbij 
niet heeft verklaard, dat het werk als een kapi
taalswerk moest worden beschouwd ; dat hier.
uit mag worden afgeleid, dat de Regeering de 
meening van het gemeentebestuur deelt, dat 
het werk, in verband met de bijzondere om
standigheden, welke den raad ertoe hebben 
geleid tot den aanleg eener rioleering in het dorp 
Puiflijk te besluiten, niet als een Kapitaalswerk 
moet worden aangemerkt; dat echter, ondanks 
de betoogen van het gemeentebestuur in het 
belang der gemeente, Ged. Staten der provincie 
Gelderland, welk college in het bijzonder voor 
de gemeentelijke belan~en te waken heeft, er 
niettemin bij hun schrijven van 31 Juli 1934, 
no. 208, ten sterkste op aandringen, het door de 
gemeente te dragen deel der arbeidsloonen even
eens door een leening te dekken ; dat deze finan
cieele politiek in geenen deele in het belang der 
gemeente Druten kan worden geacht, zooals 
in de gevoerde correspondentie omstandig is 
uiteengezet; dat, ten einde een goed gedefi
nieerd geschilpunt te verkrijgen, bij besluit van 
17 September 1934 de begrooting dezer ge
meente voor het dienstjaar 1934 is gewijzigd; 
de gewone dienst : volgnummer 212 : Rijksbij 
drage in de kosten der werkverschaffing, volg
nummer 213 : Rijksbijdrage in de steunverlee
ning, volgnummer 213a : Bijdrage van H oofd
stuk VI van den Kapitaaldienst voor aanleg 
der rioleering te Puiflijk, volgnummer 215 : 
Kosten werkverschaffing en volgnummer 217: 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat bij zijn besluit van 12 Maart 1934 besloten 
werd tot den aanleg eener rioleering in het dorp \ 
Puiflijk, waarbij de kosten der materialen ad 
f 21,000 gedekt zouden worden dopr een geld- 1 
leening, terwijl de kosten der arbeidsloonen 
door den gewonen dienst zouden worden ge-

Steun aan crisiswerkloozen; de Kapitaaldienst: 
volgnummer 280 : Geldleening ten bate van 
Hoofdstuk VI voor den aanleg der rioleering 
Puiflijk en volgnummer 282a : Bijdrage aan 
Hoofdstuk IX Paragraaf 2 van den gewonen 
dienst in de kosten van aanleg van de 
rioleering Puiflijk ; · dat uit de motiveering 
van het besluit van Ged. Staten, waarbij de 
goedkeuring is geweigerd, blijkt, dat dit 
college blijft vasthouden aan zijn onjuiste 
meening, als zou de aanleg eener rioleering te 
Puiflijk geheel of goeddeels een Kapitaalswerk 
zijn, hoewel van de zijde van den raad her
haaldelijk - zonder tegenspraak van de zijde 
van Ged . Staten - is betoogd, dat deze rio
leering als een werkverschaffingswerk moet 
worden beschouwd, daar zij in normale tijden 
nimmer zou zijn geëntameerd; dat de raad zich 
dan ook in het geheel niet met de motiveering 
van de gemelde beschikking van Ged. Staten 
kan vereenigen, doch de overtuiging blijft toe
gedaan, dat de door hem ter zake voorgestelde 
wijze van financiering de eenig juiste is; dat 
het ten slotte de bevreemding van den raad 
heeft gewekt, dat Ged. Staten meenen zich te 
moeten verzetten tegen een in het belang van 
de gemeente Druten in het algemeen en van de 
Drutensche werkloozen in het bijzonder ge-
nomen besluit tot aanleg van een rioleering in 
het dorp Puiflijk, waaraan de Regeering, blij
kens hooger gemeld schrijven van Onzen M~
nister van Sociale Zaken , zonder eenige be
perkende bepaling Haar goedkeuring heeft 
verleend; 
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0. dat Ged. Staten terecht bezwaar hebben 
gemaakt tegen het dekken in deze van kapitaals
uitgaven door gewone middelen, nu de gemeente 
Druten behoort tot de zoogenaamde "uit
stootende" gemeenten en derhalve niet in staat 
is voor de ten laste van den gewonen cllenst 
blijvende werkloosheidslasten dekking te vin
den; 

dat er bovendien geen voldoende grond be
staat de rioleering, waarvan de nuttigheids
duur op ten minste 40 jaar mag worden gesteld, 
niet uit den kapitaaldienst te financieren; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedg!lvonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsohe Zaken is 

belast enz. 
(A. B .) 

22 Mei 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Art. 21 Kieswet.) 

Volgens dit artikel moet verzoeker tot 
cassatie in zijn verzoekschrift aanwijzen 
de wetsbepalingen, welke hij beweert te 
zijn geschonden of verkeerdelijk toegepast. 
Het klagen enkel over schending en ver
keerde toepassing der Kieswet is onvol
doende. 

Verzoeker wordt niet-ontvankelijk ver
klaard. 

(De P.-G. behandelt dit punt niet en 
concludeert tot vernietiging.) 

De Procureur-Generaal ; 
0. dat de omstandigheden, dat de verzoeker, 

die toen ingezetene der gemeente Bladel was, 
op 23 April 1934 een getuigschrift van werke
lijke woonplaatsverandering naar de gemeente 
Clinge heeft gevraagd en gekregen, zich daar 
in het bevolkingsregister heeft doen inschrij
ven en wederom op 10 Sept. 1934 in het be
volkingsregister te Bladel is ingeschreven, 
krachtens art. 76 B. W. bewijsmiddelen zijn 
voor zijn voornemen om op 23 April 1934 zijn 
woonplaats van Bladel naar Clinge te ver
leggen en pas op 10 Sept. 1934 weder van 
Clinge naar Bladel , doch dat dit voor veran
dering van woonplaats niet voldoende is; 

0. dat immers volgens art. 75 B. W. daar 
nog bij moet komen de werkelijke woning in 
de andere pi aats; 

0 . dat de Ktr. daarnaar geen onderzoek 
heeft gedaan, ofschoon de verzoeker had ge
steld, dat zijn hoofdverblijf ook na 23 April 
1934 steeds onafgebroken te Bladel is geble
ven, zoo wat zijn gezin als wat zijn geheelen 
inboedel betreft en dat hij dan ook daarheen 
gedurende zijn verbl ijf te Clinge geregeld 
terugkwam; 

0. dat ook uit de omstandigheid, dat ver
zoeker omstreeks 23 April 1934 "voor vast" 
benoemd is geweest tot commandant der Bri
gade Koninklijke Marechaussee te ieuw
Namen, gemeente Clinge, en die functie al
daar heeft uitgeoefend tot omstreeks 1 Sept. 
1934, niet mag worden afgeleid, dat hij zijne 
woonplaats te Bladel heeft verloren, en dat 
dit ten overvloede nog voortvloeit uit de bepa
ling van art. 77 B. W.; 

0. dat de gronden, door den Ktr. voor zijne 
beslissing aangevoerd, die derhalve niet kun
nen dragen; 

Concludeert tot vernietiging van de bestre
den beschikking en tot verwijzing der zaak 
naar den Ktr. te Eindhoven ten einde haar 
opnieuw te behandelen en te beslissen met 
inachtneming van het door den H. R. te wij
zen arrest. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het op 10 April 1935 gedagteekend 

en op 12 April daaraanvolgende ingekomen 
verzoekschrift van C. Raes, wonende te Bla
del, waarin ca satie wordt verzocht van eene 
beschikking van den Ktr. te Eindhoven van 
4 April 1935, bij welke wordt afgewezen een 
door hem gedaan verzoek om, na vernietiging 
van een nader genoemd desbetreffend bes! uit 
van B. en W. der gemeente Bladel, geplaatst 
te worden op de Kiezerslijst 1935/1936 der ge
meente Bladel voor de verkiezing van leden 
voor de Provinciale Staten en den Gemeente
raad; 

Gehoord den Proc.-Gen. enz.; 
0. dat volgens art. 21 der Kieswet de ver

zoeker tot cassatie in zijn verzoekschrift moet 
aanwijzen de wetsbepalingen, welke hij be
weert te zijn geschonden of verkeerdelijk toe
gepa~t; 

dat verzoeker in het verzoekschrift enkel 
klaagt over schending en verkeerde toepassing 
der Kieswet zonder eenige nadere aanduiding 
van de voorschriften dier wet, waarvan de 
schending of verkeerde toepassing zou hebben 
plaats gevonden; 

dat mitsdien het beroep niet kan worden 
ontvangen; 

Verklaart den verzoeker niet-ontvankelijk in 
het door hem ingesteld beroep in cassatie. 

(W.) 

22 Mei 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Art. 1, lid 2, Kieswet. ) 

Deze bepaling luidt: ,,Voor de toepas
sing van deze wet wordt ingezetenschap 
beoordeeld naar de werkelijke woonplaats". 

P.-G.: Blijkens de M. v. T. der Wijzi
gingswet van 21 Juli 1928, S. 288, moet 
"werkelijke woonplaats" worden verstaan 
als te_genstelling tot de afgeleide woon
plaats, bijv. van de gehuwde vrouw; ze 
hangt dus niet enkel af van de plaats 
waar men feitelijk woont, doch wordt be
paald naar de regelen van artt. 74 e.v. 
B. W. 

H. R.: Al heeft men blijkens de geschie
denis der wetsherziening van 1928 de 
positie der gehuwde vrouw op het oog 
gehad, dit neemt niet weg, dat na de 
wijziging de Kieswet (en in navolging 
daarvan de Provinciale- en de Gemeente
wet) naar haar duidelijke bewoordingen 
een verdere strekking hebben en ter be
oordeeling van het ingezetenschap een 
eigen begrip, dat van "werkelijke woon
plaats" aannemen. De artt. 74 t/m 79 
B. W. zijn dus niet van toepassing. 
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VERZOEKSCHRIFT. 

1lan den Hooyen Raad der Nederlanden. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
G. J. Morren, wonende te Eemnes, ten deze 

domicilie kiezende te Amersfoort ten kantore 
van Mr. A. E. Th. Kooien; 

dat B. en W. der gemeente Eemnes bij hun 
besluit van 19 Maart 1935 afwijzend hebben 
beschikt op requestrants verzoek om op de kie
zerslijst der gemeente Eemnes a lsnog aan te 
teekenen, dat 

Egberts H . A. geb. te Leimuiden 8 Juni 
1903, 

Egberts J. G. geb. te Leimuiden 10 Juni 
1873, 

Egberts geb. van Diemen H. geb. te Nieuw
koop 18 April 1872, bevoegd zijn tot deelname 
aan de verkiezing van de leden der Provin
ciale Staten van Utrecht en van de leden van 
den Raad der gemeente Eemnes; 

dat requestrant de zaak daarop heeft on
derworpen aan de uitspraak van den Ktr. te 
Amersfoort, doch ook deze bij zijn hierbij in 
afschrift overgelegd vonnis van den 30en 
Maart 1935 het oorspronkelijk verzoek van 
de hand heeft gewezen; 

dat requestrant tegen dit vonnis van den 
Ktr. beroep in cassatie instelt en daartoe het 
vol gen de aanvoert: 

De Ktr. heeft blijkens de overwegingen vau 
zijn vonnis mede op grond van de aan hem 
overgelegde en thans hierbij gevoegde bewijs
stukken, zijnde drie verklaringen respectieve
lijk afgegeven door G. Splinter, B. Vos en J. 
A. Zwankhuizen, feitelijk aangenomen, dat de 
werkelijke vestiging van bovengenoemde uit 
drie leden, vader, moeder en zoon bestaande 
familie Egberts te Eemnes op 29 Dec. 1933 
heeft plaats gehad. 

Voor het ingezetenschap van de gemeente 
Eemnes en de provincie Utrecht en daaimede 
voor de verlangde kiesbevoegdheid is vereischt 
het hebben van werkelijke woonplaats in die 
gemeente en provincie sedert 31 Dec. 1933. 

De Ktr. heeft desniettegenstaande het ge
daan verzoek van de hand gewezen, omdat op 
31 Dec. 1933 de verklaring van verhuizing 
van de gemeente Hoeven (N.-B.) naar de ge
meente Eemnes nog n iet kon zijn gedaan. 

Tegen de uitspraak van den Ktr. voert re
questrant de navolgende cassatiemiddelen aan : 

I. S., althans v. t. van artt. 1, 2, 3, 4, 4a, 
5, 6, 7 der Kieswet, 17 Provinciale W'et, 4 
Gemeentewet, 74, 75 en 76 B. W., door on
danks feitelijke vaststelling, dat de werkelijke 
vestiging in casu op 29 Dec. 1933 te Eemnes 
heeft plaats gehad, te beslissen, dat naast de 
werkelijke vestiging in een gemeente voor het 
hebben van werkelijke woonplaats in die ge
meente vereischt is een verklaring als bedoeld 
in art. 76 B. W. 

Bij de laatste wijzigingen in de Provinciafe 
Wet en in de Gemeentewet is uitdrukkelijk in 
de hierboven als geschonden, althans verkeerd 
toegepast aangehaalde artikelen dier wetten 
bepaald - zulks in afwijking van de vroegere 
redactie - dat ingezetenschap van provincie 
en gemeente afhangt van werkelijke woon
plaats gedurende de l aatste twaalf maanden 
binnen die provincie of gemeente. Door deze 

nieuwe redactie wordt het ingezetenschap ver
kregen door de feitelijke woning gedurende 
twaalf maanden, welke feitelijke woning door 
den Ktr. is vastgesteld, ook al is de verkla
ring van verhu izing bij de besturen der ge
meenten van vestiging en vertrek gehee l ach
terwege gebleven. 

II. S., a lthans v. t. van artt. 1, 2, 3, 4, 4a, 
5, 6, 7 der Kieswet, 17 Provinciale Wet, 4 
Gemeentewet, 74, 75 en 76 B. W., door on
danks feitelijke vaststelling, dat de werkelijke 
vestiging in casu op 29 Dec. 1933 te Eemnes 
heeft plaats geh ad, te beslissen, dat de ver
ki ar ing van verandering van woonplaats in 
casu moest zijn gedaan vóór 1 J an. ·1934_ 

Volgens de artt. 17 Provinciale Wet en 4 
Gemeentewet is voor het ingezetenschap ver
e ischt de werkelijke woonplaats in provincie 
of gemeente gedurende den in die artikelen 
genoemden tijd. 

Volgens art. 75 B. W. zal de verandering 
van woonplaats stand grijpen door de werke
lijke woning in een andere plaats, gevoegd bij 
het voornemen om aldaar zijn hoofdverblijf te 
vestigen. In het vonnis a quo is vastgesteld 
dat de werkelijke woning in Eemnes is aan
gevangen op 29 Dec. 1933. Men had zich op 
29 Dec. 1933 kunnen afvragen, of de fami lie 
Egberts het voornemen had om haar hoofd
verblijf te Eemnes te vestigen. Door de ver
klaring bedoeld in art. 76 B. W., ook al is 
die na 1 J an. 1934 gedaan, is bewezen, dat de 
familie Egberts bij h aar vestig ing te· Eemnes 
op 29 Dec. 1933 het voornemen had om al
daar haar hoofdverblijf te vestigen. Voor het 
aanvangen der werkelijke woonplaats is be
s! issend de datum van vestiging niet die der 
gedane verklaring. 

Redenen waarom requestrant zich wendt tot 
Uwen Raad met het eerbied ig verzoek de uit
spraak van den K tr. te Amersfoort dd. 30 
Maart 1935, waartegen cassatie, te vernieti
gen met zoodanige verdere beschikking als de 
H. R. zal meenen te behooren . 

De Proc.-Gen.; 
Gez ien vorenstaand verzoekschrift, 
0. dat het eerste middel tot cassatie onge

grond is, daar in art. 1 der Kieswet "werke
lijke woonplaats", gelijk uit de Memorie van 
Toelichting der wijzigingswet van 21 Juli 1928, 
S . 288, blijkt, moet worden verstaan als tegen
stelling tot de afgeleide woonplaats b.v. van 
de gehuwde vrouw en zij dus niet enkel af
hangt van de plaats waar men feitelijk woont, 
doch wordt bepaald naar de regelen van artt. 
74 en volgende B. W.; 

0. dat daarentegen ter tweede middel tot 
cassatie is gegrond, daar niet door de verkla
ringen van verandering van woonplaats bij de 
besturen der verlaten en der nieuwe gemeente 
deze verandering plaats grij pt, doch deze ver
klaringen slech ts bewijsmiddelen zijn - en 
zelfs niet de eenige mogelijke bewijsmiddelen 
- van het voornemen om in de nieuwe ge
meente zijn woonplaats te vestigen, zoodat de 
woonplaatsverandering op zekeren dag ook 
kan worden aangenomen, wanneer de verkla
ring aan de verlaten gemeente pas na dien 
dag bij haar bestuur is ingekomen; 

0. dat, nu door den Ktr. als vaststaand is 
aangenomen, dat het gezin Egberts zich op 
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29 Dec. 1933 werkelijk te Eemnes heeft ge
vestigd en niet is weersproken, dat op 30 Dec. 
1933 aan het bestuur dezer gemeente is ge
daan wat de Ktr. noemt de "verklaring der 
verordening" d. i. blijkbaar de verklaring van 
het voornemen der leden van genoemd gez in 
om aldaar hun hoofdverblij f te vestigen en 
dat zoodanige verkla~ing- enkele dagen later 
is ingekomen bij het bestuur der door hen 
verlaten gemeente Hoeven, ook door den Ktr. 
had moeten worden bewezen verklaard, dat de 
leden van dit gezin sedert 29 Dec. 1933 hun 
hoofdverblij f te Eemnes hadden gehad en der
halve op 1 Jan. 1934 gedurende de laatste 12 
maanden ingezetenen waren geweest van deze 
gemeente en dus ook van de provincie Utrecht; 

Concludee1·t, dat de bestreden beschikking 
zal worden vernietigd en dat zal worden ver
staan, dat in de Kiezerslijst der gemeente · 
Eemnes zal worden aangeteekend, dat 

Egberts H. A., geb. te Leimuiden 8 J uni 
1903, 

Egberts J . G., geb. te Leimuiden 10 J uni 
1873, en 

Egberts geboren van Diemen, geb. te Nieuw
koop 18 Apri l 1872, bevoegd zijn tot deelne
ming aan de verkiez ing van de leden der 
Staten der provincie Utrecht en van de leden 
van den Raad der gemeente Eemnes .. 

De Hooge Raad, enz. ; . 
Gez ien enz. ; 
0. dat de Ktr. ter zake heeft overwogen: 
dat ten dezen beslissend was de datum van 

1 Jan. 1934, dat n.l. onderzocht moet worden, 
of de volmachtgevers dien datum ingezetenen 
waren van de gemeente Eemnes (provincie 
Utrecht), welk ingezetenschap wordt beoor
deeld naar het hebben van hun werkelij ke 
woonplaats op dien dag; 

dat voor het begrip "woonplaats" moet acht 
geslagen worden op de bepalingen van art. 74 
volgende B . W. (zie de Memorie van Toelich
ting op a rt . 1 der Kieswet) ; 

dat h ier bepaald wordt, dat ieder woon
plaats heeft alwaar hij zijn hoofdverblijf 
heeft; dat verandering van woonplaats plaats 
grijpt door de werkelijke woonplaats in een 
andere plaats, gevoei:rd bij het voornemen om 
daar zijn hoofdverbliJf te vestigen, welk voor
nemen wederom bewezen wordt door een ge
dane verklaring, zoowel bij de gemeente, 
welke hij verlaat, als bij de gemeente waar
heen de woonplaats wordt overgebracht; 

dat dus in casu noodig is, naast de werke-
1 ijke vestiging in een andere gemeente, een 
verklaring, als bedoeld in art. 76 B. W.; 

dat Wij mogen aannemen, dat de werkelij ke 
vestiging 29 Dec. 1933 te Eemnes heeft plaats 
gehad; 

dat dus moet worden nagegaan of de ver
kl aring der verandering i "gedaan" èn in de 
gemeente Eemnes èn in de gemeente Hoeven 
vóór of nà 1 J an. 1934; 

dat is te berde gebracht, dat dusdanige ver
kl aring te Eemnes zou plaats gehad hebben 
Zaterdag 30 Dec. 19 33; 

dat, verondersteld al , dat die verklaring 
doorgegeven is naar .de gemeente H oeven, dat 
dan die verklaring daar eerst kan zijn ont
vangen of "gedaan" 2 J an. 1934, zijnde 31 
Dec. 1933 en 1 Jan. 1934 resp ctievelij k Zon-

dag en algemeen erkende Christelij ke Feest
dag; 

dat een beslissing der Rb. te Rotterdam, l e 
Kamer, van 26 ov. 1928 dan ook inhoudt, 
dat geen woonplaatsverander ing p laats g rijpt, 
dan nadat men is afgesch reven u it de ge
meente, d ie men verlaat; 

dat - a l zou men dien e isch van afschrij
ving ook niet stellen (de afschrijving in quaes
tie had plaats 3 of 4 J an. 1934) - dat dan 
toch de "verklaring" het gemeentebestuur van 
Hoeven eerst bere ikt kan hebben 2 J an. 1934, 
in elk geval niet vóór 1 J an. 1934; 

dat dus de gemeente Eemnes geacht moet 
worden de volmachtgevers terecht niet ge
plaatst te hebben op de Kiezerslijst; 

dat op deze gronden de Ktr. het gedane ver
zoek van de hand heeft gewezen; 

dat de verzoeker als middelen van cassatie 
tegen deze uitspraak aanvoert: enz., zie ver
zoekschrift; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat bij de wet van 21 J ul i 1928, S. 288, aan 

art. 1 der Kieswet, hetwelk bepaalt door wie 
de leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal worden gekozen, en dat ter zake 
onder meer den eisch van ingezetenschap des 
R ijks stelt, een nieuw lid is toegevoegd, lui
dende: ,, Voor de toepass ing van deze wet 
wordt ingezetenschap beoordeeld naar de wer
kelijke woonplaats"; 

dat in de artt. 5 en 6 der Kieswet voor de 
bevoegdheid tot het kiezen van leden der Pro
vincial e Staten en van den gemeenteraad 
onder meer als eisch wordt geste ld, dat men 
ingezetene der provincie of der gemeente zij, 
zijnde volgens art. 17, laatste lid, der Pro
vinciale Wet en art. 4, laatste lid, der Ge
meentewet, gelij k deze nader zij n gewijz igd, 
onder ingezetenen te verstaan zij, die gedu
rende de laatste twaalf maanden hunne werke
lij ke woonplaats binnen de provincie of de ge
meente hebben gehad; 

dat de voormelde toevoeging aan art. 1 der 
K ieswet blijkens de M. v. T. is ·geschied, om
dat blijkens de rechtspraak het ingezetenschap 
te dezer zake moest beoordeeld worden in ver
band met het begrip "woonplaats" volgens de 
bepalingen van art. 74 B. W., hetgeen mee
bracht, dat de woonplaats der gehuwde, niet 
van tafel en bed gescheiden, v1·ouW' voor de 
plaatsing op de Kiezerslijst was de woonplaats 
van haren echtgenoot, zoodat, wanneer deze 
l aatste bijvoorbeeld in ederlandsch-Indië, Su
riname of Curaçao woonde, de vrouw niet voor 
plaatsing op de l ijst eener gemeente in aan
merking kwam, ook al woonde zij h ier te 
lande; dat men aan dit bezwaar heeft willen 
tegemoet komen; 

dat, al heeft men blijkens de geschiedenis 
der wetsherzien ing van 1928 de positie . der 
gehuwde, niet van tafel en bed gesche iden, 
vrouw op het oog gehad, dit n iet wegneemt, 
dat na de wijziging de Kieswet en in navol
ging daarvan de Provinciale- en de Gemeente
wet naar hare duidelijke bewoord ingen eene 
verdere strekking hebben en ter beoordeel ing 
van het ingezetenschap een e igen begrip, dat 
van "werkelij ke woonplaats", aannemen; 

dat dit begr ip in de wetgeving wel bekend 
is, met name in de Koninkl ijke Besluiten om
trent de bevol k ings registers; 
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dat immers het, bij K. B. van 22 Dec. 1849, 
S. 64, gehuldigd stelse l van inschl'ijving in 
die registers op grond van woonplaats volgens 
de artt. 74 tot en met 79 B. W . later werd 
prijs gegeven en bij Besluit van 8 Nov. 1861, 
S. 94, de grondslag " werkelijk wonen" werd 
ingevoerd, waarna het begrip "werkelijke 
woonplaats" in de desbetreffende latere Be
sluiten geregeld wordt gebezigd, gelijk in de 
K. Bn van 27 Juli 1887, S. 140 en 141 en 
dat van 12 Dec. 1922, S. 670; 

dat ten deze vaststaat, dat de werkelijke ves
tiging van de drie betrokken personen op 29 
Dec. 1933 te Eemnes heeft plaats gehad en 
dat de afschrijving van hen uit de door hen 
rnrlaten gemeente Hoeven is geschied op 3 of 
4 Jan. 1934; 

dat op grond van deze feiten moet worden 
aangenomen, dat zij op 1 Jan. 1934 hunne 
werkelijke woonplaats in de gemeente Eemnes 
hebben gehad; 

dat derhalve het eerste middel is gegrond 
en daarmede een onderzoek naai' het tweede 
middel ove1•bodig is geworden; 

Vernietigt de uitspraak van den Ktr. te 
Amersfoort den 30en Maart 1935 in deze zaak 
gegeven; 

En recht doende ten principale: 
Verstaat, dat in de Kiezerslijst der gemeente 

Eemnes zal worden aangeteekend, dat: 
Egberts H. A., geb. te Leimuiden 8 Juni 

1903, 
Egberts J. G. , geb. te Le imuiden 10 Juni 

1873, en 
Egberts, geboren van Diemen, H., geb. te 

Nieuwkoop 18 April 1872, 
bevoegd zijn tot deelneming aan de verkie

zing van de leden der Staten der provincie 
Utrecht en van de leden van den Raad der 
gemeente Eemnes. 

(W.) 

24 M ei 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onrechtmatige overheidsdaad.) 

Burgemeester en Wethouders van Cuyk 
hebben bij den gemeenschappelijken 
vleesêhkeur ingsdienst voor Cuyk en andel'e 
gemeenten een hulpkeurmeester benoemd, 
wiens beëediging bij art. 2 van de instrnc
t ie voor den hulpkeurmeester, vastgesteld 
door den daartoe bevoegden Raad van 
Cuyk, aan den Burgemeester van die ge
meente is opgedragen. Deze Burgemeester 
heeft geweigerd den benoemden hulpkeur
meester te beëedigen . 

Door die weigering heeft de Burgemees
ter als orgaan der gemeente in strijd ge
handeld met den hem bij gemeld art. 2 
opgelegden rechtsplicht en tegenover den 
benoemde een onrechtmatige daad ge
pleegd, welke hem schade heeft toege
bracht waarvoor de gemeente terecht aan
sprakelijk is gesteld. 

De gemeente Cuyk c. a., eischeres, adv. Jhl'. 
Mr. -A. K. C. de Brauw, gepleit Mr. C. R. C. 
Wijckerheld Bisdom, 

tegen: 
C. C. van Lent, dierenarts, te Nijmegen, vc1·-
1Yeerder, adv. Mr. A. C. E. M. de Groot. 

L . 1935. 

Proc.-Gen. Besier nam de volgende conclusie: 

Cuyk en omliggende gemeenten vormen sa
men een keuringskring a ls bedoeld in art. 20 
der Vleeschkeuringswet, waarvoor Cuyk als 
centrnle gemeente is aangewezen. Haar Raad 
heeft een instrnctie voor den hulpkeurmeester 
vastgesteld, waarin diens benoeming en ont
slag zijn opgedragen aan B. en W. In die 
functie hebben deze den verweerder benoemd 
met bepaiing van zijn indiensttreding op l 
Maa,·t 1930. De Burgemeester heeft echter 
geweigerd hem toe te laten tot het afleggen 
van den eed, welke volgens de instructie vóór 
de aanvaarding der betrekking in zijn handen 
door den hulpkeurmeester moet worden afge
legd. De verweerder heeft bij inleidende dag
vaarding van de gemeente wegens deze 011-

rechtmatige daad, althans wanpraestatie, ge
vorderd schadevergoeding, berekend naar het 
voor ieder jaar verschuldigd salaris of een be
drag in eens van f 25,000 of opmaking van het 
bedrag bij staat en vereffening daarvan vol 
gens de wet. 

De gemeente heeft onder meer geantwoord, 
dat de Rb. •niet bevoegd was van de vordering 
kennis te nemen en dat deze niet-ontvankelijk 
was, omdat de geheele verhouding van amb
tenaar tot overheid behoort tot het terrein 
van het pub! iek 1·echt en niet tot rechterlijke 
tusschenkomst aanleiding ~ee~, terwijl zij, de 
gemeente, niet aansprakeliJk is voor de weige
ring van den Burgemeester om verweerder in 
dienst te stell en en den eed af te nemen, daar 
de Burgemeester krachtens art. 70 (oud) der 
Gemeentewet te dier zake, d. i. voor de uitvoe
ring van een beslu it van B. en W. alleen aan
sprakelijk is tegenover hooger gezag. 

De Rb. heeft de exceptie van onbevoegdheid 
verworpen doch verweerder in zijne vorder ing 
niet-ontvankelij k verklaard op gronden, welke 
thans niet meer van belang zijn . • 

Verweerder heeft hooger beroep ingesteld, 
bij de behandeling waai-van de Gemeente 
weder heeft geconcludeerd tot onbevoegdver
klari ng der Rb. , hetgeen door het Hof is be
schouwd als een incidenteel hooger beroep, en 
dat in e lk geval appellant te recht niet-ont
vankelijk was verklaard. 

Het Hof heeft bij het bestreden arrest hel 
incidenteel hooger beroep ongegrond ver
klaard, het vonnis der Rb. vernietigd en de 
gemeente veroordeeld tot schadevergoeding op 
te maken bij staat en te vereffenen volgens 
de wet, en wel op gronden welke thans a lleen 
nog van bel ang zijn voor zoover zij de be
voegdheid der Rb. en de ontvankelijkheid der 
vordering betreffen, welke gronden zijn ver
vat in rechtsoverweging 3, die in haar geheel 
is opgenomen in het middel tot cassatie en 
waarvan ik gemakshalve de versch ille nde le
den heb genummerd. 

Dit middel luidt: 
,,S., a lthans v. t. van de artt. 1269, 1270, 

1271, 1272, . 1274, 1275, 1278, 1279, 1280. 
1401, 1402 en 1403 B. W ., artt. 20 en 21 der 
Vleesch keuringswet, artt. 134 en 145 der Ge
meentewet, zooals die wet luidde voor de Wet 
van 31 Jan. 1931, S. n°. 41, art. 26 van de 
gemeenschappelijke verordening op den keu
ringsd ienst van vee en vleesch vastgesteld door 
de raden der gemeenten Cuyk, Oeffelt, Haps, 

15 
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Beers, Linden, Wanroy, Mill , Gassel, E scha-
1·en, Reek, Velp en Grave, art. 48 Rv., 

"doordien het Hof met vern ietiging van het 
vonn is door de Rb. te 's-Hertogenbosch op 27 
Sept. 1932 tusschen partijen gewezen den ver
weerder in cassatie heeft toegewezen zijn vor
dering tegen de gemeente Cuyk c. a . tot scha
devergoed ing, met veroordeeling van die ge
meente in de kosten, zulks op de overweging: 

1. ,,dat de verweerder in cassatie bij intro
ductieve dagvaarding stelt, dat hij op · wettige 
wijze door B. en W. van eischeres in cassatie, 
i benoemd en aangesteld, tot hulpkeurmees
ter, bij den gemeenschappel ijken keurings
dienst van een aantal gemeenten, waarvan 
eischei·es in cassatie, de gemeente, de central e 
gemeente was; 

2. ,,dat de Burgemeester van de gemeente, 
e ischeres in cassatie, desa! niettemin en, in 
weerwil van [ormeele sommatie geweigerd 
heeft hem den eed, dien hij had af te leggen 
alvorens zijn functi e te kunnen aanvaarden , 
af te nemen, waardoor hij di t laatste niet kon 
doen en waardoor hij - zooals bij dagvaar
di11g nader omschreven - schade leed en 
lijdt; 

3. ,,dat dus de verweerder in cassatie als 
grondslag van zijn Yordering tegen de ge
meente, tot vergoeding van die schade, stelt 
een daad van een orgaan va n de gemeente, 
den Burgemeester, welke daad die schade zou 
hebben veroorzaakt en welke door de ge
meente geh andeld hebbende door dat 01·gaan, 
zou moeten worden vergoed; 

4. ,,dat deze vordering tot vergoeding van 
schade is een burgerrechtelijke vordering, 
waarvan de burgerlijke rechter kennis kan 
nemen ; 

5. ,,dat evenwel die daad slechts dan tot 
schadevergoeding kan verplichten - daargela
ten de vraag of in casu voor des Burgemees
ters aaad de gemeente aansprakelijk is - in
dien die daad op zich zelve zou zijn een 
onrechtmatige daad, of indien daardoor een 
niet door Wet of verordening gepermitteerde 
inbreuk zou worden gemaakt op een aan ver
weerder in cassatie toekomend recht; 

6. ,,dat zou noch het een, noch het ander 
het geval zijn, de Rb. de vordering van ver
weerder in cassatie niet zou hebben mogen 
ontvangen; 

7. ,,dat vaststaat, dat verweerder in cas
satie door het college van B . en W. der ge
meente tot hulpkeu1meester is benoemd; 

8. ,,dat de verweerder in cassatie die be
noen1ing heeft aangenomen en den Burgemees
ter heeft gesommeerd om hem den eed af te 
nemen, zonder wel ken eed hij het ambt waar
toe hij benoemd was, niet kon uitoefenen, 
noch het daaraan verbonden sa! aris verdienen 
en ontvangen; 

9. ,,dat, overeenkomstig art. 76 (art. 70) 
der Gemeentewet de Burgemeester - veron
dersteld dat B. en W. bevoegd waren tot het 
benoemingsbesluit, waarover later - de Bur
gemeester verplicht was het zelve uit te voe
ren en dus den eed van verweerder in cassatie 
aan te nemen, nu van schorsing of vern ieti
ging daarvan ( art. 76) ( 70), 2e I id, Getneen
tewet) geen sprake is geweest: 

10. ,,dat dus, in zoo juist bedoelde veron
derstelling, de Burgemeester zij n ver pi ichting 

niet zou zijn nagekomen, maar daardoor jegens 
den verweerder in cassatie zich nog niet zou 
hebben schuldig gemaakt aan onrechtmatige 
daad; 

11 . ,,dat immers de Burgemeester, de hier
bedoelde verplichting, waarmede hij "belast" 
is, niet nakomende, op zich ze lf zich niet schu l
dig maakt aan een in den zin van a rt. 1401 
B. W . onrechtmatige daad jegens den ve r
weerder in cassatie, en dan ook de verweerder 
in cassatie, zonder meer, niet gerechtigd is, 
deswege den Burgemeester of de gemeente ter 
verantwoording te roepen ; 

12. ,,dat evenwel tegenover de bedoelde 
verplichting in dit bijzondere geval, staat een 
recht van verweerder in cassatie om - afge
zien van bijzondere omstandigheden, waarvan 
in casu niet de rede, zooa ls herroeping van 
het benoemingsbesluit of ontslag, tot welk 
een en a nder de Burgemeester niet bevoegd 
was - de betrekking waartoe hij benoemd 
was. te aanvaarden en uit te oefenen wat lt ij 
wilde doen en het daaraan verbonden salari s 
te gen ieten, zoodat de Burgemeester, bedoelde 
verplichting niet na komende, een verkregc:n 
en niet ontnomen recht van den verweerde,· 
in cassatie schond, waartoe Wet noch verorde
ning hem in casu de bevoegdheid gaf, dat 
deze schending door den Burgemeester, zoo
a ls van zelf spreekt, den verweerder in ca ·
satie schade veroorzaakte , waarvoor de ve r
weerder in cassatie de gemeente - te recht 
of ten onrechte later aansprakelij k stell ende, 
tusschen hem en de gemeente schept een ge
schil omtrent een burgerrechtelijke verbinte111s 
van de gemeente tot schadevergoeding, waar
over, als gezegd krachtens art. 2 R . 0. de 
burgerlijke rechter te beslissen heeft; 

13. ,,dat derhalve de Rb. niet alleen be
voegd was om van des verweerders in cassatie 
vordering, steunende op laatstbedoelden grond 
kennis te nemen, maar ook deze mocht ont
vangen en onderzoeken, waaruit volgt, dat 
het incidenteel appèl niet opgaat; 
,,waarbij het Hof over het hoofd zag, 
.,dat de aantasting Yan het beweerde recht 

van verweerder om de betrekking waartoe hij 
benoemd was , te aanvaarden en uit te oefenen 
en het daaraan verbonden salar is te genieten. 
op zich zelve niet kan opleveren een onrecht
matige daad in den zin van de artt. 1401. 
1402 en 1403 B. W., omdat : 

" A. dit beweerde recht was een publiek 
recht in elk geval geen privaatrecht, 

,,B . niet van aantasting door een hande
ling van dat rec ht sprake was, ma.ar ten hoo~
ste van een nalaten, terwijl de norm die dooi· 
dit nalaten beweerdelij k we1·d geschonden niet 
was een nom1 ter bescherming van belangen 
als in casu beweerdelijk zijn gelaedeerd. 

,,C. het beweerde recht niet was een abso-
1 uut recht, maar een recht slechts geldend 
tegen de gemeente Cuyk c. a. en dit recht 
voortsproot uit de benoeming van verweerde r 
in cassatie door die gemeente en de aanne
ming van die benoeming door den verweerder. 
en dat een da ad d ie, ofschoon geen onrecht
matige daad zijnde, een niet door Wet of 
verordening gepe1mitteerde inbreuk maakt op 
een aan verweerder toekomend recht, geen 
burgerrechtelijke verbintenis van de gemeente 
tot schadevergoeding ten gevolge heeft, wan-
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neer het aangetaste recht, zooals in het onder
havige geval , is een publiek recht, althans 
geen privaatrecht." 

Met de gri ef onder A kan ik mij n iet ver
eeni gen . Te recht m.i. heeft de H. R. bij het 
bekende arrest in de zaak van Osterm a nn 
tegen den Staat, van 20 Nov. 1924 (W. 11293, 
N. J . 1925, blz. 89) besli st, dat, een onr·echt
matige daad in den zin van het B. W. - ook 
een onrechtmatige overheidsdaad - reeds dan 
aanwezig is, wanneer de daad in strij d is met 
des daders e igen rechtsplicht, en dat het 
hierbij onverschillig is . of daardoor eeni ~ 
subjectief recht van den be11adeel de. hetziJ 
van burgerrechte lijken, hetzij van publ iek
rechtelijken aard is geschonden . R eeds op 
dezen grond had het Hof zijn besliss ing kun
nen bouwen, wat het evenwel niet heeft ge
daan blijkens de leden 11 en 12 va n de aan
gehaalde overweging. 

Tevergeefs is bij pleidooi namens de gemeente 
getracht de beteekenis van dit arrest te niet 
te doen door het betoog. dat de H. R. in 
latere arresten op zijne meen ing zou zijn te
ruggekomen. Niet all een heeft hij nog bij 
arrest van 4 April 1929, gewezen in de zaak 
van den Staat tegen Russel (W. 12003, N. J . 
1929, blz. 1444 ) in geheel denzelfden zin 
besli t, doch de bij pleidooi bedoelde arresten 
kunnen m . i. hier niet met vrucht worden 
•ngeroepen. 

H et eerste is het a rrest van 29 Ju ni 1928, 
dat bekend is onder den naam van Strooppot
arrest (W. 11864, N . J . 1928, blz. 1138) , doch 
dit betreft a ll een de overheidsdaden, waarvan 
de onrechtmatigheid zou worden beweerd op 
grond , dat zij zouden indru ischen tegen de 
zorgvuldigheid, welke ieder in het maatschap
pelijk verkeer betaamt, dus een geva l, dat 
zich hier niet voordoet. 

H et tweede is het anest van 16 Feb,·. 1934, 
gewezen in de zaak van Amsterdam tegen 
Egeman (W. 12729, N. J . 1934, blz. 315), 
waarbij is beslist, dat een vorder ing wegens 
onrechtmatige daad n iet kan steunen op een 
gr ief tegen het bele id der Overheid , omdat dit 
bele id aan de beoodeeling van den burgerlij 
ken rechter is onttrokken, alweder een geva l. 
dat zich hier niet voordoet. 

, v el iswaar is bij dit arrest mede overwogen 
dat de vordering van den toenmaligen eischer 
te rech t niet-ontvankelijk was verklaard , om
dat destijds ook geen rechts pi icht wa s gescholl
den, noch inbreuk was gemaakt op eenig bur
gerlijk recht, doch vergeefs is bij pleidooi 
namens eischeres getracht deze overweging om 
te zetten in een a I gemeen en regel , dat voor 
ome htmatige overheidsdaad steeds noodig zou 
zijn schending van een rechts pi icht of inbreuk 
op eenig burgerlijk rech t, hoedanige regel mij 
voorkomt in di t arrest door den H . R . niet 
bedoeld te zijn. Ik zie ook n iet in , waarom 
een inbreuk door de Overheid op iemands pu
bliek rech t . indien die geldelijke schade ver
oorzaakt, niet een vordering uit a rt. 1401 
B. W. zou kunnen rechtvaardi gen . Hierbij zie 
ik geenszin over het hoofd , dat de ve rho uding 
van Overhe id tot ambtenaar n iet benist op de 
overeenkomst tot het verrich ten van a1·beirl of 
op eenige andere overeenkomst in den zin van 
Boek 111 van het B . W .; immers di t doet hier 
niet af voor zoover door verweerder niet uit 

wanpraestatie doch uit onrechtmatige daad 
werd gevorderd. . 

De grief onder B ben,st in de eerste pi aats 
op een onderscheiding tusschen positieve han
delingen en nalatigheid of gebrek aan zorg. 
H et schijnt mij echter voor betwisting na uwe
lijks vatba ar , dat deze ondersche iding bij het 
leerstuk der onrechtmatige daad van geen be
teeken is is, daar art. 1402 B . W. de schade 
toebrengende nalatigheid of onvoorzichtigheid 
geheel met de positieve handeling van art. 
1401 ge l ijk stelt. Bovendien was de we igel'i ng 
om verweerder te beëedigen geensz ins een na
latigheid, noch een gebrek aan zorg, doch een 
positieve en opzettel ijke handeling. evenals in 
de zaak van Ostermann tegen den Staat, waar
mede de onderhav ige zooveel overeenkomst 
vertoont, de weigering om tot den ui tvoer de r 
goed ren mede te werken. 

In de tweede plaats berust de gr ief onder B 
op de stelling, dat voor den Bu ,·gemeester niet 
een pi icht bestond om den ve rweerder te bc
ëedigen , hoedani ge pi icht ik bij de bespreking 
der grief onde,· ;1 stil zwijgend heb aangeno
men, omdat zij pas onder B w01·dt bestreden. 
Art. 70 (oud} der Gemeentewet zou slechts 
een instructienorm hevatten , aanwijzende, 
welke de autoriteit is. die bes luiten van den 
Raad en van B . en \V. moet uitvoeren. Ik 
ach t dit niet juist. H et arti kel omvat door 
den uitdrukkelijk aan den Burgemeester ver
strekten last ook de norm, dat een besluit van 
den R aad of van B . en W. ni et een doode 
letter mag blij ven , doch - natuurl ijk behou
dens vern ietiging of intrekking - moet wor
den ui tgevoerd en dus een verplichting van 
den Burgemeester om d it te doen. 

Deze grief is dus in haar geheel ongegrond. 
De gr ief onder C is bij pleidooi toegelicht 

als bevattende twee geheel los van e lkande r 
staande onderdeel en . 

H et eerste bevat dan de stel I ing, dat rle 
bescherm ing door een vot·dering uit orn·echt
matige daad alleen zou toekomen aan abso-
1 ute, dus niet aan relatieve rechten en met 
name niet aan rechten uit contract of uit 
hiermede in het publiek recht overeenkomende 
rechtsfeiten, derhalve ook niet aan het recht van 
rl en verweerder op salaris.Deze ste lling vindt in 
de wet geen grondslag. Bij samenloop van vor
deringen uit onrechtmatige daad en uit overeell
komst wordt dan ook bij de schrijvers en de 
rechtspraak vrij a lgemeen de keuze aan den 
benadeelde gelaten en alleen de aandacht er 
op gevestigd, dat e r alleen dan van onrecht
matige daad sprake is, wanneer de handeling 
reeds op zich zei f, dus a fgezi en van eeni ge 
contraetuee le verplichting, onrechtmatig is. 
Zie in dezen zin Land-Lohman, IV, blz. 305 , 
noot 2, Suyling, 2e stuk (2e druk), blz. 16 en 
vl g., in het bijzonder voor de vervoerovereen
komst ook Molengraaff, L eiddraad (6e druk) , 
111, blz. 538, al smede de arresten van den 
H. R. van 26 Maart 1920 (W. 10592, N. J. 
1920, blz. 416) , van 4 Juni 1920 (W . 105!!4, 
N. J. niet opgenomen), en van 16 Dec. 1932 
(W. 12558, N . J. 1933, blz. 458) . In het on
derhavig geval nu was - gelij k ik betoogde 
- de ha ndeling van den Burgemeester in strijd 
met art. 70 (oud) der Gemeentewet. 

Het tweede onderdeel van deze g r ief is bi ij
kens de toelichting bij pleidooi slech ts aange-
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voerd voor het geval de Hooge Raad zou mee
nen, dat het Hof in zijn derde rechtsoverwe
ging en in het bijzonder in het 5e en 12e lid 
daarvan - het oog had gehad op de wan
prae tatie, welke de verweerder bij inleidende 
dagvaarding als ondergeschikten gronds lag 
voor zijn vordering had gesteld. Voor dit ge
val werd dan die grondslag bestreden. Het 
komt mij echter voor, dat de derde rechtsover
weging in zijn geheel slechts betrekking heeft 
op de weigering van beëedig'ing a ls onrecht
matige daad, zoodat dit onderdeel verdere be
spreking niet behoeft. 

All e grieven ongegrond bevindende, concl u
c.leer ik. tot verwerping van het beroep en tot 
veroor deel ing van den Burgemeester qq. in de 
kosten in cassatie geval len. 

De Hooge Raad, enz .. ; 
0. dat uit het bestreden an·est, voor zoove r 

than van belang, blijkt: 
dat de verweerder in cassatie - van Lent -

bij inleidende dagvaarding een vordering tot 
chac.levergoeding heeft ingesteld tegen de ge

meen te Cuyk op de gronden opgenomen in 
het nader te vermelden middel van cassatie ; 

dat de Rb. te 's-Hertogenbo ch bij vonnis 
van 27 Sept. 1932 zich bevoegd heeft geacht 
om van deze vordering kennis te nemen, doch 
van Lent daarin niet-ontvankelijk heeft ver
klaard ; 

dat van Lent tegen dit vonnis in hooger be
roep is gekomen en de gemeente daartegen 
incidenteel appèl heeft ingesteld, voor zoover 
de bevoegdverklaring betreft; 

dat het H of op de gronden vermeld in het 
middel van cassatie het incidenteel appèl ver
worpen en de ontvankelijkheid van de vorde
ring aangenomen heeft en, mede op gronden , 
die thans niet van belang zijn , heeft geoor
deeld, dat de Burgemeester van Cuyk, optre
dende a ls orgaan dier gemeente, een rechts
plicht heeft geschonden, uit welken hoofde de 
gemeente civielrechtelij k jegens van Lent aan
sprakelijk is, weshalve het Hof, met vernieti
g ing van het vonnis der Rb., hem zijn vorde
ri ng heeft toegewezen: 

0. dat de gemeente Cuyk tegen 's Hofs ar
rest het volgende middel van cassatie heeft 
aangevoerd: enz., zie conclusie: 

0. daaromtrent: 
dat in dezen stand van het geding niet meet· 

is betwist, dat van Lent op wettige wijze d or 
B. en W. van Cuyk is benoemd tot hu lpkeur
meester bij den gemeenschappelijken vleeseh
keuringsdienst, iugeste]d voor Cuyk en ande re 
gemeenten; 

dat bij art. 2 van de instructie vuor den 
hulpkeurmeester bij dien dienst, vastgesteld 
door den daartoe bevoegden R aad van Cuyk, 
zijn beëediging is opgedragen aan den Burge
meester van die gemeente; 

dat deze echter, ondanks verzoek en somma
tie van partij van Lent, heeft geweigerd hem 
a ls hulpkeurmeester te beëedigen; 

dat door die weigering de Burgemeester als 
orgaan van de gemeente dus in strijd heeft ge. 
handeld met den hem bij art. 2 van evenvèr
melde verordening opgelegden t·echtsp l icht; 

dat deze rechtsplicht den Burgemeeste r wel
iswaar niet in de eerste plaats in het belang 
van den benoemde is opgelegd; 

dat deze ecbter naar de gel dende regeling, 
gelij k ook het Hof vaststelt, al vorens beëc
digd te zijn, het ambt, waartoe hij is benoemd, 
ni et kan aanvaarden en niet kan treden in 
het genot van de voordeelen daaraan voor 
hem verbonden ; 

·dat daarom de weiger ing van den Burge
meester om van Lent te beëedigen deze recht
streeks in zij n belang trof; 

dat onder die omstandigheden ook d it be
lang bescherming vindt in het wettelijk voor
schrift, dat den Burgemeester verpl icht om 
van Lent te beëedigen, zoodat de weigering 
van den Burgemeester om d ien plicht te ver
vullen, ook tegenover van Lent een onrecht
matige daad in den zin van art. 1401 B . W. 
IS j 

dat derhalve. wat er zij van de overwegin
gen, .d ie tot de bestreden uitspraak hebben 
geleid, het Hof daarbij terecht de gemeente 
Cuyk aansprakelijk heeft gesteld voor de 
schade, die de onrechtmatige gedraging van 
haar orgaan aan van Lent heeft toegebracht; 

dat dit medebrengt, dat de grieven van het 
middel , die z ich richten tegen 's H ofs opvat
ting, dat de wettelijke aansprakelijkheid van 
de gemeente het gevo lg is van een inbreuk 
door haar orgaan op eenig subjectief recht 
van partij van Lent, niet behoeven te worden 
onderzocht, omdat, ook indien de bestreden 
opvatting onjuist mocht zij n, dit aan de juist
heid van de slotsom, waartoe het Hof is ge
komen, ·geen afbreuk zou doen; 

dat uit het bovenstaande tevens volgt, dat 
onjuist is het bij het middel onder b gevoerde 
betoog, dat in deze niet is geschonden eenige 
norm te,· bescherming van belangen als hier 
gekrenkt zij n, welk betoog blijkens ·de mon
del inge welichting ten onrechte er van uit
gaat, dat de weigering van den Burgemeester 
om van Lent te beëedigen a lleen in strijd is 
met a ,t. ï6 der Gemeentewet, terwijl, gelijk 
boven is overwogen, de plicht van den Bur
gemeester om dit te doen zijn onm iddell ijkcn 
grondslag vindt in art. 2 van meergemelde 
verordening; 

dat .het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep ; 
Veroordeel t eische,·es in de kosten van h e' 

ged ing in cassatie (salaris f 400). 
(W. · 

27 M. ,i 1935. ARREST van den Hooge, , 
Raad. Jachtwet 1923 at·tt. 13 en 23 ; Vuu,·
wapenwet 1919 art. 1.) 

Nooh uit de woorden , noch uit de strek
king van art. 23 der Jachtwet 1923 volgt, 
dat onder "schietgeweer" in dit artikel 
een windbuks niet zou zijn begrepen . 

De bijzondere strekking van art. 13 l id 
2 der J achtwet 1923, n.l. om te waarbor
gen, dat de houder van een jachtakte g6 
dekt is uit het oogpunt van de Vuur
wapenwet 1919, brengt mede dat onde1· 
,,schietgeweer" in dit artikel is te ver
staan een geweer, tevens vuurwapen: 
daaru it kan echter n iet worden afgele id , 
dat die beperkte beteekenis van het be
grip "sch ietgeweer" ook ,bij • de overige 
artikelen der Jachtwet, waari.n van een 
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"schietgeweer" sprake is, 1noet worden 
gehuldigd. 

Niet gezegd kan worden, dat een ,,.ei
land, met heggen afgesloten, en waarin 
vruchtboomen staan, nimmer bestemd of 
geschikt zou kunnen zijn voor het jacht
bedrijf , terwijl de vraag of dit het geval 
is ter beoordeel ing staat van den judex 
facti , die in casu een dergelijk weiland 
wel tot "veld" in den zin van art. 23 
heeft gerekend. 

Op het beroep van H. F. B. , landbouwer, 
requirant van cassatie tegen een vonnis van 
de Rechtbank te Arnhem van 19 Febr. 1935, 
waarbij in hooger beroep is bevestigd, behalve 
ten aanzien van de straf, een vonn is van het 
Kantongerecht te Arnhem van 28 Nov. 1934, 
waarbij requirant ter zake van: ,,zonder voor
zien te zijn van een jachtacte zich met een 
schietgeweer buiten openbare wegen of voet
paden in het veld bevinden" met aanhaling 
van de artt. 23, 46, 51, 53 en 129 der Jacht
wet 1923, en de artt. 23 en 91 Sr. is veroor
deeld tot eene geldboete van vijf gulden en 
één dag vervangende hechtenis met teruggave 
van de als stuk van overtuiging gediend heb
bende windbuks aan requirant, welke strafop
legging bij het beroepen vonnis is vernietigd 
met veroordeeling van requirant tot eene geld
boete van vijf gulden en . vijf dagen vervan
gende hechtenis en verbeurdverklaring van de 
in beslag genomen windbuks. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

. Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie , namen 

den requirant voorgesteld bij sch,·iftum en lui 
dende: 

1. Schending van de artt. 350, 359 Sv. en 
art. 23 van de Jachtwet 1923, jis. de artt. 8, 
13 en 16 der Jachtwet en de artt. 2 en 3 der 
Vuurwapenwet 1919. 

Telaste was gelegd, dat requirant zich ron
der voorzien te zijn van een geldige jachtacte, 
met een schietgeweer buiten openbare wegen en 
voetpaden in het veld heeft bevonden. De Kan
tonrechter en de Rechtbank hebben het telaste
gelegde als bewezen aangenomen op grond 
van de verklaringen van den getu ige Brouns 
en requirant. 

I. Ten onrechte, waar uit de verklaringen 
slechts blijkt, dat requirant zich met een 
windbuks buiten openbare wegen en voetpaden 
heeft bevonden, terwijl een windbuks geen 
schietgeweer is in den zin van artikel 23 der 
Jachtwet 1923; 

II. Ten onrechte, waar uit deze verklarin
gen slechts gebleken is, dat verdachte met een 
windbuks heeft geloopen in een weiland, ·waar
in ook vruchtboomen stonden, welk perceel 
was a fgesloten met heggen , terwijl zoodanig 
perceel afgesloten met heggen en bezet met 
vruchtboomen geen veld is in den zin van art. 
23 der Jachtwet 1923; 

0. dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
van het Kantongerecht wettig en overtuigend 
bewezen is verklaard, dat requirant op 30 Sep
tember 1934 des namiddags omstreeks 1¾ uur 
onder de gemeente Zevenaar op een perceel 
,rniland zich zonder voorzien te zijn van een 

geldige jachtacte met een schietgeweer buiten 
openbare wegen of voetpaden in het veld heeft 
bevonden; met qua] icatie als hiervoor is ver
meld; 

Wat de middelen betreft: 
0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat bij de t,oelichting wordt betoogd met een 

beroep op de bepalingen der Vuurwapenwet 
1919, in verband met de artt. 8 en 13, 2de lid 
der J achtwet 1923, dat een windbuks niet is 
een · schietgeweer in den zin van art. 23 der 
Jachtwet ; 

dat noch uit de woOl'den, noch uit de strek
king van art. 23 der Jachtwet 1923 volgt, dat 
onder "schietgeweer" in dit artikel niet wu 
zijn begrepen een windbuks; 

dat t,och art. 23 ten doel heeft het op onwet
tige wijze bemachtigen van wild tegen te gaan, 
en ongetwij feld wowel met een windbuks als 
met een schietgeweer, tevens vuurwapen, wild 
bemachtigd kan worden; 

dat het beroep van requirant op het verband 
tusschen de artt. 8 en 13, 2de lid der Jachtwet 
1923 en de Vuurwapenwet 1919 niet tot een 
andere slotsom kan voeren; 

dat bij de beoordeeling van dit verband in 
het oog moet worden gehouden, dat het begrip 
" schietgeweer" reeds geruimen tijd, voordat er 
van een Vuurwapenwet welke trouwens een 
geheel andere materie regelt dan de Jachtwet 
sprake was, in de Jachtwet voorkomt; 

dat art. 13, 2de lid
1 

de hoofdbepaling voor 
requirants betoog, blijkens de Memorie van 
Toelichting ten doel heeft den houder van een 
jachtacte te waarborgen, dat hij nu ook vol
doende gedekt is uit het oogpunt van de Vuur
wapenwet, a l geldt dit na de Wet van 23 
Maart 1925, S. 82, ook slechts voor één schiet
geweer, tevens vuurwapen ; 

dat uit deze bijwndere strekking van art. 
13, 2de lid, welke meebrengt, dat onder 
"schietgeweer" in dit artikel is te verstaan 
een geweer, tevens vuurwapen, niet is af te 
leiden, dat die beperkte beteekenis van het 
begrip "schietgeweer" ook bij de overige arti
kelen der Jachtwet 1923, waarin van "sch iet
geweer" wordt gesproken, - woals art. 23, -
moet worden gehu]djgd ; 

0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat dit blijkens de toelichting berust op de 

stelling, dat een weiland, met heggen afge
sloten, en waarin vruchtboomen staan, niet is 
een voor het jachtbedrij f bestemd en geschi kt 
terrein, en dus niet is "veld" in den zin van 
art. 23 voormeld; 

dat niet gezegd kan worden, dat een derge
lijk weiland nimmer bestemd en geschikt wu 
kunnen zijn voor het jachtbedrijf, terwijl de 
vraag, of dit het geval is, enkel ter beoordee
ling staat van den rechter, die over de feiten 
oordeelt, en deze in dit geval een dergelijk 
weiland tot "veld" in den zin van art. 23 
heeft gerekend en dus als bestemd en geschikt 
voor he~ jachtbedrijf: 

0. dat derhalve geen der beide middelen tot 
cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N' J.) 
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27 Mei 1935. ARREST rnn den H oogen , 
Raad. (Wet rnn 19 :Haart 1932 S. 110, 
art. 13.) 

De bepaling ,·an art. 13, lid 1 en 3 dei· 
Afd. III van de Wet van 19 Maart 1932 , 
S. 110, o . a. tot heteugeli11g va11 den 
smokkelhandel in sigarettenpapier, luiden 
a lgemeen en maken geenerlei ondersche id 
tusschen hier te lande en in het buiten
land vervaardigd sigarettenpapier. T.a.v . 
het voorhanden hebben van sigarettenpa
pier niet gedekt door document behoeft 
derhalve niet telastegelegd of bewezen
verklaard te worden, dat het papier in 
het buitenland is vervaardigd. 

Op het beroep van W . v. d. H. Jr. , los werk
man, requirant van cassatie tegen een a1Test 
van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 
Febr. 1935, houdende in hooger beroep beves
tiging van een mondeling vonnis van den 
Politierechter bij de Rechtbank te Dordrecht 
van 16 Febrnari 1934, waarbij requirant ter
zake van: ,,het in strijd met de wet van 19 
Maart 1932, S. 110, voorhanden hebben van 
sigarettenpapiei·", met aanhaling van de a rtt. 
9, 15, 17 en 19 der wet van 19 Maart 1932, 
S. 110, post 97 onderdeel IB, lb der Tarief
wet 1924, S. 568 en art. 23 dier wet, de artt. 
225, 247 en 320 der Alg. Wet van 26 Augustus 
1822, S. 38, art. 52 van den afgeschaften 
Code Pénal, art. 7 der Invoeringswet van 15 
April 1886, S. 64, de artt. 23 en 91 Sr. , is 
veroordeeld in eene geldboete van éénhonderd 
gu lden, verhaalbaar bij lijfsdwang, met be
paling dat de boete, indien verdachte buiten 
staat is tot betaling daarvan, zal worden ver
vangen door eene hechtenis van twee maan
den, met verbeurdverklaring van het inbeslag
genomen sigarettenpapier en de verpakking 
daarvan. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadshee r 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
dat requirant voor den feitelijken rechter 

het verweer heeft gevoerd, dat niet is gesteld 
althans niet als bewezen kan worden aange
nomen, dat het betreffende sigarettenpapier 
in het buitenland is vervaardigd, hebbende 
requirant zulks ontkend; 

dat volgens requirant in het bewezene niets 
is gelegen, waaruit de Rechter heeft kunnen 
afleiden, dat het papier in het buitenland is 
vervaardigd ; 

dat requirant een beroep doet op het anest 
van den H. R . van 20 November 1933, N. J. 
1934, pag. 234, W. 12707, a lsmede op de 
arresten van den H. R. van 11 Juni 1934 en 
25 Juni 1934, N. J. 1934, pag. 1350 en 1352, 
W . 12804; 

0. dat bij het bevestigde vonnis wettig en 
overtuigend bewezen is verklaard, ddt requi 
rant op of omsti-eeks den een en twintigsten 
Juni 1933, als gebruiker van een kamer in 
een pand aan de Mesdagstraat N°. 63 te 
Dordrecht, zijnde een gebouw als bedoeld bij 
de artt. 13 en 17 der Wet van 19 Maart 1932 
S . 110, derhalve buiten entrepot, a ldaar heeft 

voorhanden gehad sigarettenpap ier ,n de na
volgende hoeveelheden: 

a. een zak met 43 pakken; 
b. een zak met 47 pakken; 
c. een zak met 10 pakken; 
d. een zak met 17 pakken ; 
e. een zak met 33 pakken ; 
f . een zak met 45 pakken; 
g. een zak met 50 pakken; 
h . een zak met 50 pakken; 
elk der pakken a-h inhoudende 100 boekjes: 
i. negen pakken, te zamen inhoudende 536 

boekjes; 
alles bijeen 5954.591 m2, te zamen wegende 

176.9 kilogram , derhalve meer dan 200 gram, 
ronder gedekt te zijn door document; 

dat het bewezenverklaarde is gequal ificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd a ls boven is 
vermeld; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat art. 13, le lid van Afdeeling III van de 

wet van 19 Maart 1932, S. 110, onder andere 
tot beteugeling van den smokkelhandel in siga
rettenpapier, luidt: ,,Sigarettenpapier mag 
bui ten entrepot niet in eene grootere hoeveel 
heid dan tweehonderd gram vool"handen zijn 
in een gebouw, op een erf of op een besloten 
tenein, tenzij gedekt door een document", te,-. 
wijl het 3e lid van dit artikel luidt: ,,Al s 
documenten tot het dekken .van in een gebouw 
op een erf of op een besloten terre in voorhan
den sigarettenpapier kunnen dienen documen
ten, welke zijn afgegeven overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen omtrent den in-, uit- en 
doorvoer van goederen, en binnenlanclsche 
paspoorten"; 

0. dat deze bepalingen luiden a lgemeen en 
geenerlei onderscheid maken tus chen hier te 
lande en in het buitenland vervaardigd siga
rnttenpapier, zoodat niet behoeft te worden 
telastegelegd of bewe,,enverklaard, zooals re
qu irant blijkens zij n middel meent, dat het 
voorhanden zijnde sigarettenpapie r in het bui 
tenland is vervaardigd, zal dit voorhanden 
hebben een strafbaar feit opleveren; 

dat een beroep op de in het middel genoem
de arresten van den H. R. dan ook niet op
gaat, reeds daarom niet omdat het in d~ in die 
arresten bedoel de gevallen betrof met het 
voorhanden hebben maar het vervoeren hiel' 
te lande van sigarettenpapier; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen ove,·eenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal, van Lie,·, die o. a. 
opmerkt: 

Ten aanzien van het vervoeren van sigaret
tenpapier is het ingevolge art. 60 lid 2 der 
Tabakswet 1921 S. 712 van belang of het 
sigarettenpapier hier te lande of in het buiten
land is vervaardigd daar dit invloed heeft op 
de vraag, of het accijnsgoed is dan wel ac
cijnsvrij. Maar voor het voorhanden hebben 
van sigarettenpapier acht ik die onderschei
ding niet van belang, daar art. 13 van de Wet 
van 1932 in het algemeen het voorhanden heb
ben van meer dan 200 gram buiten entrepot 
verbiedt tenzij gedekt door een document]. 

(N. J. ) 
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27 Mei 1!)35. ARREST van den Hoogen 
Raad. (A. P. V. van Rijssen art. 96.) 

Hoewel de woordkeuze van de artikelen 
rler 4e afd. van de A. P . V. van Rijssen 
niet van vastheid getuigt, wijst de lezing 
daarvan toch wel uit, dat "het toezicht" 
enkel de voor het publiek toegankelijke 
localiteiten van die inrichtingen betreft . 
Bovendien sprnekt het hier toegepaste art. 
96 zei f van eenige "voor het pLtbl iek toe
gankelijke inrichting". De grief, dat dit 
artikel onverbindend zou zijn, omdat het 
ook zou gel den voor de niet voo r het pu
bliek toegankel ijke lokalen, faalt derhalve. 

Op het beroep van P. A. v. d. W., café
bediende, requirant van cassatie tegen een 
Yo nnis van de Rechtbank te Almelo van 5 
l<'ebr. 1935 , waarbij in hooger beroep, met 
Yernietiging van een monde] ing vonnis van 
het Kantongerecht te Almelo van 13 Juli 
1934, requirant ter zake van: ,,in de gemeente 
Rijssen als vervanger van den houder van een 
tapperij op andere dagen dan des Zondags 
tusschen 10 uur 's avonds en 5 uur 's morgens 
bezoekers in zijn inrichting aanwezig doen 
zijn" , met aanhaling van de artt. 96, 102 en 
178 der A. P . V. voor de gemeente Rijssen; 
23, 91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
Yan een gLt!den en vervangende hechtenis van 
een dag. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Ge let op het middel van cassatie: 
S. en/of v. t. van art. 96 der A. P. V. der 

gemeente Rijssen, door dit artikel verbindend 
te verklaren, niettegenstaande dit artikel ook 
geldt voor de niet voor het pub! iek toegan
kelijke localiteiten der in dit artikel genoemde 
in richtingen, zoodat de gemeentelijke wetgever 
zijn bevoegdheid heeft overschreden; 

0. dat bij het bestreden vonnis wettig en 
overtuigend bewezen is verklaard, dat requi
rant op den 12den Mei 1934 des namiddags 
omstreeks 10 uur en 15 minuten in de ge
meente Rijssen a ls vervanger van de houdster 
rnn de voor het publiek toegankelijke tapperij 
van Amalia Legsdin aldaar, aldaar in die 
tapperij een bezoeker aanwezig heeft gehad; 
dat het bewezenverkl aa rde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
venneld ; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat het ten deze toegepaste art. 96 van de 

Algemeene Politieverordening voor de ge
meente Rijssen luidt, voorzoover ten deze van 
belang: ,,All e houders van logementen, her
bergen, koffiehuizen , bierhuizen, tapperijen of 
eenige andere voor het publiek toegankelijke 
inrichting, of hunne vervangers, zijn verplicht. 
deze inrichtingen met hunne aanhoorigheden 
des Zondags den geheelen dag, benevens op 
"ndere dagen tusschen 10 uur 's avonds en 
Yijf uur 's morgens gesloten te houden. 

Het is hun verboden, in dien tusschentijd 
bezoekers in hunne inrichtingen toe te laten 
of aanwezig te doen zijn." ; 

dat de Kantonrechter blijkens de van zijn 
rnnnis gestelde aanteekening uit deze bepal in
gen had afgeleid, dat zij ook betreffen de niet 
mor het publiek toegankelijke loc::d ite iten der 

daarin genoemde inrichtingen, zoodat de ge
meentelij ke wetgever zijn bevoegdheid zou 
hebben overschreden en het artikel onverbin
dend zou zijn; 

dat de Rechtbank in het bestreden vonnis 
dit oordeel niet deelde maar er op wees, dat 
aan de houders der in het artikei genoemde 
voo1· het publiek toegankelijke inrichtingen 
en hun vervangers verboden wordt in den in 
het artikel omschreven tijd bezoekers in hun 
inricht111gen toe te laten; 

dat dit verbod dus uitsluitend geldt voor 
hun voor het publiek toegankelijke inricht in
gen en niet voor de privé-vertrekken dier hou
ders of vervangers, welke ook vol-gens het 
spraakgebruik niet behooren tot de in het 
art ikel genoemde inrichtingen; 

dat weliswaar de in het eerste lid van ge
noemd artikel gestelde verplichting zich ook 
uitstrekt tot de aanboorigheden der inrichtin
gen, doch de omschrijving "met hunne aan
hoori gheden" kennelijk beheerscht wordt door 
de voorafgaande woorden "voor het publiek 
toegankelijke"; 

0. dat de woordkeuze in de onderscheidene 
artikelen van afdeeling 4 van de A . P. V . 
voor de gemeente Rijssen betreffende het toe
zicht op de logementen, herbergen, tapperijen 
en andere daarmede gelijkstaande inrichtin
gen, niet van vastheid getuigt maar de lezi ng 
van deze artikelen toch wel uitwijst, dat "het 
toezicht" enkel de voor het pub! iek toegan
kelijke locali teiten van die inrichtingen be
treft; 

dat dit niet a lleen blijkt uit de artt. 95, 98 
en 110, die verplichtingen opleggen enkel met 
betrekking tot de voor het publiek toeganke
lijke localitei ten, alsmede uit de artt. 101, 107 
en 109, die handelen over voor het publiek 
toegankelijke local iteiten, waarvoor vergun
ning of verlof is verleend maar bovendien het 
hier toegepaste art. 96 zelf spreekt van eenige 
,,voor het publiek toegankelijke inrichting;" 

dat dus de uitlegging aan art. 96 door de 
Rechtbank gegeven, is juist en het m iddel is 
ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusi e ,·an 
den Advocaat-Generaal van Lier.] 

(N. J.) 

28 M ei 1935. KO I KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Bij geen enkele wettelijke bepalino- is 
voorgeschreven, dat voor het rechtsgeldig 
bestaan van eene tichting het stichting:,
kapitaal daarvan van eene bepaalde groot
te zou behooren te zijn . Een kapitaal rnn 
f 25 is dan ook voor het vormen v,111 een 
stichting vo ldoende. 

Wij WILRELMlX.\. ""' · 
.Beschikkende op lwt beroep ,ingesteld door 

den Rnad dPr gemeente Emmen tegc:i het be
sluit van Gedeputee rde State n ,-an Dr'nthe 
van 13 F ebrnari 1.935, n°. liO. v.aarbij met 
vernietil:dn? van het besluit ,-an di"n 1aad vnn 
11 October 19:)4 is bepaald, ,!at de door het 
beRtuur der ~ti chting ,.De .Jeutrak School" 
gevestigd te E1n m <:' 11. ovC'1·oen ko1rn~bg art. 72 
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der Lager-Onderwijswet 192/l gevraagde mede
werking voor de stichting van eene bijzondere 
neutrale school ald aar alsnog behoort te worden 
verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 8 
Mei 1935, n°. 215; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a .i. 
van 23 Mei 193fi, n°. 6375, afd. Lager Onderwijs: 

0. dat Gedeputeerde Staten bij hun evenge
noemd besluit met vernietiging van het besluit 
van den raad der gemeente Emmen van 11 
October l9:l4 hebben bepaald, dat door dien 
raad alsnog medewerking voor de oprichting 
van eene bijzondere neutrale school aan de 
stichting "De Neutrale School", geveAt;gd te 
Emmen, behoort te worden verleend ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat blijkens de in afschrift over
gelegde akte, verleden voor den plaatsvervan
genden notaris D. G. Swanenburg de Veije t e 
Emmen op 27 April 1!)34, door de in d ie akte 
met. name 5!enoemde personen een bedrag ~an 
f 25.-- is afgezonderd en daarmede de onder
werpelijk~ r-tichting in het leven is geroepen, 
blijkens den verderen inhoud der akte, ten doel 
hebbende, in de gemo<inte Emmen, indien al
daar niet voldoende openbaar onderwijs wordt 
gegeven of indien aldaar het openbaar onderwijs 
de kenmerken van neutraal onderwijs heeft 
verloren, neutrale scholen te stichten en t e 
besturen ; dat naar het oordeel van hun college 
de op de bovenvermelde wijze in het leven ge
roepen stichting naar de heerschende rechts
opvattingen in Nederland, moet beschouwd 
worden als een r echtsgeldig tot stand gekomen 
stichting, welke daardoor rechtspersoonlijkheid 
bezit, dat dit college dan ook de door geen 
feiten of daadzaken gestaafde overwegingen 
in het bestreden raadsbesluit, dat de genoemde 
stichting niet kan worden beschouwd als eene 
rechtspersoonlijkheid bezittende instelling of 
vereeniging, als bedoeld in artikel 72 der Lager
Onderwijswet 1920, niet als juist kan erkennen 
en mitsdien van cordeel is, dat de aangevoerde 
weigeringsgrond ondeugdelijk is ; 

dat van dit besluit burgemeester en wethou
ders van Emmen ter u itvoering van het besluit 
van den raad der gemeente ' Emmen, van 5 
Maart 1935, bij Ons in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat, Onz.m Minister van Binnen
landsche Zaken, mede namens diens ambt
genoot van Financiën, bij schrijven van 24 
September 1934, n° . 22819, Afd . B B., aan Gede
puteerde Staten van Drenthe heeft bericht, 
dat eene eventueele medewerking voor de op
richting van eene bijzondere neutrale school 
te Emmen in geen geval mag leiden tot den bouw 
van een nieuw schoolgebouw ; dat voor deze 
bijzondere school zonden moeten worden benut 
de vrijkomende lokalen van de openbare lagere 
school I te Emmen, benevens een of meer van 
de onrrebruikt staande houten hulplokalen in 
deze gemeente; dat hiertegen bij hun college 
en bij den raad ernstig bezwaar bestaat, daar 
bij wijze van handelen het onderwijs zonder 
twijfel groot gevaar loopt ernstig te worden 
oeschaad, en verwarring en nuttPlooze uitgaven 
~nvermijdelijk moeten worden geacht ; dat 
anderzijds eene oplossing in den vorm van 
medewerking tot rlen bouw van eene nieuwe 

school bij de R egeering op moefüjkheden stuit; 
dat zij voorts het besluit van Gedeputeerde 
Staten me!'nen te moeten betwisten, omdat de 
neutrale Schoolvereeniging huns inziens als 
stichting geen rechtsgeldig bestaan kan hebben , 
zoolang slechts een bedrag van f 25.- is afge
zonderd voor het nastrevev. van het door de 
genoemde schoolvereeniging gest,Plde doel; dat 
het hun voorkomt, dat tot het wezen van eene 
stichting behoort het hebben van een "afge
zonderd vermogen , bestemd voor een bepaald 
min of meer grootsch doel" ; dat e!'n bedrag van 
f 25.- in dit verband, geen "vermogen" kan 
worden genoemd en huns inziene. dus niet als 
,,stichtingskapitaal" kan worden aangemerkt ; 
dat de gemeenteraad volgens deze zienswijze 
he!'ft gemeend, dat de hier bedoelde schoolver
eeniging geen "stichting" is, alzoo geen rechts
persoonlijkheid bezit, waaraan zij het recht 
zou ontleenen om aanspraak t e maken op toe
passing van de artikelen 72 en andere der Lager
Onderwijswet 1920, bij haar aanvrage om 
gelden voor stichting van eene school ; weshalve 
zij verzoeken, met vernietiging van het bPstre
den besluit van Gedeputeerde Staten, het raads
besluit te handhaven; 

0. dat Gedeputeerde Staten naar Ons oordeel 
t erecht en op juiste gronden met vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Emmen van 11 October 1934 beslist hebben, 
dat de gevraa~de medtlwerking alsnog behoort 
t e worden verleend ; 

dat het gemeentebestuur van Emmen in 
beroep wel aanvoert, dat de stichting "De 
Neutrale School" als zoodanig geen rechts
geldig bestaan kan hebben, zoola ng slechts 
een bedrag van f 25.- is afgezonderd voor het 
nastreven van het door haar gest elde doel, 
doch· dat zulks niet opgaat; 

dat toch bij geen enkele wettelijke bepaling 
is voorgeschreven, dat voor het rechtsgeldig 
bestaan van eene stichting het stichtingskapi 
taal daarvan van eene bepaalde grootte zou 
behooren te zijn; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze M,inister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B. ) 

, 28 M ei 1935. KONINKLIJK BESLUI T. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 28. ) 

Als " werkelijk schoolgaand bekend staan
de" op 1 6 Dec. moeten worden aan ge
merkt twee kindei·en op 15 Deo. toegel a
ten, d ie op 21 Dec. en 13 Jan. d. a.v. de 
school weer hebben verlaten wegens het 
bereiken van den 14-jarigen leeftijd, nu 
dit vertrek door het schoolbestuur niet met 
zekerheid had kunnen worden voorzi en. 
daar het op de onderhavige school ieder 
jaar voorkomt, dat leerlingen, d ie den 
14-jarigen leeftijd hebben bere ikt, vaak 
nog geruimen tijd de school blijven bezoe
ken. Evenzeer moeten als zoodanig worden 
aangemerkt een aantal kinderen , op 15 
Dec. toegelaten, die na 24 Deo. weer naar 
de tevoren door hen bezochte school zijn 
teruggekeerd tengevolge van de bemoei
ingen van het hoofd dier school. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der R. K. Schoolvereeniging " Sint 
Antonius", te Bleijerheide-Kerkrade, tegen de 
beslissing van Onzen M inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 27 Augustus 
1934, n°. 3379, Afd. L. 0. F. , tot vaststelling 
van de Rijksvergoeding, bedoeld in artikel 97 
der Lager Onderwijswet 1920 over het jaar 
1933 ten behoeve van de bijzondere lagere 
school aldaar, Veldkuilstraat 61; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwij s) van 
29 Maart 1935, n°. 13679; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Mei 1935, n°. 213; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a. 1. 

van 23 M ei 1935 , n°. 6385, Afd. L. 0 .; 
0. dat Onze Minister bij zijne evengenoem

de beschikking de Rijksvergóeding, bedoeld 
in artikel 97 der Lager Onderwijswet 1920, ten 
behoeve van de school voor gewoon lager on
derwijs te Kerkrade, Veldkuil straat 61, uit
gaande van de R. K . Schoolvereeniging "Sint 
Antonius", te Bleijerheide, Kerkrade, heeft 
vastgesteld op f 15 ,272.23, daarbij overwegen
de, dat, zooals reeds bij zijne beschikking van 
28 September 1933, n°. 14085/2, Afd. L. 0 . F., 
ter kennis van het schoolbestuur is gebracht, 
op 15 December 1932 twaalf kinderen tot deze 
school zijn toegelaten, die na 24 December 
1932 - den dag, waarop de Kerstvacantie 
begon - deze school niet meer hebben be
zocht, doch wederom zijn vertrokken naar de 
school , welke zij op den eerstgenoemden da
tum verl ieten, alsmede twee kinderen, die 
onderscheidenlijk op 21 December 1932 en 13 
Januar i 1933 wederom de school hebben ver
laten wegens het bereiken van den 14-jarigen 
leeftijd ; dat van deze veertien kinderen niet 
kan worden gezegd, dat zij op 16 December 
1932 behoorden tot de a ls a ldaar werkelijk 
school gaand bekend staande kinderen, bedoeld 
in artikel 28, zesde lid, der Lager Onderwij s
wet 1920 ; dat het gemiddeld aantal leerlin
gen dezer school over 1932 het getal 315 dan 
ook niet heeft bereikt, doch slechts 312 be
droeg; dat op grond van dit gemiddeld aan
tal leerlingen voor deze school , wat het jaar 
1933 betreft, ingevolge artikel 28 der Lager 
Onderwijswet 1920 Rijksvergoeding kan wor
den verleend voor het hoofd en niet meer dan 
zes onderwijzers van bijstand ; dat boven dit 
aantal gedurende het jaar 1933 aan de school 
Yerbonden was E. M. J . Funken, die door het 
schoolbestuur is aangewezen als niet-verplichte 
leerkracht; dat in verband hiermede voor het 
sal aris van deze leerkracht over 1933 geen 
Rijksvergoeding kan worden verleend; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat de door Onzen Minister niet meegetelde 
leerlingen op 15 December 1932 als leerling 
van de school zijn ingeschreven en deze op 16 
December en daarna ook metterdaad bezoch
ten, zoodat moeilijk vol te houden is, dat deze 
leerlingen op 16 December aan de bedoelde 
school niet als werkelijk schoolgaand bekend 
stonden; dat bovendien ook geenerle i kwade 
trouw in het spel was en dus ook niet kan 

worden aangetoond; dat toch de bedoelde kin
deren allen woonachtig waren in het rayon 
van de school en het bestuur stellig bij de in
schrijving en toelating verwachtte, dat zij de 
school zouden blijven bezoeken; dat het weg
blijven na de K erstvacantie dan ook slechts 
het gevolg is geweest van op de ouders van 
de bedoelde Duitsche kinderen uitgeoefenden 
dwang, waartegen het bestuur niets heeft kun
nen doen, m aar waarvan het nu de dupe zou 
worden; weshalve het schoolbestuur verzoekt 
a lsnog over 1933 Rijksvergoeding te willen 
verleenen voor den onderwijzer E. M. J . 
"Funken· 

0. dat Wij van oordeel zijn, dat de hierbe
doelde, op 15 December 1932 tot de onder
havige school toegelaten, 14 leerlingen wel 
behooren tot het aantal, dat op 16 December 
1932 als werkelijk school gaande bekend 
stond; 

dat, toch, al mogen twee dezer kinderen 
wegens het bereiken van den 14-jarigen leef
tijd onderscheidenlijk op 21 December 1932 en 
13 Januari 1933 de school wederom hebben 
verlaten, zulks door het schoolbestuur geens
zins met zekerheid h ad kunnen worden voor
zien; 

dat het immers blijkens het ambtsbericht 
van den bij deze zaak betrokken Inspecteur 
van het lager onderwijs op de hierbedoelde 
school· ieder jaar voorkomt, dat leerlingen, 
dien den 14-jarigen leeftijd bereikt hebben, 
vaak nog geruimen tijd de school blijven be
zoeken; 

dat het schoolbestuur voorts evenmin heeft 
kunnen venvachten, dat de 12 van de Dui tsche 
school te Strass afkomstige kinderen op 3 
Januari 1933 weder naar deze school zouden 
terugkeeren; 

dat zulks immers een gevolg is geweest van 
de bemoeiingen van het hoofd dier school; 

dat het schoolbestuur dus terecht mocht aan
nemen, dat de hierbedoelde 14 kinderen voor 
een p.enigszins langeren duur zijne school zou
den bezoeken; 

dat mitsdien de bestreden beschikking van 
Onzen Minister niet kan worden gehandhaafri; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met wijziging van de bestreden beschikking 
van Onzen Minister van Onderwijs, K unsten 
en Wetenschappen, het bedrag der Rijksver
goed ing, bedoeld in artikel 97 der Lager Üll
derwijswet 1920, voor de onderhavige school 
over 1933 vast te stellen op f 16,527.23. 

Onze Minister van Onderwijs. Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B . ) 

29 M ei 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 15.) 

Toestemming tot het houden va!I een 
co llecte door een vereeniging tot bestrij 
ding der tuberculose behoort slechts te 
worden geweigerd, indien gewichtige re
denen zich daartegen zouden verzetten . 
Al s zoodan ig wordt niet erkend de ongun
stige economische toestand der gemeente , 
nu deze niet erger is dan die van a ndere 
gemeenten, terwijl ook de opbrengst van 
vroeger gehouden coll ecten niet aanneme-
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lijk maakt, dat de ondel'havige collecte 
aan de plaatselijke instellingen schade rnn 
beteekenis zou toebrengen. Ook de over
wegi ng dat uit de gemeente tot dusver 
door de coll ecteerende vereeniging geen 
patiënten zijn verpleegd, kan niet tot we i
gering leiden, nu het mogelijk is, dat 
zu lks binnen afzienbaren t ijd wel het ge
va l zal zijn. 

Wij WILHELYIINA, enz.: 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

d e Roomsch-Katholieke Vereeniging tot be
strijding der tuberculose "Herwonnen Levens
kracht", gevestigd t e Utrecht, tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders van \Vorkum 
,an 14 Juli 1934, waarbij toestemming is ge
weigerd tot het houden van eene openbare inza
meling in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 8 Mei 
1935, no . 201; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 Mei 1935, n°. 
-mis, Afdecling Armwezen; 

0. dat burgem eester en wethouders van Wor
kum in hunne vergadering van 14 Jnli 1934 
hebben besloten aan het Comité van dt 
Roomsch-Katholieke Vereeni"ing "Herwonnen 
Levenskracht" aldaar geen toestemming te 
,-erleenen om op 31 Augustu 1934 eene open
bare geldinzameling te houden door middel van 
het ten verkoop aanbieden van speldjes, daarbij 
overwegende, dat in verband met den ongun
stigen economischen toestand dezer gemeente 
moet worden aangenomen, dat door inwilliging 
van het verzoek de plaatselijke instellingen 
van weldacligheid nadeel zouden ondervinden, 
terwij l niet is gebleken, dat dit nadeel zou wor
den opgewogen door daartegenover staande 
voordeelen ; 

dat d e Roomsch-Katholieke Vereeniging tot 
bestrijding der tuberculose "Herwonnen Le
venskracht" in beroep aanvoert, dat zij moet 
erkennen, dat de economische toestand der 
gemeente Workum inderdaad ongunstig is; 
dat zulks tegenwoordig echter niet meer als eene 
uitzondering op den algemeenen toestand kan 
aangemerkt worden ; dat immers de economi
sche nood allerwegen groot is, doch dit verschijn
sel de noodzakelijkheid der t uberculosebestrij 
ding niet opheft, maar veeleer urgeert, en de 
tuberculosebestrijding ook daarom meer dan 
,oorheen op de particuliere liefdacligheid is 
aangewezen, omdat het Rijk onder d en druk 
der tijden ertoe is overgegaan zijne subsidies 
aanmerkelijk te verlagen ; dat tuberculosebe
strijcling door sanatorium verpleging nu eenmaal 
moeilijk voor elke gemeente afzonderlijk geor
ganiseerd kan worden en dan ook landelijke 
organisaties op clit stuk om voor de ha nd 
liggende redenen de aangewezenen zijn ; dat 
de gemeente Workum bij deze organisatievorm 
dezelfàe belangen heeft als andere gemeenten, 
daar hare ingezetenen op~ geen andere wijze 
dan de ingezetenen van andere gemeenten 
worJcn behandeld ; dat er daarom voor het 
gemeentebestuur van \Vorkum alle aanleiding 
bestaat om ook ten aanzien van collecten 
zich op één lijn te stellen met de andere gemeen
tebesturen, d ie het houden van jaarlijksche 
collecten door haar toestaan ; dat de omstan-

digheid. dat tot nu t oe geene patiënten uit 
·workum in haar sanatorium verpleegd zijn, een 
gevolg is van toeval, verklaarbaar uit de om 
standigheid, dat de bevolking van Workum 
slecht" één tweeduizendste gedeelte uitmaakt 
van d e bevolking van Nederland ; dat eenzelfde 
speling van het toeval het echt er mogelijk maak 
dat binnen afzienbaren tijd meerder e patiënten 
uit Workum kosteloos in het sanatorium harer 
vereeniging moeten worden opgenomen , en in 
deze mogelijkheid het belang van de gemeente 
Workum bij hare werkzaamheden is gelegen; 
dat uit de door haar in 1932 en 1933 t e Workum 
gehouden speldjesdagen respectievelijk f 50.
en f 54.- in haar kas is gevloeid, en mitsdien 
bezwaarlijk kan worden volgehouden , dat de 
speldjesdagen, welke zij te Worku m houdt, 
zoo grooten druk op d en publieken weldadig
heidszin aldaar oefenen, dat dientengevolge 
de belangen der plaatselijke instellingen van 
weldadigheid in bet eekenende mate zouden 
kunnen worden ~~schaad ; dat de opbrengst 
der collecten, welke zij te Workum jaarlijks 
heeft gehouden, a l evenmin in wanverhouding 
staat tot het door haar behartigde belang, daar 
de kost en van verpleging reeds van één patiënt 
uit Workum de opbrengst van meer dan 10 
jaarlijksche collecten aldaar zou t e boven gaan , 
aangezien de gemiddelde verpleging duur van 
een patiënt ongeveer een half jaar bedraagt; 

O. dat aan eene vereeniging a ls "Herwonnen 
Levenskracht", welke een zoo uitnemend 
volksbelang als de bestrijding der tuberculose 
behartigt, de toestemm ing t ot het houden van 
openbare inzamelingen slechts behoort te wor
den ont houden, indien gewicht ige redenen zich 
tegen het verleenen daarvan zouden verzetten ; 

dat hierva n nu echter in het onderwerpelijke 
geval geen sprake is ; 

dat burgemeester en wethouders wel hebben 
overwogen, dat in verband met den ongunstigen 
economischen toestand hunner gemeente de in
williging van het verzoek de plaatselijke instel
lingen van weldadigheid zou schaden, doch dat. 
daargelaten nog, dat niet gebleken is , dat de 
economische toestand van Workum zoovecl 
ongunstiger zou zijn dan die van andere ge
meenten, n iet aannemelijk is gemaakt, dat de 
openbare inzamelingen van de hierbedoelde 
vereeniging, welke bhjkens de stukken in deze 
gemeente ongeveer f 50 plegen op te brengen, 
inderdaad aan de plaatselijke instellingen schade 
van eenige bet eekenis zouden toebrengen ; 

dat voorts, a l moge het waar zijn, dat de 
gemeente Workum in zooverre geen voordeel 
van de werkzaamheden van deze vereeniging 
heeft genoten , dat tot nu toe geen patiënten 
uit deze gemeente in het sanatoritun van de 
appellante zijn verpleegd, zulks reeds daarom 
geen grond kan opleveren om de gevraagde toe
stemming te weigeren, omdat deze omstandig
heid, zooals de appellante aanvoert, skchts 
een gevolg is van het t oeval, tel'wijl het zeer 
wel mogelijk is, dat binnen afzien baren tijd 
patiënten uit Workum kosteloos in het sanato
rium dezer vereeniging zullen worden -.-crpleegd; 

dat burgemeest er en wethouders mitsdien 
ten onrechte de gevraagde toestemming hebben 
geweigerd; 

Gezien d e Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vern ietiging van het bestreden besluit 
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van bnrgemeester en wethouder · van Workum 
te bepalen, dat burgemeester en wethouders 
ten onrechte de gevraagde toestemming tot 
het houden van eene inzameling bij wege van 
Terkoop van speldjes op straat hebben gewei
gerd. 

Onze Minister van Binnculandsche Zaken is 
belast, enz. 

(A.B.) 

29 M ei 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 28. ) 

Een leerling, die niet alleen het geheele 
jaar 1932 de school niet heeft bezoch t, 
doch zelfs gedurende de cu rsussen 1930/31, 
1931/32, 1932/33, 1933/34 geen enkelen 
dag ter schole aanwezig is geweest, kan 
niet gezegd worden in 1932 op de in art. 
28 6e lid bedoelde te ldagen als " werkelij k 
school gaande" bekend te staan. Daaraan -
doet niet af, dat dit kind va n 1 Mei 1925 
tot 13 Nov. 1933 op de school als leerling 
stond ingeschreven en evemn iu de omstan
digheid, dat het niet bezoeken van de 
school aan voortdurend ziek zijn zou zijn 
te wij ten. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het R. K. K erkbestuur der Parochie van den 
Heiliiren Martinus te Martenshoek (Groningen), 
regen de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwi.i s, K unsten en Wetenschappen van 20 
October 1934, n°. 1490, Afd. L. 0. F., tot vast
stelling der Rijksvergoeding, bedoeld in artikel 
97 der Lager-Onderwijswet. 1920, over het jaar 
1933, ten behoeve van de bijzondere lagere 
school t e Slochteren, Foxham E 67; . 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (Af. 
deeling voor het algemeen vormend lager onder
wijs en het bBwaarschoolonderwij s) van 25 
iYiaart 1935, n°. 13743; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 8 
Mei 1935, no. 212; 

Op de voordracht van Onzen Minist er van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a. i . 
van 25 Mei 1935, n°. 6373, afdeeling Lager 
Onderwijs ; 

0. dat Onze Minister va-n Onden~ijs, Kunsten 
en Wetenschappen bij zijne evengemelde be
schikking h et bedrag der Rijksvergoeding voor 
,foze school over 1933 heeft bepaald op f 6609, 74, 
d a1trbij o. m. overwegende,. dat volgens de 
opgaven, model E van de vier kalenderkwar
talen in 1932, het aantal leerlingen van deze 
school op de vier in artikel 2~ der wet genoemde 
t eldata rcspcctieveJ..ijk 75, 7fi , 72 en 70 bedroeg, 
waardoor over 1932 een gemiddelde van 73 
bPTeikt wer d ; dat door een onderzoek van den 
I nspecteur· van het Lager-Onderwijs in de in
spect,ie Appingedam is komen vast te staan, 
dat één van deze leerlingen, namelijk Catharina 
G. M. P et er, gedurende het geheele jaar de 
school niet heeft bezocht; dat een tweede 
namelijk R. v . d . W erff, d ie op 17 J uli 1932 
l eerplichtvrij was, de school niet meer bezocht 
na de zomervacantie, d och eer st op 19 Septem
ber 1932 werd afgeschreven als l ecrling ; dat 
het eer st genoemde kind niet beschouwd kan 

worden Ris behoorende tot de werkelijk school
gaande leerlingen op de 4 t eldata en het in de 
tweede plaats genoemde kind op 16 September 
1932 niet kan worden meeget-eld, dat dien
tengevolge de aantallen op de vier t eldata be
hooren t,e worden ~esteld op: 74, 74, 70 en 69 
zoodat het gemidctelde over 1932 slechts 71, 
bedroeg, althans minder dan 7:l ; dat, in verband 
hiermede de Rijksvergoedinrr over 1933 slechts 
kan worden verleend voor 

0

het hoofd en éón 
onderwijzer van bijstand : dat mit sdien geen 
Rijksvergoeding kan worden verleend voor het 
salaris van A. E. Teuben ; 

dat van deze beslissing het schoolbes tuur 
bij On s in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat in artikel 28 der Lager-Onderwijswet 1920 
gesproken wordt van Kinderen, die " als werke
lijk schoolgaand bekend zijn"; dat eene juiste 
omschrijving van dit begrip nergens in de wet 
t e vinden is : dat echter wel uit de jurisprudent ie 
blijkt, dat het toevallig aanwezig zijn in deze 
niet be~lissend is; dat echter de algemeene 
opvatting, steunend op de jurisprurlentie, 
steeds wa.s, dat een kind als werkelijk ~chool
"aand bekend kon worde,1 aangem erkt, wanneer 
het het onderwij s aan df' school geduremk kor
teren of l1tngeren tijd gevolgd had ; dat, dit 
feit eenmaal aanwezig zijnde, het kind leerling 
is, als bedoeld in artikel 28 der wet; dat hieri n 
geen varandering komt d oor het kit, d ,i,t ee u 
leerling afwezig is om ziekte of and~re rede
nen; dat, uitgaande van de bovenbedoelde 
juriRprudentü,, ,te leerlingen C. G. M. Peper en 
R. v. d. Werft', die na hun toelat ing de school 
gedurende lan~ernn tijd b~zochten, als werkelijk 
schoolgaande bekend wa ren : dat het bestuur 
dan ook van meening is, dat het rl ie leerling,·n 
niet alleen kon, maar zelfs moest, mect ellPn 
onder de als werkelijk Rchoolgaande bekend 
staande leerlingen, zoolang zij niet werden af
l(emeld of niet vaststond . dat zii de school blij
vend niet meer zouden bPzoeken; dat het bestuur 
dan ook meent, het gemiddeld aantal Jee rlingeu, 
naar de aantallen der op de telda.ta als werkelijk 
schoolgaande bekend staande leerlingen, juist 
t e hebben berekend en dat daarom Onze Mi
nister t en onrechte de Rijksvergoedinl( voor het 
salaris van A. E. Teuben weigert; 

0. dat Catharina Gertrudis Maria Peper, blij 
kens de stukken, niet alleen het geheele jaar 1932 
de qovenvermelde school n iet heeft bezocht, doch 
zelfs gedurende de cursussen 1930/31, 1931 /32, 
1932/33, 1933 /34 geen enkelen dag t er schole 
is aanwezig geweest ; 

dat zij onder deze omstandigheden in het 
jaar 1932 op de in art. 28, 6e lid, der Lager
Onderwijswet 1920 bedoelde teldagen niet ge
zegd kan worden als werkelijk schoolgaande 
bekend te staan en zi/. derhalve niet gedurende 
dit jaar tot de schoo bevolking mocht worden 
gerekend ; . · 

dat daaraan niet afdoet, dat dit kind van 1 
Mei 1925 tot 13 November 1933 op de school als 
leerlinge stond ingeschreven en evenmin de 
omstandigheid, dat dit niet bezoeken van de 
school aan voortdn rend ziek zijn zou zijn te 
wijten; 

dat reeds wanneer C. G. :i'L P eper niet wordt 
medegeteld, het vereischte aantal va n gemid
deld 73 leerlingen over het bedoelde jaar niet 
is bPreikt, zoodat On zfl J\tinister terecht voor 
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e~n derde leerkracht geen , ergoeding heeft 
verleend; 

Gezien de Lager-Onderwij wet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met ongegrondverklaring van het ingestelde 
beroep, het bedrag der Rijksvergoeding voor 
deze ·chool over 1933 te handhaven op f 6609.74 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etrnschapp en is belast enz . 

(A.B.) 

3 J uni 1935. ARREST va11 den Hoogen 
Raad. (Bouw- en \Voonverordening van 
Rotterdam art . 94.) 

Zoowel het voorwerp van de bewaking 
- in aanbouw zijnde gebouwen en getim
merten, die niet behoorlijk ,·an de traat 
afgesloten -, als het toezicht ter vervan
ging waarvan zij strekt - tijdens de af
wez igheid van het werkvolk - moet aan 
,,bewaken" in art. 94 der Bouw- en Woon
vero rdening van Rotterdam de beteekenis 
doen geven van het houden van een voort
durend toezicht. Terecht was dan ook de 
Rechtb. van oordeel , dat het vanwege req. 
geoefende toezicht door den achtveil ig
heidsdienst, welke viermaal 's nachts met 
tusschenpoozen van ± 1½ uur de ronde 
doet. aan den eisch van gemeld artikel 
niet voldeed. 

Op het beroep van L. v. H. , bouwkundige, 
requirant van cassatie tegen een vonnis van · 
de Rechtbank te Rotterdam van 14 Febr. 1935, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een door het Kantongerecht te Rotterdam 
bij mondeling vonnis van 8 Nov. 1934 gegeven 
vrijspraak, requirant ter zake van: ,,te Rotter
dam als bouwmeester van in aanbouw zijnde 
gebouwen deze, zoolang zij niet behoorlijk van 
de straat zijn afgesloten, tijdens de afwezig
heid van het werkvolk, niet doen bewaken" , 
met toepassing en aanhaling van de artt. 94 
en 115 der Bouw- en woonverordening der ge
meente Rotterdam en 23 en 91 Sr. , is veroor
deeld tot geldboete van vijftig cents en een 
vervangende hechtenis van één dag ; (Gepleit 
door fr. A. Sanders). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, n amens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui 
dende: 

S. , althans v. t. van art. 94 der Bouw- en 
Woonveroràening der gemeente Rotterdam, 
door te beslissen, dat requirant, die als bouw
meester van de in het vonnis bedoelde in aan
bouw zijnde gebouwen verplicht was deze ge
bouwen tijdens de afwezigheid van het werk
volk te doen bewaken, daar zij toen nog niet 
behoorlijk van de straat waren afgesloten, aan 
die verplichting niet heeft voldaan door die 
bewaking op te dragen aan en te doen ver
richten door den Gecontrol eerden Particulie
ren N achtveiligheidsdienst, die in de wijk, 
waarin de gebouwen zijn gelegen, vier maal 

's nachts met tusschenpoozen van vij f kwartier 
à 1½ uur door een nachtwaker de ronde liet 
doen; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
requirant overeenkomstig de dagvaarding, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, is 
bewezen verklaard, dat hij te Rotterdam op 
19 Juni 1934, omstreeks 23¾. uur, als bouw
meester van een zestal in aanbouw zijnde ge
bouwen, gelegen aan de Breitnerstraat, deze 
gebouwen t ijdens de afwezigheid van het werk
volk niet heeft doen bewaken, terwijl deze ge
bouwen alstoen niet behoorlijk van de straat 
waren afgesloten, vermits alstoen aldaar in 't 
geheel geen waker ter plaatse aanwez ig was ; 

dat de Rechtbank in haar vonnis nog heeft 
overwogen: 

Verdachte heeft bij monde van zijn gemach
t igde als verweer aangevoerd, dat hij wel is 
waar op het bij dagvaarding vermelde tijdstip 
geen specialen bewaker bij zijn in aanbouw 
zijnde panden a anwezig had, doch dat hij de 
bewaking dier panden had opgedragen aan 
den gecontroleerden particulieren nachtveilig
heidsdienst, die tusschen half elf 's avonds en 
5 uur 's morgens daar 4 X één nachtwaker de 
ronde moest laten doen, en dat hij meende 
daarmee aan zijn verplichting tot bewaking 
der panden conform art. 94 van de Rotter
damsche Bouw- en Woonverordening te hebben 
voldaan. 

De Rechtbank kan zich met deze opvatting 
niet vereenigen. De betrokken nachtwaker 
heeft voor den Kantonrechter verklaard 4 X 
's nachts een ronde te hebben gedaan en te 
moeten doen met tusschenpoozen van vijf 
kwartier à 1½ uur . Gedurende deze tusschen
t ijden kan niet gezegd worden, dat de panden 
bewaakt waren. Er was niemand ter bewaking 
aanwezig en een ieder had er vrij toegang. 

Art. 94 voornoemd schrij ft voor de bewaking 
t ijdens de afwezigheid van het werkvolk. D it 
wil dus zeggen dien geheelen tijd en niet van 
tijd tot tijd. 

Naar het oordeel der Rechtbank eischt dan 
ook art. 94 het voortdurend aanwezig zijn van 
een bewaker tijdens de afwezigheid Yan het 
werkvolk. 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat zoowel het voorwerp van de bewaking 
- in aanbouw zijnde gebouwen en getimmer
ten, die niet behoorlijk van de straat zijn afge
sloten -, als het toezicht ter vervanging 
waarvan zij strekt - t ijdens de afwezigheid 
van het werkvolk - aan 11 bowaken" in de 
desbetreffende bepaling de beteekenis moet 
doen geven van het houden van een voort
durend toezicht, en de Rechtbank derhalve 
terecht van oordeel is geweest, dat het van
wege requirant geoefende toezicht aan den 
eisch van art. 94 · van de toegepaste Veror
dening niet voldeed; 

dat derhalve het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal B erger.] 

(N. J.) 
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3 J ·uni 1935, KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet van 4 Augustus 1933 S. 414 Art. 7.) 

Voor toepassing van art. 7 2e lid der bij 
wet van 29 Dec. 1934 S. 727 gewijzigde 
wet van 4 Augustus 1933 S. 414 bestaat 
geen reden, nu de in art. 101 2e lid L. 0.
wet 1920 bedoelde kosten van het open
baar lager onderwijs in de gemeente op 
ongeveer f 12.50 per leerling moeten wor
den gesteld en de kosten voor de appel 
] eerende bizondere school over de I aatste 
3 jaren gemiddeld f 13.57 per leerl ing heb
ben bedragen, welk bedrag, in verband 
met de algemeene prijsda ling, met ten
minste 10 % kan worden verminderd, zoo
dat het school bestuur bij gelij k beheer zon
der extra-bezui niging redel ij kerwijze met 
f 12.42 per leerling za l kunnen vo lstaan . 

Wij \'VlLHELMINA, enz,: 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het schoolbestuur van de Parochie van den 
Heiligen Dionysius, te Heerhugowaard( Zuid), 
tegen de beschikking van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 18 
Febr uari 1935, N °. 2887, afdeeling L. 0., 
houdende afwijzing van het overeenkomstig 
a.rt. 7, tweede l id, der wet van 4 Augustus 
1933 S. 414, gewijzigd bij de wet van 29 De
cember 1934 S. 727, ingediend verzoek om 
voor zijne bijzondere lagere school te Heer
hugowaard de vergoeding, bedoeld in art. 101 
der Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 
1935 op een hooger bedrag vast te stellen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Mei 1935, 0

• 214; 
Op d voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a. i .. 
van 28 Mei 1935, N°. 6589, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0 , dat het schoolbestuur van de Parochie 
van den Hei ligen Dionysius, te Heerhugo
waard (Zuid), aan Onzen M inister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen heeft ver
zocht de ·ergoeding, ingevolge art. 101 der 
Lager-Onderwijs 1920 voor zijne school met 
toepassing van art. 7, 2e lid, der gewijzigde 
wet van 4 Augustus 1933 S. 414 op een hoo
ger bedrag vast te stellen, daarbij aanvoe
rende, dat het van een der wethouders van 
de gemeente vernomen heeft, dat het vermoe
del ijke bedrag van de kosten per leerling der 
openbare scholen, hetwelk de g rondslag zal 
zijn voor de berekening van de vergoeding. 
bedoeld in art. 101 der Lager-Onderwijswet 
1920, voor 1935 ten hoogste f 10 per leerling 
zal bedragen ; dat dit bedrag is vastgesteld ge
worden over; 
1930 op een bedrag van f 16. 74 per leerling; 
1931 op een bedrau van f17.62 per leerli ng ; 
1932 op een bedrag van f 17.04 per leerling; 
1933 op een bedrag van f 16.32 per leerl ing; 

dat zijn bestuur werkelijk heeft uitgegeven 
blijkens de laatst opgestelde driejaarlijksche 
rekening over de jaren 1931, 1932 en 1933 een 
totaal bedrag van f 10,758.38 of gemiddeld 
f 3586.13 per jaar bij een gemiddeld aantal 
leerlingen respectieve lijk groot 260, 267 en 
266; dat aan het bestuur door de gemeente 
over de gemelde drie jaren werd toegekend 
eene uitkeering van f 12,706.02, zoodat het 

nog recht had op een bedrag van f 12,706.02 
- f 10,758.38 of f 1947.64; dat het bestum 
dit bedrag van f 1947.64 aan de gemeente 
heeft gelaten, gezien haar financieelen toe
stand; dat uit het bovenstaande moge blijken, 
dat het bestuur de noodige zuinigheid heeft 
betrncht met de uitgaven ex art. 101 der La 
ger-Onderwijswet 1920; dat het evenwel van 
oordeel is, dat eene vergoed ing van f 10 per 
leeri ing - zooals in het vooruitzicht is gesteld 
- bij 266 leerlingen (wordt f 2660) laag is 
voor het aanschaffen van leermiddelen, onder
houdskosten enz. en dit uiteindelijk in het 
nadeel is van het onderwijs; dat toch uit het 
bovenstaande is gebleken, dat bij zuin ig be
heer een bedrag van ± f 3500 daartoe noodig 
is; dat het bestuur van meening is, dat de 
gemeente Heerhugowaard, wat de uitgaven 
voor het openbaar lager onderwijs betreft, in 
bijrondere omstandigheden verkeert, aange
zien einde 1933 en Mei 1934 van de 4 open
bare scholen er 2 zijn opgeheven; dat deze 
concentratie van het openbaar lage!' onderwijs 
tot op de helft van het aantal scholen van 
grnoten invloed moet zijn op de kosten van 
dit onderwijs en zich dan ook wee1·spiegelt iu 
de uitkeering ex art. 101; dat d ientengevolge 
het bedrag per leerling bij het openbaar lager 
onderwijs roodanig is gedaald, dat hiermede 
de bijrondere lagere scholen redelijkerwijze 
niet toe ronden kunnen komen; , 

dat Onze Minister op dit verzoek bij zij n 
bovenvermeld bes! uit afwijzend heeft beschikt. 
uit overweging, dat volgens aan het school 
bestuur verstrekte inlichtingen het gemiddelde 
van de kosten per leerling van de openbare 
lagere scholen te Heerhugowaard, waarnaar 
de vergoeding ingevolge art. 101 der Lager
Onderwijswet 1920, aan de bijzondere scholen 
wordt berekend over 1935, vermoedelijk onge
veer f 10 zal bedragen; dat deze raming geen 
bevestiging vindt in de ingewonnen ambt.s
rapporten van het Rijksschooltoezicht; dat 
echter, ook wanneer men aanneemt, dat het 
cijfer juist is, niet kan worden gezegd, dat 
eene aldus berekende vergoeding voor eene 
school met 266 leerl ingen, als de onderhavige 
voor hare redelijke behoeften onvoldoende is: 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het va n meening is , dat eene vergoeding, wo
als in het vooruitzicht is geste ld, onvoldoende 
is voor den goeden gang van het onderwijs ; 
dat het ten -deze verwijst naar de gronden, 
waarnp zijn verzoek aan Onzen Minister steun
de; dat het hieraan nog wenscht toe te voe
gen, dat ten gevolge van de opheffing van 
2 openbare scholen verschillende uitgaven. 
welke door de gemeente bij de berekening 
van het bedrag, dat per leerling aan de bij, 
zondere school ingevolge art. 101 der Lager
Onderwijswet 1920 wordt uitgekeerd, plotse
ling snel zullen zijn gedaald, bijvoorbeeld on
derhoudskosten van gebouwen, aanschaffing 
van landkaarten, meubelen enz.; dat de bij 
wndere school ronder schade te berokkenen 
aan het onderwijs, die u itgaven niet plotseling 
kan doen dalen; dat daarvoor enkele jaren 
van aanpassing noodig zijn; 

0. dat niet is gebleken, dat des appellants 
school in bijzondere omstandigheden rou ver
keeren. zoodat voor toepassing van art. 7, 2de 
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1 id, der gewijzigde wet Yan 4 Augustu 1933 
S. 414 slechts dàn termen zouden bestaan, 
indien het gemiddelde bedrag der kosten per 
leei-ling, bedoeld in het tweede lid van art. 
101 der Lager-Onderwijswet 1920, voor hare 
,·edelijke behoeften onvoldoende zou moeten 
worden geacht; 

dat zu lks evenwel naar Ons oordeel niet het 
geval is, aangezien volgens de ten d ienste 
staande gegevens de in art. 101, 2de lid, be
doelde kosten van het openbaar lager onder
wijs in de gemeente Heerhugowaard over 1934 
op niet minder dan f 12.50 per leerling en 
naar te verwachten is over 1935 op een onge
,eer gelijk bedrag zullen worden gesteld; 

dat het bedrag van de kosten voor des ap
pell ants school over het driejarig tijdvak 1931 
tot en met 1933 gemiddeld f 13.57 per leer
ling heeft bedragen, welk bedrag, in verband 
met de algemeene prijsdaling, met ten minste 
10 o/c kan worden verminderd, zoodat het 
schoolbestuur bij gel ij k beheer ronder extra
bezuiniging redelijkerwijze met f 12.42 per 
leerling znl ~unnen volstaan; 

dat O11,e Minister mitsdien terecht op het. 
verwek afwijzend heeft beschikt; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten n 

Weten c-happen is belast enz. 
(A.B.) 

3 Jun i 1n5. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 13.) 

Wel bedraagt de kortste afstand van ap
pellants woning tot de school minder dan 
5 km, doch nu deze weg met het oog op 
het zeer drukke automobielverkeer en het 
01,tbrnken van een uitsluitend voor voet
gange rs bestemd pad dermate gevaarl ijk 
moet worden geacht. dat het niet verant
woord zou zijn denzel ven door kinderen 
zonder begeleiding te doen begaan, komt 
als schoolweg slecht een andere, meer dan 
5 km lange, weg in aanmerking, zoodat 
art. 13 van toepassing is. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. Kooiman, te Sassenheim, tegen het besluit 
van Geel. Staten van Zuid-Holland van 25 
.'eptember/1 October 1934, B. n°. 5336 ( 4e 
Afd.), C:.S. n°. 114/2, waarbij a ls beschikking 
op het beroep, ingevolge art. 13, derde I id , 
,Ier Lager-Onderwijswet 1920 <1oor hem bij 
hun col lege ingesteld tegen het besluit vau 
<len raad der gemeente Sassenheim van 4 
April 1934, houdende afwijzende beschikking 
op zijn verwek om vergoeding van de kosten 
van vervoer van zijn kinderen naar de open
bare school voor gewoon lage r onderwijs te 
Liose, met handhaving van het bestreden 
raadsbe luit het daartegen ingesteld beroep 
ongegrond is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling YOOr de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, aclYies van 15 
Mei 1935, n°. 135; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs Kunsten en Wetensch appen a.i. van 

28 l\Iei 1935, 11° . 6593, afdee ling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad van Sassenheim in zijne ver
gadering van 4 April 1934 afwijzend heefr 
beschikt op het verzoek van J. Kooiman al
daar om vergoeding van de kosten van ver
voer van zijne kinderen naar de openbare 
school voor gewoon lager onderwijs te Lisse, 
op grond, dat de afstand van de woning der 
betrokken kinderen naar de gewenschte school 
te Lisse blijft beneden het thans geldend mi
nimum van art. 13, le lid, der Lager-Onder
wijswet 1920; 

dat, nadat J. Kooiman van dit besluit bij 
Ged. Staten van Zuid-Holland in beroep was 
gekomen, aanvoerende, dat weliswaar de af
stand van chool naar huis beneden het bij de 
wet gestelde minimum van 5 km blijft, doch dat 
die afstand clan gemeten is langs den hoofd
weg van Sassenheim naar Lisse en deze weg 
door het drukke verkeer, hetwelk daarowi· 
plaats vindt, voor kinderen niet voldoende 
veilig is te achten, dit co ll ege b ij besluit va n 
25 September 1934, B. n°. 5336 (4e afd.). 
G.S. n° . 114/2, met handhaving van, het be
streden raadsbesluit het daartegen ingestelde 
beroep ongegrond heeft verklaard, uit overwe
ging, dat de afstand in gevallen a ls het onder
werpelijke dient gemeten te worden langs den 
kortst-begaanbaren weg en a ls wodanig in 
casu met den Onderwijsraad behoort te worden 
aangenomen de door den raad in zijn besluit 
genoemde hoofdweg van Sassenheim naar 
Lisse ; dat de a ldus gemeten afstand blijkens 
het rapport van den Ingenieur-Veri ficatenr 
van het Kadaster in de 6e divisie, te 's-Gra
venhage, 4286 meters bedraagt, dat is alwo 
minder dan het ten deze vereischte wettelijke 
minimum; dat mitsdien de raad de ingediende 
aanvrage terecht heeft afgewezen; 

dat van deze besliss ing J. Kooiman bij Ous 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij 
den afstand van 4286 meter over dezen zeer 
gevaarlijken rijksweg voor zijn drie kinderen 
van 7, 8 en 9 jaar niet begaanbaar acht; dat 
de wandelweg van Sassenheim naar Lisse, over 
de Teijlingerlaan, Oude Heerenweg en Achter
weg meer dan 6 km lang is; 

0. dat weliswaar blijkens de stukken de 
afstand van de woning van des appellants kin
deren tot de openbare lagere school te Lisse. 
waar het voor hen gewenschte onderwijs wordt 
gegeven, gemeten langs den Rijksstraatweg 
minder dan 5 km bedraagt, doch dat deze weg, 
mede blijkens de ingewonnen ambtsberichten. 
van het Rijksschooltoezicht, met het oog op 
het zeer drnkke automobielverkeer en het ont
breken van een uitsluitend voor voetgangers 
bestemd pad, dermate gevaarlijk moet worden 
geacht, dat het niet verantwoo1·d zou zij n den
zelven door kinderen zonder begeleiding te 
doen begaan; 

dat als schoolweg voor des appellants kin
deren slechts in aanmerking komt de achter
weg langs de Teijlingerlaan, Oude-Heerenweg 
en Achterweg, waarvan de afstand, gemeten 
van des appellants woning tot de bovengemel
de school, ongeveer 5100 meter in ieder geval 
meer dan 5 km bedraagt; 

dat de appellant derhalve aan art. 13 der 
Lager-Onderwijswet 1920, zooals dit artikel 
ingevolge de wet van 4 Augustus 1933 S. 414, 
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gewijzigd bij de wet van 29 December 1934 
S. 727, tot 1 Januari 1937 wordt gelezen, aan
spraak heeft op den bij dit artikel bedoelden 
steun uit de gemeentekas; 

dat des appellants kinderen met dt minste 
kosten per electrische tram kunnen worden 
vervoerd; 

dat, blijkens op verzoek van de Afdeeling 
van den Raad van State voor de Geschillen 
van Bestuur, nader ingewonnen ambtsberich
ten, de financieele omstandigheden van des 
appellants gezin geheele vergoeding van deze 
kosten wettigen; 

Gezien de genoemde wetten ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging · van het bestreden beslu it 
van Ged. Staten van Zuid-Holl and van 25 
September 1934, B. n°. 5336 (4e Afd.) , G.S. 
11°. 114/2, en van het besluit van den raad 
der gemeente Sassenheim van 4 April 1934, 
te beslissen, dat te rekenen van 20 December 
1933 aan J. K ooiman, te Sassenheim, de aan 
het beweken door zijne in den leerplicht igen 
leeftijd vall ende kinderen van de openbare 
1 agere school te Lisse verbonden kosten van 
vervoer per electrische tram van Sassenheim 
naar L isse en omgekeerd geheel ui t de kas 
der gemeente Sassenheim moeten worden ver
goed. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

3 .Jnni 1935. .KONINKLIJK BE LU IT. 
(Wet van 4 Augustus 1933 S . 414 Art. 2.) 

Nu de ko ten van een centra le verwar
ming met inbegrip van rente en a fschrij 
ving uiteindelijk niet meer zu ll en bedra
gen dan een verwarming met kachels, en 
daaraan nog het voordeel is verbonden dat 
het geheele gebouw zal worden verwarmd, 
heeft de Minister ten onrech te goedkeu
ring onthouden aan het raadsbesluit tot 
aan leg van een centra le verwarmingsinstal
latie. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Renkum tegen de 
besli ssing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 21 December 
1934, n ° . 9678, afd. L .O.A. , houdende afwij 
zing van het verzoek om de goedkeuring, be
doeld in art. 2 der wet van 4 Augustus 1933 
S . 414, van het besluit van den raad dier ge-
1neente van 11 October 1934, n° . 2, in ver
band met het doen aanleggen van een centrale 
verwarmingsinstallatie in de openbare lagere 
school aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Mei 1935, n°. 112 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a . i. 
van 28 Mei 1935, n°. 6583, Afdeeling Lager· 
Onderwijs; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij zijn besli ss ing van 
21 December 1934, n°. 9678, afdeeling L ager 
Onderwijs Algemeen, goedkeuring heeft ont
houden aan het besluit van den raad der ge-

meente R enkum van 11 October 1934, n° . 2, 
waarbij dit college burgemeester en wethou
ders dier gemeente gemachtigd heeft tot het 
doen aanleggen van een centrale verwarmings
installatie in de openbare lagere school te 
R enkum en hun daartoe een cred iet heeft ver
leend van f 2150 ; 

dat de besli ssing van Onzen Minister steunt 
op de overweging, dat een cent rale ve rwar 
mingsinstallatie in de openbare lagere school 
te Renkum in verband met het kleine aanta l 
te verwarmen lokalen te kostbaar wordt, te r
wijl Onze Minister voorts mededeelt, dat hij 
geen bezwaar heeft tegen een eventueele ver
vanging van de gasverwai·ming door verwar
ming met kachels, welke op f 800 wordt ge
raamd· 

dat het gemeentebestuur in beroep aanvoert, 
dat het bezwaar heeft bij deze school tot de 
aangegeven kachelverwarming terug te va l
] en; dat bij het plaatsen van 5 kachels a l leen 
de leslokalen verwarmd worden, zoodat sp reek
kamer en ,v. C.'s onverwarmd blijven, het
geen weer aanleiding zal geven tot het be
vriezen der W.C.'s hetwelk reeds eenige kee
ren heeft pl aats gehad en groot ongerief heeft 
veroorzaakt; dat bij het plaatsen van kachels 
de beschikbare ruimte wordt ingeboet; dat 
het schoolgebouw een plat dak heeft en laag 
is gelegen, wodat de op te trekken schoo r
steenen ontsierend zullen werken; dat de er
varing met kachelverwarming hier heeft ge
leerd, dat deze wo mogelijk vervangen dient 
te worden door de doelmatiger en hygiënischer 
centrale verwarmingsmethode; dat nu boven
di en de mogelijke uitgavenbespar ing per jaar 
bij kachelverwarming wo gering is, dat dit 
hun bezwaar daartegen niet vermag op te 
heffen; dat tot de centrale verwarming is 
besloten juist uit bezuin igingsoverwegingen. 
omdat de bestaande gasverwarming gebleken 
is zeer kostbaar te zijn ; dat na een betrek
kelijk klein aantal jaren de geheele aan leg
kosten zullen zijn uitgespaard terwijl da n 
daarbij nog het voordeel is verkregen, dat het 
geheele gebouw verwarmd wordt en de onder
Yonden ell ende met de W.C.' s zal ophouden: 

0. dat uit een nader, op verwek van de 
Afdeeling van den R aad van State, Yoor de 
Geschi llen van Bestuur, uitgebracht ambts
bericht van den bouwkundig inspecteur van 
het Lager Onderwijs is gebleken, dat wegens 
de thans geldende prij zen voor den aanleg van 
centrale verwarming en de lage prij zen van 
bra ndstoffen, de kosten van een dergelijke 
verwarming met inbegr ip van rente en af
schrijving uiteindelijk niet meer zul len bedra
gen dan een verwarm ing met kachels ; 

dat, daargelaten nog de mogelijkheid, dat 
het gemeentebestuur bij het aanbrengen van 
de voor de l aatstbedoelde verwarming nood
zakelijke schoorsteen in strijd zou komen 
met de in de gemeente R enkum geldende 
bouwverordening, aan den aanl eg van centra le 
verwarming bovendien nog dit voordeel is 
verbonden, dat het geheele gebouw zal worden 
verwarmd, waardoor onder meer de privaten 
en waterplaatsen tegen bevriezen zullen wor
den gevrijwaard; 

dat in verband met het bovenstaande de 
bestreden beschikking van Onzen Minister niet 
behoort te worden gehandhaafd ; 
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Gezien de wet van 4 Augustus 1933 S. 414; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de beschikking van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 21 December 1934, n°. 
~678, afd. L.0.A., alsnog goedkeuring te vei·
leenen aan het besluit van den raad der ge
meente Renkum van 11 0ctober 1934, n°. 2. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

3 Juni 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 13.) 

Ten onrechte is afgewezen een verzoek 
om tegemoetkoming ex art. 13 voor kin
deren, die tevoren de openbare school in 
hun woonplaats en daarna een bizondere 
school elders bezochten. Het uitzonderings
geval, bedoeld in den laatsten volzin van 
art. 13 l e lid immers is hier niet aanwe
zig, aangezien de openbare school, waar 
de kinderen schoolgingen, is opgeheven, 
en het feit, dat zij na die opheffing open
baa1· onderwijs aan een school in een na
burige gemeente konden genieten, niet ter 
zake doet, omdat deze school niet binnen 
de woonplaats der kinderen is gevestigd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

(.; _ Botter en R. Hiddink, te Grave, ieder, voor 
zooveel hem betreft, tegen het bes] uit van 
Ged. Staten van Noord-Brabant, van 24 
October 1931-, G. n°. 303, IVe Afdeeling, waar
bij op de door hen bij dit college ingestelde 
beroepen, voor wat G. Botter betreft, tegen 
het besluit van den raad der O'emeente Grave 
van 19 Juni 1934, R. n°. 69, houdende afwijzende 
beschikking op zijn verzoek om steun uit de 
gemeentekas, als bedoeld in het eerste lid van 
.artikel 13 der Lager-Onderwijswet 1920, voor 
het bezoeken van eene school te Nijmegen door 
zijn zoon Jan, geboren 22 Februari 1924, welke 
school op meer dan vijf kilometer afstand is 
gelegen van de woning van genoemd kind en 
voor wat R. Hiddink betreft, tegen het besluit 
van dien raad van gelijke da.O'teekening, R. 
n°. 70, houdende afwijzende beschikking op zijn 
v rzoek om steun uit de gemeentekas, als be
doeld in het eerste lid van artikel 13 der Lager
Onderwijswet 1920, voor het bezoeken van eene 
school te Nijmegen door zijne dochters Johanna 
Jienclrika en H endrika Reinarda, onder
scheidenlijk ~~boren 22 November 1923 en 5 
Mei 1926, weurn school op meer dan vijf kilo
meter afstand is gelegen van de woning van de 
genoemde kinderen, is besloten, met bevestiging 
van de voorschreven besluiten van den ra.ad der 
gemeente Graven van 19 Juni 1934, R. nummers 
69 en 70, het daartegen door ieder der appel
lanten, voor zooveel hem betreft, ingestelde 
beroep ongegrond te verklaren ; 

Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 15 
Mei 1935, n°. 137; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a. . i. 
van 28 Mei 1935, n° . 659!l, afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten steunt op de overwegingen, dat de 
gemeenteraad op de verzoekschriften van de 
beide appellanten afwijzend heeft beschikt, uit 
overweging, dat zij hunne in den leerplichtigen 
leeftijd vallende kinderen de openbare lagere 
school t e Grave hebben doen bezoeken ; dat 
deze school weliswaar sedert 1 April 1934 is 
opgeheven, doch dat voor die kinderen binnen 
een afstand van 5 km nog openbaar onderwijs 
aan de openbare lagere school te Nederasselt 
(gemeente Overasselt) kan worden verkregen; 
dat de appellanten in beroep aanvoeren, dat zij 
hunne kinderen gedurende de eerste ja.ren 
alleen daarom naar de openbare lagere school 
t e Grave hebben gezonden, omdat het onver
antwoordelijk zou zijn, hunne kinderen op 
zoo'n jeugdigen leeftijd zonder geleide naar 
eene school in ijmegen van de voor hen ver
langde richting te zenden; dat de in den leer
plichtigen leeftijd vallende kinderen van de 
beide appellanten de openbare lagere school t e 
Grave hebben bezocht, niettegenstaande ten 
tijde van de toelating dier kinderen op de ge
melde school de bijzondere scholen te Nijmegen, 
waarop zij inmiddels zijn geplaatst, reeds waren 
opgericht ; dat de appellanten door plaatsing 
dier kinderen op de openbare lagere school t e 
Grave reeds hebben te kennen gegeven, dat zij 
verkozen, die kinderen openbaar onderwijs te 
doen genieten ; dat deze keuze, gedaan op 
tijdstippen, waarop de bedoelde bijzondere 
scholen te Nijmegen reeds bestonden, wat de 
toepassing van artikel 13, l e lid, der Lager-
0ndenvijswet 1920 aangaat, onherroepelijk is 
en niet kan worden teniet gedaan door het feit, 
dat sedert 1 April 1934 de openbare lagere 
school te Grave is opgeheven, vermits de kinde
ren sedertdien binnen den afstand van 5 km van 
hunne woning openbaar onderwijs kunnen 
genieten op de openbare lagere school t e Neder
asselt (gemeente Overasselt); dat derhalve 
door de appellanten geen aanspraak kan, worden 
gemaakt op steun, bedoeld in artikel 13, le lid, 
der ,vet; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
G. Botter en R. Hiddink bij Ons in beroep zijn 
gekomen; 

dat G. Botter aanvoert, dat zijn kind reeds 
sedert 4 September 1933 eene school voor bij
zonder Gereformeerd lager onderwijs te Nij
megen bezoekt; dat de openbare lagere school 
t e Grave met ingang van 1 April 1934 is opgehe
ven; dat hij, door reeds in September 1933 
zijn kind naar eene bijzondere school in ijme
gen te zenden, zeer duidelijk heeft aangetoond, 
dat hlj geen openbaar onderwijs voor dit kind 
verkiest; dat hij, nu de openbare lagere school 
t e Grave is opgeheven, verzoekt t e bepalen, 
dat hem eene tegemoetkomins. uit de gemeente
kas zal worden verleend, gehjk aan het bedrag 
der vervoerkosten voor het bezoeken door zijn 
kind van eene bijzondere school te Nij-
megen; . 

dat R. Hiddink aanvoert, dat hlj zijns in
ziens aan artikel 13 der Lager-Onderwijswet 
1.920 het recht kan ontleenen op steun ter tege
moetkoming in de kosten, verbonden aan het 
bezoeken door twee zijner kinderen van eene 
Protestantsch-Cbristelijke school te Nijmegen, 
zulks met ingang van 16 April 1934; , 

0. dat Wij Ons_ met de bestreden beschikking 
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van Gedeputeerde 'taten van Noord-Brabant 
van 24 October 1934, G. N°. 303, IVe Afdeeling, 
waarbij zij de besluiten van den raad der ge
meente Grave van l9 Juni 1934, R. nummers 
69 en 70, hebben gehandhaafd, niet kunnen 
,-e reenigen; 

dat Gedeputeerde Staten weliswaar hebben 
overwogen, dat de appellanten door plaatsing 
van hunne kinderen op de openbare lagere school 
te Grave reeds hebben te kennen g geven, dat 
zij openbaar onderwijs voor die kinderen verko
zen , en dat deze keuze gedaan op tijdstippen, 
waarop de bedoelde bijzondere scholen te Nij
megen reeds be tonden, wat de toepassing van 
artikel 13, l e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
aangaat, onherroepelijk is en niet kan worden 
teniet gedaan door het feit, dat sedert 1 April 
1934 de openbare lagere school te Grave is 
opgeheven, ver mits de kinderen sedertdien 
binnen den afstand va n 5 km van hunne woning 
openbaar onderwijs kunnen genieten op de 
openbare lagere school t e Nederasselt (gemeente 
Overasselt), doch dat in deze opvatting niet 
kan worden gedeeld ; 

dat toch het uitzonderingsgeval, bedoeld in 
den laatst en volzin van artikel l :l, orsto lid, 
tier Lager-Onderwijswet 1920, hier niet aan
wezig is, aangezien de binnen de gemeente 
Grave gevestigde openbare lagere school, tot 
welke de kincl<'ren van de appellanten als leer
liuaen waren toegelaten, is opgeheven ; 

dat voorts ook het feit, dat de hierbedoeldc 
kinderen na de opheffing van de openbare 
lagere school t e Grave openbaar onderwijs 
kunnen genieten aan de openbare lagere school 
te Nederasselt (gemeente Overasselt), niet ter 
,,ake doet, reeds daarom niet, omdat deze niet 
is eene binnen de gemeente Grave gevestigde 
school ; 

dat mitsdien, nu in het onderwerpelijke ge
val ook overigens aan alle voorwaarden, ge
steld in artikel 13 der Lager-Onderwijswet, 1920 
in verband met artikel 6 der wet van 4 Augustus 
1933 (Staatsblad n°. 414) is voldaan, de aan
vragen der appellanten tot het verkrijgen van 
eene tegemoetkoming of vergoeding in de kos
ten van het vervo r hunner leerplichtige kin
deren naar de door hen bedoelde scholen te 
r ijmegen behooren te worden inaewilligd : 

dat Wij, mede op grond van een nader op 
verzoek van de Afdeeling van den Raad van 
:îtate, voor de Geschillen van Bestuur, uitge
bracht ambtsbericht van oordeel zijn, dat hier 
vervoer per autobus, waarvoor een maand
abonnement ad f 7.50 verkrijgbaar is, aange
wezen is en dat, gezien de financiecle omstan
digheden van G. Botter en R. Hiddink, hun 
ter zake van deze kosten eene vergoeding be
hoort t e worden verleend, te weten voor G. Bot
ter ten bedrage van f 80.-, berekend per jaar, 
en voor R . Hid djnk, t en bedrage van f 48.-, 
berekend per jaar en per kind; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
van 24 October 1934, G. n°. 303, IVo Afdeeling, 
en van de be luiten van den raad der gemeente 
Grave van 19 Juni 1934, R . nummers 69 en 70, 
aan G. Botter ten behoeve van zijn leerplichtig 
kind Jan, en aan R. Hiddink, ten behoeve van 
zijnP J,..rrplichtige kinderen Johanna H endrika 
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en H endrika Reinarda, onderscheidenlijk van 
16 en 17 April l!J34 af, steun toe te kennen in 
de vervoerkosten naar de bijzondere scholen 
t e Tijmegen, waar het door hen gewenschte 
onderwijs wordt gegeven, t en bedrage van on
derscheidenlijk f 80.- en f 48.- per jaar en 
per kind. 

Onze Minister van Onderwijs, Kun ten en 
·w et,enschappen is bela t enz. 

(A.B.) 

5 Juni 1935. KONI KLIJK BE 'LUIT. 
(Woningwet Art. 2.) 

In het algemeen kan een gemeente in 
haa l' bouwverordening rneer dan ééne soort 
algemeene rooi lijnvool'schriften opnemen , 
b.v. eene voor wegen binnen de kom en 
eene andere voor wegen buiten de kom , 
of eene voor alle be taande verkeer wegen 
en nieuw aan te leggen wegen binnen de 
kom en eene voor alle andere wegen. u 
echter de bouwverordening in ge chi! niet 
spreekt van verkeerswegen in hot alge
meen, doch van wegen, die door den raad 
zijn aangewezen a ls ve rkeerswegen, te rwijl 
deze wegen dan met name worden opge
somd, verliezen daardoor deze bepa lingen 
haar karakter van algerneene rooilijnvoor
chr iften en kunnen zij in de bouwverorde-

ning geen plaats vinden . 

Wij Wilhelmina, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

door den raad der gemeente Goirle t egen het 
besluit van Gedeputeerde taten van Noord
Brabant van 14 November 1934, G. n°. 387, 
l e Afd., waarbij goedkeuring is onthouden aan 
de bouw verordening voor die gemeente; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 8 Mei 
1935, n°. 173; 

Op de voordracht van Onzen Minist er van 
Sociale Zaken van 29 Mei 1935, n°. 4272 M/P . 
B.R., Afd. Volksgezondheid; 

0. dat Gedeputeerde taten vam oord-
Brabant bij hun be luit van 14 November 1934. 
G. n°. 387, l e Afd., goedkeuring hebb n ont
houden aan het besluit van den raad der ge
meente Goirle van 9 October 1933 tot vaststel
ling eener bouwverordening voor d ie gemeente: 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen, dat in artikel 12, sub d, der onderwerpe
lijke verordening wordt bepaald, dat aan b<'
staande wegen, die door den raad zijn aange
wezen als verkeerswegen, als voorgevelrooilijn 
geldt, onvermin derd het bepaalde rnb a en b 
van genoemd artikel, eene lijn evenwijdig aan de 
as van den weg en gel<'gen op een afstand van 
zes meter uit die as, een en ander in dier voege, 
dat- do breedte van den weg door een nieuwen 
bouw nimmer mag wordPn verminderd ; dat de 
in de vorige alinea b doelde bestaande wegen, 
door den raad aangewezen als verkeerswegen. 
in artikel 12, sub e, der bouwverorden ing voor 
de gemeente Goirle zijn opgenomen ; dat hun 
college van meening is, dat artikel 12, lid d 
en c, der onderwerpelijke verordening bijzondere 
voorschriften bevat, als bedoeld in artikel 2, 
tweede lid, der Woni ngwet; dat het opn€men 
van deze bijzondere voorschriften in de bouw
verordening van de gemeente naar de meening 
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van hun college in strijd is met de Woningwet 
en niet voldoende rechtszekerheid verschaft 
aan de eigenaren van bij de vaststelling der 
bijzondere rooilijnvoorsch1iften betrokken gron
den; dat de betrokken Inspecteur van de Volks
gezondheid te 's-Hertogenbosch van meening 
is, dat ordening der bebouwing langs be
staande in het bijzonder in de bebouwde kom 
eener gemeente gelegen verkeerswegen met 
behulp van algemeene voorgevelrooilijn-voor
schriften niet op doeltreffende wijze valt te 
regelen; 

dat van dit besluit burgemeester en wethou
ders van Goirle, ter uitvoering van een besluit 
van den raad dier gemeente van 21 ovember 
1934, bij Ons in beroeJ? zijn gekomen, aanvoe
rende, dat, evenals bij de algemeene rooilijn
voorschriften de wegen kunnen worden ge
splitst in wegen binnen en in wegen buiten de 
kom, ook eene splitsing dier wegen in verkeers
wegen en niet-verkeerswegen mogelijk en ge
wenscht is ; dat het daardoor mogelijk wordt 
eene minimum-breedte voor te schrijven van 
12 meter voor alle straten, waar met oenig 
ruimer verkeer moet worden gerekend, welke 
breedte voor andere straten niet kan worden 
doorgevoerd ; dat een en ander niet uitsluit, 
dat voor sommige dier wegen nog verder gaande 
bijzondere rooilijn-voorschriften zullen moet.en 
worden vastgesteld, hetgeen o. a . kan blijken 
uit hun reeds vroeger aan het Hoofd van het 
Streekplan tot>gezonden ontwerp-rooilijnen voor 
don Abcovenscheweg en voor den Nieuwen 
Rielscheweg ; dat ook Gedeputeerde Staten 
blijkens hun schrijven van 5 September 1933, 
G. no. 123, Afd. 1 (en dus ook de Inspecteur) 
toentertijd tegen deze bepaling geen bezwaar 
schenen te koe teren, aangezien zij hun in de 
laatste alinea van het uittreksel uit het schrijven 
van den Inspecteur in overweging gaven, de 
z. g. verkeerswegen in de verordening met name 
te vermelden (hetgeen daarna in artikel 12, 
sub e, is gescrued) en de aanwijzing daarvan 
niet aan burgemeester en wethouders over te 
laten ; dat bij vaststelling der verordening, 
overeenkomstig den wen ch van Gedeputeerde 
Staten, ook langs deze zoogenaamde verkeers
wegen op sommige plaatsen vèr binnen de grens 
van 6 meter uit het hart kan worden gebouwd, 
hetgeen hier reeds jaren niet meer gescruedt; 
dat vele gemeenten, die de bepaling overeen
komstig het model voor Noord-Brabant hebben 
overgenomen, thans tot hunne schade hebben 
moeten constateeren. dat artikel 12 sub b voor 
het bouwen in de lijn der bestaande gevels 
vooral voor verkeerswegen eene funeste werking 
heeft ; dat het vaststellen van bijzondere rooi
lijn-voorschriften voor alle z.g. verkeerswegen 
noodzakelijkerwijze door financieele en andere 
moeilijkheden vrij langen tijd zou vorderen, en 
tusschentijds veel kan worden bedorven, daar 
ook hanteering van art. 36, sub 4, financieele 
moeilijkheden heeft ; 

0.; dat het eerste lid van artikel 2 der Wo
ningwet in de ponten a en b spreekt van rooi
lijn voorschriften met een algemeen normatief 
karakter, terwijl lid 2 het oog heeft op speciale 
rooilijn besluiten; 

dat de wet andeI·e regelen telt voor de alge
meene, andere voor de bijzondere rooilijnvoor
schriften, hetgeen blijkt uit de beperking tot 
bijzondere rooilijnvoorschriften in artikel 6, 

vierde lid, en de artikelen 10 en 11 der Woning
wet, alsmede in artikel 92 der Onteigenings
wet· o: d~t Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant, van oordeel zijn, dat de voorschriften 
genoemd in artikel 12 sub d en c der gewijzigde 
bouwverordening der gemeente Goirle bijzon
dere rooilijnvoor cbriften zijn, dat het opnemen 
daarvan in de bouwverordening in_ strijd is 
met de Woningwet en niet voldoende rechts
zekerheid verschaft aan eigenaren van bij de 
vaststelling der bijzondere rooilijnvoorschriften 
betrokken gronden; 

0. dat, in het algemeen gesproken, niet wel 
is in te zien, waarom eene gemeente niet in hare 
bouwverordening meer dan één soort algemeene 
rooilijnvoorschriften zoude kunnen opnemen, 
b.v. eene voor wegen binnen de kom en eene 
andere voor wegen buiten de kom, of, zooals 
in casu, eene voor alle bestaande verkeers
wegen en nieuw aan te leggen wegen binnen de 
kom en eene voor alle andere wegen ; 

dat dit toch een zeer geëigend middel is om 
in eene gemeente, waar in de kom wegen zijn 
met daaraan, op de meest verschillende af
standen van de as, gebouwde woningen, voor 
de toekomst ordening te brengen en de geschie
denis der laatste tientallen van jaren in onder
scheiden gemeenten laat zien, dat deze methode 
eene goede uitwerking heeft ~ehad, doordat in 
de kom der gemeente breectere gelijkmatige 
wegen zijn ontstaan ; 

dat trouwens Gedeput. Staten van Noord-Bra
bant in hun schrijven van 10 Juli 1934 aan den 
betrokken Inspecteur van de Volksgezondheid 
mededeelen, dat naar hunne meerring geen 
wettelijke bezwaren bestaan tegen het vast
stellen voor bestaande verkeerswegen van eene 
rooilijn, gelegen op een afstand van 6 meter 
uit de as; 

0. rlat echter voormeld artikel 12 sub d niet 
spreek~ van verkeerswegen in het algemeen, 
doch van wegen, die door den raad zijn aange
wezen als verkeerswegen, terwijl sub e deze 
wegen met name worden opgesomd ; 

0. dat ruerdoor deze bepalingen haar karakter 
van algemeene rooilijnvoorschriften verliezen 
en in de bouwverordening geen plaats kunnen 
vinden; 

0. dat du.q terecht Gedepnteerde Staten van 
Noordbrabant aan voorschreven besluit van 
den raad der geme<'nte Goirle van 9 October 
1933 goedkeuring onthouden hebben; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A.B.) 

5 Juni 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 228b.) 

Hoewel de oprichting van een nieuwe 
bad- en zwemgelegenheid in een behoefte 
zou voorzien, kan het belang der volksge-

' zondheid niet geacht worden dermate door 
de tot stand koming daarvan te worden 
gebaat, dat de gemeente zich in deze tijden 
zou mogen veroorloven, het niet onbetee
kenend risico, hetwelk toch steeds aan een 
garantie als de onderhavige verbonden is, 
op zich te nemen. 
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· Wij WILHEUII A, enz. 
.Beschikkende op het beroep, ingestelrl door 

burgemeester en wethouders namens den raad 
der gemeente 's-Gravenhage tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
van 8/9 Mei 1934, B, n°. 5018/51 (3e Afd.) G. S. 
no. 168/1, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het besluit van geuoemden raad van 17 April 
1934, tot het waarborgen van de b etaling van 
hoofdsom, rente en aflossing van een door de 
N.V. ,,De Vereenigde Sportfondsenbaden" aan 
de op t e richten N.V. ,,Sportfondsenbad Den 
Haag" te verstrekken geldleening, nominaal 
groot f. 400.000.-; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 5 
September 1934, n°. 483; 

Op de vo01·dracht van Onzen Minister van 
.Binnenlandsche Zaken van 29 Mei 1935, u0 • 

15412, Afd. B. B . ; 
0. dat het genoemde besluit van Gedepu

teerde Staten steunt op de overwegingen, dat 
bij hun college bezwaar bestaat om in de tegen
woorclige omstancligheden goedkeuring te hech
ten aan een raadsbesluit, waarbij een gemeente 
een garantie, als 'zooeven bedoeld, verleent 
met betrPk:kir>g tot belangrijke leeningen ten 
behoeve van de sticht ing van bad- en zwem
inrichtingen ; dat immers het verleenen van 
zoodanige garantie ten behoeve van dergelijke 
inrichtingen, hoc nuttig deze op zich zelf ook 
mogen zijn, voor de gemeente niet als volstrekt 
noodzakelijk is te beschouwen ; dat het derhalve 
niet verantwoord is te achten, dat gemeenten 
in dezen tijd, nu een zooveel mogelijk beveiligen 
van haar financi eele positie een gebiedende 
eisch is, op deze wijze een risico op zich zouden 
nemen ten behoeve van de stichting van bad
en zweminrichtingen ; 

dat burgemeester en wethouders namens den 
gemeenteraad in beroep aanvoeren, dat het 
bestuur van een moderne groote gemeente niet 
onverschillig mag staan t egenover de bij een 
steeds g1oeiend gedeelte van de bevolking 
bestaande behoefte aan bad- en zwemgelegen
heid; dat de beoefening van deze S{lort, de ver
vulling van die· behoefte, aan de lichamelijke 
ontwikkeling en de hygiëne van de bevolking 
in hooge mate t en goede komt en de daaraan, 
mits doelmatig en met voorzichtigheid bestede 
aelden reeds daardoor hun rente ten volle op
t rengen; dat, inclien het particulier initiat ief 
tekort zou schiAten in het maken van de noodige 
inrichtingen, het clan op den weg van de ge
meente zou kunnen liggen in de behoefte daar
aan te voorzien ; dat de gemeente zoo het Zui
derzwembad in het Zuiderpark heeft gesticht, 
een belangrijke uitgave, waartegen Gedeputeer
de Staten geen bedenlring hebben gemaakt ; dat 
het echter de voorkeur verdient, en zeker in 
dezen voor de openbare kassen zorgeJ.\jken tijd, 
dat de burgerij ZPlf de hand aan het werk slaat ; 
dat het gemeentebestuur, wanneer de particu
liere plannen aan de daaraan te stellen eischen 
betreffende ligging en inrichting voldoen, de 
verwezenlijking daarvan naar vermogen be
hoort te steunen, eenerzij ds in het belang van 
de lichamelijke ontwikkeling en de gezondheid 
der bevolking, anderzijds, omdat het parti
culier initiatief hier de gemeente voor aanzien
lijke uitgaven, die anders nu of later wellicht 
door haar zouden moeten worden gedaan, be-

hoedt ; dat het in het onderwerpelijke geval 
betreft de stichting van een aan alle moderne 
eischen van gerief, hygiëne en doelmatigheid 
voldoende inrichting in een stadsgedeelte, dat 
tot dusver van bad- en zweminrichtin~en totaal 
is verstoken ; dat reeds meermalen bij het ge
meentebestuur er op aangedrongen is in dit 
reeds sedert jaren gevoelde tekort te voorzien: 
dat het garandeeren van de voor den bouw der 
inrichting uit t e geven geldleenini:; niet als een 
zware last moet beschouwd woraen ; dat het 
daaraan verbonden risico, gezién de financi
eele opzet, zeer gering is ; dat bovendien dit 
risico door hypotheek is gedekt, terwijl de eisch 
is gesteld, dat in de Naamlooze Vennootschap 
een volgestort aandeelenkapitaal zal worden 
gebracht van f 100.000.- ;dat, wanneer ver
liezen mochten optreden, in de eerste plaats 
dit aandeelenkapitaal den stoot zal opvangen ; 
clat echter nog op andera gronden de totstand
koming van dit werk wenschelijk is ; dat de 
uitvoering daarvan een aanmerkelijke werk
verruiming beteekent ; dat verder voor de inrich
ting, clie np gemeentelijken erfpachtsgrond is 
ontworpen, een canon van f 11.000.- à f 12.000 
per jaar zal moeten worden betaald; 

0. dat de geldelijke toestand der gemeente 
's-Gravenhage onder de tegenwoordige · ijds
omstancligheden het betrachten van de uiterste 
zuinigheid vordert ; 

dat nu wel aannemelijk is, dat de oprichting 
van een nieuwe bad-en zwemgelegenheid te 
's-Gravenhage in een behoefte zou voorzien, 
doch dat het belang der volksgezondheid niet 
kan geacht worden dermate door de totstand
koming van deze bad- en zwemgelegenheid te 
worden gebaat, dat de gemeente zich in deze 
tijden zou mogen veroorloven, het niet onbetee
kenende risico, hetwelk toch steeds aan een 
garantie als de onderhavige verbonden is, op 
zich te nemen ; 

dat de omstandigheid, dat de bouw van de 
bad- en zweminrichting eenige werkverruiming 
zou ten gevolge hebben, niet van voldoende ge
wicht is om den doorslag ten gunste van het 
standpunt van het gemeentebestuur te geven; 

dat de bedenkingen tegen het aangaan van 
deze garantie evenmin voldoende op zijde kun
nen worden gezet door het feit, dat de gemeente 
aan de desbetreffende Naamlooze Vennootschap 
het benoocligde terrein in erfpacht zal kunnen 
uitgeven ; 

dat dus Gedeputeerde Staten terecht hunne 
goedkeuring aan hot raadsbesluit hebben ont
houden; 

Gezien de gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (A. B.J 

5 Juni 1935. KO!'.'1NKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 228c.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten goed
keuring onthoµden aan een raadsbeslui t 
tot aankoop van gronden, daar het in het 
belang der volkshuisvesting noodzakel ijk 
moet worden geacht, dat de gemeente zich 
in haar expansiegebied tijdi g verzekert 
van den eigendom van afgeronde terrei-
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nen, teneinde ongewen chte gevolgen van 
de prijsvorming van terreinen aan den 
buitenrand der stad, voor het overgrootst,e 
deel in handen van particuliere grnnd
exploitanten, te stuiten, en aan den be
steden prijs voor de gemeente geen risico 
is verbonuen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, inge teld door 

den raad der gemeente Amsterdam tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 25 Juli 1934, n°. 245, waarbij goedkeu
ring is onthouden aan het besluit van den 
raad voornoemd van 16 Mei 1934, n°. 419, tot 
aankoop van de boerenhofstede Reigersbosch 
-0. a., aan den Uitweg onder Amsterdam; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord. advies vau 
2 Januari 1935, n°. 15; 

Op de voordracht van Onzen :Minister vtlll 

Sociale Zaken van 29 Mei 1935, n°. 4323 
M/P.B.R., Afd. Volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten bij hun besluit van 25 
Juli 1934, n°. 245, goedkeuring hebben ont
houden aan het besluit van den raad der ge
meente Amsterdam van 16 Mei 1934, n°. 419, 
tot aankoop in het belang van de volkshuis
vesting van de boerenhofstede R eigersbosch 
c. a., gelegen aan <;!en Uitweg voor de som 
van f 95,000, daarbij overwegende, dat !:iet 
gemeentebestuur de absolute noodzakelijkhei,1 
van dezen aankoop niet heeft aangetoond; dat 
de aanmerkelijke vermeerdering van den ire
meentelijken schuldenlast in de laatste jaren 
in verhouding tot de sterke vermindering van 
de draagkracht van de ingezetenen, er toe lei
den moet uitgaven ten laste van den kapitaal
dienst zooveel mogelijk te beperken; dat zoo
danige beperking ook geboden is met het oog 
op het bepaalde in art. 6 der wet van 22 Dec. 
1933, S. 715; dat overigens de prijs van het 
aan te koopen goed niet van dien aard is, dat 
op grond daarvan over de bovengenoemde 
bezwaren kan worden heengestapt; 

dat van dit besluit burgemeester en wethou" 
ders van Amsterdam, ten deze handelende ter 
uitvoering van het besluit van den raad dier 
gemeente van 8 Augustus 1934, n°. 736, bij 
Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat 
in Amsterdam de gemeentelijke grondexploi
tatie voor een belangrijk deel voorziet in de 
behoefte aan bouwterrein; dat zulks ook dwin
gende noodzaak is, wijl te Amsterdam de par
t iculiere ondernemers op onvoldoende en voor
al op om·egelmatige wijze in het gereed maken 
van bouwterrein voorzien; dat de hiervoren 
omschreven omstandigheden de gemeente reeds 
jaren geleden genoodzaakt hebben zelve de 
grondexploitatie krachtig ter hand te nemen; 
dat zij ook in de naaste toekomst zal hebben 
te zorgen voor voldoenden voorraad bouwter-
1·ein, wil zij voorkomen, dat in den normalen 
voortgang der bebouwing ernstige stagnatie 
komt; dat dit te meer klemt, nu de Regeering 
maatregelen neemt om tot den bouw vi.n 
goedkoope volkswoningen te geraken; dat hGt 
ook overigens te verwachten is, dat de vraag 
naar ge chikt gelegen bouwterrein tegen recle
lijken prijs zal blijven aanhouden; dat de 
thans beschikbare hoeveelheid bouwterrein 
zeer schaarsch is; dat immers ten gevolge van 

de bijzondere tijdsomstandigheden de aankoop 
van gronden in belangrijke mate is geremd; 
dat, indien niet tijdig door aankoop van gron
den wordt gezorgd voor verruiming van den 
voorraad ter beschikking staande terreinen. 
binnenkort een toestand zal ontstaan, welke 
zeer bedenkelijke gevolgen voor de volkshuis
vesting en voor de stadsuitbreiding zal mede
brengen; dat, met het oog hierop, het bezit 
van de hofstede Reigersbosch c. a., welke ge
legen is in het Westelijke gedeelte der ge
meente buiten de Ringspoorbaan, dringend 
noodzakelijk is; dat toch binnenkort de in 
deze omgeving gelegen gronden benoodigd 
zullen zijn voor den bouw van één en twee
gezinshuizen voor de arbeiders en den kleinen 
middenstand, waaraan in Amsterdam groote 
behoefte bestaat; dat de overwegingen van 
Ged. Staten den indruk zouden kunnen wek
ken, alsof de gemeente hare leeningsuitgaven 
niet beperkt had, welke indruk geheel onjuist 
zou zijn; dat toch, met ingang van 1 Januari 
1934, b.v. het crisisfonds werd opgeheven en 
dientengevolge alle crisisuitgaven ten laste 
van den gewonen dienst werden gebracht en 
dus niet langer - zooals over 1931, 1932 en 
1933 ten deele was geschied - als uitgaven 
door leeningen te dekken werden beschouwd: 
dat ook de overige door leeningen te <lekkon 
uitgaven belangrijk werden verminderd; rlat 
buitendien naar hunne meen ing bij de beoor
deeling van kapitaalsuitgaven niet mag wo, -
den nagelaten in onderzoek te treden naar den 
aard der objecten, waarvoor de schuld is aa11-
gegaan; dat art. 6 van de wet van 23 Dec. 
1933, S. 715, dan ook bij de beoordeeling van 
de vraag, of de schuldenlast eener gemeente 
zich te ongunstig verhoudt tot de draagkra0hr. 
terecht en uitdrukkelijk uitschakelt schuld. 
aangegaan voor rendabele gemeentebedrijven. 
en dat, al is het grondbedrijf in Amsterdam 
geen bedrijf ex art. 252 der gemeentewet, huns 
inzi ens de schulden, voor he t grondbedrijf aan
gegaan, daaronder vallen; dat het beroep va11 
Ged. Staten op dit wetsartikel dan ook in het 
onderhavige geval niet alleen irrelevant is. 
doch huns inziens aantoont, dat dit college ten 
onrechte verzuimt te treden in de beoordeeling 
van den aard der schuld; dat zij in dit ver 
band wenschen te wijzen op de sterke finan
cieele positie van het grondbedrijf in Amster
dam; dat zij met betrekking tot de gunstige 
financieele positie van het grondbedrijf in Am
sterdam kunnen wijzen op het feit, dat di; 
totale schuld van dat bedrijf ongeveer gedekt 
wordt door de waarde der in erfpacht uitge
geven gronden, zoodat alle nog niet in erf
pacht uitgegeven gronden ongeveer schuldvrij 
bezit zijn; dat de overeengekomen prijs van 
de onderwerpelijke landerijen uiterst redelijk 
mag worden geacht en ver ligt beneden de 
prijzen, welke de gemeente eenigen tijd ge
leden bij door Ged. Staten goedgekeurde aan
koopen in deze omgeving heeft besteed; dat 
deze prijs, welke het uitzicht biedt, dat, wan
neer deze gronden in exploitatie komen, de 
daarvoor te bedingen erfpachtsommen volledig 
de rente en afloss ing van de voor de transactie 
te sluiten leening zullen dekken, bovendien 
een voor de gemeente gunstigen invloed moet 
uitoefenen op de prijzen van de omringende. 
zich nog in handen van particulieren bevin-
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<lende gronden, hetgeen van algemeen belang 
,noet wol'den geacht, wanneer de gemeente 
,ich genoopt zoude zien ook hier het wapen 
der onteigening te hanteeren, omdat zij niet 
een geheel afgerond complex door aankoop 
kan verkrijgen, wijl alsdan op een thans vast
gelegden koopprijs kan worden gewezen; 

0. dat het met den Hoofdinspecteur van de 
Volksgerondheid (Volkshuisvesting) in het be
lang der volkshuisvesting noodzakelijk moet 
worden geacht, dat de gemeente Amsterdam 
zich in het expansiegebied der stad tijdig ver
zekert van den eigendom van afgeronde ter
reinen. teneinde ongewensch te gevol gen van 
de prijsvorming van terreinen aan den bui ten
rnnd der stad, voor het ove1·grootste deel in 
handen van particuliere grondexploitanten, te 
stuiten ; 

dat aan de voor het onderwerpelijke terrein 
bestede prijs van f 95,000, neerkomende op een 
bedrag van f 0.41 per m2, voor de gemeente 
Amsterdam ook geen risico is verbonden, te 
minder, daar de gemeente i-eeds een belang
l'ijk complex terreinen, grenzende aan het 
onderhavige, in haar bezit heeft; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte aan 
het desbetreffende raadsbeslui t goedkeul'i ng 
hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaau: 

met vernietiging van het bestreden beslui t 
van Ged. Staten van Noord-Holl and van 25 
Juli 1934, n°. 245, het besluit van den r aad 
der gemeente Amsterdam van 16 Mei 1934, 
n°. 419, alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Social e Zaken is bel ast 
en," (A. B.) 

6 .!uni 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39.) 

Aan het feit, dat patiënt, toen de 1·ech
terlijke macht iging tot pi aatsing in een 
krankzinnigengesticht werd aangevraagd, 
woonplaats h ad in de gemeente W. kan 
niet afdoen de omstandigheid, dat zij ne 
vestiging in die gemeente een gevolg was 
van zijn ove1·plaatsing door den overste 
zijner geestelijke orde van een in een 
a ndere gemeente gelegen klooster naa l' het 
klooster te W. 

Wij WILHELMINA, enz . 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Richardus 
Joh. Wagenaar; 

Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 15 
Mei 1935, n°. 224; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandschen van 31 Mei 1935, n° . 5175, 
Afd. Armwezen ; 

O. dat Richardus Johannes Wagenaar, ko
mende uit het klooster der Paters Minderbroe
ders te Weert, op 3 Juni 1934 door den burge
meester van Weert in bewaring is gesteld in het 
krankzinnigengesticht Sint Servatius te Ven
raij, t erwijl de rechterlijke machtiging om hem 
in een krankzinnigengesticht te plaatsen op 4 
.runi daaraanvolgende werd aangevrnagd; 

dat burgemeester en wethouders van Weert 

niet bereid zijn de verplegingskosten voor reke
ning van hunne gemeente te brengen, aanvoe
rende, dat blijkens een door hen ingesteld 
onderzoek naar den financieelen toestand van 
den vader van den patient, deze - zooal niet 
geheel - dan toch wel een gedeelte der verple
gingskosten van zijn zoon kan betalen, en dat, 
zoodra zal zijn uitgemaakt hoeveel deze bijdrage 
zal beloopen en wie voor de rest aansprakelijk 
zal gesteld worden, de Staat ingevolge artikel 
40 der wet tot regeling van het Staatstoezicht 
op krankzinnigen tot verhaal kan overgaan ; 

dat Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken, wien Gedeputeerde Staten van Limburg de 
aangelegenheid t er kennis hebben gebracht, 
den Inspecteur van het Staatstoezicht op Krank
zinnigen, t e 's-Gravenhage, heeft geraadpleegd, 
die bericht, dat de vraag, of Richardus Joh. Wa
genaar geacht kan worden op 27 April 1934 bij 
zijne komst in de gemeente Weert of later , 
tijdens zijn verblijf aldaar, in staat t e zijn ~e
weest tot het vestigen van een hoofdverblijf, 
door hem in bevestigden zin wordt beantwoord ; 

dat burgemeest er en wethouders van Weert, 
hiermede in kennis gesteld, alsnog hebben aan
gevoerd, dat Richardus J oh. Wagenaar op 27 
April 1934 in de bevolkingsregisters hunner ge
meente werd ingeschreven, komende uit het 
Minderhroedersklooster t e Venraij; dat, aange
zien deze persoon behoorende tot de orde eener 
kloosterinrichting, wier leden willekeurig worden 
verplaatst, aan de verklaring van den Inspecteur 
van het Staatstoezicht op Krankzinn igen, niet 
die waarde kan worden toegekend, die daarin 
ligt opgesloten ; dat de overplaatsing van Ven
raij naar Weert niet afhing van den wil van den 
verpleegde , doch van het bevel van den Over
ste dier Orde, niettegenstaande deze persoon 
nog geen bindende belofte had afgelegd ; dat, 
aangezien het huns imiens niet de bedoeling 
van den wetgever kan geweest zijn, om de ge
meente van tijdelijk verblijf van leden eener 
dergelijke orde voor verplegingskosten, als be
doeld, aansp1akelijk te st ellen, het hun voor
komt, dat de gemeente, waar het hoofdverblijf 
gezeteld i , voor deze kosten dient te worden 
aangesproken ; weshalve zij van meening zijn, 
dat hunne gemeente niet voor de betaling dezer 
kosten kan worden aangesproken ; 

0. dat blijkens de stukken R. J. Wagenaar, 
toen op 4 Juni Hl34 de rechterlijke machtiging 
om hem in een krankzinnigengesticht te plaat
sen werd aangevraagd, woonplaats had in de 
gemeente Weert, alwaar hij zijn hoofdverblijf 
gevestigd heeft ; 

dat, hieraan niet kan afdoen de omstandig
heid, dat zijne vestiging in deze gemeente op 
27 April 1934 een gevolg was van zijne ov9r
plaatsing door den Overste zijner orde van het 
Minderbroedersklooster te Venraij naar dat 
t e .Weert; . 

dat burgemeester en wethouders van Weert 
nog hebben aangevo èrd, dat blijkens een door 
hen ingest eld onderzoek naar den financ ieelen 
toestand van den vader van den pat ient, deze 
- zooal niet geheel - dan toch wel een gedeelte 
van de verplegingskosten van zijn zoon kan be
talen, en dat, zood.ra zal zijn uitgemaakt hoeveel 
deze bijdrage zal beloopen en wie voor de rest 
aansprakelijk zal gesteld worden, de Staat inge
volge artikel 40 der wet tot regeling van het 

S taatstoezicht op Krankzinnigen tot verhaal 



1935 6 JUNI 246 

kan overgaan , doch dat zulks bij de beslissing 
van het onderwerpelijke geschil over de woon
plaats buiten beschouwing kan worden gelaten; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
de gemeente Weert aan te wijzen als de woon

plaats van den armlastigen krankzinnige 
Richardus Johannes Wagenaar, voor de toe
passing van artikel 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

6 J ·uni 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Ambtenarenwet 1929 Art. 58 l e lid.) 

Nadat het K. B. van 28 J un i 1933, 
waarbij aan P., adj.-referendaris rler P. 
T. T ., m. i. v. 1 Nov. 1933 eervol ontslag 
was verleend wegens reorganisatie, door 
den rechter was nietig verklaard, wordt 
hem bij K. B. van 28 Augustus 1934 
m. i. v. 1 Nov. 1933 eervol ontslag ver
leend wegens onbekwaamheid of onge
schiktheid, anders dan op gronr! van 
l ichaams- of zielsgebreken. 

Ambt. Ger. en Centr. R. v. Beroep ach
ten zijn ongeschiktheid vaststaahde. 

Centr. R. v. Ber. daarenboven: Op grond 
van art. 98 lid 2, 2e zinsnede van het Alg. 
Rijksambt.reg!. kon het ontslag met terug
werkende kracht worden gegeven. Een a d
ministratief orgaan maakt zich niet schul
dig aan détournement de pouvoir, indien 
het aan een ambtenaar, die blijkt onge
schikt te zijn voor het door hem bekleede 
ambt, anders dan op grond van ziels- of 
lichaamsgebreken, eervol ontslag verleent 
op dien grond, ook al heeft het tevoren 
gemeend den betrokkene te kunnen ont
slaan op een anderen, niet door den rech
ter aanvaarden grond. 

Centrale Raad van Beroep 6 Juni 1935. 

Uitspraak in zake : 
E. M. P., wonende te Haarlem, eischer in 

hooger beroep, in persoon ter openbare terecht
zitting verschenen, 

tegen: 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, in zijn 
hoedanigheid van vertegenwoordiger van Hare 
Maj esteit de Koningin, gedaagde in hooger 
beroep, voor welken Minister ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden : 
Mr. G. R. Dijkmans van Gunst, Juridisch
Adviseur bij het Hoofdbestuur der Posterijen 
Telegrafie en Telefonie, wonende te 's-Graven
hage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat bij Koninklijk Besluit van 28 Augus

tus 1934, n°. 169, onder intrekking van het 
Koninklijk Besluit van 28 Juli 1933, n°. 45, 
gelet op art. 98 sub g van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglemcnt, aan E. M. P., te rekenen 
van 1 Nov . 1933, eervol ontslag is verleend uit[:' 

zijn betrekking van adjunct-referendaris der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie we~ens on
bekwaamheid of ongeschiktheid voor !let door 
hem bekleede ambt anders dan op grond van 
ziels- of lichaamsgebreken ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amsterdam 
bij uitspraak van 5 Maart 1935 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - het door 
voornoemden P. tegen opgemeld Koninklijk 
Besluit ingestelde beroep ongegrond heeft ver
klaard en zijn verzoek om t e bepalen, dat hij 
wederom als ambtenaar worde aangesteld in 
den ràng en op het salaris, waarop hij a ls tevoren 
krachtens zijn dienstjaren recht had, heeft afge
,vezen; 

0. dat E. M. P . van deze uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden kennelijk 
bedoelt te vorderen , dat dezelve zal worden 
vernietigd ; ' 

0. dat de Minister van Binnenlandsche Zaken 
bij contra-memorie op de daarbij aangevoerde 
gronden heeft geconcludeerd tot bevestiging 
van de uitspraak van het Ambtenarengerecht 
t e Amsterdam, d.d. 5 Maart 1935 ; 

In rechte: 
O. dat het Koninklijk Besluit van 28 Juli 

1933, n° . 45, houdende verleening van eervol 
ontslag aan den adjunct-referendaris der Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie, E. M. P., voor
noemd, met ingang van 1 November 1933, zulks 
in verband met de omstandigheid, dat hem het 
voornemen was medegedeeld om de inrichting 
van zijn dienstvak zoodanig te veranderen, dat 
zijn werkzaamheden overbodig zouden worden 
- bij uitspraak van het Ambtenarengerecht te 
Amsterdam, d.d. 28 Maart 1934. bevestigd bij 
uitspraak van dezen Raad d.d . 19 Juli 1934, 
is vernietigd ; 

0. dat derhalve de in het thans bestreden 
besluit voorkomende woorden "met intrekking 
van Ons besluit van 28 Juli 1933, Nr. 45," 
als ten deze van geen beteekenis moeten worden 
aangemerkt ; . 

0. dat ter beslissing van het onderhavige 
geschil is te beantwoorden de vraag a. of voren
bedoeld besluit van 28 Augustus 1934 feitelijk 
of rechtens strijdt met de toepasselijke alge
meen verbindende voorschriften, b. of bij het 
nemen daarvan de Kroon van Hare bevoegd
heid kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven ; 

0. dat deze Raad op de gronden der uitspraak 
waarvan beroep, welke gronden hij overneemt 
en tot de zijne maakt, aanneemt, dat aan eischer, 
in hooger beroep, gedurende den tijd, dat hij. bij 
den dienst der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
is werkzaam geweest, een dergelijke reeks van 
tekortkomingen, bij de ,ervulling van zijn 
taak, deels van ouderen en gedeeltelijk .van 
recenteren datum, kan worden ten laste gell)~q., 
dat vaststaat, dat hij reeds geruimen tijd vpó1: 
31 October 1933 en eveneens op dien datum 
ongeschikt was voor het door hem bekleede 
ambt, anders dan op grond van lichaams- of 
zielsgebreken, waaruit volgt, dat het bestreden 
besluit niet kan worden aangetast wegens strijd 
met eenig to passelijk algemeen verbindend 
voorschrift, met name niet met art. 98, lid 1. 
sub g, van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment, noch met de tweede zinsnede van \id 2 
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' van dat artikel, krachtens welke immers een ' 
·.ontslag, als het onderhavige kon en mocht wor
den verleend met terugwerking tot J November 
1933; 
, .. o. dat thans nog de vraag rest of er bij het 

,1emen yan het onderhavige b~sluit sprake was 

1 

van, .,detournement de pouvorr"; 
0. dat blijkens het bovenstaande do Kroon 

eischèr in hooger beroep eerst op 28 Juli 1933 
met ingang van 1 November 1933 heeft ontsla- ·1 

gen 'wegens reorganisatie, en hem vervolgens, 
toen door den Ambtenarenrechter was uitge
sproken, dat vorenbedoeld besluit nietig was, 
bij een nieuw Koninklijk Besluit van 28 Augus- ; 
tu·s 1934 met ingang van 1 November 1933.beeft 
ontslagen wegens ongeschiktheid ; 

.0. dat dit echter niet mag worden beschouwd 
als het kennelijk ee·n ander gebruik maken 
door de Kroon van Hare bevoegdheid, dan tot 
de · doeleinden , waarvoor die bevoegdheid is 
gegeven, vermits de Kroon volkomen bevoegd 
is · om een ambtenaar, die blijkt ongeschikt te 
r.ljn voor het door hem bekleede ambt, anders 
dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken, 
eervol te ontslaan, ook al heeft Zij tevoren ge
meend den betrokkene te kunnen ontslaan op 
O('n anderen, niet door den rechter aanvaarden, 
grond ; 

0. dat derhalve evenmin op goede gronden is 
aan te voeren, dat de Kroon zich ten deze zoude 
hebben schuldig gemaakt aan "détournement 
de ' pouvoir"; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waar,an beroep, 
als zijnde op goede gronden gPgeven, moet wor
d en bevestigd ; 

' Rechtdoende in naam der Koningin! 
,Bevestigt de uitspraak, wamTan beroep. 

(A.B.) 

7 ./uni 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet Openbare vervoermiddelen.} 

Autobusdiensten. 
Van overheidswege behoort de bewe

gingsvrijheid van den ondernemer niet te 
worden belemmerd door het aantal ritten, 

' hij de vergunn ing toegestaan. al te zeer 
re beperken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door 

de N.V. Groninger Autobusdienstonderneming 
(Gado), te Hoogezand, tegen de beschikking 
van Ged. Staten van Groningen van 22 ov. 
l 934, Letter C, le afdeeling, waarbij afwij
zend is beschikt op haar verzoek, om voor elk 
van de autobusdiensten Groningen-Winscho
ten vice versa, Groningen-Bareveld vice versa 
en Grijpskerk- Groningen vice versa, het maxi
mum-aantal ritten per dag in de vergunning 
op zestien te bepalen; 

Den Raad van State, Afdeeling voo,· de 
t:eschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Mei 1935, 0

• 196; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

\Vaterstaat van 3 Juni 1935, N °. 482, afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

0 . dat Ged. Staten van Groningen bij hun 
besluit van 22 November 1934, Letter C, le 
afdeeling (Pro v. blad N° . 57), afwijzend heb
ben beschikt op bet verzoek van de Naamlooze 
VE'nnootsC'hap Groninger Autobusdienstonde,·-

neming te Hoogezand om 1°. de haar hij be
sluit van Gedeputeerde Staten van 25 Mei 
1927, letter L, le afdeeling, tot wederopzeg
gens toe verleende vergunning tot het in
werking-houden van een dagelijkschen auto
busdienst Groningen-Zuidbroek- Noordbroek 
Winschoten vice versa en van een dagelijk
schen autobusdienst Groningen-Zuidbroek
Veendam-Bareveld vice versa, te wijzigen in 
dier voege, dat deze diensten in plaats van 
ten hoogste 8-maal per dag vice versa ten 
hoogste 16-maal per dag vice versa mogen 
worden gereden, en 2°. de aan haar bij hun 
besluit van 30 Januari 1930, letter R, l e af
deeling, tot wederopzeggens toe verleende ver
gunning tot het in werking brengen van een 
dagelijkschen autobusdienst van Grijpskerk
Niezijl-Zuidhorn naar Groningen vice versa. 
onder bepaling, dat per dag ten minste twee 
en ten hoogste zeven diensten over het geheele 
traject vice versa worden onderhouden en dat 
des Dinsdagsmorgens een rit naar Groningen 
extra mag worden gereden en 's Zaterdags
avonds een r it extra van Groningen naar 
Grijpskerk, te wijzigen in dier voege, dat de 
vermelde, aan de vergunning verbonden bepa
ling wordt vervangen doordat per dag ten 
minste twee en ten hoogste zestien diensten 
over het geheele traject vice versa worden 
onderhouden. 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen. 
dat bij hunne besluiten van 23 November 1933 
en 18 Januari 1934 werden afgewezen ver
zoeken van de aanvraagster om : a. de sub 1 °. 
genoemde vergunning te wijzigen in dier voege>. 
dat de in die vergunning genoemde diensten 
in plaats van ten hoogste 8-maal per dag 
vice versa ten hoogste 10-maal per dag vice 
versa mogen worden gereden en b. de sub 2°. 
genoemde vergunning te wijzigen in dier 
voege, dat de aan de vergunning verbonden 
bepaling wordt vervangen doordat per dag 
tenminste twee en ten hoogste tien diensten 
over het geheele traject vice versa worden 
onderhouden; dat het eerstgenoemde besluit is 
gegrond op de overweging, ,,dat de spoorweg
.,diensten en de overige openbare middelen 
.,tot vervoer van personen over de genoemde 
.,trajecten (Groningen- Zuidbroek- Winscho
,,ten en Groningen-Zuidbroek-Veendam-
,,Bareveld} , zooals zij thans worden uitgeoe
"fend, huns inziens, op voldoende wijze kunnen 
"voorzien in het verkeer van en met degenen 
,,wonende aan- en in de nabijheid vau die 
,,trajecten"; dat het in de 2de plaa ts ge
noemde besluit is gegrond op de overweging, 
,,dat de spoorwegdienst en de overige midde
" len tot ve rvoer van personen over het trajecl 
"Grijpskerk-Zuidhorn- Groningen of over een 
,.gedeelte daarva11, zooals zij thans worden 
.,uitgeoefend, huns inziens op voldoende wijz(• 
"kunnen voorzien in het verkeer van en met 
"degenen wonende aan- en in de nabijheid 
,,van het traject" ; dat hun college nog de
zelfde inzichten als zijne bovenvermelde heeft 
omtrent de wijze, waarop in het verkeer .van 
en met degenen, wonende aan- en in de nabij
heid van de genoemde trajecten, wordt voor
zien; dat derhalve geen aanleiding bestaat het 
onderhavige verzoek in te willigen; 

dat van deze beslissing de N. V. Groninger 
Antobnsdienston<lerneming (Ga<lo) bij Ons in 
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beroep is gekomen, aanvoerende, dat het, wat 
het pri ncipe aangaat, onjuist is te achten, dat 
het m ax imum-aantal te rijden r itten in de ver
gunning wordt opgenomen, waardoor het on
mogelijk is uitbreiding van het aantal ritten 
te verkrijgen door de simpele goedkeuring van 
Ged. Staten; dat immers nu telkens wijzi g ing 
der vergu nning moet worden aangevraagd, 
waardoor het resultaat van de langdurige pro
cedure, vervat in artikel 2 van de Wet Open
bare Vervoermiddelen, moet worden afge
wacht ; dat deze zwaarwichtige manier van 
werken meebrengt, dat Ged. Staten van Gro
ningen, ook a l is wijziging voor het bedrijf 
dringend noodig, maar heel moeilijk te be
wegen zijn de vereischte uitbreiding te geven; 
dat dit eene goede exploitatie van den dienst 
zeer in den weg staat; dat overigens de 
Kroon daarover heeft be list bij Ons besluit 
van 5 1\Iei 1934 , N°. 34, en daarbij uitsprak, 
dat de bepaling belemmerend kan werken; 
dat zu lk eene belemmering hier nu aanwezig 
is; dat de geldende regel in ons land altijd 
bij andere vervoermiddelen is geweest, dat het 
algemeen belang behoorlijk moet worden ge
cliend door een minimum-aantal vast te stell en 
diensten per dag ; dat, wat de exploitant meer 
wil geven, steeds geacht kan w01 den het al ge
meen belang des te beter te dienen; dat deze 
opvatting ook gehuld igd wordt bij autobus
vergunningen, waar steeds het principe, of de 
vergunning in het algemeen belang moet wor
den verleend, h eeft gegolden, waardoor de 
vergunning sterk gescheiden is gehouden van 
de ve1·gunningsvoorwaarden; dat ook ten aan
zien van autobusdiensten, die door de Kroon 
in het a lgemeen belang toelaatbaar zij n ge
acht, moet worden uitgegaan van het stand
punt, dat de bevolking der streek, welke wordt 
gediend, rech t heeft op een zeker m inimum
aantal ritten , doch dat het maximum niet be
hoort te worden begrensd ; dat diverse col
leges, o.a. ook gemeentebesturen, het verzoek 
van haar, appellante, hebben ondersteund; 
<lat echter Ged. Staten van Groningen, geen 
oog hebbende voor de groeiende verkeersbe
hoeften in een dichtaaneengebouwde streek, te 
,·eel recht latende wedervaren aan spoorweg
bezwaren en te veel starende op vroegere af
wijzingen, zonder eene verdere behoorlij ke mo
tiveering afwij zend hebben beschikt; dat Ged . 
Staten echter bij de vorige bes! issingen steeds 
verzuimd hebben Ons besluit van 1 Maart 
1928, 0

• 25, rot zij n recht te doen komen. 
waarin toch duidelijk te lezen staat, dat de 
"Gado" naast <le spoor een eigen taak heeft 
en dat moet worden aangenomen, dat voor het 
doorgaand verkeer het publiek van den spoor
trein gebru ik zal maken; dat de toestand nu 
aldus zal worden, dat de "Gado" straks niet 
meer in de behoefte van het vervoe,· zal kun
nen voorzien, als steeds angstvallig elke uit
breiding van den dienst zal worden gewei
ge1·d; dat het nu voorkomt, dat verschi ll ende 
diensten met 6, 7, 8 en zelfs 9 autobussen 
achter el kaar moeten w01·den gereden; dat 
,loor het vele vervoer vertraging ontstaat, di e 
ingereden moet worden , wat weer uitloopt op 
waarschuwingen van Geel. Staten, waarin dit 
col lege zich niet ontziet om zelfs te zinspelen 
op ernstige maatregelen, welke zullen moeten 
worden n:etrnffen; dat de nppellante hoopt, 

dat de Kroon aa11 dien onhoL1dbaren toe tand 
een einde zal m aken ; dat het een niet te 
toochenen feit is, dat de "Gado" , een groo t 
bedrijf met 56 a utobussen in dienst, he laas bij 
Geel. Staten van Groningen den laatsten tijd 
niet veel goed kan doen en niet die mede
werking ondervindt van d it college, als waar
op zij terecht aanspraak kan maken; wes
halve de appellante heeft verzocht het bestre
den bes lui t te vernietigen en de gevraagde 
vergunning voor de u itbreiding, welke haars 
inziens voor de betrokken diensten niet buiten
gewoon is, alsnog te verleenen ; 

0. dat de appell ante aan Geel. Staten njet 
heeft verzocht de beperkende bepaling betref
fende het aantal ritten in de vergunning te 
doen verva l Jen, zood at het in h et beroep
schrift aangevoerde met betrekking rot hel 
onwenschelijke van eene dergelijke bepaling 
in dere buiten beschouwing dient te blijven; . 

0. dat de appellante voor het overige heeft 
beroogd, dat het verkeersbelang eene aanmer
kelijke uitbreiding van het aantal r itten, bo
ven het aantal dat in de ve,·gunn ing is va,l
gelegd, zou vorderen; 

0. dienaangaande, dat aan een ondernemer·. 
aan wien vergunning ingevolge de W et Open
bare Vervoermi ddelen is verl eend, in het al
gemeen eenige vrijheid van beweging behoort 
te worden gelaten om zich aan de wisselende 
behoeften van het verkeer aan te passen; 

dat zu l ks n iet van overheidswege behoort te 
worden belemm rd door het aantal ritten, bij 
de vergunning toegestaan, al te zeer te be
perken; 

dat wel is waar bijzondere omstandigheden 
zich tegen een meer frequenten dienst kunne n 
verzetten, doch dat zoodanige omstandigheden 
zich hier niet voordoen; 

dat in het bijzonder het spoorwegbelang
eene beperkte dienstregeling, ' a ls in de be
staande vergunningen is vastgelegd, niet 
dringend vordert, vermits, zooals reeds i11 
Ons besluit van 1 Maart 1928, 0

• 25, rot 
uiting is gekomen, de hierbedoelde aurobus
diensten aan het locaal verkeer in deze dicht-
bevolkte streek hun beteekenis ontleenen, in 
wel k verkeer de spoorwegdienst uiteraard nie l 
voorziet en niet voorzien kan, terwijl niet aa11 -
nemelijk is, dat voor het doorgaand verkeer 
in het a lgeme~n n iet van den spoortrein f?P
bruik wordt gemaakt; 

dat trouwens de directie van de Nederland
sche Spoorwegen, hoewel voor de behandeling
van deze zaak voor de Afdeeling van dell 
Raad van State, voor de Geschillen van BP
stuur, opgeroepen, tegen het beroep der ap
pellante niet in verzet is gekomen; 

dat onder deze omstandigheden geen ,ol
doende aan leiding bestaat de inwill ig ing van 
het onderwerpelijke verzoek van de hand te 
wijzen, en zulks te m inder, nu blijkens het i11 
het bemepschrift gestelde en het medegedeeld" 
in de openbare ve rgadering van de Afdeelinl-( 
van den R aad van State, voor de Geschillen 
van Bestuul', waarin ovel' deze zaak verslag i~ 
uitgebracht, het vervoer der appellante een 
dusdanigen omva ng heeft, dat steeds met voli:
bussen, soms zelfs rot negen roe, moet worden 
gereden, ten einde het vervoer te kunnen vPr
,rnrken · 

<lat h'et bestreden heslnit, """ Geel . ~ta,_..n 
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mitsdien niet behoort te worden gehandhaafd; 
Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Ged. 

Staten van Groningen van 22 ov. 1934, Let
ter C, le afdeeling, 

1°. in de bij besluit van Ged. Staten van 
Groningen van 25 Mei 1927, Letter L, le af
deeling (Prov. blad N°. 39) aan de N. V. 
"G.A.D.O." verleende vergunning de daaraan 
verbonden bepaling in dier voege te wijzigen, 
dat in de plaats van "per dag ten hoogste 
acht maal vice versa" gelezen wordt: per dag 
ten hoogste 16 maal vice versa; 

2°. in de bij besluit van Ged. Staten van 
Groningen van 30 J anuari 1930, Letter R, le 
afdeeling (Prov. blad N°. 11) aan de N. V. 
"G.A.D.O." verleende vergunning de daaraan 
verbonden bepaling te vervartgen door de na
volgende: dat per dag ten minste twee en ten 
hoogste zestien ritten over het geheele traject 
vice versa worden gereden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast ene. 
(B.) 

12 htni 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39.) 

Onder rechterlijke machtiging moet ge
acht worden ·te zijn begrepen een rechter
lijk bevel, als genoemd in art. 18 der wet 
van 27 April 1884 S. 96. De omstandig
heid , dat het rechterlijk vonnis, naast den 
last tot plaatsing in een krankzinnigen
gesticht, tevens inhield het hevel, dat pa
tiënt ter beschikking der Regeering zal 
worden gesteld, ten einde van ha,·entwege 
te worden verpleegd, brengt in de aan
sprakelijkheid der gemeente van de woon
plaats geen verandering, daar laat. tbe
doelde maatregel eerst in werking treedt, 
nadat de verpleging in het krankzinnigen
gesticht zal zijn geëindigd. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Gerrit Chr. 
van Haaren; 

Dien Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 22 
){ei 1935, N°. 241 ; 

Op de voorilracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Juni 1935, N°. 
5408, afdeeling Armwezen ; 

0. dat Gerrit Christiaan van Haaren, gebo
ren te Culemborg 28 Augustus 1909, wonende 
in deze ~emeente, en op 13 Mei HJ30 krachtens 
rechterlijke machtiging opgenomen in het ge
sticht van de Kolonie voor gezinsverpleging 
Beileroord te Beilen, tot 3 September 1930 voor 
rekening van de gemeente Culemborg aldaar 
werd verpleegd; dat hij t\jdens zijn verblijf 
aldaar vervolgd ter zake van een op 19 Januari 
1930 te Tull en 't Waal gepleegden diefstal, op 
8 Juli 1930 door de arrondissementsrechtbank 
te Utrecht ontoerekeningsvatbaar werd ver
klaard, waarbij zijne plaatsing in het Rijks
krankzinnigengesticht te Eindhoven werd ge
last voor een proeftijd, den termijn van één jaar 
niet te boven gaande, terwijl tevens werd be
,olen, dat h,i ter be chikking ,an de Regeering 

zal worden gesteld, ten einde van harentwege 
te worden verpleegd ; 

dat burgemeester en wethouders van Culem
borg niet genegen zijn de kosten van verpleging 
van den patiënt in het krankzinnigengesticht 
te Eindhoven voor rekening van hunne gemeente 
t,e nemen, nu de opneming in dit gesticht het 
gevolg is van een vonnis van de arrondisse
mentsrechtbank, waarb,1 de patiënt ontoereke
ningsvatbaar werd vfäklaard en, zonder op
legging van straf, ter bl'schikking van de Regee
ring werd gesteld . ten einde van harentwege te 
worden verpleegd ; 

dat zij voorts aanvoeren, dat, toen zij bericht 
ontvingen, dat Van Haaren uit Beileroord 
ontslagen zou worden, zij met zekerheid konden 
verwachten, dat hij weldra opnieuw diefstal 
zou plegen en veroordeeld zou worden ; dat het 
gevolg dan, naar hun verzekerd is, geweest 
zou zijn, dat hij op kosten der Regeering in een 
krankzinnigengesticht zou zijn geplaatst ; dat 
zij, om de familie die chande te besparen en 
ook om haar voor vc,e, overlast gedurende enke
le dagen te behoeden, toen gaarne de oplossing 
dezer moeilijkheden, door eene directe plaat
sing in een ander ~esticht, hebben bevorderd : 
dat het hun onbillijk voorkomt, indien hunne 
gemeente daarvan de gevolgen zou moeten 
dragen ; dat huns inziens de kosten van ver
pleging ten laste van het Rijk behooren te ko
men; 

dat Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken, mede in verband met de bestaande juris
prudentie, niet bereid is gevonden de verpleeg
kosten ten last~ van zijn departement te ne
men; 

dat Gedeputeerde taten er niet in geslaagd 
zijn het geschil in der minne bij te leggen; 

0. dat vaststaat en door het gemeentebe
stuur van Culemborg ook niet is betwist, dat 
G. Chr. van Haaren, to nop 8 Juli 1930 zijne 
plaatsing in het Rijkskrankzinnigengesticht te 
Eindhoven werd gelast, woonplaats had in de 
gemeente Culemborg; 

dat mitsdien de kosten van verpleging van den 
patiënt uit de kas dier gemeente moeten worden 
voldaan; 

dat artikel 39 der Armenwet weliswaar 
spreekt van de gemeenten, waar de verpleegden 
woonplaats hadden ten tijde, dat de rechterlijke 
machtiging, om hen in een een gesticht te 
plaatsen, werd aangevraagd, doch dat, naar de 
bedoeling van de n wetgever, hier onder rechter
lijke machtiging geacht moet worden te zijn 
begrepen een rechterlijk bevel, als in A.rtikel 18 
der wet van 27 April 1884 (Staatsblad N°. 96} 
genoemd; 

dat toch de uitdrukking " ten tijde, dat de 
rechterlijke machtiging, on hen in een gesticht 
te plaatsen, werd aangevraagd" in artikel 39 
der Armenw et is opgenomen om t e voorzien 
in het gemis van eene tijdsbepaling, waardoor 
vroeger de jurisprudentie veelal onvast was. 
doch geenszins om een onderscheid te maken 
naar gelang de opneming geschiedt krachtens 
het l e of het 2e lid van artikel 18 der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad 0 • 96); 

dat het gemeentebestuur nu wel een beroep 
<loet op het vonnis van de arrondissementsrecht
bank te Utrecht, waarbij naast den last tot plaat
sing van den patiënt in een krankzinnigenge
sticht, werd bevolen, <iat hij ter beschikkin!! 
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van de R egeering zal worden gesteld, ten einde 
van harentwege te worden verpleegd, doch dat 
de laatstbedoelde maatregel eerst in werking 
treedt, nadat de verpleging in het krankzinni
gecg')~t,icht zal zijn geëindigd; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan ; 

· voot· de toepa~sing ran artikel 39 der Armen
wet als de woonplaats van deD armlastigen 
krankzinnige G. Chr. van Haaren aan te wijzen 
de gemeente Culemborg. nit wier kas de kosten, 
voortvloeiencle uit zijne overbrenging naar en 
zij_ne verpl~ging in het Rijkskrankzinnigenp:e
,·t1cht, te Emdhoven . moeten worden voldaan. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
i5 helast enz. (A. B.) 

12 Juni 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Landbouw-Crisiswet 1933 art. 31; 
Crisis-Varkensbesluit 1933 art. 6.) 

Sedert de wijziging van art. 31 der 
Landbouw-Crisiswet 1931, geschied bij de, 
op 6 Oct. 1934 in werking getreden, wet 
van 27 Juli 1934 S. 469, kan bij overtre
ding van art. 6 van het Crisis-Varkens
besluit 1933 (in voorraad hebben van var
kens niet voorzien van het vereischte oor
merk) verbeurdverklaring worden uitge
spl"Oken ook van voorwerpen die niet aan 
den veroordeelde toebehooren. 

Intusschen blijkt uit het als bewijsmiddel 
gebezigd proces-verbaal van den opspo
ringsambtenaa1·, dat req. aan dezen heeft 
verklaard, dat het varken in kwestie zijn 
eigendom was. 

[Adv.-Gen. van Lier: De verbeurdver
klaring berust hier n iet op art. 31 der 
Landbouw-Crisiswet maar op art. 18 lid 3 
der Crisis-Varkenswet. Deze bepaling als
mede art. 1 der Wet van 27 Juli 1934 S. 
469 hadden moeten worden aangehaald.] 

Op het beroep van A. A. t. V., landbouwer, 
requirant van ca satie tegen een vonnis van de 
Rechtbank te Arnhem, van 19 Febr. 1935 in 
hooger beroep bevestigende, - behalve ten 
aanzien van de straf, - een vonnis van het 
Kantongerecht te Arnhem, op 5 December 
1934 in deze zaak gewezen, waarbij requirant 
ter zake van " het in voorraad houden van een 
varken, zwaarder dan een door den met de 
Zaken van den Landbouw belasten Minister 
bepaald levend gewicht zonder dat het voor
zien is van een door dien Minister vastgesteld 
oormerk" met toepassing van de artt. 1, 13 
aanhef en sub a, 18, lid 1 en 2 en 24 der 
Crisis-Varkenswet, S. 1932, n°. 374 ; 

artt. 1 , 3, 6, 7 en 17 van het Crisis-Varkens
besluit 1933; Crisis-Varkensbeschi kking 1933 
II, sub IV en XI; 

artt. 23 en 91 Sr. ; 
artt. 261, 348, 351, 352, 382 tot en met 398 

Sv.; 
is veroordeeld tot eene geldboete van f 7.50 

of vervangende hechtenis van 3 dagen, welke 
~traf bij het bestreden arre t is vernietigd met 
,strafoplegging aan requirant van eene geld
boete van f 2 of 2 dagen vervangende hechte
nis en verbeurdverklaring van bet in heslag 
uenomen varken ; 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Bij mondeling vonnis van den Kantonrechter 
te Arnhem werd aan requirant wegens het m 
voorraad houden van een varken, zwaarder 
dan een door den met de zaken van den Land
bouw belasten Minister bepaald levend ge
wicht, zonder dat het voorzien is van een door 
dien Minister vastgesteld oormerk, met toepas
sing o. a. van de artt. 1, 13, 18 en ·24 der 
Crisis-Varkenswet 1932 n°. 74, 1, 3, 6, 7 en 
17 van het Crisis-Varkensbesluit 1933, Crisis
Varkensbeschikking 1933 II, veroordeeld tot 
een geldboete van f 7.50, te vervangen doo i· 
hechteni van 3 dagen. In hooger beroep werd 
het vonnis bevestigd behalve ten aanz ien va11 
de opgelegde straf en requirant veroordeeld 
tot een boete van f 2, te vervangen door 2 
dagen hechtenis met verbeurdverklaring van 
het in beslaggenomen varken. 

Tegen de uitspraak van de Rechtbank is het 
volgende cas atiemiddel met toelichting ge
richt: Schending van de artt. 338, 339, 350. 
358, 359, 415, 422, 423, 425 Sv., art. 33 Sr. 
en art. 31 der Landbouw-Crisiswet 1933 waar 
de Rechtbank het varken in kwestie heeft ver
beurd verklaard, zonder nochtans te beslissen. 
dat het ten deze verbeurd verklaarde voor
werp den veroordeelde toebehoort, terwijl ook 
in de gebezigde bewijsmiddelen niets voor
komt, waaruit dit zou kunnen worden afge
leid , integendeel door verdachte in .eersten 
aanleg uitdrukkelijk is verklaard, dat het be
treffende varken hem niet toebehoorde; 

zu lks ten onrechte, 
waar art. 33 Sr. bepaalt, dat uitsluitend 

voorwerpen den veroordeelde toebehoorende 
kunnen worden verbeurd verklaard. Immers 
lid 2 van gemeld artikel spreekt van "gelijke" 
verbeurdverklaring in de bij de wet bepaalde 
gevallen. Dit "gel ijke" moet dus slaan op 
eenig in het eerste lid van dit artikel gemelde 
omstandigheid, welke geen andere kan zijn , 
dan het feit. dat het voorwerp den veroor
deelde toebehoort. Hoewel nu art. 31 der 
Landbouw-Crisiswet niets naders over het voor
werp, dat verbeurd verklaard wordt, bepaalt 
met name niet stelt, dat dit voorwerp den ver
oordeelde moet toebehooren, zal toch in ver
band met art. 33 Sr. aangenomen moeten wor
den , dat ook de Landbouw-Crisiswet de ver
beurdverklaring wil beperken tot voorwerpen 
den veroordeelde toebehoorende, daar anders 
zeer zeker uitdrukkelijk het tegendeel zou be
paald zijn, aldus de toelichting bij schriftuul' 
gegeven. 

Blijkens de aanteekening van het door de 
Rechtbank bevestigde mondeling vonnis va11 
den Kantonrechter, is als bewijsmiddel ook ge
bezigd het ambtseedige proces-verbaal van 
Van de Sandt, controleur der Crisis-Varkens
wet, voor zoover d it berust op eigen w.aarne
ming of wetenschap. In dit proces-verbaal is 
gerelateerd, dat requirant aan relatant ver
klaarde: ,,Het varken, dat je daar juist in 
mijn schuur hebt gezien is mijn eigendom" . 
Verbalisant heeft uit eigen waarneming kun
nen relateeren, dat requirant verklaard heeft 
dat het varken zijn e igendom was. Trouwen& 
uit de verklaringen van requirant ter terecht
zitting is wel niet anders op te maken, dan 
dat het varken tot zijn varkens hehonrde r, hij 



251 12 JUN I 1935 

ga( op, dat hij het bedoelde varken in een 
schuur van zijn woning in voorraad heeft ge
houden, en dat het niet voorzien zijn van eon 
oormerk de schuld was van de plaatselijke 
commissie van het district, waaronder zijn 
woonplaats ressorteert, daar hij aan de Com
missie wel reserve-oormerken had aangevraagd, 
doch geen voldoende merken ontving. En blij
kens het proces-verbaal van de zitting der 
Rechtbank heeft requirant ook toen opge
geven. dat hij eigenaar was van en hield een 
,·arken, dat niet voorzien was van een oor
merk. Dat requiraut in eersten aanleg zou 
hebben verklaard, dat het betreffende varken 
hem niet toebehoorde, zooals in het middel 
wordt gesteld, is alzoo in strijd met hetgeen 
blijkt. Uit het als bewijsmiddel gebezigde 
proces-verbaal van den verbalisant Van de 
Sandt kon worden opgemaakt, dat het varken 
aan requirant toebehoorde. 

De vraag of het varken eigendom van re
quirant was, is alleen van belang voor de uit
gesproken verbeurdverklaring. In de toelichting 
tot het middel wordt gewezen op art. 33 Sr. 
en art. 31 der Landbouw-Crisiswet. Het komt 
mij voor, dat deze artikelen buiten toepassing 
behooren te blijven. Ingevolge art. 1 der ge
wijzigde Landbouw-Crisiswet (waarvan de 
tekst is opgenomen in het K. B. van 24 Sept. 
1934 S. 518) werd de Crisis-Varkenswet 1932. 
:::\. 374, ingetrokken op een nader bij K. B. te 
bepalen tijdstip; dit is geschied bij het K. B. 
van 29 Dec. 1934, S. 722, dat op 31 Dec. 1934 
in werking trad. De Crisis-Varkenswet bleef 
echter krachtens art. 1 van de Landbouw
Crisiswet van kracht ten aanzien van voor 
dien gepleegde trafbare feiten. Daar het fe it, 
waarover dit geding loopt, gepleegd werd op 
22 ov. 1934 is daarop dus de Crisis-Varkens
wet van toepassing, en in art. 18 lid 3 van 
deze wet is bepaald, dat voorwerpen, den ver
oordeelde toebehoorende, waarmede of ten aan
zien waarvan de overtreding is gepleegd, ver
beurd verklaard kunnen worden; zoodat de 
verbeurdverklaring in dit geding berust op 
art. 18 lid 3, der Crisis-Varkenswet 1932. In 
het vonnis van den Kantonrechter is art. 18 
lid 1 en 2 aangehaald, en meer behoefde de 
Kantonrechter niet aan te halen, nu hij geen 
verbeurdverklaring uitsprak, maar de Recht
bank, die het varken wel verbeurd verklaarde, 
had lid 3 van art. 18 dier wet behooren aan 
te· halen. Wel is · aangehaald en ook in het 
middel genoemd art. 31 der Landbouw-Crisis
wet (gewijzigd bij art. 2 sub XXX der Wet 
rnn 27 Juli 1934, S. 469), maar dit art. 31 is 
ten deze niet toepasselijk nu op het feit de 
Crisis-Varkenswet dient te worden toegepast. 

Daar omtrent verbeurdverklaring van var
kens in de Crisis-Varkenswet en ook in de 
l Jandbouw-Crisiswet een bijzonder voorschrift 
is gegeven, zal in verband met het bepaalde 
in art. 91 Sr., de algemeene bepaling omtrent 
verbeurdverklaring van art. 33 S,- . hniten toe
passing dienen te blijven. 

Met het aangevoerde middel kan ik mij 
alzoo niet vereenigen, wel acht ik art. 358 
lid 4 i. v. m. 425 en 415 Sv. geschonden door
do.t verbeurdverklaring van het varken door 
de Rechtbank werd uitgesproken zonder dat 
art. 18 lid 3 van de Varkens-Crisiswet 1932 , 
S, 374 en art. 1 der Wet van 27 Juli 1934. 
S. 469, worden aangehaald. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging va11 
het aangevallen vonnis, maar alleen voor zoo
verre daarin niet zijn aangehaald de boven
genoemde artikelen. waarop de verbeurdver
klaring berust en dat met toepassing van art. 
442 Sv. zal worden verstaan dat die artikelen 
mede behooren tot de wetsartikelen. waarop 
de straf is gegrond en overigens het beroep 
za l worden verworpen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui 
dende: (zie Conclusie); 

0. dat in het bestreden vonnis als bewezen 
is aangenomen - met qualificatie en straf
oplegging als voorzegd - dat requirant op 22 
November 1934 des namiddags omstreeks 12½ 
uur in de gemeente Didam, te Holthuizen heeft 
in voorraad gehad een levend varken, wegende 
ongeveer 160 K.G. levend gewicht, hoewel dit 
niet was voorzien van het ingevolge art. 6 
van het Crisis-Varkensbesluit 1933 door den 
Minister van Economische Zaken en Arbeid 
vastgestelde oormerk, aangebracht overeen
komstig het bepaalde in art. 7 van dat be
sluit; 

Wat het middel betreft: 
0. dat - daargelaten dat het feitelijken 

grondqlag mist, omdat bij het in zoover be
vestigde vonnis van het Kantongerecht als 
bewijsmiddel is gebezigd het ter terechtzitting 
ove1·gelegde proces-verbaal van relatant van 
de Sandt, controleur van de Crisis-Varkenswet, 
waarin onder meer is vermeld, dat requirant 
aan relatant heeft verklaard, dat het varken 
in geschil requirant's eigendom is, terwijl va11 

eenige verklaring in anderen zin, door requi 
rant ter terechtzitting in eersten aanleg afge
legd, niet blijkt, - het bovendien onjuist is ; 

0. dat toch het bewezen verklaarde feit op
levert overtreding van art. 6 van het Crisis
Varkensbesl uit 1933, dat ten aanzien van de 
onderwerpelijke materie uitsluitend berust op 
art. 9 van de Landbouw-Crisiswet 1933, zoo
dat op het tijdstip der overtreding toepasselijk 
was art. 31 der Landbouw-Crisiswet 1933. ge
lijk dit gewijzigd is bij de te dien aanzien op 
6 0ct. 1934 in werking getreden wet van 27 
Juli 1934, S. 469, waarbij de vóór die wijzi 
ging in de wet neergelegde eisch, dat alleen 
dan voorwerpen verbeurd verklaard kunnen 
worden, als zij aan den veroordeelde toebe
hooren, is komen te vervallen; 

0. dat het middel derhalve niet tol cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

12 ./ uni 1935. ARREST vau den Hoogeu 
Ra1td. (0nteig.wElt artt. 40, 42.) 

In het stelsel der Rechtb. is de onteigen
de als eigenaar van den grond ook eigenaar 
yan de door den huurder geplaatste serres 
en druivenboomen en komt dien eigenaar 
eene vergoeding toe naar de normale 
waarde, welke zijn met deze zaken ver
meerderd goed heeft op het oogonblik de,· 
onteigening. (Zie over afspraken door den 
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eigenaar met den huurder getroffen be
treffende overneming van het geplaatste, 
het arrest. Red.) 

De grief van de onteigenende partij over 
de te groote waarde, welke zoo doende aan 
het onteigende zoude worden toegekend in 
verband met den huurprijs, bevat bestand
deelen van feitelijken aard en kan dus, nu 
zij niet eerder in het geding is te berde 
gebracht, niet tot cassatie leiden. 

Dit is ook het geval met de grief, dat 
de Rechtb. geen aftrek heeft toegepast 
voor risico, doordien, volgens de toelich
ting, bij het e inde der huur de waarde der 
kassen en druivenboomen kan zij n achter
uitgegaan tengevolge van verwaarloozing 
door den huurder en doordien hij de zaken 
heeft weggenomen. Wat de serres betreft, 
heeft de Rechtb. feitelijk beslist, dat een 
dergelijk risico 11iet aanwezig is, terwijl, 
wat de druivenboomen betreft, de grief 
berust op feiten, die YOOI' de Rechtb. niet 
zijn aangevoerd. 

De beslissing der Rechtb. , dat den huur
der tweemaal het volle bedrag van den 
huurprijs toekomt, omdat op het na de 
onteigening overbl ijvend gedeelte va n het 
door den eigenaar verhuurd terrein geen 
loonend tuindersbedrijf meer kan worden 
uitgeoefend, is in strijd met art. 42 Ont
eigeningswet, daar ook in het hier voor
handen geval - onteigening van een deel 
van het verhuurde - de tusschen partijen 
overeengekomen huurprijs, volgens de 
,roorden, het beginsel en de geschiedenis 
van het arti kei , de grondslag der begroo
ting moet zijn, in dier voege dat die huur
prijs moet worden vastgesteld naar even
redigheid tot dien van het geheel. Dat op 
het overblijvende geen tuindersbedrijf meer 
kan worden uitgeoefend, dat voor den 
huurder loonend is. kan hiera an niet af
doen; immers, ter · zake van het overblij
vende kent de wet niet, gelijk ten aanzien 
van den eigenaar in art. 41 is gesch ied, 
aan den huurder eenige afzonderlijke 
schadeloosstelling toe. 

Jhr. Mr. Dr. H. A. van Kamebeek, Com
missaris der Koningin in de Provincie Zuid
Holland, wonende te 's-Gravenhage, op wiens 
naam het onteig~ningsgeding volgens de wet 
wordt gevoerd ten behoeve van de Provincie 
Zuid-Holland, e ischer tot cassat ie va n een 
vonnis der An.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
den 15den April 1935 tusschen partij en ge
wezen, advocaat J\,lr. A. F. Visser van IJzen
doorn; 

tegen: 
1. J. D. van Vuurde, wonende te Bunnik, 
verweerder in cassatie, advocaat Mr. Dr. H . 
F. A. Völlm ar, gepleit door Mr. J. G. Sie
burgh - 2. Hubertus van der Sande, tuinder, 
wonende te Naaldwijk. mede-verweerder , ad
vo<'aat Mr. 1VC. G. J. Bevers. 

(;onclusie rnn den Adv. -Gen . Berge ,·. 

Post alia: 
Naar aanleiding van voormelde besliss ingen 

stelt eischer qq. tegen het vonnis der Rb. voor 
de beide volgende middelen van cassatie: 

I. ,,S., althans v. t . van de artt. 152 Ya11 
de Grondwet, 48 Rv., 2, 37, 40, 41, 42, ·,72a 
van de Onteigeningswet; 

door in de schadeloosstelling voor den eige
naar op te nemen de huidige normale waardp 
van: 

a. twee serres: f 1242.50, 
b. de druivenboomen in de onder n bedoeltie 

serres f 507.50; 
hoewel het te onteigenen ( en overblijvende ) 

terrein is verhuurd tot 1 Oot. 1936 en de beide 
serres en de druivenboomen door den huurde r 
zijn aangebracht, die verplicht is bij het einde 
van de huur de druivenboomen achter te laten. 
terwijl de eigenaar alsdan verplicht is de beide 
serres, tot het zetten waarvan de huurder vo'I · 
gens het huurcontract gerechtigd was, tege n 
taxatie over te nemen; 

en dus doende - dus zonder toe te passe n 
eene aftrek voor rente ( contante waarde) en 
risico - meer toe te leggen dan de schade. 
bedoeld in de aangehaalde wetsartikelen. be
draagt: 

en door gelijke fout te maken bij de bereke
ning van de waardevermindering van het over
blijvende, voor wat betreft: 

c. eene serre, die de huur
der gerechtigd was te zetten 
en die de ei 6311aar bij het 
einde van de huur tegen 
taxatie moest overnemen, 

d. twee serres, door den 
huurder gezet zonder dat 
daaromtrent in het huurcon-
tract iets is bepaa ld , 

ondel'deel ,·a11 
de post f 1982 
(f2142 - f160) 

e. de druivenboomen, door den huurder ge
zet in de drie serres onder c en d bedoeld en 
in een vierde serre, eveneens staande op het 
overblijvende ( deze was reeds bij het aangaan 
van de huur aanwez ig en mitsdien, gelijk het 
eveneens toen reeds aanwezige warenhuis i 11 

de verhuring begrepen, met andere woorden 
omvatte de huurprijs vergoed ing voor het ge
bruik van die serre en van het warenhui , 
maar niet van de over ige serres, noch van de 
dru ivenboomen), f 1015." 

IL "S., althans v. t., van de artt. 152 van 
de Grondwet, 48 Rv., 2, 37, 40, 41 , 42, 72a 
van de Onteigeningswet, door, hoewel slechts 
een gedeelte van het verhuurde wordt ont
eigend, de schadeloosstelling voor den huurde r 
te bepalen op een bedrag, gelij kstaande aa11 
den geheelen huurprijs van twee jaar, welke 
onjuiste bPslissing hare rechtvaardiging niet 
kan vinden in de volgende overweging van 
de Rb.: 

,,dat 11u deskundigen, gelijk hierboven over 
wogen en als juist overgenomen, hebben ver
klaard dat op het den eigenaar overblijvend 
geen loonend tuindersbedrijf meer kan worden 
uitgeoefend, intervenient geacht moet worden 
het genot van het geheele verhuurde te hebben 
verloren, zoodat hem een bedrag van f 900 per 
jaar toekomt en mitsdien in totaal van f 1800" , 

reeds omdat art. 42 van de Onteigeningswet 
zich verzet tegen een dergel ijk afdalen in cfo 
bijzonderheden van het bedrij f van den h uur
der en in elk geval door de in deze ove rweging 
gevolgde redeneering elk verband met het 
systeem van art. 42 van de Onteigeningswet is 
verbroken, hebbende de Rb. mede over he t 
hoofd gezien , dat de omstanrligheid dat op h<>t 



253 12 JUNI 1935 

overblijvende geen loouend tuindersbedt'ijf kan 
worden uitgeoefend, niet medebrengt da t een 
a lgeheele exploitatie van de huur noodig is 
om de exploitatie voor den huurder loonend 
te maken." 

Het eel'ste middel berust blijkens de toe
lichting, door e ischers geëerden raadsman bij 
pleidooi gegeven, op de, uit de feiten voort
vloeiende omstandigheid, dat de door van der 
Sande verschuldigde huurprijs van f 900 per 
jaar geen betrekking heeft op de door dezen, 
na het aangaan der huurovereenkomst op den 
tuin geplaatste serres. Dit zoude, volgens plei
ter, ten gevolge hebben, dat een eventueel 
gegadigde niet bereid wude zijn bij aankoop 
van den tuin voor de door den huurder ge
plaatste serres, waarvan dus geen huur wordt 
;cetrokken, de huidige normal e waat'de te be
talen. terwijl de prijs, dien zoodan ige gega
digde zoude wi ll en besteden mede gedrnkt 
w ude worden doo l' de omstandigheid, dat het 
onzeker is, in welken toestand de serres, door 
den huurder geplaatst, zich bij het e inde del' 
huur wuden bevinden en ook, of de druiven
hoornen alsdan nog aanwezig zullen zijn . H et 
wil mij echter voorkomen, dat op dit een en 
ander in cassatie geen beroep kan worden ge
daan, nu, voor zoover ik zie, niet blijkt, dat 
eischer qq. zich in den feitelijken aanleg daar
op reeds zoude hebben beroepen. Eischer heeft 
in zijne concl usie na deskundigen-rapport wel
iswaar twijfel geopperd aangaande de vraag, 
of de waarde der door den huurder geplaatste 
serres aan van Vuurde mocht worden vergoed, 
maar hij heeft daartegen geen bezwaar ge
maakt, daar hij meende te mogen aannemen, 
dat de eigenaar de waarde dezer serres aan 
den huurder zal vergoeden. Al leen heeft eischer 
er op gewezen, dat de deskundigen hebben 
vergeten te rekenen met de contante waarde, 
waar de eigenaar vóór a fl oop van de huur 
(1 Oct. 1936) de serres niet tot zijn beschik
king ki-ijgt, en met den risico-aftrek, dien een 
kooper zal toepassen. Hiermede werd m. i. 
eoh ter geen verweer gevoerd, dat der Rb. aan
leiding had moeten geven om in een fe itelijk 
onderzoek te treden betreffende de vraag, of 
de waarde van de serres door den geldenden 
huurprijs wel'd gedrukt . De Rb. heeft ken
nel ijk op het voetspoor van deskundi gen (b i. 
8 van het deskundigenrapport, welks inhoud 
als in het vonnis overgenomen wol'd t be
schouwd) aangenomen, dat de tusschen den 
eigenaar en den huurder getroffen overeen
komst dat eerstgenoemde bij verkoop of bij 
beëindiging van de huur de door den huurder 
geplaatste serres tegen taxatie zoude over
nemen, voor dit onteigeningsgeding niet van 
belang is, a ls betreffende eene zaak, welke 
tusschen den eigenaar en den huurder afwn
derlijk moet worden geregeld, en eveneens ten 
aanzien van de door den huurder gezette ser
res, waaromtrent geene bepaalde overeen
komst was getroffen, voorondersteld, dat de 
eigenaar ze op gelijke voorwaa rde zal over
nemen. Een en ander heeft er toe geleid, dat 
de Rb. de door deskundigen berekende schade
loosstelling ter zake van de in de onteigening 
vallende serres en de daar in aanwezige drui 
venboomen, alsook ter zake van waardever
minde1·ing der drie overige, door den huurder 
((eplaatste, serres met daarin geplante drui-

venboomen, aa.u den e igena ar va.1.1 Vuurde 
toelegt, als aan dezen ten gevolge van de ont
eigening te lijden vermogensschade. Blijkbaa1· 
ter weerlegging van eischers bezwaar, dat hier
bij geene rekening zoude zijn gehouden mel 
contante waarde en risico overweegt de Rh. 
vervolgens: ,, dat e ischer wel heeft betoogd . 
dat bij de waardebepaling van de kassen (wa
renhuis, serres) rekening moet worden gehou
den, dat zij verhuurd waren, maar de Rb. va11 
oordeel is, dat gezien den korten tij d van de 
nog loopende huur, dit van geen invloed op 
de waarde is" . H et wil mij voorkomen, dat 
deze overwegi ng in het stelsel der Rb. , het
welk er dus van uitgaat, dat de waarde resp. 
waardevermindering van de door den huurder 
aangebrachte serres en druivenboomen, als 
onroerende opstallen van het onteigende, aan 
den e igenaar behooren te worden vergoed, is 
van zuiver fe itelijken aard, a ls uitdrukking 
gevende aan het m. i. niet op rechtskundig<? 
gronden betwistbaar, immers in zijne al of 
niet juistheid van feitel ijke omstandigheden 
afhankelijk, oordeel der Rb. , dat de verkoop
waarde van deze verhuurde objecten niet word t 
gedrukt door eene nog slechts korten tij d 
loopende huur. De meening van den geachten 
pleiter dat deze overweging juridiek niet door 
den beugel kan, berust dan ook kennelijk uit
sluitend op de door hem thans naar voren ge
brachte omstandigheid bovengemeld, dat de 
waarde van bedoelde objecten wude worden 
gedru kt door eenen abnormaal lagen, niet op 
de aanwezigheid dier objecten bel'ekenden , 
huurprij s, op welke omstandigheid, welke m. i. 
niet geacht kan worden te zijn eene zoodanige. 
a ls waarmede ieder gegadigde in elk geval 
zoude hebben rekening te houden, echter. 
naar ik boven meende te mogen betoogen 
thans in cassatie geen beroep meer kan worden 
gedaan. N aar mijne bescheiden meening zal 
dit middel derhalve, gezien den grondslag. 
waarop de Rb. de hierbedoelde schadeloos
stelling toekent, namelijk verlies, resp. waar
devermindering van aan van Vuurde in eigen
dom toebehoorende onroerende goederen, niet 
tot cassatie kunnen le iden, terwijl het middel . 
voor zoover het mocht wortelen in de opvat
t ing, dat a ls basis der schadeloosstelling i11 
dezen is aangenomen vergoed ing aan va11 
Vuurde van de door hem na a floop der huur 
voor de overneming der bedoelde objecten 
aan zijnen huurder te betalen som, m. i . feite 
lijken grondslag ontbeert, als niet passende i11 
het stelsel, waarvan de Rb. bij de berekening 
der hierbedoelde schadevergoeding is uitge
gaan. 

H et tweede middel , uitslui tend gericht tegen 
den verweerder van der Sande en dan ook 
alleen namens dezen bestreden, acht ik ge
grond. Gelijk Uw Raad reeds in zijn arresten 
van 8 April 1878, W. 4259 en 7 Juni 1881 , 
W . 4668 besliste, moet ook in geva l van ont
e igening van een gedeelte van een verhuurd 
goed de tusschen pa rtijen overeengekomen 
huurprijs volgens de woorden, het beginsel en 
de geschiedenis van art. 42 der Onte igenings
wet de grondslag der begrooting zijn, in dier 
voege, dat moet worden bes! ist, hoe groot de 
huurprijs van het gedeelte geacht moet worden 
te zij n, in evenredigheid tot dien van het 
geheel. 
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Deskundigen hébben dau ook in overeen
stemmmg hiermede den huurprijs voor het 
onteigende oppervlak van den tuin berekend 
en vastgesteld op f 600, zoodat den huurder 
als schadeloosstelling moet worden toegekend 
f 1200. De in het middel aangehaalde over
weging der Rb., welke den huurder den vollen 
huurprijs van twee jaren meent te mogen toe
leggen, op grond van de meening der deskun
digen, dat op het den eigenaar overblijvend 
terrein geen loonend tuindersbedrijf meer kan 
worden uitgeoefend, is inderdaad, naar het mij 
voorkomt, niet te vereenigen, noch met de 
woorden, noch met de geschiedenis van art. 
42 der Onteigeningswet. Door den geëerden 
pleiter voor eischer is van die geschiedenis een 
volledig overzicht gegeven in zijne pleitnota, 
waarnaar ik daarom hier kortheidshalve moge 
verwijzen. De bedoeling, welke bij den wet
gever in dezen heeft voorgezeten, namelijk om 
door eenen vasten regel voor goed alle moeie
lijkheden af te snijden, welke bij bepaling van 
eene volledige schadeloosstelling voor den 
huurder konden rijzen, zoude ten eenenmale 
verijdeld worden, wanneer het stelsel der Rb., 
waarbij in lijnrechten strijd met die bedoeling 
toch weder rekening wordt gehouden met cle 
bijzondere omstandigheden, waarin het niet 
onteigende gedeelte van het verhuurde ten 
gevolge van de onteigening komt te ,erkeeren , 
ingang wude vinden. 

Ik concludeer mitsdien dat de H. R. het 
bestreden vonnis moge vernietigen, doch 
alleen, voor zooverre daarbij de schadeloosstel-
1 ing, aan den verweerder van der Sande, als 
intervenient, is bepaald op f 1800 en, voor 
wover de eischer is veroordeeld in de kosten , 
aan zijde van den intervenient gevallen, en te 
dezen aanzien ten principale recht doende deze 
schadeloosstelling vaststelde op f 1200 en den 
intervenient veroordeelde in de kosten, in fei
telijken aanleg te zijnen aanzien aan zijde van 
eischer qq. gevallen (zie H. R. 8 Oct. 1924, 
W. 11283, N. J. 1924, 1098) , met verwerping 
van het cassatieberoep voor het overige, met 
veroordeeling van den e ischer qq. in de kosten , 
aan zijde van verweerder van Vuurde in cas
satie gevallen, en met veroordeeling van den 
verweerder vau der Sande in de kosten, aan 
zijde van eischcr qq. in cassatie gevallen, doch 
al leen in woverre die het beroep tegen laatst
genoemden verweerder betreffen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voor woveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en uit het daaraan voor
afgaand interlocutoir vonnis van 20 Juli 1934, 
waarnaar in eerstgenoemd vonnis wordt ver
wezen, blijkt: 

dat bij de wet van 19 Dec. 1931, S. 513, is 
verklaard dat het a lgemeen nut de onteige
ning vordert ten name van de Provincie Zuid
Holland van perceelen noodig voor den aan
leg van eenen nader aangegeven weg; 

dat in verband met de aanwijzing bij K. B. 
van 24 Dec. 1932, n°. 78 gedaan en den in
houd der inleidende dagvaarding het hier be
treft de onteigening van 3765 m2 van het 
perceel kadastraal bekend gemeente Naald
wijk, Sectie E n°. 2325 , hetwelk thans uit
maakt het perceel kadastraal bekend Sectie 
En° . 2473 ; 

dat de ei cher als schadeloosstelling eene 
som van f 15,200 heeft aangeboden, tegen 
welke som partij van Vuurde bezwaar heeft 
gemaakt; 

dat partij van der Sande, stellende nog tot 
1 Oct. 1936 huurder van het goed - een tuin 
- te zijn, heeft gevorderd, dat de Rb. hem 
toe] ate als tusschenkomende partij ; 

dat de Rb. bij haar interlocutoir vonnis v-an 
der Sande als tusschenkomende partij heeft 
toegelaten en drie deskundigen heeft benoemd 
om ter zake der schadeloosstelling bericht uit 
te brengen; 

dat blijkens hun bericht, waarnaar het von
nis mede verwijst, het door van der Sande 
gehuurde goed van Van Vuurde grooter is 

' dan het onteigend wordende deel daarvan. 
zoodat na de onteigening nog eenige onder het 
huurcontract, vallende stukken zullen over
blijven; 

dat toen de huur werd aangegaan op her 
goed stond ééne kas of serre; dat in het huur
contract aan den huurder vergunning werd 
gegeven tot het bouwen van drio serres, welke 
bij het eindigen der huur 1 Oct. 1936 volgens 
taxatie door den verhuurder zouden worden 
overgenomen; 

dat de huurder tijdens de huur vijf serrei,.. 
dus twee ronder toestemming van den ver
huurder, heeft geplaatst; 

dat van de zes serres er anderhalf, door den 
huurder gezet, op het onteigende gedeelte 
staan, terwijl er vier, onder welke de bij het 
aangaan der huur reeds bestaande en twee 
door den huurder wnder toestemming van den 
verhuurder geplaatste, zich op de overblijvende 
deel en bevinden; 

dat ten aanzien van de door den huurder ge
zette serres die binnen de onteigening vallen 
en de zich daarin bevindende druivenboomen. 
de deskundigen hebben geoordeeld: ,,Voorts 
valt in deze onteigening 1½ serre; het over
blijvende deel van deze halve serre is zoo 
klein, dat zij geheel dient te verdwijnen. Ver
goeding moet dus worden gegeven voor het 
ver! ies van 2 serres", waarvoor deskundigen 
bepalen een bedrag van f 1242.50. 

"In deze serres bevinden zich ongeveer 145 
druivenboomen", door deskundigen gewaar
deerd op f 507.50. ,, Zij wijzen er op, dat zoowel 
deze serres als de druivenboomen, door den 
huurder zijn aangebracht, zoodat de vraag 
rijst, of gedaagde de hiervoor becijferde scha-

' deloosstelling toekomt, of dat de huurder in 
de gelegenheid wordt gesteld de beide serres
met druivenboomen mede te nemen. Dit laat
ste is voor den huurder practisch onuitvoer
baar. Naar hun meening komt aan gedaagde 
de betrokken schadeloosstelling toe, omdat al 
vaststaand mag worden aangenomen, dat de7.e 
opstallen onroerend zijn"; 

dat de deskundigen dan nog overwegen, dat 
deze twee serres behooren tot het complex van 
drie, waarvan het huurcontract melding maakt. 
doch deze zaak voo1· de onteigening zonder be
lang is, daar zij tusschen belanghebbenden 
geregeld moet worden; 

dat de eischer ter zake der vergoeding aan 
van Vuurde voor de twee se rres zei ve bij con
clusie heeft verklaard: ,,De 1 ½ serre - dat 
worden practisch 2 serres - die in de ont
e igening vallen, zijn door den huurder - roe, 
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toestemming van den eigenaar gezet. Bij 
beëindiging van de huur moet de eigenaar 
deze tegen taxatie overnemen. Alhoewel twij
fel mogelijk is over de vraag of de waarde 
dezer serres aan gedaagde (van Vuurde) mag 
worden vergoed, wil de Provincie daartegen 
geen bezwaar maken, daar zij meent te mogen 
aannemen, dat de eigenaar de waarde dezer 
serres aan àen huurder zal vergoeden (behou
dens eene aanstonds te vermelden correctie in 
zake berekening van contante waarde en risico
premie)" ; 

dat de · e ischer wel bezwaar heeft gemaakt 
tegen vergoeding voor het verlies der in de 
serres staande druivenboomen, ten bedrage 
van f 507.50, zulks op grond, ,,dat dit verl ies 
is verdisconteerd in het "fixum", dat inge
volge art. 42 aan den huurder moet worden 
uitgekeerd; het is zu iver huurdersverlies. Bui
tendien blijkt uit niets, dat de eigenaar-ver
huurder ooit het genot van die dru ivenboomen 
zal hebben; geen enkele kooper van dit ver
huurde terrein zal in zijn koopprijs iets cal
culeeren voor de door den huurder ~eplante 
druivenboomen"; 

dat de Rb. in haar e indvonnis, met over
neming als juist van de door deskundigen i11 
hun rapport aangegeven gronden en cijfers, 
met hen van oordeel is, dat de schadeloosstel -
ling van de beide serres en van de zich in 
beide serres bevindende druivenboomen be
draagt hetgeen de deskundigen daarvoor heb
ben uitgetrokken; 

0. dat ten aanzien van de vier serres, die 
zich bevinden op de deelen, die na de ont
eigening overblijven, en de zich daarin bevin, 
dende druivenboomen, de deskundigen, na te 
hebben geoordeeld, dat, gelet op de omstan
digheden en speciaal op de zeer kleine opper
vlakten, welke overblijven, het uitgesloten is 
te achten, op deze deelen nog een rendabel 
tuindersbedrijf uit te oefenen, vervolgen: ,,De 
serres, staande op de overblijvende gedeelten, 
bezitten dan ook geen waarde meer, als gevolg 
waarvan deze serres na de onteigening van de 
hand moeten worden gedaan", waarna de des
kundigen de vergoeding wegens waardever
mindering te dezer zake stell en op f 2142, ter
wijl zij omtrent de in die v ier serres staande 
druivenboomen overwegen : ,, in .. .... het huur-
contract staat vermeld, dat alle gedurende 
den huurtijd te planten .... .. hoornen zonder 
vergoeding van den verhuurder achter moeten 
worden gelaten. Het wil deskundigen aan de 
hand van deze bepaling voorkomen, dat, in
dien de tuin door den huurder verlaten wordt, 
hetgeen na de onteigening te verwachten valt, 
de druivenboomen aan gedaagde toebehooren. 
De druivenboomen kunnen niet worden ver
plaatst en is het onmogelijk deze na de ont
eigening te exploiteeren"; dat deskundigen 
daarna de schade wegens waardevermindering, 
door van Vuurde ter zake van deze druiven
boomen te lijden, stell en op f 1015 ; 

dat de eischer , wat de vergoeding der vier 
serres zelve betreft, all eei:i bezwaar heeft ge
opperd tegen vergoeding van twee daarvan, 
namelijk die, welke de huurder zonder toe
stemming van den verhuurder heeft gezet, 
zulks op deze gronden: ,,Hij - de huurder -
is gerechtigd die serres zonder meer weer af 
te breken en mede te nemen. De waarde van 

het bezit van den eigenaar wordt daardooi
dus niet vergroot; geen kooper zal met het 
oog daarop zijn bod hooger stell en ... ... . H et 
bedrag van f 2142 moet dus tot de helft wo,-
den teruggebracht. Ook is door deskundigen 
vergeten te rekenen met de contante waarde. 
waar de eigenaar vóór a floop van de huu, 
(1 Oct. 1936) de serres niet tot zijn beschik
king krijgt en op (lees: met) de risicoaftrek. 
die een kooper zal toepassen" ; 

dat de eischer omtrent de in de serres, op 
het overblijvende staande dru ivenboomen. 
heeft teberde gebracht: ,,de hiervoor uitge
t rokken post zal moeten ven-allen, omdat uit 
niets blijkt dat de e igenaar bij het eindigen 
van de huur (1 Oct. 1936) druivenboomen zo11 
hebhen gekregen en dan nog wel voor een 
waarde van f 1015"; 

dat omtrent een en ander de Rb., met ove1·
neming als juist van de door deskundigen in 
hun rapport aangegeven gronden en cijfer,. 
met hen van oordeel is : 

dat op de na de onteigening aan gedaagd" 
- van Vuurde - overblijvende gronden geen 
loonend tuindersbedrijf kan worden uitge
oefend, waardoor : 

a. de op die gronden staande serres een 
waardevermindering zullen ondergaan van .. 
f 2142; 

b. de waarde van de zich in die serres be
vindende druivenboomen nihil wordt, hetgeeu 
eene waardevermindering van ..... . f 1015 zal 
doen ontstaan; 

dat e ischer wel heeft betoogd, dat bij dt• 
waardebepaling van de kassen ...... rekening 
moet worden gehouden dat zij verhuurd waren. 
maar de Rb. van oordeel is, dat gezien den 
korten tijd van de nog loopende huur, dit van 
geen invloed op de waarde is; 

dat eischer nog heeft aangevoerd, dat voo1 
de twee serres, waarvan door deskundigen in 
hun rapport is medegedeeld, dat zij 1..onder 
regeling met gedaagde door den huurder zij11 
geplaatst, om die reden geen schadeloosstell in!! 
is verschuldigd, nu het onbekend is of de huur
der ze niet van te voren zal afbreken, maa ,. 
de Rb. ook hierin niet met den oischer mee
gaat, omdat niets er op wijst, dat de huurde, 
in strijd met zijn eigen belang - hij ontneemt 
zich immers alsdan alle kans meer dan d, 
afbraakwaarde te krijgen - die kassen zal 
afbreken; 

dat wel moet worden aangenomen, dat g<'· 
daagde meer dan de afbraakwaarde aan den 
huurder zal moeten betalen en de Rb. dai 
meerdere schat op ...... f 160, welk bedrag 
van de hierboven genoemde som van f 2142 
moet worden afgetrokken; 

dat uit het ...... huurcontract tusschen ge-
daagde en huurder volgt, dat laatstgenoemde 
de druivenboomen wnder ve rgoeding moet 
achterlaten, zoodat dienaangaande aan hem 
niets verschuldigd is; 

dat de hierboven aangegeven schadeloosstel
l ingen a ls niet voor het verbreken voor de11 
huurder van het genot van het gehuurde bin
nen zijn huurtijd, met het "fixum" bedoeld in 
art. 42 der Onteigeningswet in geenerlei ver
band staan; 

dat de Rb. op deze en andere, thans niet ter 
zake doende gronden heeft overwogen, dat de 
schadeloosstelling ten behoeve van Van Vuurde• 
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moet worden vastgesteld op f 15,717.55 ; 
0. dat de deskundigen ten aanzien van de 

aan den huurder van der Sande toe te kennen 
schadeloosstelling hebben overwogen, dat, nu 
de huur der terreinen op 1 Oct. 1936 eindigt, 
<le huur meer dan één jaar beloopt, als gevolg 
waarvan den huurder twee jaren huur toe
komt; 

dat de deskundigen zich de vraag hebben 
gesteld, of,• nu na de onte igening de overblij
vende doelen van het gehuurde goed voor den 
huurder onbruikbaar zijn, deze huurvergoeding 
moet worden becijferd over het te onteigenen 
o ppervlak dan wel over het geheele gehuurde 
goed; 

dat de deskundigen, voor het geval de huur
vergoeding alleen toegekend wordt over de te 
onte igenen oppervlakte, de vergoeding stellen 
op tweemaal f 600 of f 1200 en, voor het geval 
de huurvergoedmg wordt toegekend over het 
geheele gehuurde goed, op tweemaal f 900 of 
f 1800 ; 

dat de Rb. ter zake heeft bes! ist, ,,dat nu 
deskundigen, gelijk hierboven overwogen en 
als juist overgenomen, hebben verklaard, dat 
op het den eigenaar overblijvende geen loo
nend tuindersbedrijf meer kan worden uitge
oefend, intervenient geacht moet worden het 
genot van het geheele gehuurde te hebben 
verloren, zoodat hem een bedrag van f 900 per 
jaar toekomt en mitsdien in totaal van f 1800"; 

dat mitsdien de Rb. , na de onteigening te 
hebben uitgesproken, de schadeloosstelling 
door eischer aan van Vum·de uit te keeren op 
f 15,717.55 en die aan van der Sande op f 1800 
heeft bepaald, en met veroordeeling van eischer 
in de kosten van het geding; 

0. dat tegen deze uitspraak de volgende 
twee middelen van cassatie zijn voorgesteld: 
zie Conclusie Adv.-Gen.; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat in het stelsel der Rb. van Vuurde a ls 

-eigenaar van den grond ook eigenaar is van 
<Ie door den huurder geplaatste serres en drui
venboomen en hem eene vergoeding toekomt 
naar de normale waarde, welke zijn met deze 
zaken vermeerderd goed heeft op het oogen
bl ik der onteigening ; 

dat blijkens de toelichting het middel in de 
eerste plaats hierover bedoelt te klagen, dat 
aldus de waarde van het onteigende te hoog 
wordt gesteld ; dat immers het goed tot 1 Oct. 
1936 verhuurd is tegen eenen huurprijs , waar
in geen bedrag is uitgetrokken wegens huur 
der door den huurder gezette serres en drui
venboomen; dat mitsdien de waarde van het 
goed als koopobject gedrukt wordt, doordien 
het tot genoemden datum eenen huurprijs op
brengt, die onder de huidige omstandigheden 
lager dan normaal is; 

dat de vraag, of de huurprijs van het goed, 
met inbegr ip van serres en druivenboomen, 
thans lager dan normaal is, mede afhankelijk 
is van andere feitelijke omstandigheden dan 
de bedoelde, gelijk de algemeene stand der 
huurprijzen voor gronden als de onderwer
pelijke, welke stand sedert het aangaan der 
huur verlaging kan hebben ondergaan; 

dat mitsdien de grief a ls bevattende bestand
deel en van feitelijken aard, nu zij niet eerder 
in het geding te berde is gebracht, niet tot 
<'assatie kan leiden; 

dat voorts in het middel uog geklaagd wordt, 
dat de Rb. geen aftrek hoeft toegepast voor 
r isico, doordien volgens de toelichting, bij het 
einde der huur de waarde der kassen en drui 
venboomen kan zijn achteruit gegaan ten ge
volge van verwaarloozing door den huurder 
of doc'1-dien hij de zaken heeft weggenomen ; 

dat, wat de serres betreft, de Rb. heeft uit
gemaakt, dat, gezien den korten tijd, dat de 
huur nog loopende is, het feit, dat de serres 
verhulll'd zijn, van geen invloed is op de 
waarde ervan; dat voorts, volgens de Rb .. 
niets erop wijst, dat de huurder in strijd met 
zijn eigen bel ang de zonder toestemming van 
den eigenaar gezette serres zal afbreken, daar 
hij zich alsdan alle kans ontneemt meer dan 
de afbraakwaarde te krijgen; dat deze grond 
in verhoogde mate geldt voor de serres, waar
van de plaatsing door den huurder en de ove1·
neming door den e igenaar tegen taxatie in het 
huurcontract geregeld is; 

dat door een en ander is bes] ist, dat een 
risico, als in het midael bedoeld, ten aanzien 
der serres niet aanwezig is, zoodat de grief in 
zooverre zich vruchteloos richt tegen eene be
slissing van feitelijken aard; 

dat, wat de druivenboomen betreft, de 
eischer voor de Rb. heeft staande gehouden. 
dat den eigenaar ter zake geene vergoeding 
toekomt, omdat het hier huurdersschade zou 
betreffen en uit niets zou blijken, dat de eige
naar ooit genot van de hoornen zou hebben en 
hij ze bij het eindigen der huur zou hebben 
verkregen; 

dat hieruit blijkt, dat in dit opzicht de grief 
in cassatie berust op feiten, die voor de Rb. 
niet zijn te be rde gebracht en dus niet met 
vrucht voor het eerst in cassatie kunnen wor
den aangevoerd ; 

dat derhalve het eerste midtlel niet ge
grond is; 

0. omtrent het tweede middel: 
dat de Rb., overwegende, dat op het na de 

onteigening overblijvend gedeelte van het door 
den e igenaar verhuurd terrein geen loonend 
tuindersbedrijf meer kan worden uitgeoefend. 
aanneemt, dat de huurder van der Sande ge
acht moet worden het genot van het geheele 
verhuurde te hebben verloren zoodat hem 
tweemaal het volle bedrag van den huurpr ijs 
toekomt; 

da t deze bes] issing in strijd is mot art. 42 
der Onteigeningswet, daar ook in het hier 
voorhanden geval de tusschen partijen over
eengekomen huurprijs volgens de woorden, het 
beginsel en de geschiedenis van dat arti kel. 
de grondslag der begrooting moet zijn, in dier 
voege, dat moet worden beslist, wat hier niet 
is geschied, hoe groot de huurprijs van het 
onteigende gedeelte moet geacht worden te 
zijn in evenredigheid tot dien van het geheel; 

dat hiertoe niet afdoet het feit , dat op het 
overblijvende geen tuindersbeddjf meer kan 
worden uitgeoefend, dat voor den huurder 
loonend is; dat immers ter zake van het over
blijvende de wet niet, gelijk ten aanzien van 
den eigenaar in art. 41 is geschied, aan den 
huurder eenige afzonderlijke schadeloosstelling 
toekent; 

dat mitsdien het tweede middel is gegrond; 
Vernietigt het vonnis der Rb. te ' s-Graven

hage, den 15en April 1935 in deze zaak tus-
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schen partijen gewezen, behalve voor zooveel 
daarbij de onteigening wordt uitgesproken; 

Verwijst de zaak naar genoemde Rb., ten 
einde met inachtneming van dit arrest verder 
te worden behandeld en beslist; (Salaris ten 
laste van eischer f 250 en ten laste van mede
vt-rweerder f 250 Red.). 

(1 . J.) 

12 .Juni 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Geldschieterswet artt. 2 en 53.) 

Een gedeelte van de t.l.l. werd uiet be
wezen verklaard. Hetgeen wel werd be
wezen verklaard, en waarin het woord 
"geldschieter" geen andere beteekenis kan 
hebben dan dit woord in de Geldschieters
wet heeft, geeft echte1· voldoende feitelijk 
aan wat aan reg. is telastegelegd. Het 
doet niet ter zake, dat de t.1.1. nog een 
nadere feitelijke omschrijving bevatte, 
welke door het Hof niet in de bewezen
verklaring is overgenomen. 

De bestemming, welke aan de z.g. spaar
zegels moet worden toegekend n.l. dat zij 
door winkeliers, aangesloten bij de Bank, 
in betaling voor huishoudelij ke goederen 
worden aangenomen en die winkeliers die 
zegels op de Bank voor de daal'Op ver
melde bedragen tegen geld kunnen inwis
selen, maakt dat het verschaffen van zulke 
zegels zeer zeker moet worden beschouwd 
als het ter beschikking stellen van gelds
waarden in den zin van art. 2, lid 1 der 
Geldschieters wet. 

[Aldus ook Adv.-Gen. v. Lier; die 
ambtshalve de noodzakelijkheid bepleit de 
gegeven gualificatie te wijzigen in dien 
zin, dat daarin tot uitdrukking komt, dat 
reg. niet strafbaar is als geldschieter, 
maar als de in art. 53 aansprakel ijk ge
stelde persoon. Dit bezwaar door H. R. 
gepasseerd.] 

Op het beroep van F. W. H. E., President
Commissaris van de N. V. ,,de Eendracht", 
reguirant van c1lssatie tegen een te zijnen laste 
gewezen arrest van het Gerechtshof te Arnhem 
van 28 Febr. 1935, waarbij in hooger beroep, 
ua verwijzing der zaak naar genoemd Gerechts
hof bij arrest van den H. R. van 29 October 
1934, met vernietiging van een door het Kan
tongerecht te Arnhem op 21 Februari 1934 
gedane uit.spraak, requirant, ter zake van "als 
geldschieter een overeenkomst van gelduitlee
ning sluiten zonder daarvan een akte op te 
maken", met aanhaling van de artt. 1, 2, 25, 
26, 27, 49, 53 en 48 der Geldschieterswet, 23 
en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van vijftig cents en één dag vervangende 
hechtenis; (Gepleit door Mr. J. W. F. Donath) 

Conclusie van den A<lv.-Gen. van Lier. 

Bij arrest van den H. R. van 29 October 
1934 (opgenomen in W. 12850, N. J. 1935, 
280) werd het in dit geding door de Recht
bank te Arnhem gewezen vonnis vernietigd 
en de zaak verwezen naar het Gerechtshof 
aldaar. Het Hof verklaarde met toepassing 
van de artt. 1, 2, 25, 26, 27. 48 , 53 en 48 der 

L. 1935. 

Geldschieterswet, reguirant schuldig aan: ,,als 
ge ldschieter een overeenkomst van gelduitlee
ning sluiten zonder daarvan een akte op te 
maken", en legde een geldboete op van f 0.50 
te vervangen door hechtenis van 1 dag. 

Tegen 's Hofs uitspraak wordt thans met 
twee middelen opgekomen, n.l. 

I. S. althans v. t. van de artt. 350, 351, 
352, 358, 359, 425, 441 Sv., 1, 2, 49 en 53 
Geldschieterswet, door het bewezen verklaarde 
strafbaar te oordeelen, hoewel dit geen feiten 
inhoudt, welke vaststellen, dat reguirant een 
bedrijf als bedoeld in de Geldschieterswet uit 
oefende. 

IL S. althans v. t. van art. 2 en 49 der 
Geldschieterswet en de artt. 350, 351, 352, 
415, 425 en 441 Sv., door te beslissen dat de 
N. V. ,,De Eendracht" onder de Geldsch ie
terswet valt, op grond dat de spaarzegels der 
N. V. geldswaarden in den zin van de Geld
schieterswet zouden zijn. 

In het arrest is als bewezen aangenomen: 
"dat hij in de maand November 1933 in de 
gemeente Arnhem als President-Commissaris 
der N. V. ,,de Eendracht" gevestigd te 
Arnhem, aan wie11 het houden van een geld
chietbank was opgedragen, zijnde deze geld-

schietbank eene inrichting waar het bedrij f 
van geldschieter als bedoeld in de ge ldschie
terswet, wordt uitgeoefend, en aldus als geld
schieter als bedoeld in de geldschieterswet en 
volgens die wet aansprakelijk, eene overeen
komst van gelduitleening heeft gesloten met 
J. A. Jas, waarbij werd bepaald dat aan hem 
- Jas - onmiddellijk vanwege hem - ver
dachte - tei· beschikking zou worden gesteld 
een aantal zoogenaamde spaarzegels, op ver
toon waarvan huishoudelijke goederen ten 
hoogste tot een bedrag van f 30 konden wor
den verkregen bij bepaalde winkeliers, waar
tegenover J. A. Jas voornoemd zich verplicht
te in 20 achtereenvolgende gelijke wekelij k
sche termijnen, genoemd bedrag van f 30 terug 
te geven, waarvan de eerste termijn verviel op 
13 November 1933 en de laatste op 26 Maart 
1934, zonder van die overeenkomst een akt.e 
te hebben opgemaakt of doen opmaken". 

In het eerste middel wordt als bezwaar aan
gevoerd, dat het bewezen verklaarde geen fe i
ten inhoudt, welke vaststellen, dat reguirant 
een bedrijf als bedoeld in de Geldschieterswet 
uitoefende. In het onderhavige geval is regui
rant voor de ten laste gelegde overtreding aan
sprakelijk krachtens art. 63 der Geldschieters
wet, immers als de persoon, aan wien het hou
den van een door een naamlooze vennootschap 
gehouden Geldschietbank is opgedragen. Ten 
onrechte wordt er derhalve in het middel van 
uitgegaan, dat reguirant zelf een bedrijf van 
geldschieter uitoefende; de naamlooze ven
nootschap oefent het bedrijf uit. Reguirant 
heeft ter zitting van het Hof opgegeven: dat 
hij in November 1933 was - en ook thans 
nog is - President-Commissaris van de Naam
looze Vennootschap Maatschappij "de Een
dracht", gevestigd te Arnhem, en aan hem 
ingevolge de statuten dier N. V. het houden 
van die ins teil ing was en is opgedragen; dat 
gem lde Naamlooze Vennootschap er onder 
meer een bedrijf van maakte aan bij haar in
geschreven spaarders zoogenaamde "spaarze
gels" in voorschot te verstrekken tot een maxi-

17 
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maal bedrag rnn 1 50; dat zulks geschiedt op 
cle navolgende wijze: 

de spaarder, die spaarzegels in voorschot 
wenscht te bekomen, verzoekt zulks aan de 
bode van de Eendracht; deze V1tl t alsdan een 
aanvraagformulier in - dat o. a. door den 
aanvrager wordt onderteekend -, vermelden
de het bedrag dat deze laatste noodig heeft; 
deze aanvrage wordt vervolgens beoordeeld 
door een controleur van de Eendracht, die 
onderzoekt of de aanvrager goed voor dat be
drag is; valt het onderzoek gun tig uit, dan 
volgt afgifte der aangevraagde spaarzegels 
door dien controleur, welke zegels aan dezen, 
op het kantoor van de Eendracht door of 
namens hem, verdachte, worden verstrekt: van 
die in voorschotgeving wordt een stuk in 
triplo opgemaakt, hetwelk niet door hem, die 
de zegels in voorschot ontvangt, doch slechts 
door gemelden controleur in opdracht van 
hem, verdachte, wordt onderteekend; de spaar
der, die het door hem in voorschot ontvangen 
bedrag aan spaarzegels in twintig gelijke ach
tereenvolgende wekelijk che termijnen moet 
terugbetalen, kan deze spaarzegels bij leve
rancie,·s met wie de Eendracht een contract 
heeft gesloten in betaling geven voor bij hen 
gekochte huishoudelijke goederen, tot het be
drag op die zegels vermeld; die leveranciers 
bieden vervolgens de door hen op voormelde 
wijze ontvangen spaarzegels ten kantore van 
de Eendracht aan en ontvangen daarvoor de 
op die zegels aangeduide bedragen in geld . 

Hieruit heeft het Hof kunnen opmaken, dat 
de . V. de Eendracht het bedrij f van geld
schieter uitoefende, immers een bedrijf maakte 
van het ter beschikking stellen van gelds
waarden aan personen, d ie zich verplichtten 
gel ijke of grootere geldsommen terug te geven. 
Het Hof kon alzoo als bewezen aa·nnemen het 
fe it, dat de N. V. de Eendracht een inrichting 
is, waar het bedrij f van geldschieter als be
doeld in de geldschieterswet wordt uitgeoefend. 

Ocik heeft requirant verklaard, dat hij is 
president-commissaris van de Eendracht en 
hem ingevolge de statuten het houden van de 
instelli ng is opgedragen, tenvij l tevens is ko
men vast te staan, dat een overeenkomst van 
g-eldui tleening door de N. V. is gesloten met 
J. A. J as zonder dat daarvan een akte is op
gem aakt. Het komt mij daarom voor, dat het 
bewezene datgene inhoudt hetgeen vereischt is 
om de artt. 49 en 53 der Geldschieterswet 
daarop te kunnen toepassen en het bewezene 
strafbaar te oordeelen. Ik acht het bezwaar 
dus n iet gegrond . 

M et het andere middel wordt betwist, dat 
de spaarzegels van de Eendracht geldswaar
den in den zin van de Geldsch ieterswet zoud<>n 
zijn, en dat derhalve op de N. V. de Een
dracht d ie wet niet van toepassing zijn zou. 
H ieromtrent heeft het Hof overwogen: dat 
toch de onderhavige spaarzegels niet a ls een 
soort volgbriefje zijn te beschouwen daar die 
zegels geen opdracht inhouden tot aflevering 
van bepaalde daarin vermelde goederen; dat 
voorts voor het bestaan van een "geldswaarde" 
of "geldswaardig papier" geen vereischte is 
dat een ieder bereid is de daarin uitgedrukte 
waarde in geld te honoreeren, en, nu vast
staat dat de onderhavige zegels door tal van 
winkeliers, aange loten hij de Eendracht, tot 

het beloop van de op die zegels vermelde be
dragen als betaling worden aangenomen voor 
diverse - door den spaarder gewenschte en bij 
die winkeliers gekochte - huishoudelij ke' goe
deren, a lsook dat die winkeliers deze zegel. 
op het kantoor van de Eendracht voor dl' 
daarop vermelde bedragen kunnen inwisselen 
tegen geld, aan deze spaarzegels het karakter 
van "geldswaarden" behoort te worden toege
kend. 

Het toekennen van het karakter van "gelds
waarden" in den zin der Geldschieterswet aan 
de z.g.n. spaarzegels, acht ik in o've.reenstem
m ing met die wet. Om de spaarzegelkassen 
onder de wet te doen vallen i toch bij nota 
van wijziging aan het le lid van art. 2 van 
het wetsontwerp toegevoegd: ,,onder het uit- · 
leenen van geldsommen wordt begrepen · het 
onmiddellijk of middellijk ter beschikking stei
len van geldsommen of geldswaarden aan .per
sonen, die zich verpl ichten gelijke of grootere 
geldsommen of geldswaarden terug te geven" 
(Bijl. Hand. 2, Kamer 1930/31 n°. 41, 1, . blz. 
12 en 13). Ook in de artt. 14, 15, 26 en 29 
werd het woord "geldswaarden" ingevoegd. 
Het is dus wel niet aan twij fe l onderhevig,. dat 
de z.g.n. spaarzegelkassen door de wet , a ls 
geldschietersbedrijven worden aangemerkt. Bij 
pleidooi is betoogd, dat deze bedoel ing niet in 
de wet tot uitdrukking zou zijn gekomen; ik 
kan dit niet toestemmen, nu art. 2 uitdrukke
lijk i~houdt, dat het onmiddellijk of middellijk 
ter beschikking stel len van geldswaarden a ls 
uitleenen van geldsommen heeft te gelden. 
Het Hof heeft feitelijk beslist, dat de spaar
zegels geen opdracht inhouden tot aflevering 
van bepaalde daarin vermelde goederen en 
door tal van bij de Eendracht aangesloten 
winkeliers a ls betal ing worden aangenomen 
tot het beloop van de op die zegels vermelde 
bedragen en ook, dat die winkel iers de zegels 
bij de Eendracht tegen geld kunnen inwisse
len. Terecht heeft het Hof naar mijne opvat
ting aan dergelijke zegels het karakter van 
geldswaarden in den zin der Geldschieterswet 
toegekend, zoodat ik ook met dit middel niet 
kan meegaan. 

Ambtshalve meen ik nog er op te moeten 
wijzen, dat nu de Naamlooze Vennootschap het 
bedrijf van geldschieter uitoefent en requirant 
voor de overtreding aansprakelij k is omdat hij 
de persoon is aan wien het houden van de 
geldschietbank door de vennootschap is opge
dragen, de door het Hof aan het strafbare 
feit gegeven benaming mij niet juist voor
komt, en m. i. had in de qual ificat ie uitge
drukt dienen te worden, dat 1·equirant niet 
strafbaar is a ls geldschieter, maar a ls de in 
art. 33 aansprakelij k gestelde persoon. , 

Ik concludeer tot vernietiging van het ai·
rest maar alleen wat de qualificatie betreft. 
dat aan het feit de benaming zal worden ge
geven: a ls degeen, aan wien is opgedragen 
het houden van een door een naamlooie vên
nootschap gehouden geldschietbank een over
eenkomst van gelduitleening sluiten zoóder 
daarvan een akte op te maken, en overigens 
het beroep zal worden verworpen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadshec-r 

Taverne; 
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Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi : (zie 
Conclusie) ; 

O.• dat bij het bestreden arrest van het den 
requirant bij inleidende dagvaarding ten laste 
gelegde is bewezen verklaard, met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld, dat hij in de 
maand November 1933 enz. (zie Conclusie); 

Ten aanzien van de middelen van cassatie: 
O: dat tot toelichting van het eerste middel 

is aangevoerd, dat in de oorspronkelijke dag
vaarding ook nog was ten laste gelegd, dat 
bedoelde "geldschietbank" een bedrijf maakte 
van het uitleenen van geldsommen uitsluitend 
of voor een overwegend deel f 500 of minder , 
bedragende en van het onmiddellijk, althans 
middellijk ter beschikking stell en van gel ds
waarden aan personen, die zich verplichtten 
gelijke of grootere geldsommen of geldsommen 
terug te geven, welk gedeelte echter niet be
wèzen is verklaard, waaraan het middel dan 
de conclusie verbindt, dat het wèl bewezen
verklaarde geen feiten inhoudt, waarin zoude 
liggen opgesloten, dat requirant een bedrijf 
als bedoeld in de geldschieterswet uitoefende; 

0. echter, dat het bewezenverklaarde, waar
in het woord "geldschieter" geen andere be
teekenis kan hebben dan dit woo1·d in de geld
schieterswet heeft, voldoende feitelijk aangeeft 
wat aan requirant is ten I aste gelegd, zoodat, 
nu - behoudens het bij het tweede middel 
aangevoerde - niet wordt betwist, dat het 
bewezenverklaarde uit den inhoud der tot het 
bewijs gebezigde bewijsmiddelen kan worden 
afgeleid, het middel niet tot cassatie kan lei
den; dat het hierbij niet ter zake doet, dat de 
telastlegging nog een nadere feite lijke om
schrijving bevatte, welke door het Hof niet in 
de bewezenverklaring is overgenomen; 

0. dat dit middel derhalve niet t.ot cassatie 
kan leiden; 

0 . wat het tweede cassatiemiddel betreft, dat 
het Hof, in het bestreden arrest, naar aanlei
ding van het ook toenmaals door en namens 
requirant gevoerd, thans in het middel ver
vatt.è, verweer heeft overwogen: 

dat voor het bestaan van een "geldswaarde" 
of "geldswaardig papier" geen vereischte is 
dat een ieder bereid is de daarin uitgedrukte 
waa'.rde in geld te honoreeren, en, nu vaststaat 
dat de onderhavige zegels door tal van winke
liers, aangesloten bij de Eendracht, tot het 
beloop van de op die zegels vermelde bedragen 
als betaling worden aangenomen voor diverse 
- door den spaarder gewenschte en bij die 
winkeliers gekochte - huishoudelijke goede
ren, alspok dat die winkeliers deze zegels op 
het kantoor van de Eendracht voor de daarop 
vermelde bedragen kunnen inwisselen tegen 
geld, aan deze spaarzegels het karakter van 
,,geldswaarden" behoort te worden toegekend; 

0. dienaangaande: dat, bij de bestemming, 
wellfo aan de onderhavige spaarzegels moet 
worden t.oegekend, het verschaffen van zulke 
zegels zeer zeker moet worden beschouwd als 
het ter beschikking stellen van geldswaarden, 
in den zin van art. 2 lid 1 der geldschieters
wet, daar immers deze zegels, voor hem, aan 
wien zij worden verschaft, geheel dezelfde 
functie vervullen als een geldsom, waarmede 
hij zich de goederen of voorwerpen kan aan
schaffen, welke hij noodig heeft; dat aan dit 

karakter niet afdoet de omstandigheid, dat 
bedoelde personen daarbij op bepaalde win
kels zijn aangewezen; dat voorts deze opvat
ting door de geschiedenis van de totstand
koming van genoemd art. 2 wordt bevestigd; 

0. dat derhalve ook dit middel ongegrond is ;. 
.Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

12 Juni 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Verord. van Politie Enkhuizen a rl. 
100; Gemeentewet art. 168.) 

Ambtshalve: In art. 100 van de Veror
dening van politie voor Enkhuizen wordt 
verboden: i . aan niet ingezetenen, behalve 
winkeliei·s, voorwerpen van welken aard 
ook, uitgezonderd eet- en drinkwaren en 
gedrukte stukken, hetzij op of aan den 
openbaren weg, hetzij langs de huizen, te 
koop aan te bieden of te venten zonde,· 
schriftelijke vergunning van B. en W. 

Deze bepaling is niet duidelijk Wil zij 
zin hebben, dan is zij aldus op te vatten . 
dat het verbod zich richt tot niet-ingezete
nen, behalve winkeliers. Het z-ijn van nietl 
ingezetene en het niet zijn van winkel ier 
behoort çlan echter t.ot de elementen van 
,het hierbedoelde strafbare f it. Waar in 
de t.1.1. en bewezenverklaring niet is vex
meld, dat req. geen winkelier is, weró 
voorschreven bep_aling ten onrechte op hcti 
bewezenver kJ aarde t.oegepast. 

'[Aldus ook Adv.-Gen. van Lier; deze, 
voorts: a: De stelling, dat de Raad hier 
buiten zijn bevoegdheid zou zijn gegaan; 
omda~ gedurende den geheelen dag iedern 
verkoóps\iandeling is verboden, is onjuist: 
b. dat req. niet de manufacturen, welke 
hij bij zich had leverde, maar andere na 
bestelling .toezond, is geen bezwaar voo,· 
de toepassing van het arti kêl.] 

Op het beroep van J. v. G., koopman, requi
rant van cassatie tegen een te zijnen la~te !\'0-
wezen vonnis van de R echtbank te Alkmaar 
van 12 Maart 1935, houdende bevestiging, in 
hooger beroep, van een mondeling vonnis van 
het Kantongerecht te Hoorn van 23 J anuari 
1935, waarqij requirant, terzake van "in d11 
gemeente Enkhuizen, als niet-ingezetene, voor
werpen van welken aard ook langs de huizen 
te koop aanbieden, zonder schriftelijke ver
gunning van B. en ,v.", met aanhaling van 
de artt. l00i en 106 Slot der Verordening van 
Politie voor de gemeente Enkhuizen, 23 en 91 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van zes 
gulden en zes dagen vervangende hechtenis. 

Conciusie van den Adv.-Gen. Van Lier. 

Post alia: 
Requirant heeft een aantal bescheiden inge

diend om aan te toonen, dat hij winkelier is, 
welke stukken echter in cassatie niet behan
deld kunnen worden en bij schriftuur zijn 
eenige bezwaren tegen de uitspraak aange
voerd, waarbij wordt betwist, dat het bewijs 
van het telastegelegde is geleverd en betoogd, 
dat het toeg-epaste voorschrift der verordening 
niet duidelijk is, requirant niet in strijd daar
mede heeft gehandeld en winkelier is, en dat 
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d gemeenteraad hare bevoegdheid heeft over
schreden door het vaststellen van gemeld voor
schrift. 

Uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt, dat 
requ irant op gemelde plaats en tijd aan den 
openbaren weg aan de deur van de woning 
van den verbalisant manufacturen, o. a. kleed
jes te koop heeft aangeboden, dat de manu
facturen die werden getoond niet werden ge
leverd, maar het bestelde later geleverd werd 
~n betaling eerst na twee maanden behoefde 
te ge chieden; dat requirant geen ingezetene 
der gemeente was en geen schriftelijke ver
gunning van B. en W. van Enkhuizen had om 
aan de huizen koopwaren te mogen aanbieden. 
Uit een en ander hebben Kantonrechter en 
Rechtbank kunnen opmaken, dat requirant het 
ten I aste gelegde heeft begaan. 

Art. 100 sub i der verorde11ing luidt: Onver
mindPrd de bepalingen voorkomende in het 
reglement op de wegen in Noord-Holland i 
het verboden aan niet ingezetenen, behalve 
winkeliers, voorwerpen van welken aard ook 
uitgewnderd eet- of drinkwaren en gedrukte 
stukken, hetzij op of aan den openbaren weg, 
hetzij langs de huizen, te koop aan te bieden 
of te venten zonder schriftel ijke vergunning 
van burgemeester en wethouders. 

De stelling, dat de gemeentelij ke wetgever 
door het vaststellen van dit voorschrift buiten 
zijn bevoegdheid zou zijn gegaan, omdat daar
bij gedurende den geheelen dag iedere ver
koopshandeling is verboden, acht ik onjuist. 
Het verbod houdt in een toezicht op den ver
koop en het venten op- of aan den openbaren 
weg en langs de huizen; dit is een onderwerp 
openbare orde waarover de gemeenteraad be
voegdelijk voor chriften kan vaststellen. 

Dat requirant niet de manufacturen, welke 
hij bij zich had, na bestelling leverde, maar 
anderen daarna toezond, acht ik geen bezwaar 
voor toepassing van het artikel, waarin ook 
verboden is, voorwerpen te koop aan te bie
den, hetgeen requirant immers deed. 

Het verbod betreft niet-ingezetenen, beha! ve 
winkeliers. 'Wil het artikel toepass ing vinden, 
dan zal dus in de dagvaarding gesteld dienen 
te worden, dat hij, die voorwerpen te koop 
aanbood of ventte, een niet-ingezetene van 
Enkhuizen en ook geen winkelie r is. Dit laat
ste element ontbreekt in de telastelegging; er 
is wel gesteld, dat requirant geen ingezetene 
der gemeente was, maar niet dat hij ook geen 
winkelier is, zoodat het bewezen verklaarde 
feit m. e. geen strafbaar feit oplevert. Ik con
cludeer mitsdien dat het aangeva ll en vonnis 
zal worden vernietigd, alsook het daarbij be
vestigde vonnis van den Kantonrechter voor
zoover aan het bewezen verklaarde een quali 
ficatie is gegeven, requirant strafbaar is ver
klaard en hem straf is opgelegd, en dat hij 
a lsnog van rechtsvervolging zal worden ont
slagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadshee1· 

Taverne; 
Gelet op door den requirant ingediende 

schriftuur, waarvan de slotsom luidt: 
le. dat de gemeenteverordening niet duide

lijk is, omdat daarin te lezen valt, dat het 
verboden is voorwerpen, aan niet-ingezetenen, 

ten verkoop aan te bieden, zoowel als dat het 
verboden is , aan niet ingezetenen, voorwerpen 
ten verkoop aan te bieden ; 

2e. dat de gemeenteraad haar bevoegdheid 
heeft overschreden door den geheelen dag· 
iedere verkoopshandeling te verbieden; 

3e. dat ik niet heb gehandeld in strijd met 
de yerordcning omdat ik niet heb verkocht in 
den eigenlijken zin des woords, doch monsters 
heb aangeboden, niet tegen contante betaling 
en de politieverordening heeft bedoeld het 
verkoopen in den zin van direct overhandigen 
der goederen tegen contante betaling straf
baar te stellen ; 

4e. dat ik niet aan de deur, maar in de ga111l' 
van genoem de woning ben geweest; 

5e. dat hot verboden is voorwerpen te kooµ 
aan te bieden, behalve door een winkelier en 
wij zijn winkel ier en zoodanig ingeschreven 
bij de Kamer rnn Koophandel te Utrecht; 

0. met betrekking tot de vijfde g ri ef van 
requi rant en ambtshalve: 

dat aan requirant bij inleidende dagvaarding 
is ten laste gelegd, dat hij op 16 Januari 1935 
aes namiddags omstreeks 12'¼ uur te Enkhui 
zen aan den openbaren weg. de Körte Tuin
straat, terwijl hij alstoen geen ingezetene der 
gemeente was, zonder schrifte lijke vergunning 
van Burgemeester en Wethouders heeft gevent 
met manufacturen, althans manufacturen te 
koop heeft aangeboden; 

dat dit telastegelegde bij het bevestigde von
nis is bewezen verklaard, met dien verstande 
dat verdachte manufacturen te koop heeft 
aangeboden, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld en met vrijspraak van hetgeen 
meer is ten laste gelegd dan is bewezen ver
klaard; 

0. dat het ten deze t.oegepaste art. 100 vau 
de verordening van politie voor de gemeente 
Enkhuizen, voorzoover thans van belang luidt: 

Onverminderd de bepalingen voorkomende 
in het reglement op de wegen in Noord-Hol 
i and, is het verboden: 

a. enz.; 
i . aan niet-i 11gezetenen, behalve winkeliers. 

voorwerpen, van welken aard ook, uitgewn
derd eet- of drinkwaren en gedrukte stukken, 
hetzij op of aan den openbaren weg, hetzij 
langs de huizen, te koop aan te bieden of te 
venten zonder schriftelijke vergunning va11 
burgemeester en wethouders; 

0. dat, gelijk requirant terecht bij zijn ee rste 
grief heeft aangevoerd, deze bepal ing niet 
duidelijk is; dat echter, wil de bepaling zin 
bobben, zij al dus is op te vatten, dat het ver
bod om voorwerpen te koop aan te bieden, 
enz. is gericht tot niet-ingezetenen, beha! ve 
winkeliers; 

dat dan echter het zijn van niet-ingezetene 
en het niet zijn van winkelier behoort tot de 
elementen van het hierbedoelde strafbare feit . 
wodat, nu in de telastlegging en bewezenver
klaring niet is vermeld, dat requirant geen 
winkelier is, voorschreven bepaling ten on
rechte op het bewezenverklaarde is toegepast ; 

dat mitsdien het bestreden vonnis niet in 
stand kan blijven en de overige door requirant 
aangevoerde grieven niet behoeven te worden 
onderwcht; 

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve 
voorzoover het vonnis van het Kantongerecht 
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wat betreft de bewezenverklaring is beves
tigd, en 

Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Vernietigt ook het vonnis van het Kanton
gerecht behalve wat betreft de bewezenver
klaring; 

0. dat het bewezene ook niet elders straf. 
haar is gesteld; 

Ontslaat requirant ter zake van het tel aste
gelegde en bewezenverklaarde , van alle rechts-
vervolging. ( . J.) 

12 Juui 1935. ARREST va11 den Hoogen 
Raad. (Alg. R egl. Dienst op de Spoor
wegen art. 8.) 

Bewezen is verklaard: ,,dat verd . ..... . 
seinhuiswachter ...... de beweegbare afslui-
tingen van genoemden spoonvegoverweg 
niet gesloten heeft gehouden, terwijl de 
trein reeds in de onmiddellijke nabijheid 
van dien overweg was genaderd." 

Dat in deze bewezenverklaring de verder 
nog in de t.l.l. voorkomende woorden "en 
vervolgens dien overweg passeerde" zijn 
weggevallen, brengt niet mede dat hierin 
nu niet meer een overtreding van art. 8 
lid 3 Alg. Reg. Dienst, waarop de t.l.l. 
kennelijk doelt, zou gelegen zijn. 

Uit het op grond van de gebleken feiten 
bewezenverklaarde vloeit voort, dat req. 
tijdig de beweegbare afsluitingen ha d ge
sloten, maar ze niet gesloten heeft gehou
den, totdat de trein voorbij den overweg 
was gereden en zich derhalve aan overtre
ding van voormeld voorschrift had schul 
dig gemaakt. 

Onder die bewezen omstandigheàen is 
het niet noodig, dat daarvoor ook nog het 
daadwerkelijk voorbijrijden vau den over
weg door den trein wordt bewezen •1e,·
klaar<I. 

Op het beroep van G. J. K. , se inhuiswachter, 
req. van cassatie tegen een vonnis van de Recht
bank te Almelo van 19 F ebr. 1935, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een vonnis 
van het Kantongerecht te Almelo, op 21 Sept. 
l!l34 in deze zaak gewezen, requirant ter zake 
van: ,,als met de bediening van de beweeg
bare afsluitingen van openbare overwegen be
laste beambte van den spoorweg, deze niet ge
sloten houden. totdat de trein den overweg is 
voorbijgereden" met toepassing van de artt. 8 
Alg. Regl. van Dienst, 27 en 56 der Spoor
wegwet en 23 en 91 Sr., met gedeeltel ijke vrij
spraak, is veroordeeld tot eene geldboete van 
vijftien gu lden en vijftien dagen vervangende 
hechtenis ; (Gepleit door Mr. Ch . M. J. 
Witlox). 

De Hooge R aad, enz. : 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi , lui 
dende: 

S. , althans v. t. van de artt. 8 Alg. Reg. 
Dienst op de Spoorwegen, jis. de artt. 27 en 
56 Spoorwegwet alsmede de artt. 338. 339. 

348, 350, 351, 352, 415 en 422 Sv. en wel ~m 
reden de Rechtbank te Almelo, met vernie
tiging van een veroordeelend vonnis van den 
heer Kantonrechter te Almelo, waarbij deze 
den verdachte had schuldig verklaard aan het 
niet-gesloten hebben van de beweegbare afslui
tingen van een overweg voordat de trein op 
den overweg is, den verdachte opnieuw schul
dig heeft verklaard met qualificatie van de 
overtreding: ,,als met de bediening van de 
beweegbare afsluiting van openbare overwegen 
belaste beambte van een spoorweg deze niet 
gesloten houden, totdat de trein den overweg 
is voorbij gereden" - zulks met aanhaling 
van art. 8 Alg. Regl. Dienst ; 

welk middel als volgt is toegelicht: 
,,Uit de behandeling ter terechtzitting i ge

bleken - althans volgens de opvatting der 
Rechtbank - dat niet is bewezen kunnen wor
den dat de trein den overweg is voorbij ge· 
rnden, waar de Rechtbank laat vallen uit de 
dagvaarding de woorden "en vervolgens dien 
overweg passeerde." 

H et eigenaardige geval doet zich dus voor, 
dat de heer Kantonrechter veroordeelde we· 
gens een niet ten laste gelegd en in de dag
vaarding niet omschreven feit, namelijk het 
niet si uiten van een overweg; en de Recht
bank haar vonnis baseert op de laatste woor• 
den van alinea 3 van art. 8 van het Alg. Regl. 
Dienst, zulks overnenkomstig de formuleering 
van de dagvaard ing; doch juist uit die dag
vaarding uit! ichtende de hierboven aange
haalde woorden, die de R echtbank volstrekt 
had moeten handh aven, wilde zij tot eene ver
oordeeling, zooals zij qualificeerde, kunnen 
geraken;" 

0. dat bij het bestreden vonnis, - met qua
l if icatie en strafoplegging als voormeld-, van 
het telastegelegde is bewezen verklaard: dat 
verdachte in de gemeente Almelo op 18 Juli 
1934 des voonniddags omstreeks 10.10 uur als 
spoorwegbeambte van de Nederlandsche Spoor
wegen namelijk als se inhuiswachter dienst
doende op het seinhuis wachtpost 1 aan het 
Eiland en belast met de bediening en bewa• 
king der beweegbare afsluitingen van den 
openbaren spoorwegovergang aan het Eiland 
van de spoorlijn Almelo-Wierden de beweeg
bare afsluitingen van bovengenoemden spoor
weg-overweg niet gesloten heeft gehouden. 
terwijl trein 3927 M. reeds in de onmiddellijke 
nabijheid van dien spoorwegoverweg was ge
naderd; 

0 . ten aanzien van het middel: 
dat in de telastlegging op het bewezen rnr

klaarde nog volgen de woorden: ,,en vervol
gens dien overweg passeerde"; 

dat het wegvallen dier woorden in de be
we,,enverklaring niet meebrengt, dat hierin nu 
niet meer een overtreding van art. 8, 3de lid 
Alg. Reg. Dienst, waarop de telastlegging 
kennelijk doelt, zou gelegen liggen; 

dat het in dit artikel gegeven voorschrift 
inhoudt, dat de met de bediening van de be
weegbare afsluitingen van een overweg belaste 
beambte, zoodra de veiligheid van het verkeer 
op den spoorweg zulks vordert, moet zorgen, 
dat die afsluitingen gesloten zijn, voordat de 
trein op den overweg is, en ze gesloten moet 
houden, totdat de trein dezen is voorbij ge• 
,·eden; 
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dat uit de i11 het vonnis gebezigde bewijs
middelen blijkt, dat requirant de in het be
wezen verklaarde bedoelde afsluitingen bij de 
liomst van trein 3927 M., rijdende van Wier
den naar Almelo, gesloten had, doch ze ge
deeltelijk weer heeft geopend, toen die trein 
reeds in de onmiddellijke nabijheid van dien 
overweg was genaderd; 

dat uit het op grond van die feiten bewezen 
verklaarde voortvloeit, dat requirant tijdig de 
beweegbare afsluiti ngen had gesloten, maar ze 
niet gesloten heeft gehouden, totdat de trein 
voorbij den overweg was gereden, en zich der
halve aan overtreding van voormeld voor
schrift heeft schuldig gemaakt, terwijl het 
onder die bewezen omstandigheden nîet noodig 
is, dat daarvoor ook nog het daadwerkelijk 
voorbijrijden van den overweg door den trein 
als bewezen wordt aangenomen; 

dat, het middel derhalve niet tot cassat ie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen ove1·eenko1nstig de conclusie van 
,ten A nvocaat-Generaal Van Lier.] 

13 Juni 1935. RONDSCHRlJVE van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 
13 Juni 1935, N°. 15328, aià. B .B. , aan 
Heeren Burgemeesters. betreffende bewij 
zen van onvermögen. 

A. In overleg met den Minister van J usti
tie heb ik de eer U mede te deele.n, àat de 
algemeen-gestelde bewijzen van onvermogen 
tot het dragen van proces-kosten, zooals deze 
door de burgemeesters plegen te worden afge
geven, in den laatsten tijd dooi· onderschei
dene rechter! ij ke coli eges enz. onvoldoende 
zijn geacht tot het beoordeelen van de vraag, 
of de betrokkene onvermogend is tot het dra
gen van de kosten , welke in bepaalde gevallen 
verschuldigd zijn. 

In verschillende gevallen toch hebben deze 
colleges behoefte aan een verklaring, dat 
iemand onvermogend is om de kosten te be
talen, die in bepaalde gevall en ver chuldigd 
zijn. Deze praktijk wordt o. a. gevolgd ten 
aanzien van het griffierecht, bedoeld in arti
kel 57 der Ambtenarenwet 1929 en ten aan
zien van het verkrijgen van gewaarmerkte 
afschriften van uitspraken van de Raden van 
Beroep (0.). 

Met deze praktijk wordt in het algemeen 
door de burgemeesters nog niet voldoende reke
ning gehouden, met het gevolg, dat bedoelde 
col leges zich nader in veroinding moeten stel
len met de burgemeesters ter instelling van 
een hernieuwd onderwek thans naar de vraag, 
of de betrokkene eveneens buiten staat moet 
worden geacht het in het bepaalde geval ver
schuldigde, vaak geringe, bedrag te betalen. 

Ter voorkoming van onnoodigen administra
tieven omslag is het wenschelijk, dat door U 
rekening wordt gehouden met de door be
doelde Coll eges gevolgde praktijk en dat U 
zich bij het afgeven van een bewijs van on
vermogen vergewist van het doel, waarvoor 
dat bewijs wordt gevraagd en van b.et bedrag, 
ter voorkoming van de betaling waarvan het 
bewijs ,-an mwe,mogen moet dienen. 

Ter verkrijging vau de daartoe eventueel 
benoodigde gegevens zoudt U zich kunnen 
wenden tot de Gr iffiers van de desbett'0ffende 
colleges. , 

B. Voorts moge ik er op wijzen dat veel 
vuldig bewijzen van onvermogen wordep. aau
gevraagd ter verkrijging van kosteloozen rechts-
bijstand ter zake van overt,·eding. ; , · 

Ik vestig er de aandacht op, da t kostelooze 
rechtsbijstand ingevolge arti kei 43 . van ':·9-et 
Wetboek van Strafvordering niet wordt ver
leend voor overt1·edingen ( uitgezonderd die 
van souteneurschap, artikel 432 °. 3 Wel
boek van Strafrecht) en voor het misdrijf vau 
strooperij (artikel 314 Wetboek van Straf
recht), een en ander ongeacht de instantie. 
waarin de verdachte moet terechtstaan. ,_; 

Moeite en kosten worden derhalve aa'11 de 
gemeentelijke administratie, aan de Raden 
van Rechtsbijstand en ook aan verdachte zel
ven bespaard, indien in bovenbedoelde geval 
len de afgifte van een bewijs van onvermogen 
geweigerd wordt. · (JJ.) 

H Juni 1935. KONINKLIJK BESLUlT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 13.) 

Terecht is de tegemoetkoming aan ap
pellant, die naar een inkomen van ·t 11200 
in de Rijksinkomstenbelasting js aah~esla
gen, bepaald op 80 % det· vervoerkösten. 
Bij het bepalen der tegemoetkoming moe
ten de f inancieele omstandighed,;m. ' van 
hem, wien de tegemoetkoming word~ ver
leend, in aanmerking worden genomen. 
doch speelt de financiee le toestand · der 
gemeente geen rol. , 

De tegemoetkoming behoort eerst t~(wor
den verleend vanaf den datum, waarop 
het kind den leeftijd , aangegeven irr art. 3 
der Leerplichtwet, heeft bereikt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld dooi· 

burgemeester en wethouders van Oude-Nie
dorp, ter uitvoering van een besluit van den 
raad dier gemeente van 18 October 1934, tegen 
het besluit v11,n Ged. Staten van Noord-Hol
land van 3 October 1934, n°. 2, waarbij, be
schikkende op een bij dit college ingesteld 
beroep van D. de Ruijter, te Langereis, ge
meente Oude-Niedorp, tegen het besluit van 
den raad dier gemeente van 28 Juni 1934, 
waarbij is besloten: le. zijn verzoek om steun 
uit de gemeentekas ter tegemoetkoming, inge
volge art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920, in 
de kosten. verbonden aan het bezoeken van 
de bijzondere school voor Christel ijk gewoon 
lager onderwijs te Heerhugowaard, door zij11 
dochtertje Helena, geboren 17 Februari 1928. 
in te willigen, 2e. het bedrag der tegemoet
koming, te rekenen van 1 Juli 1934 af, vast 
te stellen op f 12 per jaar en 3e. te bepalen . 
dat dit bedrag zal worden uitgekeerd, zoolang 
het bovenomschreven geval aanwezig is; met 
dien verstande evenwel, dat in · daartoe lei 
dende geva.Jlen het bedrag nader zal worden 
vastgesteld en dat de tegemoetkoming niet 
langer zal worden uitbetaald dan tot het tijd
stip, waarop de leerverplichting voor het kind 
eindigt, met handhaving overigens van het 
bovengenoemde besluit van den raad de'il ge-
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meente Oude-Niedorp van 28 Juui 1934, het 
bedrag van de daarin bedoelde tegemoetko
ming op 80 % van f 3.85 of op f. 3.08 per 
maand is bepaald; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen vau 
1 Mei 1935, n°. 191 en 22 Mei 1935, n°. 
191j61; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Ü1lderwijs, Kunsten en Wetenschappen a. i. 
van 8 Juni 1935, n°. 6823, afd. L. 0.; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Oude
iedorp in zijne vergadering van 28 Juni 1934 

aan D. de Ruijter aldaar te rekenen van 1 
Juli 1934 af eene tegemoetkoming ten be
drage van f 12 per jaar had toegekend in de 
kosten, verbonden aan het bezoek van de bij
rondere school voor Christelijk gewoon lager 
ondel'wijs te Heerhugowaard, door zijn doch
tertje Helena, genoemde De Ruijter daarvan 
in beroep is gekomen bij Ged. Staten; 

dat dit college bij zijn besluit van 3 October 
1934, n°. 2, het bedrag der tegemoetkoming 
heeft bepaald op 80 % van f 3.85 of op f 3.08 
per maand, daarbij o.m. overwegende, dat de 
tegemoetkoming door den gemeenteraad is 
vastgesteld op f 12 per jaar of f 1 per maand, 
overeenkomende met ± 25 % van de vel'Voer
kosten van des appell ants kind naar de boven
o-enoemde school, welke kosten f 3.85 per 
maand beloopen; dat de betrokkene blijkens 
cene door burgemeester en wethouders gedane 
opg9 ve, naar een inkomen van f 1200 in de 
Rijksinkomstenbelasting 1933/34 is aangesla
gen, in verband waarmede naar het oordeel 
van hun college eene tegemoetkoming van 
80 % in de vervoerkosten billijk is te achten; 

dat van dit besluit burgemeester en wethou
ders van Oude-Niedorp, ter uitvoering van een 
besluit van den gemeenteraad, bij Ons in be
roep zijn gekomen, aanvoerende, dat andere 
ouders in deze gemeente, in niet betere om
standigheden verkeerende, meer moeten bij
dragen in de vervoerkosten hunner kinderen, 
welke leerplichtig zijn en lagere scholen be
zoeken en de gemeente, die noodlijdend is, de 
hooge vervoerkosten niet kan betalen; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Holland, ge
zien het feit, dat de appellant naar een inko
men van f 1200 in de Rijksinkomstenbelasting 
is aangeslagen, terecht de tegemoetkoming in 
de vervoerkosten op 80 % en derhalve op 
f 3.08 per maand hebben bepaald; 

dat de gemeenteraad wel in beroep aan
voert, dat de gemeente Oude-Niedorp, welke 
noodlijdend is, de hooge vervoerkosten niet 
kan betalen, doch dat dit verweer niet kan 
opgaan ; 

dat immers bij het bepalen van. het bedrag 
van eene tegemoetkoming in de vervoerkosten, 
als bedoeld in art. 13, l e lid , der Lager-On
derwijswet 1920, de financieele omstandig
heden van hem, aan wien de tegemoetkoming 
wordt vel'ieend, in aanmerking moeten worden 
genomen, doch dat daarbij de financieele toe
stand van de betrokken gemeente geen rol 
speelt; 

dat echter in verband met het feit, dat ap
pellants dochtertje op 17 Febmari 1935 den 
leerplichtigen leeftijd heeft bereikt, hem de 
tegemoetkoming eerst van dien <latum af be
hoort te worden verleend; 

dat Ged. Staten weliswaar op het standpunt 
1 staan, dat het hierbedoelde kind, aangezien 

het op eene lagere school was ingeschreven. 
krachtens art. 5 der Leerpliéhtwet reeds . vóór 
dien datum leerplichtig was en de woorden 
"in den leerplichtigen leeftijd vallende" niet 
in art. 13, le lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 zijn opgenomen om leerplichtige kinde
ren van de toepass ing van dit wetsartikel, uit 
te schakelen, doch dat zulks niet opgaat; ' 

dat immers, al moge de verplichting om te 
zorgen, dat een kind de school, waar het als 
leer! ing is ingeschreven, geregeld bezoekt, 
krachtens art. 5 der Leerplichtwet, aanvan
gen met den dag, waarop het voor het éerst 
op de school als leerling plaats neemt of na 
inschrijving had kunnen plaats nemen, de toe
passing van art. 13, le lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, nu daarin gesproken wordt van 
in den leerplichtigen leeftijd vallende ·' kin
deren, slechts kan plaats hebben ten aanzien 
vau kinderen, die den leeftijd, aangegeven i11 
art. 3 der Leerplichtwet, hebben bereikt; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige vau het 
bestreden besluit van Ged. Staten van oord
Holland te bepalen, dat de verleende tege
moetkoming ingaat op 17 Februari 1935. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\Vetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

14 Juni 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 1401; Rv. artt. 289-
297; R. 0. art. 2.) 

Noch de Rivierenwet, noch eenige andere 
wet, geeft het Rijk de bevoegdheid ter be
scherming van het openbare rivierenbe
lang een recht, als eischer ten deze be
weert te hebben (een veerrecht, Red.), 
ronder meer behoudens schadevergoeding
aan te tasten. 

's Hofs beslissing, dat de rechter!. ,iia<'ht 
den Staat niet kan bevelen werken op t..
ruimen, welke het betrokken overheids
orgaan tot bescherming van het openbaar 
rivierbelang heeft noodig geoordeeld en 
met inachtneming van de bepalingen der 
Rivierenwet heeft tot stand gebracht. zou 
slechts dan juist zijn, indien de burgerlijke 
rechter nimmer bevoegd zoude zijn de 
tenietdoening te gelasten van eene beslis• 
sing der Overheid als zoodanig, waardoor 
onbevoegdel ijk op eenig, den onderdaan 
toekomend recht inbreuk wordt gemnakl. 

Deze stelling is echter onjuist en in 
strijd met art. 2 R. 0., hetwelk aan de 
Rechter!. Macht als orgaan van het Staats
gezag, opd,·aagt voor de handhaving der 
burgerlijke rechten te waken, welke hand
having noodzakelijkerwijs de bevoegdheid 
tot het gelasten van herstel in den vor igen 
toestand insluit. 

Anders Adv.-Gen. Wijnveldt. 

J. A. C. van Wyck, zonder beroep, wonende 
te Nijmegen, weduwe van A. P. A. Terwindt, 
eischeres tot cassatie van een arrest van het 
Gerechtshof te Arnhem d.d. 9 J anuari 1935 , 
adYocaat Jhr. Mr. H. de Ranitz. 
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tegen : 
het Rijk der Nederlanden, wiens zetel is ge
vestigd te 's-Gravenhage, verweerder in cas
satie, advocaat Jhr. Mr. G. W. van der Does; 
gepleit door Mr. J. H. Telders. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
Tegen deze uitspraak richt zich het middel 

van cassatie, luidend: ,,S. of v. t. van artt. 
154 Grondwet, 1401, 1403 B. W ., 48, 289, 292, 
293 Rv. , 2 R. 0., 7 Verenwet, omdat het Hof 
het vonnis van den voorzitter der Arr.-Recht
bank te Arnhem, waarbij eischeresses vorde
ring tot veroordeeling van verweerder om met 
de bij inleidende dagvaarding omschreven 
werkzaamheden op te houden, totdat de ge
wone rechter ter zake zal hebben beslist, en 
om tot onmiddellijke opruiming van wat werd 
aangebracht over te gaan, was ontzegd, heeft 
bevestigd, op grond, dat de rechterlijke macht 
de bevoegdheid mist om aan de overheid be
velen te geven met opzicht tot de vervulling 
van de aan haar a ls zoodanig in het algemeen 
belang opgedragen taak; waarbij het Hof 
over het hoofd zag, dat de rechterlijke macht 
zonder beperking, en in ieder geval zonder de 
door het Hof bedoelde beperking, tot taak 
heeft voor de handhaving der burgerlijke 
i-echten - daaronder begrepen het door e ische
res gestelde veerrecht, waarvan de uitoefening 
volgens eischeresses stell ingen door den bij 
dagvaarding bedoelden aanleg van een krib 
en strekdam onmogelijk wordt gemaakt, al 
thans ten zeerste belemmerd - te waken en 
daartoe bevelen te geven, en dat zulks niet 
anders wordt, doordat eischeres wel , indien 
inderdaad door het in stand brengen van de 
ten processe bedoelde werken inbreuk op haar 
veerrecht is gemaakt, deswege van verweE!rder 
bij den burger lij ken rechter schadevergoeding 
zal kunnen vorderen, doch dit niet aan de 
orde is; waarbij nog komt, dat zoodanige 
schadevergoeding dan ook in staking der 
werkzaamheden en opruiming van het aange
brachte zal kunnen bestaan. 

M. i. is het arrest niet te begrijpen zonder 
daarnaast het vonnis van den President te 
lezen. Ondanks de bekrachtiging toch, geeft 
het arrest een overweging, welke in eersten 
aanleg niet gevonden wordt, en welke door 
haar a lgemeene strekking begrijpelijkerwijze 
de vraag kan doen r ij zen, of de slotsom waar
toe het Hof komt wel de juiste is. De verkla-
1·ing van het verschi l moet gezocht worden in 
de omstandigheid, dat partijen zelven eerst in 
den loop der procedure een voorstelling van 
den juisten toedracht der feiten hebben ge
kregen, waarmede beiden zich vereenigden. 
Zoo is er een geschil geweest over de toepas
sing van art. 15 Rivierenwet, en heeft thans 
e ischeres, in appèl over de oplossing daarvan 
eerst een grief gemaakt, doch is dit punt, 
toen beide partijen beter van de feiten op de 
hoogte waren, reeds in appèl geheel verdwe
nen. Eischeres heeft toen ook de eerste harer 
oorspronkelijke vorderi ngen beperkt tot den 
eisch tot onmiddell ijke opruiming van den 
boven den veerdam aangelegden strekdam en 
inkol't ing ,-an de daaraan aans]uitenrle nieuwe 

krib, voor zoover noodig voor een behoorlijke 
uitoefening van het veer per gierpont. 

Terwijl de President der R echtbank de vor
deringen had ontzegd na afweging van de be
langen van partijen, daarbij uitgaande vall 
de voorstelling van feiten, zooals die in eer
sten aanleg was gegeven, kwam het Hof voor 
een eeni gszins ander geval. 

De feiten waren nader vast komen te staan, 
en eischeres h ad daarop een harer vorderingen 
gewijzigd, zooals ik zooeven aangaf. Daarover 
zegt het Hof dan, dat ook de in dezen vorm 
gevraagde voorziening bij voorraad niet voor 
toewijzing vatbaar is, dat immers deze ge
vraagde voorziening neerkomt op een aan den 
Staat te geven bevel tot opruiming van we,·
ken, welke het betrokken overheidsorgaan 
(zooals in beroep niet ernstig me!)r is betwist 
en door het Hof wordt aangenomen) tot be
scherming van het openbaar . rivierbelang 
heeft noodig geoordeeld en met inachtneming 
van de bepalingen der Rivierenwet heeft tot 
stand gebracht; 

dat echter de rechterlijke ma:cht de bevoegd
heid mist om aan de overheid bevelen te ge
ven met opzicht tot de vervulling van de aan 
haar als zoodanig in het algemeen belang op
gedragen taak, in dit geval de zorg voor den 
goeden staat van de voorname r ivieren en 
stroomen des Rijks. 

Dan zegt het Hof dat eischeres, i11dien in
derdaad door het tot stand brengen van de 
bedoelde werken inbreuk is gemaakt op haar 
veerrecht, wel deswege van den Staat bij den 
burgerlijken rechter schadevergoeding zal 
kunnen vorderen, doch dat d it thans niet aan 
de orde is . 

Het Hof co nel udeert ten slotte, dat uit dit 
a lles volgt, dat e ischeres door de afwijzing 
van haar vorder ing niet is bezwaard zoodat 
het vonnis, waartegen beroep, kan worden 
bekrachti gd. 

Het Hof leest de gewijzigde vordering aldus. 
dat daarbij gevraagd wordt aan den Rechter 
dat deze aan de Overheid een bevel zal geven 
ten opzichte van de aan haar a ls zoodanig in 
het a lgemeen belang opgedragen taak, een 
uitlegging welke m. i. in cassati e te eerbie
digen is, en zegt dat de rechterlijke macht. 
daartoe de bevoegdheid m ist. Dit acht ik juist 
en is ook in overeenstemming met de gewone 
rnchtspraak. De rechterlijke macht heeft dien
aangaande geen bevelen te geven. 

Intusschen geeft deze bes! issing, nu daarop 
gevolgd is een bekrachtiging van het vonnis , 
waarbij de vorderingen ontzegd zijn, aanle i
ding tot een moeilijkheid, en zou men een 
onbevoegdve1·klaring van den rechter of een 
niet-ontvankelijkverklaring van e ischeres heb
ben kunnen verwachten. 

De redeneering van het Hof is blijkbaar 
deze: ,,De President der R echtbank heeft de 
belangen van partijen afgewogen en de vor
dering ontzegd, hetgeen juist is. De wijzig ing 
van een der vorderingen in a ppèl brengt daar
in niet verandering, want deze zou niet-ont
vankelijkheid van eischeres hebben medege
bi-acht. Eischeres is door de afwijzing van 
haar vordering niet bezwaard, dus moet be
krachtiging van het vonnis volgen". 

De geachte raadsman van eischeres heeft hij 
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pleidooi betoogd, dat het doel van het cassatie
middel is, het Hof alsnog in de gelegenheid 
te stellen om de belangen van partijen af te 
wegen, daar de reden, waarom het Hof dit 
niet heeft willen doen, onjuist is. 

Intusschen is, meen ik, het arrest ook wo 
te lezen, dat het Hof die belangen wel heeft 
afgewogen, wodat, zelfs daargelaten de juist
heid der overweging van het Hof n. a. v. de 
gewijzigde formuleering der eerste vordering, 
het vonnis bekrachtigd kon worden. 

Het middel betreft dan ook alleen de vraag 
omtrent de al of niet bevoegdheid der rech
terlijke macht bevelen te geven, waarbij de 
stelling is, dat het Hof op het negatieve 
standpunt staat, dat de Rechter nooit bevelen 
mag geven aan de Overheid ten opzichte tot 
de vervulling der Staatstaak, terwijl het mid
del positief is, en er van uitgaande, dat de 
taak der rechterlijke macht is de handhaving 
der burgerlijke rechten, slechts de vraag stelt, 
of die handhaving ook mag geschieden door 
een bevel aan de overheid ten opzichte der 
vervulling dier Staatstaak. 

Ik wijs er in dit verband nog op, dat niet 
blijkt, dat de Staat aan eischeres de uitoeîe
ning van het veerrecht onmogelijk wil maken 
of dit ontnemen, maar dat het geval slechts 
loopt over de omstandigheid, dat het veerrecht 
door de werken van den Staat niet meer kan 
worden uitgeoefend op de wijze woals tot 
heden geschiedde, n.l. met een verankerd 
vaartuig. Alleen die manier is door de stroom
verlegging niet meer mogelijk; elke andere 
wijze is intusschen uitvoerbaar, b.v. per kabel. 

Zooals ik reeds vermeldde, acht ik de op
vatting van het Hof juist, wanneer men deze 
beziet in verband met het geval, waarover het 
in dit geding loopt. 

De Overheid was hier bezig met de vervui 
ling van haar taak t. a. v. een werk onder
nomen in het algemeen belang der scheep
vaart. Worden door de werken ter uitvoering 
daarvan inbreuk gemaakt op burgerlijke rech
t~n, dan kan de benadeelde daarvoor bij den 
burgerl ijken rechter schadevergoeding vorde
ren, maar niet verlangen, dat de R echter aan 
de Overheid bevelen geeft t . a . v. de uitvoe-
1·ing van haar taak, zooals i. c. geschied is. 
Daaraan doet m. i. niet af, dat schadevergoe
ding niet alleen of uitsluitend behoeft te be
taan in geld, maar ook kan gevonden worden 

in wegruiming van het onrechtmati g aange
brachte. 

Ik meen derhalve, dat het middel niet tot 
cassatie ka n leiden en concludeer tot verwer
ping van het beroep en veroordeeling van 
eischeres in de kosten der procedure. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat blijkens het bestreden ar rest - ,·oor

i,0over tha ns van belang - eischeres tot cas
satie bij inleidende dagvaarding heeft gesteld, 
dat zij , deels als eigenares, deels als vrucht- ' 
gebn,ikster, rechthebbende is van het veer
recht "het Drielsche veer" en dat het Rijk in 
rlen Rijn boven den veerdam heeft aangelegd 1 

een strekdam en een krib, waardoor de uit
oefening van het veerrecht, dat de uitoefening 
per gierpont omvat, wordt onmogelijk ge
maakt, althans ten zeerste belemmerd wordt ; 

0 . dat zij op grond hiervan in kort geding 

onder meer heeft gevraagd de veroordeeling 
van het Rijk tot onmiddellijke opruiming van 
bedoelde ,verken, voorwover noodig voor een 
behoorlijke uitoefening van het veer per gier
pont; 

0. dat de President van de Arr.-Rechtbank 
te Arnhem de ingestelde vordering heeft ont
zegd en het bestreden arrest die uitspraak 
heeft bekrachtigd, daartoe overwegende: dat 
de gevraagde voorziening neerkomt op een 
aan den Staat te geven bevel tot opruiming 
van werken, welke het betrokken overheids
orgaan (woals in beroep niet ernstig meer is 
betwist en door het Hof wordt aangenomen} 
tot bescherming van het openbaar rivierbelang 
heeft noodig geoordeeld en met inachtneming 
van de bepalingen der Rivierenwet heeft tot 
stand gebracht; 

dat echter de rechterlijke macht de bevoegd
heid mist om aan de overheid bevelen te 
geven met opzicht tot de vervulling van de 
aan haar als zoodanig in het algemeen belang 
opgedragen taak, in dit geval de zorg voor 
den goeden staat van de voorname rivieren en 
stl'Oomen des Rijks; 

dat wel Tenvindt, indien inderdaad door 
het tot stand brengen van de bedoelde werken 
inbreuk is gemaakt op haar veerrecht, des
wege van den Staat bij den burgerlijken rech
ter schadevergoeding zal kunnen vorderen , 
doch dat dit thans niet aan de orde is;" 

0 . dat tegen deze beslissing als middel va11 
cassatie is aangevoerd: zie concl. Adv .-Gen. : 

0. hieromtrent: 
dat noch de Rivierenwet noch eenige andere 

wet het Rijk de bevoegdheid geeft ter be
scherming van het openbare xivierenbelang 
een recht, als eischeres ten deze beweert te 
hebben, ronder meer behoudens schadevergoe
ding aan te tasten ; 

dat dan ook 's Hofs besl issing slechts juist 
wu zijn, indien de burgerlijke rechter n imme, 
bevoegd wu zijn de tenietdoening te gelasten 
van een handeling der Overheid als zoodanig. 
waardoor onbevoegdelijk op eenig, den onder
daan toekomend recht inbreuk wordt ge
maakt· 

dat ~chter deze stelling niet kan worden 
aanvaard ; 

dat zij in strijd is met art. 2 R. 0., hetwelk 
aan de Rechterlijke Macht, al s orgaan van 
het Staatsgezag, opdraagt voor de handhaving
der burgerlijke rechten te waken, welke hand
having noodzakelijkerwijs de bevoegdheid tot 
het gelasten van herstel in den vorigen toe
stand insluit; 

dat het middel derhalve is gegrond ; 
Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Arnhem ten einde met inachtneming van dit 
arrest verder te worden behandeld en beslist: 
(Salaris f 450, R ed .) . 

(N .. J .) 

17 Ju n-i 1935. ARREST van den Hoogp11 
Raad. (Drankwet art. 59.) 

De stelling van req., dat bij eeu aa11-
wezig hebben in een localite it, welke bin
nenshuis gemeenschap heeft met een loca-
1 iteit, waarvoor een verlof A is verl eend. 
van meer sterken drank dan te,· bevredi -
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•ging strekt van een dadelijk aanwezige 
behoefte, slechts dan van " in voorraad 
hebben" in den zin van art. 59, lid 1, 
onder 7° der Drankwet kan worden ge
sproken, indien die meerdere drank ten 
verkoop wordt gehouden, vindt noch in de 
woorden noch in de strekking van dat 
voorschrift steun. Die bepaling toch moet 
geacht worden niet alleen gericht te zijn 
tegen bereids voorgenomen wetsovertl'0-
-<lingen, doch evenzeer het gevaar voor 
wetsovertredingen te willen afsnijden. 

Dat req. ,,in voorraad had", in bedoel
den zin, kan worden afgeleid uit de ge
l)ezigde bewijsmiddelen, waaronder de op
gave van req. zelf, dat hij die jenever 
voorhanden had om er wo nu en dan een 
borrel van te nemen. 

Op heL beroep van F. A. M., chauffeur-café
houder, requimnt van cassatie tegen een vonnis 
van de Rechtbank te Breda van 25 Febr. 1935, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging van 
een vonnis van het Kantongerecht te Tilburg 
van 28 Aug. 1934, requirant ter zake van: 
,,als hoofd van het bedrijf ia een localiteit, 
die binnenshuis gemeenschap heeft met een 
localiteit, waarvoor verlof A is verleend, en 
waarvoor geen vergunning is verleend, sterken 
drank in voorraad hebben" , met toepassing 
van de artt. 1, 59 eerste lid sub 7, derde lid, 
en 6i, der Drankwet, S. 1931 n°. 467, en 23 
en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van vijftig gulden en een vervangende hech
tenis van twintig dagen, met verbeurdverkla
ring van de inbeslaggenomen flesch met 
drank; (Gepleit door Mr. G. W. Jonker). 

Conçlusie va n den Adv.-Gen . Berger. 

Requiraut werd bij het bestreden vonnis ver
oordeeld ter zake van het hem tel as tegel egde: 
,,dat hij op 3 Juni 1934 des namiddags circa 
7¾ uur te Tilburg als hoofd van een verlof
houders(caféhouders)-bedrijf, gevestigd in per
ceel plaatselijk gemerkt Molenstraat 40-42, 
voor een localiteit van welk perceel een verlof 
A als bedoeld in art. 1 sub J. der Drankwet 
S. 1931 n°. 476 was verleend, in een locali
teit, ·welke met eerstgenoemde localiteit bin
nenshuis gemeenschap had, hoewel voor die 
localiteit geen ve,·gunning a ls bedoeld in art. 
1 der genoemde Drank·wet was verleend, in 
een flesch een hoeveelheid sterken drank (je
never) zijnde drank als bedoeld ia art. 1 sub 
a, der genoemde Drankwet, in voorraad heeft 
!.:ehad." 

Door requirant werd erkend, dat hij ten tijde 
en ter plaatse bedoeld in de keuken, welke met 
de verlofslocaliteit binnenshuis gemeenschap 
had en waarvoor geen vergunning krachtens 
de Drankwet was verleend, een half maatje, 
dan wel 5 of 6 borrels, jenever voorhanden 
heeft gehad voor eigen gebruik om er nu en 
dan voor tafel een borrel van te nemen. Hoe
wel de raadsman van verdachte hierom be
toogde, dat er van " in voorraad hebben" in 
den zin der wet geen sprake kon zijn, oor
deelde de R echtbank daarentegen, dat uit de 
gebleken omstandigheden viel af te leiden, dat 
,mlks wel het geval was, daar verdachte im
mers verklaard had, dat hij de jenever voor-

handen had om er zoo nu en dan een borrel 
v.in te nemen, waaruit, naar de meening der 
Rechtbank, volgt, dat verdachte dien 1drank 
niet aanwezig had ter bevrediging van een 
dadelijk aanwezige behoefte en deze m itsdien 
in voorraad was. 

.Blijkens ingeleverde en door den geëerden 
raadsman van requirant bij pleido9i toege
lichte schriftuur worden door deze beslissing 
geschonden of verkeerdelijk toegepast geacht 
de artt. 1, 59 en 65 der Drankwet S .. 1931 
n ° . 476, daar " onder de woorden "in voor
raad hebben" in art. 59 lid 1 sub 7e der 
Drankwet S. 1931 n°. 476 van sterken drank 
in de localiteit, welke met de verlofslocaliteit 
binnenshuis gemeenschap heeft, kennelijk dient 
te worden verstaan het ten verkoop in · voor
raad hebben en uit <le aanwezigheid , i,n een 
zoodanige localiteit van meer sterken drank, 
dan voor een dadelijk aanwezige beho~{te noo
dig is, niet kan worden afgele id , dat aldaa,· 
sterke drank ten verkoop wordt gehou'den". 

Bij anest van 30 September 1907 W. 8588 
heeft Uw Raad naar aanleiding van het, voor
zoover ten dezen van belang, met het tegen
woordige art. 59 lid 1 onder 7e der ·Drankwet 
S. 1931 n°. 476 overeenkomende, art. 50 lid 
1 onder 7e der Drankwet 1904 overwogen,' dat 
laatstgenoemde bepaling, het "in voorraad 
hebben" niet nader omsch,·ijvende en dit,, be
paaldelijk niet beperkende tot het in voorraad 
hebben van sterken drank voor ander dan 
eigen gebruik, blijkens hare geschiedenis ,aan 
den rechter heeft overgelaten, het "in voorraad 
hebben" in tegenstelling met het "aanwezig" 
zijn van sterken drank af te leiden uit de ge
bleken omstandigheden. De geschiedenis leert 
mede (vg. H. R. 15 April 1907 W . 8530), dat, 
bij het ontwerpen van bedoelde bepaling heeft 
voorgezeten de bedoeling om den heimelijken 
verkoop van sterken drank in verlofslocali 
te iten te weren. Het in voorraad hebben van 
sterken drank in eene localiteit, welke vanuit 
de verlofslocali te it gemakkelijk bereikba11~ is, 
levert dan ook kennelijk in 's wetgevers ge
dachtengang een vermoeden op, dat het hei 
melijk verstrekken daarvan aan bezoekers in 
het voornemen l igt. 

H et enkele "aanwezig" hebben, met welke 
bedoeling of bestemming ook, van sterken 
drank in de verlofslocaliteit stelt het bedrijfs
hoofd zonder meer aan straf bloot. Bloote aan
wezigheid van wodanigen drank in eene an
rlel'0 localiteit van hetzelfde gebouw blijft 
straffeloos, tenzij de feite lijke omstandigheden 
van dien aard kunnen worden geacht, dat de 
aanwezige drank als "voorraad" valt, te . be
schomYen . Aangezien de bestemming, naar Uw 
Raad in ee rstgemeld arrest besl iste, ten dezen 
onverschi 11 ig is, kan er dus ook van voorraad 
" ·orden gesproken, wanneer e r, zelfs VOO!' 

eigen gebruik, meer aanwezig is, dan voor 
bevrediging van een dadelijk opkomende be
hoefte noodig is, zoodat de Rechtbank, in de 
geg·e,·en omstandigheden het " in voorraad 
hebben" aannemende, d11armede geen , enkel 
wetsartikel heeft geschonden, doch eene zuiver 
feitelijke bes] issing heeft gegeven, waartegen 
niet met een ige vruchtjn cassatie kan worden 
opgekomen. 

H et middel derhalve ongegrond achtende. 
concludeer ik tot verwerping van het beroep. 
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.De Hqige Raad, e·nz. ; 
·.Gé,l.1oorcl het verslag van den Raadsheer 

]Jopper· . 
' bè\at 

I 
op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
toegl;)licht bij pleidooi, en luidende: 

S., althans v. t. van de artt. 1, 59 en 65 der 
Drankwet, S. 1931 n°. 476, door te beslissen 
dat . requirant ten tijde en ter plaatse in de 
inleidende dagvaarding vermeld, den aldaar 
bedoelden sterken drank in voorraad heeft ge
had, omdat zich in de localiteit, welke met de 

verlofslocaliteit binnenshuis gemeenschap heeft, 
meer sterke drank bevond dan voor een dade
lijk aanwezige behoefte noodig was, ten on
rechte evenwel, daar onder de woorden "in 
,'oorraad hebben" in art. 59 lid 1 sub 7e der 
Drankwet 1931, S. 476, van sterken drank in 
<.Je localiteit, welke met de verlofslocaliteit 
binnenshuis gemeenschap heeft, kennelijk dient 
te worden verstaan het ten verkoop in voor
raad hebben en uit de aanwezigheid in een 
zoodanige localiteit van meer sterken drank 
clan voor een dadel ijk aanwezige behoefte 
noodig is, niet kan worden afgeleid dat aldaar 
sterke drank ten ve1·koop wordt gehouden; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
requirant overeenkomstig de dagvaarding, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, is 
bewezen verklaard, dat hij enz. (zie conclusie); 

.<lat met betrekking tot de strnfbaarheid van 
het- bewezen verklaarde de R echtbank nog 
heeft OYerwogen: 

dat het bewezenverklaarde strafbaar is; dat 
weliswaar de raadsman van verdachte de niet
, t ra[baarheid heeft betoogd op grond dat in 
casu geen sprake kan zijn van: ,,In voorraad 
hebben" in den zin der Wet, doch uit de ge
bleken omstandigheden valt af te leiden, dat 
verdachte inderdaad de inbeslag genomen je
never in voorraad heeft gehad; dat toch ver
dachte heeft . verklaard, dat hij die jenever 
,·oorhanden had om er wo nu en dan een 
borrel van te nemen, waaruit volgt, dat ver
dachte den drank niet aanwezig had ter be
vrediging van een dadelijk aanwezige behoefte 
on deze mitsdien in voorraad was; 

0 , ten aanzien van het voorgestelde middel 
\·an cassatie: 

dat bij dit middel ervan wordt uitgegaan, 
dat bij aanwezigheid in een localiteit als hier 
bedoeld van meer sterken drank dan ter be
vrediging strekt van een dadelijk aanwezige 
behoeft.e , slechts dan van "in voorraad heb
ben" in Jen zin van art. 59 eerste lid onder 
7° van de Drankwet kan worden gesproken, 
indien die meerdere drank ten verkoop wordt 
g-enouden; · 

dat voor di en naderen eisch echter geen 
steun kan worden gevonden noch in de woor
den noch ook in de strekking van voornoemd 
wetsvoorschrift, hetwelk immers wel geacht 
moet worden niet alleen gericht te zijn tegen 
1,ereids voorgenomen wetsovertred ingen, doch 
e venzeer het gevaar voor wetsovertredingen 
te willen afsnijden; 

dat bij de toelichting tot het middel nog is 
betoogd, dat ook indien men al een ruimere 
opvatting omtrent het "in voorraad houden" 
mocht wi ll en volgen dan in het middel wordt 
voorgestaan, dan toch de recht.er het bewijs 
voor het .,in voorraad houden" niet nit den 

ini,oud der gebezigde bewijsmiddelen heeft 
kunnen afleiden; 

dat dit echt.er niet opgaat, nu blijkens d<;l in 
het vonnis opgenomen inhoud van het proces
verbaal van bekeuring de verbaliseerende amb
tenaren in een kastje van een keuken, bin
nenshuis gemeenschap hebbende met de ;ver
lofslocaliteit hebben aangetroffen eep flesch 
gevuld met plus minus 3 dl jenever en in 
bedoeld kastje nog een ledige flesch stond, 
welke ook met jenever bleek gevuld te zijn 
geweest, en verder requirant zelf heeft opge
geven, dat hij die jenever voorhanden had om 
er zoo nu en dan een borrel van te nemen; 

dat dus het middel niet tot cassatie · kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. ·J _) 

17 J uni 1935. ARREST vau den Hoogen 
Raad. (Mot. en Rijw.wet a rt. 22.) 

Verd. heeft op een weg, waar het e lka11'. 
der passeeren van auto's niet mogelijk 
was, niet op een z.g. wijkplaats gewacht. 
terwijl een tegenligger naderde voo,· wie11 
op dat moment niet op een wijkplaats was 
t.e rekenen. 

H et verweer Htn verd., dat hij den 
i-ech t.erkant van den weg bereed en de 
wijkplaats zich aan den linkerkant van 
den weg bevond en dat hij dus om op de 
wijkplaats te gaan in strijd met de voor
schriften naar links had moeten 11itwijken, 
heeft de Rechtb. op juiste wijze weerlegd 
met de overweging, dat niets den verd. 
verhinde1·de om ter hoogte van de wijk
plaats te wachten op het rechte r gedeelte 
van den weg en voor het hem tegemoet 
komend hem reeds dicht genaderd verkeer 
het voor hem linker weggerleelte vrij te 
!.aten. 

Ten onrechte meent req., dat art. 22, a 
M. en R.wet slechts dan van· toepassing 
zou zijn, wanneer gehandeld wordt in .sti-ijd 
met eenige bij de wet voorgeschreven veT
pl ichting -t. a. v. de wijze van rijden . Dez(l 
bepaling is juist zoodanig geredigeerd, dat 
zij den rncht.er vrijheid laat voor elk 
a fzonderlijk geval uit het feitenmateriaal 
op te . maken, of op de bewezen daad de 
uit art. 22 voortvloeiende qualificatie past. 

Op het beroep van Mr. J . P. S., advocaat 
en procureur, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Rechtbank te Utrecht van 19 
Maart 1935, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een vonnis van het Kanton
gerecht te Utrecht van 17 December 1934, 
requirant ter zake van: ,,als bestuurder van 
een motorrijtuig daarmede rijden over een weg 
op wodanige wijze dat de vrijheid van het 
verkeer wordt belemmerd", met aanhaling van 
de artt. 22 pr. en sub a, 29, 39 der Motor- en 
Rijwielwet, 23, 91 Sr., is veroordeeld tot een 
geldboete van tien gulden en vervangende 
hechtenis van vijf dagen: (Gepl eit door Mr. 
S. van Oven). 

De Hooge Raad, enz. ; ,, 
Gehoord het verslag vu n clen Raadsheer 

Schepel ; 
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Gelet op het middel van ca satie namens 
requirant voorgesteld bij pleidooi: 

S., althans v. t. van de artt. 350, 351, 352, 
358, 359, 425 Sv. en 22 Motor- en Rijwielwet, 

omdat de bewezen verklaarde feiten niet 
strafbaar zijn volgens laatstgenoemd artikel; 

0 . dat bij de inleidende dagvaarding is te
lastegelegd, dat verdachte op of omstreeks 29 
Augustus jongstleden des namiddags omstreeks 
te 5 uur, te B enschop met een door hem be
stuurd vierwielig motorrij tuig heeft gereden 
over den openbaren rijweg den Zuidzijdschen 
weg, gelegen langs de Benschopperwetering 
en a lstoen aldaar op dien weg, die van een 
wodanige breedte is - ongeveer 31/2 Meter -
dat twee elkaar ontmoetende vierwielige mo
torrij tuigen elkaar niet kunnen voorbij rijden 
is voorbij gereden een in en langs dien weg 
gelegen wijkplaats, althans een plaats waar 
voorbij r ijden mogelij k was, terwijl van de 
voor hem tegenovergestelde zijde een vierwie-
1 ig motorrijtuig naderde en er voor dat motor
rijtui g geen zoodanige wijkplaats was te reke
nen van het punt, waar dat motorrij tu ig reed 
tot aan de pl aats die hij , verdachte, was voor
bijgereden, waardoor dat motorrijtu ig ·moest 
stil houden, hebbende hij , verdachte aldus op 
zoodanige wijze ge1·eden, dat daardoor de 
vrijheid van het verkeer op dien weg werd 
belemmerd; 

dat bij het bestreden vonnis dit telastege
legde wettig en overtuigend bewezen is ver
klaard met dien verstande, dat verdachte is 
voorbijgereden een in en langs dien weg ge
legen plaats, waar voorbijrijden mogelijk wa ; 
dat het bewezen verklaarde is gequalificeerd 
en te d ier zake straf is opgelegd als boven is 
vermeld; 

0. met betrekking tot het middel van cas
satie: 

dat de Rechtbank in het bestreden vonnis 
nog heeft overwogen, dat verdachte's gemach
t igde ter verdediging heeft aangevoerd, dat 
verdachte het voor hem rechtergedeelte van 
den weg bereed; dat de zoogenaamde wijk
plaatsen gelegen waren aan den voor hem 
linkerkant van den weg; dat hij mitsdien om 
het hem tegemoetkomend verkeer door te laten 
op een wijkplaats, aldaar naar links had moe
ten uitwijken, waardoor hij zich aan een over
treding van de verkeersvoor chriften wu heb
ben schuldi g gemaakt, en dat hij derhalve kon 
verlangen, dat het hem tegemoetkomend ver
keer terugreed naar de volgende wijkp laats, 
gelegen op het voor dàt verkeer rechter ge
deel te van den weg ; 

dat naar het oordeel der R echtbank dit ver
weer grond m ist; dat immers niets den ver
dachte verhinderde om ter hoogte van de wijk. 
plaats te wachten op het voor hem rechter 
gedeelte van den weg en voor het hem tege
moet komende, hem reeds dicht genaderd ver
keer aldaar het voor hem - verdachte - lin
ker weggedeelte vrij te laten, om te passeeren; 
en hij door niet alzoo te handelen, ofschoon 
zulks redelijk en voor de hand liggende was, 
een verkeersopstopping beeft veroorzaakt en 
een verkeersfout heeft gemaakt ; 

0. dat de H. R. deze weerlegging van het 
gevoerd verweer juist acht en tot de zijne 
maakt ; dat nog wel van de zijde van requirant 
is beweerd. dat van toepassing van art. 22 

aanhef en onder a. van de Motor- en Rijwiel
wet slechts dàn sprake kan zijn, wanneer ge
handeld wordt in strijd met eenige bij de wet 
voorgeschreven verpl ichtin!f ten aanzien van 
de wijze van rijden, terwiJl geenerlei wette
lijke bepaling, doch hoogstens wellevendheid. 
den requirant hier wude hebben verplicht bij 
de wijkpl aats stil te houden, maar deze be
perkte opvatting van het wetsartikel noch in 
de woorden noch in de strekking steun vindt: 
dat deze bepaling juist wodanig is geredigeerd , 
dat zij den rechter vrijheid laat, voor elk ge
val afzonderlijk uit het aanwezige feiten
materiaal op te maken, of op de bewezen daad 
de uit art. 22 voortvloeiende qualificatie past: 
dat nu ongetwijfeld de rechter door voor het 
onderhavige geval deze vraag in bevestigenden 
zin te beantwoorden, aan het wetsartikel eene 
juiste toepas ing heeft gegeven; 

0. dat het middel dus is ongegrond: 
Verwerpt het beroep. 

[Geweun overcenkomstiy de conclUJie ,·an 
den A dvocaClt-Genemal B erge,·.] 

(N .J.) 

17 .Jwii 1935. ARREST van den H oogen 
)~aad. (Wapenwet art. 1; Vuurwapenwet 
1919 art. 3.) 

H et bewezenverklaarde, dat req . op 25 
Sept. 1934 des namiddags circa 8 uur te 
Maastricht, ter plaatse genaamd "St. Pie
tersberg" , een cyl inderrevolver geladen 
met vijf scherpe patronen bij zich heeft 
gehad, kan de qualificatie "op den open
baren weg een wapen bij zich hebben" 
niet dragen, daa,· in die bewezenverklaring 
niet is vervat en daaruit evenmin nood
zakelijk voortvloeit, dat de "St. Pieters
berg" is een openbare weg of eenige ,·oor 
het publiek toeganke lijke plaats. 

N a vernietiging van het vonnis wat he
trnft de qualificatie en de toepassing van 
de ,vapenwet, doet de H. R. ten princi
pale recht, qualificeert het bewezenver
klaarde als: 1 °. het voorhanden hebben 
van een vuurwapen; 2°. het voorhanden 
hebben van munitie, en veroordeelt req. 
met toepassing van de artt. 3 en 12 der 
Vuurwapenwet 1919 tot twee geldboeten 
subs. hechtenis met verbeurdverklaring 
van het wapen. 

Op het beroep van J. 0 . te Maastricht, re
quirant va.n cassatie tegen een vonnis van de 
Rechtbank te Maastricht van den tweeden 
Maart 1935 , houdende bevestig(ng in hooger 
beroep van een mondeling von nis van het 
Kantongerecht te Maastricht van 3 November 
1934, waarbij requirant ter zake van: ,,op den 
openbaren weg een wapen bij zich hebben". 
met toepassing van de artt. 23, 91 Sr. en l 
en 2 der wet van 9 Mei 1890 S. 81, is veroor
deeld tot eene geldboete van vijf en twintig 
gulden en een vervangende hechtenis van 
veertien dagen, met verbeurdverklarinq van 
het inbesla.ggenomen wapen. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag va11 den Raadsheer 

Donner; 
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0. dat noch bij de aanteekening van het 
beroep noch daarna door of vanwege requirant 
een middel tot cassatie is voorgesteld; 

0. echter ambtshalve: 
dat bij het bevestigde vonnis van den Kan

tonrechter overeenkomstig het primair telaste
,;elegde, met qua! ificatie en strafoplegging als 
voormeld, is bewezen verklaard, dat requirant 
den 25sten September 1934 des namiddags 
riirca 8 uur te Maastricht, ter plaatse genaamd 
.,St. Pietersberg", een cylinderrevolver gela
den met vijf scherpe patronen bij zich heeft 
Q'ehad; 

dat dit bewezen verklaarde echter de daar
aan gegeven qualificatie niet kan dragen; 

dat toch in die bewezenverklaring niet is 
vervat en daaruit evenmin noodzakelijk voort
vloeit, dat de "St. Pietersberg" is een open
bare weg of eenige voor het publiek toegan
kelijke plaats; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
rnorzoover betreft de bevestiging van de door 
den Kantonrechter aan het bewezen verklaarde 
gegeven qualificatie en van de door dezen op
gelegde straf; 

Rechtdoende ingevolge art. 105 R. 0.: 
Vernietigt het vonnis van het Kantongerecht 

te Maastricht op de voormelde punten; 
0. dat het bewezen verklaarde oplevert de 

strafbare feiten, zooals die hierna worden ge
qual ificeerd en waartegen is voorzien bij de 
artt. 3 en 12 der Vuurwapenwet 1919 ; 

Verstaat dat het bewezen verklaarde behoort 
Ie worden gequalificeerd als: 

1°. het voorhanden hebben van een vuur
wapen, 

2°. het voorhanden hebben van munitie; 
Veroordeelt requirant ter zake van het be

wezen verklaarde en gequalificeerde tot twee 
o-eldboeten elk van twaalf gulden vijftig cents, 
elk bij gebreke van betaling en verhaal te 
vervangen door zeven dagen hechtenis met 
verbeurdverklaring van het inbeslaggenomen 
wapen, zijnde deze straffen in overeenstem
ming met den aard en ernst der gepleegde 
feiten; 

Verwerpt het beroep voor al het overige. 
(N. J.) 

18 J-u11i 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 38.) 

De noodzaak om af te wijken van den 
regel, dat bij opheffing van eene betrek
king van onderwijzer na de gehuwde on
derwijzeres-niet kostwinster de laatst aan
·gestelde onderwijskracht het eerst voor 
a fvloeiïng in aanmerking komt, mag niet 
worden afgeleid uit de omstandigheid, dat 
appel! ant niet, en een I ater aangestelde 
onderwijzer wèl in het bezit der hoofd
akte is, nu appell ant ondanks het gemis 
dier akte zeer wel in staat geacht moet 
worden, het hoofd te vervangen. Evenmin 
kan het ontslag van appellant worden 
gerechtvaardigd door de omstandigheid, 
dat in verband met het handwerkonderwijs 
in ieder geval de beide onderwijzeressen 
moeten worden gehandhaafd, daar dit on
derwijs aan deze school, die door 57 meis
jes wordt bezocht, behoorlijk door één 
onderwijzeres kan geschieden. 

Wij WlLHEL~IINA, CIIZ.: 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
H. Mulder te Urnterp, gemeente Opsterland, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Fries
land van 6 Februari 1935, waarbij het door 
hem bij dit college ingesteld beroep tegen het 
besluit van den rnad der gemeente Opsterland 
van 28 December 1934, waarbij hem met in
irang van 1 Januari 1935 ongevraagd eervol 
ontslag is verleend a ls onderwijzer aan de 
openbare lagere school te Ureterp, in die ge
meente, wegens opheffing van de betrekking 
van vijfde leerkracht aan die school met in
gang van dien datum, ongegrond is ve1·klaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor d~ 
Geschillen van Bestuur, gehoord. adv ies van 
29 Mei 1935, 11°. 236; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a . i. 
van 12 Juni 1935, n°. 7020, a{deeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Opstei·
land op 28 December 1934 besloten had aan 
H. Mulder met ingang van 1 Januari 1935, 
ongevraagd eervol ontslag te verleenen als 
onderwijzer aan de openbare I age re school te 
Ureterp, wegens opheffing der betrekking, 
deze in beroep is gegaan bij Ged. Staten van 
Friesland; 

dat bij zijn besluit van 6 Februari 1935, n°. 
100, le afdeeling B , dit college het beroep 
van H. Mulder ongegrnnd heeft verklaard. 
overwegende, dat blijkens de ingewonnen 
ambtsberichten wegens daling van het getal 
leerlingen de raad der gemeente Opsterland 
had besloten, met ingang van 1 J anuari 1935 
de betrekking van de vijfde leerkracht aan de 
voormelde school op te heffen; dat de wet 
geen regelen bevat, welke de raad bij de 
keuze, wie van het personeel voor ontslag in 
aanmerking komt, moet in acht nemen; dat 
weliswaar de door den adressant in zijn be
roepschrift eerst aangevoerde grond met name 
dat hij niet de leerkracht met het minst aan
tal dienstjaren is, juist is, doch uit de door het 
gemeentebestuur verstrekte inlichtingen blijkt, 
dat bij het verleenen van het ontslag i. c. het 
belang van het onderwijs aan de betrnkken 
school op den voorgrond is gesteld; dat im
mers op 31 December 1934 behalve het hoofd 
en den adressant aan de school één ongehuwde 
onderwijzer met hoofdakte en twee ongehuwde 
onderwijzeressen werkzaam waren; dat in ver
band met de omstandigheid, dat het hoofd der 
school dikwijls door ongesteldheid afwezig is, 
het naar het oordeel van den voormelde11 
raad van groot belang was, dat aan de onder
wijsinrichting een leerkracht met hoofdakte 
verbonden bleef; dat de adrnssant niet in het 
bezit van deze akte is; dat met het feit, dat 
de adressant gehuwd is, geen rekening is ge
houden, omdat hem op het tijdstip, dat het 
huwelijk werd voltrokken (1 ovember 1934) 
bekend kon zijn, dat 1 J anuar i 1935 een 
onderwijzer op wachtgeld ge teld moest wor
den; dat voorts aan ongeveer 63 meisjes hand
werkonderwijs wordt gegeven, waarom het ge
wenscht werd geoordeeld, de beide onderwij
zeressen te handhaven; dat derhalve niet is 
gebleken, dat bij het verleenen van het ont
slag willekeur heeft plaats gevonden of on
zuivere motieven hebben gegolden: 
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dat van dit besluit H. Mulder bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat de Lager 
Onderwijswet 1920 toelaat, dat een onderwijzer 
zonder hoofdakte aangewezen kan worden als 
waarnemend hoofd, als aan de school geen 
leerkracht met hoofdakte aanwezig is; dat, 
afgescheiden van de vraag, of het wel billijk 
is, dat zijn ontslag gemotiveerd wordt met het 
feit, dat zijn hoofd dikwijls ongesteld is, het
geen in het laatste jaar niet vaak voorkwam, 
hij toch zeker ook met zijn langdurige ervaring 
(hij zou 1 Maart 1935 5 jaar aan de school 
werkzaam zijn geweest) het hoofdschap tijde
lijk kan waarnemen, als dit noodig is, temeer, 
JJU de wet dat uitdrukkelijk toestaat; dat 
bovendien bij tijdelijke ;ifwezigheid een ver
vanger wordt aangewezen; dat n iets het ge
meentebestuur belet daarvoor een onderwijzer 
met hoofdakte te belasten, die dan als t ijde
lijk hoofd kan worden aangewezen; dat z. i. 
het h andwerkonderwijs door één onderwijzeres 
wel gegeven kan worden; dat echter niets het 
gemeentebestuur belet een helpster daarvoor 
aan te stellen, a ls door het voteeren van dat 
luttele bedrag voor een helpster voorkomen 
kan worden, dat een leerkracht met bijna 5 
dienstjaren ont lagen zou worden en een leer
kracht met 2 dienstjaren in functie blijft; dat 
hij in November 1934 wist, dat er een leer
kracht 1 Januari 1935 zou worden ontslagen, 
maar hij , aangezien hij niet de leerkracht was 
met het minst aantal dienstjaren, noch de 
laatstaangestelde, niet kon weten, dat hij zou 
worden ontslagen; dat een huwelijk op zijn 
leeftijd (hij is thans 26 jaar oud) toch zeker 
niet op te jongen leeftijd is gesloten; wes
halve hij verzoekt de beslissing van Ged. Sta
ten te willen vernietigen; 

0. d_at bij de opheffing van eene betrekking 
van onderwijzer aan eene school bij het ont
breken van eene bijzondere regeling, in het 
algemeen als regel behoort te gelden, dat na 
<le gehuwde onderwijzeres-niet kostwinster de 
laatst aan de school aangestelde onderwijs
kracht het eerst voor afvloeiing in aanmerking 
behoort te worden gebracht; 

dat het onderwijsbelang kan medebrengen, 
dat van dezen regel wordt afgeweken, doch 
dat in het onderwerpelijke geval geenszins is 
gebleken, dat dit belang die afwijking ~ebood; 

dat de noodzaak daartoe met name met mag 
worden afgeleid uit de omstandigheid, dat de 
appellant niet, en de later aangestelde onder
wijzer de Vries wel in het bezit van de hoofd
akte is; 

dat toch de wet ten aanzien van een school 
met vier of minder leerkrachten niet eischt 
dat een der onderwijzers in het bezit van deze 
akte is ; 

dat overigens uit het ambtsbericht van den 
bij deze zaak betrokken Inspecteur van het 
Lager Onderwijs blijkt, dat de appellant on
danks het gemis van de hoofdakte, zeer wel 
in staat geacht moet worden, het hoofd der 
school bij diens ontstentenis te vervangen; 

dat voorts het ontslag van den appellant 
niet kan worden gerechtvaardigd door te wij
zen op de omstandigheid, dat in verband met 
het handwerkonderwijs voor de meisjes in 
ieder geval de beide onderwijzeres en moeten 
worden gehandhaafd; 

dat immers. nog in het midden gelaten de 

vraag, of een dezer onderwijzeressen eerder 
dan de laatstaangestelde leerkracht, te ,veten 
de onderwijzer de Vries, voor ontslag in 'iian
merking behoort te komen, met den betrokken 
Hoofdinspecteur van het Lager-Onderwijs moet 
worden aangenomen, dat het handwerkonder
wijs aan deze school, welke thans door 5'ï 
meisjes wordt bezocht, behoorlijk door één 
onderwijzeres kan geschieden; 

dat mit dien ten aanzien van den apJ)()llaµt 
ten onrechte van den bovenbedoelden regel 
is afgeweken; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan ; 

met gegrondverklaring van het beroep het 
bestreden besluit van Geel. Staten van 6 Fe
bruari 1935, n°. 100, le afdeeling B , alsmede 
het desbetreffende besluit van den raad de,· 
gemeente Op terland van 28 December 1934 
te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs , Kunste·n en 
Wetenschappen is belast enz. 

20 J uni 193!i. CENTR. RAA~ 
ROEP. (Ambtenarenwet 1929 
lid j 0

• art. 58 4e lid.) 

(A. R) 

VAN. BE
art. 58 ' le 

Het beroep van klager, voor zoover ge
richt tegen het besluit van den gemeente
raad, waarbij o.m. het salaris van den 
secretaris der Commissie voor Bedrijven 
en Diensten (welk ambt door klager mede 
werd vervuld) nader werd vastgesteld 
(vermindering met ± 66 %), is niet-ont
vankelijk, a ls zij_nde gericht tegen _een 
algemeen verbindend voorschrift, ' daar 
deze regeling toch betreft den drage,· va11 
genoemd ambt, niet !dager persoonlijk. 

De Raad heeft voorts, besluitend~. ge~r 
gevolg te geven aan het advies vän het 
Scheidsgerecht voornoemd besluit te her
zien, niet een algemeen verb'indend vdor
schri ft geschonden, met name niet laalst-• 
genoemd besluit en heeft zich evenmi11 
daarbij schuldig gemaakt aan "détourne
ment de pouvoir". 

De Centrale Raad van Ber. mag niet 
oordeelen over de vraag, of t.o. v. een 
bepaalden ambtenaar de billijkheid wel is 
in acht genomen. 

Uitspraak in zake: 
J. P. Vis, wonende te Weesp, klager, in per

soon ter openbare terechtzitting verschenen. 
tegen: 

den Raad der gemeente Weesp, verweerder, 
vertegenwoordigd door den Burgemeester-; in 
persoon ter openbare terechtzitting verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde personen; 
Wat aangaat de fe i ten van het twistgeding: 
0 . dat de Raad der gemeente Weesp in zijn 

vergadering van 30 November 1934 heeft be
sloten de salarissen van het personeel dier ge
meente opnieuw vast te stellen en onder meer 

J het salaris van den Secretaris der Commissie 

1 
voor Bedrijven en Diensten aldaar met ingang 

1 

van ~ Januari 1935 heeft vastgesteld op f 100 
per Jaar ; 

' 0 . dat het Scheidsgerecht ingevolge· het 



20 J NI 1935 

Ambtenarem-eglement voor de gemeente Weesp 
- gezien een beroepschrift van J . P. Vis, ge
meente-secretaris te Weesp, tegen het besluit 
van dên Raad dier gemeente van 30 November 
1934, waarbij opnieuw is vastgesteld het sala
ris voor de functie van Secretaris der Com
missie voor Bedrijven en Diensten, welke func
t ie mede door appellant wordt waargenomen 
- bij uitspraak van 15 Februari 1935 het be
roep gegrond heeft verklaard, als zijn meening 
heeft uitgesproken, dat op het salaris van den 
Secretaris der Commissie voor Bedrijven en 
Diensten geen hoogere korting behoort te wor
den toegepast dan die, welke in het algemeen 
is toegepast op de bewldiging voor andere 
nevenbetrekkingen, namelijk van ± 41h %, en 
heeft geadviseerd aan den Raad der gemeente 
Weesp zijn besluit d.d. 30 November 1934, 
hiervoor bedoeld, dienovereenkomstig te her
zien; 

0. dat de Raad der gemeente Weesp in zijn 
vergadering van 15 Maart 1935 heeft besloten 
- van welk besluit aan klager op 16 Maart 
d.a.v. mededeeling is gedaan - geen gevolg 
te geven aan vorenbedoelde uitspraak; 

0. dat vervolgens klager bij dezen Raad een 
klaagschrift heeft ingediend, aldaar ingekomen 
15 April 1935, luidende als volgt: 

,.Aan den Centralen R aad van B eroep 
ingevolge de Ambtenarenwet te 

Utrecht . Tram 19. 

Geeft beleefd aan Uwen Raad te kennen J . 
P. Vis, Gemeentesecretaris te Weesp, zulks in 
zijne kwaliteit van Secretaris der Commissie 
der Bedrijven en Diensten in die gemeente; 

dat bij besluit van den R aad der gemeente 
Weesp dd. 30 November 1934 zijne jaarwedde 
als Secretaris der Commissie 'voor Bedrijven 
en Diensten in de gemeente Weesp is vermin
derd van f 300 tot f 100; 

dat deze verlaging van 66 % is toegepast 
voor deze nevenbetrekking, terwijl in het alge
meen op de salarissen van het gemeente-per
soneel en ook die van andere nevenbetrekkin
gen geen hoogere verlaging werd toegepast 
dan van ± 41h %; 

dat hij zich dus door die verlaging onbillijk 
getroffen gevoelt ; 

dat hij zich dan ook op 29 December 1934 
heeft gewend tot het Scheidsgerecht ingevolge 
het Ambtenarenreglement voor de gemeente 
Weesp, welk Scheidsgerecht op 15 Februari 
1935 uitspraak heêft gedaan, dat de toege
paste korting als onbillijk beschouwd moet 
worden en den Raad adviseerde geen hoogere 
korting toe te passen dan die, welke voor de 
overige salarissen in het algemeen was aange
nomen; 

dat de Raad der gemeente Weesp op 15 
Maart 1935 heeft besloten aan de uitspraak 
van het Scheidsgerecht geen gevolg te geven, 
van welk besluit hem bij brief van Burge
meester en Wethouders van Weesp, dd. 16 
Maart d.a.v. 0

• A 2/2, hierbij in afschrift 
overgelegd, mededeel ing is gedaan; 

dat ondergeteekenne zich door gemeld raads
beslui t van 30 Noven1ber 1934 derhalve recht
streeks in zijn belang getroffen acht en bij 
deze daarvan bij Uwen Raad wenscht in be
roep te komen ; 

• 

dat hij hie1·bij overlegt een afschrift van -zijn 
indertijd gedaan verzoek aan het Scheidsge
recht voor Ambtenaren en de daarop door dat 
Scheidsgerecht genomen beslissing; 

Redenen waarom hij Uwen Raad verzoekt 
het raadsbesluit van 30 November 1934, waar
bij zijne jaarwedde als Secretaris der Commis
sie voor Bedrijven en Diensten is verminderd 
van f 300 tot f 100, te willen vernietigen, 
hetzij geheel , hetzij gedeeltelijk in door Uwen 
Raad aan te geven zin. 

Weesp, 12 April 1935." 

In rechte : 
0. dat deze Raad wil aannemen, dat klager. 

die blijkens zijn klaagschrift in beroep wenscht 
te komen van het besluit van den Raad der 
gemeente Weesp d.d. 30 November 1934, heeft 
bedoeld tevens beroep in te stellen tegen het 
besluit van dien Raad d.d. 15 Maart 1935; 

0. dat dit besluit van 15 Maart 1935 is aan 
te merken als een besluit, bedoeld in art. 3, 
lid 2, sub b, der Ambtenarenwet 1929, immers' 
door een administratief orgaan is genomen, 
nadat een krachtens algemeen verbindende; 
regels optredende commissie, te weten het 
Scheidsge1·echt ingevolge het Ambtenarenregle
ment voor de gemeente Weesp, in de zaak een 
advies heeft gegeven, zoodat deze Raad, nu 
het klaagschrift tijdig is ingediend, bevoegd 
is van het beroep, voorzoover het geacht kan 
worden tegen dit besluit te zijn gericht, kennis 
te nemen en het te ontvangen; 

0. dat echter klagers beroep tegen het be
slui t van den Raad der gemeente Weesp van 
30 November 1934 n iet-ontvankelijk moet 
worden verklaard; 

0. toch dat bij laatstbedoeld besluit de sala
rissen en loonen van het gemeentepersoneel te 
Weesp zijn herzien en daarbij ook onder meer 
het salaris van den Secretaris der Commissie 
voor Bedrijven en Diensten, tevoren bedra
gende f 300 per jaar, met ingang van 1 J an. 
1935 nader is vastgesteld op f 100 per jaar; 

0. dat deze, op wettige wijze tot stand ge
komen, nadere salarisregeling niet anders is 
aan te merken dan a ls een algemeen verbin
dend voorschrift, waarbij mede het salaris van 
den Secretaris der Commissie voor Bedrijven 
en Diensten, derhalve van den drager van dat 
ambt en niet van klager persoonlijk, nader is 
vastgesteld; 

0. nu dat krachtens het bepaalde in art. 58. 
lid 4, der Ambtenarenwet 1929, niet-ontvan
kelijk is het beroep, in zooverre het gericht is 
tegen algemeen verbindende voorschriften; 

0. dat thans derhalve enkel valt te beslissen 
de vraag, of bovenbedoeld besluit van 15 
Maart 1935 op een der gronden, bedoeld in 
art. 58, lid 1, der Ambtenarenwet 1929 kan 
worden aangevochten; 

0. dat dit besluit niet gezegd kan worden 
feite lijk of rechtens met vorenbedoeld toepas
selijk algemeen verbindend voorschrift te strij
den, aangezien het immers juist volkomen in 
overeenstemming daarm<Jde is genomen ton 
opzichte van ki ager, die naast het ambt vau 
secretaris der gemeente tevens vorenvermelde 
functie vervulde, zijnde dezen Raad van het 
\:,estaan van eenig ander toepasse lijk algemeen 
verbindend voorschrift, waarmede het besluit 
van 15 Maart 1935 wu strijden, niet gebleken; 
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0. dat de Raad der gemeente Weesp bij het 
nemen van zijn besluit d.d. 15 Maart 1935 ook 
niet van zijn bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven, te we
ten om een betrokken ambtenaar niet een hoo
ger salaris toe te kennen, dan in de betrokken 
salarisregeling is vastgesteld; 

0. dat derhalve klagers beroep, voorzoove1· 
het geacht kan worden te zijn gericht tegen 
meerbedoeld besluit van 15 Maart 1935, onge
grond moet worden verklaard; 

0. dat deze Raad nog wil opmerken, dat 
voor de beslissing van het onderhavige geschil 
niet van belang is, of door de betrokken sala-
1·isi-egeling ten opzichte van een bepaalden 
ambtenaar de billijkheid niet zou zijn betracht, 
aangezien de Raad daarover niet mag oor
deel en; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart het beroep tegen het besluit van 

den Raad der gemeente Weesp, d.d. 30 Nov. 
1934, niet-ontvankelijk; 

Verklaart het beroep, voorwover het geacht 
kan worden te zijn gericht tegen het besluit 
van dien Raad, d.d. 15 Maart 1935, onge-
grond. (A. B.) 

21 Juni 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 103.} 

De strekking van art. 103 5e lid kan 
geen andere zijn, dan dat niet alleen, 
wanneer de vergoecling door den raad 
wordt vastgesteld, maar ook voor het ge
val, dat dit college op een aanvraag om 
vergoeding afwijzend beschikt, beroep op 
Ged. Staten openstaat. Nu het desbetref
fende raadsbesluit gedagteekend was op 
31 October, en het beroepschrift van het 
schoolbestuur aan Ged. Staten van Fries
land nog op 30 Novembe,· het postkantooe 
te Leeuwarden heeft bereikt, kan de ter
mijn van 30 vrije dagen, gegund in art. 
103 5e lid als in acht genomen worden 
beschouwd. 

Al kan het voorschrift van het le lid 
omtrent den termijn van inzending niet in 
die mate dwingend worden geacht, dat met 
buitengewone omstandigheden in het ge
hee l geen rekening zou mogen worden 
gehouden, wo kan daartoe toch niet wor
den ge·rekend de omstandigheid, dat, nadat 
het gemeentebestuur aan den penning
meester van het schoolbestuur eenig uitstel 
had verleend voor het indienen van model 
K . in verband met ziekte in diens familie. 
bij dezen penningmeester de meening had 
post gevat, dat de datum van inzending 
der aanvrage niet streng in achtgenomen 
behoefde te worden. 

Wij WILHELl\UNA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging voor lager onder
wijs op Gereformeerden grondslag, gevestigd 
te Pingjum, gemeente Wonseradeel , tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 20 
Februari 1935, N°. 127, 2e Afdeeling F., tot 
niet-ontvankelijkverklaring van den appellant 
in zijn beroep tegen het besluit van den raad 
der gemeente Wonseradeel van 31 October 

1934, houdende afwijzende beschikking op het 
verwek om toekenning ten behoeve van de 
bijzondere lagere school d ier Vereenig ing al 
daar, van de vergoeding, bedoeld in art. 101 
der Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 
1930; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Mei 1935, N°. 243; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a. i. , 
van 17 Juni 1935, N°. 7025, afdeeling Lage,· 
Onderwijs; 

0. dat Ged. Staten bij evenvermeld besluit 
het bestuur der Vereeniging voor lager on
derwijs op Gereformeerden grond lag te Ping
jum, niet-ontvankelijk hebben verklaard in 
zijn beroep tegen het besluit van den gemeen
teraad van Wonseradeel van 31 October 1934, 
waarbij afwijzend werd beschikt op de door 
het genoemde bestuur ingediende aanvrage om 
toekenning der vergoeding, bedoeld in art. 
101 der Lager Onderwijswet 1920 over het 
jaar 1930, daarbij overwegende, dat het door 
den appellant ingestelde beroep geacht moet 
worden op artikel 103, 5e lid, der wet te zijn 
gegrond en dus aan den genoemden termijn 
van indiening was gebonden; dat het beroep
schrift den 1 December 1934, dat is na het 
verstrijken van den met 1 November 1934 aan
gevangen termijn van 30 vrije dagen bij deze 
vergadering is ingekomen; dat de niet tijdige 
indiening het in behandeling nemen van het 
beroep in den weg staat; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat bij Ons besluit van 23 Januari 1933, N°. 
19, beslist is, dat een beroepschrift ook dan 
tijdig is ingekomen, indien het nog binnen 
den beroepstermijn is ontvangen ten postkan
tore van de gemeente, waar het college, waar
bij het beroep moet worden ingediend, is ge
vestigd; dat het beroepsch1·ift op 30 Novem
ber 1934 des voormiddags vóór 12 uur "per 
expresse" uit Pingjum aan Ged. Staten is 
toegezonden, zoodat het in ieder geval het 
postkantoor te Leeuwarden dienzel fden dag 
kan hebben bereikt; dat mitsdien de termijn 
van dertig vrije dagen, gegund bij a1-tikel 
103, lid 5, der Lager Onderwijswet 1920, a ls 
in acht genomen kan worden beschouwd; dat 
het schoolbestuur, indien thans in beroep op 
de hoofdzaak zou worden beslist, verwijst naar 
zijn bij Ged. Staten ingediend beroepschrift; 

0. in de eerste plaats, dat het gemeente
bestuur blijkens de stukken van meening is, 
dat in het onderhavige geval, nu door den 
raad geen besluit tot vaststelling van de ver
goeding is genomen, in verband met de be
paling van artikel 103, 5e lid, der Lager 
Onderwijswet 1920, geen beroep op Ged. Sta
ten heeft opengestaan, doch dat zulks niet 
juist is te achten; 

dat toch de strekking van de genoemde be
paling, al moge deze strekking in de woor
den minder juist tot uitdrukking komen, geen 
andere kan zijn, dan dat niet alleen, wan
neer de vergoeding door den raad wordt vast
gesteld, maar ook voor het geval, dat dit col
lege op een aanvrage tot vergoeding afwijzend 
beschikt, beroep op Ged. Staten openstaat; 

dat het immers niet wel is aan te nemen. 
dat wel beroep zou mogelijk zijn, indien het 

• 
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bedrag der vergoeding naar de meening . van 
het schoolbestuur te laag is, doch niet, indien 
dit bestuur zich in het geheel geen vergoeding 
ziet toegekend; 

0. voorts, dat op grond van de ter zake 
ontvangen ambtsberichten moet worden aan
genomen, dat, terwijl het desbetreffende be
sluit· van den raad der gemeente Wonseradeel 
gedagteekend was op 31 October 1934, het 
beroepschrift van den appellant, waarbij hij 
van dit raadsbesluit in beroep is gekomen 
bij Ged. _ Staten van Friesland, nog op 30 
November 1934 het postkantoor te Leeuwar
den heeft bereikt; 

dat onder deze omstandigheid de termijn 
van 30 vrije dagen, gegund l:iij art. 103, 5e 
lid , der Lager Onderwijswet 1920, als in acht 
genomen kan worden beschouwd, en Ged. Sta
ten mitsdien ten onrechte den appellant in 
het bij hun college ingestelde beroep niet
ontvankelijk hebben verklaard; 

0. ten slotte, ten aanzien van de hoofdzaak, 
dat weliswaar het voorschrift van artikel 103, 
le lid, der Lager Onderwijswet 1920, bepa
lende, dat de aanvrage om vergoeding inge
vólge artikel 101 over het afgeloopen jaar in 
de maand Januari heeft te geschieden, niet 
in die mate dwingend kan worden geacht, 
dat met buitengewone omstandigheden, waar
aan in een bijzonder geval de te late inzen
ding van de aanvrage te wijten is, in het ge
heel geen rekening zou mogen worden gehou
den,, doch dat naar Ons oordeel blijkens de 
stukken zoodan ige buitengewone omstandig
heden hier niet aanwezig zijn; 

<lat daartoe toch niet kan worden gerekend 
cle omstandigheid, dat, nadat het · gemeente
bestuur aan den penningmeester van het 
schoolbestuur eenig uitstel had verleend voor 
het indienen van model K in verband met 
ziekte in diens familie, bij dezen penning
meester de meening had post gevat, dat de 
datum van de inzending der hierbedoelde aan
vrage niet streng in acht genomen behoefde te 
worden, doch meer een maatregel is om de 
administratieve eenheid te bevorderen; 

dat ook overigens niet gebleken is, dat zich 
hier andere omstandigheden hebben voorge
daan, welke aanleiding zouden kunnen zijn 
om in het onderhavige geval over het feit van 
de te late inzending heen te stappen; 

dat er voor dit laatste te minder reden be
staat, nu, blijkens de stukken het schoolbe
stuur, nadat het gemeentebestuur op 25 Fe
bruari 1935, nog aan het inzenden van model 
K had herinnerd, niettemin eerst op 14 Maart 
daaraanvolgende daartoe is overgegaan; 

dat de raad der gemeente Wonseradeel mits
dien bij zijn besluit van 31 October 1934 te
l'echt O!') de aanvrage van den appellant om 
toekenning der vergoeding, bedoeld in artikel 
101 der Lager Onderwijswet 1920, over het 
jaar 1930 afwijzend heeft beschikt; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Friesland van 20 Fe
bruari 1935, N°. 127, 2e Afdeeling F., alsnog 
het door het bestuur der Vereeniging voor 
lager onderwijs op Gereformeerden grond
slag, te Pingjum, bij Ged. Staten ingestelde 
beroep tegen het hierbedoelde besluit van den 

L. 1935. 

raad der gemeente Wonseradeel van 31 Octo
ber 1934 ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen belast enz. 

(A.B.) 

21 Juni 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet art. 3.) 

Indien het woord, dat men als merk 
wenscht te bezigen, voor ieder duidelijk 
- gelijk ten deze - slechts een eigen
schap der waar, waarvoor het bestemd is, 
aangeeft, neemt de omstandigheid, dat dit 
woord tevoren niet of niet tot dat doel was 
gebruikt, niet weg, dat onderscheidend 
vermogen daaraan ontbreekt en het dus als 
merk niet kan worden gebezigd. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De N. V. Algemeene Confectiehandel van 

C. en A. Brenninkmeyer, gevestigd en kan
toor houdende te Amsterdam, (adv. Mr. Wes
terouen van Meeteren); 

dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage op 26 
April 1935 de beschikking heeft gegeven op 
het door requestrante aan genoemd Gerechts
hof ingediend verzoekschrift d.d. 9 Maart 
1935, waarvan hiernevens authentiek afschrift 
wordt overgelegd, zijnde bij genoemde uit
spraak bekrachtigd de beschikking, op 19 Fe
bruari 1935 door de Arr.-Rechtbank te 's-Gra
venhage gegèven op het aan die Rechtbank 
door requestrante ingediend verwekschrift, 
strekkende tot het bevelen van de nationale 
inschrijving van het ten requeste bedoelde 
handelsmerk; 

dat requestrante zich bij deze tegen 's Hofs 
bes! issing tijdig in cassatie voorziet, stellende 
a ls middel: 

S. en v. t. van artt. 3, 4, 9, 12 en 12bis der 
Merkenwet, ter toelichting van welk middel 
requestrante het navolgende aanvoert: 

Het Hof overweegt, dat ook een tot nu toe 
wein ig of niet gebruikt woord dusdanig kau 
zijn, dat een ieder die Nederlandsch verstaat 
en het voor het eerst ziet, terstond begrijpt 
dat daarmede wordt aangeduid de eigenschap 
of hoedanigheid van de waar, tot welk hau
dels- of fabrieksmerk het moet dienen; dat 
zulks ook het geval is ten aanzien van het 
woordmerk "kleinprijs", waaruit iedereen be
grijpt dat bedoeld is "goedkoop in prijs"; en 
<lat dusdanige woordmerken onderscheidend 
vermogen om in het Rijk in Europa of in de 
koloniën of bezittingen in andere werelddeelen 
als merk gebruikt te worden; missen. 

Die zienswijze, dewelke vervolgens het Hof 
lei"at tot bekrachtiging der in eersten aanleg 
gegeven beschikking, acht requestrante onjuist 
en strijd ig met de aangehaalde wetsvoorschrif
ten, in het bijzonder met art. 3 Merkenwet. 

Ook naar het oordeel van requestrante zal in 
het algemeen de enkele aanduiding eener 
eigenschap of hoedanigheid der waar geen 
aanspraak kunnen maken op bescherming als 
merk in den zin van evenbedoeld wetsvoor
schrift. Die opvatting vindt haar rechtvaar
diging in de omstandigheid, dat, ware het 
anders, het den betrokken fabrikant of han
delaar mogelijk wu zijn zich een uitsluitend 
recht op het bezigen van de benaming van die 

18 
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eigenschap of hoedanigheid te verschaffen. 
Vgl. Hof 's-Gravenhage 26 Mei 1924; cass. 

verw. H. R. 25 September 1924, Ind. Eig. 
XIV (1925) blz. 15 e.v. in zake merk Hole
proof Hosiery, (N. J. 1924, 1118, Red.); Mo
lengraaff, Handelsrecht I, 6e dr. blz. 105 ; 
Drucker, Kort begrip betreffende het recht 
van den industrieelen eigendom, blz. 67/8; 
Drucker, Kwaliteitsaanduidingen als merk, cij
fers en letters, in Bijblad bij De Ind . Eig., l e 
jg. (1933) blz. 13. 

Voor analoge overwegingen ten aanzien van 
onvatbaarheid van soortnamen voor merken
rechtelijke bescherming zie: H. R. 27 Sep
tember 1894, W . 6553; Polak, Handelsrecht 
I, 4e dr. blz. 174; Drucker, Kort begrip be
treffende het recht van den industrieelen 
eigendom, blz. 61/63. 

Het Hof ziet echter voorbij, dat evenbedoelde 
rntio (gevaar voor monopoliseering van tot het 
publiek domein behoorende benamingen) ont
breekt en derhalve voor ontzegging van onder
scheidend vermogen aan de aandui ding der 
eigenschap of hoedanigheid geen aanleiding 
bestaat, indien weliswaar het als merk in te 
schrijven woord iets omtrent de waar - in 
easu de lage prijs daarvan - aan het publiek 
kenbaar maakt, doch het dit daarbij doet in 
,.oodanigen origineelen vorm, dat door de er
kenning van exclusieve rechten op dien vorm 
niemand belet wordt soortgel ijke mededeelin
gen omtrent eigenschap of hoedanigheid van 
waren met de daarvoor in het Nederlandsch 
gangbare woorden te vertolken. 

Ten onrechte heeft derhalve het Hof op den 
enkelen grond; dat voor een ieder de aandui
ding van eigenschap of hoedanigheid van de 
waar terstond begrijpelijk is, aan het door 
i-equestrante ingezonden woordmerk " kl e in
prijs" onderscheidend vermogen ontzegd. 

Die conclusie ware eerst dan gerechtvaardigd 
geweest, indien zou zijn gebleken dat de term 
" kleinprijs" als aanduiding van de eigenschap 
(lage prijs der waar) reeds gebruikelijk was, 
hetgeen requestrante betwistte en ook ni_et door 
het Hof is vastgesteld. 

Redenen waarom requestrante den H. R. 
eerbiedig verzoekt op grond van voorschreven 
middel te vernjetigen de op 26 April 1935 
door het Gerechtshof te 's-Gravenhage gegeven 
beschikking waartegen het middel is ger icht, 
met zoodanige verdere voorz iening als de H. 
R. zal oirbaar achten. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

0. dat volgens art. 3 Merkenwet de handels
en fabrieksn1erken moeten dienen tot onder
scheiding van iemands fabrieks- of handels
waren van die van anderen en dus als zoo
danig niet dienstig zijn woorden , welke een 
e igenschap dei· waar aanduiden, omdat die 
geen onderscheidend vermogen hebben - al
dus ook 's Hoogen Raads arrest van 25 Sep
tember 1924 in zake het merk "Holeproof 
Hosiery" en voor soortnamen dat van 27 Sep
tember 1894 (W. 6553), beide in het verroek
schri ft genoemd; 

0 . dat het door verwekster verlangde 
woordmei·k "kleinprijs" nu wel niet een eigen
schap van de waar a ls zoodanig aanduidt, 
maar dan toch een eigenschap van de waar, 
,.ooals deze in den handel wordt gebracht, nl. 

dat zij goedkoop is, of - wil men liever -
een waardeeringsoordeel omtrent de waar, wo
als zij in den handel wordt gebracht, en dat 
ook van deze aanduiding geldt, dat zij onde1·
scheidend vermogen mist; 

0. dat nu wel in het verzoekschrift het mid
del hiermede wordt toegelicht, dat het Hof zou 
hebben voorbijgezien, dat het verlangde woord
merk een wo origineele vorm vertoont, dat 
door de erkenning van uitsluitende rechten op 
die vorm niemand wordt belet soortgelijke 
mededeelingen te doen omtrent de bedoelde 
eigenschap of hoedanigheid der waar, mits in 
(andere) daartoe dienstige Nederlandschl' 
woorden, waarbij verzoekster zich blijkbaar 
aansluit bij de leer van Drucker (Kort Begrip 
blz. 68), doch dat deze leer geen navolging 
verdient, omdat zij door hare halfslachtigheid 
juist doet uitkomen, dat aan een daaraan vol 
doend merk eigenlijk onderscheidend vermo
gen ontbreekt. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat het middel van cassatie, - hoewel 

11iet betwistende, dat een woord, hetwelk aan
geeft, dat de waar, welke het aanduidt, goed
koop is, in het algemeen voldoende onderschei
dend ,·e rmogen om als woordmerk te kunnen 
dienen, mist - meent dat desniettemin een 
roodanig woord slechts dan als merk kan wo1·
den gewraakt, indien het reeds vroeger tot 
aanduiding van die eigenschap werd gebezigd. 
hetgeen met het woord "kleinprijs", dat ü1 
geheel oorspronkelijken vorm die e igenschap 
aangeeft, niet het geval is; 

0. dat die stelling echter niet juist is, omdat 
indien het woord, dat men als merk wenscht te 
bezigen, voor ieder duidelijk - gelijk ten 
deze - slechts een eigenschap der waar, waa r
voor het bestemd is, aangeeft, de omstandig
heid, dat dit woord te voren niet of niet tot 
dat doel was gebruikt, niet wegneemt, dat 
onderscheidend vermogen daaraan ontbreekt 
en het dus a ls merk niet kan worden gebezigd : 

Verwerpt het beroep. 
(N. J. ) 

24 Jwii 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248.) 

Het financieele belang van eene snel 
groeiende en zich uitbreidende gemeente 
brengt mede, dat uitgaven voor verbete
ring van het wegennet, waarvan de aard 
aan gewoon onderhoud grenst, indien zij 
al niet uit ugewoon" worden gefinanc ierd. 
wo min mogelijk naar de toekomst worden 
verschoven. Terecht hebben dan ook Ged. 
Staten, al moge de nuttigheidsduur de,· 
werken zich over een langer tijd uitstrek
ken, eene verdeeling van de dekkingslas 
ten over niet meer dan drie jaren geëisoht. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld doo r 

den raad der gemeente Soest tegen het beslui t 
van Ged. Staten van Utrecht van 2 ûctobe r 
1934, n°. 3195/2504, 3e Afd., waarbij goed
keuring is onthouden aan het raadsbesluit van 
die gemeente van 12 September 1934, 4e Afd. 
n°. 21/351, tot wijziging der gemeentebegroo-

1 ting voor het dienstjaar 1934 ; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Mei 1935, n° . 204; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Juni 1935, n°. 
13671, Afd. B.B. ; 

0. dat het besluit van Ged. Staten steunt 
op de overweging, dat bij het voormelde be
sluit op hoofdstuk VI van den kapitaaldienst 
posten worden ingesteld voor verbetering van 
eenige wegen on weggedeelten tot een geza
menlijk bedrag van f 8420; dat de dekking 
van deze uitgaven, na vermindering met f 150, 
wegens bijdragen van derden in deze kosten, 
krachtens punt III van het bovengenoemde 
raadsbesluit, wordt verdeeld over de jaren 
l 934 tet en met 1938, in verband waarmede 
op hoofdstuk VI van de kapitaaldienst wordt 
geraamd als geldleening f 6616 en als bij
drage van den gewonen dienst van hoofdstuk 
VI f 1654, waartegenover op den gewonen 
dienst tot een gelijk bedrag een bijdrage aan 
den kapitaaldienst wordt uitgetrokken; dat 
dit besluit strekt ter vervanging van de inge
trokken raadsbesluiten van 23 Mei 1934, 4e 
Afd. , n°. 21/318, n°. 21/326 en n°. 21/327, 
waarbij dezelfde uitgaven aan de gemeente
begrooting voor 1934 werden toegevoegd en 
als dekking werd aangewezen eene in 10 jaar 
af te lossen geldleening; dat tegen die beslui
ttJn als bezwaar is aangevoerd, dat het groot
ste deel der onderhavige verbeteringswerken 
van dien aard is, dat het niet verantwoord is 
daarmede komende jaren te bezwaren, doch 
dat in de omstandigheid, dat een gedeelte der 
uitgaven van een ander karakter is, aanlei
ding kan worden gevonden om tee te staan, 
dat het totaal der kosten wordt verdeeld over 
de jaren 1934, 1935 en 1936 ; dat daarna, naar 
aanleiding van een nader vorstel van burge
meester en wethouders om den termijn van 
dekking te stellen op vijf jaar, is bericht, dat 
geen termen konden worden gevonden, om op 
het ingenomen standpunt terug te komen, 
doch dat het integendeel hun college, na ken
nisneming van het ontwerp van wet tet her
ziening van de wet tot regeling van de finan
cieele verhouding tusschen het Rijk en de 
gemeenten, bij aanneming waarvan de uitkee
r ing uit het gemeentefonds voor die gemeente 
belangrijk zal dalen, nog meer dan voorheen 
noodzakelijk voorkwam, dat behoedzaamheid 
werd betracht bij de bezwaring van komende 
jaren; dat de raad, hoewel kennis dragende 
van het gemotiveerde standpunt van hun col
lege, niettemin heeft besloten - zulks in af
wijking van het aan hem gedaan voorstel van 
burgemeester en wethouders - , om den ter
mijn van dekking te stellen op vijf jaar ; dat 
's raads besluit op de vorengenoemde gronden 
strijdt met het geldelijke belang der gemeente 
en mitsdien niet voor goedkeuring vatbaar is; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat de nuttigheidsduur der werken, waarvoor 
kredieten zijn verleend, zich over een tijdvak 
van ten minste tien jaren uitstrekt, hetgeen 
moge blijken uit het overgelegde bestek en 
voorwaarden, waarnaar de desbetreffende wer
ken door burgemeester en wethouders zijn aan
besteed, waarin o. m . is vermeld de constructie 
der aan te brengen verbeteringen; dat hij 
voorts opmerkt, dat bij aanneming van het 

door Ged. Staten bedoelde wetsontwerp de 
uitkeering uit het gemeentefonds aan de ge
meente Soest inderdaad zal worden vermin
derd; dat echter de uitgaven der gemeente 
niet alleen worden beheerscht door de mid
delen, die de gemeente uit het gemeentefonds 
ten goede komen, doch dat de gemeente ne
vens de gemelde inkomsten middelen kan ver
krijgen uit belastingheffing naar regelen bij 
de gemeentewet gesteld; dat de gemeente 
Soest tijdens het loopende dienstjaar en naar 
het voorkomt evenmin in volgende dienstjaren 
de grens aan de heffing der belastingen voor 
de gemeenten gesteld, zal bereiken; dat der
halve mag worden aangenomen, dat de ge
meente ook in de jaren 1937 en 1938 de mid
delen niet zullen ontbreken om eene uitgaaf 
van f 1654 per jaar te dekken; dat het door 
Ged. Staten aangevoerde bezwaar leidt tet de 
omstandigheid voortaan alle kapitaalsuitgaven 
te dekken in een aanmerkelijk korter tijdvak 
dan de nuttigheidsduur der voor de gedane 
uitgaven bekostigde werken bedraagt; dat ten 
gevolge daarvan beslist noodzakelijke kapi
taalswerken niet zullen kunnen worden onder
nomen, omdat dekking der kosten daarvan in 
een te beperkt aantal jaren moet plaats heb
ben, hetgeen voor de gemeentefinanciën te 
bezwarend is; dat als uitvloeisel daarvan min
der werkgelegenheid voor werkloozen zal ont
staan; dat derhalve op grond van het voren
staande de juistheid van de beslissing der 
Ged. Staten ten aanzien van het raadsbesluit 
van 12 September 1934, 4e afdeeling N° . 
21/351 kan worden ontkend; 

0. dat het financieele belang van eene snel 
groeiende en zich uitbreidende gemeente als 
Soest medebrengt, dat uitgaven, als de onder
werpelijke, voor werken tet verbetering van 
het plaatselijk wegennet, waarvan de aard 
aan gewoon onderhoud grenst, en die blijkens 
de stukken wo veelvuldig voorkomt, dat de 
uitgaven daarvoor als geregeld terugkeerende 
zjjn te beschouwen, indien zij al niet uit "ge
woon" worden gefinancierd, zoo min mogelijk 
naar de toekomst worden verschoven ; 

dat Ged. Staten daarom terecht, al moge de 
nuttigheidsduur der werken zich over een lan
ger tijd uitstrekken, eene verdeeling van de 
dekkingslasten over niet meer dan drie jaren 
hebben geëischt; 

dat eene dergelijke politiek te meer geboden 
is in de tegenwoord ige onzekere tijdsomstan
digheden; 

dat de gemeente Soest nu wel , volgens het 
beroepschrift, de grens van heffing van belas
tingen nog niet heeft bereikt, doch dat de 
speling, welke deze gemeente thans nog in 
haar belastingheffing heeft, voor haar van 
het grootste belang is, om de geleidelijk terug
loopende ontvangsten te kunnen opvangen; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Staten 
terecht aan het raadsbesluit hunne goedkeu
ring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 
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24 ./uni 1935. ARREST van den Hooger-. 
Raad. (Wet Openb. Vervoermiddel.en art. 
15.) 

Ten onrechte heeft de Rechth. de woor
den "openbaar middel tot vervoer van 
personen", in den zin van art. 15, Iid 1 
der Wet Openbare Vervoermiddelen, aldus 
opgevat, dat iedere voorwaarde of in acht 
te nemen vorm, welke m. b. t. de te ver
voeren personen wordt gesteld, steeds en 
7..onder meer is op te vatten als een voor
waarde of vorm, waarvan het vervoer 
wordt afhankelijk gesteld, en dus nimmer 
het karakter van openbaar middel van 
vervoer in den zin van art . 15 kan aan
tasten. 

Zoowel uit de uitdrukking "openbaar 
middel van vervoer" als uit den eisch, dat 
de r ij tuigen bestemd moeten zijn om de 
personen die zich daartoe aanmelden te 
vervoeren, valt af te leiden, dat de m. b. t . 
de te vervoeren personen gestelde voor
waarden of vormen, wil van een openbaar 
middel van vervoer sprake blijven, slechts 
zoodanige kunnen zijn, dat desondanks in 
werkelijkheid het vervoer openstaat voor 
ieder, die geacht kan worden te behooren 
tot het voor het bedoel de vervoer zich 
aanmeldende publiek. 

De Rechtb. had dus - afgezien van de 
vraag, of de voorwaarden ook inderdaad 
werden nageleefd - moeten nagaan of de 
hier gestel de voorwaarden al dan niet aan 
het bovenstaande beantwoordden. Door dit 
na te I aten heeft de Rechtb. niet op den 
grondslag der t.1.1. beraadslaagd en beslist. 

Op het beroep van J. B. M. B. te Zwanen
burg (Haarlemmermeer), requirant van cas
satie tegen een vonnis van de R<lchtbank te 
Haarlem van 4 April 1935, waarbij in hooge1· 
beroep, met vernietiging van een vonnis van 
het Kantongerecht te Haarlem van 7 J an. 
1935, requirant ter zake van: ,.een autobus
dienst in werking houden zonder vergunning 
als bedoeld bij de artt. 2 en 3 der Wet Open
bare Vervoermiddelen", met toepassing van 
de artt. 1, 2, 3, 12, 15 der Wet Openbare Ver
voermiddelen, 23, 91 Sr., is veroordeeld tot 
een geldboete van één gulden en een vervan
gende hechtenis van één dag ; (Gepleit door 
Mr. F. v. cl. Goot. ) 

Conclusie van den Adv. -Gen. Berger. 

Aan dezen requirant is bij inleidende dag
vaarding telastegelegd: ,,dat de rechtsper
soonlijkheid bezittende vereeniging ,Eigen 
Huis en Tuin", gevestigd te Zwanenburg (ge
meente Haarlemmermeer) , op 18 October 
jongstleden, des namiddags omstreeks 11.45 
uur, in de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, als onderneemster van een auto
busdienst van Zwanenburg (gemeente Haar
lemmermeer), via het Plein te Halfweg (ge
meente Haarlemmerliede en Spaarnwoude), 
naar Amsterdam, en omgekeerd, in wel ken 
dienst t.oen door M. Visser als bestuurder met 
een autobus - zijnde een openbaar middel tot 
vervoer van personen - over genoemd Plein 
werd gereden, genoemden dienst in werking 
heeft gehouden zonder vergunning als bedoeld 

in art. 2 eu 3 van de Wet Openbare Vervoer
middelen - zijnde verdachte bestuurslid van 
genoemde vereeniging" . . 

Bij vonni van den Kantonrechter te Ha!'l'· 
lem van 7 Januari 1935 werd requirant, op 
de gronden in dat vonnis vermeld, te dier zak\! 
veroordeeld in eene geldboete wegens de over
treding, ,,een autobusdienst in werking houden 
zonder vergunning als bedoeld bij de artt. 2 · 
en 3 van de Wet Openbare V ei·voermiddelen". 

Nadat de requirant en het Openbaar Mi
nisterie tegen dat vonnis hooger beroep had
den ingesteld, heeft de Arr. -Rechtbank te 
Haarlem bij haar voru1is van 4 April 1935 
vernietigd het gemelde vonnis van den Kan
tonrechter, doch, opnieuw rechtdoende, het 
tenlastegelegde bewezen achtende en het be
wezene strafbaar bevindende, den requirant te 
dier zake veroordeeld tot betaling van een 
geldboete ten bedrage van een gulden, deze 
boete bij gebreke van betaling en van verhaal 
te vervangen door hechteni voor den tijd van 
een dag. 

Requira nt, die zich tijdig tegen laatstgemeld 
vonnis heeft voorzien in cassatie, stelt bij 
schriftuur, door zijnen raadsman mondeling 
toegelicht, voor de navolgende middelen: 

,,S. en of v. t. van artt. 350, 351, 352, 358 , 
359, 415, 422, 423 en 425 Sv., zulks in ver
band met art. 91 Sr. en de artt . . 1, 2, 3, 12 
en 15 van de Wet Openbare Vervoermiddelen. 

1. doordat het beroepen vonn is ten onrechte 
overweegt, dat aan het middel tot vervoer 
niet wordt ontnomen het openbaar karakter 
door de aan het vel'Voer gestelde voorwaarden 
(nl. lid te zijn van de Vereeniging " Eigen 
Huis en Tuin" , en inwoner te zijn van Zwa
nenburg benevens lid van de vervoerafdeeling 
dier Vereeniging). 

Bij welke overweging en beslissing wordt 
uitgegaan van de in hare algemeenheid on, 
juiste stelling dat het lidmaatschap van eene 
vereeniging, gecombineerd nog wel met het 
inwonerschap eener buurtschap, het openbaar 
karakter niet vermag aan te tasten en bij wel
ke overweging wordt voorbijgezien, dat onve1·
schillig is voor den aard van het vervoer wel 
de voorwaarde of vorm die het publiek karak
ter van het vervoer wil bemantelen of ver
heimelijken, doch dat zulk karakter niet kan 
liggen in vervoer, afhankel ijk gesteld van een 
voorwaarde of vorm om het pnbliek, in den 
persoon van " de zich daartoe aanmeldenden", 
uit te slui ten; terwijl dan voorts is nagelaten 
te onderzoeken en te beslissen of in dit be
paalde geval de aa,·d van het lidmaatschap 
en van de vereeniging Ei gen Huis en Tuin en 
de eigenaardigheid van het imvonerschap van 
Zwanenburg zoodanig zijn, dat zij aan het 
vervoerm iddel al clan niet het openbaar ka
rakter ontnemen ; 

2. en doordat uit den inhoud van de in het 
vonnis opgenomen bewijsmiddelen nimmer kan 
voortvloeien dat de vereeniging, waarvan ver
dachte bestuurder is, in werking heeft gehou
den een autobusd ienst tot geregeld vel'Voer 
van de personen die zich daartoe aanmelden, 

immers de overweging dat het openbaar ka
rakter n iet ontnomen wordt doOl' het stellen 
van zekere voorwaarden, niet in de plaat~ 
kan treden van het bewijs van het bestaa11 
van dat openbaar karakter zei ve , terwijl di ( 
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laatste niet kan voortvloeien uit feiten, die 
wèl aantoonen da·t het onderhavige vervoer
middel is een motorrijtuig, dat duurzame ver
keersbelangen dient, doordien het is bestemd 
om geregeld langs een bepaalden weg per
sonen te vervoeren, doch welke feiten niets 
kimnen inhouden (noch als wodanig zijn ge
waardeerd) omtrent de vraag of deze personen 
zijn al dan niet "de personen" die zich tot dat 
vervoer aan mei den". 

Requirant en diens raadsman hebben voor 
de Rechtbank, evenals reeds voor het Kanton
gerecht, aangevoerd, dat er in dezen geen 
sprake wude zijn van een openbaar middel 
van vervoer, omdat met de bedoelde auto
hussen uitsluitend werden vervoerd de leden 
der Vereeniging "Eigen Huis en Tuin", die 
te Zwanenburg woonachtig zijn en zich als 
lid van de vervoerafdeeling dier Vereeniging 
hebben aangemeld en niet de personen, die 
zich tot vervoer aanmelden. De vraag, of er 
desniettegenstaande in dezen sprake is van een 
openbaar middel van vervoer, werd zoowel 
door den Kantonrechter, als door de Recht
bank op gelijken grond bevestigend beant
woord. De Kantonrechter nam immers slechts 
.,ten overvloede" in aanmerking, dat te zijner 
terechtzitting was gebleken, dat ook personen, 
niet te Zwanenburg woonachtig, in de autobus 
der vereeniging zijn aangetroffen, en meende, 
dat dit vervoer in strijd met het Reglement 
den onderhavigen autobusdienst bovendien tot 
een openbaar middel van vervoer stempelt. 
Volgens requirant wude deze door hem be
treurde afwijking van het Reglement hieraan 
te wijten zijn geweest, dat deze personen -
een tweetal - zich ten onrechte als inwoners 
van Zwanenburg hadden doen beschouwen, 
door het adres van een ander als het hunne 
op te geven en het hem, requirant, niet mogelijk 
is om van een ieder, die zich als lid van de 
ongeveer 3000 leden tellende vereeniging op
geeft, na te gaan, of hij inderdaad te Zwa
nenburg woonachtig is. 

Wat hiervan zij , de Rechtbank heeft in haar 
thans bestreden vonnis deze omstandigheid 
blijkbaar opzettelijk, teneinde eene princi
p iëele beslissing te kunnen geven, geheel te1· 
zijde gelaten en het openbaar karakter van 
het onderwerpelijk vervoermiddel als bewezen 
aangenomen op grond alleen van de feiten, 
dat slechts de leden van bedoelde vereeniging, 
die tevens inwoners van Zwanenburg zijn en 
tot de vervoerafdeeling dier vereeniging zijn 
toegetreden, werden vervoerd met de autobus
sen die van wege die vereeniging op vaste, bij 
dienstregeling bekend gemaakte, tijden van 
Zwanenburg naar Amsterdam en omgekeerd 
rijden. Na deze bewezenverklaring overweegt 
de Rechtbank vervolgens met betrekking tot 
het bov:engeme lde verweer van verdachte en 
diens raadsman, dat dit moet worden verwor
pen, ,,daar ingevolge art. 15 der Wet Open
bare Vervoermiddelen onder openbare mid
delen tot vervoer van personen worden ver
staan de rijtuigen, bestemd om geregeld langs 
een bepaalden weg de personen, die zich daar
toe aanmelden, te vervoeren, ,,onverschillig of 
het vervoer al dan niet van eenige voorwaarde 
of van de. inachtneming van eenigen vorm 
afhankelijk is gesteld" en hier alle personen, 
die zich daartoe aanmelden, geregeld langs 

een bepaalden weg worden vervoerd, indien 
zij slechts voldoen aan de voorwaarden lid te 
zijn van voormelde Vereeniging en inwoner 
van Zwanenburg, benevens lid van de ver
voerafdeeling dier Vereeniging, door welke 
voorwaarden echter, zooals uit voormeld wets
artikel blijkt, aan het vervoermiddel niet het 
openbaar karakter wordt ontnomen". 

Tegen de a lgemeenheid van deze stelling, 
van welke de Rechtbank dus kennelijk ook bij 
de bewezenverklaring van het telastegelegde 
is uitgegaan, wordt m. i. terecht bezwaar ge
maakt, aangezien de woorden van gemeld 
art. 15 "onverschill ig enz." hier blijkbaar zóó 
worden opgevat, dat geene enkele voorwaarde 
en geen enkele vorm, waarvan het vervoer 
afhankelijk is gesteld, zoude kunnen mede
brengen, dat aan eenen autobusdienst de be
stemming tot vervoer voor de personen, die 
zich daartoe aanmelden, moet worden ont
zegd. Ware deze opvatting juist, dan zouden 
de bedoelde woorden, naar het mij voorkomt, 
ten eenmale overbodig zijn, vermits elk middel 
tot vervoer immers uiteraard alleen vervoert 
personen, die zich daartoe aanmelden. Onder 
,,de personen, die zich daartoe aanmelden" 
zull en dus hier wel moeten worden verstaan 
alle personen uit het publiek, die zich daartoe 
aanmelden en niet personen, wier vervoer met 
bepaalde middelen slechts plaats vindt onder 
zoodanige voorwaarden of met inachtneming 
van zoodanige vormen, dat vervoer van " de 
personen, die zich daartoe aanmelden", in den 
zin van "het publiek" daardoor onverbiddelijk 
uitgesloten is te achten. 

M. i. had derhalve in dezen, wilde veroor
deeling volgen, moeten zijn beslist, dat hier 
van zoodanige voorwaarde en/of vorm geen 
sprake was, doch dat de hier gestelde voor
waarde of vorm slechts diende ter bemanteling 
van een, in werkelijkheid ten publieken dien
ste staand, vervoer. Aangezien de Rechtbank 
dit - daargelaten, of de uit de bewijsmid
delen gebleken omstandigheden daartoe vol
doende zouden zijn geweest - kennelijk niet 
heeft uitgemaakt, voldoet het bestreden von
nis, naar het mij voorkomt, niet aan den, op 
straffe van nietigheid gestelden eisch, dat de 
beslissing, dat het feit door den verdachte is 

• begaan, steunt op daartoe redengevende feiten 
of omstandigheden, als wodanig in het vonnis 
aangewezen, weshalve ik meen te moeten con
cl udeeren tot vernietiging van het bestreden 
vonnis en tot verwijzing der zaak naar het 
Gerechtshof te Amsterdam, teneinde op het 
bestaande hooger beroep opnieuw te worden 
berecht en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner· 
Gelet ' op het middel van cassatie, nan1ens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
requi1·ant overeenkomstig de dagvaarding, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, is 
bewezen verklaard: (zie conclusie); 

dat de Rechtbank daarbij nog heeft oYer
wogen : 

dat verdachte en zijn raadsman weliswaar 
hebben aangevoerd, dat hier geen sprake is 
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yan een openbaar middel van 1·ervo01·, omdat 
met de autobussen uitsluitend worden vervoerd 
de leden der Vereeniging Eigen Huis en 
Tuin, die te Zwanenburg woonachtig zijn en 
zich als lid der vervoerafdeeling dier Ver
eeniging hebben aangemeld en niet de per
sonen die zich tot vervoer aanmelden, doch 
d it verweer moet worden verworpen, daar in
gevolge art. 15 der Wet Openbare Vervoer
middelen onder openbare middelen tot ver
voer van personen worden verstaan de rijtui
gen, bestemd om geregeld langs een bepaal
den weg de personen die zich daartoe aan
melden te vervoeren, ,,onverschillig of het 
vervoer al dan niet van eenige voorwaarde of 
van de inachtneming van eenigen vorm af
hankelijk is gesteld" en hier alle personen, 
die zich daartoe aanmelden, geregeld l angs 
een bepaalden weg worden vervoerd, indien 
zij slechts voldoen aan de voo1·waarden lid te 
zijn van voormelde Vereeniging en inwoner 
van Zwanenburg benevens I id van de vervoer
a fdeeling dier Vereeniging, door welke voor
waarden echter, woals uit voormeld wetsarti 
kel blijkt, aan het vervoermiddel niet het 
openbaar ka1·akter wordt ontnomen; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat de Rechtbank kennelijk de woorden 
,,openbaar middel tot vervoer van personen", 
die in de dagvaarding worden gebezigd en 
zulks klaarblijkelijk in den zin van art. 15, 
eerste lid, van de Wet Openbare Vervoer
middelen, aldus opvat, dat iedere voorwaarde 
of in acht te nemen vorm, welke met betrek
king tot de te vervoeren personen wordt ge
steld, steeds en ronder meer is op te vatten 
als een voorwaarde of vorm, waarvan het ver
voer wordt afhankelijk gesteld, en dus nimmer 
het karakter van openbaar middel van vervoer 
in den zin van art. 15 voornoemd kan aan
tasten; 

dat dit echter is onjuist; 
dat toch wowel uit de uitdrukking "open

baar middel van vervoer" als uit den eisch, 
dat de rijtuigen bestemd moeten zijn om de 
personen die zich daartoe aanmelden te ver
voeren, valt af te leiden, dat met betrekking 
tot de te vervoeren personen gestel de voor
waarden of vormen, wil van een openbaar 
middel van vervoer sprake blijven, slechts 
wodanige kunnen zijn, dat desondanks in wer
kelijkheid het vervoer openstaat voor ieder, 
die geacht kan worden te behooren tot het 
voor het bedoelde vervoer zich aanmeldende 
publiek; 
· dat dus de Rechtbank - afgezien eventueel 
van de verdere vraag, of de voorwaarden ook 
inderdaad werden gehandhaafd - had moeten 
nagaan, of de hier gestelde voorwaarden al 
clan niet aan het bovenstaande beantwoord
den; 

dat door dit na te laten de Rechtbank niet 
op den grondslag der te lastlegging heeft be
raadslaagd en beslist, waarmede is geschon
den art. 350, 358, 359 jis. 425 en 415 Sv.; 

dat derhalve het vonnis niet in stand kan 
hlijven; 

Vernietigt het besti·eden vonnis; 
R echtdoende ingevolge art. 106 der Wet 

J~. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam om op het bestaande hooger be
roep opnieuw te worden berecht en afgedaan. 

( . J . ) 

24 J uni 1935. ARREST van den Hoogcn 
Raad. (Winkelsluitingswet art. 8; Sv. art. 
433.) 

Nu gereq. niet zijnerzijds in cassatie is 
gegaan, kan op de ook door hem inge
diende schri[tuut geen acht worden ge
slagen. 

Het gewone spraakgebruik geeft aa11 
wat onder "geringe eetwaren" in art. 8, 
lid 2 Winkelsluitingswet is te verstaan . 
De uitzonderlijke beteekenis van "eet
waren, welke niet behooren tot de belang-
1·ijke volksvoedingsm iddelen", hebben die 
woorden niet. De Rechtb. kon het verkoo
pen van drie haringen onder den verkoop 
van geringe eetwaren begrepen achten. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de 
Rechtbank te Amsterdam, l'Bquirant van cas
satie tegen een vonnis dier Rechtbank van 
den 19 Maart 1935, gewezen tegen M. B. , 
koopman, wonende te Hilversum, waarbij in 
hooger beroep een in deze zaak door het Kan
tongerecht te Hilversum op 2ll Aug. 1934 ge
wezen vonnis is bevestigd, voor zoover daarbij 
bewezen is verklaard, hetgeen bij dagvaarding 
aan gerequireerde telaste is gelegd, doch ver
nietigd voor zoover gerequireerde daarbij straf
baar is geacht wegens het bewezen verklaarde 
en hem daarvoor straf is opgelegd, hebbende de 
R echtbank hem te dier zake niet strafbaar 
verklaard en van alle rechtsvervolging ont
slagen. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Berger. 

Gerequireerde die te Hilversum op Zondag 
1 Juli 1934 aan den voor het openbaar ver
keer openstaanden weg, de Stationsstraat, op 
het terras van een aan dien weg gelegen per
ceel, vanaf een aldaar geplaatste driewielige 
bakfiets aan een persoon drie haringen heeft 
verkocht, werd te dier zake door den Kanton
rechter aldaar, met toepassing van de artt. 8, 
10, 11 en 14 der Winkelsluitingswet 1930 S. 
460, wegens " op Zondag aan een voor het 
openbaar verkeer openstaanden landweg ver
koopen" veroordeeld in eene geldboete van 
vijftig cent, subsidiair een dag hechtenis. De 
Kantonrechter meende, dat het - volgens het 
als bewijsmiddel gebezigde proces-verbaal om
streeks 5 uur des namiddags plaats gehad heb
bende - verkoopen van drie haringen, die 
door den kooper werden medegenomen, niet 
valt onder het verkoopen van "geringe eet
waren". De Amsterdamsche Rechtbank was 
hieromtrent van ander gevoelen en ontsloeg 
den verdachte, thans gerequireerde, die ver
gunning had gekregen voor het verkoopen va11 
geringe eetwaren, van alle rechtsvervolging. 
Door deze beslissing acht de Heer requirant 
geschonden, al thans verkeerd toegepast, de 
artt. 8 en 11 (bedoeld zal zijn : 10) van voor
noemde wet, omdat hier z. i. geen sprake is 
van het verkoopen van geringe eetwaren. Hoe
wel van "geringe eetwaren" eene nauwkeurige 
omschrijving bezwaarlijk is te geven en deze 
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door den wetgever ook niet is geregeld, meent 
de Heer rnquirant, dat het verkoopen van 3 
harin~en woals verdachte deed, is het verkoo
pen van visch . ,,Zouden nu" - zoo vraagt de 
schriftuur -, vischwaren, evenals bijvoorbeeld 
vleeschwaren geringe eetwaren zijn?" en het 
antwoord van den H eer requirant luidt : ,,In
tegendeel èn visch èn vleesch zijn belangrijke 
voedingsmiddelen, vormen het volksvoedsel bij 
uitnemendheid, zijn dus geenszins geringe eet
waren." 

Namens den gernqui reerde is door Jhr . Mr. 
G. W . van der Does, advocaat te 's-Graven
hage, als daartoe bij bijzondere volmacht 
schriftelijk gemachtigde, eene schriftuur inge
diend, waarin de opvatting van den H eer re
quirant uitvoerig wordt bestreden. Nu de ge
l'equireerde niet zijnerzijds in cassatie is geko
men, zal de H. R. op dit stuk echter geen acht 
mogen slaan (H. R. 20 Oct. 1931 W . 12240, 
- T• J, 1931, 31). 

Het begrip "geringe eetwaren" komt ook 
voor in art. 2 der Zondagswet van 1815. E ene 
eenigszins nauwkeurige omschrijving daarvan 
is. zooals de Minister bij de behandeling van 
art. 8 der Winkelsluitingswet verklaarde (M. 
v. A. bi. 13), bezwaarlijk te geven. In verband 
met de bedoeling der uitzondering zal hier 
m. i. gedacht moeten worden aan die eetwaren, 
welke aan het 's Zondags uitgaande publiek 
door venters in geringe hoeveelheid plegen te 
worden aangeboden, zooals koekjes, fruit, cho
coladereepen enz. D at visch als zoodanig hier
ya,1 zoude moeten worden uitgesloten op den 
door den. Heer requirant aangegeven grond , 
schijnt mij niet aannemelijk. Bij de beraad
slagingen in de 2e Kamer der Staten-Generaal 
over het tweede lid van art. 8 der Winkelslui 
tingswet werd de haringventer, die vooral in 
de hoofdstad op Zondagavonden met zijn ha
ring- en zuursta lletje populair is, bij herha
ling als voorbeeld genoemd (zie de redevoe
ringen der heeren van den Bergh en Oud 
Handel. bi. 1710 en 1 711). Het is dan ook 
niet · te verwonderen, dat de Amsterdamsche 
Rechtbank ten aanzien van ons nationale zee
banket een milder standpunt innam, dan de 
Hilversumsche Kantonrechter. 

Blijkens de Memorie van Antwoord (Bijl. 
Hand . 1928/29 - 76, N°. 2 bi. 13) was de 
::'liinister, d ie het ontwerp Winkelslui t ingswet 
voorstelde, van oordeel , dat de billijkheid 
eischt , dat, waar winkels, welke kleine con
sumptie-artikelen als hierbedoeld verkoopen, 
een gedeelte van den Zondag zullen mogen 
open zijn, aan de venters de verkoopgelegen
heid op dien dag niet onthouden wordt. Onder 
de winkels, welke een gedeelte van den Zon
dag open mogen zijn vallen visch- en fruit
winkels, en winkels, waar uitsluitend of in 
hoofdzaak brood, banket, suikerwerk en cho
colade wordt verkocht. Ik meen dat daarom 
ook uit voormelde uitl ati ng der M. v. A. 
wude kunnen worden afgele id , dat de kleine 
artikelen, welke ook in zoodanige winkels wor
den ve1·kocht, dus ook kleine vischwaren, onde1· 
het begrip "geringe eetwaren'' mogen worden 
gebracht, en dat in elk geval de wet niet w01·dt 
srescbonden, door ook haring als geringe eet
waar aan te merken. 

Wel bestaat m. i. de mogel ijkheid , dat een 
at·ti'kel , dat op zich zelf als geringe eetwaar 

kan worden beschouwd, door den venter in 
dusdanige hoeveelheid en op zoodanige wijze 
aan den man wordt gebrnuht, dat niet meer 
van venten van geringEY eetwaar kan worden 
gesproken, maar dat zulks in dezen het geval 
zoude zijn, kan, naar het mij voorkomt, niet 
worden afgeleid uit het feit, dat gerequireerde 
aan één persoon drie haringen verkocht, noch 
uit de omstandigheid, dat die haringen niet 
ter plaatse werden genuttigd, doch door den 
kooper we1·den medegenomen, welke laatste 
immers doorgaans, vooral bij andere geringe 
eetwaar, als vruchten, chocola de-reepen en 
dgl., zal geschieden. Ik ben derhalve van oor
deel, dat de R echtbank in dezen eene zuiver 
feitelijke beslissing heeft gegeven , waardoor 
de aangehaalde wetsartikelen niet kunnen zijn 
geschonden, zoodat ik concludeer tot verwar 
ping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag .van den R aadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requi rant voorgesteld bij schriftuur, luidende : 
S ., althans v. t . van de artt. 8 en 11 van de 

Winkelsluitingswet S. 1930 n°. 460, doordat 
genoemde Rechtbank besliste, dat verdachte 
ter zake van het bewezenverklaarde fe it niA• 
strafbaar is, daar in het onderhavige geva 1 
sprake is van het verkoopen van geringe eet
waren, waa1·voor verdachte vergunning had 
gekregen en verdachte ontsloeg van alle rechts
vervolging en dus nagelaten. heeft gemelde 
,·erdàchte te veroordeel en; 

0. dat gerequireerde ook eene schriftuur 
heeft ingediend, m aar dat de H. R. op dit stuk 
geen acht mag slaan, nu gerequireerde niet 
zijnerzijds in cassatie is gekomen ; 

0 . dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
van het K antongerech t bewezen is verklaard 
het aan gerequireerde bij dagvaarding telaste
gelegde, luidende: dat hij te Hilversum op 
Zondag 1 Juli 1934 aan den voor het openbaar 
verkeer openstaanden weg de Stationsstraat, 
op het terras van een aan dien weg gelegen 
perceel , vanaf een aldaar geplaatste driewie
l ige bakfiets aan een persoon drie haringen 
heeft verkocht; 

W at h et 1r1,iddel betreft : 
0. dat dit blijkens de toelichting bel'Ust op 

de stelling, dat onder de woorden "geringe 
eetwaren" in het tweede lid van art. 8 van 
de Winkelsluit ingswet S. 1930, n ° . 460 zijn te 
verstaan eetwaren, welke niet behooren tot de 
belangrijke volksvoed ingsmiddelen ; 

0. dat deze stelling in de woorden van be
doeld artikel geen steun vindt; 

0 . dat de wetgever zich van een omschrij
ving van het begrip "geringe eetwaren" heeft 
onthouden, zoodat het gewone spraakgebruik 
aangeeft, wat daaronder is te verstaan, en het 
woord "gering", ook als het gebruikt wordt 
in verband met "eetwaren", niet die uitzon
derlijke beteekenis heeft, welke requirant daar
aan toekent; 

0. dat ook de strekking van art. 8, 2de lid , 
niet noopt tot het aanvaarden van requirant's 
opvatting; 

0. dat dus de R echtbank, het verkoopen van 
drie haringen onder den verkoop van geringe 
eetwaren begrepen achtend, art. 8, 2de lid , 
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niet heeft geschonden of verkeerd toegepast; 
0 . dat dus het middel niet tot cassatie kan 

leiden; 
Verwerpt het beroep. (N. J .) 

24 .Juni 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Verord. op de Straatpolitie van 
Arnhem art. 46.) 

Er was geen reden om de bedoelde rood 
met zwart geschilderde borden, waarop 
met witte letters geschilderd stond "Natio
naal Socialistische Beweging, algemeen 
leider Ir. A. A. Mussert" en "N.S.B." van 
het begrip "reclame" in art. 46 van de 
Verordening op de Straatpoli tie te Arn
hem ui t te sluiten. Nu dit artikel zelf niet 
onderscheidt en de bepaling kennelijk be
doel t het uiterlijk van het stadsbeeld te 
verzorgen of te beschermen, bestaat er 
geen goede grond om het begrip " reclame" 
hier te beperken tot de engere beteek'enis 
van publieke aanprijzing van koop- of 
handelswaren. 

Op de door haar daarvoor aangevoerde 
feiten, kon de R echtb. req. m. b. t. het 
onderhavige feit als gebruiker van het be
trokken pand [aan welks balcon req. de 
borden h ad opgehangen] beschouwen. 

Op gmnd van de verklaring van req. 
zelf omtrent het hem door B . en W. van 
Arnhem weigeren van de door hem ge
vraagde vergunning heeft de Rechtb. kun
nen bewezen verklaren, dat B. en W. van 
Arnhem oordeelen, welk oordeel in hun 
besluit van 29 Aug. 1934 was neergelegd , 
dat de hier bedoelde reclame uit een oog
punt van welstand, hetzij op zichzelf, hetzij 
in verband met de omgeving niet toelaat
baar was, al hebben B. en W. dat oordeel 
niet in diezelfde bewoordingen aan req. 
medegedeeld. 

Op het beroep van Ph. H. v. d . M. te Arn
hem, requirant van cassatie tegen een te zijnen 
Jaste gewezen vonnis van de Arr. -Rechtbank 
te Arnhem van 19 Maart 1935, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een door 
het Kantongerecht a ldaar op 12 December 
1934 gedane uitspraak, requirant, ter zake 
van "het (lees: te Arnhem) als eigenaar of 
gebruiker van eenig onroerend goed binnen 
de bebouwde kom der gemeente op een van 
den openbaren weg zichtbare plaats op of aan 
het 01u·oerend goed eenige reclame hebben, 
welke naar het oordeel van B. en W. uit een 
oogpunt van welstand hetzij op zich zelf, hetzij 
in verband met de omgeving niet toelaatbaar 
is", met aanhaling van de artt. 46, 71 der 
Verordening op de straatpolitie in de ge
meente Arnhem, 23 Sr., is veroordeeld tot 
eene geldboete van vijf en twintig gulden en 
vijf en tw inti g dagen vervangende hechtenis; 
(Gepleit door Mr. J. P. v. Vessem). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger . 

Art. 46 der Verordening op de Straatpolitie 
in de gemeente Arnhem luidt: ,,Het is den 
eigenaar of gebruiker van eenig onroerend 
goed binnen de bebouwde kom der gemeente 
Yerboden op een van den openbaren weg zicht-

ba re pi aats op of aan het onroerend goed 
eenige reclame aan te brengen of te · hebben. 
welke naar het oordeel van Burgemeester· en 
Wethouders uit een oogpunt van welstand. 
hetzij op zich zelf, hetzij in verband met de 
omgeving niet toelaatbaar is" . · 

Anders, dan de Kantonrechter ter plaatse, 
oordeelde de Arr.-Rechtbank te Arnhem den 
rnqnirant overeenkomstig gemelde bepaling
strafbaar in verband met het te zijnen laste 
bewezenverklaarde : ,,dat hij op 21 September 
1934, des namiddags ongeveer 3½ uur, bim,en 
de bebouwde kom der gemeente Arnhem, als 
gebru iker van een langs de P arkstraat 11°. 13 
aldaar gelegen pand, aan de voorzijde van het 
balconhek daarvan, - zijnde eene van ge
noemden openbaren weg af zichtbare plaats 
aan genoemd pand -, heeft gehad eenige 
reclame, nl. een rood en zwart geschilderd 

' · bord, groot 4.50 bij 0.90 meter, waarop met 
witte letters geschilderd stond "Nationaàl 
Socialistische Beweging, algemeen leider Ir. 
A . A . Mussert" , terwijl zich aan iedere zijde 
van dit bord nog een rood en zwart geschil 
derd bord bevond, ieder groot 1 bij 0.90 meter , 
waarop in zeer groot formaat in het wit de 
letters " N.S.B." voorkwamen, welke reclame 
naar het oordeel van B. en W. der gemeente 
Arnhem uit een oogpunt van welstand, hetzij 
op zich zelf, hetzij in verband met de om
geving niet toelaatbaar was, hebbende immel',; 
B. en W. van genoemde gemeente bij hun 
besluit van 29 Augustus 1934, n°. 6249, over
wogen, dat naar het oordeel der Schoonheids
commissie, met welk oordeel B. en W. zich 
konden vereenigen, bovenomschreven borden 
wel zeer groot en opdringerig van kleur moes
ten worden genoemd, en onder II besloten : 
aan adressant, in casu verdachte, mede te dee
l en1 dat de reeds aangebrachte borden binnen 
8 aagen na dagteekening van bovenbedoeld 
besluit verwijderd moesten zijn. Een afschrift 
van bedoeld beslui t is door verdachte ontvan
gen op of omstreeks 2 September 1934.". 

Tegen het vonnis van genoemde Rechtbank 
heeft de geëerde raadsman van den requirant 
bij pleidooi voorgedragen en toegelicht dri e 
middelen van cassatie, luidende: 

1 °. ,,S., althans v. t . van art. 46 der ,·e ,·
ordening op de Straatpolitie in de gemeente 
Arnhem, doordat is aangenomen , dat naam 
borden als in de dagvaarding omschreven 
zouden vallen onder het begrip " reclame" als 
bedoeld in genoemd artikel"; 

2°. ,,S. , a lthans v. t. van art. 46 der \'0r
ordening op de Straatpolitie in de gemeente 
Arnhem, doordat de Rechtbank heeft aangeè 
nomen, dat degeen, die eenige kamers van 
een onroerend goed in onderhuur heeft en di e 
geen beschikkingsrecht over den gevel ntn 
het pand heeft, als gebruiker van dat onroe
rend goed in den zin van genoemd artike l zou 
zijn te beschouwen"; 

3°,. ,,S. , althans v. t. van artt. 348, 350, 351 , 
352, 415, 422 en 425 Sv., doordat de Recht
bank heeft aangenomen, dat het in de dag, 
vaarding genoemde besluit. van B. en \V. der 
gemeente Arnhem van 29 Aug. 1934, n°. 6249. 
zou behelzen, dat naar het oordeel van B. en 
W . van Arnhem het aanbrengen tegen het 
balconhek van het perceel Parkstraat 13 van 
de in de overweg ing tot dat beslui t genot'mde 
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bol'den zou daarstellen het aanbrengen van 
eenige reclame, welke uit een oogpunt van 
welstand hetzij op zich zelf, hetzij in verband 
met de omgeving, niet toelaatbaar is, wodat 
dit deel der telastelegging ten onrechte als 
bewezen is aangenomen." 

Het eerste middel schijnt mij niet gegrond. 
Aangezien art. 46 der in dezen toegepaste 
verordening het daarbij gebezigde begrip 
.,eenige reclame" niet nader bepaalt, kon, 
dunkt mij, niets der Rechtbank beletten, om 
dit begrip, in verband met de klaarblijkelijke 
bedoeling cler bepaling om borden enz., waar
in de aandacht van het publiek op eenig arti
kel of eenig doel wordt gevestigd te onder
werpen aan voorschriften, die benadeeling van 
het stadsbeeld ter plaatse voorkomen, op te 
vatten in den meest 1·uimen zin, dien het 
spraakgebruik toelaat en waarbij, al wordt 
het woord ook veelvuldig in engeren zin ge
bezigd, zoodat daarin de bedoeling om stof
felijk voordeel te behalen ligt opgesloten, on
der "reclame" mag worden verstaan "alles, 
wat dient om de opmerkzaamheid van het 
publiek te trekken" (vg. v. Dale Groot Woor
denboek der Ned. Taal). Dat de bij dagvaar
ding bedoelde borden aan deze omschrijving 
voldoen, kan volgen uit de daarvan gegeven 
beschrijving, welke er immers op wij t, dat 
hier geen sprake is van een gewoon naam
bord, dienende om ten behoeve van belang
hebbenden aan . te wijzen, dat een bepaald 
persoon of een bepaalde inrichting in het per
ceel gevestigd is, maar veeleer van eene aan
kondiging, welke als wodanig indruk op het 
publiek in het algemeen beoogt te maken. 

Het tweede middel zal, naar het mij wil 
voorkomen, evenmin tot cassatie kunnen lei
den. Het mist, naar mijn gevoelen, feitelijken 
grondslag, aangezien uit de desbetreffende 
overweging van het bestreden vonnis blijkt, 
dat de Rechtbank . de aansprakelijkheid van 
l'equirant ten dezen als gebruiker van het per
ceel niet uitsluitend heeft aangenomen op 
grond, dat hij in huur had twee kamers van 
dat pand, doch mede op grond, dat die beide 
kamers toegang gaven tot het balcon, waar
aan de borden zijn bevestigd en dat requirant 
aan Burgemeester en Wethouders vergunning 
heeft gevraagd om die borden daar ter plaatse 
te mogen hebben, uit welk een en ander de 
Rechtbank, naar het mij voorkomt, kon en 
mocht afleiden, dat requirant, als gebruiker 
van dat balcon, zijnde het onroerend goed, 
waaraan de borden waren aangebracht, daar
over de beschikking had. 

Het derde middel is hiermede toegelicht, 
dat het bij dagvaarding bedoelde besluit van 
Burgemeester en Wethouders slechts inhield, 
dat naar het oordeel van de Schoonheidscom
missie, met welk oordeel B. en W. zich l,,_7.1n 
nen vereenigen, de in de telastelegging om
schreven borden wel zeer groot en opdringerig 
van klem waren, en dat hieruit niet zoude 
kunnen volgen, dat er ten dezen sprake was 
van "eenige reclame, welke naar het ool'deel 
van B. en W. uit een oogpunt van welstand, 
hetzij op zich zei f, hetzij in verband met de 
omgeving niet toelaatbaar is. Wanneer de 
Rechtbank, gelijk ik bij het eerste middel 
meende te mogen aannemen, gerechtigd was, 
om rle onderwerpelijke borden, of choon niet 

op stoffelijk winstbejag berekend, niettemi11 
aan te merken als "reclame" in den zin va11 
art. 46 der verordening, dan mocht zij m. i. 
uit het uitgesproken oordeel der Schoonheids
commissie, het\velk Burgemeester en Wethou
ders bij hun voormeld besluit door zich daal'
mede uitdrukkelij k te vereenigen tot het 
hunne maakten, dat de bewuste borden wel 
zeer groot en opdringerig van kleur waren , 
opmaken, dat die borden om die reden naar 
het oordeel van Burgemeester en ·wethouders 
uit een oogpunt van welstand, hetzij op zich 
zelf, hetzij in verband met de overweging. 
niet toelaatbaar waren, te meer nu Burgemees
ter en Wethouders bij hun besluit tevens den 
eisch stelden, dat de borden binnen acht dagen 
na de dagteekening van dat besluit moesten 
zijn verwijderd. Of gemeld oordeel van Bur
gemeester en Wethouders van eene juiste op
vatting getuigt, hetgeen de geachte pleite,·, 
aan de hand van verschillende aan Uwen 
Raad overgelegde fotografische afbeeldingen. 
poogde te bestrijden, zoowel op grond van 
het uiterlijk aanzien der borden zelf, al s op 
grond van vergelijking van deze borden met 

1 
andere, aan onderscheiden Arnhemsche per
ceelen aangebrachte rnclames, kan als uiter
aard geheel blijvende voor rekening Yan het 
College, hetwelk dit oordeel meende te moe
ten geven en welks oordeel ten dezen beslis
send is, geen voorwerp van rechterlijk onder
zoek uitmaken. 

Aangezien de voorgestelde middelen dus. 
naar mijne meening, geene aanleiding tot cas
satie kunnen geven, concludeer ik tot vern·er
ping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
conclusie); 

Ten aanzien van de middelen van cassatie: 
0. dat bij het bestreden vonnis, overeenkom

stig de dagvaarding, ten laste van requirant 
is bewezen verklaard, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, dat hij op 21 
September 1934, enz. {zie conclusie); 

0. dat art. 46 van de Verordening op de 
Straatpolitie in de gemeente Arnhem luidt: 
( zie conclusie ) ; 

dat bij art. 71 van deze Verorden ing op 
overtreding van deze bepaling de straf i 
gesteld van eene geldboete van ten hoogste 
vijf en twintig gulden of hechtenis van ten 
hoogste zes dagen; 

0. dat in het bestreden vonnis, betreffende 
de toepasselijkheid van genoemd art. 46 op 
de bewezen verklaarde feiten, nog onder meer 
is overwogen: dat de R echtbank de bovenom
schreven borden op voormelde plaats aange
bracht, beschouwt als reclame in den zin va11 
art. 46 der verordening op de strnatpolitic in 
de gemeente Arnhem; 

dat toch de bedoeling van deze bepaling 
klaarblijkelijk is, om borden enz. waarin de 
aandacht van het publiek op eenig artikel of 
een ig doel wordt gevestigd, te onderwerpen 
aan voorschriften, die benadeeling van het 
stadsbeeld ter plaatse voorkomen, waarbij het 
geheel onverschi lli g is of met de reclame Rtof-
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felijk voordeel wordt beoogd of wel het de 
aandacht vestigen op andere doeleinden; 

dat de Rechtbank d3n ook het door den 
Kantonrechter gemaakt onderscheid tusschen 
propaganda en reclame in dit opzicht niet 
kan erkennen; 

dat de Rechtbank den verdachte in dezen 
ook beschouwt als den gebruiker van het on
roerend goed, die volgens art. 46 voormeld 
voor de aanwezigheid van bedoelde borden 
aansprakelijk is ; dat verdachte immers ter 
terechtzitting in hooger beroep heeft opge
geven, dat hij in huur had de beide kamers 
van het pand, die tot het balcon toegang 
geven; dat hij verder aan B. en W. vergun
ning heeft gevraagd die borden daar ter 
plaatse te mogen hebben, waarop - toen B. 
en W. meenden die vergunning te moeten 
weigeren - uit den aard der zaak aan hem 
bericht van die weigering werd gewnden en 
hem werd gelast die borden te verwijderen, 
aan wel ken last hij niet heeft voldaan; 

0. dat de R echtbank, door borden als bij 
dagvaarding omschreven niet van het begrip 
" reclame" volgens art. 46 voornoemd uit te 
sluiten, aan dit artikel geen onjuiste uitleg
ging heeft gegeven en mitsdien dat artikel 
niet heeft geschonden of verkeerd toegepast; 
dat, met name, nu het artikel zelf niet ondei·
scheidt en de bepaling kennelijk bedoelt het 
uiterlijk van het stadsbeeld te verzorgen of te 
beschermen, er geen goede grond bestaat om 
het begrip "reclame" hier te beperken tot de 
engere beteekcnis van publieke aanprijzing 
"an koop- of handelswaren; 

0. dat mitsdien het eerste middel van cas
satie ongeg rond is; 

0. dat de R echtbank al evenmin genoemd 
art. 46 heeft geschonden of verkeerd toegepast 
door, op grond van de feiten door de Recht
bank daarvoor aangevoerd, den requirant, met 
betrekking tot het onderhavige feit, als ge
bruiker van het pand Parkstraat n°. 13 te 
Arnhem te beschouwen, ook al heeft hij niet 
het geheele pand in gebruik; 

0. dat dus ook het tweede middel niet op
gaat; 

0. dat bij het derde middel wordt betwist, 
dat de Rechtbank als bewezen heeft kunnen 
aannemen, dat het daarin omschreven oor
deel dat van B. en W. van Arnhem was; 

0 . dienaangaande, dat de Rechtbank de be
wezen verklaring onder meer heeft doen steu
nen op de verklaring van den requirant: ,,dat 
hij , toen de borden reeds waren aangebracht, 
aan B. en W. van de gemeente Arnhem, a ls 
propagandaleider der N ationaal Socialistische 
Beweging in N ederland, vergunning tot het 
aanbrengen van die borden heeft gevraagd, 
op welke aanvraag door dit college bij besluit 
van 29 Augustus 1934 n°. 6249 afwijzend is 
beschikt, welk besluit hij ± 3 dagen daarna 
per post heeft ontvangen; welk besluit be
helsde, dat naar het oordeel der Schoonheids
commissie, met welk oordeel Btugemeester en 
\Vethouders zich konden vereenigen, do bor
den wel zeer groot en opdringerig van kleur 
moesten genoemd worden en waarbij hem werd 
medegedeeld, dat de reeds aangebrachte bor
den b innen 8 dagen na dagteekening van dit 
besl uit moesten zijn verwijderd ; dat die bor
den echter niet verwijderd zijn en zich op 21 

September 1934 in den namiddag nog ter 
plaatse aan de voorzijde van bedoeld balcon
hek bevonden;" 

dat de Rechtbank op grond van deze ver
klaring heeft kunnen bewezen verklaren, dat 
B. en W. van Arnhem oordeelden, welk oor
deel in 'hun besluit van 29 Augustus 1934 was 
neergelegd, dat de hier bedoelde reclame uit 
een oogpunt van welstand, hetzij op zich zelf. 
hetzij in verband met de omgeving niet toe
laatbaar was, al hebben B. en W. dat oordeel 
- waarbij ook gelet mag worden op hun be
vel tot verwijdering - niet in diezelfde be
woordingen aan requirant medegedeeld ; 

0. dat derhalve ook dit middel niet tot cas
satie kan le iden ; 

Verwerpt het beroep. (K. J .) 

24 Juni 1935 . ARREST ·van den Hoogen 
Raad. (Verord. van Politie van Barwouts
waarder art. 9a; B . W. art. 625 en Ge
meentewet art. 168.) 

Uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt, 
dat ook de ruimte tusschen de hoornen en 
den gevel van requirante's huis voor het 
publiek verkeer wordt gebezigd. Daaruit 
kan worden afgeleid, dat de plaats der 
boomen behoort tot den openbaren weg in 
den zin a ls in art. 20 der Pol itieverorde
ning van Barwoutswaa,·der en in de t.1.1. 
bedoeld. 

De kwestie of requirante a ll een dan wel 
te zamen met anderen eigenaresse was, is 
voor het bewijs van requirante's hoedan ig
heid van e igenaresse niet ter zake die
nende. 

Terecht overwoog de Kantonr. , dat inge
val eene wettelijke verplichting - als i. c. 
rust op den eigenaar van eene zaak, deze 
verplichting, ingeval 11r mee1·dere eigena
ren zijn, ronder meer op elk der eigenaren 
rust en het 0. M . niet verplicht is alle 
eigenaren te vervolgen. 

Art. 9a der Politieverordening van Bar
woutswaarder den eigenaar o. m. verplich
tend om hoornen, welke hinder voor het 
verkeer opleveren, of waardoor de vrijheirl 
en veiligheid van het vei·kee,· in gevaar 
worden gebracht binnen een door B. en W . 
te bepalen termijn te rooien, betreft, als i 11 

het belang der openbare veiligheid gege
ven, de huishouding der gemeente en valt 
dus binnen de verordeningsbevoegdheid bij 
art. 168 Gemeenrewet t.oegekend, rerwijl 
het niet strijdig is met art. 625 B. W " 
daar den eigenaar niet e lk genot van dr, 
hoornen wordt ontnomen. 

Op het beroep van T. 0. , weduwe van Ch. ,·. 
0. , winkelierster. requirante van cassatie tegen 
een vonnis van het Kantongerecht te Utrecht 
van 3 April 1935, waarbij requirante terzake 
van: ,,te Barwoutswaarder (l ees: te Barwouts
waarder als eigenaar) hoornen, welke hinder 
voor het verkeer opleveren en waardool' de 
veiligheid van het verkeer in gevaar wordt 
gebracht, n iet binnen een door B. en \V. be
paalden tijd gerooid hebben" , met aanhalinµ
van de artt. 9a en 21 der Verordening van 
Politie voor de gemeente Barwoutswaarde,·. 
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nadei· gewijzigd door den Raad dier Gemeente 
d.d. 1,2 December 1933, afgekondigd 10 Jan. 
1934, 23 en 91 Sr. en 167, 168 en 195 der 
Gemeentewet, is veroordeeld tot een geldboete 
van tien gulden en een vervangende hechtenis 
van vier dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner· 
Gelet' op de middelen van cassatie door de 

requira nte voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende: 

I. S. of v . t. van de artt. 398, 399, 341, 
348 en 350 Sr., door de beslissing, dat het ten 
laste gelegde bewezen is, hoewel allerminst 
bewezen werd: 

a. dat de bewuste boomen op den openbaren 
weg stonden, 

b. dat de rnquirante eigenares van de boo
n1en is ; 

wordende dit middel onder b aldus toege
licht, dat requirante ontkend h ad alleen-eige
Hares te zijn, welk verweer, hoewel geargu
menteerd door overlegging van een kadastraal 
extract en door het Openbaar Ministerie niet 
betwist, de Kantonrechter passeerde, omdat 
hij het bewijs van dat verweer n iet geleverd 
achtte door de requirante. Hiermee draaide 
de Kantonrechter salva reverentia den bewijs
last om, aangezien het Openbaar Ministerie 
moet bewijzen dat requirante e igenares was en 
op requirante geen bewijslast van het tegen
deel rustte ; 

II. S. of v. t. van art. 9a der Strafveror
den ing van de gemeente B arwoutswaarder, 
art. 1 Sr. en de onder I vermelde artikel en 
van Sv. , door de beslissing, dat a ls een wet te
lijke verpl ichting op de eigenares rust, deze 
verplichting als er meerdere eigenaren zijn, 
zonder meer op elk der mede-eigenaren rust; 

III. S. of v. t. van art. 168 der Gemeente
wet, art. 625 B . W. en art. 9a der Strafver
ordening van de gemeente Barwoutswaarder , 
door de beslissing, dat gemelde gemeentever
ordening binnen het terrein blijft door den 
rijkswetgever afgebakend, aangezien de aan 
requirante en hare kinderen toekomende 
eigendom van de bewuste boomen door een 
dergelijke stra fbepaling verder wordt aange
tast en ingeperkt dan art. 168 der Gemeente
wet en art. 625 B. W. veroodoven; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding ten laste van requirante, 
met qualificatie en strafoplegging als voor
meld, is bewezen verklaard, dat zij op 20 
December jongstleden, te Barwoutswaarder 
als eigenaresse van drie boomen staande voor 
hare woning op den openbaren weg, den Hoo
.gen Rijndijk, ten aanzien van welke boomen, 
d ie hinde r voor het verkeel' opleverde n en 
waardoor de veiligheid van het verkeer op 
dien weg in gevaar werd gebracht, door Bur
gemeester en Wethouders dier gemeente op 
16 October 1934 aan haar, verdachte, was aan
geschreven dat deze boomen voor 2 Novembe1· 
1934 door haar moesten worden gerooid, - die 
boom en nog niet heeft gerooid; 

0 . ten aanz ien van de voorgestel dé m id de
len van cassatie: 

dat de uitdrukking " op den openbaren weg" 
in de telastl egging, welke op toepassing van 

een artikel van Hoofdstuk II der Politiever
ordening van Barwoutswaarder is gericht, 
kennelijk moet worden genomen in den zin . 
welken art. 20 dier Verordening voor dat 
Hoofdstuk daaraan geeft, namelijk "alle voor 
het publiek opengestelde wegen en voetpaden , 
onverschillig wie daarvan eigenaars zijn" ; 

dat, nu zoowel uit de e igen verklaring van 
l'0quirante als uit de verklaring van getuige 
van Veenendaal blijkt, da t ook de ruimte tus
schen de hoornen en den gevel van requirnnte' s 
huis voor het publiek verkeer wordt gebezigd , 
daaruit kon worden afgeleid, dat de plaats 
der hoornen behoort tot den openbaren weg in 
vorenstaanden zin; 

dat dus het eerste middel onder a niet op
gaat; 

dat ditzelfde geldt voor het eerste iniddel 
onder b, omdat het bij de toelichting daarvan 
ontwikkelde bezwaar enkel betrekking heeft 
op een punt - namelijk de vraag of requi
rante a lleen dan wel te zamen met anderen 
eigenaresse was -, hetwelk voor het bewijs 
van requirante's hoedanigheid van eigenaresse 
niet terzake dienende is, vermi ts requirante 
ook in het laatste geval a ls eigenaresse kall 
worden aangemerkt; 

dat bij het tweede middel wordt aangevoerd , 
dat dan toch in dat laatste geval requirnnte 
van strafrechtelijke aansprakelijkheid zou zijn 
ontheven , doch de Kantonrechter naar 's Hoo
gen Raads oordeel op juiste g ronden dit ook 
voor hem gevoerde verweer heeft verworpen 
uit overweging : 

,, dat, ingeval eene wettelijke verplichting· 
- als de gestelde - rust op den eigenaar va11 
eene zaak, deze verplichting, ingeval er meer
dere eigenaren zijn, zonder meer op elk de r 
eigenaren r ust en het Openbaar Ministeri e 
niet verplicht is alle eigenaren te vervolgen: 

" dat door de verdachte niet is gesteld of 
bewezen dat de mede-eigenaren eenig bezwaar 
hebben gemaakt tegen voldoening, door haar, 
aan het bevel van B. en W . van Barwouts
waarder van den 16 October 1934 en dat zij 
daardoor door overmacht was gedrongen tot 
het strafbare nalaten;" 

dat ook het derde middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

dat art. 9a der Politieverordening van Bar
woutswaarde r I uidt : 

" Bouwvallige, niet tot woning bestemde 
gebouwen, getimmerten, muren, hekken, om 
heiningen en/of gedeelten daarvan, die voor 
het verkeer over wegen of voor de onmiddel 
lijke omgeving gevaarlijk zijn, alsmede boo
men en hakhout, voor welke gevaar bestaat, 
dat zij naar de zijde van den weg omvallen. 
of welke hinder voor het verkeer · opleveren, 
of waardoor de vrijheid en veiligheid van he t 
verkeer in gevaar wordt gebracht, moeten 
door den eigenaa1· binnen een door Burge• 
meester en Wethouders te bepalen termijn 
worden afgebroken, hersteld, gerooid, behoor
lijk gestut of opgesnoeid zijn" ; 

dat deze bepaling, die - als betreffende de 
vrijheid en veiligheid van het verkeer - in 
het belang der openbare veiligheid gegeven 
is, de huishouding der gemeente betreft en 
dus valt binnen de verordeningsbevoegdheid , 
in art. 168 der Gemeentewet den gemeente
raden toegekend, terwijl zij niet in strijd komt 
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met art. 625 B. W., aangezien - wat aangaat 
een geval als het onderhavige - den eigenaar 
van de hoornen weliswaar bij toepassing der 
bepaling het behoud van die hoornen in hun 
tegenwoordigen staat wordt onmogelijk ge
maakt, doch daarmede hem niet elk genot 
daarvan wordt ontnomen; 

dat dus geen der middelen grond voor cas
satie oplevert; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen ove,·eenkomstig de conclu~ie van 
den Ad1•ocaat-Generaal B erge,·.] 

(N. J.) 

24 Juni 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 254bis; Loterijwet 1905 
art. 1, le lid.) 

l'l1en nam aan het in de bewezenverkla
ring uiteengezette samenstel van hande
lingen deel door een der van 1 tot en met 
8 genummerde paardjes te kiezen en daar
op zijn inzet te plaatsen, terwijl die deel
nemer als winnaar werd beschouwd, wiens 
aldus gekozen paardje bij een naast het 
draaibord aangebrachten groenen pijl stil 
stond, zoodra het bord ophield te draaien. 
Een dergelijk samenstel van handelingen 
is te beschouwen als een spel, en wel als 
een hazardspel , daar de kans op winst van 
het toeval afhangt, doch vormt niet een 
loterij in den zin van art. 1 1 id 1 de r Lo
terijwet 1905. 

[Anders Adv.-Gen. van Lier.] 

Op het beroep van 1. P. E. , caféhouder, 
2. C. B., koopman, 3. J. v. d . G. , betonwerker, 
requiranten tot cassatie van een arrest van 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage, op 3 April 
1935 in hooger beroep in deze zaak gewezen, 
waarbij is bevestigd een mondeling vonnis van 
den Politierechter bij de Rechtbank te 's-Gra
venhage op 4 Januari 1935 gewezen, behalve 
ten aanzien van de opgelegde straffen, bij 
welk vonnis de requiranten met toepassing 
van art. 254 bis Sr. ter zake van "het opzet
tel ijk het publiek gelegenheid tot hazardspel 
aanbieden en geven" ieder zijn veroordeeld 
tot twee maanden gevangenisstraf met bevel 
tot vern ietiging van het toestel voor hazard
spel (automaat), hetwelk in deze zaak als 
stuk van overtuiging heeft gediend, hebbende 
het Hof, het vonnis in zooverre vernietigende, 
ieder der requiranten veroordeeld tot veertien 
dagen gevangenisstraf; (Gepleit door Mr. S . 
Hollander}. · 

Conclus ie van den Adv.-Gen. van Lie r. 

Bij het aangevallen arrest van het Gerechts
hof alhier werd bevestigd behalve wat de op
gelegde straffen betreft een vonnis van den 
Haagschen Politierechter waarbij bewezen is 
verklaard "dat zij op of omstreeks 23 Augus
tus 1934 te "Naaldwijk te zamen en in ver
eeniging opzettelijk op een harddraverijterrein 
aan het publiek gelegenheid tot hazardspel 
hebben aangeboden en gegeven waarbij de 
toestand was als volgt of ongeveer als volgt 
en als volgt of ongeveer als volgt werd te 
werk gegaan: 

verdachten hadden op een kist staan een 
toestel ,- zijnde een soort vierkante houten doos, 
kastje of kistje, van boven en gedeeltelijk va11 
voren · voorzien van glas waardoor men een 
draaibord zag, op dat bor d waren paarden
beeldjes aangebracht acht in getal, achter e l
kaar aan de omtrek van dat draaibord ; bij 
elk paard stond een getal , bij de eerste een 1, 
bij de tweede een 2, en zoo verder tot en met 
8 toe; door het inwerpen van een halve stui
ver kon de veer die het draaibord in draaiing 
bracht, worden gespannen door voor het toe
stel staande een knop of iets dergelijks da t 
uitstak van rechts naar links te bewegen e11 
daarna los te laten; het bord begon dan te 
draaien en als de veer afgeloopen was, ging 
het bord stil staan; naast het draaibord was 
een groene pijl of vlag aangebracht; het ge
tal van het paardje dat bij die pijl of vlag 
stil stond, als het bord stilstond, gaf aan welk 
nummer winst gaf; op een papier voor het 
toestel waren aangebracht de getallen 1 tot 
en met 8; de deelnemer koos uit een dier ge
tallen en zette daar een kwartje op; corres
pondeerde dat met het getal van het paardje 
door de vlag of pijl aangewezen dan was of 
waren winnaar of winnaars hij of zij die een 
kwartje gezet had of hadden op dat getal op 
dat papier; de winnaar kreeg boven zijn inzet 
dan 6 maal zijn inzet als winst; de niet als 
winnend aangegeven inzetten vervielen aan 
de bankhouders , dat waren de toestelhouders: 
verdachten daar aanwezig hadden het toestel 
daar zichtbaar voor het publiek opgestel<-1 
voorhanden; luidkeels werd het publiek door 
een of meer hunner aangemaand om deel te 
nemen; een hunner bediende het toestel dooi
telkens een ha lve stuiver in te werpen en de 
veer te spannen; verschillende personen ui t 
het publiek zetten een kwartje op een of meet 
getallen op het papier; bij voormeld voor
omschreven spel hing in het a lgemeen de kans 
op winst van het toeval af." 

Requiranten werden ieder tot een gevange 0 

nisstraf van 14 da gen veroordeeld met bevel 
tot vernietiging van het toestel voor hazard
spel, wegens het opzettel ijk aan het publiek 
gelegenheid tot hazardspel geven. 

Bij pleidooi is als middel van cassatie mor
gesteld: S. of v. t. van artt. 254 bis Sr .. 352 
Sv. j 0

• artt. 1 en 2 Loterijwet 1905, in onder
ling verband en samenhang beschouwd, om
dat het Hof het veroordeelend vonnis van de 
Rechtbank (Politierechter) bevestigde, zulks 
op grond, dat requiranten zich zouden hebben 
schuldig gemaakt aan het opzettelijk aan 
het publiek gelegenheid aanbieden en geven 
van hazardspel, terwijl van hazardspel de ,'e
den niet kan zijn, daar de tenlastegelegde en 
bewezen handelingen van requiranten niet een 
spel daarstellen, doch een loterij. 

Volgens het slot van art. 254 bis Sr. is het 
artikel niet van toepassing op lotel'Ïjen naar de 
omschrijving daarvan in art. 1 der Loterij
wet 1905. 

Uit hetgeen bewezen is verklaard blijkt, du t 
1·equiranten de deelneming openstelden om 
door een kwartj e in te zetten op een of meer 
van 8 op een papier aangebrachte getallen , 
mede te dingen naar prijzen, bestaande in een 
geldsbedrag van den inzet vermeerderd met 
:r.esmaal dién inzet, tenvijl de winnaars werrlen 
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aangewezen door middel van een toestel, be
staande u it een draaibord waarop achter el
kaar aan den omtrek van het bord 8 paarden
beeldjes waren aangebracht, waarvan bij elk 
een nummer (van 1 tot 8) stond; door het in
werpen van een halve stuiver en een knop te 
bewegen, werd het draaibord in werking ge
hracht; het paardenbeeldje dat daarop stil
stond bij een naast het bord zich bevindende 
pij l of vlag wees het geta l aan, dat recht gaf 
o p een uitgeloofde prijs. 

De handelingen van hen, die hieraan deel
namen, bestonden derhalve hierin, dat zij een 
getal of meer getallen uitkozen, en op het 
papier op dat getal of die getallen hun inzet 
plaatsten ; meer hadden zij n iet te verrichten. 
Het toestel werd door een der requi ranten be
diend. H et komt mij voor, dat de deelnemers 
geenerle i handeling verrichtten, waardoor van 
hen gezegd wu kunnen worden, dat zij een 
spel meespeelden , waarvoor immers actieve 
deelneming van hen noodig is {zie Hof 
Arnhem 10 Juni 1891, W . 6054; Noyon:Wetb. 
v. Strafr. aant. 6 op art. 254 bi&). Veel meer 
lijkt mij hetgeen plaats vond te vallen onder 
het begrip loter ij, als omschreven in a rt. 1 
der Wet van 1905. D e h andeling van den 
deelnemer bestaande in het plaatsen van een 
geldsbedrag op een nummer, komt overeen 
met het koopen van een aandeelbewij s (lot) 
in een loterij , waarvan de betaling aan de 
trekking voorafgaat; en hetgeen met het toe
ste l plaats vond, heeft dezelfde strekking als 
waartoe de trekking plaats heeft, n.l. het aan
wijzen van nummers, waarop een prijs valt. 
· Uit hetgeen bewezen is verklaard, volgt, dat 

requ iranten de gelegenheid hebben openge
steld om tegen voldoening van een geldelijk 
bedrag mede te dingen naar prijzen in geld, 
uitgeloofd ten behoeve v_an de deelnemer , die 
itl s winne rs werden aangewezen door middel 
van het meergenoemde door een der req ui 
ranten bediende toestel, terwijl ook a ls be
weze11 is aangenomen, dat in het a lgemeen 
de kans op w inst van het toeval afhing . N aar 
de omschrij ving van art. 1 der Loterijwet 1905 
is dus hetgeen requiranten deden m. e . als een 
lote rij in den zin dier wet aan te merken, en 
dan is krachtens het slot van art. 254 bis Sr. 
toepassing van dit artikel uitgesloten. Het 
middel acht ik a lzoo gegrond. En ook op 
grond van de Loterijwet zal geen veroordee-
1 ing kunnen volgen nu in de telasteleggi ng 
niet. voorkomt, dat de door art. 2 der Wet 
,·ere ischte toestemming ontbrak. 

Met verwijzing naar het arrest van den 
H. R. van 13 April 1931 W. 12331, N. J . 
1931, 1162, waarop reeds bij pleidooi een be
roep werd gedaan, concludeer ik mitsdien, 
da t het aangevallen arrest worde vernietigd en 
tnede worde vernietigd het vonnis van den 
politierechter voorzoover daarbij aan het be
wezen verklaarde een benaming is gegeven, 
,·equiranten schuldig zijn verklaard, hun straf 
is opgelegd en vern ietiging van het toeste l is 
bevolen, en dat requiranten alsnog ter zake van 
alle rechtsvervolging zullen worden ontslagen 
met bevel , dat het toestel, dat a ls stuk van 
overtuiging heeft ged iend overeenkomstig art. 
353 Sv. binnen 8 dagen na de uitspraak van 
het arrest, zal worden teruggegeven aan re
qniranten, bij wie het is in beslag genomen. 

De Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel vau cassatie, namens de 

requiranten voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
{zie Conclus ie); · 

0 . dat bij het in zoove1· bevestigde vonnis 
rnn den Politierechter bewezen is verklaard, 
- met qua lificatie als voorzegd, - het aan 
requiranten telaste gelegde. luidende: (zie 
Conclusie); 

Wat nu het middel betreft: 
0. dat uit het bewezen verk laarde volgt . 

dat men aan het daarin uiteengezette sam en
stel van handelingen deelnam door een der 
van 1 tot en met 8 genummerde paardjes te 
kiezen en daarop zijn inzet te plaatsen, terwijl 
die deelnemer als winnaar werd beschouwd, 
w iens a ldus gekozen paardje bij een naast het 
draa ibor d aangebrachten groenen pijl sti 1 

stond, zoodra het bord ophield te draa ien; 
0. dat een dergelijk samenstel van hande

lingen is te beschouwen als een spel , en we l 
a ls een hazardspel , daar de kans op winst va11 
het toeval a fh angt; doch dat het niet vormt 
een loterij in den zin van het eerste lid va11 
artikel 1 der Loterijwet 1905 ; 

0 . dat het Hof derhalve door het veroor
deelend vonnis van den Poli tierechter te beves
tigen geen der in het middel aangeh aalde ar
tikelen geschonden of verkeerd toegepast 
heeft , en het middel niet tot cassatie kan lei
den · 

V~rwerpt het beroep. (N. J. ) 

24 Juni 1935. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Riv.vissch.regl. 1932 art. 32 j 0

• 

art. 1.) 
H et is verboden op een rivier twee hen

gels bij zich te hebben, wanneer m en niet 
in het bezit is van een a kte voor het vis
schen met meer dan één hengel. Dit feit 
valt onder art. 32, le lid, j 0

• a rt. 1 van 
het Rivierv isscherijreglement 1932, S. 315 . 

D e uitwnderingsbepaling van art. 32 , 
lid 2, was niet toepasselijk, omda t i. c. 
onder "dat vischtu ig" in die bepaling 
onder a. te verstaan is de 2 hengels, di e 
gerequireerde bij zich had en hij niet voor
zien was van een akte voor het visschen 
met meer dan één hengel. 

[Ande1·s : Adv.-Gen. van Lier.] 

De 0. v. J. bij de Rb. te Zwolle is requ iram 
van cassatie tegen een vonnis van voormelde 
Rb. van 21 Maart 1935, waarbij met vernieti
ging van een door het Ktg. te Z .wolle bij 
vonnis van 10 Jan. 1935 uitgesproken veroor
deeling, G . J. v. d. H. , ter zake van het hem 
te laste gelegde en te zijnen aanz ien bewezen 
verklaarde is ontslagen van a ll e rechtsver
volg ing. 

A.-G. va 11 Lier concl. tot verwerping van het 
beroep : 

Bij vonnis van de Rb. te Zwolle werd als 
bewezen aangenomen, da t gerequiree rde 14 

ov. 1934, des nam iddags circa 3 uur onder 
de gemeente Zalk en Veecaten, terwijl hij zich 
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bevond op de rivier de IJssel, waarin de bin
nenvisscherij wordt uitgeoefend, visschende 
met één hengel, een tweeden hengel , zijnde 
een geoorloofd vischtuig bij zich heeft gehad. 

De Rb. overwoog, dat het bewezen verklaar
de nergens strafbaar is verklaard, vernietigde 
de in eersten aanleg uitgesproken veroordee
ling, en ontsloeg gerequireerde van a lle rnchts
vervolging te dier zake. 

De heer requirant heeft zich tegen deze uit
spraak voorzien in cassatie en stelt als middel 
voor : 

S., althans v. t. van art. 32 van het Rivier
visscherijreglement, S. 1932, n°. 315, doordat 
de Rb_ na het vonnis van den Ktr. , waarbij 
bewezen was verklaard, dat verdachte 14 Nov. 
1934, des namiddags circa 3 uur, onder de ge
meente Zalk en Veecaten, terwijl hij zich be
vond op de rivier de IJssel , waarin de binnen
visscherij wordt uitgeoefend, visschende met 
één hengel , een tweede hengel, zijnde een ge
oorloofd vischtuig bij zich heeft gehad, in zoo
verre te hebben bevestigd, ten onrechte heeft 
overwogen, dat het bewezen verklaarde ner
gens strafbaar is gesteld en den verdachte van 
~lle rechtsvervolging heeft ontslagen. 

Ter ondersteuning van het middel wordt bij 
schriftuur aangevoerd, dat de Rb. over het 
hoofd heeft gezien, dat het telastgelegde straf
baar is gesteld bij art. 32, sub 1, van het 
Riviervisscherijreglement 1932, S. 315, terwijl 
het tweede lid van dit artikel niet van toepas
sing was, immers het gebruik van een tweeden 
hengel ter plaatse aan verdachte verboden was 
ingevolge art. 17, sub 1, j O • art. 17 , sub 3b 
der Visscherijwet, S. 410 van 1931. 

Het zou niet overbodig geweest zijn, indien 
de Rb. in haar vonnis de gronden vermeld 
had, waarop haar oordeel berust, dat het be
wezen verklaarde feit niet strafbaar is, vooral 
nu de Ktr. het feit strafbaar had geacht krach
tens de artt. 32 en 33 van het Riviervisscherij
•·eglement 1932, S. 315. 

Gemeld art. 32, lid 1, verb iedt op of in de 
nabijheid van een rivier eenig geoorloofd 
vischtuig bij zich te hebben of dit, anders dan 
in een openbaar middel van vervoer, over een 
,·ivier te vervoeren; het tweede lid bevat een 
tweetal gevallen, waarin het verbod niet geldt. 

Gerequireerde had op de IJssel een tweeden 
hengel bij zich. De IJssel is, ingevolge art. 1, 
sub 2a, van het Visscherijreglement voor de 
rivieren, een rivier in den zin van dat regle
ment en daar de IJssel ook is een water als 
bedoeld in art. 577 B. W. is het krachtens art. 
17, lid 3, sub b, geoorloofd daarin te visschen 
met één hengel zonder dat daarvoor een ver
gunning noodig is. Gerequireerde mocht alwo 
daa1· met één hengel visschen, en er is niet 
gebleken noch ten laste gelegd, dat hij met 
meer dan één hengel wu hebben gevischt. 
Volgens het proces-verbaal van het verhan
delde ter terechtzitting van de Rb. heeft gere
quireerde opgegeven: dat hij op 14 Nov. 1934, 
des namiddags ongeveer 3 uur, zich onder de 
gemeente Zalk en Veecaten heeft bevonden in 
een bootje op de rivier de IJssel; dat hij toen 
vischte met één hengel, terwijl hij in het bootje 
nog vijf andere hengels bij zich had ; dat ech
ter van die andere hengels niet één nat was ; 
dat twee van die hengels van hem, verdachte, 
waren en drie hem niet toebeho01·den : dat dat 

bootje n.l. door meerdere menschen wordt ge
bruikt en het gewoonte is, dat de andere vis
schers hun hengels, wanneer zij de boot ve r
laten, daarin laten liggen; dat hij, verdachte, 
zelf altijd een reserve hengel medeneemt, en 
naar zijn meening het niet strafbaar is een 
zoodanige reservehengelstok tijdens het vis
schen bij zich te hebben, mits men maar niet 
tegelijk met beide hengels visch; dat het wal 
moois wu worden, wanneer men bij het in de 
ongereede raken van een hengel steeds weei
naar huis terug wu moeten om den tweeden 
hengel te halen; dat het voor een goed hen
gelaar toch ook noodig is zoowel een " karper
stok" als een "driftstok" bij zich te hebben: 
dat hij, verdachte, dan ook in hooger beroep 
is gekomen van het vonnis van den Ktr. , wijl 
hij zich in geenen deele strafbaar acht. 

Volgens het ten laste gelegde wordt nu aan 
gerequireerde verweten, dat hij een "tweeden" 
hengel bij zich heeft gehad. Het komt mij voor 
dat het niet van belang is of gerequireerde 
nog een anderen hengel bij zich had. Art. 32 
van het reglement onderscheidt niet een eerste . 
tweede, derde vischtuig. Wel is het verboden 
(art. 17, lid 3, sub b) met meer dan één hen
gel ter plaatse te visschen, maar dit heeft ge
requireerde ook niet gedaan. Nu in de rivi er. 
waarop gerequireerde werd aangetroffen, he t 
gebruik van een hengel als vischtuig toen 
geoorloofd was, en gerequireerde op eerste 
vordering kon aantoonen, dat hij in dat water 
tot visschen met den hengel bevoegd was (hij 
behoefde daartoe immers geen vergunning). 
gold krachtens art. 32, lid 2, sub a van het 
Riviervisscherijreglement het verbod van lid 
1 van dat artikel niet. De heer requirant acht 
het bewezene strafbaar, omdat het gebruik van 
een tweeden hengel ter plaatse aan gerequi 
reerde was verboden ingevolge art. 17, sub 31> . 
der Visscherijwet. 

Ik merk hieromtrent op dat het in dit ge
ding niet gaat over het gebruik van een twee
den hengel d. i. over het visschen met twee 
hengels, maar over het bij zich hebben daa r
van en dit is m. i. in art. 17 der Wet niet 
verboden. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat bij het, in zooverre door de Rb. be

vestigde, vonnis van den Ktr. ten aanzien van 
gerequireerde overeenkomstig de dagvaardirn:r 
is bewezen verklaard, enz., zie conclusie; 

dat de Rb. echter dit l.tewezen verklaarde 
niet strafbaar heeft geoordeeld, en den gere
quireerde ter zake heeft ontslagen va n alle 
rechtsvervolging; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat naar de bewezenverklaring gerequireerde 
op de rivier de IJssel twee hengels bij zich 
heeft gehad ; 

dat dit fe it valt onder art. 32, le lid, j 0
• an. 

1 van het Riviervisscherijreglement 1932, ~-
315; 

dat hier niet geldt de uitzonderingsbepalin~· 
van het 2e lid van voormeld art. 32, nu niet 
is gebleken, dat gerequireerde kon aantoonen. 
dat hij in dat water tot visschen met dat 
vischtuig bevoegd was, integendeel gerequi
reerde voor den Ktr. heeft verklaa1·d, dat hij 
niet was voorzien van een akte als ingevolire 
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art. 16, 3e lid, sub il, van de Visscherijwet, 
S. 1931, 11 °. 410, voor het visschen met meer 
dan één hengel wordt vereischt; 

dat, nu het visschen met meer dan één hen
gel een zeer gebruikelijke wijze van vis chen 
is, doel en strekking van genoemd art. 32, te 
weten om reeds de mogelijke voorbereidingen 
voor een verboden visscherij te treffen, mede
brengen om onder "dat vischtuig" in genoemd 
art. 32, lid 2, onder a, te verstaan de twee 
hengels, welke gerequ ireerde op de rivier bij 
zich had; 

dat derhalve het middel is gegrond; 
Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 

voor zoover daarbij het vonnis van den Ktr. 
is vernietigd, het bewezen verklaard niet 
strafbaar is verklaard en gerequi reerde te dier 
zake is ontslagen van all e rechtsvervolging; 

Rechtdoende ingevolge art. 105 R. 0.: 
0. dat het bewezen verklaarde behoort te 

worden gequal ificeerd a ls: het op een rivier, 
waarop het Riviervisscherijreglement, S. 1932, 
n°. 315, van toepassing is, eeni g geoorloofd 
,·ischtuig bij zich hebben; 

dat gerequireerde deswege is strafbaar , zijn
de van eenigen grond van uitsluiting der 
strafbaarheid niet gebleken ; 

dat na te noemen straf in overeenstemming 
is met aard en ernst der overtreding; 

Gezien de artt. 1, 32, 33 Riviervisscherij
reglement, S. 1932, n°. 315, 19, 30 Visscherij 
wet, S. 1931, n °. 410, 23 Sr.; 

Qualifi eert het bewezen verklaarde a ls voor
meld; 

Verklaart gerequireerde deswege strafbaar; 
Veroordeelt hem te dier zake tot een geld

boete van f 3, bij gebreke van betaling en 
verhaal te ve,·vangen door een hechtenis van 
3 dagen. (W.) 

24 .Juni 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Cris isrundveebesluit art. 2, Land
bouw-Crisiswet 1933 art. 9 en 31.) 

Van het strafbare feit, bedoeld in art. 2 
Crisis-Rundveebeslui t 1934 I jis artt. 9 en 
31 Landbouw-Crisiswet 1933, is geen ele
ment dat de in voorraad gehouden run
deren aan den houder in eigendom toebe
hooren en dat de houder deze 1·underen in 
voorraad heeft i. v. 1n. zijn eigen veehou
clcrsbeilrijf, gelijk in het eerste middel 
beweerd wordt. 

De grief, betreffende de verwerping van 
het beroep op overmacht, mist feitelijken 
g rondslag, omdat de beslissing des Ktr.'s 
daaromtrent een geheel andere is als in 
het middel wordt gesteld. 

De vermelding onder de toegepaste wets
voorschriften v an de L a ndbouwcr is iswet 
1933 naar het Staatsblad, waarin zij in 
haar eersten vorm is geplaatst {n°. 261) , 
sluit niet in, dat met latere wijzigingen 
geen reken ing zou zijn gehouden. Uit de 
nummers van de aangehaalde artikelen 
blijkt dan ook, dat het de artikelen der 
gewijzigde wet, S. 508, zijn, welke de rech
ter op het oog heeft gehad. 

{Adv. -Gen. van Lier acht wijziging van 
de qualificatie noodig. De H . R. gaat 
hieraan voorbij.) 

D. d . B. {raadsman Mr. J . P. van Vessem, 
te Utrecht) is requi1·ant van cassatie tegen een 
vonnis van de Rb. te Utrecht van 9 April 
1935, waarbij is bevestigd, beha! ve ten op
zichte van de opgelegde straf en de bijzondere 
redenen, die de straf hebben bepaald, een 
vonnis van het Ktg. te Utrecht van 24 Oct. 
l 934, waarbij requirant is veroordeeld. 

Adv.-Gen. van Liet· nam de volgende con
clusie : 

De Rb. te Utrecht bevestigde behalve wat 
de opgelegde straf betreft een vonnis van den 
Ktr. aldaar, waarbij als bewezen is aange
nomen, dat requi rant op 11 Sept. 1934 des 
namiddags omstreeks te 4 uur te Jutfaas heeft 
in voorraad gehad 32 runderen zulks terwijl 
hij alstoen niet als rundveehouder was aange
sloten bij of als rundveehandelaar was erkend 
door een daartoe door den met de 1-aken van 
den Landbouw belasten Minister bij diens be
schikking van 23 Mei 1934, n°. 18102, aange
wezen Crisis-Organisaties. 

Met aanhaling van de artt. 1, 2 en 8 van 
het Crisis-Rundveebesluit 1934 I , en 1, 8, 9, 
10, 13, 31 en 33 der Landbouw-Crisiswet 1933, 
S. 261, volgde veroordeeling ter zake van: 
niet a ls rundveehouder aangesloten bij of als 
1·undveeha ndelaar erkend zijnde door een der 
daartoe door den met de zaken van den Land
bouw belasten Minister aan te wijzen Crisis
Organisaties, rundvee in voorraad hebben. De 
Rb. bepaalde de straf op ge ldboete van f 100. 
te vervangen door hechtenis van 20 dagen. 

Bij pleidooi zijn tegen deze uitspraak een 
viertal middelen van cassatie voorgesteld, 
welke luiden: 

I. S ., althans v. t., van art. 2 van het 
Crisis-Rundveebesluit 1934, I , alsmede van de 
artt. 1, 8, 9, 10, 13, 31 en 33 der Landbouw
cr isiswet 1933, zooals deze luidt na de daar in 
bij de wet van 5 Aug. 1933, S. 418, gebrachte 
wijzig ingen, mitsgaders van de artt. 348, 350 
en 352 Sv. en van art. 1 Sr., door, hoewel bij 
inl eidende dagvaarding niet werd gesteld, dat 
de in de dagvaard ing genoemde runderen aan 
requirant in eigendom toebehoorden en hij 
deze in voorraad had in verband met zij n eigen 
veehoudersbedrijf, desondanks het te laste ge
legde te beschouwen als overtreding van art. 
2 van het Crisis-Rundveebesluit 1934, I , en a ls 
strafbaar gesteld bij art. 31 der La ndbouw
crisiswet 1933, woals deze luidt na de daarin 
bij de wet van 5 Aug. 1933, S. 418, gebrachte 
wijzigingen. 

II. S. , althans v. t. van de artt. 348, 350 
en 352 Sv., van al't. 2 van het Crisis-Rundvee
besluit 1934, I, a lsmede van art . 31 der Land
houwcrisiswet 1933, zooals deze luidt na de 
daarin bij de wet van 5 Aug. 1933, S. 418, 
gebrachte wijzigingen, doordat in het door de 
Rb. bevestigde vonnis de Ktr. slech ts bewezen 
achtende: ,,dat de verdachte heeft in voorraad 
gehad 32 runderen", de K tr. dit feit heeft 
geacht te zijn eene overtred ing van a rt. 2 van 
het Crisis-Rundveebesluit 1934, I, strafbaar 
bij art. 31 der Landbouwcrisiswet 1933. 

III. S., althans v. t. van art. 40 Sr., door 
te beslissen, dat requirant ten onrechte een 
beroep op overmacht deed ten aanz ien van het 
in voorraad hebben van runderen, van welke 
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hij zich ten gevolge van wettelijke bepalingen 
op geen enkele wijze kon ontdoen. 
' IV. S., althans v. t. van art. 11 A. B., 

doordat_ de Ktr. blijkens de in zijn door de 
Rb. bevestigd vonnis aangehaalde artikelen 
der Landbouwcrisiswet 1933, S. 261, het te 
last" gelegde en bewezen geachte feit heeft ge
toetst aan wettelijke bepalingen, die op het 
tijdstip, dat het feit begaan werd, door de wet 
van 5 Aug. 1933, S. 418, waren buiten wer
king geste ld . 

Krachtens art. 2 van het Cris is-Rundvee
besluit 1934, I, is het in voorraad hebben van 
runderen slechts toegestaan onder voorwaarde, 
dat de houder der runderen a ls rundveehouder 
aangesloten is bij, of als rundveehandelaar 
erkend is door een door den Minister aange
wezen Crisisorganisatie. Het handelen in strijd 
met genoemde voorwaarde, welke is gesteld 
uit krachte van de artt. 9 en 13 der Land
bouwcri iswet 1933 levert ingevolge art. 31 
dezer wet een strafbaar feit op. 

De grief, in het eerste middel vervat, gaat 
er nu van uit, dat elementen van dit straf
bare feit ook wuden zijn de omstandigheden, 
dat de runderen aan den houder in e igendom 
toebehooren en hij deze in voorraad had in 
verband met zijn eigen veehoudersbedrijf, maar 
noch uit art. 9 of 31 der Landbouw-crisiswet, 
noch uit de in aanmerking komende bepalin
gen van het Crisisrundveebesluit 1934, I, volgt, 
dat genoemde omstandigheden a ls bestand
deelen van bedoelde overtreding zijn aan te 
merken, zoodat deze stelling geen steun v indt 
in de wettelijke bepalingen. 

H et tweede middel berust op een onjuiste 
lezing van hetgeen in het vonnis van den K tr. 
bewezen is verklaard. De Ktr. heeft immers 
bewezen geacht, dat verdachte het hem ten 
laste gelegde als bovenomschreven (d. i. zooals 
de dagvaarding luidt) heeft begaan, met dien 
verstande, dat a ls bewezen is aangenomen, dat 
,·erdachte heeft in voorraad gehad 32 run
deren. In het voorgestelde middel is nu aange
nomen, dat de Ktr. niets anders wu hebben 
bewezen verklaard dan "dat verdachte heeft 
in voorraad gehad 32 runderen". Maar het is 
duidel ijk, dat de Ktr. de geheele telastlegging 
bewezen heeft geacht behoudens het daar in 
a lternatief gestelde "heeft in voorraad gehad 
32 runderen, in elk geval rundvee", en hier
van bewezen heeft verklaard het in voorraad 
hebben van 32 runderen. H et middel mist der
halve fe itelijken grondslag. 

Met het derde middel wordt er ove r ge
k laagd, dat requ irants beroep op overmacht 
is verworpen. Hieromtrent is in het door de 
Rb. bevestigde vonnis overwogen: dat namens 
Yerdachte verder is aangevoerd, dat de ver
dachte door overmacht wu zijn gedrongen het 
te laste gelegde strafbaar fe it te plegen, daar 
het eenerzijds van een landbouwer niet te ver
gen is, dat hij I id wordt van, of zich doet 
erkennen a ls rundveehandelaar door, een Cri
sis-Organisatie door de wet ingesteld , met a lle 
bezwaren daaraan verbonden, terwijl ander 
zijds, wanneer hij aan deze bepalingen niet 
Yoldoet, hij verstoken is van alle beschermen
de maatregelen van de regeering; 

dat de crisismaatregelen op landbouwgebied 
zeker zeer ingrijpend zijn, doch door den Wet
gever voor het a lgemeen l elang. noodig zijn 

geacht, zoodat de belanghebbenden de lasten 
zullen hebben te dragen, welke hun krachtens 
de ,vet worden opgelegd; • 

dat Wij deze lasten niet van dien aard ach 
ten, dat gesproken kan worden, dat. de vér
dachte door overmacht gedrongen· wu zijn het 
te laste gelegde feit te plegen; 

dat dit ook blijkt uit het feit, dat van al- · 
gemeene bekendheid is, dat tallooze landbou
wers aan voornoemde bepalingen hebben vol
daan. 

Er is alzoo aangenomen, dat requ irant aan 
de wettelijke voorschriften heeft kunnen vol
doen en er voor hem geen noodzaak bestond 
tot het begaan van de overtreding en tegen 
deze feitel ijke bes lissing kan in cassatie niet 
met vrucht opgekomen worden. 

Volgens de laatst aangevoerde gr ief zou het 
bewezen geach te fe it zijn getoetst aan wette
lijke bepalingen, die op het tijdstip waarop 
het feit begaan werd, buiten werk ing waren 
gestel d. 

H et feit werd gepleegd op 11 Sept. 1934. 
Toen gold de Landbouwcr is iswet 1933, S. 261. 
woals die gewijzigd was bij de wet van 5 
Aug. 1933, S. 418. In art. 2 van deze wijzi 
g ingswet was voo rgeschreven, dat de tekst der 
wet met inachtneming van de wijzigingen in 
een doorloopend genummerde reeks van arti
kelen in het Staatsblad zou worden geplaatst, 
hetgeen geschied is bij het Kon. besluit :van 
30 Sept. 1933, S. 508 (daarna is de wet weder 
gewijzigd bij de wet van 27 Juli 1934, S. 469. 
en de nieuwe tekst is bekend gemaakt bij K . 
B . 24 Sept. 1934, S. 518). In het bevestigde 
vonnis van den Ktr. zijn een aantal artikelén 
der L andbouwcrisiswet 1933, S. 261, vermeld, 
welke niet alle volgens het middel terecht wu
den zijn aangehaald. Dit bezwaar kan a lleen 
beteekenis hebben ten aanzien van de wette
lijke voorschr iften, waarnp de opleggi ng der 
straf is gegrond, daar alleen deze artike len 
ingevolge art. 358 Sv. op straffe van nietig
heid moeten worden vermeld. 

Die artikelen zijn ten deze behalve art. 23 
Sr., de artt. 9 en 31 der Landbouwcrisiswet 
1933 (vóór de vernummering in 1933: 9 en 29) 
en art. 2 van het Cri sisrundveebesluit 1934, 
I. In het vonnis zijn deze artike len wel ver
meld en of andere bepalingen nu terecht of• ten 
onrechte of wel onder een juist nummer zijn 
aangehaald is in cassatie van geen belang. 
Het middel geeft m. e. dan ook geen aanle i
ding tot cassatie van de gegeven ui tspraak. 

Ambtshalve merk ik nog op, dat het bewezen 
verklaarde het strafbare fe it uitmaakt van 
art. 31 der Landbouwcrisiswet en de in de 
uitspraak gegeven qualificatie niet in over~en
stemming is met de omschrijving in gemeld 
artikel. 

Ik concludeer mitsdien, dat het vonnis de r 
Rb. worde vernietigd doch a lleen voor wover 
daarbij het vonnis van den Ktr. is bevestigd 
ten aanz ien van de aan het feit gegeven be
naming, mede het vonnis van den Ktr. op dit 
punt worde vernietigd, aan het bewezene de 
benaming worde gegeven: ,,handelen in strijd 
met een krachtens de L andbouwcris iswet 1933 
vastgesteld voorschrift en met een voorwaarde 
als bedoeld in a rt . 9 dier wet" en overigens 
het beroep zal worden verworpen. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat aan requirant bij inleidende dagvaar

ding is te laste gelegd, dat hij op 11 Sept. 
1934 des namiddags omstreeks te 4 uur te 
Jutphaas heeft in voorraad gehad 32 runderen 
- in elk geval rundvee - zulks terwijl hij 
alstoen niet als rundveehouder was aanges loten 
hij' of als n111dveehandelaar was erkend door 
een daartoe door den met de zaken van den 
Landbouw belasten Minister bij diens beschik
king van 23 Mei 1934. n° . 18102, aangewezen 
Crisis-Organisatie; 

dat bij het in zooverre bevestigde vonnis dit 
te laste gelegde wettig en overtuigend bewezen 
is verklaard met dien verstande, dat verdachte 
heeft in voonaa d gehad 32 runderen ; dat het 
bewezen verkl aarde is gequalificeerd en te 
dier zake straf is opgelegd als boven is ver-
meld; · 

0. met betrekking tot het eerste middel van 
rassatie: 

dat bij dit middel er van wordt uitgegaa11, 
dat elementen van het strafbaar feit, in de 
te lastelegging bedoeld, wuden zijn, dat de in 
--oorraad gehouden runderen aan den houder 
i u eigendom toebehooren en dat de houder 
deze runderen in voorraad had in verband met 
zijn eigen veehoudersbedrijf; dat echter de in 
het vonnis toegepaste wetsbepalingen a lge-
11ieen zijn en dergelijke beperkingen niet iu 
houden; dat dus het middel is ongegrond; 

dat ditzelfde geldt voor het tweede middel , 
hetwelk berust op verkeerde lezing van het 
bevestigde vonnis; dat toch in dit vonnis wordt 
bewezen verklaard niet slechts, dat de ver
dachte heeft in voorraad gehad 32 runderen 
maar dat hij heeft begaan al wat hem bij dag
vaarding is te laste gelegd met dien vel'stande, 
dat verdachte heeft in voorraad gehad 32 run
deren. zijnde hem subsidiair te laste gelegd, 
dat hij in elk geval ntndvee in voorraad heeft 
~ehad; 

0 . dat het derde middel feite] ijken grnnd
slag mist ; 

dat bl ijkens het vonnis des Ktrs. de ver
dachte heeft aangevoerd, dat hij door over
macht zou zijn gedrongen het te laste gelegde 
strafbaar feit te plegen, daar het eenerzijds 
,·an een landbouwer niet te vergen is, dat hij 
lid wordt van, of zich doet erkennen als rund
veehandelaar door een crisisorganisatie door 
de wet ingesteld. met alle bezwaren daaraan 
verbonden terwijl anderzijds, wanneer hij aan 
deze bepalingen niet voldoet, hij ve rstoken is 
van alle beschermende maatregelen van de 
regeering, en de Ktr . dit verweer heeft ver
worpen op de gronden m het vonms aange
voerd; 

dat deze beslissing des Ktrs. eene geheel 
andere is dan die, waarover in het derde mid
del thans wordt geklaagd; 

0. dat het vierde middel blijkens de toelich
t ing ervan uitgaat, dat de rechter aanhalende 
rle artikelen uit de Landbouwcrisiswet 1933, 
S. 261 die aanhaling wu doen uit de wet, 
welke ten tijde van de overtreding niet meer 
in d ien vorm gold, immers was die wet ge
wijzigd en in den gewijzigden tekst geplaatst 
in Staatsbl ad 508; dat deze opvatting echter 
is onjuist, wijl de vermelding van de wet naar 
het Staatsblad, waarin zij in haar eersten 
,·orm is geplaatst, niet insluit, dat met latere 
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w1Jz1gingen geen reken ing is gehouden en dan 
ook uit de nummers van de aangehaalde arti 
kelen blijkt, dat het de artikelen der gewij 
zigde wet zijn, die de rnchter op het oog heeft 
gehad; 

dat dus ook dit middel niet lot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (W. ) 

24 Juni 1935. ARREST va11 den Hoogen 
Raad. (Warenwet artt. 20-24.) 

Wanneer een monster van een waar is 
"enomen en daarbij of daarmede niet is 
gehandeld als in de artt. 20 tot 24 Waren
wet is voorgeschreven. zal de Ambtenaar 
van het 0. M. niet-ontvankelijk zijn in de 
door hem naar aanleiding van het onder
zoek ingestelde strafvervolging. 

Een hoeveelheid melk nemen uit een 
bus met melk, ten einde van deze hoeveel 
heid den zuurgraad te onderzoeken, is een 
monstenieming. Met het genomen monster 
had de weg moeten zijn gevolgd in de 
artt. 20 tot 24 Warenwet voorgeschreven. 
Nu dit niet is geschied, is terecht niet-ont
vankelijkheid van het 0. M . uitgesproken. 

(Anders: de Adv.-Gen. Mr. Berger.) 

De 0. v. J. bij de Rb. te Almelo is requirant 
van • cassatie tegen een vonnis van genoemde 
Rb. van 26 Febr. 1935, waarbij, met verbete
ring van gronden, is bevestigd een vonnis van 
het Ktg. te Enschede van 24 Oct. 1934, bij 
welk laatste vonnis de Ambt. v. h. 0. M. niet
ontvankelijk is verklaard in zijne strafvervol
ging tegen J . K. t. H ., landbouwer, te Haaks
bergen. 

Adv.-Gen . Berger nam de volgende con
clusie: 

Aan den gereqnireerde is bij inleidende dag
vaarding te laste gelegd, dat hij in de ge
meente Haaksbergen op 31 Ju li 1934 des voor
middags omstreeks 8 uur heeft doen vervoeren 
in een bus eene hoeveelheid melk, althans als 
melk aangeduide waar, van welke melk , die 
voor den handel bestemd was, de zuurgraad 
14.4 althans hooger dan 9.0 was. 

De Rb. te Almelo bevestigde het vonnis van 
den Ktr. te Enschede, waarbij de Ambt. v. h. 
0. M . niet-ontvankelijk is verkl aard in zij n 
strafvervolging te dezer zake. Tot deze beslis
sing kwam de Rb. op de navolgende gronden. 
Zij overwoog, dat aan verdachte is ten last<' 
gelegd eene overtreding van art. 4 der Veror
dening op de Keuring van Waren voor de ge
meente Haaksbergen strafbaar gesteld krach 
tens de Warenwet, S. 1919 , n°. 581, en dat, 
indien bij de opsporing van wodanige over
treding een monster wordt genomen, met dat 
monster behoort gehandeld te worden overeen
komstig de bepalingen der artt. 21-24 van 
genoemde wet, welke kennelijk ten doel heb
ben de deugdelijkheid va11 het onderzoek, zoo 
voor den verdachte als voor den rechter te 
waarborgen, terwijl de naleving dier bepalin
gen als voorwaarde voor de ontvankelijkheid 
der vervolging moet worden beschouwd. De 
keurmeester bij den Keuringsdienst van Waren 
in het keuringsgebied Enschede, getuige-des-

19 
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kundige Pieters, verklaarde nu ter terechtzit
ting, dat hij in het onderwerpel ijke geval uit 
de bedoelde . bus eene hoeveelheid melk heeft 
genomen, welke h ij niet heeft verpakt eb ver
zegeld en niet heeft doen toekomen aan het 
laboratorium van den keuringsdienst te En
schede, doch dat hij ter plaatse den zuurgraad 
dier melk op 14.4 heeft bepaald volgens de 
methode van onderzoek, hiervoor aangegeven 
in de bijlage van het Melkbesluit, S. 1929, n° . 
43. Genoemde Keurmeester beweerde, dat de 
bedoelde hoeveelheid melk, door hem uit de 
bus genomen, niet was een monster, n1aa.r eene 
afgemeten hoeveelheid van de waar, di e hij 
onderzoeken wilde. Hij werd daarin gesteund 
<loor den Directeur van voormelden Keurings
dienst, getuige-deskundige Kruisheer, volgens 
wien een monster zoude zijn eene hoeveelheid 
van de te onderzoeken waar, afgezonderd om 
elders een beeld te geven van den aard en de 
sa menstelling van deze waar. 

De Rb. liet zich door een en ander niet over
tuigen, doch was van oordeel, dat het nemen 
van eene hoeveelheid melk uit voormelde bus 
door getuige Pieters tot onderzoek van den 
murgraad is geweest eene monsterneming en 
dat het voor het begrip monsterneming onve 1·
schillig is, of de genomen hoeveelheid van de 
te onderzoeken waar bestemd is om ter plaatse, 
dan wel elders onderzocht te worden. Nu der
halve genoemde Pieters het door hem geno
men monster niet heeft doen toekomen a.a11 
het genoemde laboratorium en dit daa r dus 
niet onderzocht is kunnen worden overeenkom
stig de bepalingen van de artt. 23 en 24 der 
Warenwet. was de Rb. met den Ktr . van mee
ning, dat het 0. M. in zijne strnfvervolging 
niet-ontvankelijk is. 

Door deze beslissing der Rb. acht de heer 
requ irant geschonden, althans verkeerd toege
past de artt. 348 en 423 Sv. en de artt. 20 tot 
24 der Warenwet 1919, S. 581, daar de Rb. 
tot hare beslissing is gekomen door uit te gaan 
van een onjuiste opvatting van het begrip 
monsterneming, als bedoeld in art. 20 van 
genoemde wet. Volgens de heer requirant is 
hier toch het nemen van monsters te verstaan 
in dien zin, dat van de waar een zekere hoe
veel he id van de massa w01·dt afgescheiden, 
ten einde deze afgescheiden hoeveelheid in een 
laboratorium van den Keuringsdienst van Wa
ren met daartoe geeigende hulpmiddelen do01· 
deskundi gen te doen onderzoeken. In deze zaak 
was nu volgens het hoofd van den Keurings
dienst, volgens wiens instructie de keurmeester 
te werk ging, het nemen van een monster, als 
in de aangehaalde artikelen bedoeld, n iet noo
dig, daar die beambte voldoende kundig was, 
om met behulp van een zuurgraadmeter op de 
wijze, zooals in de bijl age van het Melkbesluit 
is voorgeschreven, den zuurgraad van de melk 
te bepalen. De keurmeester moest, om dit 
onderzoek op de vereischte wijze te kunnen 
verrichten, een deel van die melk in di en 
zuurgraadmeter doen, daar die meter nu een
maal niet die heele bus melk kon bevatten, en 
een groote hoeveelheid vloeistof krnchtens haar 
aard in het algemeen slechts op die wijze kan 
worden onderzocht. Wanneer men - zoo gaat 
de heer requirant voort ·- uit een flesch, ge
vuld met vloeistof, een slok neemt Yoor een 
01·ganoleptisch onderwek. is van het nemen 

n,n een monster van die , vloe istof, welk mon
ster dan zou bestaan uit dien slok, noch' na !,r 
het algemeen spraakgebruik, noch in den zi 11 
van het aangehaalde wetsartikel sprake. Eve1i 
min, wanneer men van een partij verdachtè 
visch één visch neemt, om dezen ter plaatse 
door 1·u iken, betasten, proeven, bekijken, aah 
een nadere beschouwing omtrent hare aL of 
niet deugdel ijkhe id te onderwerpen. Voor de 
opvatting, dat slechts dan van het nemen van 
een monster, als bedoeld in art. 20 der Waren
wet sprake is, wanneer een daartoe afgèscihei 
den hoeveelheid van een waar, op grond van 
het technisch ingewikkelde of wetenschappe-
1 ijke karnkter van het onderzoek in een voor 
dat doel behoorl ijk geoutilleerd laboratorium. 
· door op het gebied van warenonderzoek gespe
cialiseerde deskundigen dient te worden onder
zocht, meent èle heer requirant steun te vinde:n 
in de bepaling van art. 20 der Warenwet 
zelve, waar dit artikel zegt, dat de· ambte
naren, in art. 18 der Wet met het opsporen 
der overtredingen belast, bevoegd zijn , mon
sters te nemen. 

De wetgever nam blijkbaar aan, dat het 
nemen van monsters geenszins regel zou zijn, 
Voor die gevallen, waar in daartoe wel werd 
overgegaan, schreef hij in de artt. 20 tot 2-! 
der Wet nauwkeurig voor, hoe met die mon
sters diende te worden gehandeld. Op gron<l 
van deze tot in bijzonderheden afdalende voo r
schriften en waarborgen mag. naar het oor
deel van den heer rnqui rant, worden aange
nomen, dat de weg, welke het monster hie,· 
wordt voorgeschreven, bedoeld is alleen voo,· 
die onderwekingen, welke krachtens haren 
aard als de technisch of wetenschappelijk 
moeilijkere zijn aan te merken. 

Subsidiair merkt de steller dei· schriftu,n• 
nog op, dat in ieder geval van de in den 
zuurgraadmeter onderzochte melk, welke deel 
uitmaakte van de bus melk, welke werd ver
voerd, zonder monstername - immers het 
monster en de waar zijn dan een - is komen 
vast te staan, dat de zuurgraad er van te hoog
was. De dagvaarding, welke slechts spreekt 
van een in een bus vervoerde hoeveelheid 
melk, sluit deze opvatting niet uit. I s de rèch, 
ter van oordeel, dat eens keurmeesters hP
kwaamheid niet wover reikt, dat hem een 011, 

derzoek als het onderhavige kan worden toe
vertrouwd, en dat derhalve monstername met 
laboratoriumonderzoek volgens de artt. 20-21 . 
der Warnnwet noodig was geweest, dan kan 
deze conclusie hem leiden tot niet bewezen
verklaring van het ten laste gelegde fe it. Op 
die wijze is de deugdelijkheid van het onde1·
zoek in laatste instantie door den rechter on
der a lle omstandigheden te waarborgen. 

Met het bezwaar van den heer requiranr 
zoude ik mij geheel willèn vereenigen. H et 
onderhavige geval kan, dunkt mij , worden 
vergeleken met dat, hetwelk werd beslist bij 
vonnis van de Rb. te Rotterdam van 11 Mei ' 
1926, opgenomen in de N. J . 1926, blz. 719.' 
met een onderschrift van L. B. , initialen . . 
welke voor Uwen Raad stellig geen onthulling 
behoeven. Dat, gel ijk in dit onderschr ift word t 
betoogd, de daar aangehaalde arresten van 
Uwen Raad, besl issende, dat het in art. 24 dei• 
Warenwet voorgeschreven tweede onderzoek, 
van het monster een vo01·waarde is voor rl,: 
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outvankelijkheid van het 0. M. in zijn verval- ' 
ging ter zake van overtreding eener K eurings
verordening, alle onderstellen dat een monster 
is genomen en dus niets beslissen voor het 
tegenovergesteld geval, wordt blijkbaar ook 
door de Rb. ten deze als juist aanvaard, waar 
zij immers overweegt, dat, indien bij de op
sporing van wodanige overtreding een man
s.ter wordt genomen, met dat monster behoort 
gehandeld te worden overeenkomstig de be
palingen dei· artt. 21- 24 van de Warenwet. 
Ik meen hieruit te mogen afleiden, da.t de Rb. 
evenzeer bereid zal zijn toe te geven, dat, zoo
a ls in gemeld onderschrift voorts wordt ge
steld, genoemde wet de ontvankelijkheid van 
het 0. M. en de veroordeeling van den ver
dachte bij overtreding ecner Keuringsveror
dening niet u itdrukkelijk verbindt aan mon
sterneming en laboratoriumonderwek, vermits 
art. 20 der Wet monsterneming niet verplich
tend stelt, doch de opsporingsambtenaren daar
toe slechts bevoegd verklaart, en art. 23 labo
ratoriumonderzoek slechts dan verplichting 
stelt, indien een monster is genomen. Dat er 
gevallen denkbaar zijn, waarin - zeker door 
eenen deskundigen opsporingsambtenaar - op 
het eerste gezicht of na eenvoudig onderwek 
kan worden vastgesteld, dat eene waar ondeug
delijk . is van samenstelling, in ondeugdelijken 
toestand verkeert dan wel niet voldoet aan de 
eischen, krachtens de vVarenwet gesteld, schijnt 
mij a lmede onbetwistbaar. Het eenige punt, 
dat in dezen de Rb. en den heer requirant ver
deeld houdt, is dan ook blijkbaar de vraag, 
of de hoeveelheid melk, door den Keurmeester 
uit de bedoelde bus genomen ter bepaling van 
den zuurgraad dier vloe istof, al dan niet moet 
worden àangemerkt als een monster in den 
zin der wet. Wat de beantwoording van deze 
vraag betreft, schaar ik mij aan de zijde van 
den heer requirant, wiens betoog mij overtui
gend lijkt, terwijl ik mij ook kan vereenigen 
met de door den Directeur van den Ensche
deschen Keuringsdienst gegeven begripsbepa
ling, dat een monster is eene hoeveelheid van 
de te onderzoeken waar, afgezonderd om elders 
een beeld te geven van den aard en de samen
stelling van deze waar. Indien immers een 
deskundig opsporingsambtenaar, in staat om 
de waar ter plaatse, waar hij die aantreft, be
hoorlijk te onderzoeken, overeenkomstig krach
tens de wet voorgeschreven methode, daartoe 
is overgegaan, dan behoeft de identiteit van 
de door hem onderzochte hoeveelheid , welke 
hij ten behoeve van dat onderwek ter hand 
nam, met de waar zelve immers niet de bij
rondere waarborgen welke voor te nemen mon
sters zijn voorgeschreven en ook alleen noodig 
zijn voor die gedeelten eener waar, waarvan 
de onderzoeker niet zelf de identiteit met het 
geheel heeft kunnen vaststellen. 

Wanneer derhalve in het onderhavige geval 
mag worden aangenomen dat de bedoelde op
sporingsambtenaar de hoeveelheid melk, door 
hem zelf uit de bus genomen, op deskun
dige wijze overeenkomstig de voorgeschreven 
methode heeft onderzocht, dan kan ik niet 
inzien, dat er termen zouden zijn om het 0. M. 
niet-ontvankelijk te verkl a ren op grond, dat 
er ten dezen sprake wude zijn van een mon
ster, te behandel en naar de voorschriften van 
de artt. 21 tot en met 24 der Warenwet, S. 

1919, n°. 581. Het zal m.i. veilig kunnen 
worden overgelaten aan het oordeel van den 
opsporingsambtenaar, of deze het noodig acht. 
gebruik te maken van zijne bevoegdheid tol 
monsterneming, dan wel . oL hij meent, doo r 
een onderzoek ter plaatse de hoedanigheden 
der verdachte waar aan de door de wet ge
stelde vereischten overeenkomstig de door of 
krachtens dezelve voorgeschreven methode te 
toetsen, behoudens natuurlijk in a lle gevallen 
's rechters bevoegdheid om zich omtrent de 
waarde der u itkomst van dat onderwek een 
e igen oordeel te vormen. 

Het ingestelde beroep mitsdien gegrond 
achtende, concludeer ik tot vernietiging va11 
het bestreden vonnis, a lsook van de daarbij 
bevestigde uitspraak van den Ktr., en tot ver
wijzing van de zaak naar het Ktg. te Ell 
schede, ten einde op de inleidende dagvaa r
ding te worden berecht en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gelet op het middel van cassat ie I ui -

dende: 
S ., althans v. t . van de artt. 348 en 423 S,·. 

en de artt. 20 tot 24 der W arenwet 1919, S . 
581, doordien de Rb. het vonnis, waarvan be
roep, waarbij het 0. M. in zijn strafvervolging 
niet-ontvankelijk is verklaard, met verbetering 
der gronden heeft bevestigd; 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan gere
quireerde is te laste gelegd; enz. zie conclusie; 

dat de Ktr. te dien aanzien heeft overwogen, 
dat de telastlegging betreft melk met te hooge 
zuurgraad, alwo een waar, waarvoor eene 
methode van onderwek is voorgeschreven; 

0. dat in een dergelijk geval a lleen aan de 
resultaten van een onderzoek volgens die 
methode gevolgtrekkingen mogen worden vast
geknoopt omtrent de al of niet deugdelijkheid 
der waar; 

0. dat derhalve monsterneming en labora
torium (eerste en tweede onderzoek) onont
beerl ijk waren, wodat nu dit niet is geschied, 
de Ambt. v. h. 0 . M. niet kan worden ontvan
gen in zijne strafvervolging ; 

0. dat in het bestreden vonnis de Rb. heeft 
overwogen: enz. , zie conclusie, 2e al. ; 

0. dat in de schr iftuur tot toelichting van 
het middel is aangevoerd, dat enz., zie con
clusie 4e a l. ; 

0 . omtrent het middel van cassatie: 
dat ongetwijfeld, wanneer een monster van 

een waar is genomen en daarbij of daarmede 
niet is gehandeld als in de artt. 20 tot 24 der 
Warenwet is voorgeschreven, de Ambt. v. h. 
0. M. niet-ontvankelijk zal zijn in de door 
hem naar aanleiding van het onderzoek inge
stelde strafvervolging; 

dat de Rb. terecht heeft overwogen, dat hier. 
waar een opsporingsambtenaar uit een bus, 
inhoudende melk, eene hoeveelheid melk heeft 
genomen, ten einde van deze hoeveelheid den 
zuurgraad te onderzoeken volgens de methode, 
welke in de bijlage, gevoegd bij het Melkbe
sluit, S. 1929 , n°. 43, is aangegeven voor het 
onderwek van den zuurgraad van mei k, daar
mede monsterneming van de melk heeft plaats 
gevonden maar dan ook met het genomen 
monster de weg had moeten zijn gevolgd in 
de artt. 20 tot 24 der Warenwet voorgeschre
ven en, nu dat. n iet is geschied, terecht des 
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Ktrs. beslissing omtrent de niet-ontvankelijk 
heid van den Ambt. v. h. 0. M. bij het be
streden vonnis heeft bevestigd; 

dat dus het middel is ongegrond : 
Verwerpt het beroep. (\Y .) 

24 J uni 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.wet art. 22.) 

Een overtreding van art. 22, onder a 
M.- en R.wet is op een rnldoende wijze 
te lastegelegd, nu aan den req. worclt ver
weten eene wijze van rijden , welke op zich 
zelve de vrij heid en veil ighe id van het 
verkeer belemmert of in gevaar brengt. 

Req.'s grief, dat zonder dat daarvan iets 
b lijkt zou zijn aangenomen, dat hem be
kend was, dat er ter I inkerzijde geen vol
doende ruimte was om te passeeren, faalt , 
waar de R echtb. kennelijk bedoeld beeft 
op grond van de e igen verklaring van 1·eq . 
te zeggen, dat req. met de situatie ter 
plaatse op de hoogte was. 

H et was, wijl het voor de strafbaarheid 
van het telastegelegde van geen invloed 
was, niet noodig, dat de Rechtb. bes liste 
of req . reed over het I inkerspoo,· of over 
de linkerweghelft. Dat spoo1· lag trouwens , 
zooals u it de bewijsmiddelen rnlµt. op de 
1 i nkerweghel [t. 

Op het beroep van J. J . Sch., chauffeur te 
\ "lissingen, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de :Rechtbank te Middelburg van 
5 April 1935, waarbij in hooger beroep, met 
vernietig ing van een vonnis van het Kanton
gerech t te Middelburg van 13 Februari 1935 , 
de requirant ter zake "als bestuurder van een 
motorrijtuig daarmede rijden over een weg op 
zoodanige wijze, dat de vrijheid en de veili g
heid van het verkeer wordt belemmerd en in 
gevaar gebracht" , met toepassing van de artt. 
22 aanhef en onder a, 29 lid 2 der Motor- en 
Rijwiel wet en art. 23 Sr., is veroordeeld tot · 
heta I i ng van eene geldboete van f 25 en 5 
dagen vervangende hechtenis; (Gepleit door 
Ilfr. S. van Oven) . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Kirberger; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidoo i en lui
dende: 

I . S., althans v. t. van de artt. 350, 358. 
359, 425 Sr., art. 22a der Motor- en R ij 
wie lwet, 

omdat het inhalen van den tramtrein in de 
poging om dezen voorbij te rijden op het mo
ment, dat de tram trein zich naar het I inke1·
s poor begaf, terwijl passeeren ter linkerzijde 
van het spoor niet mogelijk was, alleen dan 
eene overtreding van art. 22a der Motor- en 
Rijwielwet zou kunnen opleveren, indien re
quirant verzuimd had de noodige voorzorgen 
in acht te nemen, d.w.z. indien hij kon en 
moest weten, dat passeeren niet mogelijk was, 
hetwelk evenwel niet telastegelegd is: 

II. Schending als voornoemd, 
omdat de R echtba11k aanneemt, dat requi

rn nt onvoorzichtig heeft gereden, omdat hem 

bekend was, dat er ter I i nkerzijde geen vol
doende ruimte was om te passeeren , van welk 
feit niets is gebleken; 

III. Schending der genoemde artikelen, 
omdat de Rechtbank niet beslist of requi 

rant heeft willen voorbijrijden over het linker
spoor of over de linkerweghelft ; 

0. dat - met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld - overeenkomstig de telasteleg
ging is bewezen verklaard dat verdachte op 
5 November 1934, des voormiddags circa 6.20 
uur, te Middelburg als bestuurder van een 
vie rwielig motorrijtuig daarmede heeft gereden 
over den voor het openbaar verkeer openstaan
den 1·ijweg, den ,.Tramsingel" , komende uit 
de richting VI issingen, en wel op het gedeelte. 
waarop, gezien in verdachtes bewegingsrich 
ting, was aangelegd een aanvankelijk dubbel
sporig en verderop door middel van een wisse! 
zich tot enkelsporig vereenigend gedeelte van 
den tramweg Vlissingen-Middelburg der Pro
vinciale Zeeuwsche Electriciteits Maatschappij 
(zijnde een spoorweg waarvan de Minister vau 
Waterstaat had bepaald, dat deze a ls tramweg 
in den zin der Locaalspoor en Tramwegwet 
moest worden beschouwd), hebbende verdach te 
a lstoen aldaar met dat door hem bestuurde 
motorrijtuig hoogst onachtzaam en onvoorzich
tiglij k een gezien in die 1·ichting over het 
rechterspoor naa r Middelburg rijdenden tram 
trein ingehaald en getracht voorbij te rijden 
over het linkerspoor althans over de linker 
weghelft, juist op het oogenblik, dat die tram
trein reed op het gedeelte, waar het rech ter
spoor naar links afboog, en den wissel nader
de, zulks terwijl er op dien weg daar ter 
plaatse gezien in d ie richting ter linkerzijde 
van het linkerspoor niet voldoende ruimte was 
voor een vrij en veilig passeeren van dat mo
torrijtu ig, tengevolge waarvan verdachte met
het door hem bestuurde motorrijtuig beklemd 
geraakte tusschen den voorsten wagen van 
den tramtrein en een links op dien weg staan
den paal der e lectrische bovenleiding van de 
tram, door welke wijze van r ijden verdachte 
de vrijheid van het verkeer op dien weg be
lemmerde en de veiligheid van het verkeer in 
gevaar bracht; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat ten Ia te is gelegd, dat requirant hoogst 

onachtzaam en onvoorzichtiglijk getracht heeft 
den tramtrein in te halen en voorbij te rijden 
op een oogenblik, dat ter plaatse, waar hij 
wilde voorbijrijden - zulks in verband met 
een op den weg staanden paal en de in de 
r ichting van d ien paal afbuigenden tramtrei11 
- niet voldoende ruimte was voor een vrij en 
vei lig passeeren van zijn motorrijtuig; 

dat hier dus aan den requirant wordt ver
weten eene wijze van rijden, welke, afgezien 
van hetgeen het m iddel meent, dat daarom
trent moet worden gesteld, op zich zelve de 
vrijheid en de veiligheid van het verkeer be
lemmert of in gevaar brengt en mitsdien eene 
overtreding van art. 22 onder a der Motor- en 
Rijwielwet oplevert, weshalve de stellingen 
der telastelegging a lleszins voldoende zijn; 

0 . ten aanzien van het tweede middel: 
dat de Rechtbank na de bewezenverklaring 

overweegt, dat requirant hoogst onachtzaam 
en onvoorzichtig lijk heeft gereden onder meer . 
omdat het hem bekend was, dat er aan de 
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1 inkerzijde geen vo ldoende rnimte is tusschen 
een tram en den paal ; 

dat de Rechtbank met dit laatste kennelijk 
heeft bedoeld, dat requirant met de situatie 
ter plaatse op de hoogte was, d.w.z. dat het 
hem bekend was, zooals hij blijkens zijne in 
het vonnis opgenomen verklaring erkende, dat 
de tramrails, welke aanvankelijk dubbelsporig 
zijn even na een aan de linkerzijde - in zijn 
voortbewegingsrichting - van den weg staan
den paal, zich tot enkel spoor vereenigen, 
waarbij de van zijn richting geziene rechts 
liggende mils naar links over den weg af
buigen; 

dat derhalve ook dit m iddel niet opgaat ; 
0. dat ook het derde middel faalt; 
dat het toch onnoodig was, dat de Recht

bank de in het middel verlangde beslissing 
gaf, omdat het in deze voor de strafbaarheid 
van het telastegelegde niet van invloed is, of 
l'equirant reed over het linkerspoor of over 
de linkerweghelft, welk spoor trouwens, gel ijk 
uit de in het vonnis opgenomen bewijsmid
delen volgt, op de linkerweghelft lag; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de co nel mie ·van 
d,n Advocaat-Generaal van Li,r.] 

( . J .) 

27 Juni 1935 . KO INKLIJK BESLUIT. 
(Annenwet Art. 39 . ) 

Een juiste toepassing van art. 39 brengt 
mede dat, zoolang een patiënt niet defini 
tief uit een gesticht als hersteld is ont
slagen, de ko ten van verpleging blijven 
ten laste van de gemeente, waar hij ten 
tijde dat de l'echterlijke machtiging tot 
plaatsing in een gesticht werd aange
vraagd, in den zin van het B. W. woon
plaats had. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het gesch il over de woonplaats 

rnn de armlastige krankzinnige Dirkje Pronk; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Juni 1935, N°. 261; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 Juni 1935, N°. 
5842, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Dirkje Pronk, echtgenoote van A. 
Oudkerk, op 14 Juni 1922 met machtiging van 
den kantonrechter te Amsterdam opgenomen 
werd in de stichting " Bloemendaal", te Loos
duinen, en na deze stichting op 26 Februari 
1931 met proefverlof te hebben verlaten, aan
vankelijk bij haar echtgenoot en, van 6 Maart 
1931 af, in een pension te Putten heeft ver
toefd , waarna zij op 1 Juni daaraanvolgend 
weder in de genoemde stichting is terugge
keerd; 

dat B. en W. van Landsmeer niet bereid zijn 
de kosten van de verpleging van de patiënte 
van 1 Juni 1931 af, voor zoover deze niet 
door haar imniddels gescheiden echtgenoot 
werden betaald, voor rekening van hunne ge
meente te brengen, aanvoerende, dat de pa
t iënte ongeveer 3 maanden na haar ontslag 
nit de stichting in Amsterdam en in Putten 
heeft gewoond; dat deze tijd, naar het hun 
voorkomt, voor verlof te l'll im is ; dat wanneer 

haar geestelijke toestand niet toe liet, dat zij 
buiten de stichting verb lij f hield, zij opgeno
men had moeten worden; dat, was die toe
stand normaal, althans was die zoo, dat ver
pleging in de stichting niet noodig of ge
wenscht was, zij dan uit de registers had moe
ten zijn afgevoe1·d; dat nu dit, om welke re
denen clan ook, niet is gebeurd, kwalijk als 
argument kan worden aangevoerd, dat door 
dit verzuim Landsmeer volgens artikel 39 det 
Armenwet de verplegingskosten zou hebben 
to betalen; dat, indien de zomer niet in aan
tocht zou zijn geweest en Mevrouw Nijburg 
in Putten in de aanwezigheid van D. Pronk 
in haar pension geen belemmering zou heb
ben gezien voor eene betere exploitatie van 
haar pension, deze, naar B. en W. zijn inge-
1 icht, zich niet met den Directeur van Bloe
mendaal telefonisch tot nieuwe opname in ver
binding zou hebben gesteld ; dat D. Pronk du 
haar hoofdverblijf in Putten zou hebben voort
gezet, m. a. w. Putten als woonplaats zou heb
ben behouden; dat vaststaat, dat D. Pronk na 
hare echtscheiding in 1931 , zelfstandig een 
woonplaats verkreeg tot het kiezen waarvan 
zij geestelijk in staat was; dat de juistheid 
van de bewering, dat zij geestelijk normaal 
was en het proefverlof had moeten zijn ver
anderd in ontslag, al hieruit blijken kan, dat 
de Amsterdamsche Rechtbank op verzoek van 
D. Pronk het huwelijk door echtscheiding 
heeft ontbonden verklaard, dat zij Putten als 
woonplaats heeft gekozen; dat door het ver
trek uit Landsmeer eerst naar Amsterdam , 
daarna naar Putten, elke fe itel ijke band met 
Landsmeer verbroken is; dat ook vaststaat. 
dat op het oogenblik, waarop de patiënte de 
stichting met verlof heeft verlaten, reeds elke 
band tusschen baar en de gemeente was ver
broken en dat, in aanmerking genomen den 
geestestoestand, waarin zij tijdens haar vertrek 
uit de stichting verkeerde, zij in staat was 
haar hoofdverblijf in eene andere gemeente 
rlan Landsmeer te vestigen, dat zij zich toen 
in Amsterdam gevestigd heeft in de woning 
van baar echtgenoot; dat zij, toen zij in Put
ten woonplaats had gekregen ook na de ont
binding van het huwelijk in staat was, met 
oordeel des onderscheids Putten als woon
plaats te behouden, zelfs in staat was zich 
teg:en eene vestiging in den Dolder, waar haar 
gewezen ech tgenoot een pension voor haar 
had besproken, te verzetten; dat zij, zooals 
uit het bovenstaande blijkt, derh alve om ve1·
schillencle redenen artikel 39 der Armenwet 
niet van toepass ing achten bij de vasts teil ing 
van Landsmeer als woonplaats voor de pa
tiënte Pronk, waaruit evenwel niet mag wor
den geconcludeerd, dat zij eenige andere ge
meente bijvoorbeeld Putten als woonplaats 
wenschen aangewezen te zien; dat zij zich 
,venschen te onthouden va.n aanwijzing van 
eene woonplaats, temeer omdat het wellicht 
niet onwaarschijnlijk zou kunnen zijn, dat geen 
gemeente als woonplaats in den zin van artikel 
39 kan worden aangewezen; 

0. dat, nu de patiënte toen de op 14 Juni 
1922 door den kantonrechter te Amsterdam 
verleende rechterlijke machtiging om haar in 
een gesticht te plaatsen werd aangevraagd, in 
de gemeente Landsmeer woonplaats had in 
den zin van het B . W. , de kosten van hare 
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verpleging voor rekening van deze gemeente 
hehooren te komen; 

dat hiel'aan n iet a fdoe t de omstandigheid, 
dat de patiënte van 26 F ebruari tot 1 Juni 
1931 uit de stich ting ,,Bloemendaal", waarin 
zij was opgenomen, met proefverlof afwezig 
is geweest; 

dat B . en W. van Landsmeer weliswaar aan
voeren, dat, toen de patiënte de stichting met 
verlof verliet, reeds elke band tusschen haar 
en deze gemeente was verbroken en dat haar 
geestestoestand op dat oogenblik zoodan ig 
was, élat zij in staat was haar hoofdve,·bl ijf in 
eene andere gemeente dan Landsmeer te ves
tigen, doch dat, daargelaten nog of deze be
weringen juist zijn , een en ander hier buiten 
beschouwing moet worden gelaten; 

dat immers eene juiste toepassing van ar
tikel 39 der Armenwet medebrengt, dat, zoo
lang eene patiënte, zooals in het onderwerpe
lijke geval, niet defi n itief uit een gesticht als 
hersteld is ontslagen, de kosten van hare ver
pleging ten laste blijven van de gemeente, 
waar zij ten tijde dat de rechterlijke machti
ging tot hare plaatsing in een gesticht werd 
aangevr aagd, in den zin van het B . W . woon
plaats had; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

voor de toepassing van artikel 39 der Ar
menwet, de gemeente L andsmeer aan te wij 
zen als de woonplaats van de armlastige 
krankzinnige Dirkje Pronk. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B.) 

28 Jwii 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet artt. 28, 63.) 

U it de bepaling van art. 21 blijkt, da t 
de wetgever eene onbeperkte toepassi ng 
van art. 28 niet heeft gewild. Een rede
lijke toepassing van beide genoemde wets
bepalingen in onderl ing verband brengt 
dan ook mede, dat ook door de (in art. 
21 niet genoemde) burgerlijke overheid, 
zonder voorafgaand verwek aan de onder
houdspl ichtigen, reeds aanstonds onder
steuning kan worden verleend, indien deze 
- ge lij k hier, volgens de beslissing der 
R echtbank, aangenomen moet worden het 
geval te zijn - niet zonder gevaar voor 
het leven of de gezondheid van den behoef
t ige kan worden uitgesteld. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
D. J . v. D ., wonende te Oosterbeek, ge

meente R enkum, (adv. Mr. F. M. Westerouen 
\'an Meeteren); 

dat bij bevelschrift van den Kantonrechter 
te Wageningen van den 12 September 1934 is 
executoi,· verklaard de door Burgemeester en 
\Vethouders der gemeente Rheden opgestelde 
staat van kosten tot een bedrag van f 160 te 
verhalen op requestrant wegens door de ge
meente Rheden ten behoeve van de armlastige 
Mej. G. A . v. D.-D., wonende te Velp, ge
meente Rheden, requestrants moeder, tot een 
bedrag va n f 206. 75 betaalde gelden; 

dat requestrant tegen voormeld bevelschrift 
t ijdi g in verzet is gekomen bij den K anton
r-e~hter te Wageningen. di e bij beschikking 

dd. 27 November 1934, waarvan een afschrift 
hierbij wordt overgelegd, het gedaue verzet 
niet gegrond achtte en het eerder gegeven 
bevelschrift heeft bekrachtigd, daarbij voo l'
wover hier van belang overwegende : · 

"dat de wetgever in art. 28 Armenwet, door 
te bepalen dat eerst een verwek tot ondersteu
ning gedaan moet zijn , en daaraan door de i11 
art. 377 B. W. genoemde onderho udspl icht igen 
n iet moet zijn voldaan, vóórdat ondersteuning 
mag worden verleend, meer heeft willen doen 
uitkomen, dat de burgerlijke armenzorg een 
subsidiair karakter draagt, dan dat dit arti kel 
onverbiddelijk wu eischen, dat onder a lle om
standigheden, ook b.v. in het onderhavige ge
val , waar het een operatief ingrij pen heeft 
gegolden, eerst een verwek tot ondersteuning 
aan de onderhoudsplichtigen moet zij11 gedaan. 
voorda t daartoe door de desbetreffende burgel'
lij ke autorite iten mag worden overgegaan; 

dat immers het in art. 21, 2e der Armenwet 
neergelegde !principe handelende over voor
loopige ondersteuning in gevallen, waal'in geen 
uitstel kan worden gedoogd, met de door op
posant gehuldigde opvatti ng reeds in strijd is . 
en waar het i. c., gelijk vaststaande is, een ern
stige galblaasoperatie heeft betroffen, waal'
voor de uitgaven door B. en ·w. va11 Rheden 
zijn gedaan, in redel ijkheid van B. en W. nie t 
kan worden verlangd , dat a l de onderhouds
plichtigen (die in dit geval 7 waren), eerst 
werden aangeschreven, a l vorens de medicus 
tot de door hem uoodza kel ij k geachte operatie 
overging"; 

dat requestrant t ijdig van des Ka11tomech
ters beschikk i11g i11 appèl is gekomen bij de 
An.-Rechtbank te Arnh em, die na het geven 
van een . interlocutoire beschikking houdende 
een verzoek om inl ichtingen, b ij eindbeschik
k ing dd. 21 Maart 1935 de beschikking van 
den Kantonrechter te Wageningen bevestigde. 
daarbij met overneming van de gronden van 
den Kantonrechter o. m. overwegende: 

.,dat de Rechtbank zich geheel aansl uit bij 
en overneemt hetgeen hieromtrent door den 
Kantonrechter is ovenvogen en de practische 
bezwaren welke appellant zelf e rkent dat aan 
zijn opvatting omtrent het stelse l van de wet 
zijn verbonden, die opvatting zoo in 'toog 
loopend onpractisch doet zijn dat het onaan
nemel ijk is dat ook de wetgever die opvatting 
zou hebben beoogd en de Kantomechter dan 
ook terecht uit de bepaling van art. 21 sub 2 
Armenwet een aanwijzing put dat in spoed
eischende gevallen van 't principe van art. 28 
mag worden afgeweken en in een geval als 
't onderhavige kon worden volstaan met het in 
December 1933 tot appellant als won van de 
ondersteunde gericht verwek om bij te dragen 
in bedoelde kosten. om deze thans op hem te 
verhalen, nu blijkens het in appèl overgelegde 
schrijven van zijn toenmaligen raadsman die 
zoon verklaarde daartoe niet bere id te zijn": 

dat 1·equestrant tegen de beschikking der 
An.-Recbtbank te Arnhem dd. 21 Maart 1935 
beroep in . cassatie instelt onder aanvoering 
van het navolgende cassatiemiddel: 

S., althans v. t . van artt. 28, 63, 64, 6!l 
Armenwet en art. 48 Rv. , 

doordat de R echtbank heeft bes list, da t in 
spoedeischende geva ll en kan worden afgewe
ken van hel r,l'i11cipe van ;1rt. 28 Arn1enwet 
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hetwelk een voorafgaand Yerzoek tot de wet
tel ijke onderhoudsplichtigen eischt en dat i11 
het onderhavige geval kon worden volstaan 
met een in December 1933 tot requestrante 
,redaan verzoek om bij te dragen in bedoelde 
kosten 

zulks ten onrechte daar art. 28 Armenwet 
wnder eenige beperking voorschrijft, dat on
dersteuning slechts verleend kan worden, wan-
11eer de wettelijke onderhoudsplichtigen 011-
danks een uan hen gedaan verzoek in gebreke 
blijven het noodzakelijk levensonderhoud te 
,·erschaffen en in elk geval , wanneer aan deze 
yoorwaarde niet is voldaan, de verleende on
derstand niet op de personen bedoeld in art. 
63 Armenwet kan worden verhaald, terwijl de 
Hechtbank ten o nrechte niet heeft vastgesteld 
of het verzoek in December 1933 tot reques
trarit i gedaan vóórdat de ondersteuning, 
welker kosten op ~equestrant worden verhaald, 
is verleend, wordende het tegendeel door de 
Rechtbank zelfs, zij het implicite, als feitelijk 
,·aststaande aanvaard. 

Het systeem van den wetgever ueergelegd in 
n,·t. 28 Armenwet is het navolgende: onder
steun ing aan heu, die daarvoo1' in aanmerking 
komen ka11 door burgerlijke in tellingen en 
burgerlijke Overheid slechts verleend worden 
na een vruchteloos gebleven verzoek, gedaan 
aau de wettelijke onderhoudsplichtigen. Door 
dit voorafgaand verzoek voor te sch rijven 
heeft de wetgever het subs idiair karakter van 
de · burgerlijke armenzorg tot uiting willen 
h,·engen, doch zelfs als men zoude willen aan
rl'emen, dat de hier bedoelde instellingen ook 
zonder voorafgaand vèrzoek steun mogen ver
leehen, clftn zal i11 e lk geval zoodanige, in a f
wijk ing van art. 28 der Armenwet verleende, 
steun niet krachtens art. 63 · dierzelfde wet 
,·., rhaalbaar zijn. Requestrant veroorlooft zich 
hiervoor te verwijzen naar de arresten van 
don H. R. van 2 Maart 1931 N. J. 1931 blz. 
1356 W. 12276 en 14 September 1931 . J. 
1931 blz. 1411 W. 12342 waarbij beslist Yercl 
dat een voorafgaand ver~ek een noodzakelijke 
, oorwat1rde is voor het verhaal van de onder
~tetming verleend door burgerlijke instellin
geri, de burgerlijke Overheid aan armlastigen. 

Door do Rechtbank wordt in navolging van 
den Kantonrechter aan art. 28 een uitleg ge
"even, welke ten eenenmale in strijd is met 
h t zooeven besproken beginsel. Die uitleg 
zou er toe leiden, dat de R echter de vrijheid 
zou hebben te beoordeelen of in verband met 
de bijzondere omstandigheden van het concrete 
,re ,·al, een ,·oorafgaand verzoek had moeten 
zijn gedaan. Het antwoord op deze vraag zal 
achteraf dikwijls moeilijk te geven zijn , te eer 
waar zij door het I ichaam, dat de ondersteu
ning zonder overleg met de alimentatieplich
t igen verleende wel steeds ontkennend zal 
worden beantwoord. Bovendien zal de opvat
ting va11 de Rechtbank het bezwaar m et zich 
hrnngen, dat de wettelijke onderhoudspl ich
tigen aldus kunnen worden verstoken van de 
,oor hen in art. 381 B. W . geopende moge
lijkheid 0111. wanneer zij tot een geldelijke 
ondersteu ning niet in staat zijn, de behoeftigen 
hij zich in huis te nemen en aldaar van het 
Hoodige te voorzien. , 

Het door den Kantomechter en Rechtbank 
11ir art. 21 1 id 2 gehaalde argument voor de 

stelling, dat de wetgever 1üel 011verbiddelijk 
een voornfgaand verzoek zoude hebben willen 
voorschrijven, acht rnquestrarü 011juist. Hoofd
stuk II, waarin art. 21 is opgenomen, r·egelt 
slecht den aard en imichting rnn burgedijke 
en gemengde instellingen, terwijl art. 21 zei f 
enkel een voor·schrift geeft voor het reglement 
van die instellingen. De materie van de onder
steun ing en de gevallen waarin deze verleend 
wordt, is daarentegen uitsluitend geregeld in 
Hoofdstuk III. H et is eins reed niet aanne
melijk, dat de wetgever in art. 21 Armenwet. 
voorkomende in een Hoofdstuk, dat met de 
ondersteuning niets te ma ken heeft, een uit
wndering heeft willen geven op een begi11sel 
dat, ter plaatse waar de ondersteuning wèl 
wordt behandeld (Hoofdstuk III) in art. 28 
is neergelegd. Doch zelfs als men hiervan 
afziet, dan wu de (vermeende) uitzondering 
van art. 2 nog niet gelden voor de bmgerlijke 
Ove rheid, waarover in Hoofdstuk II, dus ook 
in art. 21, in het geheel niet wordt gesproken. 
Ten lotte wu men in art. 21 lid 2 Armenwet 
hoogstens de bedoeling van den wetge ver kun
nen zien een voodoopige ondersteu11ing mo
gelijk te maken, doch daaruit volgt voor de 
verhaalbaarheid van aldus verleende steu n 
niets. 

De Rechtbank heeft in haar beschikking 
weliswaar vermeld, dat in het onderhavige 
geval in December 1933 een v~rzoek is gedaa11 
en dat daarmede kon worden volstaan, doch. 
waar het op aan komt, of dit verzoek tot 
requestrant is gericht vóór de Overheid de 
ste un, cl ie zij thans op hem wi I verhalen, heeft 
verleend, stelt de Rechtbank niet vast. Tus
schen partijen was trouwens niet in geschil, en 
de Rechtbank gaat dan ook kennel ijk er van 
uit, dat verwek van December 1933 posterieu1· 
was aan de ondersteuning, welke \'erleencl is 
van 7 November 1933 af tot 23 December 1933. 

Weshalve verzoeker zich derhalve wendt tot 
Uwen Raad met eerbiedig verzoek de aange
vallen beschikking van de Rechtbank te Arn
hem dd. 21 Maart 1935 te vernietigen met 
zoodanige verdere uitsprnak als Uwen H. R. 
za.l meenen te behooren, en op g1·ond van het 
hierbij overgelegde bewijs van onvermogen. 
afgegeven door den Burgemeester der ge
meente Renkum, de kosteloo,.e behandel in!\' 
van deze zaak te gelasten. 

Conclusie van den Pro<'.-Gen. Besier. 

Gezien, enz.; 
0. dat weliswaar in het algemeen Yoor het 

verhaal van kosten ,·an al'lnenverwrgrng, ge
maakt ten l aste o. a. van eene gemeente op de 
bezittingen van hen die ingevolge de wet tot 
onderhoud van den onder tetmde verplicht zijn. 
moet blijken, dat eon verzoek tot ondersteu
ning is gedaan en dat daaraan door de onde,·
houdsplichtigen niet is voldaan, doch dat clez!' 
a lgemeene rngel uitzondering lijdt in de ge
vallen, waarin het verstrekken der ondersteu
ning niet zonder gevaar voor het l even o[ de 
gezondheid van den arme kan worden 11itge
stelcl: 

0 . àat immers bij art. 21, lid 2, der Armen
wet is bepaald, dat bij het reglement van 
burgerlijke en gemengde instellingen voor die 
ge,·a Il en ,·oors<'h ri ftcn \\'Orr!en vastgesteld : 
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0. dut hetze lfde nu wel 11iet is voorgeschre
ven, wanneer de burgerlijke overheid de onder
steuning geeft, doch de wetgever di t blijkbaar 
niet noodig heeft gevonden, omdat het van 
1,elf spreekt, dat in de bedoelde gevallen de 
ondersteuni11g geen uitstel kan lijden en hij 
vertrouwde, dat de burgerlijke overheid haar 
pi icht clan zei ve zou kennEn en dat het daar
om voldoende was de burgerl ijke en gemengde 
instellingen in haar rnglementen door voor
schriften voor deze gevallen te binden; 

0 . clat dan ook i11 de conclusie van onder
geteekendes ambtsvoorganger, voorafgaande 
aan het eerste der twee in het rnl'zoekschrift 
in cassatie aangehaalde arresten, waarin de 
H . R . den reeds gemelden algemeenen regel 
heeft vastgel egel -- met welke conclusie de 
H. R. zich heeft vereenigd, de gronden daar
van overnemend - juist VOOI' een voorloop ige 
ondersteuning in het 2e lid van art. 21 voor
zien , op djen algerneenen regel uitzondering 
is gemaakt; 

0. dat blijkens de bevestigde beschikki11g· 
nm den K antonrnchter zu lk een geval zich 
thans voordoet, daar in di e beschikking is 
vastgesteld, dat het een ernstige galblaas
opera tie heeft betroffen en dat hiervoor de 
twee behandelende medici de opname der 
patiënte in een ziekenhuis en de operatie 
noodzakelijk oordeelden, met welk woord de 
Kantonrechter blij kbaar gedoeld heeft op het 
gevaar voor leven of gezondheid der paticnte, 
als de hiervoor noodige kosten, juist de kosten , 
waarvan nu verhaal gezocht wordt. 11iPt wor
den gemaakt; 

0. dat hierui t ook de toelaatbaarheid van 
het verhaal voo,·tvloeit, daar art. 63 der Ar
menwet dit mogelijk maakt voor alle ge
maakte kosten van armenverzorging behoudens 
een uitzondering, welke zich hier niet voor
doet; 

0. dat het middel Lot cassatie cle1·halve is 
ong-egroncl; 

('oncl11deert tot verwerping van het bel'Oep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. betreffende het middel van cassatie : 
dat artikel 28 Armenwet wel bepaalt, dat 

door bm-gerlijke instellingen en de burgerl ijke 
overheid aan behoeftigen slechts onderstand 
wordt verleend, indien deze van hen, die 
ki-achtens do wet daartoe verplicht zijn, niet
tegenstaande een tot hen gericht verzoek niet 
wordt ontvangen , doch daarnevens het 2e l id 
van art. 21 dier wet gebiedend voorschrij ft , 
dat de reglementen ook van burger lijke instel
! ingen ,·001·schriften moeten inhouden betref
fende het ge ven van voorloopige ondersteu ning 
Îll àe geva ll en, waarin het versh·ekken van 
ondersteuning niet zondel' gevaar voor het 
leven of de gewndheid van den arme kan wor
den 11itgeste ld; 

dat derhalve burgerlijke i11slelli ngen krach
te ns haar reglement in geva l ,-an nood tot het 
creven , an een voorloopigc 011derstcuning ook 
~onder voorafgaand verzoek tot hen. die tot 
het geven van onderhoud ,· e rplicht. zijn. k11n
nen zij n gehouden; 

dat hieruit volgt, dat de wetgernr een 011be
perkte toepassing van het evenvennelde voor
schrift van art. 28 niet heeft gewild en dat 
cl"" ook een redelijke toepass ing rn11 de heide 

genoemde wetsbepa I ingen 111 onderling ver
band medebrengt, dat ook door de burgei·
Jijke overheid zonder voorafgaand verwek aall 
de onderhouclsplichtigen reeds aanstonds on
dersteuning kan worden verleend, indien deze 
n iet zonder gevaar voo r het leven of de gt-
zondheid van den behoeftige kan worden ui t
gesteld ; 

dat waar de bes) issing der R echtba11k slecht, 
aldus is te verstaan dat zulks zich ten deze 
voordeed, het middel 11 iet tot cassatie ka11 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (K J. I 

3 Jul i 1935. KONINKLIJK BESLUIT. (Ge
meentewet Art. 58 j 0

• artt. 32 en 33.) 
Uit het feit dat in een voltallige verg"

dering de stemmen staakten over een voor
stel om iemand als raadslid niet toe 1, 
laten, volgt niet, dat de raad nu tot to, -
lating heeft besloten. Derhalve was eene 
beslissing, als in art. 32 bedoeld, niet ge
nomen . Van het indienen van bezwaren 
daartegen bij Geel. Staten kan rins gePn 
sprake zijn. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep. ingesteld door 

D . L. de Vleeschouwer, te Koewacht, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zeeland va n 
21 December 1934, N °. 236, 3de Afdeeling . 
strekkende tot vernietiging van het besluit 
van den raad der gemeente Koewacht van 30 
November 1934, waarbij het voorstel om D. J. 
de Vleeschomrnr voornoemd als lid van dien 
raad niet toe te laten, ,verd verworpen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord , addes van 
20 Maart 1935, N°. 141; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 Jun i 1935, N ° . 
17025, afdeeling Bionenlandsch Bestuur; 

0. dat in de vergadering van den raad van 
Koewacht van 22 November 1934 blijkens de 
notulen dezer vergadering de voorzitter aan de 
orde heeft gesteld het onderzoek van den door 
D. J. de Vlecsrhouwer ingezonden geloof.-
brief · 

da t'. nadat deze geloofsbr ief door eene com
missie uit den raad was onderzocht, de voo r
zitter namens deze commissie heeft voorge
steld D . . J . de Vleeschonwer als lid van rlf·n 
raad Biet toe te laten; 

dat over di t voorstel de ste1nmon staakten 
( 3 tegen 3), \\,tarna deze zaak tot eene w,l
gende vergadering werd uitgesteld: 

dat i11 's raads vergadering van 30 No,·en,
ber 1934 het voormelde voorstel opn ieuw i11 
stemmi11g werd gebracht . waarbij de stemme11 
wederom staakten (3 tegen 3); 

dat de voorzitter daarop mededeelde. dat 
het ,·001·slel krachtens artikel 58 der gemeen
tewet nu geacht werd niet te zijn na11genomea. 
zoodat de hee r De Vleeschouwer geacht rnohl 
worden te zijn toegelaten; 

dat , nadat hiertegen C. Hamer] i11ck. 1 id 
van den ,:aad der ge11oernde gemeente, bij 
Geel . Staten van Zeeland bezwaa,· had ing'1-
diend , dit coll ege bij besluit va11 21 Dccemb<•r 
1934. N°. 236, 3cle Afdeeli11g, met ,e;cgnm.i-
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verklal' ing van het ingestelde bernep, het be
slu it van den raad del' gemeente Koewacht 
van 30 November 1934 heeft vernietigd , daar
bij overwegende, dat de vergadering van 22 
November 1934 voltallig was, immers alle zes 
zitting hebbende leden tegenwoordig waren, 
zoodat, het voorstel ingevolge artikel 58, 2e 
lid, de r wet geacht had moeten worden niet 
te zijn aangenomen; dat de voorzitter der
halve in strijd met de wet het voorstel in oene 
volgende vergader ing wederom in stemming 
beeft gebracht; dat voorts, wanneer in eene 
voltallige vergadering over een voo rstel tot 
niet-toel ating de stemmen staken en h et voor
stel mitsdien moet worden geacht niet te ziju 
aangenomen, de raad daaruit niet tot toe la
t ing had mogen besluiten; 

dat van dit besluit D. J. de Vl eescho11wer 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe rende, 
dat hij op 19 October 1934 is benoemd ver
klaard tot lid van den raad der gemeente 
Koewacht en wel zulks ter vervulliug van de 
,·acatu re R. B. Plasschael't, welke ziju be
noeming niet had aangenomen ; dat hij op 20 
October 1934 het bij artikel 15 der gemeente
wet bedoelde ontvangstbewijs heeft afgegeven; 
dat h ij op 8 November 1934 heeft verklaard 
zijne benoeming aan te nemen; dat zijne ge- 1 

loofsbrieven in de vergadering van 22 Novem
ber 1934 door de Commissie vau onderzoek in 
orde zijn bevonden, <loch dat de genoemde 
comm i sie niet kon adviseeren tot toelating, 
daar naar hare meening A. Hamerlinck moest 
benoemd worden; dat door den voorzitter haar 
voorstel in stemming is gebracht met als ge
volg, dat daarover de stemmen staakten en 
besloten werd deze zaak u it te tellen tot een 
,·olgende vergadering; dat evenwel in de ver
gadering van 30 N ovember 1934 de stemmen 
wederom staakten, waardoor het voorstel mge
Yol ge artikel 58 der gemeentewet werd geacht 
11iet te zijn aangenomen; dat derhalve daa r
door was besloten hem a ls lid van den raad 
toe te laten; dat echter C. H amerlinck, licl 
van den raad, tegen dit raadsbesluit in be
mep is gekom en bij Geel. Staten rnn Zee
land, omdat naar zijne meening A. H amer-
1 inck moest benoemd worden: dat Ged. Sta
ten bij hun besluit van 21 December 1934 . 
N °. 236 . 3e Afdeeling, het besluit van den 
raad hebben Yernietigd , op grond, dat reeds 
tot toelating moest worden be loten in de 
eerste vergadering, omdat clan de raad ook 
volta llig was, daar immers de zes zitting heb
bende leden aanwezig waren ; dat dit even
wel toch niet de bedoeling van de wet kan 
zijn om zóó maar iemand uit den raad te 
slu iten , te rwijl toch zijne geloofsbrieven in 
orde zij n bevonden en hij zelf er toch n iets 
aan kau doen, dat de raad een verkeerd be-
s1 uit neernl; weshalve hij hee [t ,·erzoch t, inet 
vernietig ing van het bestreden besluit van 
Ged. 8taten, hem als lid va n den marl der 
gemeente Koewacht toe te laten; 

0. dat, in de vergadering va n den raad van 
Koewacht van 22 November 1934 weliswaal' 
is gestemd over het voorstel D. J. de Vleesch
ouwer als lid van den raad niet toe te laten, 
welk voorstel, nu de stemmen daarover in de 
voltall ige vergadering staakten, ingevo lge het 
bepaalde bij artikel 58, 2de lid , der ge111 eente
wet gcflcht n1oet wo rden niet te zijn aa11 geno-

men, doch dat hieruit geenszins volgt, dat de 
l'aad nu tot toelating van D. J. de Vl eesch
ouwer heeft besloten ; 

dat dit te m inder mag worden aangenomen. 
vermits, wanneer over een voorste l om D. J. 
de Vl eeschouwer wèl toe te laten wal'e ge
stemd, deze stemming - gez ien het resultaat 
van de bovenvermelde gehouden stemming -
evenzeer een negatief resu ltaat zou hebben 
opgeleverd; 

dat derhalve in 's raacls vergadering van 22 
November 1934 eene bes) iss ing, a ls in a r t ikel 
32 der gemeentewet bedoeld , ten aanzien va11 
de toelating van D. J . de Vl eeschouwe r niet 
is genomen ; dat eene wodanige beslissing 
evenmin is genomen in d 1·aarlsve1·gaderinf[ 
ntn 30 November 1934 ; 

d;i,t dus van het indienen van bezwaren 
daartegen bij Ged. Staten, toegestaan bij ar
tikel 33 der wet, geen sprake kan zij11 en Geel
Staten mitsdien den reclamant C. Hamcl'linck 
in zijn bezwaar niet-ontvankelijk haclrlcn moe
ten verklaren ; 

Gezien de gemeentewet: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zeeland van 21 Decem
ber 1934, N° . 236, 3de Afdeeling, C. Hamer
linck in zijn bij di t college ingestelde beroep 
n iet-outvankelijk te ver ki aren. 

Onze l\'1ini ste1· va n B innenlandsche Zaken is 
hel ast enz. (A. B. ) 

8 Juli 1935. RONDSCHRIJVEN rnn den 
Minister van Waterstaat, N °. 424 lI, Afcl. 
Waterstaatsrecht, aan Gedeputeerde Sta 
ten der verschillende prnvinciën, bet,-effen
de artikel 9 Wegen wet en artikel 267 
Gemeentewet. 

Naar aanleiding van een gedachtenwisi;:cl ing 
met een der prnvinciale be tu ren omti-ent de 
verhouding tus chen de beide aan den k,mr 
genoemde wetsbepalingen is overleg ge pl eegd 
met den Minister van Binnenlandsche Zaken . 

Naar onze meening zal ter zake op rle vol
gende wijze gehandeld kunnen wo rden . 

In gevall en, <lat de weg aan het openbaar 
verkeer di enstig moet bi ij ven, zou in het be
slu it van den raad, a ls bedoeld in artike l 267 
rler gemeentewet, tot uitdrukking kunnen wor
den gebracht, dat de ve rk laring va n niet meer 
bestemd zijn van den weg voo r den op nbaren 
dienst a ll een van toepassing is, voor zoover 
den d ienst der gemeente betl'eft en rial zij ge
schiedt om vervreemding mogelijk te ma ken. 
Hiermede zou immers buiten twijfel geste ld 
zijn , dat het raadsbesluit zich niet inlaat mer 
de bestemming van den weg voo r het open
baar verkeer. 

1\/Iocht men den weg aun het openbaa r ver• 
keer willen onttrekken, dan zal de \Vegenwet 
toepassing moeten er! an gen. Daarnaast zon 
clan toepassing van artikel 267 der gemeente
wet niet gevorderd worden. Immers door de 
onttrekking ingevolge de Wegenwet is de weg 
niet meer ten openbaren dienste bestemd, en 
vervalt de reden van toepass ing van a rtikel 
267. 

Ook ingeval de weg i11 hehcer en onderhoud 
is hij het Rijk. p1·oviucie of watersrhap en de 
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e igendom geheel of ten deele bij de gemeente 
is, zou de toepassing van artikel 267 der ge-
111eentewet achterwege kunnen blijven. Immers 
voor zulke gevallen is artikel 267 niet ge
schreven, omdat de gemeente in die gevall en 
geen zeggenschap heeft omtrent de bestem
ming ten openbaren dienste van den weg. In 
rlezen gedachtengang kan een gemeenteweg 
eerst aan Rijk, provincie of waterschap met 
inachtneming van de bepalingen van de W a
t.erstaatswet 1900 en van de Wegenwet in on
derhoud worden overgedragen; daarna kan 
zonder toepassing van artikel 267 der ge
meentewet de eigendom worden overgedragen. 

Uw College gelieve voor zooveel noodig de 
gemeentebest11ren in vorenstaanden zin in te 
1 ichten. (B.) 

9 lidi 1935. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Onteig.wet art. 40 .) 

De door de Rechtb. gegeven beslissing, 
dat de vergunning om van de voorstrook 
gebruik te maken aan den onteigende in
gevolge art. 7, vierde lid van het Prov. 
\Vegenregl., niet geweigerd kon worden, 
kan slechts hierop gegrond zijn, dat deze 
een v0l'kregen recht had, hetwelk door de 
weigering der vergunning zou worden 
aangetast, welke uitspraak is van zu iver 
feitelijken aard, waartegen in cassatie niet 
kan worden opgekomen. 

Anders Proc.-Gen. Besier met betoog, 
dat de Rechtb. niet in het midden had 
mogen laten, of bedoelde voorstrook tot 
den prov inc ialen weg behoort en voorts: 
rlat de grond van de beslissing der Rechtb. 
nimmer door verweerder is aangevoerd en 
deze zich in cassatie heeft gerefereerd, zoo
rl at hij niet in de kosten van cassatie ver
oordeeld mag worden. 

Jhr. M1· . Dr. H. A . van Karnebeek, Com
missaris der Koningin in de Provincie Zuid
Holland, wonende te 's-Gravenhage, ten deze 
krachtens art. 19 Onte igeningswet het ont
e igeningsgeding voerende ten beboeve van de 
Provincie Zuid-Holland, e ischer tot cassatie 
van een vonnis der Arr. -Rechtbank te Dor
drecht, den 15den Mei 1935 tusschen partijen 
gewezen, ad,·ocaat ::VIr. A . F. Visser van 
IJzendoorn, 

tegen: 
D. van der Giessen, wonende te 's-Graven
hage, verweerder, advocaat Mr. W. Francken, 
(niet gepleit). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

In het door den eischer q.q . tegen den ver
weerder aanhangig gemaakt onteigeningsge
ding is door eerstgenoemde tegen het eind
vonnis der A rr.-Rechtbank het volgende mid
del tot cassatie aangevoerd: ,,S., alth ans v. t. 
van artt. 133, 134, 152 Grondwet, 14 A. B ., 
130, 134, 136, 140 Provinciale Wet, 48 Rv. , 
625,626,721, 65~ 803,865, 1269, 1349, 135~ 
1351, 1352, 1353, 1354, 1355 , 1356, 1390, 1401, 
1402, 1403 en 2004 B. W. , 2, 37, 40, 41, 62, 
63, 64, 72a Onteigeningswet, 1 en 7 van het 
R eglement op de Provinciale Wegen , vastge
steld door de Staten der Provinc ie Zuid-Hol 
land bij besluit van 21 Juli ln31. goedgekeurd 

bij K oni11klijk besluit van 19 September 1931 , 
N°. 50: 

" door in de schadeloossteli°ing te begrijpen 
een post van f 396 op grond van de volgende 
overwegingen: 

,,dat volgens de berekening· van de deskun
digen, met welke berekening de Rechtbank 
medegaat, de gedaagde een schade za l lijden 
van f 39.60 per jaar, gekapi talisee1·d naar 
10 % te stellen op f 396, a ls gevolg van dii 
omstandigheid dat hij meerdere transportkos
ten krijgt van het aangevoerde hout, nu hij 
dit niet langer op de voorstrook vóór zijn 
opslagplaats zal kunnen doen neerleggen; 

,,dat voor de vraag, of deze schade a ls be
drijfsschade onder de schadeloosstelling be
hoort te worden opgenomen, gewezen is op de 
verbodsbepalingen, neergelegd in art. 7 van 
het Reglement op de Provinciale Wegen in 
Zuid-Holland en in art. 7 van de K eur van 
de polders Nieuw Bonaventura, Mookhoek en 
Trekdam, krachtens welke bepalingen het den 
gedaagde reeds thans verboden wu zijn om 
zonder de in die bepalingen genoemde ver 
gunning - staande ten deze vast, dat zoo
danige vergunning aan den gedaagde nimmer 
verleend is - zijn hout neer te leggen op de 
voorstrook vóór zijn opslagplaats en het on
rechtmatige van dit gebruik van de voor
strook zou medebrengen, dat aan gedaagde 
een schadeloosstelling te dezer zake niet toe
komt· 

,,o.' hieromtrent: 
" dàt. art. 7 van de evengemelde pol derkeur 

hie r buiten beschouwing behoort te blijven , 
omdat dit artikel , voor zooveel de hier be
doelde verbodsbepaling betreft, is ve,·vallen 
door het later vastgestelde Reglement op de 
Provinciale Wegen, dat in d itzelfde onder
werp voorziet; 

,,dat overigens de vraag, of naar de bepa
ling van art. 1 van laatstgenoemd R eglement 
de voorstrook behoort tot den p1·ovincialen 
weg en of missch ien ar t. 7 van dit Reglement 
daarop van toepassing is, hier niet beslissend 
is , immers de vraag, of de gedaagde hier een 
onder de schadeloosstelling vallende schade 
lijdt, uitsluitend beantwoord moet worden aan 
de hand van vergelijking van den toestand. 
zooals die tot dusver is geweest en woals die 
zonder de ontei'gening naar redelijke verwach
t ing bestend igd wu zijn, met den toestand , 
zooals die na de onteigening zal worden; 

"dat die toestand tot dusver is geweest, dat 
den gedaagde met betrekking tot het door 
he1n gemaakt gebru ik van de voorstrook waar
onder n iet a lleen valt het neerleggen van 
hout, doch evenzeer het hebben van daarover 
draaiende deuren, nimmer moeilijkheden zijn 
in den weg gelegd en die moeilijkheden trou
wens niet méér hadden kunnei, omvatten dan 
om gedaagde alsnog te noodzaken tot het 
vragen van eene vergunning, die hem inge
volge gemeld art. 7 sub 4 niet geweigerd kon 
worden, wodat, al aangenomen, dat de voor
strook tot den provincialen weg behoort, in 
ieder geval ronder deze onteigening een onge
hinderde bestendiging van .de wijze, waarop 
gedaagde tot dusver gebruik maakte van de 
voorstrook, in het vooruitzicht lag in tegenswl 
ling met den toestand , zooals die door en na 
de onteigen ing za l worden , waa 1·doot· der.,e 
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wijze van gebruik niet meer mogelijk zal zijn ; 
dat deze schade, derhalve in de schade loos

stelling behoort te worden opgenomen;" 
" hebbende _de Rechtbank, dusdoende, over 

het hoofd gezien: 
" dat van het uitronderingsgeval, bedoeld in 

lid 4 van art. 7 van het Reglement op de 
Provincia le wegen ten deze geen sprake is, 
daar uit niets blijkt en door de R echtbank 
niets is vastgesteld waaruit volgt, dat van der 
Giessen een "verkregen recht" (in den zin 
van gemelde bepaling) heeft op bedoelde voor
strook hout neer te leggen ( en daarover deu
ren te laten draa ien) , immers van der Giessen 
aan den door de R echtbank vastgestelden 
(feitelijken) toestand geenerlei recht, althans 
geenerl ei recht, a ls waarop gemelde bepaling 
het oog heeft, tegenover de Provincie kan 
ontleenen en " dat geen schadeloosstelling mag 
worden toegekend op grond, dat iemand de 
mogelijkheid wordt ontnomen onrechtmatig -
ja zelfs met wet en verordening strijdig - te 
handelen.'' 

Met de " voo1-strook", waarvan sprake i in 
het bestreden vonnis en in het middel tot cas
satie, dat hiervan een gedeelte overneemt, 
wordt blijkens 1·echtsoverweging 3 van het von
nis bedoeld een strook gronds vóór de opstal
len, die langs den provincia len weg gelegen 
zijn, welke strook volgens den eischer tot dien 
weg behoort in den zin van art. 1 van het 
Reglement van Zuid-Holland op de provin
ciale wegen. zoodat blijkens art. 7, eerste lid , 
onder e en j , van dat R eglement ronder ver
gunning van de Gedeputeerde Staten daarvan 
niet rou mogen worden gebruik gemaakt tot 
het daarover laten draaien van deuren, noch 
tot het daarop plaatsen of laten liggen of 
staan van hout. 

Voorts is voor dit geding in het bijzonde1· 
Yan belang het vierde lid van genoemd art. 7, 
lnidende : 

" De in dit artikel bedoelde vergunningen 
worden niet geweigerd, en aan bedoelde ver
gunningen ,vorden geen voorwaarden verbon
den, indien door deze weigering en door deze 
Yoorwaarden verkregen rechten rouden wor
den aangetast." 

Een en ander vooropstellende, acht ik het 
middel gegrond. Ten onrechte is de R echtbank 
van oordeel geweest, dat zij in het midden kon 
laten, of de voorstrook tot den provincialen 
weg behoort, omdat na de onteigening even
min als tot dusver aan den verweerder met 
het door hem gemaakt gebruik van de voor
strook moeilijkheden in den weg gelegd zou
den kunnen worden, daar een vergunning om 
daarover de deuren te I a ten draa ien en daarop 
hout neer te leggen niet rou kunnen worden 
geweigerd. Behoort de voorstrook tot den 
weg, zoo ko n, vóór de onteigening en kon na 
de onteigening zoodanige vergunning a ll een 
clan niet worden geweigerd, indien daardoor 
een verkregen recht van den verweerder werd 
of zal worden aangetast, en zoodanig recht 
staat niet gelijk met een bestaanden toestand, 
noch vloeit daaruit ronder meer voort . H et 
viei·de lid van art. 7 is derhalve door de 
Rechtbank verkeerd toegepast. 

De verweerder heeft in het geding in fe ite
lijken aanleg de onmogelijkheid van de wei
qering de,· vergunning nooit a ls argum ent 

voor zijn standpunt aangernerd. Zij is het 
eerst door de R echtbank zelve te be rde ge
bracht. In· cassatie heeft de verweerder 'zich te 
dien aanzien aan het oordeel van den H. R. 
gedragen. W a nneer het middel gegrond word t 
bevonden en derhalve de zaak naar de R echt
bank wordt teruggewezen, zal de verweerder 
dus 'niet in het ongelijk gesteld zijn en niet 
kunnen worden verwezen in de kosten in cas
sati e gevallen. 

Ik concludeer, dat het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd, en dat het geding zal wor
den verwezen naar de Arr.-Rechtbank ten 
einde met inach tneming van het door den 
H. R. te wijzen arrest verder te worden be
handeld en beslist ook wat betreft de kosten, 
die in cassatie inbegrepen . 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voorzooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en het daaraan vooraf
gaand interlocutoir vonnis van 21 November 
1934, waarnaar in eerstgenoemd vonnis wordt 
verwezen, blijkt: 

dat bij K oninklijk Besluit van 3 Maa1·t 
1934 n°. 47 is bepaald, dat ten behoeve van 
verbetering van zekeren nader aangeduiden 
weg ten name der Provincie Zuid-Holland 
zullen worden on~igend de navol gende per
ceelen, kadastraal bekend gemeente Strijen in 
Sectie G: 

0
• 1301, tu in, tot een grootte van 70 cen

tiaren overeenkomstig n°. 22 3 van het grnncl 
pl an , 

n ° . 1302, huis, schuur en erf, to t een 
grootte van 1 Are 50 centiaren, overeenkom
stig n°. 224 van het grondpl an, vrij van alle 
lasten en huren; 

dat de P1·ovincie a ls schadeloosstelling heeft 
aangeboden de som van f 1500, met welke 
som partij van der Giessen geen genoegen 
heeft genomen, en de R echtbank bij haar 
voormeld interlocutoir vonnis drie deskundigen 
heeft benoemd om ter zake bericht uit te 
brengen ; 

dat volgens de berekening van de deskun
di gen, de inhoud van wier rapport in het 
e indvonnis der Rechtbank als ingelascht wordt 
beschouwd, van der Giessen een schade zal 
lijden van f 39.60 per jaar, gekapital iseerd te 
stellen op f 396 als gevolg van de omstandig
heid, dat hij na de onte igening meerdere 
transportkosten zal krijgen van het hout, dat 
ten behoeve van zijn bedrijf wordt aangevoerd: 

dat hij het hout op de voo1-strook YÓÓr zijne 
opslagplaats pleegt te doen neerleggen en 
zulks na onteigening der voorstrook niet lan
ger mogelijk zal zijn; 

dat de Provincie bij de deskund igen toeken
ning van schadeloosstelling uit genoemden 
hoofde heeft bestreden op grond van de ver
bodsbepalingen vervat in art. 7 van het Regle
ment op de Provincia le wegen in Zuid-Hol 
land, krachtens welke bepalingen het van dei· 
Giessen reeds thans verboden zou zijn om zon
der vergunning zijn hout neer te leggen op 
de voorstrook vóór zijn opslagplaats, zijnde 
zoodanige vergunning aan van der Giessen 
niet vel'i eend ; 

dat de deskundigen de vraag, of het Regle
ment op de voorstrook toepasselijk is en met 
de meerdere tra 11sportkosten va n het hout re-
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kening moet wol'den gehouden, in het midden 
hebben gelaten; 

dat de R echtbank in haar eindvonnis, mee
gaande met boven vermelde schade-berekening 
der deskundigen en na bet ontbreken van eene 
vergunning a ls rooeven bedoeld, te hebben 
vastgesteld, ter zake heeft overwogen: 

dat de vraag, of naar de bepaling van art. 
1 van genoemd Reglement de voorstrook be
hoort tot den provincialen weg en of mitsdien 
art. 7 van dit Reglement daarop van toepas
s ing is, hier niet beslissend is, immers de 
vraag, of de gedaagde hier een onder de 
schadeloosstelling vallende schade lijdt, uit
sluitend beantwoord moet worden aan de 
hand van vergelijking van den toestand, zoo
als die tot dusvel' is geweest en rooals die 
zonder de onteigening naar redelijke verwach
t ing bestendigd rou zijn, met den toestand , 
zooals die na de onteigeniug zal worden; 

dat die toestand tot dusver is geweest, dat 
den gedaagde met betrekking tot het door hem 
g-ernaakte gebruik van de voorstrook 1 waaron• 
der niet alleen valt het neer leggen van hout, 
doch evenzeer het hebben van daarnve r draa i
ende deuren, nimmel' moeilijkheden zij n in 
den weg gelegd en die moeilijkheden trouwens 
niet méér hadden kunnen omvatten dan om 
gedaagde alsnog te noodzaken tot het vragen 
van eene vergunning, die hem ingevolge ge
meld art. 7, sub 4 niet geweigerd kon worden, 
zoodat, al aangenomen, dat de voorstrook tot 
den provincialen weg behoort, in ieder geval 
zonde!' deze onteigening een ongehinderde be
stendiging van de wijze, waarop gedaagde tot 
dusver gebruik maakte van de voorstrook, in 
het vooruitzicht lag in tegenstel I ing met den 
toestand, zooals die dool' en na de onte igening 
zal worden, waardoor deze wijze van gebruik 
niet meer mogelijk zal zijn; 

dat deze schade derhalve in de schadeloos
stelling behoort te worden opgenomen; 

dat de Rechtbank vervolgens de totale scha 
deloosstelling heeft bepaald op f 1979.85 met 
rente, en de Provincie in de kosten heeft ver
oordeeld; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassat ie is voorgesteld: zie co nel usie Prnc.
Gen.; 

0. dat de verweerder zich ten aanzien van 
het beroep in cassatie aan het oordeel van den 
H. R. heeft gerefereerd; 

0. omtrent het middel: 
dat het R eglement op de Provinciale Wegen 

in Zuid-Holland, vastgesteld 21 Juli 1931, 
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 19 
September 1931 11 °. 50, de volgende bepa l in
gen inhoudt: 

Art. 1. lid 2: In het rnglement wordt ver
staan onder: 

Provincial e wegen: de wegen, voetpaden, 
rijwielpaden. jaagpaden en andere ,·erkeers
banen voor beperkt gebru ik, welke door de 
Provincie tot openbare wegen zijn bestemd, 
of als zooclanig door haar worden onderhou
den, met inbegrip van de daartoe behoorende 
stoepen, glooiingen, bermen, slooten, bruggen, 
duikers, beschoeiingen en andere werken. 

Art. 7. lid 1: ,,Het is verboden, ronder 
vergunning, verleend door of vanwege Gede
puteerde Staten, van de provincial e wegen 
gebruik te n1aken: 

e. tot het daarboven of daarin maken en be
houden van erkers, balcons en andere voorui t
springende constn1ctiedeelen of voorwerp(cln. 
of tot het daarover laten draaien van hekken . 
deuren, ramen, blinden en dergelijke: 

j. tot het plaatsen of leggen en laten staan 
of liggen van land- of tuinbouwproducten. 
snoeisel , mest, uit de bermslooten afkomstig" 
waterplanten, afval of vuil, van hout, grond 
en andere dergelijke voortbrengselen of stof
fen, of van steenen en andere materialen of 
losse voorwerpen; 

lid 4: De in dit artikel bedoelde vergun
ningen worden niet geweigerd en aan bedoelde 
vergunningen worden geen voorwaarden ver
bonden, indien door deze weigering en dooi, 
deze voorwaarden verkregen rechten zouden 
worden aangetast" ; 

0. dat de door de Rechtbank gegeven be
sli ssing, dat de bedoelde vergunning aan van 
der Giessen ingevolge art. 7, vierde lid, niet 

, geweigerd kon worden, slechts hierop gegrond 
kan zijn, dat deze een verkregen recht had. 
hetwelk door de weigering der vergunning zou 
worden aangetast ; 

dat het hebben van een roodanig verkregen 
recht is eene omstandigheid, waa1·van het aan
wezig zijn door de Rechtbank bij wege Yan 
vermoeden is afgeleid uit het feit, dat va.n de r 
Giessen de voorstrook heeft gebruikt tot he l 
nederleggen van hout, en het hebben van daa,·
over draaiende deuren en hem te dier zake 
nimmer moeilijkheden in den weg zijn gelegd: 

dat deze uitspraak van zuiver feitelijken 
aard is en daartegen niet met vrucht in cas
satie kan worden opgekomen, zoodat de eerste 
grief van het middel faalt; 

dat de tweede gr ief feitelijken grondslag
mist, daar, gelijk uit het voren overwogene 
blij kt, van toekenning door de Rechtbank van 
schadeloosstelling wegens het ontnemen van 
de mogel ijkhe id om onrechtmatig te handel en . 
geen sprake is; 

dat mitsdien het middel niet tot cassat ie 
kan le iden ; 

Verwerpt het beroep ; 
Veroordeelt eischer in de kosten van het 

geding in cassatie, enz. (Sala1·is f 100, Red.) . 
(N . J ) 

11 Jul i 1935. ·c1TSPRAAK van den Cen
trale Raad van Beroep. (Wachtgeldbesl uit 
Art. 2.) 

Bij de beantwoording van de v1·aag, of 
klage1·, gewezen leeraar aan de Middel
bare Koloniale Landbouwschool te Deven
ter, bij de toekenning van wachtgeld be
hoort te worden gerangschikt onder a of l1 
van art. 2 van het Rijkswachtgeldbesluit 
(i. c. in verband met den aard zijner be
kwaamheden en de mate, \\'aarin hij moet 
geacht worden te zijn gespecialiseerd\ 
kunnen niet me<le in aanmerking worden 
gebracht de twintig jaren, door hem door 
gebracht aan onderwijsimichtingen in 
Nederlandsch-0ost-Inclië. 

Uit praak in zake: 
Dr. G. E. Hoeffelman, wonende te 0eg,t

geest, klager, in persoon ter openhare terecht -
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zitting verschenen, bijgestaan door zijn raads
man Mr. J. A. H. Coops, advocaat te Apel
doorn. 

tegen: 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, ver
weerder, voor wien ter openbare terechtzitting 
a ls gemachtigde is opgetreden: Mr. W. de 
Koning, referendaris, hoofd der afdeeling 
Pensioenen en Wachtgelden van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, wonende te 
·--Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bov nge

nnemde ve rschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Minister van Binnenlandsche 

Za ken, 
heschikkende op het bezwaarschrift van Dr. 

G. E. Hoeffelman, gewezen leeraar aan de 
~fiddelbare Koloniale Landbouwschool te De
Yenter, tegen zijn rangschikking onder art. 2b 
,,rn het Wachtgeldbesluit ; 

gelet op het advies der Commissie, bedoeld 
ill art. 12 van het Wachtgeldbesluit; 

0 . dat belanghebbende noch door zijn werk
zaamheden als leeraar voornoemd, noch door 
den duur van zijn diensttijd in die betrekking, 
geacht kan worden in Overheidsdienst te zijn 
•,especialiseerd; 

bij beschikking van 30 Maart 1935 heeft 
goedgevonden aan reclamant mede te dealen, 
clat zijn bezwaar ongegrond is; 

0. dat klager van voormelde beschikking 
tijdig is gekomen in beroep, bij klaagschrift 
verwekende, dat deze Raad die beschikking 
,.al vernietigen en zal verstaan, dat klager 
na nspraak heeft op wachtgeld in voege, als 
door hem omschreven; 

0 . dat de gemachtigde van den Minister van 
Binnenl andsche Zaken bij contra-memorie 
heeft geconcludeerd tot ongegrond-verklaring 
, "n het be roep; 

I n recht , : 
0. dat tegen een beschikking a ls de onder

havige, krachtens art. 58 der Ambtenarenwet 
1929, beroep kan worden ingesteld ter zake 
dat zij feitelijk of rechtens met de toepasselij ke 
al gemeen verbindende voorschriften strijdt, of 
dat de Minister van Binnenlandsche Zaken bij 
het nemen daarvan van zij n bevoegdheid ken
nelij k een ander gebruik heeft gemaakt dan 
tot de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid 
is gege ,•en ; 

0. dat door klager niet is beweerd en dezen 
Raad niet is gebleken, dat de laatstvermelde 
.,•Tond in casu aanwezig wude zijn ; 

0. dat dus nog de vraag moet worden beant
woord, of de bestreden beschikking feitelijk 
o f rechtens strijdt met de toepasselijke alge
ineen verbindende voorschri ften; 

0. dat het antwoord op deze vraag afhangt 
, an het antwoord op deze andere vraag, of 
klager, die van 13 October 1927 tot 1 Sept. 
1932 leeraar in de scheikunde was aan de 
2\1:iddelbare Kolon iale Landbouwschool te De
venter, een ambt bekleedde, hetwelk een 
hoofdbetrekking vormde, en of hij uit hoofde 
,·an den aard zijner bekwaamheden redelijker
wijze geacht moest worden een gelijkwaardige 
positie, anders dan in openbaren dienst, niet 
h innen een redelijken termijn te kunnen ver
krijgen ; 

0. dat, gelet op het aantal der door klager 
gegeven lesuren, het\vel k 24 tot 26 per week 
bedroeg, als vaststaande moet worden aange
nomen, dat het door klager bekleede ambt van 
leeraar in de scheikunde aan de Middelbare 
Koloniale Landbouwschool te Deventer een 
hoofdbetrekking vormde; 

0. dat evenwel niet kan worden gezegd, dat 
klager uit hoofde van den aard zijner be
kwaamheden - hetgeen in d it geval wil zeg
gen: wijl hij door zijn werkzaamheid in voor
melde betrekking gespecialiseerd wu wezen 

' - redelijkerwijze een positie , gelijkwaardi~ 
aan die van leeraar in de scheikunde aan de 
Middelbare Koloniale Landbouwschool te D e· 
venter, anders dan in openbaren dienst, n iet 
binnen een redelij ken termijn zou kunnen ver
krijgen; 

0. toch dat, voor roover ten aanzien van 
klager van specialisatie kan worden gespro
ken - waaronder in dit verband wordt ver
staan de eenzijdige ontwikkeling zijne r be
kwaamheden - deze niet is verkregen gedu
rende de vijf jaren, door hem als leeraar aan 
de genoemde school te Deventer doorgebracht. 
maar gedurende de ongeveer tw intig jaren, 
door hem doorleefd aan onderwijsinrichtingen 
in ederlandsch-Oost-Indië, welke twintig ja
ren evenwel niet mede in aanmerking kunnen 
worden gebracht bij de beantwoording van de 
vraag, of klager moet worden gerangschikt 
onder a dan wel onder b van art. 2 van het 
Koninklijk Besluit van 3 Augustus 1922 . 
s. 479 ; 

0. dat uit dit alles volgt, dat de bestreden 
beschikking op geen der in art. 58 van de 
Ambtenarenwet 1929 genoemde gronden kan 
worden aangevochten ; 

0. dat het beroep van klager dus ongegrond 
moet worden ver k I aard ; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A. 13. ) 

12 Jitl. i 1935. KONINKLIJK BESLUl'l'. 
(Hinderwet Art. 12.) 

De door B. en W. gestelde voorwaarde . 
dat tusschen bepaalde uren de machine. 
,, behoudens in bijzondere omstandigheden". 
niet in werking mag zijn of worden ge
steld, behoort in dier voege te worden 
gewijzigd, dat de beoordeel ing, of bijzon
dere omstandigheden aanwezig zijn, aan 
B . en Vl. wordt opgedragen. daar cleze 
beoordeeling niet aa n vergunninghoudste, 
kan worden overgelaten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Commanditaire Vennootschap Brom's Edel
smederij en anderen, allen te Utrecht, tegen 
het besluit van burgemeester en wethouders 
dier gemeente van 14 September 1934, n° . 
1/461 V .H. , waarbij aan de N. V. Dagblad 
,,De Rotterdammer" en hare rechtverkrijgen
den voorwaardel ijk vergunning is verleend tot 
het oprichten van een door 12 electromotoren 
gedreven drukkerij in het perceel n°. 13 aan 
de Drift, kadastraal bekend gemeente Utrecht, 
sectie A , n°. 2656; 

Den Raad van State, Afdeeling voo1· de 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Juni 1935, n°. 274; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 8 Juli 1935, n°. 383 H , 
Afdeel ing Arbeid; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Utrecht bij bovengenoemd besluit aan de N. 
V. Dagblad " De Rotterdammer" en hare 
rnchtverkrijgenden onder een 16-tal voorwaar
den vergunning hebben verleend tot het op
richten van een door 12 electromotoren met 
een gezamenlijk vermogen van 50¼ pk gedre
ven drukkerij in het perceel n°. 13 aan de 
Drift, kadastraal bekend gemeente Utrecht, 
sectie A, n°. 2656, daarbij o. a. overwegende, 
dat tegen het oprichten van de inrichting be
zwaren zijn ingebracht, berustende op vrees 
voor schade aan gebouwen en aan de gezond
he id door trillingen, voor hinder van ernstigen 
aard van geraas en voor onverhuurbaarheid 
van een gebouw ten gevolge van den bedoel
den hinder; clat aan de ingebrachte bezwaren 
rloor het stellen van voorwaarden zal worden 
tegemoetgekomen; 

dat van dit besluit de Commanditaire Ven
nootschap Brom's Edelsmederij e. a. te Utrecht 
bij Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, 
rlat zij bezwaren hebben ingebracht tegen het 
verleenen van de vergunning, op grond van 
vrees voor schade aan hunne eigendommen en 
aan de gezondheid der bewoners dier e igen
dommen, zoomede vrees voor hinder van ern
stigen aard; dat aan deze bezwaren niet wordt 
tegemoetg.-,komen door de voorwaarden, die 
burgemeester en wethouders aan de vergun
ning hebben verbonden; dat huns inziens het 
besluit van burgemeester en wethouders alsnog 
behoort te worden vernietigd; 

0. dat op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden aangenomen, dat de 
bezwaren, voor de omgeving uit de oprichting 
van eene drukkerij ter plaatse voortvloeiende, 
door de voorwaarden, welke burgemeester en 
wethouders aan de vergunning hebben ver 
bonden, worden ondervangen; 

dat het bestreden besluit van bmgemeester 
an wethouders slechts verbetering behoeft in 
zooverre dat de 15de voorwaarde, waarin 
wordt voorgeschreven, dat tusschen des avonds 
8 uur en des morgens 8 uur de rotatiepers, be
houdens in bijzondere omstandigheden, niet in 
werking mag zijn of worden gesteld, wijziging 
behoort te ondergaan in dezer voege, dat de 
beoordeeling, of bijzondere omstandigheden 
aanwezig zijn, aan burgemeester en wethouders 
wordt opgedragen; 

dat het immers in een geval als het onder
havige overwegende bezwaren met zich brengt, 
indien aan de vergunninghoudster wordt over
gelaten zelf uit te maken, of bijzondere om
standigheden zich voordoen; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van burgemeester en wethou
ders van Utrecht de 15de aan de verleende 
vergunning verbonden voorwaarde te doen 
luiden: 

" tusschen des avonds 8 uur en des morgens 
8 uur mag de 1·otatiepers niet in werking zijn 
of worden gesteld, tenzij daarvoor in een bij
zonder geval door burgemeester en wethouders 
yergunning is verleend". 

Met bepaling wijders, dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binne,i 
8 maanden na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Sociale Zaken is bela.% 
enz. (A.B. ) 

12 .Jul i 1935. KONINKLIJK BESLUJ!J'. 
(Woningwet Art. ll.) 

Al is het raadsbesluit van 28 Dec. 1931 
tot vaststelling van roo ilijnen eerst op 1 
Maart 1932 aan Ged. Staten toegezonden. 
zoo levert de overschrijding van den ge
stelden termijn van 2 X 24 uur in het 
onderhavig geval geen voldoenden groncl 
op tot onthouding van goedkeuring aan 
het raadsbeslu it. Evenmin moet dit beslu it 
geacht worden te zijn goedgekeurd ing0-
volge art. 231 gemeentewet, nu Ged. Stn
ten den 27 April 1932 hun beslissing heb
ben verdaagd, zij het da t hun goedkeuri11 ,:,· 
eerst 19 Dec. 1934 is verleend. 

Daargelaten dat appellanten verzuimen 
aan te toonen, waarin de door hen be
weerde benadeel ing door de onderh avi e 
rooilijnvoorschriften bestaat, is er geen 
grond het goedkeuringsbeslu it van Geel. 
Staten te vernietigen, daar appellanten 
ingeval zij schade mochten lijden, inge
volge de door den raad vastgestelde scha 
devergoedingsverordening zich tot den 
raad, c.q. tot Ged. Staten, kunnen wenden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingeste ld door 

J. Schaap J ac.zoon en E. Veei·man, beiden te 
Huizen (Noord-Holland), tegen het beslui t 
van Ged. Staten van Noord-Holland van 1!J 
December 1934, n°. 326, tot goedkeuring van 
rooi lijnen in de gemeente Huizen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 22 Mei 1935, n° . 230, en 19 Juni 1935. 
n°. 230/71; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 8 J uli 1935, n°. 5736 
M/P.B.R. , a fd. Volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
hun besluit van 19 December 1934, 11°. 326 . 
hebben goedgekeurd het besluit van den raa<l 
der gemeente Huizen van 28 December 1931. 

49/65, 
n°. --- tot vaststelling van een rnoilijnen-

1930 
kaart voor de kom dezer gemeente; 

dat van het besluit van Geel. Staten bij Ons 
in beroep zijn gekomen: 

1°_ J. Schaap Jac.zoon, aanvoerende dat hij 
eigenaar is van een perceel grond aan de 
H avenstraat te Huizen, zijnde het Westelijke 
gedeelte van sectie C, n° . 3757; dat de ge
meente Huizen op 28 December 1931 een 
rooilijnenverordening heeft aangenomen, waar
in de bedoelde eigendom is begrepen; dat dit 
raadsbesluit ongeveer medio Maart eerst dooi·, 
het gemeentebestuur aan Ged. Staten is inge
zonden; dat op 19 December 1934 eerst di t 
raadsbesluit door Ged. Staten is goedgekeurd: 
dat hij zich door het bepalen van deze rooilij n 
benadeeld acht en dat hij van meening is, dat 
bovendien zoowel door het gemeentebestuur, 
als ook door Ged. Staten, de wettelijke ter
mijnen niet in acht zijn genomen; weshalve 
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hij verzoekt het goedkeuringsbesluit van Ged. 
Staten te willen vernietigen; 

2°. E. Veerman, aanvoerende, dat door den 
gemeenteraad van Huizen (Noord-Holland) 
op 28 December 1931 een rooilijnenkaart voor 
de gemeente Huizen werd goedgekeurd; dat 
dit besluit eenige maanden daarna door het 
gemeentebestuur ter goedkeuring werd opge
zonden aan Ged. Staten van Noord-Holland ; 
dat de goedkeuring op dit besluit door Ged. 
Staten eerst op 19 December 1934 werd ver
leend; dat hij, omdat hem naar zijne meening 
rechten zijn onthouden, met recht in de ver
wachting leefde, dat er aan deze i-ooilijnen
kaart geen goedkeuring was verleend; wes
halve hij verzoekt het genoemde beslui t van 
Ged. Staten van Noord-Holl and te willen ver
nietigen ; 

0 . ten aanzien van de inachtneming der in 
de Woningwet gestelde termijnen, dat het be
sluit van den raad der gemeente Huizen van 
28 December 1931 tot vaststelling van een 
rooilijnenkaart voor de kom dier gemeente 
weliswaar eerst op 1 Maart 1932 en derhalve 
niet binnen den in art. 11, le I id, der wet ge
stelden termijn van 2 X 24 uur na de vast
stel] ing door het gemeentebestuur aan Ged. 
Staten is toegezonden, doch dat de overschrij 
ding van dezen termijn in het onderhavige 
geval geen voldoenden grond oplevert om a ls
nog aan het hierbedoelde raadsbesluit goed
keuring te onthouden; 

dat Ged. Staten daarna wel eerst bij hun 
besluit van 19 December 1934, n°. 326, dit 
raadsbesluit hebben goedgekeurd, doch dat 
dit besluit niet ingevolge het in art. 11, le lid, 
der Woningwet van toepassing verklaarde art. 
231 der gemeentewet geacht moet worden 
reeds eerder te zijn goedgekeurd, nu Ged. 
Staten bij hun besluit van 27 April 1932, n° . 
53, hunne bes! issing te dezer zake hebben 
verdaagd; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat de 
appellanten in hunne beroepschriften wel stel
len, dat zij door de onderwerpelijke rooilijn
voorschriften zijn benadeeld, doch dat, daar
gelaten nog, dat zij verzuimen aan te toonen, 
waarin deze benadeeling bestaat, zulks reeds 
hierom niet met vrncht tegen de door Ged. 
Staten verleende goedkeuring kan worden 
aangevoerd, omdat de appellanten voor het 
geval, dat zij werkelijk schade mochten lijden, 
ingevolge de eveneens door den gemeenteraad 
op 28 December 1931 vastgestelde chadever
goedingsverordening zich met een verwek tot 
vergoeding dier schade tot den gemeenteraad 
kunnen wenden, terwijl er voor hen beroep op 
Ged. Staten openstaat, wanneer de gemeente
raad afwijzend of niet binnen 2 maanden op 
dit verzoek heeft beschikt, dan wel de schade
vergoeding op een lager bedrag heeft vastge
steld dan door de commissie van deskundigen 
is aangevoerd; 

dat, aangezien overigens niet van bezwaren 
tegen de onderwerpelijke rooilijnvoorschriften 
is gebleken, Ged. Staten mitsdien terecht het 
desbetreffende raadsbesluit hebben goedge
keurd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onr,e Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A. B .) 

15 Juli 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 39 j 0

• art. 37.) 
Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 

onthouden aan een raadsbesluit tot vast
stelling van bebouwingsvoorschriften op 
grond, dat die voorschriften zijn vastge
steld in afwijking van het ontwerp, zooals 
dit ingevolge art. 37 2e I id l e zin ter visie 
had gelegen, zonder dat tevoren het ge
wijzigd ontwerp opnieuw ter visie was 
gelegd. 

Daargelaten of aan niet-inachtneming 
door Ged. Staten van den in het 5e lid 
gestelden termijn voor het overige rechts
gevolgen zijn verbonden, brengt deze in
fo,maliteit in geen geval mede, dat het 
door den raad vastgesteld uitbreidingsplan 
geacht zou moeten worden te zijn goedge
keurd, dan wel, dat daaraan alsnog goed
keuring zou moeten worden verleend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Rheden tegen het be
sluit van Geel. Staten van Gelderland van 31 
October 1934, n°. 71, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan de besluiten van den raad .dier 
gemeente van 1 Februari 1933, n°. 15b en 15c, 
tot vaststelling van een partieel plan van uit
breiding voor het dorp Spankeren met bijbe
hoorende bebouwingsvoorschriften, alsmede 
aan het raadsbesluit van 12 September 1933, 
n°. 17b, strekkende tot wijziging van deze be
bouwingsvoorschriften; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de Ge
chillen van Bestuur, gehoord. advies van 26 

Juni 1935, n°. 284; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 9 Juli 1935, n°. 5914 
M/P.B.R., Afd. Volksgewnrl"eid; 

0. dat de raad van Rheden in zijne verga
dering van 1 Februari 1933 onder 15b heeft 
vastgesteld een plan van uitbreiding voor een 
gedeelte van het dorp Spankeren en onde1· 
15c eene verordening, regelende de bebouwing 
van de terreinen, gelegen binnen het hier
vorengenoemde uitbreidingsplan; 

dat voorts de raad der genoemde gemeente 
in zijne vergadering van 12 September 1933. 
n°. 17b o.m. besloten heeft tot wijziging van 
de evengemelde verordening van 1 Februari 
1933, n°. 15c; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij huu 
besluit van 31 October 1934, n°. 71, aan de 
voormelde raadsbesluiten hunne goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat de raad 
van Rheden in zijne vergadering van 1 Febr. 
1933 het ontwerp der bebouwingsvoorschriften 
in dier voege heeft gewijzigd, dat in art. 2, 
le lid, onder "eerste klasse open bebouwing" 
ook is begrepen: ,,bebouwing met blokken 
van ten hoogste twee woonhuizen" ; dat de 
toen vastgestelde bebouwingsvoorschriften der
halve niet in dien vorm voor de vaststelling 
ingevolge art. 39 juncto art. 37 der Woning
wet voor een ieder ter visie hebben gelegen. 
waardoor belanghebbenden bij de wijziging de 
gelegenheid is ontnomen om zich met hunne 
bezwaren daartegen tot den raad te wenden: 
dat die belanghebbenden dientengevolge geen 
gebruik hebben kunnen maken van het be
paalde in art. 37, 3e lid , laatsten zin, dier 
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wet, inzake het indienen van bezwarnn bij 
Ged. Staten; dat strikt genomen het hiervoor 
overwogene mutatis mutandis ook g ildt voor 
de wijzigingen, die bij het raadsbesluit van 
12 September 1933, n°. 17b, in die bebou
wingsvoorschriften zijn aangebracht; 

dat van deze beslissing de raarl van Rheden 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat art. 37, van de Woningwet zeer duidelijk 
zegt, dat het ontwerp van het plan van uit
breiding (waarmede de bebouwingsvoorschrif
ten ingevolge het bepaalde bij art. 39 der 
Woningwet geacht worden één geheel te vor-
1J1en) - dat i dus het ontwerp zooals burge
meester en wethouders het hebben voorbereid 
en aan den rnad hebben aangeboden - gedu
rende vier weken ter inzage ligt; dat de ge
meenteraad daarna eene beslissing neemt; 
dat hij er met nadruk op moge wijzen, dat 
hier geen sprake is van vaststelling van het 
ontwerp; dat wodra de raad derhalve eene 
beslissing heeft genomen, er geen ontwerp 
meer is, doch een plan (art. 37, lid 1 en lid 
3); dat dat plan volgens lid 3 ter inzage ligt ; 
dat art. 37 der Woningwet zich, naar de 
meening van den gemeenteraad, uitdrukkelijk 
verzet tegen de door Ged. Staten gehuldigde 
opvatting als wu de raad kunnen maken een 
ontwerp van een plan, dat ter inzage moet 
liggen naar de regels, in het tweede lid ge
steld; dat hij ten slotte de aandacht vraagt 
voor het feit, dat Ged. Staten van Gelderland 
hun voormelde beslissing niet hebben genomen 
binnen den termijn, genoemd in art. 37, sub 
5, der Woningwet; 

0. dat blijkens de stukken de raad van 
Rheden in zijne vergadering van 1 Februari 
1933 de bebouwingsvoorschriften, welke voor 
de toepassing van de Woningwet geacht wo1·
den met het plan van uitbreiding één geheel 
te vormen, in afwijking van het ontwerp, zoo
a ls dit ingevolge art. 37, 2e I id, ln zin, der 
Woningwet ter visie had gelegen, heeft vast
gesteld ronder dat te voren het plan met de 
daarbij behoorende bebouwingsvoorschriften, 
zooals zij waren gewijzigd, in ontwerp op
nieuw op de wijze en gedurende den termijn, 
a ls in de voormelde wetsbepaling is aange
geven, voor ieder ter inzage had gelegen; 

dat zulks in strijd moet worden geacht met 
rle strekking van de Woningwet en dat te eer
der nu, zooals Ged. Staten terecht hadden 
overwogen, den bij de wijziging betrokken be
langhebbenden door het gepleegde verzuim 
de gelegenheid is ontnomen hunne bezwaren 
tegen deze wijziging bij den gemeenteraad in 
te dienen en eventueel tegen het raadsbesluit 
bij Ons voorziening te vragen; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht de bedoelde 
raadsbesluiten niet voor goedkeuring vatbaar 
hebben geacht; 

dat de raad nog heeft opgemerkt, dat Ged. 
Staten bij hunne beslissing den termijn van 
art. 37, 5e lid, der Woningwet niet hebben in 
acht genomen, doch dat, daargelaten of daar
aan voor het overige rechtsgevolgen zijn ver
bonden, deze informaliteit in geen geval me
debrengt, dat het door den raad vastgestelde 
uitbreidingsplan geacht zou moeten worden 
goedgekeurd te zijn, dan wel, dat daaraan 
alsnog goedkeuring zou moeten worden ver
leend; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze 1inister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A. B.) 

17 Jul i 1935. U lTSPRAAK van de Centrale 
Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 192!) 
Art. 58 l e lid.) 

Gemeentearts, aan wien, toen de ge
regelde controle op zieke ambtenaren en 
werklieden werd ingesteld, werd opgedrn
gen die werkzaamheden te verrichten tegen 
een belooning van f 2.50 per jaa1· pol' 
ambtenaar of werkman, wordt m. i.v. 1 
J an. 1934 van die werkzaamheden ontlast. 

Hij verzoekt uit dezen hoofde in het ge
not te wo1·den gesteld van wachtgeld. 

Centr. Raad v. Ber.: Hij verr ichtte die 
werkzaamheden niet krachtens een afzon
derlijke functie en hem is terecht geen 
wachtgeld toegekend, omdat hem te dezen 
aanzien geen eervol ontslag is verleend , 
zijnde hij immers slechts ontheven van 
voornoemde controle-werkzaamheden. 

Indien zou worden aangenomen, dat hij 
bedoelde werkzaamheden venichtte krach
tens een afzondel'i ijke functie (door den 
Raad niet a ls juist aanvaard), dan zou hij 
in die hoedanigheid niet zijn ambtenaar 
in den zin van art. 1 van het reglement 
voor de ambtenaren in dienst de,· gemeen 
te, omdat zijn loon niet geacht kan wo,·
den bij de maand of 1 anger bepaald te 
worden. 

Uitspraak in zake: 
P. de Boer, wonende te Gouda, e ischer in 

hooger beroep, in persoon ter openbare terecht
zitting verschenen, 

tegen: 
het ,College van Burgemeester en Wethoudr,rs 
van Gouda, gedaagde in hooger beroep, •:er 
tegenwoordigd door den Burgemeester, voo,· 
wien ter openbare terechtzitting a ls gemach
tigde is opgetreden: G. J . J . Pot, gemeente
secretaris van Gouda, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat a,a,ngaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat Burgemeester en Wethouders van 

Gouda bij besluit van 17 J anuari 1935 afwij 
zend hebben beschikt op het verwek van den 
gemeente-arts P. de Boer d.d . 13 Januari 1934 
om in het genot te worden gesteld van wacht
geld "in verband met het feit, dat hij met 
ingang van 1 J anuari 1934 ontheven is van de 
functie van controleerend arts voor 't gemeen
tepersoneel", zulks uit overweging, dat in 
1921, toen de geregelde controle op zieke amb
tenaren en werklieden werd ingesteld, aan de 
gemeente-artsen, o. a. aan verweker P. de 
Boer in zijn kwaliteit van gemeente-arts de 
vraag is gesteld, of zij bereid wai-en de daar
aan verbonden werkzaamheden op zich te 
nemen; 

dat deze vraag ook door verzoeker bevesti 
gend is beantwoord; 

dat daarop is gevolgd de opdracht aan den 
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gemeente-arts P. de Boer om die werkzaam
heden te verrichten tegen een belooning van 
f 2.50 per jaar per ambtenaar of werkman in 
dienst der gemeente; 

dat derhalve van een aanstelling in een 
afzonderlij ke functie van COT)troleerend genees
heer nimmer sprake is geweest; 

dat dan ook met ingang van 1 J anuari 1934, 
toen de geneeskundige dienst werd gereorgani
seerd, n iet werd opgeheven de betrekking van 
controleerend geneesheer, doch verzoeker, in 
zijn functie van gemeente-arts, werd ontlast 
van de werkzaamheden, voortvloeiende uit de 
ziektecontróle; 

dat alwo niet aanwezig is een der criteria, 
gesteld in art. 50 van het Ambtenarenregle
ment juncto het raadsbesluit van 29 Mei 1933, 
n°. 3-3-90, wodat op wachtgeld geen aan
spraak kan worden gemaakt; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Rotterdam 
bij uitspraak van 24 April 1935 - naar wel
ker inhoud hierbij wordt verwezen - het be
roep van P. de Boer tegen het besluit d.d. 17 
J anuar i 1935 , waarbij Burgemeester en \Vet
houclers van Gouda zijn verzoek om wachtgeld 
hebben afgewezen, ongegrond heeft verklaard; 

0. dat e ischer van deze uitspraak t ijdi g is 
gekomen in hooger beroep, bij beroepschrift 
vorderende, dat deze Raad, met vern ietig ing 
van voormelde uitspraak, zal uitspreken de 
vernietiging van de bestreden beschikking van 
Burgemeeste r en Wethouders van Gouda, on
der vaststelling van het bedrag, dat en het 
tijdvak, waarover de gemeente Gouda wacht
geld aan hem zal moeten uitbetalen, a ls ge
wezen controleerend arts dier gemeente; 

In rechte: 
0. dat eischer bij besluit van den Raad der 

gemeente Gouda van 1 Maart 1921 , met in
gang van dien datum, is benoemd tot ge
meente-arts op een jaarwedde van f 1000 ; 

0 . dat e ischer zich daarna bereid heeft ver
klaard mede op zich te nemen, met ingang 
van 1 Juli 1921, de geneeskundige controle 
op zich ziek meldende werklieden en ambte
naren tegen een betaling van f 2.5 0 per even
tueel te controleeren ambtenaar of werkman 
per jaar; 

0 . dat de Raad der gemeente Gouda met 
ingang van 1 J anuari 1934 de controle op de 
ziektegevallen van ambtenaren en werklieden 
heeft overgebracht naar den schoolarts, in ver
band waarmede eischer met ingang van dien 
datum is ontheven van zijn controle-werkzaam
heden ; 

0 . dat eischer deswege aanspraak maakt op 
toekenning van wachtgeld ; . 

0. dat a r t. 50 van het Reglement voor de 
ambtenaren in dienst der gemeente Gouda, 
onder bepaalde voorwaarden! voor die amb
tenaren een recht op wachtge d erkent; 

0. dat volgens art. 1 van dat Reglement 
voor zijn toepassing worden verstaan onder 
ambtenaren de personen, die in directen 
dienst der gemeente werkzaam zijn, wier ar
beidsduur overeenkomt met den normalen ar
beidsduur bij de verschillende takken van 
dienst en wier loon bij de maand of langer 
wordt bepaald; 

0. dat, indien zou worden aangenomen, zoo
als eischer wenscht, dat hij zijn werkzaam
heden, bestaande in controle op de ziektege-

L . 1935. 

vallen van ambtenaren en werklieden der ge
meente Gouda, verrichtte krachtens een afzon
derlijke functie van controleerend geneesheer, 
hij in die hoedanigheid niet was ambtenaar in 
den zin van art. 1 van voornoemd Reglement, 
wijl een belooning per te controleeren ambte
naar of werkman - en dus een wisselvallige 
belooning - niet kan geacht worden te zijn 
een loon, dat bij de maand of langer bepaald 
wordt· 

0. dat, indien wordt aangenomen - wat 
dezen Raad juist schijnt - dat eischer de be
doel de werkzaamheden verrichtte, omdat zij 
hem in zijn functie van gemeente-arts warnn 
opgedragen, eischer wel ambtenaar was in den 
zin van art. 1 van genoemd Reglement, maar 
op toekenning van wachtgeld geen aanspraak 
kan maken, omdat wodanige toekenning inge
volge meergenoemd art. 50 slechts plaats vindt, 
wanneer aan een ambtenaar eervol ontslag is 
verleend, hetgeen echter met e ischer niet het 
geval is, zijnde hij immers slechts ontheven 
van zijn controle-werkzaamheden, doch in func
t ie gebleven als gemeente-arts; 

0. dat dezen Raad ook overigens niet is ge
bleken, dat het bestreden besluit fe itelijk of 
rechtens met eenig toepasselijk algemeen ver
bindend voorschrift zou strijden ; 

0. dat evenmin is gebleken, dat Burgemees
ter en Wethouders van Gouda bij het nemen 
van dat besluit van hun bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik hebben gemaakt dan tot de 
doele inden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven ; 

0. dat de uitspraak, waarvan beroep, dus 
behoort te worden bevestigd; 

R echtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de ui tspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

17 Jul i 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 38 jis. artt. 
37 en 23.) 

Het in art. 38 2e lid j 0
• art. 37 2e lid 

toegekend recht van beroep heeft niet een 
zóó vergaande strekking, dat Geel. Staten 
bij hun uitspraak vrij zouden zijn, beslis
singen van den gemeenteraad inzake de 
wijze van reorganisatie van het onderwijs 
in hunne beoordeeling te betrekken. Te
recht is, nu krachtens deze reorganisatie 
twee leerkrachten de school moe~en ver
laten, appellant, die na de mede ontslagen 
onderwijzeres het minste aantal dienstja
ren heeft, voor ontslag in aanmerking ge
bracht. 

Wij \VILHELMINA, enz. , 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

R. ~L Bosschaart, te Egmond aan Zee, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noord-Hol
land van 30 J anuari 1935, n°. 183, waarbij 
ongegrond is verklaard het door hem bij dit 
college ingestelde beroep tegen het besluit van 
den raad der gemeente Purmerend van 6 Juli 
1934, voor zoover daarbij , onder B, met ingang 
van 22 Augustus 1934 o. a. aan hem onge
vraagd eervol ontslag is verleend als onder
wijzer aan de openbare lagere school A , in die 
gemeente, in verband met de reorganisatie van 
het cpenbaar lager onderwijs; 

20 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Juli 1935, n°. 289; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, a. i. 
van 12 Juli 1935, n°. 7945, afd. L. 0.; 

0. dat de raad der gemeente Purmerend bij 
besluit van 6 Juli 1934 o.a. heeft besloten, 
met ingang van 22 Augustus 1934 eervol ont
slag te verleenen aan drie vaste leerkrachten 
bij het openbaar lager onderwijs met het min
ste aantal dienstjaren, waaronder R. M. Bos
schaart, onderwijzer aan school A, daarbij 
o. a. overwegende, dat de financieele toestand 
der gemeente noopt tot bezuiniging op het· 
openbaar lager onderwijs, voor wover dit met 
het geven van doeltreffend en vruchtdragend 
onderwijs in overeenste=ing kan worden ge
acht; dat de noodzakelijk geworden beperking 
van uitgaven op dit onderwijs o. a. is te berei
ken door het ontslaan van drie onderwijzers; 

dat, nadat R. M. Bosschaart van dit raads
besluit bij Ged. Staten van Noord-Holland in 
beroep was gekomen, deze bij besluit van 30 
Januari 1935 het beroep ongegrond hebben 
verklaard, daarbij o. a. overwegende, dat de 
raad met het oog op noodzakelijke bezu iniging 
op de kosten van het openbaar lager onderwijs 
in verband met den financieelen toestand van 
de gemeente, heeft besloten tot eene reorga
nisatie van dit onderwijs, bestaande in eene 
andere verdeeling van de leerlingen over de 
3 openbare lagere scholen, A, C en D, waar
door de betrekking van een viertal leerkrach
ten, waarvan 2 aan school A en 2 aan school 
C, kon worden opgeheven en, behalve eene 
tijdelijke onderwijzeres aan school C, drie vaste 
leerkrachten, 1 aan school C en 2 aan school 
A, waaronder de appellant, zijn ontslagen; 
dat de appellant in zijn beroepschrift aan
voert, dat het hem bill ijker zou zijn voorgeko
men, indien behalve de t ijdelijke leerkracht, 
aan ieder der d1·ie scholen één leerkracht ware 
ontslagen of twee scholen, ieder met 7 leer
krachten waren blijven voortbestaan en de 
school met 4 leerkrachten - school D - ware 
opgeheven; dat thans de 3 jongste leerkrach
ten zijn ontslagen, doch dat het moreeler zou 
zijn geweest, dat oudere leerkrachten met ja
renlangen diensttijd waren ontslagen; dat het 
bezwaar van den appellant, voor wover het 
betreft de wijze, waarop de reorganisatie heeft 
plaats gehad, buiten beschouwing moet blij
ven, zoodat enkel dient te worden beslist, of 
terecht aan den appellant en niet in zijne 
plaats aan eene andere leerkracht ontslag is 
verleend; dat de wet geen regelen stelt om
trent de rangorde bij afvloeiing en dat, bij 
gebreke hiervan, daarbij in het algemeen als 
richtsnoer wordt aangenomen, dat, tenzij de 
belangen van het onderwijs zich hiertegen 
verzetten, de leerkrachten met het minste aan
tal dienstjaren het eerst voor ontslag in aan
merking komen; dat de appellant van de aan 
de school verbonden leerkrachten, met uitzon
dering van Mejuffrouw M. Verheus, aan wie 
als gevolg van de reorganisatie van het onder
wijs mede ontslag is verleend uit hare betrek
king van onderwijzeres aan school A, het min
ste aantal dienstjaren heeft, zoodat het ont
slag geacht moet worden terecht aan hem te 
zijn verleend; 

dat van dit besluit van Ged. Staten R. M . 
Bosschaart bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat bij Gedeputeerde Staten de over
weging heeft gegolden, dat zijn bezwaar, voor 
zoover het betreft de wijze, waarop de reor
ganisatie heeft plaats gehad, buiten beschou
wing moet blijven; dat het zijns inziens bil
lijker zou geweest zijn, wanneer de gemeente 
Purmerend, in plaats van drie scholen in 
stand te houden, er een had opgeheven; dat 
de drie bedoelde scholen in de kom der ge
meente Purmerend a ls het ware tegen elkaar 
geleund staan, wodat er geen enkel bezwaar 
bestond, één der drie op te heffen; dat de 
wijze, waarop de reorganisatie heeft plaats 
gehad, derhalve in strijd is met de bedoelingen 
van art. 22 der Lager-Onderwijswet 1920, zoo
dat zijns inziens deze aangelegenheid niet bui
ten beschouwing had mogen blij ven; dat bij 
gebruikmaking van de aan Ged. Staten en de 
Kroon toegekende bevoegdheid naar alle 
waarschijnlijkheid school A niet wu zijn of 
worden opgeheven; dat in dat geval derhalve 
zijne betrekking zou zijn blijven bestaan; dat 
bovendien zijns inziens eene verdeeling van 
de leerlingen over twee scholen , elke met 
zeven leerkrachten, meer in het belang van het 
onderwijs zou zijn geweest dan het vermin
deren van het aantal leerkrachten aan de 
bestaande twee scholen met zeven leerkrach
ten, om daarnaast een derde school met vier 
leerkrachten te handhaven, zoodat mede door 
het aan hem gegeven ontslag noodelooze schade 
aan het onderwijs wordt toegebracht; dat 
voorts, mede ook in verband met de vergoe
dingen aan het bijwnder onderwijs, de door 
het gemeentebestuur beoogde noodzakelijke be
zuiniging doeltreffender wu zijn geweest bij 
het behoud van twee scholen in plaats van 
drie; 

0. dat Ged. Staten bij deze zaak terecht niet 
zijn getreden in eene beoordeeling van de 
juistheid der door den gemeenteraad vastge
stelde reorganisatie van het openbaar lager 
onderwijs in zijne gemeente, waarvan de op
heffing van een tweetal onderwijzersbetrek
kingen aan school A een onderdeel vormde; 

dat toch het in art. 38, 2e lid, juncto art. 
37, 2e lid, der Lager Onderwijswet 1920 toege
kende recht van beroep niet eene zoover gaan
de strekking heeft, dat Ged. Staten bij hun 
uitspraak vrij wuden zijn, beslissingen van 
den gemeenteraad inzake het onderwijs, zooals 
de woevengenoemde reorganisatie, in hunne 
beoordeel ing te betrekken; 

dat, nu krachtens deze reorganisatie twee 
leerkrachten school A moeten verlaten, te
recht de appellant, die na de mede ontslagen 
onderwijzeres het minste aantal dienstjaren 
heeft, voor ontslag in aanmerking is gebracht; 

dat dus het bestreden besluit moet worden 
gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Ondenvijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 
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19 Juli 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Een geval, al s bedoeld bij art. 40, doet 
zich voor, waar de ondersteunde, nadat 
hem eenige malen door het burgerlijk arm
bestuur ondersteuning was verleend, van
wege dit college de mededeeling ontving, 
dat hij geen steun meer zou ontvangen, 
maar wel de kosten van verhuizing naar 
zijn vorige woonplaats, als gevolg waar
van hij daarheen is vertrokken na de reis
en verhuiskosten van het burgerlijk arm
bestuur te hebben ontvangen. 

Wii WILHELMINA. enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van Gerrit J . 
Helsdingen en Frederik J. J ensch; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Juli 1935, N°. 300; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 Juli 1935, N°. 
6802, Afdeeling Armwezen; 

0. dat G. J . Helsdingen en F. J . Jensch, 
uit Heiloo naar Zeist vertrokken, om aldaar 
bij eene Coöperatieve Bouwvereeniging werk
zaam te zijn, na door deze vereeniging te zijn 
ontslagen, zich om ondersteuning tot het bur
gerlijk armbestuur te Zeist hebben gewend, 
hetwelk hun eenige malen in geld en in na
tura ondersteuning verleende en hun omstreeks 
Augustus 1934 reis- en verhuiskosten ver
schafte voor den terugkeer naar H eiloo; 

dat het burgerlijk armbestuur te Heifoo van 
oordeel is, dat tot de komst van Helsdingen 
en Jensch voornoemd in de gemeente Heiloo 
invloed vanwege het burgerlijk armbestuur te 
Zeist · heeft medegewerkt, aanvoerende, dat, 
toen deze personen te Zeist ondersteuning vroe
gen, het burgerlijk armbestuur aldaar hun 
weliswaar eene verklaring heeft laten teeke
nen. luidende: 

"Ondergeteekenden verklaren dat zij vrije 
overtocht naar hunne woonplaats (Heiloo) heb
ben aangevraagd bij het burgerlijk armbestuur 
te Zeist, zonder dat d. z. daartoe op hen eeni !!e 
invloed is ui tgeoefencl", maar hen daarbij te
vens voor de keus heeft gestel cl : geen verdere 
ondersteuning vanwege het burgerlijk armbe
stuur of reis- en verhuiskosten naar Heiloo; 
dat hun geen andere keus bleef clan weer uit 
Zeist te vertrekken, maar dat dit dan toch 
onder pressie is geschied; weshalve het college 
thans van meening is, dat de onderstandsgel
den, welke het aan de betrokkenen na hun 
terugkeer te Heiloo op hun verwek heeft ver
strekt. althans gedurende eenige maanden 
door de gemeente Zeist zullen moeten worden 
gerestitueerd; 

dat burgemeester en wethouders van Ze ist 
ontkennen, dat op het vertrek van H elsdingen 
en Jensch uit Zeist van de zijde van deze ge
meente eenige invloed is uitgeoefend, aanvoe
rende, dat, toen het met de betrokkenen op 
de bouwerij misliep en zij zich tot het burger
lijk armbestuur wendden, hun door dat be
stuur onder het oog is gebracht, dat zij, alvo
rens van woonplaats te venvisselen, zich vol
doende op de hoogte der zaken hadden behoo
ren te stellen; dat dit niet wegneemt, dat het 
burgerlijk armbestuur hen eenige malen zoo-

wel in geld als in natura heeft ondersteund; 
dat inmiddels bij betrokkenen het verlangen 
opkwam naar Heiloo terug te keeren en dat 
zij daarvan mededeeling deden aan den secre
taris-penningmeester van het burgerlijk arm
bestuur; dat zij namelijk van meening waren, 
dat zij te H eiloo gemakkel ijker weder arbeid 
zouden kunnen vinden dan te Zeist en van het 
burgerlijk armbestuur verzochten de noodige 
reis- en verhuiskosten te mogen ontvangen, 
welk verwek zij schr iftelijk hebben bevestigd; 
dat het initiatief tot dezen terugkeer dus van 
henzel ve is uitgegaan; dat van eene afgedwon
gen verklaring geen sprake is; 

0. dat op grond van de stukken en m et name 
op grond van het zich daaronder bevindende 
proces-verbaal van het verhoor van G. J . Hels
dingen en F. J . Jensch door den Kantonrech
ter te Alkmaar op 4 Mei 1935 moet worden 
aangenomen , dat tot de komst van deze per
sonen in de gemeente Heiloo invloed van het 
burgerlijk armbestuur te Zeist heeft medege
werkt; 

dat immers beiden bij het bedoelde verhoor 
hebben verklaard, dat zij , nadat hun eenige 
keeren door dit armbestuur ondersteuning was 
verleend, vanwege dit college de mededeeling 
ontvingen, dat zij geen steun meer zouden 
ontvangen, maar wel de kosten van verhuizing 
naar Heiloo; 

dat mitsdien een geval , a ls bedoeld bij art. 
40 der Armenwet, zich hier voordoet, wodat 
er termen bestaan de kosten van ondersteu
ning ten behoeve van G. J. Helsdingen en 
F. J. Jensch voor den tijd van een jaar ten 
laste van het burgerlijk armbestuur te Zeist 
te brengen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat de kosten van ondersteuning 
van G. J . H elsdingen en F. J . J ensch sinds 
hun terugkomst in de gemeente Heiloo voor 
den tijd van een jaar komen ten laste van het 
burgerlijk armbestuur te Zeist. 

Onze M inister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (A. B.) 

22 Jul i 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 37.) 

Nadat de gemeenteraad het uitbreidings
plan met bebouwingsvoorschriften heeft 
vastgesteld, heeft hij, ter voldoening aan 
door Geel. Staten gemaakte opmerkingen, 
bij een later beslu it na aanvulling en wij. 
ziging dat plan opnieuw vastgesteld. Nu 
verzuimd is, het gewijzigd en aangevuld 
plan met bebouwingsvoorschriften, vóór
dat het door den gemeenteraad al dus ge
wijzigd en aangevuld werd vastgesteld , in
gevolge art. 37 2e lid ter inzage te leggen, 
hadden Ged. Staten daarop hun goedkeu
ring n iet mogen verleenen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
B eschikkende op de beroepen, ingesteld door 

J . W. Schreurs, J. A. Droppers, J . H. Oonk 
en J. W. Nijenhuis J .Bzn. te Winterswijk, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Gelder
land van 25 Juli 1934, n°. 93, waarbij het 
plan van uitbreiding voor Winterswijk , met 
bijbehoorende bebouwingsvoorschriften, zooals 
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die opnieuw zijn vastgesteld bij besluit van 
den raad dier gemeente van 12, Decembe1· 
1933, is goedgekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi llen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Juli 1935, n°. 298; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 16 Juli 19 35, n°. 6107 
M/P.M.R., Afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat de raad der gemeente Winterswijk 
bij besluit van 1 December 1932 een uitbrei
dingsplan met bijbehoorende bebouwingsvoor
schriften heeft vastgesteld, welk plan echter, 
ter voldoening aan door Ged. Staten van Gel
derland gemaakte opmerkingen, bij besluit van 
12 December 1933 gewijzigd en aangevuld op
nieuw door den gemeenteraad is vastgesteld 
geworden; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 25 Juli 
1934, n°. 93, het plan van uitbreiding voor 
Winterswijk, met bijbehoorende bebouwings
voorschriften, zooals een en ander opnieuw is 
vastgesteld bij het laatstgenoemde raadsbe
sluit, hebben goedgekeurd; 

dat Ged. Staten daarbij o. a. de bezwaren, 
ingediend door J. W. Schreurs te Winterswijk, 
ongegrond hebben verklaard, uit overweging, 
dat de bestemming van een strook van diens 
aan den Ravenhorsterweg gelegen perceel tot 
weg in verband met de langs dien weg reeds 
opgerichte gebouwen doelmatig voorkomt; dat 
echter, indien de e igenaren der aangrenzende 
terreinen tot den voor exploi tatie van hunne 
gronden noodigen aanleg van den weg in 
kwestie zullen overgaan, zij op de medewer
king van den adressant zullen zijn aangewezen 
en, indien die aanleg van gemeentewege ge
schiedt, ingevolge het bepaalde in art. 92 
(Nieuw) der Onteigeningswet eene behoorlijke 
schadeloosstelling van den reclamant verze
kerd is; dat overigens, indien de reclamant 
zich zal weten te verstaan met den eigenaar 
van het aangrenzende perceel, n°. 6009, het 
voor bebouwing nog beschikbare gedeelte van 
zijn perceel eene alleszins gunstige exploitatie
mogelijkheid biedt; 

dat van dit besluit van Ged. Staten J. W. 
Schreurs, J. A. Droppers, J. H. Oonk en J. 
W. Nijenhuis J .Bzn. te Winterswijk, bij Ons 
in beroep zijn gekomen; 

dat J. \V. Schreurs in beroep aanvoert, dat 
hij gaarne zou zien, dat zijne gronden ter 
plaatse werden aangekocht door de gemeente 
Winterswijk; dat het thans onmogelijk is, de 
gronden aan particulieren te verkoopen; dat 
hij verzoekt, hetzij het besluit van Ged. Staten 
te vernietigen, hetzij den aankoop van de 
gronden door de gemeente te bevorderen ; 

dat J. A. Droppers in beroep aanvoert, dat 
voor den aan hem toebehoorenden grond aan 
den Vredenscheweg open bebouwing is voor
geschreven; dat aan het begin van den Vre
d enscheweg (bij het dorp) h alf-open bebou
wing geldt, vervolgens op zijn grond en om
geving open bebouwing en verderop langs den 
weg (naar Rattun) wederom half-open bebou
wing; dat, aangezien verderop langs den weg 
half-open bebouwing is voorgeschreven, deze 
wijze van bebouwing zeker voldoende is voor 
zijn grond, die dichter bij het dorp ligt; dat 
volgens het plan van uitbreiding de weg, loo
pende van de Bataaf naar den Kottenscheweg 

zal worden verbreed en verlegd, waarvoor een 
betrekkelijk groot gedeelte van zijn grond 
noodig is; dat bij uitvoering van het plan de 
voormelde bouwplaats veel te klein wordt en 
als bouwplaats totaal bedorven wordt; dat 
deze grond als bouwterrein zoo goed als waar
deloos wordt, zoolang de voormelde weg niet 
is verlegd en verbreed, aangezien dan moet 
worden gebouwd op een afstand van gemid
deld 45 meter van den bestaanden weg; dat 
hij dus van het plan zeer veel nadeel onder
vindt: 1. omdat langs den Vredenscheweg 
geen half-open bebouwing is voorll·eschreven, 
2. omdat door het verleggen van den genoem
den weg van de Bataaf zijn bedrijf ongeschikt 
wordt voor l andbouwbedrijf, h etwelk hij in 
elk geval niet op denzelfden voet kan voort.
zetten, 3. omdat hij den grond niet als bouw
plaats kan verkoopen, en 4. omdat hij den 
grond evenmin a ls bouwterrein van de hand 
kan doen; 

dat J . H. Oonk in beroep aanvoert, dat op 
zijn perceel kadastraal bekend sectie I, n °. 
5833, gelegen aan den Vredenscheweg, volgens 
het uitbreidingsplan open bebouwing is aan
gegeven; da t n iet is voldaan aan zijn verzoek, 
om de open bebouwing te veranderen in half
open bebouwing; dat voor perceeien grond, 
aan den Vredenscheweg op grooteren afstand 
van de kom van het dorp liggende, wèl half
open bebouwing is voorgeschreven; dat zijn 
perceel, evenals de verder liggende gronden, 
voor de naaste toekomst zijn te beschouwen 
als terrein, bestemd voor een meer gesloten 
bebouwing; 

dat J. W. Nijenhuis J.Bzn. in beroep aan
voert, dat hij meent, door het voorschrijven 
van verspreide bebouwing op zijn perceel, 
Sectie I, N°. 5903, aan den Wamelinkweg te 
zijn benadeeld ; dat aan de andere zijde van 
het dorp half-open bebouwing is toegepast tot 
op ongeveer 1500 m uit den toren; dat aan 
de zijde van het dorp, waar bedoeld perceel 
ligt, de ha lf-open bebouwing reeds eindigt op 
ongeveer 1000 m uit den toren; dat zijns in
ziens voor zijn perceel half-open bebouwing 
moet worden voorgeschreven; 

0 . dat de gemeenteraad bij besluit van 1 
December 1932 het uitbreidingsplan met be
bouwingsvoorschriften heeft vastgesteld en bij 
besluit van 12 December 1933 na aanvulling 
en wijziging dat plan opnieuw heeft vastge
steld; 

dat nu daartegen in het algemeen geen be
zwaar bestaat, doch dat in ieder geval met 
een dergelijk gewijzigd en aangevuld plan 
wederom behoort te worden gehandeld als ten 
aanzien van uitbreidingspl annen in de Wo
ningwet is voorgeschreven; 

dat zulks echter blijkens eene mededeeling 
van den gemachtigde van het gemeentebestuur 
van Winterswijk in de openbare vergadering 
van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur, waarin over 
deze zaak verslag is uitgebracht, in het onder
werpelijke geval niet is geschied; 

dat namelijk verzuimd is, het gewijzigde en 
aangevulde plan met daarbij behoorende be
bouwingsvoorschriften, zooals art. 37, 2e lid, 
der Woningwet eischt, ten minste gedurende 
vier weken, vóórdat het door den gemeente
raad a ldus gewijzigd en aangevuld werd vast-
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gesteld, ter gemeentesecretarie voor een ieder 
ter inzage te leggen; 

dat deze tervisielegging te mee1· noodzakelijk 
moet wol'den geacht, nu -ingevolge art. 38, 
eerste lid, der Woningwet slechts belangheb
benden, die bezwaren tegen het plan bij den 
raad hebben ingediend, tegen het verleenen 
van goedkeuring door Ged. Staten bij Ons in 
beroep kunnen komen, en derhalve, vóórdat 
het onderhavige plan gewijzigd en aangevuld 
werd vastgesteld, de gelegenheid, om alsnog 
bezwaren bij den raad in te dienen, had bo
hooren open te staan; 

dat de gemeenteraad daarenboven door zijne 
thans gevolgde handelwijze in strijd is geko
men met het in art. 37, 2e lid, der meerge
noemde wet vervatte voorschrift, dat hij bin
nen drie maanden, nadat het ontwerp van het 
plan met bijbehoorende stukken ten minste 
gedurende vier weken vóór de vaststelling ter 
gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage 
heeft gelegen, moet bes\ issen, en deze bes! is
sing slechts éénmaal voor ten hoogste drie 
maanden kan verdagen; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte aan 
het meergenoemde uitbreidingsplan en de 
daarbij behoorende bebouwingsvoorschriften 
goedkeuring hebben verleend; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 25 Juli 
1934, N°. 93, aan het bovenvermelde door den 
raad der gemeente Winterswijk vastgestelde 
uitbreidingsplan met bijbehoorende bebou
wingsvoorschriften alsnog goedkeuring te ont
houden. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
em. (A. B .) 

24 Juli 1935 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 228c.) 

H et is voor een stedelijke gemeente van 
belang, op welke wijze de bebouwing van 
aan hare grens gelegen gronden in een 
naburige plattelandsgemeente tot stand 
komt. Ged. Staten hebben dan ook ten 
onrechte goedkeuring onthouden aan een 
raadsbesluit tot aankoop dezer perceel en, 
op den onjuisten grond, dat de stedelijke 
gemeente door dezen aankoop inbreuk zou 
kunnen maken op de bevoegdheden van de 
aangrenzende gemeente. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Utrecht tegen het be
sluit van G. S. v. Utrecht van 30 October 
1934, 3e afd., n°. 3427/2762, waarbij goedkeu
ring is onthouden aan h et besluit van den 
raad der gemeente Utrecht van 4 October 
1934, tot aankoop van eenige perceelen wei
land in de gemeente Achttienhoven; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 15 
Mei 1935, n° . 216 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 18 Juli 1935, n°. 6306 
M/P.B.R. , afd. Volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten van Utrecht bij hun be
sluit van 30 October 1934, 3e afd., n°. 3427/ 

2762, goedkem·ing hebben onthouden aan het 
beslui t van den raad der gemeente Utrecht 
van 4 October 1934 tot aankoop van de per
ceelen weiland, kadastraal bekend gemeente 
Achttienhoven, sectie C nummers 144, 145, 
146, 146a, gelegen in Achttienhoven aan den 
Loevenhoutschedijk en te zamen groot 3.61.50 
ha tegen den prijs van f 10,800; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat burgemeester en wethouders in hun ge
heim voorstel van 19 September 1934, aan den 
gemeenteraad tot dezen aankoop hebben ge
raden, omdat de verkrijging van de bovenge
noemde perceelen door de gemeente haar in 
staat zal stellen invloed uit te oefenen ten 
aanzien van de totstandkoming van bebou
wingsplannen nabij de tegenwoordige grenzen 
van de gemeente, waardoor minder gewenschte 
toestanden kunnen worden voorkomen; dat 
naar de m'clening van hun college deze be
weegreden den onderhavigen aankoop geens
zins vermag te rechtvaardigen; dat hierdoor 
immers een niet geoorloofde wijze van inmen
ging langs burgerrechtelijken weg in de be
voegdheden en op het geb ied van eene aan
grenzende gemeente zou worden verkregen, 
waardoor de bij de wet aan de gezagsfeer 
eener gemeente gestelde perken zouden worden 
overschreden; 

dat de raad der gemeente Utrecht in beroep 
aanvoert, dat de uitoefening van eigenaars
rechten door eene gemeente in het gebied van 
eene aangrenzende gemeente zijns inziens niet 
tot eene ongeoorloofde inmenging langs bur
gerrechtelijken weg in de bevoegdheden en op 
het gebied der andere gemeente leidt, noch 
ook tot eene overschrijding van de bij de wet 
voor de gemeente gestelde gezagssfeer; dat 
namelijk die (privaatrechtelijke) eigenaars
rechten van de eene gemeente de (publiek
rechtelijke) bevoegdheden van de andere ge
meente volkomen ongemoeid laten; dat der
halve bij een aankoop, als hier aan de orde is, 
niet van eene inmenging in de bevoegdheden 
en op het gebied der aangrenzende gemeente 
sprake kan zijn, en nog minder van een " niet 
geoorloofde wijze van inmenging", omdat bij 
de wet aan de gemeenten geen beperkingen 
zijn opgelegd ten aanzien van de bevoegdheid 
om eigendom te verwerven en uit te oefenen 
op gelijken voet als andere rechtspersonen: 
dat dientengevolge al evenmin sprake kan zijn 
van "overschrijding van de bij de wet voor de 
gemeente gestelde gezagssfeer", wanneer zij 
eigendom verkrijgt en de daaraan verbonden 
rechten binnen de grenzen van het burgerlijk 
recht uitoefent; dat de Ged. Staten bij her
haling aankoopen der gemeente Utrecht op 
grondgebied der verschillende aangrenzende 
gemeenten hebben goedgekeurd, zonder beden
king, dat Utrecht daardoor haar gezagssfeer 
op ongeoorloofde wijze overschreed; dat ook 
in Ons beslui t van 9 Juni 1917, waarbij , met 
vernietiging van het besluit van Ged. Staten 
van Zuid-Holl and, goedkeuring is verleend 
aan een door de gemeente 's-Gravenhage ge
danen aankoop van grond onder Y oor burg 
o. m. het standpunt is ingenomen, dat de uit
oefen ing van burgerrechtelijke bevoegdheden, 
verbonden aan den eigendom van di en grond 
door de gemeente 's-Gravenhage, niet te kort 
kon doen aan de publiekrechtelijke zeggings-
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kracht, welke de gemeente Voorburg op dat 
terrein als onderdeel van het territoir kon 
doen gelden; dat de raad voor het overige 
niet wil ontkennen, dat het hebben van eigen
dommen in Achttienhoven, gelijk het gevolg 
zal zijn van den plaats gevonden aankoop, 
aan de gemeente Utrecht een zekeren invloed 
zal geven op de ontwikkeling van de toestan
den - in het bijzonder de exploitatie van 
bouwgronden - in het eangrenzend gebied; 
dat echter die invloed geenszins als ongeoor
loofd moet worden aangemerkt; dat hij inte
gendeel zeer noodig is ; dat zich immers meer 
en meer het verschijnsel gaat voordoen, dat in 
de om Utrecht liggende gemeenten aan. gene 
zijde van de grens bebouwingscomplexen ver
rijzen, welke rechtstreeks bij de stad aansl ui
ten en daarmede één geheel vormen, doch bij 
de totstandkoming waarvan niet steeds de 
eischen van stadsaanleg (breedte van de stra
ten, soort van bestratingsmateriaal, ophooging, 
rioleering enz.) worden in acht genomen, 
welke in Utrecht gangbaar zijn; dat te voor
zien is, dat de gemeente Utrecht, wanneer deze 
complexen eenmaal overeenkomstig de daar
voor reeds door de Ged. Staten opgestelde, 
doch voorloopig opgeschorte plannen - waar
in de thans aangekochte grond begrepen is -
aan Utrecht worden toegevoegd, in hooge 
kosten zal vervallen om een en ander in een 
toestand te brengen, aanpassend bij dien in de 
nevenliggende stadsdeelen binnen de oude ge
meentegrens; dat de gemeente te dezen, juist 
door het uitblijven van de grenswijziging, wel 
genoodzaakt is om, wanneer zich eene gunstige 
gelegenheid voordoet, door aankoop eenigen 
invloed te verkrijgen ter voorkoming van min
der gewenschte toestanden; dat dit ook geens· 
zins onredelijk is, omdat het hier gebieden 
betreft, waar de stedelijke ontwikkeling reeds 
overheerschend begint te worden, terwijl zij 
voor de gemeenten, binnen welke grenzen zij 
gelegen zijn, een uitersten rand vormen, op 
grooten afstand van hare bebouwde kommen; 
dat ten slotte de onderhavige aankoop inder
daad als een gunstige gelegenheid mag worden 
beschouwd, aangezien de prijs, waarvoor de 
aankoop heeft plaats gevonden - te weten 
bijna f 0.30 per m2 - zeer matig is; 

0. dat voor de gemeente Utrecht uiteraard 
van belang is, op welke wijze de bebouwing 
van de onderwerpelijke, aan hare grens ge
legen gronden in de gemeente Achttienhoven 
tot stand komt; 

dat immers de mogelijkheid bestaat, dat de 
bebouwing dezer gronden zou geschieden vol
gens eene geheel andere wijze van stadsaanleg 
dan in de gemeente Utrecht wordt toegepast, 
hetgeen toch, nu de beide bebouwingen aan 
elkaar zullen grenzen, een ongewenschten toe
stand in het leven zou roepen; 

dat zulks door de gemeente Utrecht kan 
voorkomen worden, door zich tijdig van den 
eigendom van de bovenbedoelde gronden te 
verzekeren ; 

dat Ged. Staten ten onrechte meenen, dat 
de gemeente door den onderhavigen aankoop 
inbreuk wu kunnen maken op de bevoegd
heden van do aangrenzende gemeente; 

dat toch de gemeente Utrecht, evenals 
iedere andere eigenaar in de gemeente Acht
t ienhoven, slechts hare eigendomsrechten zal 

kunnen uitoefenen, terwijl voor het geval, dat 
zij van deze ~-echten een ongeoorloofd gebruik 
wu willen maken, door de wet de middelen 
zijn gegeven om zulks te keeren; 

dat evenmin is in te zien, hoe de gemeente 
Utrecht in tegenstelling met andere eigenaren 
in de gemeente Achttienhoven inbreuk zou 
kunnen maken op de publiekrechtelijke be
voegdheden van deze gemeente; 

dat, daar ook overigens niet van bezwaren 
tegen den onderhavigen aankoop is gebleken, 
Ged. Staten ten onrechte aan het desbetref
fende besluit van den raad der gemeente 
Utrecht goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Utrecht van 30 October 1934, 3e 
afd., n°. 3427/2762, alsnog goed te keuren het 
besluit van den raad der gemeente Utrecht 
van 4 October 1934 n°. 199/551/10 O.W. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. (A.B.) 

26 Juli 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 1 j 0

• art. 11.) 
Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 

onthouden aan een bouwverordening op 
grond dat: 

a. wordt toegelaten het bouwen van 
twee woningen boven elkaar; 

b. wordt mogelijk gemaakt het ontstaan 
van complexen gebouwen aan wegen die, 
wat verharding betreft, aan geen enkelen 
eisch behoeven te voldoen; 

c. ontbreekt een voorschrift betreffend 
de eischen, waaraan een middel tot drink
watervoorziening moet voldoen; 

d. ontbreekt de eisch tot aansluiting 
aan de in de gemeente aanwezige drink
waterleiding, waar die mogelijk is. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Wierden tegen het be
slui t van Ged. Staten van Overijssel van 12 
Februari 1935, n°. 15847/1180, 4e Afd., waar
bij goedkeuring is onthouden aan de bouwver
ordening van Wierden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 10 
Juli 1935, n°. 315; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 22 Juli 1935, n°. 6418 
M/P.B.R., Afd. Volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten van Overijssel bij hun 
besluit van 12 Februari 1935, n°. 15847/1180, 
4e ·afd., goedkeuring hebben onthouden aan 
het besluit van den raad der gemeente Wier
den van 16 October 1934, tot vaststelling van 
eene verordening op het bouwen en de bewo
ning in die gemeente; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het tweede lid van art. 19 der verOl'dening 
aan burgemeester en wethouders de bevoegd
heid geeft om in bijzondere gevallen vrijstel
ling te verleenen van het verbod, vervat in het 
eerste lid van dat artikel, om een gebouw op 
te richten, waarin twee of meer woningen 
boven elkaar zijn gelegen, voor wover betreft 
gebouwen in het centrum der bebouwde kom-
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men, mits niet meer dan twee woningen boven 
elkaar komen; dat het hun college niet ge
wenscht voorkomt, in eene gemeente als Wier
den de mogelijkheid open te stellen, twee wo
ningen boven elkaar te bouwen ; dat volgens 
het bepaalde in art. 25, 4e lid, van de veror
dening, burgemeester en wethouders toestem
ming kunnen verleenen tot het oprichten van 
vrijstaande, niet onder a, b, c of d van dat lid 
bedoelde, gebouwen, aan wegen, die niet vol
doen aan het bepaalde in art. 10 der veror
dening, indien deze niet gelegen zijn binnen 
een afstand van 10 meter van andere gebou
wen; dat deze aan burgemeester en wethou
ders verleende bevoegdheid, indien de ge
noemde afstand slechts 10 meter bedraagt, kan 
leiden tot het ontstaan van complexen gebou
wen aan wegen, die, wat verharding betreft, 
aan geen enkelen eisch behoeven te voldoen, 
hetgeen in strijd moet worden geacht met de 
belangen van de volksgewndheid en het ge
meentebelang; dat ingevolge art. 43 der ver
ordening elke woning voorzien moet zijn van 
een middel tot watervoorziening, dat deug
delijk drink- en huishoudwater in voldoende 
mate verschaft, van welke verplichting - vol
gens het 2e lid van genoemd artikel - vrij
steil ing mogelijk is; dat die bepaling geen 
voorschriften bevat betreffende de eischen, 
waaraan een middel tot drinkwatervoorziening 
moet voldoen; dat, aangezien in de gemeente 
·wierden eene drinkwaterleiding aanwezig is, 
in het belang der volksgewndheid dient te 
worden voorgeschreven, dat het middel tot 
drinkwatervoorziening in eene woning, welke 
niet meer dan 40 meter verwijderd is van een 
hoofdhuis dier waterleiding of van de as van 
den weg, waarin ter plaatse eene zoodanige 
hoofdhuis aanwezig is, moet bestaan in eene 
aansluiting op de drinkwaterleiding; dat de 
in art. 97 der verordening gestelde bepalingen 
ten aanzien van de drinkwatervoorziening in 
bestaande woningen - evenmin als die in 
art. 43 ten aanz ien van die voorziening in 
nieuw te bouwen woningen - voorschriften 
bevatten betreffende de eischen, waaraan een 
middel tot drinkwatervoorziening moet vol
doen; dat ook ten aanzien van de bestaande 
woningen in het belang der volksgezondheid 
dient te worden voorgeschreven, dat deze wo
ningen, voor wover gelegen op een afstand 
van niet meer dan 40 meter van eene hoofd
huis van de drinkwaterleiding, aan die leiding 
moeten worden aangesloten, met dien ver
stande, dat van dat voorschrift vrijstelling 
dient te kunnen worden verleend, indien in die 
woning een ander middel tot drinkwatervoor
ziening aanwezig is, in staat om te allen tijde 
deugdelijk drinkwater in voldoende hoeveel
heid te verschaffen; 

dat de raad der gemeente \Vierden in be
roep aanvoert, dat voornamelijk in de kom 
van het dorp Wierden, waar de grondprijzen 
belangrijk zijn gestegen, het gewenscht wordt 
geacht, de mogelijkheid te scheppen, dat twee 
woningen boven elkaar worden gebouwd; dat 
het hem gewenscht blijft voorkomen, den af
stand, vermeld in art. 25, 4e lid, te bepal.en 
op 10 meter, aangezien, wanneer een grootere 
afstand werd vastgesteld, de eigenaren van 
tusschengelegen gronden ten zeerste zouden 
worden gedupeerd, wijl zich gevallen kunnen 

voordoen, dat op overigens geschikte gronden, 
gelegen langs buurtschapswegen, geen wonin
gen zouden mogen worden gebouwd; dat hij 
van meening blijft, dat, wolang door hem 
niet is besloten tot toetreding van de gemeente 
tot de N. V. Waterleiding Maatschappij 
"Overijssel", geen verplichting tot aansluiting 
in de verordening kan worden opgenomen; 
dat de toetreding van de gemeente tot de ge
noemde Naamlooze Vennootschap tot nu toe 
is afgestuit op de bezwaren tegen de naar zijne 
meening veel te hooge tarieven, welke deze 
Naamlooze Vennootschap voor aansluiting be
rekent; dat weliswaar enkele hoofdbuizen van 
de genoemde Naamlooze Vennootschap door 
de gemeente Wierden zijn gelegd, doch dat bij 
aansluiting zonder toetreding van de gemeente 
tot de Naamlooze Vennootschap, de tarieven 
met 20 % worden verhoogd; dat tot dusver 
nimmer klachten zijn vernomen over water
voorziening door middel van welwaterputten, 
daar toch de gemeente Wierden nagenoeg ge
heel uit zandgrond bestaat, waaruit goed 
drinkwater wordt verkregen; dat het hem 
daarom gewenscht voorkomt, de artt. 43 en 97 
der verordening, zooals deze werden vastge
steld , te handhaven; 

0 . dat Ged. Staten naar Ons oordeel terecht 
en op juiste gronden aan het onderwerpelijke 
besluit van den raad der gemeente Wierden 
goedkeuring hebben onthouden; 

dat ook hetgeen door den gemeenteraad in 
beroep wordt aangevoerd in dat oordeel geen 
verandering heeft kunnen brengen ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A.B.) 

30 Jul i 1935. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, n°. 
19587, afd. B.B. aan de Gemeentebesturen, 
betreffende: Bevolkingsboekhouding (adop
tie en geslachtsnaam). (Vervolg op schrij 
ven van 21 Februari 1935, n°. 5306 B.B.) 1 

Ten vervolge op nevenvermeld schrijven heb 
ik de eer Uw College te berichten, dat, naar 
mij is gebleken, het daarbij ingenomen stand
punt met betrekking tot de inschrijving in het 
bevolkingsregister van naar buitenlandsch 
recht a l dan niet formeel geadopteerde kin
deren onder den naam der pleegouders in tal 
van gezinnen teleurstel I i ng heeft gewekt. Met 
name personen, die het aannemen van een 
kind afhankelijk hebben gesteld van de mo
gelijkheid , dat kind hun naam te geven -
waaromtrent bij de bevoegde instanties geen 
eenste1n1nigheid van gevoelens blijkt te hebben 
geheerscht - gevoelen zich ernstig gedupeerd. 

In verband hiermede ben ik, met voll ed ige 
handhaving van het in mijn genoemd schrijven 
neergelegd standpunt, na overleg met mijn 
Ambtgenoot van Justitie van oordeel, dat er 
aanleiding bestaat, te dezen eenige soepelheid 
te betrachten en wel in dezen zin, dat de in
schrijving van "geadopteerde" kinderen, die 
vóór 21 Februari 1935 onder den naam van 

1 Zie C. V. blz. 95 . 
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den "adoptant" in de Nederlandsche bevol
kingsregisters ingeschreven zijn, gehandhaafd 
'blijft en ook bij volgende inschrijvingen aan
vaard wordt. 

Ik zal het op hoogen prijs stellen, indien 
Uw Colege wil bevorderen, dat deze gedrags
lijn in Uwe gemeente gevolgd wordt. 

(B.) 

6 Augustus 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228b.) 

Een raadsbesluit tot het garandeeren 
van een geldleening van een toegelaten 
bouwvereeniging behoort in de tegenwoor
dige financieele omstandigheden slechts 
dàn voor goedkeuring in aanmerking te 
komen, wanneer eenerzijds het type van 
de met overheidssteun te bouwen woningen 
in verband met de daarvoor te vragen 
huurprijzen voor de in dezen tijd nood
zakelijke aanpassing aan een lager levens
niveau bevorderlijk is en anderzijds de 
garantie door de gemeente voor deze niet 
met een al te groot risico gepaard gaat. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Amsterdam tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 22 Augustus 1934, n°. 690 V.H. 1933 n°. 
194, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
zoogenaamde garantiebesluiten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
6 Maart 1935, n°. 640 (1934) en 19 Juni 1935, 
n°. 640 (1934)/70; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 4 Juli 1935 N°. 5735 M/P 
Algemeen, Afdeeling Volksgewndheid en van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 3 Augustus 1935, n°. 17528, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad van Amsterdam in zijne ver
gadering van 8 December 1933 onder nummers 
685 tot en met 688 heeft besloten tot het ga
randeeren van geldleeningen, te sluiten door 
de Amsterdamsche Woningstichting "De Da
geraad", de Coöperatieve Bouwvereeniging 
,.Rochdale", de Coöperatieve Algemeene Jood
sche Woningbouwvereeniging en de Woning
bouwvereeniging "Amsterdam-Zuid" tot be
dragen van ten hoogste onderscheidenlijk 
f 220,000, f 195,600, f 845,700 en f 652,136, 
voor de stichting van onderscheidenlijk 76 
woningen, waarvan 1 met winkel, 76 wonin
gen, waarvan 1 met winkel, 268 woningen, 
waarvan 4 met winkel, en 226 woningen, 
waarvan 2 met winkel ; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland bij hun 
besluit van 22 Augustus 1934, n°. 690 V. H. 
1933, n°. 194, aan deze besluiten hunne goed
keuring hebben onthouden, uit overweging, 
dat bij de beoordeeling van de onderhavige 
raadsbesluiten de vraag van overwegende be
teekenis is, welke financieele gevolgen deze 
voor de gemeente medebrengen; dat, al moge 
volgens de overgelegde exploitatierekeningen 
eene sluitende exploitatie van de ontworpen 
woningcomplexen bij de thans te bedingen 
huurprijzen verzekerd zijn, eene garantie voor 
een bedrag van in totaal ongeveer f 1,900,000 

(of woveel minder als volgens de nader bij 
de mondelinge behandeling overgelegde be
grootingen noodig zou zijn) een groot risico 
voor de gemeente medebrengt, en dat vooral 
nu het onder de tegenwoordige tijdsomstandig
heden meer dan ooit onzeker is of de bedoelde 
huurprijzen bij voortduring b'edongen zullen 
kunnen worden; dat de financieele toestand 
der gemeente Amsterdam, zooals die zich af
spiegelt in de begrooting voor het jaar 1934, 
niet van dien aard is, dat een nieuw belang
rijk risico kan worden aanvaard, naast het 
risico, verbonden eensdeels aan de reeds loo
pende garanties voor woningbouw tot een be
drag, dat volgens de door het gemeentebestuur 
verstrekte gegevens, op rond f 20,000,000 moet 
worden gesteld, · anderdeels aan de voor wo
ningbouw verleende voorschotten; dat er op 
dezen grond overwegende bezwaren bestaan 
onder de tegenwoordige omstandigheden aan 
de voorliggende raadsbesluiten goedkeuring te 
hechten; 

dat van deze beslissing de gemeenteraad van 
Amsterdam bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat zijns inziens de uitvoering van 
de bovenbedoelde plannen door de vereenigin
gen ten zeerste in het belang van de volkshuis
vesting moet worden geacht, wijl in de ge
meente Amsterdam behoefte bestaat aan goede 
arbeiderswoningen voor lagen prijs en door het 
bouwen van de bedoelde woningen door de 
vereenigingen in deze behoefte wude worden 
voorzien; dat daarbij aan de Ged. Staten 
exploitatiebegrootingen werden overgelegd, ge
baseerd op de bouwkosten en kosten van kapi
taalverstrekking, zooals deze op het oogenblik 
volgens de ervaring gelden, uit welke blijkt, 
dat de gemiddelde huurprijzen van de te bou
wen woningen thans als volgt kunnen worden 
berekend: ,.Amsterdam-Zuid" f 6.17, ,.De Da
geraad" f 6.32, ,.Rochdale" f 6.01 en Coöpe
ratieve Algemeene Joodsche Woningbouwver
eeniging f 6.22; dat de practijk leert, dat 
soortgelijke woningen, gebouwd door particu
lieren, voor hoogere prijzen worden verhuurd 
(de complexen op Landlust, voor welke Rijks
tweede-hypotheek is toegezegd, worden ver
huurd voor gemiddeld f 7.38); dat deze huren 
worden bepaald en gehandhaafd op een zoo 
hoog mogelijk niveau; dat de raad dit bij het 
particuliere bouwbedrijf overigens vanzelfspre
kend acht en meent, dat het practisch niet 
uitvoerbaar is zoodanige regelingen te treffen, 
dat hieraan paal en perk wordt gesteld; dat 
Ged. Staten erkennen, dat de bouw van de 
meerbedoelde woningen als zoodanig in het 
belang der volkshuisvesting is te achten; dat 
Ged. Staten slechts afwijzend staan tegenover 
de zaak, omdat zij van oordeel zijn, dat het 
niet verantwoord is, dat de gemeente Amster
dam een risico, als aan de garantiestelling 
verbonden, op zich neemt; dat ten aanzien 
van dit punt moge worden opgemerkt, dat dit 
risico gering is te achten; dat er niet aan ge
twijfeld behoeft te worden, of de woningen, 
waarom het hier gaat, welke volgens de over
gelegde begrootingen, tegen relatief zeer lage 
prijzen kunnen worden verhuurd, gereedelijk 
aftrek zullen vinden; dat er geen aanleiding 
is te verwachten, dat het huurpeil, dat in het 
algemeen nog woveel hooger ligt, beneden 
dat van deze woningen der vereenigingen zal 
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zakkeri, waardoor · de woningen de daarop 
drukkende lasten niet meer zouden kunnen op
brengen; dat er daarbij op gewezen mag wor
den, dat de gemeente uit hoofde van garantie
verleening ten behoeve van vereenigingen, 
welke arbeidswoningen exploiteeren, nog nim
mer eenig nadeel geleden heeft; dat de raad 
van meening is, dat het belang, hetwelk uit 
een oogpunt van volkshuisvesting aan deze 
garantieverleening is verbonden, wo groot is, 
dat de gemeente zich aan het daaraan verbon
den risico niet behoort te onttrekken; dat hij 
in dit verband er aan herinnert, dat de ge
meente tot dusverre niet geaarzeld heeft ook 
ten behoeve van het particuliere bouwbedrijf 
risico's op zich te nemen door het medewerken 
aan de van Rijkswege vastgestelde eerste en 
tweede hypotheekregelingen; dat uit het feit, 
dat in het bijzonder uit de eerste hypotheek
regeling met premieverstrekking voor de ge
meente groote verliezen zijn voortgekomen, 
wel blijkt, dat deze risico's niet denkbeeldig 
zijn; dat, daar thans bij de Regeering eene 
tweede hypotheekregeling in bewerking is, 
waarbij de financ ieele steun voor particulieren 
wordt verhoogd en dus het risico wordt ver
zwaard, de raad meent te mogen aannemen, 
dat de R egeering in beginsel tegen het op 
zich nemen van risico's door de gemeente, 
waar dit in het algemeen belang noodig is, 
geen bezwaar heeft; 

0. dat, al moge het verleenen van geldelij
ken steun van gemeentewege aan vereenigin
gen, vennootschappen en stichtingen, uitslui
tend in het belang van verbetering der volks
huisvesting werkzaam en als roodanig door 
Ons toegelaten, in de strekking van de Wo
ningwet liggen, besluiten, a ls hier door den 
gemeenteraad van Amsterdam genomen, in de 
tegenwoordige financieele omstandigheden 
slechts dàn voor goedkeuring in aanmerking 
behooren te komen, wanneer eenerzijds het 
type van de met overheidssteun te bouwen 
woningen in verband met de daarvoor te vra
gen huurprijzen voor de in dezen tijd nood
zakelijke aanpassing aan een lager levens
niveau bevorderlijk is en anderzijds de garan
tie door de gemeente voor deze niet met een 
al te groot risico gepaard gaat; 

dat, nu·, mede op grond van andere ambts
berichten, ingewonnen naar aanleiding van 
een schrijven van de Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, 
moet worden aangenomen, dat de woningen, 
welke de bovenvermelde woningbouwvereeni
gingen volgens de ingediende plannen zich 
voorstellen te bouwen, aan het hierboven ge
stelde vereischte niet voldoen, aangezien het 
type dezer woningen, waaronder er vele zijn 
van 250 tot boven de 300 m3 inhoud, in het 
algemeen te groot moet worden geacht, ter
wijl de prijzen van ongeveer f 6.01 tot f 6.32, 
waartegen volgens de bovenbedoelde plannen, 
de woningen naar berekening zullen moeten 
worden verhuurd om de exploitatie loonend te 
doen zijn, aanmerkelijk uitgaan boven die, 
waartegen door particuliere bouwers tot stand 
gebrachte woningen rendabel kunnen worden 
verhuurd· 

dat da~ ook de onderwerpelijke met ge
meentegarantie te bouwen woningen, gelet ook 
op het loonpeil van groote groepen van arbei-

ders, voor dezen tijd te duur moeten wörden 
geacht; 

dat voorts met het oog op de redelijkerwijze 
te verwachten verlaging van de huurprijzen 
van op de vrije markt te bouwen woningen, 
met Ged. Staten moet worden geoordeeld, dat 
de garantie, waartoe de gemeenteraad in deze 
heeft besloten, voor de gemeente te riskant is; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Staten 
aan de bovenvermelde raadsbesluiten terecht 
hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Ministers van Sociale Zaken en van 

Binnenlandsche Zaken zijn belast enz. 
(A.B.) 

6 Auyustus 1935. KONINKLIJK BESLUIT_ 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 38.) 

Weliswaar moet appell ante ten dage, 
dat haar ontslag inging, tengevolge van 
het aan haar echtgenoot door diens werk
gever gegeven ontslag, als kostwinster van 
haar gezin worden beschouwd, doch nu op 
grond van een nader ingesteld onderzoek 
moet worden aangenomen dat dit laatst
bedoeld ontslag op verwek van den be
langhebbende en zijne echtgenoote is ge
geven met de . klaarblijkelijke bedoeling 
om deze laatste a lsdan als kostwinster 
voor ontslag a ls onderwijzeres te behoeden, 
heeft de gemeenteraad terecht met dit 
kostwinnerschap geen rekening gehouden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mevrouw T. Bleeker, geboren Wouda, te As
sendelft, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Noord-Holland van 9 Januari 1935, n°. 
222, waarbij o. a. het door haar bij dit college 
ingestelde beroep tegen het besluit van den 
raad der gemeente Wormerveer van 12 Juli 
1934, 0 1/4, waarbij is besloten, met ingang 
van 16 Augustus 1934: I. een der betrekkin
gen van onderwijzeres aan de openbare lagere 
school D, in die gemeente, op te heffen; II. 
aan haar eervol ontslag te verleenen als onder
wijzeres aan de genoemde school, ongegrond 
is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Juli 1935, n°. 227; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 Augustus 1935, n°. 8627, Afd. L. 0.; 

0. dat de raad der gemeente Wormerveer 
in zijne vergadering van 12 Juli 1934 heeft 
besloten, met ingang van 16 Augustus 1934, 
eervol ontslag te verleenen aan Trijntje 
,vouda, echtgenoote van W. Bleeker, als on
derwijzeres aan <le openbare lagere school D· 
in zijne gemeente, wegens opheffing van een 
der betrekkingen van onderwijzeres aan deze 
school ; 

dat, nadat Mevrouw T . Bleeker-Wouda, als
mede Mevrouw M. de Regt-Witkamp, die
eveneens als onderwijzeres aan de genoemde 
school in diezelfde raadsvergadering was ont
slagen wegens opheffing van hare betrekking. 
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te dier zake bij Ged. Staten van Noord-Hol
land beroep hadden ingesteld, dit college bij 
besluit van 9 Januari 1935, n°. 22 , beider 
beroepen ongegrond heeft verklaard, uit over
weging, dat uit de overgelegde stukken en de 
mondelinge behandeling is gebleken: dat de 
raad van Wormerveer heeft besloten tot reor
ganisatie van het openbaar lager onderwijs, 
ten gevolge waarvan aan de school , waaraan 
de appellanten verbonden waren, de betrek
king van een tweetal leerkrachten kon worden 
opgeheven, omdat geen tweede en vierde leer
jaar behoefde te worden gevormd; dat de 
raad vooraf eene regeling had vastgesteld 
omtrent de afvloeiing van onderwijzend per
soneel bij reorganisatie van het onderwijs, ge
heel in overeenstemming met art. 96 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement (Ons be
sluit van 12 Juni 1331, S. 248; dat, daar aan 
de school geen leerkrachten waren verbonden, 
die zulks wenschten, de beide appellanten van 
de drie vrouwelijke leerkrachten degenen wa
ren, die het eerst voor ontslag in aanmerking 
kwamen; dat wel iswaar Mevrouw Bleeker
Wouda, zich heeft beroepen op haar kostwin
sterschap, doch dat door het gemeentebestuur 
wordt betwist, dat zij op den datum van haar 
ontslag kostwinster was van een gezin; dat, 
a fgescheiden van de vraag, of zij à! dan niet 
als kostwinster kan worden beschouwd, in elk 
geval beide appellanten een korteren diensttijd 
hadden dan de derde (ongehuwde) vrouwelijke 
le0rkracht, zoodat zij reeds hierom eerder dan 
deze laatste voor ontslag in aanmerking kwa
men; dat geen van de beide mannel ijke leer
krachten, al h adden zij wèl een korteren 
diensttijd dan de appellanten, voor ontslag in 
aanmerking kon worden gebracht, omdat zij 
beiden gehuwd en kostwinner van een gezin 
waren en èèn van hen bovendien reeds naar 
eene andere school was overgeplaatst; dat 
onder deze omstandigheden het ontslag geacht 
moet worden terecht aan de appellanten te 
zijn verleend; dat ook de Onderwijsraad van 
oordeel is, dat hierbij geen willekeur of on
,mi vere motieven hebben voorgezeten; 

dat van dit besluit, voor wover op haar 
hetrekkelijk, Mevrouw T . Bleeker-Wouda bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
vaststond, dat zij op den datum van haar ont
slag, 16 Augustus 1934, kostwinster van een 
gezin wu zijn; dat zij, met uitzondering van 
Mevrouw M. de R egt-Witkamp, van het per
soneel werkzaam aan school D, te Wormer
veer, a ldaar den !angsten diensttijd h ad ; dat 
de ove1·pl aatsing van de manne lijke l eerkracht 
niet vóór, doch zeker ongeveer drie weken na 
het ontslag van Mevrouw M. de Regt-Wit
kamp en haar, appellante, heeft plaats geh ad; 
dat haar echtgenoot W . Bleeker, in dienst als 
chauffeur bij den heer J. Haas, te Krom
menie, op 7 Juli 1934 zijn ontslagbrief heeft 
ontvangen, terwijl zij in de raadsvenrndering 
van de gemeente Wormerveer dd. 12 Juli 1934 
haar ontslag kreeg met ingang van 16 Aug. 
1934; dat haar echtgenoot na 7 Juli ten einde 
zijn opvolger te kunnen inwerken en ten ge
rieve van den bovengenoemden heer Haas, 
nog 14 dagen in zijn dienst is gebleven; dat 
de heer J. Haas over dit ontslag op het ge
meentehuis te Wormerveer ontboden is, ter
wijl haar echtgenoot noch haarzelf hierover 

inlichtingen zijn gevraagd, hoewel zij tever
geefs getracht heeft een onderhoud met den 
burgemeester te verkrijgen; dat haar is ge
bleken, dat van dit ontslag eene onjuiste voor
stelling is gegeven; dat de ware toedracht 
deze is geweest; dat haar echtgenoot f 27 per 
week verdiende, waarvan hij f 6 per week 
moest afdragen aan zijne echtgenoote uit zijn 
eerste huwelijk; dat de heer Haas hem her
haalde malen heeft gezegd, dat de zaken zeer 
slecht gingen, dat hij een veel te dure kracht 
voor hem was, dat hij veel goedkoopere onge
huwde krachten kon krijgen en dat hij spoe
dig eene flinke loonsverlaging verwachten 
kon ; dat in verband hiermee haar echtgenoot 
zich heeft laten ontvallen: ,,dan is ontslag 
haast nog beter", waar de heer Haas direct 
op ingegaan is; dat zij de verzekering kan 
geven, dat haar echtgenoot alle moeite gedaan 
heeft om eene andere betrekking te vinden; 
dat zij zelf steeds heeft bijgedragen in de kos
ten van de opvoeding van haar zusje, die nog 
aan het Conservatorium studeert, omdat het 
pensioen van hare moeder, die weduwe is, 
reeds voor jaren van f 25 op f 15 is terugge
bracht ; dat, wat de overplaatsing van de 
mannelijke leerkracht betreft, het een feit is, 
dat de persoon in kwestie op den datum van 
haar ontslag absoluut nog nergens van af 
wist; dat er verder geen overwegend bezwaar 
was h aar een hooger leerjaar te geven, daar 
zij meermal en voor waarneming in een vierde, 
wowel als in een vijfde leerjaar is geplaatst 
en zich steeds naar genoegen van deze taak 
heeft gekweten; dat zij daarom hoopt dat in 
een en ander aanle iding gevonden zal worden 
haar ontslag alsnog ongedaan te maken, mede 
do01·dat zij hoegenaamd geen kans meer heeft 
a ls gehuwde kostwinster elders benoemd te 
worden · 

0. dat, blijkens de stukken, in verband met 
de reorganisatie van het onderwijs in de ge
meente Wormerveer, het onderwijzend per
soneel aan de openbare lagere school D te 
Wormerveer van zes tot drie behoort te wor
den teruggebracht, terwijl het belang van het 
onderwijs medebrengt, dat het hoofd der school 
in ieder geval wordt bijgestaan door één man
nel ijke onderwijskracht; 

dat derhalve, nu de derde mannelijke onder
wijskracht (met zijne klas) naar eene andere 
school is overgeplaatst en Mevrouw de Regt
Witkamp in het haar door Ged. Staten ge
handhaafde ontslag heeft berust, betreffende 
de vraag wie van het onderwijzend personeel 
aan deze school wijders voor ontsl ag in aan
merking moet worden gebracht, een keuze 
dient te worden gedaan tusschen de appel -
1 ante en Mejuffrouw A . P. van Wijk; 

dat de raad in zijne vergadering van 3 Juli 
1934 eene regeling heeft vastgesteld voor het 
verleenen van ontslag aan het door reorgani
satie overbodig komende onderwijzend perso
neel; 

dat de raad daai·toe uiteraard bevoegd was, 
nu de wet geen regelen betreffende de afvloei
ing van onderwijzers heeft gesteld ; 

dat aan deze gemeentelijke regeling behoort 
te worden vastgehouden, voor zoover daarbij 
niet in strijd wordt gekomen met eenige bepa
ling der Lager-Onderwijswet 1920 of met de 
billijkheid; 
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dat dit laatste in het algemeen van deze re
geling niet kan worden gezegd; 

dat volgens deze regeling na degenen, die 
zulks wenschen, alle1·eerst voor ontslag in aan
merking komt de gehuwde onderwijzeres, tenzij 
zij kostwinster is van een gezin; 

dat de appellante, in tegenstelling van Me
juffrouw A. P . van Wijk, gehuwd is; 

dat weliswaar de appellante ten dage, dat 
haar ontslag ingevolge het raadsbesluit van 
12 Juli 1934 inging, tengevolge van het op 
11 Juli 1934 aan haar echtgenoot door diens 
werkgever gegeven ontslag, als kostwinster 
van haar gezin moet worden beschouwd, doch 
dat op grond van een nader onderwek, inge
steld op verzoek van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van Be
stuur, moet worden aangenomen, dat dit 
laatstbedoelde ontslag op verzoek van den be
langhebbende en zijne echtgenoote is gegeven 
met de klaarblijkelijke bedoeling om deze 
laatste alsdan als kostwinster voor ontslag als 
onderwijzeres te behoeden; 

dat onder deze omstandigheden de raad 
terecht met dit kostwinnerschap geen rnkening 
heeft gehouden; 

dat derhalve de raad terecht de gehuwde 
appellante en niet de ongehuwde Mejuffrouw 
A. P. van Wijk voor ontslag in aanmerking 
heeft gebracht en Ged. Staten terecht het des
betreffende raadsbesluit hebben gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bernep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

9 Augustus 1935. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken 
n°. 19745, afd. B.B. aan de gemeente
besturen, betreffende ventvergunningen. 

Ik heb de eer het volgende onder de aan
dacht van Uw College te brengen. 

Mede als gevolg van de aanschrijving van 
l O Maart 1920 n°. 1140 afd. B. B. van mijn 
toenmaligen ambtsvoorganger, gericht tot Ge
deputeerde Staten der onderscheidene provin
ciën, hebben verschillende gemeenten in het 
belang van de openbare orde en veilighe id 
in de plaatsel ijke algemeene politieverorde
ning bepalingen met betrekking tot het venten 
in de gemeente opgenomen, waarbij onder 
meer werd voorgeschreven, dat het verboden 
is zonder vergunning van burgemeester en 
wethouders te venten. 

De uitvoering van dit voorschrift heeft in 
den laatsten tijd aanleiding gegeven tot kl ach
ten van de zijde van belanghebbenden, welke 
mij niet ongegrond voorkomen. 

Deze klachten betreffen in hoofdzaak een 
drietal punten: 

1 °. aan niet-ingezetenen der gemeenten wor
den geen ventvergunningen uitgereikt; 

2°. de ventvergunningen hebben dikwij ls een 
zeer beperkten geldigheidsduur; 

3°. de leges-bedragen voor ventvergunnin
gen met een korten tijdsduur zijn te hoog. 

Wat het eerste punt betreft, merk ik op, dat 

de gestelde voorschriften aanvankelijk in 
hoofdzaak ten doel hadden op te treden tegen 
openlijke en verkapte bedelarij. Uiteraard 
hl ij ft dit noodzakelijk. Echter worden de bo
venbedoelde bepalingen allengs aangewend 
om naast de wering van vermomde bedelarij 
en ongure elementen, ook de bona-fide venters, 
die woonachtig zijn in andere gemeenten, het 
uitoefenen van hun bedrijf in de gemeente 
onmogelijk te maken. Deze handelwijze spruit 
veelal voort uit den aandrang van den plaat
selijken winkelstand en nerit1gdoenden, die 
van de venters concurrentie ondervinden. 

Zoodoende worden de voorschriften, inzake 
het venten, dienstbaar gemaakt aan het be
lang van de plaatselijke protectie zulks ont
moet in het algemeen bij mij ernstige be
denking. 

Nu is het mij wel bekend, dat tengevolge 
van de tegenwoordige tijdsomstandigheden, het 
aantal venters belangrijk is toegenomen. Dit 
neemt niet weg, dat het niet juist moet wor
den geacht om aan alle niet-ingezetenen, waar
onder er zijn, die jarenlang in het ventbedrijf 
een bron van bestaan hebben gevonden - ik 
denk hier b.v. aan de vischventers, venters 
met groenten en fruit, e.d. -, een ventver
gunning te weigeren. 

Het verdient mijns inziens aanbeveling, geen 
onderscheid te maken tusschen ingezetenen en 
niet-ingezetenen, doch het aantal uit te reiken 
vergunningen aan een niet al te laag gesteld 
maximum te binden. Hiermede wordt, naar 
het mij voorkomt, aan de bezwaren van de 
winkeliers tegemoet gekomen, terwijl den 
bona-fide venters de gelegenheid niet wordt 
onthouden, hun bedrijf uit te oefenen. 

Ten aanzien van de hiervoren bedoelde pun
ten 2 en 3 geef ik als mijn oordeel te kennen, 
dat het inderdaad voor hen, die het venten als 
beroep u itoefenen, een bezwaar is, indien de 
geldigheidsduur der vergunning tot een kort 
tijdsbestek beperkt blijft, aangezien de ver
gunn ingen veelal niet vóór 9 uur des voor
middags worden verstrekt, zoodat het niet uit
gesloten is, dat daardoor de klanten te laat 
worden bediend. Naast dit bezwaar komt nog 
het feit, dat voor elke vergunning leges wor
den gevorderd. 

Niet uit het oog mag worden verloren, dat 
bona fide venters - zooals vischventers, groen
ten- en fruitventers e.d. - veelal per dag 
meer dan een gemeente plegen te bezoeken. 
De aan elke gemeente verschuldigde leges
bedragen vormen te zamen een in vele geval
len niet te dragen last, waardoor de verdien
sten, welke in den regel toch niet groot zijn, 
belangrijk worden verkleind. Het behoeft geen 
betoog, dat aldus in hooge leges-bedragen 
eveneens een middel wordt gevonden om bona 
{ide venters te weren. Daartoe mag n,ijns 
inziens de legesheffing niet dienen. 

Een en ander leidt mij er toe Uw College 
in overweging te geven aan bona fide venters 
een ventvergunning uit te reiken met een zoo 
min mogelijk beperkten geldigheidsduur en 
de leges-bedragen voor dergelijke vergunnin
gen niet al te hoog te stellen. 

In dit verband zou het aanbevel ing verdie
nen zoo in de verordening op de heffing van 
secretarieleges het volgend tarief werd opge
nomen. 
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Voor ventvergunningen met een geldigheids-
duur van: 

a. een dag f 0.15 
b. een maand " l.-
c. een jaar " 5.-
Ik zal het zeer op prijs stellen, indien Uw 

College met het vore_nstaande_ wu ~~i)len reke
ning houden en, indien nood1g, w1Jz1g1ng van 
de algemeene politieverordening en vau de 
verordening op de heffing van secretariel eges 
wu willen bevorderen. 

(B.) 

14 Augustus 1935. RO DSCHRIJVEN van 
den Minister van Sociale Zaken n° . 
3984IM/ Afd. Volksgewndheid P. B . R., 
aan heeren Gedeputeerde Staten der Pro
vinciën betreffende: regelen inzake pro
ductie ;an bouwterrein. (Vervolg op schrij
ven van 16 Mei Mei 1935, n°. 3984. 

In vervolg op nevensvermeld rondsch_rijve!' 
van mijn ambtsvoorganger - waarmede 1k mIJ 
geheel vereenig_ - vestig ik nog Uw aandacht 
op het navolgende. 

In de publiekrechtelijke regelingen waarvan 
in die c irculaire sprake is, en die betrekking 
bebben op kosteloozen afstand van grond en 
betaling van kosten door den grondeigenaar, 
zullen nauwkeurig omschreven grondslagen 
dienen te worden vastgelegd, waarnaar deze 
kosten worden berekend. Het is in sommige 
gemeenten gewoonte, om deze gronds lagen 
zeer laag te stellen, in andere gemeenten komt 
het voor, dat hooge bedragen worden g~vor
derd. Terwijl in het eerste geval de fman
ciëele belangen der gemeenten worden ge
schaad, worden, in het tweede geval de kosten 
van den grond en daardoor ook de kosten van 
de woningen onnoodig duur. Dit laatste is in 
strijd met het streven om de bouwkosten en 
de huren zoo laag mogelijk te stellen. In ver
band met een en ander is het noodig, dat uit 
de desbetreffende verordeningen het juiste be
drag van de kosten valt af te leiden, met dien 
verstande dat duidelijk worden aangewezen 
de factor~n waaruit de kostprijs wordt samen
steld en w~aruit duidelijk blijkt, dat de kos
tende prijs niet wordt overschreden. 

(B.) 

16 Augustus 1935. ARREST. van den Hoogen 
Raad. (Wet Ned.-schap enz. art. l.} 

Het noch door den vader, noch door de 
moeder, erkend natuurlijk kind, in het 
Rijk geboren, is slechts N ederlander door 
geboorte indien en zoolang het met door 
een vad;r of moeder van vreemde nationa
liteit is erkend. 

Deze opvatting is in overeenstemming 
met het stelsel der wet - zie nader het 
arrest (Red.) - waaraan niet afdoet, dat 
art. 7 hetwelk overigens geen uitputtende 
regeli~g bevat, niet uitdrukkelijk bepaalt, 
dat het Nederlanderschap ook door de er
kenning door een vader of moeder van 
vreemde nationaliteit wordt verloren. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Voogdijraad te Leiden, adv. Mr. P. E. 

Briët; 

dat verzoeker bij verzoekschrift zich heeft 
gewend tot de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage, strekkende tot ontheffing van H. W. B., 
wonende te Leiden, van de voogdij over haar 
natuurlijk erkend kind H etty, geboren te Lei
den den 7den Mei 1934; 

dat genoemde Rechtbank bij beschikking 
d.d. 20 Februari 1935 verzoeker niet-ontvan
kelijk heeft verklaard in zijn verzoek, op 
grond van de volgende overwegingen: 

" 0. dat de moeder heeft verklaard van 
Duitsche Nationaliteit t€ zijn ; 

"0. dat, waar het hier gaat om ontheffing 
uit de voogdij, de Wet van het land van de 
minderjarige toegepast dient te worden; 

0. dat het derhalve in de eerste plaats de 
vr~ag is welke nationaliteit de minderjarige 
heeft; 

,,0. dat de vraag of een persoon de_ nat!ona
liteit van een bepaald land hooft, mtslu1tend 
moet beoordeeld worden naar de wet van het 
land zelf ; 

,,0. dat de minderja1·ige volgens de N eder:: 
landsche Wet niet is Nederlander, omdat ZIJ 
een natuurlijk kind is , dat geboren is uit en 
erkend door een Duitsche moeder, doch wel 
de Duitsche nationaliteit bezit volgens § 4, lid 
1 van het Reichs- und Staatsangehörigkeit
gestetz van 22 Juli 1913 in zijn tekst van 5 
November 1923; 

O. dat volgens § 1707 D.B.G. de moeder 
v;~ een natuurl ijk kind niet de ouderlijke 
macht of de voogdij heeft, doch slechts een 
recht en plicht om voor haar kind te zorgen, 
tenzij zij tot voogdes is benoemd; 

0. dat ten deze eenige benoeming tot voog
d;; niet is gesteld noch daarvan iets is ge-
bleken; . . . . . 

dat de Voogdijraad van deze beslissmg t1Jd1g 
is gekomen in hooger beroep bij het Gerechts
hof te 's-Gravenh age; 

dat het Gerechtshof bij zijn beschikking d.d. 
13 Juni 1935 voornoemde beschikking der 
Rechtbank heeft bekrachtigd op de gronden 
in die beschikking vermeld; 

dat verzoeker als middel van cassatie tegen 
deze beschikking voorstelt: 

S. of v. t. van art. 440a B. W., artt. 1 en 7 
van de Wet van 12 December 1892 S . 268 op · 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap 
en art. 48 Rv., doordat het Gerechtshof even
als de Rechtbank heeft beslist, dat voormelde 
minderjarige niet de ederlandsche maar de 
Duitsche nationaliteit heeft; 

dat art. l d der Wet van 1892 vaststelt, dat 
Nederlanders door geboorte zijn "het noch 
door den vader noch door de moeder erkend 
natuurlijk kind , in het Rijk geboren", en art. 
7 der Wet onder de feiten, waardoor het N e
derlanderschap wordt verloren, niet noemt de 
erkenning van een natuurlijk kind door den 
vader ,,f door de moeder ; 

dat het ook niet de bedoeling van den W et
gever is geweest om aan het feit der __ erkenning 
dit gevolg te verbinden, zooals bhJkt mt de 
Memorie van Toelichting op het Wetsontwerp 
ad art. 5 (in de Wet art. 7) Bijl. 1891- 1892. 
130 bladzijde 7, waar de Regeering schreef: 

Een algemeene uitdrukking is gekozen, 
od;dat behalve naturalisatie , ook andere geval
len in vreemde wetgevingen voorkomen, waar
in door een verklaring of aangifte de nationa-
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liteit wordt terugerlangd. Waar dit evenwel 
niet geschiedt door een eigen vrijwillige daad 
(bijv. de erkenning van een natuurlijk kind 
door een vreemdeling) mag het verlies van 
Nederlanderschap daarvan niet het gevolg 
zijn"; 

dat bovendien in het stelsel van het Ge
rechtshof en van de Rechtbank de erkenning 
door een Duitsche moeder van haar in N eder
land geboren kind geen ander rechtsgevolg 
heeft, dan dat het kind de Duitsche national i
teit verkrijgt, terwij l die erkenning in het 
Duitsche recht onbekend zijnde, volgens Duitsch 
recht geen enkel rechtsgevolg kan hebben; 

dat toch alleen, indien het kind Nederlander 
is, de erkenning rechtsgeldig is en rechtsge
volgen kan hebben, en dan ook a ll e rechtsge
volgen moet hebben, die de N ederlandsche 
Wetgeving aan de erkenning verbindt, met 
name de voogdij ; terwijl een natuurlijk kind 
van Duitsche nationaliteit niet kan worden 
erkend; 

dat verzoeker nog verwijst naar het arrest 
van Uwen Raad van 1 April 1920 W. 10572 
(N. J. 1920, 607, R ed.) en een ingezonden 
bijdrage in W . 12863; 

Redenen waarom verzoeker zich wendt tot 
Uwen R aad met eerbiedig verzoek om de voor
noemde beschikkingen van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage en van de Rechtbank te 's-Gra
venhage te vernietigen, en verzoeker a lsnog 
ontvankelijk te verklaren in zijn tot die Recht
bank ger icht verzoek, en voorts zoodanige be
slissing te nemen, als Uwe Raad zal vermee
nen te behooren. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Gezien bovenstaand verzoekschrift; 
0. dat bij 's Hoogen Raads arrest van 1 

April 1920 (W. 10572, N. J . 1920, blz . 607) is 
geoordeeld, dat het krachtens art. 1 onder d 
der Wet van 12 December 1892 op het Neder
landerschap en het ingezetenschap door een 
noch door den vader, noch door de moeder 
erkend in het Rijk geboren natuurlijk kind 
verkregen Nederlanderschap ten gevolge van 
erkenning door een niet-Nederlander niet ver
loren gaat, daar art. 7 der genoemde wet 
onder de gevallen, waarin het Nederlander
schap verloren wordt, dergelijke erkenning 
niet noemt; 

0. rlat rlit oordeel nog is bevestigrl in ' s Hoo
gen Raads arrest van 9 Juni 1920 (W. 10608) 
(N. J. 1920, 929, R ed. ) ; 

0 . echter, dat dit oordeel. afwijkende van 
de vroegere leer van den H . R. , neeqrelegd 
in zijn arrest van 30 Januari 1885 (W. 5143), 
krachtens hetwelk de erkenning terugwerkt tot 
de geboorte van het kind . dadelijk bestrijding 
heeft gevonden door Mr. Frui n in W. 10577 
en door de Redactie van het Weekhlad in n°. 
10584 en later door J. H . W. V. (Prof. Ver
zijl) in W. 12863 en dat de ondergeteekende 
bescheidenlijk meent het ook niet te kunnen 
deel en; 

0. toch, dat vooreerst - wat ook het stand
punt is van Prof. Verzijl t.a.p. - art. 1 onder 
d, daar het all een geschreven is voor niet 
erkende natuurlijke kinderen, zelf reeds mede
hrengt. dat het niet langer werkt dan tot een 
eventueele erkenning, gelijk dan ook wordt 

bevestigd door de omstandigheid, dat naar de 
juiste opmerking van de redactie van het 
Weekblad t.a.p. de voorschriften van art. 1 
onder a en c bij de tegenovergestel de opvat
ting schier nimmer toepassing zouden kunnen 
vinden; 

0. dat derhalve aan het beroep op art. 7 
der Wet, ook door Fruin t .a.p. gewraakt, alle 
kracht ontvalt; 

0. dat voorts art. 2 onder b der genoemde 
\\Tet, waarvan de H. R. in zijn arrest van 1 
April 1920 de analogische toepassing verwerpt, 
toch wel er op wijst, dat in het stelsel der wet 
de erkenning van een natuurlijk kind door een 
niet-Nederlander in de nationaliteit van zulk 
een kind verandering kan brengen; 

0. dat - wat van dit alles zij - terecht 
door Prof. Kosters op blz. 535 van zijn "In
ternationaal Burgerlijk Recht" wordt geleerd, 
dat de erkenning tot de geboorte terugwerkt, 
hetgeen - gelijk reeds in de bestreden be
schikking is aangevoerd - ook het stelsel der 
R egeering is geweest .bjj de totstandkoming 
der Wet. blij kens h are Memorie van Antwoord 
op het Voorloopig Verslag in de Tweede Ka
mer (en wel op blz. 22); 

0. dat het middel tot cassatie derhalve niet 
gegrond en de bestreden beschikking juist ge
wezen schijnt; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
0. dat zoowel uit de bewoord ingen van art. 

ld der wet van 12 December 1892 S. 268, op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap 
als uit den onderlingen samenhang d ier be
paling met de artt. 1 a en c blijkt, dat, 
evenals het door den vader of alleen door de 
moeder erkend natuurlijk kind. waarvan de 
vader, respectievelijk de moeder , t ijdens de 
geboorte den staat van Nederlander bezat, 
door en met die erkenning N ederlander wordt, 
ook al h ad het vóór dien een andere nationali
teit, - het noch door den vader noch door de 
moeder erkend natuurlijk kind , in het Rijk 
geboren, slechts N eder] ander door geboorte is, 
indien en zoolang het niet door een vader of 
moeder van vreemde nationaliteit is erkend; 

dat deze opvatting steun vindt in het stelsel 
der wet. welke, mede blijkens de geschiedenis, 
het Nederlanderschap vóór all es doet steunen 
op het beginsel van afstamming (jus sanguinis) 
en het territoriale stelsel (jus soli) slechts 
handhaaft in die gevallen, waarin de afstam
ming onbekend of rechtens onzeker is, dus bij 
gebreke van verband met ouders; 

dat in overeenstemming hiermede de Regee
ring de bepaling van art. la. - hetwelk het 
Nederlanderschap van een door den vader 
erkend natuurlijk kind afhankelijk stelt van 
de nationaliteit. door den vader ten tijde der 
geboorte, en niet ten tijde der erkenning, be
zeten, - voorts heeft verdedigd met de op
merking: dat door de erkenning wettelijk 
vaststa--<t, dat het kind den man, die het er
kent, tot vader heeft , en de erkenning dus tot 
op het tijdstip der geboorte terugwerkt, zoo
dat het kind de plaats behoort in te nemen, 
die het als kind van dien man op het tijdstip 
der geboorte zou gehad hebben ; 

dat ten slotte ook art. 2b meergemeld begin
sel huldigt door aan in het Rijk te vondeling 
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gelegde of verlaten kinderen het Nederlandel'
schap slechts toe te kennen, zoolang van hun 
afstamming, hetzij als wettig of gewettigd 
kind, hetzij door erkenning, niet blijkt, en een 
uitdrukkelijk voorbehoud, als in dit artikel 
gemaakt, in art. ld niet behoefde te worden 
opgenomen , wijl uit de bewoordingen zelf 
reeds blijkt, dat dit voorschrift op natuurlijke 
kinderen, door den vader of de moeder er
kend, geen betrekking heeft; 

0. dat hiertegen niet afdoet, dat art. 7, het
welk overigens geen uitputtende regeling be
vat, niet uitdrukkelijk bepaalt, dat !::et NedAr
landerschap ook door de erkenning door een 
vader of moeder van vreemde nationaliteit 
wordt verloren, terwijl evenmin de in het 
request aan den II. R. aangehaalde uiting van 
de Regeering in de Memorie van Toelich
ting op art. 5 (thans art. 7) kan leiden tot 
een andere opvatting dan de in de vorige over
wegingen neergelegde; 

0. dat het middel derhalve is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

17 Augustus 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39.) 

Al moge patiënt van jongs af niet ge
heel normaal zijn geweest, zoo moet toch 
worden aangenomen, dat zijn geestelijke 
toestand niet van dien aard was dat hij, 
toen hij met zijne echtgenoote van D. naar 
Z . verhuisde, niet in staat zou zijn geweest 
met bewustheid zijn domicilie naar Z. over 
te brengen. Daaraan doet niet af, dat het 
initiatief tot die verhuizing van zijne echt
genoote is uitgegaan en hij zonder dit 
initiatief mogelijk tot verandering van 
woonplaats niet zou zijn gekomen. De . ge
meente Z. wordt dus aangewezen als woon
plaats in den zin van art. 39. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het gesch il over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Evert B. 
Craamer; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Juli 1935, N°. 323; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Augustus 1935, 
N°. 7678, Afdeel ing Armwezen; 

0. dat Evert Bernardus Craamer, geboren 
te Amsterdam 25 December 1882, na zijn hu
welijk op 4 December 1929 met zijne echtge
noote verblijf hield in de gemeente Doorn ; 
dat toen Craamer, die van zijne jeugd af niet 
geheel normaal was, niet in staat bleek te zijn 
een gezin te onderhouden, zijne vrouw zich 
naar Amsterdam liet afschrijven, waar zij met 
verplegen den kost verdiende; dat zij, ten 
einde op haar man en diens ondoordachte 
handelingen eenig toezicht te kunnen houden, 
in Augustus 1932 met hem naar Zeist ver
huisde, van waar zij , inmiddels te Utrecht 
verpleegster geworden, deze gemeente gemak
kel ijker kon bereiken; dat E . B. Craamer, 
krachtens eene op 24 November 1934 aange
vraagde rechterl ijke machtiging, voorloopig 
voor rekening van de gemeente Zeist, werd 
overgebracht naar het krankzinnigengesticht 
,,Zon en Schild" te Amersfoort; 

dat over de kosten van verpleging van den 
patiënt aldaar geschil is ontstaan; 

dat Ged. Staten van Utrecht er niet in zijn 
geslaagd dit geschil in der minne bij te leg
gen; 

dat burgemeester en wethouders van Zeist 
op grond van de verklaringen van verschil
lende van hunnentwege gehoorde personen en 
het door Dr. H . Postma, psychiater te Zeist, 
uitgespl'oken oordeel van meening zijn, dat de 
patiënt bij zijne komst in hunne gemeente 
geestelijk al l'eeds gestoord was en dus niet in 
staat met oordeel des onderscheids in het kie
zen van eene woonplaats te kunnen handelen; 

dat zij daarom niet genegen zijn de kosten 
van verpleging van den patiënt definitief voor 
rekening van hunne gemeente te nemen; 

dat burgemeester en wethouders van Doorn 
daartoe evenmin bereid zijn, omdat, wannee1· 
van een welbewust verplaatsen door den pa
tiënt van zijn domicilie van Doorn naar Zeist 
geen sprake is geweest, dit evenm in het geval 
moet zijn geweest bij zijne verhuizing van 
Bussum, waar de patiënt vóór zijn huwelijk 
verblijf hield, naar Doorn ; 

dat eiudelijk ook burgemeester en wethou
ders van Bussum niet bereid zijn hunne ge
meente de bedoelde kosten te doen dragen, 
daar de patiënt, op 3 J anuari 1930 naar Doorn 
afgeschreven, sindsdien uiet meer naar Bus
sum is teruggekeerd en derhalve ten tijde, dat 
de rechterlijke machtiging werd aangevraagd, 
geen woonplaats meer in hunne gemeente had; 

0 . dat, al moge E. B. Craamer van jongs af 
niet geheel normaal zijn geweest, op grond 
van de overgelegde stukken moet worden aan
genomen, dat zijn geestelijke toestand toch niet 
van dien aard was, dat hij, toen hij in Augus
tus 1932 met zijne echtgenoote van Doorn 
naar Zeist verhuisde, niet in staat zou zijn 
geweest met bewustheid zijn domicili naar de 
laatstgemelde gemeente over te brengen; 

dat hij dan ook geacht mag worden zulks 
toen te hebben gedaan; 

dat daaraan niet afdoet, dat het initiatief 
tot de voormelde verhuizing van zijne echtge
noote is uitgegaan en hij ronder dit moge
lijkerwijze tot verandering van woonplaats niet 
wu zijn gekomen; 

dat de gemeente Zeist nog zijne woonplaats 
was, toen op 24 November 1934 de rechterlijke 
machtiging, om hem in een krankzinnigen
gesticht te plaatsen, werd aangevraagd; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

voor de toepassing van art. 39 der Armen
wet a ls de woonplaats van den a rmlastige 
krankzinnige Evert B. Craamer aan te wijzen 
de gemeente Zeist. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (A. B.) 

17 Augustus 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 143.) 

Waar twee gemeenten eenzelfden burge
meester, eenzelfden secretaris en gezamen
lijk één in het gemeentehuis van eene der 
gemeenten gevestigde secretarie met één 
administratief ambtenaar en één bode heb
ben, moet het in overeenstemming met het 
gevoelen van eene der gemeenten nood-
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zakelijk worden geacht, dat tusschen deze 
gemeenten eene gemeenschappelijke rege
ling betreffend de gemeente-secretarieën 
t,:it stand komt. Zoodanige regeling wordt 
derhalve aan die gemeenten opgelegd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het verzoek van den raad 

der gemeente Schalkwijk om met toepassing 
van art. 138 der gemeentewet de tot stand
koming te bevorderen van eene gemeenschap
pelijke regeling met de gemeente Tull en 
't Waal, betreffende de secretarieën dier ge
meente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Juli 1935, N°. 325; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Augustus 1935, 
N°. 20200, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Schalkwijk krachtens art. 138 der gemeentewet 
namens den raad hunner gemeente tet Ons het 
verzoek hebben gericht eene regeling, waarvan 
een ontwerp bij het verzoek was gevoegd, tus
schen de gemeenten Schalkwijk en Tull en 
't Waal betreffende het gemeenschappelijk ge
bruik van het gemeentehuis der gemeente· 
Schalkwijk in zijn vollen omvang, incluis de 
aanstelling en bezoldiging van een ambtenaar 
ter secretarie en een bode aan deze gemeenten 
op te leggen, daarbij aanvoerende, dat, daar 
de betreffende belangen en zaken van beide 
gemeenten langs dezen weg bij voortduring op 
de meest economische en redelijke wijze wor
den behartigd, het rechtvaardig en billijk is, 
dat de beide gemeenten ook naar evenredig
heid van hare belangen in de kosten bij
dragen; 

dat, nadat Ged. Staten van Utrecht overeen
komstig art. 141 der gemeentewet hun gevoe
len ter kennis van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken hadden gebracht, zij na
mens Onzen Minister den besturen der ge
noemde gemeenten hebben opgedragen nader 
over eene gemeenschappelijke regeling overleg 
te plegen; 

dat bij dit overleg geen overeenstemming is 
bereikt, aangezien de raad van Tull en 't Waal 
geweigerd heeft terzake voormeld eene ge
meenschappelijke regeling met de gemeente 
Schalkwijk aan te gaan, doch er de voorkeur 
aan gegeven heeft den bestaanden toestand 
voorloopig te bestendigen; 

dat het gemeentebestuur van Schalkwijk zijn 
verzoek heeit gehandhaafd; 

0. dat het met het gemeentebestuur van 
Schalkwijk noodzakelijk moet worden geacht, 
dat tusschen de gemeenten Schalkwijk en Tull 
en 't Waal, welke eenzelfden burgemeester, 
eenzel fden secretaris en gezamenlijk één in het 
gemeentehuis van Schalkwijk gevestigde secre
tarie met één administratief ambtenaar en één 
bode hebben, eene gemeenschappelijke 1·egeling 
betreffende de gemeentesecretarieën tot stand 
komt; 

dat aan eene regeling, als door het gemeen
tebestuur van Schalkwijk bij zijn verzoek in 
ontwe1·p ingezonden, bezwaren zijn verbonden, 
welke bij de na te melden regeling, zooals deze 
door Ged. Staten is ontworpen, worden onder
vangen; 

Gezien art. 143 der gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

voor de gemeenten Schalkwijk en Tull en 
't Waal vast te stellen de navolgende gemeen
schappelijke regeling betreffende de gemeente
secretarieën dezer gemeenten en het op die 
~ecretarieën werkzame personeel; 

Art. 1. 1. Voor de gemeenten Schalkwijk 
en Tull en 't Waal zal een gemeenschappelijke 
gemeentesecretarie bestaan. 

2. Deze gemeenschappel ijke secretarie zal 
zijn gevestigd in het in eigendom aan de ge
meente Schalkwijk behoorende gemeentehuis. 

Art. 2. 1. Op de gemeenschappel ijke secre
tarie worden werkzaam gesteld een ambtenaar 
ter secretarie en een gemeente bode, welke 
ambtenaren voor beide gemeenten werkzaam 
zijn. 

2. Aanstelling, schorsing en ontslag zal 
overeenkomstig het ambtenarenreglement der 
gemeente Schalkwijk geschieden door het be
voegd gezag der gemeente Schalkwijk. 

3. Ook overigens zal op beide ambtenaren 
van toepassing zijn het ambtenarenreglement 
der gemeente Schalkwijk, daaronder begrepen 
de regeling van de bezoldiging, met dien ver
stande, dat bij de vaststelling van de bezol
diging en hare eventueele wijzigingen ten aan
zien van bedoelde ambtenaren te voren de 
raad der gemeente Tull en 't \Vaal in de ge
legenheid zal worden gesteld zijn gevoelen te 
doen kennen. 

Art. 3. 1. Alle kosten verband houdende 
met het gemeenschappelijk gebruik der secre
tarie, waaronder begrepen de kosten van 
schoonhouden, en de bezoldiging van het al
daar werkzame personeel in zijn vollen om
vang op de basis van deze regeling, worden 
door beide gemeenten tezamen gedragen in 
dier voege, dat Tull en 't Waal 3/10 gedeelte 
dier kosten betaalt, terwijl de verdere kosten 
voor rekening blijven van de gemeente Schalk
wijk. 

2. De vaste kosten voortvloeiende uit den 
eigendom van het gemeentehuis blijven geheel 
voor rekening van de gemeente Schalkwijk, 
terwijl het aandeel der gemeente Tull en 't 
Waal voor wat betreft de salar issen der beide 
ambtenaren tezamen een bedrag van f 650 niet 
zal overschrijden. 

Art. 4. 1. De gemeente Tull en 't Waal vol
doet haar aandeel in de in het vorige artikel 
bedoelde kosten binnen 30 dagen nadat haar 
daarvan opgaaf is gedaan -door burgemeester 
en wethouders van Schalkwijk. 

2. Deze opgaaf wordt gedaan binnen 30 
dagen nadat het gemeentebestuur mededeeling 
heeft ontvangen van de vaststelling door Ged. 
Staten van de gemeenterekening over het be
treffende jaar. 

3. In afwachting van deze opgaaf betaalt 
de gemeente Tull en 't Waal binnen de eerste 
10 dagen van elk kalender-kwartaal bij wijze 
van voorschot een bedrag gelijkstaande met 
het ¼ gedeelte van het over het voorafgaande 
jaar verschuldigde bedrag. Bij de betaling 
overeenkomstig lid 2 wordt het eventueel te 
veel of te weinig betaalde verrekend. 

Art. 5. Geschillen betreffende de uitvoering 
van deze regeling worden beslist overeenkom
stig art. 136 der gemeentewet. 

Art. 6. 1. Deze regeling wordt, gerekend 
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van 1 Januari 1935 af, aangegaan voor den 
duur van 10 jaren, alzoo tot 31 Dec. 1944. 

2. Tenzij ten minste een jaar voor haar 
beëindiging schriftelijk door den raad van de 
eene gemeente aan dien van de andere ge
meente wordt te kennen gegeven, dat van 
voortzetting der regeling wordt afgezien, wordt 
zij stilzwijgend wederom op denzelfden grond
slag voor 10 jaren verlengd. 

3. Tusschentijds kan in onderling overleg 
tot wijziging dan wel tot opheffing der rege
ling worden besloten. 

Art. 7. 1. Voor het jaar 1935 en voorzoover 
noodig ook voor 1936 wordt het bedrag van 
het kwartaalsvoorschot bedoeld in art. 4, lid 
3, bepaald op f 250. 

2. Het deswege over de reeds verschenen 
kwartalen van 1935 door de gemeente Tull en 
't Waal verschuldigde wordt aan Schalkwijk 
uitbetaald binnen 30 dagen, nadat de regeling 
ingevolge art. 137 der gemeentewet in de 
Staatscourant zal zijn bekend gemaakt. 

3. De bedragen, welke terzake door Tull en 
't Waal over 1935 reeds mochten zijn betaald, 
worden op het in het vorige lid bedoelde voor
schot in mindering gebracht. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (A. B.) 

17 Augustus 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 151; Lager Onderwijs
wet 1920 art. 17.) 

Wanneer B. en W., nadat de Raad heeft 
geweigerd mede te werken tot de door 
Ged. Staten bevolen opheffing der open
bare school, met toepassing van art. 151 2e 
lid der gemeentewet tot opheffing hebben 
besloten, welk besluit door Ged. Staten is 
goedgekeurd, staat van dit goedkeurings
besluit den Raad geen beroep krachtens 
art. 17 der L. O.-wet 1920 op de Kroon 
open, en evenmin krachtens eenige andere 
wettelijke bepaling. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door: le. M. Pij Is en 24 anderen, zijnde al de 
ouders van leerlingen der openbare lagen, 
school te Buggenum, en 2e. den raad der ge
meente Buggenum, tegen, voor woveel de 
appellanten onder le. betreft, hetzij een be
sluit van Ged. Staten van Limburg, van 14 
September 1934, L. 22-3/5 Z, 2de afdeeling, 
La. 10184/S, gewijzigd bij besluit van 29 
Maart 1935, L. 2de afdeeling, La. 3770/3. C., 
waarbij is besloten, vermindering van het aan
tal openbare lagere scholen in de gemeente 
Buggenum te bevelen door opheffing van de 
openbare school voor gewoon lager onderwijs 
aldaar met ingang van 1 April 1935, of met 
ingang van den eersten dag der maand, vol
gende op die, waarin die opheffing onherroe
pelij k is geworden, hetzij tegen een besluit van 
die Ged. Staten van 11 Januari 1935, L. 
22-3/5 Z., 2de afdeeling, La. 19/2 N, tot goed
keuring van het besluit van burgemeester en 
wethouders van Buggenum van 6 December 
1934, aangevuld bij besluit van 27 Maart 1935, 
tot opheffing van de eenige openbare school 
voor gewoon lager onderwijs in die gemeente, 

met ingang van 1 April 1935, of met ingang 
van den eersten dag der maand, volgende op 
die, waarin die opheffing onherroepelijk is 
geworden, welk aanvullingsbesluit is goedge
keurd bij besluit van die Ged. Staten van 29 
Maart 1935, La. 3827/3 P; en voor zooveel 
den appellant onder 2e. betreft, tegen laatst
genoemde goedkeuringsbesluiten van Ged. Sta
ten van Limburg van 11 Januari en 29 Maart 
1935; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 24 
Juli 1935, N°. 205; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 
Augustus 1935, N°. 8633, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat Ged. Staten van Limburg bij hun 
besluit van 14 September 1934, 2e afdeeling, 
La. 10184/S, vermindering van het aantal 
openbare lagere scholen in de gemeente Bug
genum hebben bevolen door opheffing der 
openbare school voor gewoon lager onderwijs 
aldaar met ingang van 1 April 1935, daarbij 
overwegende, dat het aantal leerlingen der 
openbare school voor gewoon lager onderwijs 
te Buggenum in de laatste vijf jaren gemid
deld 58, 56, 47, 45 en 38 heeft bedragen en 
dat het op 16 Juli 1934 39 bedroeg; dat deze 
kinderen kunnen geplaatst worden op de op 
minder dan 2 km afstand gelegen openbare 
school te Haelen; dat het belang van het 
onderwijs onder deze omstandigheden de in
standhouding van de evengenoemde school te 
Buggenum niet eischt; dat het bovendien in 
het geldelijke belang van het Rijk en de ge
meente is te achten, indien de school wordt 
opgeheven; dat de raad der gemeente Bug
genum geweigerd heeft de onderwerpelijke 
school op te heffen, zoodat het noodzakelijk is 
over te gaan tot toepassing van art. 22, 3e lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat Ged. Staten van Limburg voorts bij hun 
besluit van 11 Januari 1935, 2e Afdeel ing, La. 
19/2 N, goedgekeurd hebben het besluit van 
burgemeester en wethouders van Buggenum 
van 6 December 1934, waarbij, ter voorziening 
in de terzake door den raad dier gemeente 
geweigerde medewerking, de eenige openbare 
lagere school voor gewoon lager onderwijs in 
die gemeente, met ingang van 1 April 1935 is 
opgeheven; 

dat in beroep aanvoeren: 
le. M . Pijls en 24 anderen, zijnde al de 

ouders van leer] ingen der openbare lagere 
school te Buggenum, dat zij met groote instem
ming hebben vernomen, dat het gemeentebe
stuur met 5 tegen 2 stemmen op 29 Januari 
1935 heeft besloten vernietiging aan te vragen 
bij de Kroon van het besluit, om de openbare 
lagere school op te heffen; dat bij eventueele 
opheffing de jongens door alle weer en wind 
naar andere gem!è'enten ter school moeten, wat 
bovendien aanleiding geeft tot allerlei katte
kwaad en niet zei den tot straatschenderij; dat 
bij opheffing der openbare lagere school de 
jongens in het dorp geen voldoende leiding 
en toezicht hebben, wat weer aanleiding is tot 
ruwheid en verwi ldering; dat een school voor 
een plattelandsdorp een cultuurcentrum is; 
dat zij ook voor ouders niet meer leerplichtige 
jongens de aangewezen plaats ie voor verdere 
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ontwikkeling, bijvoorbeeld door herhalingson
derwij s, la nd- en tuinbouwonderwijs enz.; wes
halve zij verzoeken het besluit tot opheffing 
der openbare lagere school te Buggenum te 
will en vernietigen; 

2e. dat de raad der gemeente Buggenum, 
dat hem in zijne vergadering van 29 Januari 
1935 ter kennis werd gebracht, da t bij besluit 
van Ged. Staten van Limburg van 11 Januari 
1935, 2e afdeeling, La. 19/2 N , het besluit van 
burgemeester en wethouders dezer gemeente, 
genomen krachtens art. 151, 2e lid, der ge
meentewet, tot opheffing van de openbare 
school voor gewoon lager onderwijs te Bug
genum, met ingang van 1 April 1935, werd 
goedgekeurd; dat hij tegen de uitvoering van 
dit bes! uit ernstige bezwaren heeft, omdat het 
hier betreft de opheffing van de eenige open
bare lagere school en ook de eenige gelegen
heid voor de jongens om lager onderwijs te 
genieten; · 

0. ten aanz ien van het beroep, door den 
raad der gemeente Buggenum ingesteld tegen 
het besluit van Geel . Staten van Limburg van 
11 Januari 1935, 2e afdeeling, La . 19/2 N, dat 
dit niet is een krachtens de Lager-Onderwijs
wet 1920 door Geel. Staten genomen besluit, 
wodat daarvan ingevolge art. 17 dezer wet 
geen beroep op Ons openstaat, terwijl dit be
roep evenmin op eenige andere wettelijke be
paling kan steunen; 

dat de gemeenteraad mitsdien in zijn beroep 
niet kan worden ontvangen; 

0. ten aanzien van het beroep van M. Pijls 
en 24 anderen, dat uit het door dezen inge
diende beroepschrift niet valt op te maken, 
tegen welk der in de onderhavige aangelegen
heid genomen besluiten dit beroep is gericht; 

dat, mochten de appellanten bedoeld hebben 
in beroep te komen van het evengenoemde be
sluit van Geel. Staten van 11 Januari 1935, 
2e Afdeeling, La. 19/2 N, zij om dezelfde re
denen, a ls hiervoor ten aanzien van den ge
meenteraad vermeld, in hun beroep niet kun
nen worden ontvangen; 

dat daarnaast de mogelijkheid bestaat, dat 
het beroep is gericht tegen het besluit van 
Ged. Staten van 14 September 1934, 2e afd., 
La. 10184/S; 

dat echter dit besluit blijkens nadere, op 
verwek van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, uitge
brachte ambtsberichten geacht moet worden 
op 8 November 1934, den dag, waarop het in 
eene openbare vergadering van den raad der 
gemeente Buggenum ter tafel werd gebracht, 
openbaar te zijn gemaakt; 

dat, aangez ien het beroepschrift van de hier
bedoelde appellanten eerst op 5 Februari 1935 
bij Ons is ingekomen, ten aanzien van het 
laatstgenoemde besluit de termijn, in a1·t. 17 
der Lager-onderwijswet 1920 voor het komen 
in bernep gegund, door hen niet is in acht 
genomen; 

dat mitsdien deze appellanten, ook voor het 
geval hun beroep gericht mocht zijn tegen het 
besluit van Ged. Staten van 14 September 
1934, 2e afdeeling, La. 10184/S, in dat beroep 
niet kunnen worden ontvangen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

den raad der gemeente Buggenum en M. 
L. 1935 

Pijls c.s. niet-ontvankelijk te verklaren in de 
door hen ingestelde beroepen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenscliappen is belast enz. 

(A.B.) 

17 Augustus 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art.101.) 

Ged. Staten hebben ten onrechte goed
keuring onthouden aan een raadsbesluit 
regelende de pensionneering van wethou
ders uit overweging, dat de beteekenis van 
het ambt van wethouder in de onderhavige 
gemeente niet van dien aard is te achten, 
dat pensionnering gewettigd is . Het oor
deel daaromtrent staat aan den Raad. 

In beroep wordt echter door de Kroon 
goedkeuring onthouden op grond, dat het 
niet juist moet worden geacht, dat reeds 
dadelijk na het ingaan van het ontslag als 
wethouder een vast pensioen zal worden 
toegekend, terwijl voorts ten onrechte niet 
is bepaald, dat aanspraak op pensioen 
eer.st ontstaat, nadat het wethoudersambt 
tenminste één jaar is vervuld geweest. 

Wij WILHELM! A , enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Doorn tegen het besluit 
van Ged. Staten van Utrecht van 21 Augustus 
1934, N°. 2469/2268, 3e afdeeling, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit 
van 5 Juli 1934, tot vaststelling van eene 
verordening, regelende de pensionneering van 
de wethouders der gemeente Doorn; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
6 Februari 1935, N°. 70, en 31 Juli 1935, 0 

70/82; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 8 Augustus 1935, 
N °. 20444, afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat Ged. Staten van Utrecht bij hun 
evenvermeld besluit goedkeuring hebben ont
houden aan het besluit van 5 Juli 1934 van 
den raad der gemeente Doorn tot vaststelling 
van eene verordening, regelende de pension
neering van wethouders, overwegende, dat de 
beteekenis van het ambt van wethouder in 
eene g&meente al~ Doorn niet van dien aard 
is te achten, dat pensionneering gewettigd is; 

dat de raad der gemeente Doorn in beroep 
aanvoert, dat art. 101 der gemeentewet o. a. 
bepaalt, dat aan hen, die ophoudt wethouder 
te zijn, pensioen kan worden verleend ten 
laste van de gemeentekas, volgens regelen 
door den raad, onder goedkeuring van Geel. 
Staten, te stellen; dat de raad van meening 
is, dat over de vraag, of àl of niet aan de 
wethouders pensioen zal worden toegekend, 
uitsluitend door den raad wordt beslist en dat 
slechts de regelen, waarnaar pensioen ,.al wor
den verleend, aan de goedkeuring van Geel. 
Staten zijn onderworpen; dat hij behalve door 
het bepaalde in art. 101 der gemeentewet, ook 
reeds krachtens het bepaalde in a rt. 163 der 
Pensioenwet 1922 bevoegd is bepalingen vast 
te stellen ten aanz ien van de pensiorrneering 
van de wethouders; dat naar het gevoelen 
van den raad de bovengenoemde overweging, 
waarop Ged. Staten goedkeuring aan het be-

21 
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treffende besluit hebben onthouden, niet steunt 
op eenige wetsbepaling; dat door Ged. Staten 
bij hun bovenaangehaald besluit tegen de door 
den raad vastgestelde regelen ten aanzien• van 
de pensionneering van de wethouders dezer 
gemeente geen bezwaren zijn geuit; 

0. dat uit de bewoording van art. 101 der 
gemeentewet niet anders kan volgen, dan dat 
aan den gemeenteraad de beslissing is over
gelaten, of aan hem, die ophoudt wethouder te 
zijn, alsmede aan weduwen en weezen van 
wethouders of gewezen wethouders pensioen 
ten laste van de gemeentekas zal worden toe
gekend, terwijl slechts de regelen, volgens 
welke dit zal geschieden, de goedkeuring van 
Ged. Staten behoeven; 

dat Ged. Staten derhalve aan het onderwer
pelijke besluit van den raad der gemeente 
Doorn ten onrechte hunne goedkeuring hebben 
onthouden op grond van deze overweging, dat 
de beteekenis van het ambt van wethouder in 
eene gemeente als Doorn niet van dien aard 
is te achten, dat pensionneeri ng gewettigd is; 

0. echter, dat er, zooals Ged. Staten in een 
nader ambtsbericht hebben ontwikkeld; tegen 
de regeling zelve, zooals deze in het raads
besluit is neergelegd, bezwaren bestaan; 

dat het in de eerste plaats niet juist moet 
worden geacht, dat ingevolge de hierbedoelde 
verordening reeds dadelijk na het ingaan van 
het ontslag als wethouder een vast pensioen 
zal worden toegekend, daar het toch de voor
keur zou verdienen om aanvankelijk geduren
de eenige jaren een zoogenaamd wachtgeld
pensioen en ee1·st bij het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd een blijvend pensioen te 
verleenen; 

dat voorts in art. 2 onder a, c, d, e en f ten 
onrechte niet is bepaald, dat aanspraak op 
pensioen eerst ontstaat, nadat het wethouders
ambt ten minste één jaar is vervuld geweest; 

dat ten slotte geen overeenstemming bestaat 
tusschen het bepaalde in art. 5 der hierbedoel
de verordening en art. 101, tweede lid, der 
gemeente,vet; 

dat deze bezwaren voldoende aanleiding ge
ven om in beroep geen goedkeuring aan de 
regeling, zooals zij is ontworpen, te verleenen; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te handhaven het besluit van Ged. Staten 
tot niet goedkeuring van het besluit van den 
raad der gemeente Doorn van 5 Juli 1934, tot 
vastste lling van eene verordening, regelende 
de pensionneering van de wethouders der ge
m eente Doorn. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (A. B . j 

17 Augustus 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 38.) 

Op wachtgeldstelling onderwijzers. 
De regeling, dat voor ontslag in de eer

ste plaats in aanmerking komt diegene, 
die bij het onderwijs in het algemeen ( der
halve niet in de desbetreffende gemeente) 
het minste aantal dienstjaren heeft, is niet 
in strijd met de bepalingen der Lager
onderwijswet 1920. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den raad der gemeente L eerdam tegen het 
bes! uit van Gereputeerde Staten van Zuid
Holland van 2/23 October 1934, Fo. 353/1, 
waarbij met vernietiging van zijn besluit van 
15 Mei 1934, waarbij met ingang van 1 J am,
ari 1935 eervol ontslag is verleend a ls onder
wijzeres aan de openbare lagere school N°. 1 
aan Mejuffrouw J. M. van der Sluis, het 
daartegen door haar bij Gedputeerde Staten 
ingestelde beroep gegrond is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
10 April 1935, 0

• 163, en 31 Juli 1935, N°. 
163/83; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Watenschappen van 8 
Augustus 1935, .N°. 8747, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land bij hun evenvermeld besluit met vernie
tiging van het besluit van den raad der ge
meente Leerdam van 15 l\Iei 1934, waarbij met 
ingang van 1 Januari 1935 eervol ontslag was 
verleend aan Mejuffrouw J. M . van der Sluis 
als onderwijzeres aan de openbare lagere 
school N°. 1 aldaar, het door haar bij hun 
col lege daartegen ingestelde beroep gegrond 
hebben verkl aard· 

dat Gedeputeei'.de Staten daarbij hebben 
overwogen, dat het aangeva ll en besluit steunt 
op de navolgende gronden: dat op grond van 
het bepaalde in de wet van 30 December 1932, 
S. 689 , met ingang van 1 J anuar i 1935 aan de 
openbare lagere school N°. 1 een leerkracht 
moet worden onts lagen; dat het wenschelijk 
is voor dit ontslag in aanmerking te doen 
komen de leerkracht met het geringst aantaf 
dienstjaren bij het onderwijs doorgebracht, wo
wel te Leerdam als elders; dat de appellante 
in hoofdzaak hiertegen aanvoert: dat het haar 
gegeven ontslag niet in het belang is van het 
onderwijs aan de betrokken school, aangezien 
zij bevoegd is tot het geven van onderwijs in 
lichamelijke oefening, in handenarbeid en in 
de nuttige handwerken en zij in alle leerjaren 
les geeft in het eerstgenoemde vak, womede 
in handenarbe id in de lagere leerjaren; dat 
door het haar gegeven ontslag wordt afgewe
ken van het richtsnoer, hetwelk bij ontslag 
aan andere openbare lagere scholen in de ge
meente is gevolgd, te weten, dat. de laatstaan
gestelde leerkrachten, dus zij, die het kortst 
in de gemeente als zoodanig werkzaam zijn 
geweest, het eerst voor ontslag in aanmerking 
komen; dat h et ontslag onbill ijk is, aangezien 
zij niet de laatstaangestelde leerkracht is, doch 
op één na het I angst aan de school is verbon
den; dat het gemeentebestuur blijkens inge
wonnen bèricht gemeend heeft, bij gebreke 
van eene specia le wettelijke regeling voor het 
ontslag van onderwijzers in gevallen a ls het 
onderwerpelijke, de regeling te moeten toepas
sen, welke voor soortgelijke geva ll en in art. 
96 van het Rijksambtenarenreglement is aan
gegeven voor in dienst van het Rijk zijnde 
ambtenaren; dat het gemeentebestuur in het 
onderwerpelijke geval terecht gemeend heeft 
deze Rijksregeling, voor wover mogelijk , te 
moeten volgen; dat dan echter uiteraard ook, 
evenals in deze Rijksregeling, Uitsluitend reke
ning had moeten worden gehouden met het 
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aantal jaren, dat de verschillende ambtenaren 
bij den werkgever, die ontslaat i. c. de ge
meente Leerdam, in het dienstvak, waarbij 
eene betrekking wu worden opgeheven, werk
zaam waren geweest; dat dit richtsnoer hie r 
niet is gevolgd; dat het gemeentebestuur met 
name heeft voorbijgezien, dat een onderwijzer 
eener gemeenteschool , in tegenste lling met een 
Rijksambtenaa r, met het ve rwisselen van 
standplaats tevens van werkgever verwisselt; 
dat mitsdien in het belang der gewenschte 
rechtszekerheid het gegeven ontslag dient te 
worden vernietigd; 

dat de raad der gemeente Leerdam in be
roep aanvoert, dat hij juist in het belang der 
gewen chte rechtszekerheid gemeend heeft te 
handelen, toen hij ontslag ver leende aan de 
onderwijzeres met het minste aantal di enst
jaren bij het I agèr onderwijs , daarbij aan
nemende, dat niet het aanta l di enstjaren in 
eene bepaalde gemeente, doch die bij het on
derwijs in he t a lgemeen als maatstaf moet 
genomen worden bij het bepalen van de volg
orde bij het verleenen van ongevraagd eervol 
ontslag, en dat ook het algemeen belang 
eischt, dat deze maatstaf wordt aanvaard, daar 
het anders zeer bezwaarlijk zou worden aan 
scholen onderwijzers met eenige jaren e rvaring 
te beno!lmen, daar de daarvoor in aanmerk ing 
komende onderwijzers zich, u it vrees voor het 
eerst in aanmerking te komen voor ontslag bij 
het teruggaan van het aantal leerlingen de r 
school, van soli icitatie zull en onthouden, da t 
wel I icht ten overvloede moet worden opge
merkt, dut de bewering van l\'Iejuffrouw Van 
der Sluis, alsof bij ontslag aan andere open
bare lagere scholen in de gemeente Leerdam 
niet het richtsnoer is gevolgd, hetwelk tot haar 
ontslag heeft geleid, niet juist is; 

0 . dat, nu de wet geén regelen geeft omtrent 
de vraag, we lke leerkracht het eerst voor ont
slag in aanmerking behoort te komen, indien 
in verband met de daling van het aantal leer· 
li ngen een·er school het aanta l onderwijzers 
aan die school kan worden verminderd, de ge: 
meentebesturen uiteraard de bevoegdheid be
zitten deze ontslagen in hunne gemeente vol
gens eene bepaalde regeling te doen geschie
den, mits zij daarbij niet in strijd komen met 
eenige bepaling der Lager-Onderwijswet 1920 
of met de bi llijkheid; 

dat de onderhavige, door de gemeente Leer
dam aanvaarde regeling hier in bestaande, dat 
door haai-, i11dien aan eene school een of meer 
leerkrachten als gevolg van de daling van het 
aantal leer! ingen moeten worden ontslagen, 
de volgorde, voorkomende in art. 96 van het 
Algemeen Rij ksambténarenreglement wordt 
inachtgenomen, wodat in de eerste plaats voor 
ontslag in aanmerking komt degene. die bij 
het onderwijs in het algemeen het minste aan· 
tal dienstjaren heeft, geenszins in strijd is met 
de bepalingen der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat dit stelsel ook niet met de billijkheid in 
strijd is; 

dat ten slotte in het onderhavige geval ook 
niet in het belang van het onderwijs aau de 
betrokken school van de door het gemeente
bestuur aanvaarde regeling behoeft te worden 
afgeweken; 

dat immers weliswaar de onderwijzeres J. M. 
vari der SI ui s aan deze schoo l onderwijs geeft· 

in lichamelijke oefening en handenarbeid, doch 
dat niettemin na haa r ontslag het onderwijs in 
deze vakken voortgang zal kunnen hebben, 
aangezien ook het hoofd de r school de be
voegdheid voor het onderwijs in handenarbeid 
bezit en voorts alle leerkrachten bevoegd zijn 
het onderwijs in I ichamel ijke oefening te 
geven; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
mitsdien ten onrechte het bes luit van den ruad 
der gemeente Leerdam van 15 Mei 1934 heb
ben vernietigd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit: 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
van 2 October 1934, n°. 353/1, het besluit van 
den raad der gemeente Leerdam van 15 Mei 
1934 te handhaven, met dien verstande, dat, 
in afwijking daarvan, het daarbij aan Mejuf
frouw J. M . van der Sluis verleend eervol ont
slag a ls onderwijzeres aan de openbare lagere 
school N °. 1 zal ingaan op 1 September 1935. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is be last enz. 

(B.) 

17 Augustus 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet Openb. vervoermiddelen art. 4.) 

Het staat den vergunninghouder niet
vrij. tussohentijds wijziging van de ver
gunning te verkrijgen in dier voege, dat 
de termijnbepaling daarin wordt geschrapt, 
waardoor de vergunning voor onbepaalden 
t ijd zou gelden . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Directie der Nederlandsche Spoorwegen 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Overijssel van 12 Maart 1935, n°. 2105/ 
1875, 3de afdeeling (Provinciaa l blad n°. 21), 
waarbij I. hun besluit van 16 December 1930, 
3de afdeeling, n°. 12175/8379 zoodanig is ge
wijzi gd, dat daarin sub I vervalt: ,,behouderu; 
het bepaalde in voorwaarde 10 tot 1 Januari 
1936"; IL hun besluit van 26 Mei 1931, 3de 
afdeeling, n°. 4477/3564, ,,00danig is gewij
zigd, dat daarin sub I vervalt: a. ,,behoudens 
het bepaalde in voorwaarde 10 tot 1 Januari 
1936", b. voorwaarde 10, welke bes! uiten be
trekking hebben op aan A. H. Hardon, te 
Deventer, verleende vergunn ingen betreffende 
autobusdiensten tusschen Deventer en Zwolle; 

Den R aad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , adv ies van 
24 Juli 1935, n°. 303; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
Waterstaat van 8 Augustus 1935 , n°. 481, Af
dee l ing V e rvoe r- en Mijnwezen ; 

0. dat Gedeputeerde Staten bij hunne even
vermelde beschikking hebben overwogen, dat 
de bestaande autobusdiensten op het traject 
Devente r-Zwolle in eene dringende behoefte 
voorzien; dat reeds herhaaldelijk bij Ko
nin klijk Besluit is overwogen, dat het stellen 
van een termij n niet bevorderlijk is aan eene 
behoorlijke exploitatie van een autobusdienst, 
terwijl zich geen bijwndere om tandigheden 
voordoen, die in het onderhavige gova l een 
termijn wenschelijk doen zijn naast de aan hun 
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college krachtens art. 4 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen toekomende bevoegdheid tot 
intrekking van de vergunning; dat mitsdien 
tegen het schrappen van den gestelden tijds
duur geen bezwaren bestaan; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen in beroep aanvoert, dat de stelselmatige 
verkeersonttrekking aan de spoorwegen door 
de busdiensten reeds op verschillende lijnen 
heeft geleid tot zeer ingrijpende maatregelen, 
zoodat - gelet op de verkeerscijfers van de 
aan de lijn Zwolle-Deventer gelegen stations 
en hal ten de gevolgtrekking voor de hand ligt, 
dat. indien het zoo doorgaat, dergelijke maat
regelen ook hier niet zullen kunnen uitblijven; 
dat men zich hiervan ter dege rekenschap zal 
moeten geven, indien men de gevolgde ge
dragslijn met de daaraan verbonden conse
quenties later niet betreuren wil; dat zij, een 
en ander in aanmerking nemende, meent, dat 
er alleszins termen zijn de bedoelde vergun
ningen niet te bestendigen; weshalve zij ver
zoekt de bestreden beschikking van Gedepu
teerde Staten van Overijssel te willen vernie
tigen en de gevraagde wijziging alsnog te 
weigeren; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Overijssel 
bij hunne besluiten van 16 December 1930 en 
van 26 Mei 1931 de bovenvermelde vergun
ningen hebben verleend tot 1 Januari 1936, 
met de kennelijke bedoeling om na afloop van 
dezen termijn nader onder de oogen te zien 
of er termen aanwezig zijn de vergunning 
wederom te verleenen, hetzij met, hetzij zonder 
termijnbepaling ; 

dat deze besluiten van Gedeputeerde Staten 
kracht van eindbeslissing hebben verkregen; 

dat dit karakter zou worden miskend, indien 
het den vergunninghouder zou vrijstaan tus
schentijds wijziging van de vergunningen te 
verkrijgen in dier voege, dat de termijnbepa-
1 ing daarin wordt geschrapt, waardoor de ver
gunningen voor onbepaalden tijd zouden gel
den; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien ten on-
1·echte het door A. H. Hardon aan hun college 
gedaan verzoek hebben ingèwilligd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 
12 Maart 1935, n°. 2105/1875, 3e Afdeeling 
(Provinciaal blad n°. 21) , op het door A. H. 
Hardon te Deventer, tot Gedeputeerde Staten 
gerichte verzoek alsnog afwijzend te beschik
J<en. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(B.) 

28 Augustus 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228c.) 

Terecht heeft de gemeente, nu in haar 
bebouwde kom in samenwerking met het 
Rijk eene wegverbetering zal worden tot
standgebracht, overeenkomstig de door den 
Minister van Waterstaat voor deze geval 
len gegeven richtlijnen, besloten den voor 
deze wegverbetering benoodigden grond 
-aan te koopen. Evenmin bestaat er be-
-zwaar tegen dat, terwijl de gemeente met 
.aankoop van een huis en daaromheen lig-

genden grond had kunnen volstaan, zij 
ook het achterliggend terrein heeft aange
kocht, nu deze transactie uit geldelijk oog
punt verdedigbaar blijkt te zijn. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Assen tegen 
het besluit van Ged. Staten van Drenthe van 
25 Juli 1934, N°. 104, waarbij goedkeuring 
werd onthouden aan het besluit van den raad 
der gemeente Assen van 18 April.1934, N° . 
49, tot aankoop van J. Hofman c.s. te Assen 
van de kadastrale perceelen sectie I nummers 
1935, N°. 21364, Afdeeling Binnenlandsch 
aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, g\'hoord, advies van 
5 Juni 1935, N°. 264; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 21 Augustus 1935, N°. 431, 
Afdeeling Waterstaatsrecht, en van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 23 Aug. 
1935, N°. 21364, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur· 

0. dat Ged. Staten van Drenthe bij ·hun be
sluit van 25 Juli 1934, N° . 104, goedkeuring 
hebben onthouden aan het besluit van den 
raad der gemeente Assen van 18 April 1934, 
N°. 49, tot aankoop van J. Hofman c.s. te 
Assen, van de kadastrale perceelen sectie I 
nummers 243 en 8759, bestaande uit huis en 
bouwland respectievelijk ter grootte van 1 are, 
73 centiare en 73 are, 17 centiare, gelegen 
aan de Groningerstraat, voor eene som van 
f 4090, exclusief de op den aankoop vallende 
kosten, omtrent welk raadsbesluit de beslissing 
door hun college werd verdaagd bij besluit van 
4 Mei 1934, N°. 32; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het niet de taak van de gemeente moet 
worden geacht te zijn om voor eigen risico 
eigendommen aan te koopen, welke voor ver
betering van Rijkswegen noodig zijn, ook al 
wordt daarmede in zeker opzicht het plaat
selijk belang gediend; dat de zorgvolle finan
cieele toestand der gemeente het gemeente
bestuur had moeten weerhouden om tot dezen 
aankoop over te gaan, te meer nu aanmer
kelijk meer grond moest worden aangekocht 
dan voor de wegverbetering noodzakelijk is en 
geenszins vaststaat, dat uit de opbrengst van 
het niet benoodigde terrein de kosten kunnen 
worden teruggevonden, terwijl niet blijkt, dat 
het bezit daarvan als zoodanig · voor de ge
meente bijzondere waarde heeft; dat ook in 
de met een gegadigde gevoerde onderhande-
1 ingen en in de bereidverklaring van den 
Rijkswaterstaat om te bevorderen, dat een 
deel van het door de gemeente te lijden finan
cieele nadeel voor Rijksrekening wordt ge
nomen, geen aanleiding wordt gevonden om in 
den aankoop te berusten, nu het niet zeker is , 
dat een en ander voor de gemeente bevredi
gende resultaten zal opleveren; 

dat van dit besluit burgemeester en wet
houders van Assen krachtens de hun bij raads
besluit van 23 Augustus verleende bevoegd
heid als bedoeld in art. 212, laatste lid, der 
Gemeentewet bij Ons in beroep zijn gekomen, 
in hoofdzaak aanvoerende, dat de straat, wel
ker verbetering het hier betreft, is de Rijks-
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weg Assen-Groningen; dat het Rijk dien ver
keersweg verbetert; dat deze verbetering ech
ter in een verder strekkenden omvang wordt 
uitgevoerd over een wodanigen afstand als de 
eischen en belangen van het plaatselijke ver
keer wenschelijk maken; dat over dat ge
deelte toch de verbreeding grooter wordt dan 
zij verderop wordt en trottoirs worden aange
legd, maar dat daartoe dan ook de gemeente 
medewerkster wordt aan die verbetering in 
dien zin, dat, behalve dat zij in de plannen, 
voor wat dit weggedeelte betreft, is gekend, 
zij volgens een met het Rijk te sluiten over
eenkom t mededraagt in de kosten; dat bo
vendien daarbij, op grond van den door Onzen 
Minister aangegeven algemeenen le iding van 
28 Mei 1932, voor verdeeling van kosten bij 
verbetering van Rijkswegen in of nabij ge
bouwde kommen eisch is, dat de gemeente 
moet zien zelf den eigendom te verwerven van 
grondstrooken, die voor den aanleg der trot
toirs benoodigd zijn; dat omtrent de grond
slagen dier overeenkomst Rijk en gemeente 
het op dit oogenblik reeds eens zijn; dat men 
bij den, ongetwijfeld tot bedachtzaamheid ma
nenden toestand der gemeentefinanciën, niet
temin heeft gemeend die kapitaalsuitgave, 
welke ongeveer f 11,000 zal beloopen, t,e mo
gen doen, omdat daarvoor eene verbetering 
kan worden verkregen, die nu een zoodanigen 
toestand brengt als er op den duur toch zou 
moeten komen, maar thans voor belangrijk 
lagere kosten, nu zij kan worden uitgevoerd 
als onderdeel van het Rijkswerk; dat uit 
krachte van den bovengenoemden ministeri
eelen le id raad het de taak der gemeent.e was, 
zich den eigendom van grondstrooken voor 
haar trottoirs te verwerven; dat daartoe o. m. 
een strook behoorde, ingenomen door het huis, 
dat tot den onderwerpelijken aankoop behoort, 
terwijl dit huis het eenige zoover vooruitsprin
gende en in den weg staande was; dat vol
gens de als het minst ongunstig denkbare 
transactie met den eigenaar de gemeent.e dat 
huis misschien zou hebben kunnen afbreken 
onder conditie van het opnieuw bouwen van 
een huis met vrijlating van de voor het trot
toir benoodigde strook, dat in de plaats daar
van het vaste goed, door gele lijnen op de tee
kening ingesloten, in openbare vei ling kwam; 
dat, wanneer men een oogenblik aanneemt, 
dat, hetgeen op deze veiling betaald is, niet 
noemenswaard ontliep hetgeen de ko ten zou
den zijn geweest in het eerder genoemde geval , 
ter tond in het oog springt, dat de omstandig
heid van het in openbare veiling komen een 
bij uitstek gunstige is geweest, daar nu de 
gemeente voor misschien hetzelfde geld boven
dien heeft kunnen verkrijgen: 

1 °. na afbraak van het huis bouwterrein, dat 
bij uitstek gewi ld is en dan ook ongetwij feld 
spoedig zal kunnen worden van de hand ge
daan; 

2°. het groote achterliggende terrein, waar
omtrent zich nog deze gunstige omstandigheid 
voordoet, dat het aan de achterzijde grenst 
aan volgens het uitbreidingsplan voor straat 
bestemden grond; dat, wat de laatste over
weging van Ged. Staten aangaat, het feit der 
onderhandelingen met een gegadigde, zóó spoe
dig na het beslu it tot aankoop, reeds aantoont, 
dat de onderwerpelijke grond, wat het voorste 

gedeelte van het terre in betreft, courante 
grond is; dat omtrent het bijdragen van het 
Rijk in eventueele schade kan worden opge
merkt, dat de overeenkomst eene clausule be
vat, volgens welke het Rijk een gedeelte voor 
zijne rekening neemt van hetgeen eventueel 
voor aangekochte eigendommen betaald is 
moeten worden; dat het duidelijk is, dat ook 
voor den ondenverpelijken aankoop aan die 
bepaling aanspraken worden ontleend, indien 
uiteindelijk die aankoop aan de gemeent.e op 
geldelijk nadeel zou blijken komen te staan; 

0. dat de gemeent.e Assen, nu in haar be
bouwde kom in samenwerking met het Rijk 
eene wegverbetering zal worden tot stand ge
bracht, terecht, overeenkomstig de door Onzen 
Minister van Wat.erstaat voor deze gevallen 
gegeven richtlijnen, er toe is overgegaan den 
voor deze wegverbet.ering benoodigden grond 
aan te koopen; 

dat de gemeenteraad nu weliswaar in het 
onderhavige geval, terwijl zij met den aan
koop van het woonhuis en den daaromheen 
liggenden grond had kunnen volstaan, ook het 
achterliggende terrein heeft aangekocht, doch 
dat tegen deze handelwijze, niettegenstaande 
den slechten financieelen toestand dezer ge-
meente, geen bezwaar kan bestaan; . 

dat de gemeente immers thans het geheele, 
uit de perceelen gemeente Assen sectie I num
mers 243 en 8759 bestaande, terrein bij aan
koop in openbare veiling heeft kunnen verkrij
gen voor den prijs van f 4090, terwijl zij blij
kens de ter zake ontvangen ambtsberichten 
bij den aankoop uit de hand van a ll een het 
zich ter plaatse bevindende woonhuis en een 
langs den weg gelegen strook grond ter dieptil 
van 40 m reeds een grooter bedrag zou moe
ten besteden ; 

dat de gemeente Asen thans weliswaar in 
het bezit zal komen van een groot terrei n, ter
wijl het, behalve wat de bedoelde strook be
treft, niet zeker is, dat zij dit aanstonds weder 
zal kunnen verkoopen, doch dat daartegenover 
staat, dat reeds na den verkoop van die langs 
den weg gelegen strook het voor het geheele 
terrein bestede bedrag grootendeels zal zijn 
goedgemaakt; 

dat Ged. Staten van Drenthe dan ook ten 
onrechte aan het desbetreffende raadsbesluit 
goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten ,,ar, Drenthe van 25 Juli 
1934, N°. 104, alsnog goed te keuren het be
sluit van den raad der gemeente Assen van 
18 April 1934, N°. 49. 

Onze Ministers van Waterstaat en Biunen
land che Zak"n zijn belast enz. 

(A.B.) 

28 1lur,ustttS 1935. KON! KLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 25g.) 

De stichting .,Haal\'5che Sport- en Speel
terreinen" heeft blijkens de daarvoor door 
den gemeenteraad vastgestelde statuten 
geen zelfstandig be taan, doch i te be
schouwen als een aan het gemeentebestuur 
ondergeschikte admin istratie in den zin 
van art. 25 le lid onder g. De portier dier 
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stichting, die o.m. is belast met het ver
koopèn van toegangsbewijzen, is a ls aan de 
stichting rekenplichtig ambtenaar in den 
zin van genoemde wetsbepaling aan te 
merken . Daaraan doet niet af, dat hij niet 
is "ambtenaar" in den zin der Ambtena
renwet of der Pensioenwet, doch op ar
beidscontract in dienst is. Zijn echtgenoote 
kan derhalve niet als raadslid worden 
toe gel aten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

clen raad der g-em eente 's-Gravenhage en C. 
W . Louman, echtgenoote van W. Bleumink 
aldaar, regen het besluit van Ged. Staten van 
Zuid-Holland d .d. 21/24 Mei 1935, B N°. 
4318, le Afdeeling G.S. N°. 405, waarbij, met 
vernietiging van het besluit van den gemeen
teraad van 's-Gravenhage d.d. 6 Mei 1935 tot 
toelating van G. W . Bleumink, geboren Lou
man voornoemd, laatstgenoemde niet als lid 
_van dien raad is toegelaten; 

Den Raad van Stat.e, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Augustus 1935 , N°. 330; 
-· Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 Augustus 1935, 
N°. 20662, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad van 's-Gravenhage in zijne 
vergadering van 6 Mei 1935 Geerdina Wil
helmina Louman, echtgenoote van W. Bl eu
mink, door den Voorzitter van het Centraal 
Stembureau voor de verkiezing van de leden 
van den gemeenteraad d .d. 4 Maart 1935 tot 
lid van den raad benoemd verklaard, als zoo
danig heeft toegelaten; 

dat, nadat de burgem eester van 's-Graven
h age tegen deze beslissing bij Ged. Staten van 
Zuid-Holland bezwaren had ingediend, dit 
college bij besluit van 21 Mei 1935 , B N °. 
!1318, le Afdeeling G.S. N °. 405, met vernie
tiging van het bestreden raadsbesluit G . W. 
B leumink-Louman als lid van den raad van 
's-Gravenhage niet h eeft toegelaten, daarbij 
overwegende, dat Geerdina vVilhelmina Lou
man gehuwd is met W. Bl eumink, portier op 
clen voet eener burgerlijke arbe idsovereen
komst bij de stichting Haagsche Sport- en 
Speelterreinen, te 's-Gravenhage; dat de 
raad van 's-Gravenhage op verschi llende gron
den van oordeel is, dat W. Bleumink niet be
hoort tot de cat.egorieën van personen, die 
door art. 25/ en g der gemeentewet van het 
raadslidmaatschap zijn uitgesloten; dat art. 
25g der gemeentewet geach t moet worden be
trekking te hebben op personen, die niet van
wege het gemeentebestuur zijn aangesteld of 
daaraan ondergeschikt, vermits, ware het an
ders, de bepaling onder g overbodig zou zijn, 
naast de uitsluiting, bedoeld onder /; dat der
halve de bepaling onder g in fine ziet op per
sonen, die een ambt bekleeden in di enst van 
instellingen, welke als een aan het gemeente
bestuur ondergeschikte administratie zijn te 
beschouwen, voor zoover bedoel de personen 
tevens aan deze- administratie reken p i ichtig 
zij n en niet geacht kunnen worden vanwege 
het gemeentebestuur te zijn aangesteld of 
daaraan ondergeschikt; dat de Sticht ing 
Haagsche Sport- en Speelterreinen te 's-Gra
venhage bl ijkens de Statuten eene zoodanige 

aan het gemeentebestuur ondergeschikte ad
ministratie is, terwijl W. Bleumink, tot wiens 
werkkring behoort het incasseeren van gelden 
voor deze administratie, aan haar rekenplich
tig is; dat W. Bleumink derhalve a ls be
kleedend een ambt a ls vorenbedoeld, is ambte
naar in den zin van art. 25g der gemeentewet 
en mi tsd ien valt onder de daar bedoelde uit
sluiting van h et raadslidmaatschap; dat daar
tegenover geen beroep kan worden gedaan op 
eene beperkende duiding van het woord amb
tenaar, omdat noch in de gemeentewet zelf 
noch in de bedoeling van den wetgever van 
1851 bij de regeling dezer materie eenige 
grond kan worden gevonden voor zoodanige 
beperking ; dat Geerdina Wilhelmina Louman 
als echtgenoote van voormelden W. B leumink 
derhalve krachtens het de,·de lid van gemeld 
art. 25 evenzeer uitgesloten is van het raads-
1 idmaatschap; 

dat van deze uitspraak de raad van 's-Gra
-venhage en G. W . Bleumink-Louman bij Ons 
in beroep zijn gekomen; 

dat de raad verwijst naar het rapport van 
de meerderheid van de commissie van onder
zoek en naar de beraadslagingen van den 
gemeenteraad; 

dat G. 1V. Bleumink-Louman aanvoert, dat 
Ged. Staten overwegen, dat art. 25g der 
gemeentewet niet betrekking heeft op perso
nen vanwege het gemeentebestuur aangesteld 
of daaraan ondergeschikt; dat zulks in de 
eerste plaats uit niets blijkt, doch in ieder ge
val de conclusie van Gedeputeerde Staten, 
dat derhalve art. 25g der gemeentewet ziet op 
personen, die een ambt bekleeden in dienst 
van instellingen, welke als eene aan het ge
meentebestuur ondergeschikte administratie 
zij n te beschouwen, volkomen willekeurig is 
en geen steun v indt in de bewoordingen der 
wet; dat veeleer art. 25g in verband met het 
bepaalde in art. 25, 4e I id, ziet op Rijks
ambtenaren en eventueel provinciale ambte
naren; dat in ieder geval art. 25g eischt, dat 
de persoon een ambtenaar is en onder het be
grip ambtenaar niet valt iemand als haar 
echtgenoot, die op privaatrechtelijk contract 
in dienst is van eene rechtspersoonlijkheid be
zittende stichting, die is aangesteld door het 
dagelijksche bestuur dezer stichting en die in 
geen enkel opzicht verantwoording verschul
digd is of ondergeschikt is aan het gemeente
bestuur; dat Ged. Staten wel overwegen, dat 
geen beroep kan worden gedaan op eene be
perkende duiding van het woord ambtenaar, 
doch dat een dergelijk beroep in de eerste 
plaats juist zoude zijn, omdat in casu een 
uitsluitingsgeval wordt geregeld en elke uit
sluiting in beperkenden zin moet worden uit
gelegd, maar in de tweede plaats een derge
lijk beroep onnoodig is, omdat, hoe ruim men 
het begrip ambtenaar ook neemt, onder dit 
begrip haa r echtgenoot niet valt; dat toch in 
ieder geval voor het zijn van ambtenaar ver
e ischt is: a. eene publiekrechtelijke functie; 
b. eene ondergeschiktheid aan de (gemeente
lijke) overheid; dat haar echtgenoot aan geen 
van deze vereischtcn beantwoordt; dat zij 
voor de beteekenis van h et woord ambtenaar 
in art. 25 der gemeentewet nog een beroep 
doet op eene besl issing van Geel. Staten van 
Overijssel, te vinden jn de Gemeentestem 
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3024-6 en op de door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken voorgestelde wijziging 
van art. 25 der gemeentewet, waa t·bij ook van 
het raadslidmaatschap zull en worden uitge
sloten zij, di e op arbeidscontract in dienst der 
gemeente werkzaam zijn, doordat deze perso
-nen als ambtenaar zul len worden beschouwd ; 
dat zij verder mag verwijzen naa r de Hande
lingen van den gemeenteraad van ' s-Graven
hage en het rapport van de Commissie ui t 
den gemeenteraad van 's-Gravenhage tot on
derzoek van hare geloofsbr ieven, welke stuk
ken als bijlagen bij de beroepschriften zijn ge
voegd; 

0 . da t, blijkens de stukken, de echtgenoot 
van de appell ante G. ,v. Bl eumink-Louman a ls 
portier in dienst is bij de Stichting Haagsche 
Sport- en Speelterreinen te ' s-Gravenhage en 
als zoodanig o. m . voor deze stich t ing met 
het verkoopen van toegangsbewijzen tegen 
kwita ntie is belast; 

dat deze Stichting door den gemeenteraad 
van ' s-Gravenhage ingesteld , blijkens art. 2 
van hare doo ,· den raad vastgestelde statuten 
ten doel heeft, behalve het geven van adviezen 
aan autorite iten terzake onder letter c om
schreven en de vei·dere behartiging van de 
lichamelijke opvoeding, onder d genoemd, a. 
het voeren van het beheer en de technische 
verzorging van de aan de gemeente 's-Graven
hage toebehoorende sport- en speelterre inen 
met toebehooren, daaronder begrepen de aan
sàhaffing en het onderhoud van spelmateri aal, 
de zorg voor bewaking en onderhoud van de 
terreinen en opstallen, de regeling omtrent de 
openstelling van de terre inen c.a. voor kin
deren en sportve reenig ingen ; en b. de uit
voering van de regelen nopens het gebruik 
van de door burgemeester en wethouders aan 
te wijzen gymnastieklokalen doo r gymnastiek
ve reeni g ingen en andere vereenigingen, di e 
op het gebied der lichamelijke opvoeding zich · 
daadwerkelijk bewegen; een en ander met 
inachtneming van eventueele beslui ten van 
den gemeenteraad, nadat deze besluiten in 
gevallen, waar zulks vereischt wordt, de goed
keur ing der Ged. Staten der provincie Zuid
Holland zullen hebben verworven, en geheel 
voor rekening der gemeente 's-Gravenhage, 
zoodat de ontvangsten ten bate en de uitgaven 
ten laste dier gemeente komen, met dien ver
stande, da t in de gemeenterekening slechts 
wordt verantwoord het geheele saldo van de 
rekening van de baten en lasten ; 

dat wijders het bestuur de r Stichting door 
burgemeester en wethouders wordt benoemd, 
terwijl als kassier en boekhouder der Stich
ting een door burgemeester en wethouders aan 
te wijzen ambtenaar optreedt en het onder 
het bestuur werkzame personeel slech ts na 
voorafgaande goedkeuring van burgemeester 
en wethouders wordt aangeste ld of ontslagen, 
terwijl de Stichting a ll een bij besluit van den 
gemeenteraad kan worden opgeheven ; 

dat uit een en ander volgt, dat de hierbe
doelde Stichting geen zelfstand ig bestaan 
heeft, doch a ls een aan het gemeenrebestuur 
ondergeschikte administratie in den zin van 
art. 25, l e lid, onder g van de gemeenrewet 
is te beschouwen; 

dat de echtgenoot van de genoemde appel
lanre in zijn bovenvermelde functi e a ls daa r-

aan rekenplichtig am btenaar in den zin a ls in 
de genoemde wetsbepaling bedoeld moet wor
den aangemerkt; 

dat hij nu wel niet is am btenaar in den zin 
der Ambtenarenwet 1929 of de Pensioenwet 
1922, doch dat aan het woord am brenaar hier 
eene ruimere beteekenismoetworden toegekend ; 

dat de bepaling van art. 25, eerste lid, on
der g, reeds voorkwam in art. 23 der ge
meenrewet van 1851 en de wet gever zich eerst 
in I areren tijd de tegenstelling tusschen dienst
verband krachtens pub] iek recht en krachtens 
a rbe idsovereenkomst scherp voor oogen heeft 
gesreld ; 

dat het mot ief voor uitsluiting van het raads
lidmaatschap van ambtenaren in den beperk
ren zin d<is woords evenzeer geldt ten aanzien 
van personeel , dat op arbeidscontract werk
zaam is; 

dat noch de geschiedenis van de totstandko
ming van de onderhavige wetsbepaling, noch 
de bereekenis, waarin het woord ambrenaar in 
andere artikelen der gemeentewet wordt ge
bezigd, nopen tot de door den gemeente raad 
van 's-Gravenhage voorgestane ui t legging; 

dat dus de appellante terecht uit hoofde van 
art. 25, l e lid , onder g, in verba nd met a rt. 
25 , 3e lid, der gemeentewet door Ged. Staten 
niet a ls lid van den raad is toegelaten; 

Gezien de gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verkl a ren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. (A. B.) 

28 Augustus 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 37 j O • 

art. 39 .) 
ru appellant, verdacht va n het plegen 

van onzedelijke h andelingen met vrouwe
lijke leerlingen, deswege strafrechtelijk is 
vervolgd en in voora r rest is gesteld , be
stond er voor B. en W. geen voldoende 
aanle iding om, vooruitloopend op de rech
terlijke besliss ing in deze, aan appellant 
te rza ke de in art. 27 genoemde straf van 
schorsing met behoud van jaarwedde op 
te leggen, doch had het veelee1· op hun 
weg gelegen gebruik te maken van de hun 
bij a rt. 39 verl eende bevoegdheid om den 
inspecteur gehoord , aan appellant ' voor 
ten hoogste een maand den toegang tot 
de school te ontzeggen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

X, tijdelijk re 's-Gravenhage, tegen het besluit 
van Ged . Staten van Zuid-Holl and van 27 
Maa rt 1935 , B. N °. 1544 (4e a fdeeling), G.S. 
N °. 100/1, waarbij met handhaving van het 
bes luit van burgemeester e n wethouders van 
Y. van 5 Seprember 1934, waarbij hij, met in
gang van di en datum, voor den t ijd van een 
maand is geschor t als onderwijzer aan de 
openbare lage re school dier gemeente, zulks 
met behoud van jaarwedde gedurende die 
maand , het daartegen door hem bij Ged. Sta
ten ingestelde beroep ongegrond is verk laard; 

Den Raad van State, Afdeel i ng voor de 
Geschillen van Bestuur , gehoord, advies van 
24 Juli 1935, N °. 308; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Augustus 1935, N°. 8631, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat burgemeester en wethouders van Y., 
den Inspecteur van het Lager Onderwijs ge
hoord, bij besluit van 5 September 1934 den 
onderwijzer aan de openbare lagere school in 
hunne gemeente, X., met ingang van dezen 
datum voor den tijd van een maand hebben 
geschorst, zulks met behoud van jaarwedde 
gedurende die maand; 

dat burgemeester en wethouders daarbij 
hebben overwogen, dat de genoemde onderwij
zer op 13 Augustus 1934 is aangehouden en 
op den 14den dier maand naar het huis van 
bewaring te Rotterdam is overgebtacht, ver
dacht van zich op of omstreeks verschillende 
tijdstippen en het laatst nog in het jaar 1934 
en kort voor het ingaan van de jongste vacan
tie te hebben schu ld ig gemaakt aan ontuchtige 
en onzedelijke handelingen met meerderen 
van de aan zijne zorgen a ls onderwijzer toever
trouwde vrouwelijke leerlingen in den leeftijd 
van 10 tot 12 ja ren; tlat gebleken is, dat de 
kinderen bang voor hem waren en daardoor 
thuis niets durfden vertellen; dat, welke ook 
de uitspraak van de Justitie moge zijn, uit 
het enkele feit, dat hij tegenover den burge
meester hunner gemeente eene bekentenis 
heeft afgelegd, voldoende blijkt, dat aan zijn 
schuld bezwaarlijk meer kan worden getwij
feld, . tEmieer niet, wijl zijn voorarrest tha ns 
reeds drie weken heeft geduurd; 

dat, na dat X. van dit besluit bij Ged. Sta
ten van Zuid-Holland in beroep was gekomen, 
dit college bij besluit van 27 Maart 1935, B. 
N°. 1544 (4e afdeeling), G.S. N°. 100/1, het 
beroep ongegrond heeft verklaard, uit over
weging, dat de appellant heeft aangevoerd , 
dat de schorsing, ook al is zij dan met be
houd van salaris geschied, toch als eene straf 
moet worden aangemerkt; dat hij overtuigd 
is van zijn onschuld en de rechtbank nog geen 
uitspraak heeft gedaan; dat hij het derhalve 
onjuist acht, dat reeds thans eene straf op 
hem wordt toegepast; dat art. 39 der wet een 
middel bood om hem, zoo men zulks wensche
lijk achtte, tijdelijk uit de school te weren; 
dat echter de appell ant op 13 Augustus 1934 
tegenover den burgemeester van Y. verklaard 
heeft toe te geven meerdere malen op ver
schillende tijdstippen met met name genoemde 
meisjes onzedel ijke handelingen te hebben ge
pleegd en deze verklaring heeft onderteekend; 
dat deze onderteekende verklaring voor burge
meester en wethouders voldoende aanle idi ng 
tot schorsing met behoud van salaris is ge
weest; dat mitsdien met den Onderwijsraad 
mag worden aangenomen, dat geen termen 
bestaan tot vernietiging van het aangevochten, 
op adv ies van den bij deze zaak betrokken 
Inspecteur van het Lager Onderwijs genomen 
besluit van burgemeester en wethouders van 
Y.; 

dat van dit besluit X. bij Ons in hooger 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij werd 
geschorst, omdat hij beschuldigd werd van on
zedelijke handelingen met schoolkinderen ; dat 
hij werd veroordeeld en preventief gevangen 
gezet, maar hij tegen deze veroordeeling in 
hooger beroep is gekomen, omdat hij zich on-

schuldig voelt en weet, dat hij veroordeeld is 
op getuigenissen van kinderen, die onwaar 
moeten zijn; dat schorsing een straf is vol
gens de tegenwoordige Lager Onderwijswet 
1920; dat dit niet altijd het geval was volgens 
de wet van 1878; dat toen schorsing ook be
teekenen kon: den toegang tot de school ont
zeggen, om daardoor een onderzoek naar de 
schuld mogelijk te maken; dat in de tegen
woordige wet van 1920 art. 39 in dat geval 
voorziet; dat volgens art. 39 een onderwijzer 
de toegang tot de school ontzegd kan worden; 
dat die ontzegging niet het element van straf 
bevat; dat nu in hooger beroep door de daar
toe bevoegde macht beslist wordt over zijn àl 
of niet-schuldig zijn; dat ook nu nog omtrent 
z1Jn schuld niets beslist is; dat hij er op re
kent vrijgesproken te worden, omdat hij niet 
schuldig is; dat het voor hem eene zeer on
aangename gedachte is bij voorbaat admini
stratief door eene schorsing, door eene straf 
dus, wel schuldig verklaard te zijn; dat hij 
dit temeer onaangenaam acht, daar immers 
de Lager Onderwijswet in art. 39 den weg 
aangeeft, dien de onderwijsautoriteiten in 
zoo'n geval behooren te bewandelen om te 
bereiken, dat de verdachte onderwijzer niet 
meer op school is en tegelijk nog niet schuldig 
wordt verklaard ; 

0. dat, nu de appellant, blijkens het door 
den burgemeester van Y ., mede in diens hoe
danigheid van Hulp-Officier van Justitie, en 
door den Rijksveldwachter X., te Y ., dd. 14 
Augustus 1934 opgemaakt proces-ve1·baal er
van werd verdacht zich meermalen schuldig 
te hebben gemaakt aan het plegen van onze
delijke handelingen met aan zijne zorgen als 
onderwijzer toevertrouwde vrouwelijke leer
lingen, en hij, deswege strafrechtelijk ver
volgd, in voorarrest was gesteld, er Onzes in
ziens voor burgemeester en wethouders op 5 
September 1934 geen voldoende aanleiding 
bestond om, vooruitloopende op de rechterlijke 
bes! issing in deze, aan den appellant terzake 
de in art. 37 der Lager Onderwijswet 1920 
genoemde straf van schorsing met behoud van 
jaarwedde op te leggen, doch dat het veeleer 
op hun weg had gelegen gebruik te maken 
van de hun bij art. 39 der genoemde wet ver
leende bevoegdheid om, den Inspecteur ge
jioord, aan den appellant voor ten hoogste een 
maand den toegang tot de school te ontzeggen; 

dat het bestreden besluit van burgemeester 
en wethouders mitsdien ten onrechte door 
Ged. Staten is gehandhaafd ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Zuid-Holland van 27 Maart 1935, 
B. N °. 1544 (4e afdeeling), G.S. N° . l00jl, 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van Y . van 5 September 1934 tot schorsing 
met ingang van dezen datum van X. als 
onderwijzer aan de openbare lagere school in 
hunne gemeente , voor den tijd van een maand , 
zulks met behoud van jaarwedde gedurende 
die maand, te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast enz. 

(A.B.) 
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28 Augustus 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

Een geval a ls bedoeld in art. 40 doet 
zich niet voor, waar weliswaar het burger
lijk armbestuur te H . aan den behoeftige 
verhuiskosten naar G. heeft verstrekt, doch 
zulks is geschied op zijn verzoek, terwijl 
niet is gebleken, dat tot zijn vertrek uit 
H. eenige invloed van of vanwege den 
burgef!!eester, B. en W. of het burgerlijk 
armbestuur heeft medegewerkt. Als zoo
danige invloed kan bezwaarlijk worden 
aangemerkt de omstandigheid, dat de be
hoeftige naar zijne meening door het bur
gerlijk armbestuur te H. onvoldoende werd 
ondersteund. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van het gezin J. 
van Weenen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
7 Augustus 1935, n°. 340; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 Augustus 1935, 
n° . 8275, afd. Armwezen; 

0. dat J . van Weenen, wonende te Gouda, 
zich op aanraden van zijn zwager A. Honing, 
die verklaard had, dat te Huizen voldoende 
werk zou zijn te vinden, met zijn gezin in 
Januari 1934 in deze gemeente vestigde, daar
toe op zijn verwek door den gemeentelijken 
dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Gouda in de gelegenheid gesteld, nadat hij te 
kennen had gegeven in Huizen bij de firma 
de Baat, bij . zandwerk voor Stad en Lande, 
werk te kunnen bekomen; dat hij , aldaar aan
gekomen, evenwel door de genoemde firma 
niet werd aangenomen, doch er daarna in 
slaagde, voor eenigen tijd werk te krijgen; 
dat hij , weder werkloos geworden, van het 
Burgerlijk Armbestuur een onderstand ontving 
van f 8 à f 9 per week, terwijl hij van de 
di aconie der Nederduitsch Hervormde Ge
meente nog f 4 per week ontving als extra 
onderstand voor kleeding; dat hij gedurende 
een 14 dagen, dat hij weder werk had, ver
zuimde daarvan aan het Armbestuur en de 
diaconie mededeeling te doen, waarna de laat
ste de ondersteuning stopzette, terwijl hij van 
het Burgerlijk Armbestuur enkele weken f 6, 
later f 7 en ten slotte f 8 ontving; dat hij, na
dat hij herhaaldelijk op verhooging van den 
steun had aangedrongen, verklaarde naar 
Gouda terug te willen en om toekenning van 
verhuiskosten verzocht, waartoe hem ten slotte 
een bedrag van f 50 door het Burgerlijk Arm
bestuur is verstrekt; dat hij , op 27 December 
1934 te Gouda teruggekeerd, met zijn gezin 
in een toestand verkeerde, die ondersteuning 
noodzakelijk maakte, zoodat hem door het Bur
gerlijk Armbestuur ter plaatse een onderstand 
van f 13.20 per week werd verleend; 

dat burgemeester en wethouders van Gouda, 
van oordeel, dat tot de komst van het ge
noemde gezin in hunne gemeente eenige in
vloed van of vanwege burgemeester en wet
houders of het bestuur van eene burgerlijke 
instelling van weldadigheid te Huizen had 
medegewerkt, daar men aldaar bij herhaling 
Van Weenen zou hebben gesuggereerd, dat hij 

naar Gouda terug moest gaan en hij, ten einde 
raad, omdat hij geen voldoende ondersteuning 
ontving, om reiskosten naar Gouda zou hebben 
verwcht, deze aangelegenheid ter kennis van 
Ged. Staten van Zuid-Holland hebben ge
bracht, ten einde eene beslissing uit te lokken, 
als bedoeld bij art. 40, 2e lid, der Armenwet; 

dat burgemeester en wethouders van Huizen 
ontkennen, dat hier afschuiving van armlas
tigen zou hebben plaats gehad, daar het initia
tief tot het vertrek naar Gouda van V an Wee
nen zelf wu zijn uitgegaan; 

0. dat, blijkens de stukken, het burgerlijk 
armbestuur te Huizen weliswaar aan J. van 
Weenen verhuiskosten naar Gouda heeft ver
strekt, doch dat zulks is geschied op zijn ver
zoek, terwijl niet is gebleken, dat tot zijn ver
trek uit Huizen eenige invloed, als bedoeld in 
art. 40, le lid, der Armenwet van of vanwege 
den burgemeester, burgemeester en wethou
ders of het burgerlijk armbestuur heeft mede
gewerkt; 

dat als zoodanige invloed bezwaarlijk kan 
worden aangemerkt de omstandigheid, dat J. 
van Weenen naar zijne meening door het bur
gerlijk armbestuur te Huizen onvoldoende 
werd ondersteund; 

Gezien de Armenwet: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te V!lrklaren, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet zich hier niet voordoet 
en dit artikel mitsdien met betrekking tot dit 
geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (A. B.) 

30 Augustus 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig .wet art. 40.) 

Tegen de wijze van de berekening der 
bedrijfsschade op zichzelf - een zesde van 
de bedrijfsschade der vennootschap -
maakt e ischer geen bezwaar. Hij wil ech
ter eenige posten, betreffende nieuwe ge
bouwen. brengen onder de gevolgen der 
eigendomsontneming, doch ten onrechte. 
1mmers voor het verlies van zijn eigendom 
wordt de eigenaar reeds geheel schadeloos 
gesteld doordat hem de voll e waarde daar
van wordt toegekend. Hij kan niet, enkel 
on grond van zijn eigendomsverlies, boven
dien vorderen een bedrag om weer nieuwe 
gebouwen te zetten ter vervanging van de 
onteigende. 

.A . Spaans, smid, wonende te Scheveningen, 
gemeente 's-Gravenhage, eischer tot cassat ie 
van een vonn is, door de Arr. -Rechtbank te 
' s-Gravenhage op 27 Juni 1935 tusschen par
tijen gewezen, advocaat Mr. A. P. C. P eters ; 

tegen: 
Mr. S . J. R. de Monchy, in zijne hoedanigheid 
van Burgemeeste r der Gemeente 's-Graven
hage, wonende te 's-Gravenhage, verweerder 
in cassatie, advocaat Jhr. Mr. J . H. de 
Brauw. 

Zie de Conclusie van het Openbaar Ministe-
1·ie onder het tweede arrest betreffende dez e 
onteigening gewezen (Red.). 
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De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, - voorzoover in deze van belang, -

uit het bestreden vonnis, waarin onder meer 
het deskundigenrapport en de daarna genomen 
conclusiën van partijen zijn overgenomen, 
blijkt, dat de verweerder tot cassatie - verder 
te noemen "de Gemeente" - heeft ingesteld 
eene vordering tot onteigening van de percee
len kadastraal bekend Gemeente 's-Graven
hage Sectie AH nos. 1053, 1061, 1853, 1065, 
1066, 1071 en 1072, in eigendom toebehooren
de aan den eischer tot cassatie - verder te 
noemen "Spaans" - tegen een schadeloos
stelling van f 38,000, zooals de Gemeente 
heeft aangeboden, of va11 zoodanige andere 
som, als de Rechtbank zal bepalen; dat de 
N. V. ,,Nederlandsche Hypotheekbank" en 
B. Zonneveld Pietersz. , als hypotheekhouders 
op de te onteigenen perceelen, hebben gevor
derd tot tusschenkomst in dit geding te wor
den toegelaten met bepaling, dat van de ont
eigeningssom aan hen zal worden afgedragen, 
waarop zij krachtens hun hypotheekrecht aan
spraak kunnen maken; 

dat Spaans geen genoegen heeft genomen 
met de aangeboden schadeloosstelling; 

dat de Rechtbank bij vonnis van 6 Juli 1934 
voornoemde hypotheekhouders als interveniën
ten heeft toegelaten en verder deskundigen 
heeft benoemd tot opneming van de ~chade, 
aan den eigenaar en aan derde belanghebben
den door de onteigening te veroorzaken; 

dat de deskundigen in hun rapport de ver
goeding voor bedrijfsschade berekenen zoowel 
van het door de Gemeente ingenomen stand
punt, dat de te onteigenen perceel en all een 
aan Spaans in eigendom toebehooren, als ook 
van het standpunt, door Spaans ingenomen, 
dat de gezamenlijke leden van de vennootschap 
onder de firma A. Spaans & Zonen eigenarnn 
dier perceel en zijn; 

dat Spaans zich bij bezwaarschrift, bij com
paritie voor den Rechter-Commissaris en bij 
nadere conclusie op laatstgemeld standpunt 
heeft gesteld en daaruit afleidt, dat de Ge
meente hem de geheele, door de vennootschap 
ten gevolge der onteigening te lijden schade 
moet vergoeden, terwijl hij verder stelt, dat, 
ook al zou hij alleen eigenaar zijn, hlj door de 
voor dat geval in het rapport berekende scha
devergoeding na de onteigening niet komt te 
verkeeren in dezelfde situatie als te voren; 

dat de vijf medevennooten van Spaans, zijn 
vijf zoons, alsnog incidenteel hebben gecon
cludeerd, dat de Rechtbank hen zal toelaten 
als tusschenkomende partij, en rekening zal 
houden met de van de gege ve ns van het ka
daster afwijkende werkelijke eigendomsverhou
ding, welke dan zou zijn, dat zij te samen 
met hun vader en medevennoot eigenaren zijn 
van de te onteigenen perceel en ; 

dat de Rechtbank bij het bestreden vonnis 
laatstgenoemde personen niet-ontvankelijk 
heeft verklaard in hun verzoek tot tusschen
komst, omdat van hun mede-eigendom niet 
blijkt; dat de Rechtbank in de hoofdzaak dan 
ook voorop stelt, dat Spaans alleen eigenaar is 
van de te onteigenen perceelen, waarin hij 
met zijn vijf zonen het . bedrijf van voormelde 
vennootschap uitoefent, terwijl ieder der fir
manten voor een gelijk deel , dus voor een 
zesde, gerechtigd is in de winst en draagt in 

het ver! ies; dat de Rechtbank nu aan Spaans 
in de eerste plaats toekent de volle waarde 
van de genoemde perceelen, door de Recht
bank gesteld op f 29,501; dat hem verder is 
toegekend als vergoeding voor de bedrij fs
schade, door hem als eigenaar te lijden door 
de onteigening, een zesde gedeelte van de 
schade, door gezegde vennootschap ten gevolge 
van de onteigening in haar bedrijf te lijden; 
dat hiertoe behooren de in het twee.de middel 
opgesomde posten; 

0. dat Spaans tegen dit vonnis heeft opge
worpen de navolgende middelen tot cassatie: 

I. S. en v. t. van artt. 152 Grondwet, 625 
B. W ., 37, 40, 77 en 88 Onteig.wet; doordat 
de Rechtbank die is uitgegaan van de opvat
ting, dat requirant, gedaagde in eersten aan
leg, eenig eigenaar is van de te onteigenen 
perceelen, kadastraal bekend gemeente 's-Gra
venhage, Sectie A.H. Nos. 1053, 1061, 1853, 
1065, 1066, 1071, 1072, niettemin hem niet 
heeft vergoed het geheele bedrag, benoodigd 
om hem in staat te stellen zich gebouwen te 
verschaffen van zoodanige grootte en hoe
danigheid, dat hij volledig voor de eigendoms
ontneming is schadeloos gesteld en in gel ijke 
omstandigheden komt te verkeeren na de ont
eigening als tevoren; 

2. S. en v. t. van dezelfde artikelen door
dat de Rechtbank in zijn vonnis eenerzijds 
requirant aanmerkt als eenig eigenaar van de 
te onteigenen perceelen en anderzijds aan hem 
boven de waarde van grond en opstallen 
slechts 1/6 wordt toegekend van het bedrag, 
dat gedaagde noodig heeft om weer te bouwen 
ter vervanging van de te onteigenen percee'. 
Jen, en doordat de Rechtbank aan gedaagde 
niet heeft- toegekend de navolgende bedragen: 

f 7259 voor schade door verschil in grond
waarde + bouwkosten en de verkoopwaarde 
van de nieuwe perceel en; 

f 800 .52 voor kosten uit hoofde van weder
belegging; 

f 7747 voor schade wegens hoogere hypo-
theek; 

f 578. 75 voor kosten nieuwe hypotheek; 
f 16.385.27 in totaal, 
doch slechts 1/6 deel daarvan, hoewel deze 

bedragen geen vergoeding zijn wegens bedrij fs
schade, doch toegekend moeten worden als ge
volg van de eigendomsontneming van het on
roerend goed en mitsdien de Rechtbank aan 
gedaagde had behooren toe te kennen een be
drag van f 29 ,501 vermeerderd met f 16,385.27 
en met 1/6 van de bedrijfsschade ten bedrage 
van f 8445.43; 

3. S. en v. t. van dezelfde artikelen door
dat de Rechtbank aan gedaagde een zoodanige 
schadeloosstell ing heeft toegekend, dat hij niet 
in staat wordt gesteld met dit hem toegekende 
bedrag na de onteigening weer hetzelfde in
komen te genieten dat bij voor de onte igening 
bad, daar voortzetting van het bedrijf met de 
toegekende som onmogelijk is en daartoe eerst 
door derden de volgens het vonnis van de 
Rechtbank vaststaande meerdere schade ad 
f 20,692.25 zou moeten worden bijbetaald; 

4. S . en v. t . van artt. 152 Grondwet, 20 
R . 0., 48 en 59 Rv. en 2 Onte igeningswet, 
doordat de Rechtbank het door gedaagde aan
gevoerde feit, dat na de splitsing van het be
drijf geel. tenminste één man meer personeel 
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noodig zal hebben en hem derhalve gekapital·i
seerd het loon daarvoor zal moeten worden 
uitgekeerd, a l thans 1/6 deel daarvan, heeft 
verworpen, zonder dat het vonnis de gronden 
inhoudt waarop deze verwerping berust. 

0. ten aanzien van het eerste en tweede 
middel, dat de Rechtbank, na te hebben be
s list, dat Spaans de eenige eigenaar is van 
de te onteigenen perceel en, hem als schade
vergoeding toekent 1 °. de voll e waarde dier 
perceel en en 2°. vergoeding voor de bedrijfs
schade, welke hij ten gevolge van dit e igen
domsverlies zou lijden; 

dat Spaans op deze wijze inderdaad gebracht 
wordt in gelijke omstandigheden al s te voren, 
althans indien hem door de wijze, waarop de 
Rechtbank die bedrijfsschade berekent, niet te 
kort wordt gedaan; 

dat dit laatste wordt beweerd bij het tweede 
middel, doch ten onrechte; 

dat bij dit middel toch wordt gesteld, dat de 
vier posten, waarop het betrekking heeft, niet 
zouden zijn bedrijfsschade, doch schade enkel 
ten gevolge van de eigendomsontneming; 

dat deze stelling onjuist is, omdat de e ige
naar voor het verlies van zijn eigendommen 
reeds geheel schadeloos wordt gesteld, doordat 
hem de volle waarde daarvan wordt toege
kend, en hij niet enkel op grond van zijn 
eigendomsverlies bovendien kan vorderen een 
bedrag om weer nieuwe gebouwen te zetten 
ter vervanging van de onteigende; 

dat hij echt.er wel vergoeding kan vorderen 
voör een dergelijke vervanging, als hij door de 
onteigening behalve het verl ies van zijn eigen
dommen ook nog schade in het door hem in het 
onooigende uitgeoefend bedrij f ondervindt, en 
deze door het oprichten van nieuwe gebouwen 
in plaats van de onooigende zou zijn t,e onder
vangen; 

dat de R echtbank aanneemt, dat dit geval 
zich hier voordoet, en van dit standpunt uit 
oorecht di e vier posten a ls bedrijfsschade in 
aanmerking heeft genomen, waarbij zij het 
aandeel van Spaans, nu hij dit bedrijf met zijn 
vijf zonen in den vorm van een vennootschap 
onder firma uitoefent, waarin ieder der fir
mant.en voor een gelijk deel gerechtigd is, 
vast soolt op een zesde van de geheele, door 
die vennootschap geleden bedrijfsschade, tegen 
welke beschouwing Spaans blijkens· het slot 
van het tweede middel geen bezwaar heeft ; 

0. ten aanzien van het derde middel; 
dat daarbij ten onrechte wordt gesproken 

van een bedrag, dat door derden - de andere 
vènnooten - zou moet.en worden "bijbetaald", 
immers het door de R echtbank berekende 
schadebedrag niet, althans slechts voor een 
zeer gering deel wordt gevormd door bedra
gen, die bij voortzetting onmiddellijk zullen 
moeten worden voldaan; 

dat aan dit middel derhalve de feitelijke 
grondslag ontbreekt; 

0. ten slotoo ten aanzien van het vierde mid
del dat dit eveneens feioolijken gronds lag 
mist, daar de Rechtbank overneemt de gron
den van het rapport der deskundigen ; waarbij 
op dit punt, - meer bedrijfskosten ten ge
volge van de splitsing van de bedrijven, -
de bewering van Spaans, dat die splitsing één 
man meer personeel zou vorderen, gemoti
veerd wordt verworpen; 

0. dat derhalve a lle middelen falen; 
Verwerpt het beroep; (Salaris f 300 R ed.) . 

(N. J.) 

30 Augustus 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad_ (0nteig.wet art. 40.) 

De Rechtb. heeft, bij de berekening van 
de schade door de gezamenl ijke vennoot.en 
ten gevolge van de oot.eigening te lijden, 
den duur der vennootschap op 20 jaar ge
soold. Daarbij kon de Rechtb. den leeftijd 
van verw!)erder (zeventig jaar R ed.) bui
ten beschouwing laten, nu zij kennelijk 
heeft aangenomen, dat ingevolge het ven
nootschapscontract de vennootschap niet 
door diens dood e indigde. Nu de R echt
bank den verweerder in de a ldus vastge
stelde bedTijfsschade, eveneens op grond 
van het vennootschapscontract, voor een 
zesde deel doet dragen, heeft zij hem niet 
meer toegekend, dan waarop hij rechtens 
aanspraak kan maken. 

Door op het voetspoor van de deskun
digen voor dit bijzonder geval de schade 
oo bepalen op den grondslag van voort
zetting van het bedrijf, heeft de Rechtb. 
wel degelijk rekening gehouden met de 
andere wijze van berekening door de ont
eigenende partij voorgeslagen. 

Mr. S. J. R. de Monchy, in zijn hoedanig
he id van Burgemeesoor der Gemeenoo 's-Gra
venhage, e ischer tot cassatie, advocaat Jhr. 
Mr. J. H. de Brauw ; 

regen: 
I. A. Spaans, smid, wonende te Scheveningen, 
verweerder in cassatie, advocaat Mr. A. P. C. 
Peters; II. de . V. ederlandsche Hypo
theekbank, gevestigd te Veendam, kantoor 
houdende te 's-Gravenhage, mede-verweerder 
in cassatie, advocaat Mr. J . Planoonga, (niet 
gepleit) ; III. B. Zonneveld Pieoorsz., brand
stoffenhandelaar, wonende t,e 's-Gravenhage; 
IV. a,. J . Spaan , smid, wonende te Voorscho
ten, c.s. , alle onder III en IV genoemden 
mede-verweerders in cassatie, advocaat Mr. 
A. P. C. P eters. 

De Hooge Raad, enz.; 
[Zie de eerste vijf a linea's van het hieraan 

voorafgaande arrest. Red.] 
dat de R echtbank onder meer hieronder 

brengt 1 °. de schade tengevolge van het feit, 
dat voor het plaatsen van nieuwe gebou
wen zal moet.en worden geleend, waardoor bij 
een hyp;,theekrente van 4'¼ % de exploitatie
rekening van het bedrijf met f 553 per jaar 
wordt verzwaard, en 2°. de vermeerdering der 
bedrijfskosoon door de splitsing der bedrijven, 
gesteld op f 264 per jaar ; dat de bedrijfs
sch ade der vennootschap, rekening houdende 
met een duur van 20 jaren en een t,e maken 
rente van 3 %, bedraagt voor de eerste post 
f 7747 en voor de tweede post f 3696, van 
welke bedragen aan Spaans een zesde gedeelte 
als vergoeding wordt toegekend; 

0. dat de Gemeente tegen dit vonni het 
navolgende middel van cassatie heeft opge
worpen: 

S. of v. t . van artt. 152 Grondwet, 2, 37, 40, 
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41, 77, 88 Onteigeningswet, 48 Rv., 1683 en 
1688 B. W., 15 K., 

doordien de Rechtbank onder meer over
wegende, dat nu de gedaagde, thans verweer
der in cassatie, ten gevolge van de Onteige
ning niet meer in de gelegenheid zal zijn om 
de thans in het bedrijf der vennootschap onder 
de firma A. Spaans & Zonen, waarvan ver
weerder en zijn vijf zoons de vennooten zijn, 
gebruikte perceelen daartoe verder te bezi~en, 
hij als eigenaar dier perceelen schade hjdt, 
welke hem moet worden vergoed en is te stel
len op het zesde gedeelte van de door de ven
nootschap te lijden schade en d,at verweerder 
eerst dan volkomen zal zijn schadeloos ge
steld voor de door hem te lijden schade, wan
neer hij in de gelegenheid wordt gesteld het 
bedrijf met zijn vennooten elders voort te zet
ten voor wat zijn aandeel betreft, 

de bedrijfsschade heeft berekend welke de 
gezamenlijke vennooten lijden (met inbegrip 
van hetgeen noodig is om dit bedrijf elders 
voort te zetten) en van dit bedrag een zesde 
gedeelte aan verweerder als schadeloosstelling 
heeft toegekend, 

terwijl de Rechtbank zoowel bij de bereke
ning van de schade welke de gezamenlijke 
vennooten lijden tengevolge van jaar! ijks te 
betalen hoogere hypotheekrente als van die 
tengevolge van meerdere bedrijfskosten door 
splitsing der bedrijven rekening houdt met 
een duur van 20 jaar van deze jaarl ijks terug
keerende uitgaven ; 

hebbende de Rechtbank bij dit a lles over 
het hoofd gezien, dat : 

a. daar de verweerder (zooals door deskun
di gen was medegedeeld en door eischer was 
gesteld) reeds zeventig jaar oud is en slechts 
gedurende zijn leven in de winsten en verlie
zen der vennootschap deelt, door toekenning 
aan hem (boven de werkelijke waarde van de 
onteigende perceelen) van een zesde deel van 
de door de vennootschap tengevolge van de 
onteill"ening en bij voortzetting elders van het 
bedriJf te lijden schade, ook voor zoover die 
schade is berekend op grondslag van een duur 
van twintig jaar het toegelegde bedrag over
treft de als noodzakelijk gevolg van de ont
eigening door den verweerder te lijden schade; 

b. had behooren te zijn onderzocht of niet 
de toekenning aan den verweerder (boven de 
werkelijke waarde van de onteigende percee
len) van de met inachtnem ing van zijn leef
tijd berekende waarde van de voordeelen die 
hij zonder de onteigening nog uit de vennoot
schap zou hebben genoten, onder aftrek van 
rente over het als w erke lijke waarde van de 
onteigende perceelen toe te leggen bedrag, 
tot een lager schadecijfer le idt dan dat het
welk gevonden wordt op grondslag dat ver
weerder in de gelegenheid wordt gesteld het 
bedrijf, voor wat zijn aandeel betreft, elders 
voort te zetten, in welk geval door de schade
loosstelling op laatstgenoemden grondslag te 
berekenen den verweerder meer wordt toege
legd dan het bedrag der schade die als nood
zakelijk gevolg van de onteigening wordt ge
leden, 

al thans of niet de waarde van de door ver
weerder uit exploitatie van den winkel te ge
nieten voordeelen blijft beneden het schade
cijfer berekend op gronds! ag van voortzetting 

van den winkel elders, 
zulks hoezeer door den eischer dit alles was 

aangevoerd; 
Wat nu dit middel betreft: 
0 . ten aanzien van het onderdeel a., 
dat de R echtbank bij de berekening van de 

schade door de gezamenlijke vennooten ten 
gevolge van de onteigening thans te lijden , 
den duur der vennootschap op 20 jaren ge
steld heeft; 

dat de Rechtbank daarbij den leeftijd van 
Spaans buiten beschouwing kon laten, nu zij 
kennel ijk heeft aangenomen, dat ingevolge 
het vennootschapscontract de vennootschap niet 
door diens dood eindigde; 

dat de R echtbank Spaans in de aldus vast
gestelde bedrijfsschade, eveneens op grond 
van het vennootschapscontract, voor een zesde 
deel doet dragen, en derhalve niet meer aan 
hem toegekend wordt, dan waarop hij rech
tens aanspraak kan maken; 

0 . ten aanzien van het onderdeel b., 
dat dit feitelijken grondslag mist; 
dat toch de deskundigen in hun rapport, na 

de positie van Spaans in de vennootschap en 
de levensvatbaarheid van het vennootschaps
bedrijf breedvoerig te hebben nagegaan, vast
stellen, dat berekening van de bedrijfsschade 
op den grondslag van voortzetting van het 
bedrijf voordeeliger is, met andere woorden 
dat bij voortzetting van het bedrijf de schade 
geringer is, dan bij een berekening op den 
grondslag van niet-voortzetting; 

dat de deskundigen derhalve hebben onder
zocht, welke wijze van berekening rot het 
laagste schadecijfer zou leiden ; 

dat de Rechtbank door op het voetspoor van 
de deskundigen voor dit bijwnder geval de 
schade te bepalen op grondslag van de voort
zetting van het bedrijf, derhalve wel degelijk 
rekening heeft gehouden met de andere wijze 
van berekening, door de Gemeente voorge
slagen; 

0. dat het middel derhalve in geen zij ner 
beide onderdeel en tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 300 en 3 X 
f 25 R ed.). 

* * 
* 

De Adv.-Gen. Wijnveldt heeft in de beide 
cassatiezaken, deze onteigening betreffende. 
één conclusie genomen. Het oordeel over de 
cassatiemiddelen luidt als volgt: 

B ij de bespreking der middelen wil ik be
ginnen er op te wijzen, dat naar mijn oordeel 
de opmerkingen van A. Spaans in de midde
len en bij pleidooi betreffende de moeilijkhe
den ,vaarin hij komt te verkeeren en de ver
mindering van inkomen, welke tengevolge van 
deze ontei gening wellicht zijn deel zal zijn, 
mij niet geheel onjuist voorkomen. Zoo zij 
juist zijn, zijn zij echter niet een onmiddellijk 
gevolg van de onteigening, maar van den 
fe itelijken toestand, waarin hij als kooper der 
perceelen, op eigen naam, dus als e igenaar, en 
als deelgenoot van de firma Spaans en Zonen 
zich zelf gebracht heeft. De R echtbank mocht 
alleen met dien feitelijken toestand rekening 
houden en heeft zich daarvan dan ook blij 
kens haar vonnis vol komen rekenschap 
gegeven. Zij overweegt, dat de deskun
digen in het rapport er terecht van uitgaan , 
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dat de gedaagde, die de perceelen op zijn 
naam heeft aangekocht en aan wien zij zijn 
geleverd blijkens de e igendomstitels, alleen 
eigenaar van de perceelen is, waartoe niet af
doet dat de kosten van aankoop door den ge
daagde gedeeltelijk zijn genomen uit de kas 
van de vennootschap, waaruit ook verbouwings
kosten en onderhoudskosten, rente en aflossing 
van de daarop genomi:n hypotheken en andere 
1 asten worden betaald, zonder dat de gedaagde 
daarvoor in de boeken is gedebiteerd of hem 
rente in rekening wordt gebracht en de ven
nootschap ook geen huur betaalt; 

dat nu de gedaagde tengevolge der onteige
ning niet meer in de gelegenheid zal zijn om 
dé thans in het bedrijf van voormelde ven
nootschap gebruikte perceelen daartoe verder 
te bezigen, hij als eigenaar dier perceelen 
schade lijdt, welke hem moet worden vergoed 
en, naar de deskundigen met juistheid in hun 
rapport hebben aangenomén, is te stellen op 
het zesde gedeel te van de door de vennoot
schap te I ij den schade; 

dat aan de overige vennooten geen recht op 
schadevergoeding tengevolge der onteigening 
toekomt, nu de perceelen niet aan d'e vennoot
schap zijn verhuurd en ook niet blijkt van 
eenig zakelijk recht dier vennooten op de te 
onteigenen perceel en; dat de gedaagde eerst 
dan volkomen zal zijn schadeloos gesteld voor 
de door hen te lijden schade wann~er hij in 
de gelegenheid wordt gesteld het bedrijf met 
zijne vennooten elders voort te zetten voor wat 
zijn aandeel betreft. 

In dit uit het vonnis overgenomen gedeelte 
1 igt de grondslag voor de vaststelling der 
schadeloosstelling. 

Tegen de verdere uitwerking daarvan zijn 
de middelen gericht. 

H et eerste en tweede middel van A. Spaans 
hangen ten nauwste samen. Zooals ik die mid
del en lees, bevat het eerste de algemeene stel-
1 ing, dat A . Spaans als tegenwoordig eigenaar 
na de onteigening in staat moet zijn uit e igen 
middelen zich een volkomen gel ijk complex 
aan te schaffen, en werkt het tweede middel 
deze stelling in bijzonderheden uit, immers 
becijfert Spaans daarin het bedrag om het in 
het eerste middel gestelde doel te bereiken. 

Echter blijkt nergens uit het vonnis, dat A. 
Spaans dit thans door hem ingenomen stand
punt ook heeft ingenomen vóór het in cassatie 
te berde brengen. Hij heeft vroeger niet be
weerd , dat hij als eigenaar ook nog een bedrag 
moest ontvangen in verband met een nood
zakel ijken herbouw. Aangenomen, dat de 
Rechtbank hierop ambtshalve had moeten let
ten, zoo zullen deze middelen niet tot cassatie 
kunnen leiden, nu art. 48 Rv. daarin niet is 
aangehaald. Bovendien acht ik deze middelen 
ook feitelijk onjuist, omdat A. Spaans alleen 
schade lijdt, ten eerste als eigenaar, ten 
tweede a ls mede-firmant, en niet blijkt dat op 
hem a ls eigenaar de verplichting rust de ven
nootschap van gelijke perceelen te voorzien, 
als waarin tot heden het bedrijf der vennoot
schap wordt uitgeoefend. Was dit wel aan den 
dag gekomen, eerst dan zou voor hem een 
derde schadefactor in aanmerking komen, 
welke zou strekken hem door vergoeding in 
staat te stellen aan die verplichting te vol
doen. 

Voor het derde middel geldt voor een 
groot gedeel te, hetgeen ik opmerkte t . a. v. de 
eerste twee g ri even. 

De Rechtbank stelde vast, dat de winkel en 
werkplaatsen worden gebru ikt in het bedrijf 
van de firma A . Spaans en Zonen, waarvan 
A. Spaans en zijn vijf zoons de vennooten zijn 
ieder tot zijn gelijk aandeel gerech t igd in de 
winst en dragende in de verliezen. · 

In de 23ste en volgende overwegingen geeft 
het vonnis uitvoerig weer, welke schaden zul
len ontstaan door verplaatsing van het be
drijf. Het blijkt niet, dat voortzetting van het 
bedrijf na de onteigening onmogelijk wordt. 
Wellicht zal daartoe geld van anderen noodig 
zijn, doch ook dit blijkt niet. 

Ook dit middel, dat daarom m. i. niet tot 
cassatie · kan leiden, berust in wezen weer op 
de verhouding van vader Spaans tot de ven
nootschap, waarin hij deelneemt, een verhou
ding, welke hij zelf geschapen heeft om hem 
bewegende. redenen, en waarbij hij begrijpe
lijkerwijze niet rekening heeft gehouden met 
het feit van een mogelijke onteigening. Dit 
brengt dan mede, dat hij een andere, wellicht 
lagere vergoeding krijgt, dan bij van den hui
digen toestand afwijkende verhoudingen het 
geval zou zijn. Hij kan naar mijn meening niet 
vergoeding krijgen voor de schade welke zijn 
medevennooten kans loopen te lijden. 

Ook bij dit vierde middel meen ik zeer kort 
te kunnen zijn , daar het feitelijken grondslag 
mist. Gelet op de stukken, welke de Recht
bank blijkens hot vonnis als overgenomen en 
ingevoegd beschouwd, (zie overweging 27 uit 
het vonnis) geeft zij meer dan voldoende de 
gronden aan, waarom zij één man personeel 
meer onnoodig acht. 

Ik meen dus, dat de middelen van A. Spaans 
niet tot cassatie kunnen leiden. 

Tot hetzelfde oordeel kom ik wat aangaat 
de beide onderdeelen van het middel der ge
meente. Daarin klaagt de onteigenende partij 
erover, dat de Rechtbank bij het toekennen 
van schadevergoeding aan A. Spaans als 
mede-firmant der vennootschap niet rekening 
heeft gehouden met diens leeftijd, maar is 
uitgegaan van de veronderstelling, dat de 
schade moet worden vergoed voor zijn deel
neming in een vennootschap, welke nog twin
tig jaar zal bestaan, en ,lat, wanneer dit wel 
in aanmerking was genomen een lager schade
cijfer zou zijn vastgesteld, dan de Rechtbank 
deed, welke zich stelde op den grondslag, dat 
Spaans in de gelegenheid moest worden ge
bracht het bedrijf der vennootschap elders 
voort te zetten. 

Zeker kan aan eischer worden toegegeven, 
dat hij deze punten ook in de procedure heeft 
aangevoerd. De Rechtbank heeft echter het 
rapport van deskundigen volgend, de a nde re 
wijze van berekening juister geacht. Ook ik 
deel die meening. Al moge het waar zijn, dat 
de schade door onteigening te lijden ten nauw
ste kan samenhangen met den leeftijd van den 
onteigende, (b.v. arrest 16 April 1928 , W. 
11823; N. J . 1928, 1146) zoo blijkt niet, dat 
dit hier het geval is. A. Spaans, naar feitelijk 
vaststaat, heeft rechten als deelhebber voor 
1/6 in de vennootschap. De Rechtbank heeft 
die rechten geschat uitgaande van de schade, 
welke de vennootschap zou lijden. Dit zijn 
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niet rechten, daarvan blijkt ten minste niets, 
welke uitsluitend aan den persoon van A. 
Spaans of diens persoonlijke werkzaamheden 
verbonden zijn, zoodat er m. i. geen reden 
bestond schattingen te maken betreffende den 
levensduur van A. Spaans. 

Daarmede zou een zeer onzekere factor wor
den ingebracht. Eischeres legt m. i. te veel na
druk erop, dat vergoed moet worden de schade 
welke de onteigende zal lijden, daarbij uit
sluitend denkend aan diens persoon tijdens het 
leven. 

De Rechtbank heeft beredeneerd , dat Spaans 
recht heeft op 1/6 uit de winsten der venuoot
schap, den duur daarvan op 20 jaar bepaald 
en dus doende de schade vastgesteld. Dat 
recht voor 1/6 deel zou ook m. i. die waarde 
hebben bij diens voor-overlijden, nu niet blijkt, 
dat het uitsluitend gegrond was op Spaans per
soonlijke werkzaamheden. De leeftijd kan van 
belang zijn , zegt de H. R. dan ook terecht in 
gemeld arrest. Dit behoeft echter niet het 
geval te zijn. Ik meen dus dat het vonnis 
juist gewezen is en concludeer tot verwerping 
van de beroepen van ieder der partijen, tel
kens met veroordeeling van ieder in de helft 
der kosten van de . V. Nederlandsche Hy
potheekbank, welke zich gerefereerd heeft . 

(N. J . ) 

13 September 1935. KO I KLIJK BE
SLUIT. (Woningwet artt. 2 en 11.) 

In den termijn van 30 dagen, bedoeld in 
art. 11 3e lid, moet niet geacht worden te 
zijn inbegrepen de dag, waarop de kennis
gev ing is gedagteekend. 

Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
verleend aan een besluit tot vaststelling 
van een voorgevelrooilijn, nu de gemeente
lijke bebouwingsvoorschriften toelaten eene 
exploitatie van het terrein van appel lanten 
op de wijze, als in hun adres aan de Kroon 
is aangegeven, waardoor dit rendabel zal 
blijven. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

I. Frank en A. Hamel , beiden te Hilversum, 
tegen goedkeuring door Ged. Staten van 
Noord-Holland van rooilijnen in de gemeente 
Hilversum; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur gehoord, advies van 14 
Augustus 1935, n°. 351; 

Op de vooràracht van Onzen ~linister van 
Social e Zaken van 6 September 1935, 11°. 7439 
M/P.B.R. , Afd . Volksgezondheid; 

0. dat de raad der gemeente Hilversum bij 
bes luit van 2 October 1934 heeft vastgesteld 
eene verordening, waarbij als voorgevelrooi
lijn , gelijk bedoeld in art. 2, lid 2, der Wo
ningwet, voor de bebouwing van de in het be
slui t aangegeven perceelen, gelegen aan de op 
de bij het besluit behoorende teekeningen, ge
merkt XXXVII tot en met LX, aangegeven 
wegen of gedeelten van wegen, is vastgesteld 
de l ijn, zooals die met rood op die teeken ingen 
is p-etrokken; 

dat deze verordening bij besluit van Ged. 
Staten van Noord-Holland van 20 Februari 
1935, n°. 201, is goedgekeurd, met uitzonde-

ring van de op de teekeningen III en LVI 
aangegeven bijwndere voorgevelrooi lijnen; 

dat van dit besluit I. Frank en A. Hamel 
bij Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, 
dat zij gezamenlijk eigenaren zijn van het per
cee l kadastraal bekend gemeente Hilversum 
sectie En°. 11740 gelegen aan de Dennenlaan 
n°. 1, hoek Trompenbergerweg, groot 18 a en 
75 ca, met de daarop staande villa met afzon
derlijk gebouwtje; dat ten gevolge van de 
thans vastgestelde rooi lijn nog slechts 957 m2 
binnen deze lijn valt, waardoor dus ongeveer 
50 % van den eigendom aan het onbeperkt 
beschikkingsrecht der e igenaren is onttrokken; 
dat huns inziens bij de vaststelling van deze 
rooilijn de grenzen der behoorlijkheid zijn 
overschreden; dat, ten einde te voorkomen, dat 
het pand onbewoond zal geraken, zij zich ge
noodzaakt zien, het thans bestaande huis tot 
eene dubbele villa om te bouwen; dat het bo
vendien ter verkrijging van eene behoorlijke 
rendabiliteit noodzakelijk zal zijn, dat zij op 
het Zuid-Westelijk gedeelte van hun terrein 
een in die omgeving passende vrijstaande villa 
1 aten bouwen; dat door de nieuwe rooi! ijn 
hunne exploitatieplannen volkomen onmogelijk 
worden gemaakt; dat deze bouwplannen met 
inachtneming van de plaatselijke bebouwings
voorschriften alleen en uitsluitend te verwezen
lijken zijn bij handhaving van de oude rooi
lijn, terwijl de nieuwe rooilijn deze plannen 
ten eenenmale in duigen zou doen vallen; dat 
de te lijden schade zonder bezwaar kan worden 
voorkomen door althans aan de Zuid-West
grens van het perceel de oude rooilijn te hand
haven; dat er huns inziens geen enkele reden 
is om hun beschikkingsrecht op zulk eene in
grijpende wijze, als thans geschiedt, te beper
ken; dat dit zeker geldt ten aanzien van de 
afsnijding aan de Zuid-Westgrens van het per
ceel ; dat het perceel daar grenst aan een 
ruim plein, waardoor er geen sprake kan zijn 
van behoefte aan meHdere verruiming in ver
band met het karakter van tuinstad daar ter 
plaatse; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
de appellanten in hun beroep, dat ingevolge 
art. 11 , 3e lid , der Woningwet belanghebben
den binnen 30 dagen, te rekenen van de dag
teekening der kennisgeving van een besluit 
van Ged. Staten tot goedkeuring van een 
rooilijnbesluit, van dat goedkeuringsbesluit bij 
Ons voorziening kunnen vragen; 

dat in dezen termijn van 30 dagen niet moet 
geacht worden te zijn inbegrepen de dag, 
waarop de kennisgeving is gedagteekend; 

dat dus, nu in het onderhavige geval de ken
nisgeving is gedagteekend 6 Maart 1935 en 
het beroep is ingesteld op 5 April daaraan
volgend, de appellanten den bij art. 11, 3e lid, 
der Woningwet gegunden termijn van beroep 
hebben in acht genomen ; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat op 
grond van de overgelegde ambtsberichten moet 
worden aangenomen, dat het belang der volks
huisvesting ter plaatse niet toelaat, dat de 
thans voor het terrein der appellanten vastge
stelde rooilijn naar de wegzijde wordt ver
legd; 

dat blijkens diezelfde ambtsberichten deze 
rooilijn niet in den weg staat aan eene exploi
tatie van het genoemde terrein op de wijze, 
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als door de appell anten in hun tot Ons gericht 
adres is aangegeven; 

dat toch de gemeentelijke voorschriften, 
welke ten deze van toepassing zijn, vrijheid 
laten, de bestaa11de enkele villa tot eene dub
bele villa te verbouwen en een enkele villa 
op het nog open terrein te doen bouwen, ter
wijl burgemeester en wethouders zich bereid 
hebben vei·klaard, voor zooveel noodig onthef
fing van de bouwverordening te verleenen; 

dat onder die omstandigheden Ged. Staten 
terecht goedkeuring aan het raadsbesluit ten 
deze hebben verleend; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A.B.) 

13 September 1935. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 37; Onteige
nii ';, wet art. 9 2. ) 

De waardebepaling van gronden, betrok
ken in een onteigeningsprocedure, kan 
nadeelig worden beïnvloed door herziening 
van ec uitbreidingsplan, waarbij deze 
gronden als "bosch" zijn aangewezen, aan
gezien het dan niet is uitgesloten, dat de 
rechter de mogelijkheid, dat zij voor hui
zenbouw worden bestemd, niet meer zal 
aannemen, en art. 92 Onteigeningswet 
alleen van toepassing is bij onteigening in 
het belang der volkshuisvesting. Ten on
rechte hebben dus Ged . Staten aan het 
deel van het uitbreidingsplan, dat betrek
ki ng heeft op de gronden, begrepen in de 
onteigening ten behoeve van het "bosch
plan", goedkeuring verleend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Besch ikkende op de beroepen, ingesteld door 

J. Sibeijn, J. W. Sibeijn, L . Smeenk Gzn., B. 
C. Jongejans, D. Rolff, H . J. A. Hooning, 
A . A. van Haare, Weduwe L. J. Heijmeijer, 
G. F. K auffmann, N. Moleman Jr. c.s., De 
Buitendijksche Buitenveldersche Polder, W. 
Hoogenhout c.s., J. Rolvink, W. J. Eggink, 
J . Ditmarsch, A. H. Hooning c.s., C. B. 
Wanninkhof en J. M. Hagenaar, tegen goed
keuring van een uitbreidingsplan van Nieu
wer-Amstel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 21 
Augustus 1935, N°. 354; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 9 September 1935 , N°. 7693 
M/P.B.R., Afdeeling Volksgewndheid; 

0 . dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
hun besluit van 3 April 1935, N°. 227, hebben 
goedgekeurd het door den raad der gemeente 
Nieuwer-Amstel in zijne vergadering van 3 
Mei 1934 vastgestelde plan tot herziening van 
het uitbreidingsplan 1924 met bijbehoorende 
bebouwingsvoorschriften; 

dat Ged. Staten daarbij ten aanzien van bij 
hun college ingediende bezwaren hebben over
wogen, dat het, gezien het stadium, waarin de 
verwezenlijking van de plannen der gemeente 
Amsterdam tot aanleg van een bosch thans 
verkeert, alleszins rationeel en met de op dit 
punt bestaande wettelijke voorschriften in over-

eenstemming is te achten, dat in het voorlig
gende uitbreidingsplan de gronden, welke voor 
den boschaanleg bestemd zijn, als " bosch" 
worden aangeduid; dat eene zoodanige aan
duiding zelfs noodzakelijk is om het uitbrei
dingsplan in zoovene aan het voorschr ift, ver
vat in het eerste I id van art. 11 van het wo
ningbesluit, te doen beantwoorden, dat het een 
beeld geeft van de toekomstige ui tbreiding der 
gemeente; dat de door de reclamanten geop
perde mogelijkheid, dat de aanleg van het 
ontworpen bosch op de in het uitbreidingsplan 
begrepen terreinen wellicht niet of niet vol
ledig tot stand zal komen, onder de gegeven 
omstandigheden buiten beschouwing moet blij
ven, te meer, daar het hier slechts eene vage 
veronderstelling betreft, welke door niets 
wordt gestaafd en welke tegenover de zeer 
groote waarschijnlijkheid, dat het ontworpen 
boschplan, met de verwezenlijking waarvan 
reeds een aanvang is gemaakt, wel tot uit
voering zal komen, geen genoegzaam gewicht 
in de schaal legt; dat voor het in het onder
havige uitbreidingsplan aangeven van de be
stemming van "bosch" ten aanzien van de 
vorenbedoelde terreinen te meer reden bestaat, 
omdat de plannen der gemeente Amsterdam 
tot boschaanleg ook overigens een belangrijk 
element hebben gevormd bij de samenstelling 
van dit uitbreidingsplan en in het bijzonder 
den aard van de ontworpen bebouwing la ngs 
den rand van het door het toekomstige bosch 
in beslag te nemen gebied hebben bepaald; 
dat het aangeven van de bedoelde bestemming 
ook hierom van groot belang is te achten, om
dat de toekomstige eigenaar der gronden, in 
casu de gemeente Amsterdam, daardoor even
eens zal worden gebonden; dat de - zoo 1100-

dig door den rechter - te beantwoorden vraag, 
of de vergoeding door de gemeente Amsterdam 
te betalen voor de ten behoeve van het bosch
pl an te onteigenen gronden berekend moet 
worden naar den maatstaf voor cultuurgrond 
dan wel naar dien voor bouwterrein, afhan
kelijk is van eene andere vraag en wel deze, 
of de bedoelde terreinen, welke speciaal voor 
den boschaanleg zullen worden onteigend, met 
groote waarschijnlijkheid voor de exploitatie 
als bouwgrond in aanmerking zouden kunnen 
komen, indien ter plaatse geen bosch zou wor
den aangelegd ; dat echter, indien op de on
derwerpelijke terreinen geen bosch wu zijn 
geprojecteerd, daaraan in het uitbreidingsplan 
ook niet de bestemming van "bosch" wu zijn 
gegeven, zoodat de vermelding van deze be
stemm ing, welke bovendien eerst, nadat met 
de onteigening ten behoeve van den boschaan
leg een aanvang is gemaakt, in het uitbrei
dingsplan is aangegeven, bij de beantwoording 
van de vorenvermelde vragen uiteraard buiten 
beschouwing moet blijven; dat de belangheb
benden derhalve van de bedoelde aanduiding 
onder de gegeven omstandigheden ook geener
lei nadeel hebben te duchten; dat de door de 
reclamanten naar voren gebrachte bezwaren 
mitsdien aan hun college ongegrond voor
komen· 

dat v'an dit besluit J. Sibeijn, J. W. Sibeijn, 
L. Smeenk Czn., B. C. Jongejans, D. Rolff, 
H. J. A. Hooning, A. A. van Haare, Weduwe 
L. J. Heijmeijer, G. F. Kauffmann, N . Mole
man Jr. c.s., De Buitendijksche Buitenvelder-
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sche Polder, W. Hogenhout c.s., J. Rolvink, 
W. J. Eggink, J. Ditmarsch, A. H. Hooning 
c.s., C. B. Wanninkhof en J. M. Hagenaar hij 
Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat 
hunne terreinen, evenals die der andere eige
naren van de in het Noordelijke deel van den 
Buitendijkschen Buitenvelderschen Polder ge
legen gronden, ter onteigening zijn aangewe
zen ten name van de gemeente Amsterdam, 
om op die gronden een bosch te stichten; dat 
de onteigening geschiedt krachtens eene wet, 
en niet in het belang der volkshuisvesting; 
dat zij in de onteigeningsprocessen, welke de 
gemeente Amsterdam in 1933 heeft aanhangig 
gemaakt en waarin de door de Rechtbank be
noemde deskundigen nog geen rapport hebben 
uitgebracht, met de verdere gedaagden het 
standpunt innemen, dat hunne terreinen het 
karakter van bouwgrond hebben en als zoo
danig moeten worden beschouwd bij de vast
stelling van de schadevergoeding; dat de ge
meente Amsterdam dit standpunt bestrijdt; 
dat nu a l deze in het oordelijke deel van 
den genoemden polder gelegen, voor het bosch
plan van Amsterdam te onteigenen terreinen 
in het uitbreidingsplan van Nieuwer-Amstel 
van 3 Mei 1934 aangewezen zijn a ls bestemd 
voor: bosch; dat zij zich door deze aanwijzing 
bezwaard achten, aangezien zij vreezen, dat 
daardoor de waardebepaling in het aanhan
gige onteigenings-proces zeer tot hun nadeel 
zal worden beïnvloedt; dat de Rechtbank voor 
de waardebepaling rekening moet houden met 
den toestand naar het oogenbl ik van de ont
eigening (niet van den aanvang van het pro
ces, zooals Ged. Staten meenen); dat het werk, 
waarvoor onteigend wordt, daarbij buiten be
schouwing blijft; dat de omstandigheid, dat 
Amsterdam eene wet heeft verkregen om bouw
gronden te onteigenen, ten einde daarop een 
bosch te stichten, in het karakter dier gron
den, voor de bepaling der schadevergoeding, 
geen wijziging kan brengen; dat de zaak ech
ter anders wordt, indien de gemeente Nieu
wer-Amstel den gronden in een uitbreidings
plan de bestemming van bosch verleent; dat 
dit immers geschiedt in het belang der volks
huisvesting, dus - anders dan Ged. Staten 
zeggen - geheel los van de boschplannen van 
Amsterdam, waarvoor onteigend wordt ; dat 
de v,rees steil ig gewettigd is, dat de Recht
bank later zou oordeelen, dat zij met eene 
aldus vastgestelde bestemming wèl rekening 
moet houden, vooral nu de waarde vast te 
stellen is krachtens art. 40 - niet krachtens 
art. 92 der Onteigeningswet; dat dus de stel
ling, dat de terreinen het karakter van bouw
grond hebben, niet houdbaar is; dat in dit 
verband kan worden verwezen naar het vonnis 
der Rechtbank te Amsterdam dd. 2 Mei 1933 
in de onteigeningszaak tegen de Naamlooze 
Vennootschap Electrische Spoorweg-Maat
schappij; dat, waar dit gevaar bestaat, naar 
hunne bescheiden meening het uitbreid ings
plan niet ongewijzigd mag worden goedge
keurd; dat overigens ook niet noodzakelijk is, 
in het uitbreidingsplan de voor het " bosch" 
te onteigenen gronden op te nemen; dat, ook 
al geschiedt dit niet, toch met het Amster
damsche boschplan, waarvoor onteigend wordt, 
evengoed rekening kan worden gehouden bij 
de bepaling van den "aard van de ontworpen 

bebouwing langs den rand van het door het 
toekomstige bosch in beslag te nemen gebied"; 
weshalve zij verzoeken het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noord-Holland van 3 
April 1935 te vernietigen, en alsnog het be
sluit van den gemeenteraad van Nieuwer-Am
stel van 3 Mei 1934 tot definitieve vaststelling 
van het herziene uitbreidingsplan 1924 niet 
goed te keuren, c.q. dit plan in dier voege te 
wijzigen, dat ook de in het Noordelijke ge
deelte van den Buitendijkschen Buitenvelder
schen Polder gelegen gronden ter bebouwing 
worden aangewezen, subsidiair het herziene 
uitbreidingsplan 1924 goed te keuren, behalve 
voor wover dit betrekking heeft op het Noor
delijke gedeelte van den Buitendijkschen Bui
tenvelderschen Polder, nog meer subsidiair de 
beslissing aan te houden tot na afloop der 
onteigeningsprocessen betreffende het bosch
plan van Amsterdam; 

0. dat Wij iu tegenstelling met de Ged. Sta
ten van oordeel zijn, dat de waardebepaling 
van de aan de appellanten toebehoorende 
gronden in de tusschen hen en de gemeente 
Amsterdam aanhangige onteigeningsprocedure 
door de onderwerpelijke herziening van het 
uitbreidingsplan voor de gemeente Nieuwer
Amstel, waarbij deze gronden a ls "bosch" zijn 
aangewezen, nadeelig kan worden beïnvloed; 

dat het kwalijk aangaat, hangende eene ont
eigeningsprocedure, buiten noodzaak eene ad
ministratieve beslissing te nemen, welke van 
overwegenden invloed kan zijn op de in die 
procedure toe te kennen schadeloosstelling; 

dat immers, wanneer aan deze gronden in 
het uitbreidingsplan de bestemming tot "bosch" 
wordt gegeven, het geenszins is uitgesloten, 
dat de rechter ten aanzien van de bewuste 
gronden de mogelijkheid, dat zij voor huizen
bouw worden bestemd, niet meer zal aan
nemen; 

dat immers art. 92 der Onteigeningswet 
alleen van toepassing is bij onteigening in het 
belang der volkshuisvesting en de jurispru
dentie over de algemeene onte igening wel de
gelijk rekening pleegt te houden met de- be
stemming, welke een uitbreidingsplan aan 
gronden geeft; 

dat het allerminst onvermijdelijk gebleken 
is in het uitbreidingsplan van ieuwer-Amstel 
op te nemen de bewuste door de gemeente 
Amsterdam voor boschbouw bestemde gronden; 

dat om deze redenen de door Ged. Staten 
aan de herziening van het uitbreidingsplan 
verleende goedkeuring, voor zooveel de hier
bovenbedoelde gronden betreft, niet kan wor
den gehandhaafd; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaa11: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Ged. Staten van Noord
Holland, dit te vernietigen, voor zoover de 
daarbij aan het plan tot herziening van het 
uitbreidingsplan der gemeente Nieuwer-Amstel 
verleende goedkeuring de gronden betreft, 
welke begrepen zijn in de onte igening ten alge
meenen nutte ten behoeve van het Boschplan 
der gemeente Amsterdam. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A. B.) 
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14 September 1935. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art, 167 j 0

• art. 
151; Woningwet artt. 37, 38. ) 

Het inbrengen door een gemeentebestuur 
van bezwaren en het instellen van beroep, 

· als bedoeld in de artt. 37 en 38 der Wo
ningwet, zijn handelingen, welke gerekend 
moeten worden te behooren tot het bestuur 
van de huishouding der gemeente, die dus 
door den Raad moeten worden verricht. 

Nu de wijzigingen, welke de Raad bij de 
vaststelling van het uitbreidingsplan met 
bebouwingsvoorschriften in het ontwerp 
alsnog heeft aangebracht, van onderge
schikten aard zijn, vorderden de belangen 
der bij het plan betrokkenen redelijker-

. wijze niet, dat het gewijzigd plan, a lvorens 
door den Raad te worden vastgesteld, in 
ontwerp andermaal ter visie wordt gelegd. 

Al wordt appellant door het plan be
perkt in zijn vrijheid tot het veranderen 
of uitbreiden van zijn fabriek, zoo wordt 
door de bebouwingsverordening in zekere 
mate aan zijn· bezwaar tegem,oetgekomen 
door verbouwingen; waardoor de waarde 
der fabriek niet noemenswaard wordt ver
meerderd, in afwijking van de in het plan 
aangegeven bestemming wel toe te staan. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
.Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

J : P. Leeuwenburg te Baarn, E . M . Draskamp 
te Rijswijk (Z.H.) en burgemeester en wet
houders van 's-Gravenhage, tegen goedkeuring 
van een uitbreidingsplan voor een deel van 
Rijswijk ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Augustus 1935, N° . 346; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 3 September 1935 N°. 7438 
M/P.B .R., Afdeeling Volksgewndheid; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun besluit van 20 Februari 1935, G.S. N°. 
1-9/1 , goedkeuring hebben verleend aan het 
door den raad der gemeente Rijswijk bij zijn 
beslui t van 20/21 December 1933 vastgesteld 
uitbreidingsplan "Randpl an" c. a ., daarbij 
burgemeester en wethouders der gemeente 
's-Gravenhage in door hen tegen het plan in
gebrachte bezwaren niet ontvangende en de 
bezwaren, door de andere reclamanten inge
diend, ongegrond verklarende; 
. dat zij bij hun genoemd besluit met betrek

king tot de vraag, of en in hoeverre burge
meester en wethouders van 's-Gravenhage in 
hunne bezwaren kunnen worden ontvangen, 
o . a . hebben overwogen, dat burgemeester en 
wethouders van 's-Gravenhage in hunne be
zwaren niet-ontvankelijk zijn; dat toch krach
tens de artt. 167 en 212 der gemeentewet bur

gemeester en wethouders eener gemeente slechts 
bevoegd zijn ingevolge art. 37 der Woningwet 
tegen een ter inzage gelegd ontwerp-uitbre i
dingsplan voor eene naburige gemeente bij den 
raad dier gemeente en, na vaststelling van het 
plan door dien raad, tegen dat plan bij Ged. 
Staten bezwaren in te brengen, indien en voor 
wover de raad hunner gemeente hun die be
voegdheid heeft toegekend; dat evenwel een 
besluit van den gemeenteraad van 's-Graven
hage, waaraan burgemeester en wethouders 
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dier gemeente de bedoelde bevoegdheid, hetzij 
voor dit geval , hetzij meer in het algemeen, 
kunnen ontleenen, ontbreekt; dat de raad der 
gemeente 's-Gravenhage, nu hij geene bezwa-, 
ren tegen de :vaststell ing van het ter inzage 
gelegde ontwerp van het plan bij den raad 
der gemeente Rijswijk heeft ingebracht, inge
volge art. 37, derde lid, der Woningwet in dit 
geval het recht mist tegen de ·goedkeuring van 
'let plan bezwaren in te dienen of de daar
r,egen door burgemeester en wethouders inge
diende bezwaren alsnog te bekrachtigen; dat. 
hun college evenwe.' , gelet op de omstandig
heid, dat de door bu,gemeester en wethouders 
van 's-Gravenhage aar,ll'evoerde bezwaren nauw 
verband houden met het karakter en de be
teekenis van het 

0

plan in het algemeen, deze 
bezwaren niettemin hieronder ambtshalve on
der het oog wenscht te zien; 
. dat omtrent de door J . P . Leeuwenburg, te 

Baarn, bij hun college ingediende bezwaren 
in hun genoemd besluit o. m. wordt overwo
gen, dat bij het plan slechts ongeveer een 
vierde van ,den daarin begrepen grond van 
den reclamant voor straat is bestemd, hetgeen 
relatief en absoluut minder is dan bij het b\l
staande uitbreidingsplan ; dat de reclamant 
door de nieuwe voorgevelrooi lijn niet noode
loos in zijn eigendomsrecht wordt beperkt, aan
gezien naar het oordeel van hun college de bij 
het plan ontworpen verbreeding van den 
Delftweg noodig moet worden geacht; dat hun 
college met burgemeester en wethouders van 
meening is, dat door de voorgeschreven breed
ten der zijtuinen voor de open bebouwing B en 
C de mogelijkheid tot exploitatie der gronden 
van den reclamant geenszins zal worden be
moeilijkt; dat de opvatting van den recla
mant, dat de gemeenteraad niet bevoegd is 

, eenige wijziging, van hoe geringe beteekenis 
ook, in een ontwerp-plan van uitbreiding na 
de eerste ter inzage legging aan te brengen, 
zonder dat nogmaals een ter inzage legging 
overeenkomstig art. 37, tweede lid, der Wo
ningwet heeft plaats gevonden, door hun col
lege niet wordt gedeeld; dat tonh uit den aan
hef van art. 37, tweede lid, der Woningwet 
duidelijk blijkt, dat het plan, dat voor de eer
ste maal ter inzage gelegd wordt, niet meer is 
dan een m,<werp, ten aanzien waarvan de wet 
zelfs niet voorschrijft, dat het als wodanig 
door den gemeenteraad moet zijn behandeld 
en voorloopig vastgesteld, zoodat het, nu de 
wet te dezer zake geenerlei beperking inhoudt, 
onaannemelijk is, dat de gemeenteraad niet 
bevoegd zou zijn in een wodanig ontwerp, na
dat het ingevolge art. 37, tweede lid, der 
Woningwet ter inzage gelegen heeft en hem 
vervolgens door burgemeester en wethouders ter 
vaststelling is aangeboden, gelijk in e lk ander 
hem gedaan voorstel de door hem wcnschelijk 
geachte wijzig ingen zonder meer aan te bren
gen; dat bij des reclamants opvatting de tot
standkoming van een uitbreidingsplan zeer 
wu worden bemoeilijkt, of wel de ter inzage 
legging, bedoeld in art. 37, tweede lid, der 
Woningwet, haar doel zoude missen, in zoo
verre het den gemeenteraad daarbij practisch 
welhaast onmogelijk zou zijn, gegrond bevon
den, ten gevolge van eene zoodanige ter in
zage legging te zijner kennis gekomen, be
zwaren van belanghebbenden, door het aan-

22 
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brengen van een of meer ondergeschikte wijzi
gingen te ondervangen; dat des reclamants 
opvatting zich bovendien niet verdraagt met 
den eersten volzin van art. 37, derde lid, der 
Woningwet; dat er toch, indien het door den 
gemeenteraad vastgestelde plan in geen enkel 
opzicht wu kunnen verschillen van hetgeen 
tevoren in ontwerp ter inzage heeft gelegen, 
ten hoogste plaats zou kunnen zijn voor eene 
bekendmaking van het feit, dat en wanneer 
de gemeenteraad het plan heeft vastgesteld, 
doch de wettelijk voorgeschreven ter inzage 
legging van het vastgestelde plan zelf met de 
daarbij behoorende stukken zonder eenigen zin 
ware; dat echter deze wogenaamde tweede ter 
inzage legging van het plan, juist omdat dit 
van het vroeger ter inzage gelegd ontwerp 
verschillen kan, wel degelijk zin heeft en in 
het bijwnder dient om hen, die zich met be
zwaren tot den gemeenteraad hebben gewend, 
in staat te stellen na te gaan, of en in hoe
verre hunne bezwaren bij de vaststelling door 
den gemeenteraad zijn ondervangen, en of en 
in hoeverre er voor hen nog aanleiding is zich 
tot Ged. Staten en eventueel tot de Kl'Don te 
wenden; 

dat ten aanzien van de reclame van E. · M. 
Braskamp te Rijswijk, in het evenvermelde be
sluit van Ged. Staten o. a . wordt overwogen, 
dat hun college van oordeel is, dat het door 
de omlegging van de trambaan van het overige 
gebied afgesloten terrein als één geheel moet 
worden opgevat en terecht is bestemd voor 
open bebouwing; dat aan een uitbreidings
plan, hetwelk periodiek pleegt te worden her
zien, geen blijvende rechten kunnen worden 
ontleend; 

dat aan de door burgemeester en wethouders 
van 's-Gravenhage ingebrachte bezwaren in het 
besluit van Ged. Staten o. m. de volgende 
overwegingen zijn gewijd: dat de bezwaren, 
welke burgemeester en wethouders van 's-Gra
venhage tegen den aard der in het plan ont
worpen bebouwingssoorten hebben aangevoerd, 
blijkbaar berusten op de trouwens door de re
clamanten uitdrukkelijk uitgesproken veron
derstelling, dat de stedelijke bebouwing van 
het zoogenaamde Groot-Den Haag zich op den 
duur zal moeten uitstrekken tot over den zoo
genaamden weg beoosten Leiden, en wel met 
eene grootere dichtheid dan die van het onder
havige plan; dat deze veronderstelling hun 
college echter te onwaarschijnlijk voorkomt 
om als uitgangspunt en grondslag voor thans 
te nemen overheidsmaatregelen te kunnen die
nen; dat het zeer twijfelachtig is, of de ste
delijke bebouwing van Groot-Den Haag ooit 
zoover naar het Oosten zal opdringen, als bur
gemeester en wethouders van 's-Gravenhage 
verwachten; dat hun college daarom de nood
zakelijkheid van eene grootere dichtheid van 
bebouwing van het in dit plan begrepen ge
bied niet inziet; dat hun college van oordeel 
is, dat de weg naar Leiden van den Kleiweg 
moet uitgaan van een punt ten Oosten van den 
spoorweg, omdat daardoor eene tweede spoor
wegkruising onmiddellijk nabij de bestaande 
wordt vermeden; dat, wat het beloop van den 
verkeersweg betreft, die op de De Genestetlaan 
zou aansluiten, hun college het inzicht van 
burgemeester en wethouders van Rijswijk 
deelt; dat het in het bijwnder onjuist zou zijn 

tusschen dezen weg en het park " Te Nieuw
burg" eene huizenrij te projecteeren, waardoor 
het park van dien weg af aan het oog zou 
worden onttrokken; dat de door de rnclaman
ten voorgestelde avenue van het kruispunt der 
beide genoemde wegen naar den vijver achter 
.,te Werve" (de wogenaamde Put) uit stede
bouw kundig oogpunt misplaatst wu .zijn; dat 
hun college de noodzakelijkheid van eene di
recte verbinding tusschen de Hoornbrug en 
den weg beoosten Leiden niet kan inzien; dat 
het vraagstuk der overwegen over den Rijks
weg naar Rotterdam beheerscht moet worden 
door de overweging, dat het belang van het 
interlocale snelverkeer zwaarder weegt dan dat 
van de onderlinge verbinding tusschen de ter 
weerszijden van dezen weg gelegen woon
wijken; 

dat van dit besluit van Ged. Staten J . P. 
Leeuwenburg te Baarn, E. M. Braskamp te 
Rijswijk (Z .H.), en burgemeester en wethou
ders van 's0 Gravenhage bij Ons in beroep zijn 
gekomen; 

dat J. P. Leeuwenburg ·aanvoert, dat de 
raad de bebouwingsvoorschriften van het plan 
bij amendement gewijzigd heeft; dat zijns 
inziens de raad, indien deze zich met een 
onderdeel als het onderhavige niet kon ver
eenigen, het plan had moeten verwerpen, 
waarna een nieuw ontwerp had kunnen wor
den ingediend, rekening houdende met de wen
schen van den raad; dat belanghebbenden 
ingevolge art. 37 der Woningwet in de vol
komen gelegenheid worden gesteld om hunne 
bezwaren bij den gemeenteraad in te dienen; 
dat dit recht van belanghebbenden door eene 
incidenteele wijziging van het voorontwerp 
door den gemeenteraad illusoir wordt ge
maakt; dat hierdoor de gemeenteraad van 
Rijswijk de Woningwet geschonden, althans 
verkeerd toegepast heeft; dat in het uitbrei• 
dingsplan langs de aan den Delftweg gelegen 
trambaan een parallelweg geprojecteerd is; 
dat de Delftweg een secundaiTe weg is; dat 
zijne tegenwoordige breedte meer dan voldoen
de is voor het zich daarover voortbewegende 
verkeer en de nieuw geprojecteerde verkeers
wegen in het plan eene verhooging van het 
verkeer op den Delftweg voor de naaste en de 
verre toekomst hoogst onwaarschijnlijk maken; 
dat een voetpad naast de trambaan in plaats, 
van dien parallelweg dan ook als meer dan 
voldoende ter plaatse, ter vermijding van ge
varen aan de trambaan verbonden, mag wor
den geacht, waar nog bijkomt, dat de moge
lijkheid niet is uitgesloten, dat die trambaan 
óf verlegd wordt óf geheel komt te vervallen, 
door nieuwe eischen, door het verkeer te stel
len; dat hij bovendien door dezen parallelweg 
noodeloos in zijn eigendomsrecht wordt be
knot; dat de afstanden, in acht te nemen op 
de open bebouwing, zooals deze uiteindelijk 
door den raad van Rijswijk zijn vastgesteld, te 
groot en oneconomisch zijn en de exploitatie 
onmogelijk maken, althans deze ten zeerste 
bemoeilijken; dat de verwachting "·' h, <se
meentebestuur van Rijswijk is eene relatief 
belangrijke toeneming van de bevolking en 
eene exploitatie van de daarvoor in aanmer
king komende gronden, in dit uitbreidings
plan liggende; dat door de afstanden tusschen 
de woningen bij open bebouwing te bepalen, 
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als is geschied, geen rekening is gehouden 
met de verarming van de bevolking en de 
mindere e ischen, die als noodzakelijk gevolg 
daarvan aan de woningen zullen moeten wor
den gesteld; dat immers eene bebouwing met 
de bedoelde afstanden de daarop te stichten 
huizen duurder maakt dan de huidige econo
mische omstandigheden gedoogen en te duur 
voor de bevolkingsgroep, die hare woonplaats 
in het betreffende deel van Rijswijk zal ves
tigen ; dat zijns inziens het p lan niet behoort 
te worden goedgekeurd; 

dat E. M . Braskamp aanvoert, dat hij in 
1928 zijne fabriek heeft gekocht voor f 30,000 
en er bovendien f 5000 aan ten koste heeft ge
legd, om de fabriek naar haar behoefte in te 
richten, zonder te weten, dat volgens het toen 
geldende uitbreidingsplan verdere uitbreiding 
niet zou worden toegestaan; dat er voor hem 
geenerl ei aanwijzing was te veronderstellen, 
dat zijn terrein eene andere bestemming had 
dan industrieterrein; dat volgens het nieuwe 
uitbreidingsplan en bebouwingsvoorschriften 
het uitbreiden, of met ingrijpende verandering 
gepaard gaande moderniseering, niet zal wor
den toegestaan en de indüstrieën, waaraan op 
den duur behoefte is, plaats moeten maken 
voor villa-bebouwing, waaraan aldaar zijns in
ziens nooit eenige behoefte zal komen; dat 
alsnog het in 1928 geldende uitbreidingsplan, 
woals hem nadien bleek, zijn terrein voor ge
sloten bebouwing bestemde en hij door de 
gunstige ligging ten opzichte van de toen ont
worpen verbreede Iepenburglaan rede lijk mocht 
veronderstell en, dat bij eventueele, om welke 
redenen clan ooli, gedwongen opheffing van 
zijne fabriek hij voor al te groote schade ge
vrijwaard wu worden, door de waarde als 
bouwterre in; dat thans bij de aan zijn terrein 
gegeven be temming van "open" bebouwing 
in blokken van 2 woningen met tusschenruim
ten van 6 m de waarde van zijn terrein tot een 
minimum wordt gereduóeerd en de te lijden 
schade groot wordt; dat bovendien door de 
omlegging van de trambaan een bouwblok is 
ontstaan, waarin zijn terrein wodanig is ge
legen, dat eventueele exploitatie als bouw
grond in "open" bebouwing van zijn terrein 
alleen, practisch onmogelijk is; dat hij zich 
afvraagt, of de gemeente Rijswijk op het 
nieuwe uitbreidingsplan niet is vooruit geloo
pen, door vergunning te geven tot het omleg
gen van de trambaan in een beloop, afwijkend 
van het toen geldende stratenpla n, zonder dat 
hij op wettelijke gronden daa rtegen bezwaren 
heeft kunnen aanvoeren ; · 

dat burgemeester en wethouders van 's-Gra
venhage in hoofdzaak aanvoeren, dat Ged. 
Staten huns inziens ten onrechte hun college 
niet-ontvankelijk in zijn bezwaar heeft geacht; 
dat art. 212 der gemeentewet in casu niet van 
toepassing is, zelfs al neemt men aa n, dat dit 
artikel het oog heeft op handelingen, die een 
uitvloe ise l zijn, n iet alleen van de gemeente
lijke autonomie, doch ook van het zelfbestuur; 
dat toch art. 212, 3e lid der gemeentewet 
spreekt van een recht van beroep tegen admi
nistratieve bes] issi ngen en van een recht van 
reclame tegen handelingen der admin istratie; 
dat het indienén van een bezwaarschrift in 
zake een uitbreidingsplan bij den raad van 
Rijswijk en bij het college van Ged. Staten 

onder geen van deze beide rubrieken is te 
brengen; dat het geen nader betoog behoeft. 
dat het indienen van een bezwaarschrift bij 
den raad tegen een ter visie liggend ontwerp: 
uitbreidingsplan niet valt onder het begrip 
beroep; dat ditzelfde geldt ten aanzien ván 
het inbrengen van bezwaren bij Ged. Staten 
tegen een door den raad vastgesteld plan; dat 
men immers bij een beroep heeft te denken 
aan een genomen besluit van de administratie, 
dat volledige rechtskracht verkrijgt, indien 
geen beroep tegen dit besluit wordt ingesteld ; 
dat nu nog de vraag zou kunnen worden ge
sttild , of het inbrengen van bezwaren bij den 
raad van Rijswijk en bij Ged. Staten, onder 
het begrip "reclame tegen eene handeling der 
administratie" wu moeten worden gerang
schikt; dat deze opvatting evenwel geen steun 
vindt in de geschiedenis der totstandkoming 
van art. 212 der gemeentewet, noch in de alge
meen omtrent het begrip "reclame" bestaande 
opvatting; dat de begrippen beroep en recla
me vrijwel als synoniem zijn te beschouwen; 
dat, indien men aan het woord " reclame" eene 
afwnderlijke beteekenis hecht, deze beteekenis 
is di e van het indi enen van bezwaarschriften 
in belastingzaken; dat, nu art. 212 der ge
meentewet hier niet van toepassing is, art. 151 
dier wet, bevattende de algemeene regeling 
omtrent zelfbestuur, moet gelden; dat overi
gens ook het systeem van de Woningwet in 
deze richting wijst, daar op de enkele plaat
sen, waar deze wet spreekt over het "gemeen
tebestuur" ronder twijfel is bedoeld het college 
van burgemeester en wethouders (de artt. 18, 
19, 70 en 71) en er derhalve geen reden is 
om aan te nemen, dat a lleen in art. 37, lid 6, 
de gemeenteraad wu zijn bedoeld; dat der
halve van eene toepassing van art. 212, derde 
lid, der gemeentewet eerst sprake kan zijn, 
wanneer beroep wordt ingesteld tegen het 
goedkeuringsbesluit van Geel. Staten; dat bur0 

gemeester en wethouders - voor zoover noo
dig - ingevol ge het bepaalde in art. 212, 30 
lid, der gemeentewet aan den raad machtiging 
tot het instellen van beroep hebben gevraagd, 
welke machtiging hun is verleend bij besluit 
van 25 Maart 1935; dat dit besluit aan Ged. 
Staten ter goedkeuring is ingezonden; dat zij, 
ook wat de hoofdzaak in deze aangelegenheid 
betreft, overwegend bezwaar hebben tegen de 
bewijsvoering van Ged. Staten; dat de ont
wikkeling van de residentie een geheel ander 
heel cl geeft dan die de r beide zustersteden; 
dat zij het niet verantwoord achten, om thans 
de ontwikkeling van de stedelijke gebieden 
van 's-Gravenhage, Voorburg en Rijswijk in 
Zuid-Oostelijke richting bij den weg ten Oosten 
van Leiden af te sn ijden; 

0. ten aanzien van het beroep van het ge
meentebestuur van 's-Gravenhage, dat bij art. 
167 der gemeentewet is bepaald, dat aan den 
raad, met betrekking tot de regeling en het 
bestuur van de huishouding der gemeente, alle 
bevoegdheid behoort, die niet bij deze of eenige 
andere wet aan den burgemeester, of aan bur
gemeester en wethouders is opgedragen; 

dat het inbrengen door een gemeentebestuur 
van bezwaren en het instellen van beroep, als 
bedoeld in de artt. 37 en 38 der Woningwet, 
handelingen zijn, welke gerekend moeten wor
den te behooren tot het bestuur van de hu.is-
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houding der gemeente; 
dat toch bezwaarlij k kan gezegd worden, 

dat in zoodanig geval - in den zin van art. 
151 der gemeentewet - de wet de medewer
king van het gemeentebestuur wude vorderen 
e~ diensvolgens van zelfbestuur sprake wude 
ZIJO ; 

<;lat weliswaar het laatstgenoemde artikel 
nie.t pient te worden verstaan a ldus, dat, waar 
de wet niet eene verplichting aan het gemeen
tebestuur oplegt, doch eene bevoegdheid aan 
dat bestuur toekent, zijn taak te dien opzichte 
uunmer tot het zelfbestuur wu mogen \VOrden 
ge_rekend, doch dat de strekking van het 6e 
lid van art. 37 der ·Woningwet, waaraan de 
gemeentebesturen hunne bevoegdheid ten deze 
ontleenen, womede de geschiedenis van de 
totstandkoming van deze wetsbepaling, grond 
bieden aan de opvatting, dat hier beoogd is 
eene vrije autonome bevoegdheid te verleenen, 
in wezen overeenkomende met die, welke aan 
belanghebbenden is toegekend; 

dat niet is aan te nemen, dat het de bedoe-
1 ing zou zijn geweest, op dit beroepsrecht van 
het gemeentebestuur .van toepassing te doen 
zijn art. 156 der gemeentewet, krachtens het
welk bij niet behoorlijke uitvoering Onze Com
missaris in de provincie daarin kan voorzien; 

dat derhalve, nu die bevoegdheid, krachtens 
de evenvermelde bepaling van art. 37, 6e lid, 
aan de besturen van naburi.ge gemeenten toe
komende, niet bij eenige wet aan den burge
meester of aan burgemeester en wethouders is 
opgedragen, zij moet worden uitgeoefend door 
den raad; 

dat hieruit volgt, dat burgemeester en wet
houders der gemeente 's-Gravenhage niet uit 
eigen hoofde tot het instellen van beroep ten 
deze bevoegd zijn; 

dat evenmin de raad der gemeente 's-Gra
venhage tot het instellen van dit beroep ge
rechtigd is, vermits deze gemeenteraad bij den 
raad der gemeente Rijswijk tegen de wijziging 
van het uitbreidingsplan geen bezwaren heeft 
ingebracht en dus niet behoort tot degenen, 
aan wie bij art. 38 der Woningwet beroep op 
Ons is toegekend; 

dat dus het gemeentebestuur van 's-Graven
hage niet in zijn beroep kan worden ontvan
gen; 

0. ten aanzien van het beroep van J. P . 
Leeuwenburg, dat blijkens de overgelegde 
ambtsberichten de wijzigingen, welke de raad 
der gemeente Rijswijk bij de vaststelling van 
het onderhavige uitbreidingsplan met bebou
wingsvoorschriften in het ontwerp alsnog hee ft 
aangebracht, van ondergeschikten aard zijn, 
zoodat de belangen der bij het plan betrok
kenen redelijkerwijze niet vorderden, dat het 
gewij zigde plan, alvorens door den raad te 
worden vastgesteld, in ontwerp andermaal ter 
v isie werd gelegd; 

dat dus Ged. Staten terecht in de desbetref
fende gr ief van dezen appellant geen aanlei
ding hebben gevonden, hunne goedkeuring aan 
het uitbre idingsplan met bebouwingsvoorschrif
ten te onthouden; 

dat wiîders, met betrekking tot zijn bezwaar 
inzake den geprojecteerden parallelweg, op 
grond van de overgelegde ambtsberichten moet 
worden a,mgenomen, dat de toestand ter 
plaatse ~t aanleggen van een parallelweg 

noodig maakt en dat niet met een voetpad wu 
kunnen worden volstaan; 

dat voorts bl ijkens de genoemde ambtsbe
richten de voor het terrein van dezen appel
lant voorgeschreven open bebouwing volkomen 
rationeel te dier plaatse moet worden geacht; 

dat ook overigens niet kan gezegd worden, 
dat deze appellant door het onderwe.rpelijke 
plan wordt benadeeld; 

0. ten aanzien van het beroep van E. M. 
Braskamp, dat blijkens de evenvei-melde 
ambtsberichten de be~temming tot open bebou
wing, als in het onderhavige plan aangegeven, 
voor het te rrein van dezen appellant en de 
naaste omgeving daarvan uit stedebouwkundig 
oogpunt alleszins verantwoord is te achten; 

dat weliswaar de appellant door dit p lan -
gelijk ook reeds door het bestaande uitbrei
dingsplan - beperkt wordt in zijne vrijheid 
tot het veranderen of uitbreiden van zijne. 
fabriek, doch dat zijn belang ten deze moet 
wijken voor dat der volkshuisvesting, terwijl 
de bij het plan behoorende bebouwingsveror
dening in art. 16, le lid, in zekere mate aan 
zijn bezwaar tegemoet komt door verbouwin
gen, waardoor de waarde der fabriek niet 
noemenswaard wordt vermeerderd, in afwij 
king van de in het plan aangegeven bestem
ming wèl toe te staan; 

dat derhalve ook de bezwaren van dezen 
appellant niet steekhoudend zijn te achten; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. het gemeentebestuur van 's-Gravenhage 
niet-ontvankelijk te verklaren. in zijn beroep; 

2°. de beide andere beroepen ongegrond te 
verklaren. 

Onze Mini ter van Sociale Zaken is belast 
enz. (A. B.) 

14 September 1935. KON! KLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 242.) 

Ged. Staten hebben ten onrechte als 
eisch voor goedkeuring der gemeentebe
grooting gesteld, dat een verlichtingsbe
lasting (art. 280) wu worden ingevoerd, 
daar onder de tegenwoordige tijdsomstan
digheden van de e igenaren zeer bezwaar
lijk een bijwndere bijdrage in de uitgaven 
der gemeente kan worden gevergd en ook 
uit algemeen economisch oogpunt invoe
ring van dezen nieuwen vasten last on
raadzaam moet worden geoordeeld. Ge
grond worden echter geacht de eischén 
van Geel. Staten, dat een voorgenomen 
verlaging van het waterleidingtarief niet 
zal worden doorgezet, dat de belooningen 
van de leden van het bestuur der instelling 
voor armen- en werkloozenwrg zullen ver
vallen en de toelage van den administra
teur van den d ienst voor maatschappel ij ke 
aangelegenheden, welke functie a ls neven
betrekking wordt waargenomen, zal wor
den verlaagd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

deu raad der gemeente Krimpen aan den 
IJssel, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Zuid-Holland van 17/19 October 1934, G.S. n°. 
18/1, 3e afd., waarbij goedkeuring is ontbou-
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den aan de begrooting dier gemeente voor het 
dienstjaar 1934; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
23 Januari 1935, n°. 53 en 7 Augustus 1935, 
n°. 53/86; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 30 Augustus 1935, 
n°. 20837, afd. B.B.; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holl and bij 
hun evenvermeld besluit aan de begrooting 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel voor 
het dienstjaaar 1934, woals deze door den ge
meenteraad was vastgesteld bij besluit van 22 
December 1933 en gewijzigd bij besluiten van 
30 Januari , 24 Mei, 6 Juli , 24 Augustus en 
4 October 1934, hunne goedkeuring hebben 
onthouden, uit overweging, dat deze gemeente 
n iet in staat is hare gewone uitgaven voor het 
dienstjaar 1934 ten volle met de e igen inkom
s~n te dekken; dat door hun college het ge
meentebestuur is uitgenoodigd verschi ll ende 
maatregelen te nemen om tot vermindering 
van het nadeelig verschil tusschen de te doene 
uitgaven en de beschikbare middelen te ge
raken; dat het gemeentebestuur hieraan niet 
in voldoende mate heeft gevolg gegeven; dat 
met name, laatstelijk bij raadsbesluit van 4 
October 1934, werd besloten geen gevolg te 
geven aan de uitnoodiging om over te gaan 
tot invoering van eene belasting, als bedoeld 
in art. 280 der gemeentewet, tot intrekking 
van 's raads besluit om de tarieven van het 
waterleidingbedrijf te verlagen, tot intrekking 
van de belooningen van de leden van het be
stuur der gemeentelijke instelling voor armen
en werkloozenzorg en tot verlaging van de 
toelage, toegekend aan den administrateur van 
den gemeentelijken dienst voor maatschappe
lijke aangelegenheden; dat dientengevolge de 
voormelde begrooting niet voldoet aan de 
e ischen, die daaraan in de gegeven omstandig
hed(lri moeten worden gesteld ; dat deze be
grooting derhalve niet voor goedkeuring vat-
baar is ; .. .. . 

dat van deze be li ssing de raad van Krim
pen aan den IJssel bij Ons in beroep is geko
men, aanvoerende, dat de motiveering van het 
bestreden besluit onjuist wordt geacht om de 
volgende redenen: le. dat reeds woveel mo
gelijk aan de verlangens van Ged. Staten ten 
aanzien van de begrooting 1934 is voldaan; 
2e. dat, wat betreft het invoeren eener ver-
1 ichtingsbelasting (art. 280 der gemeentewet) 
het gemeentebestuur reeds zoover is tegemoet
gekomen, dat de straatver1ichting gedoofd zou 
blijven gedurende de drie zomermaanden Juni , 
Juli en Augustus ; dat in de overige maanden 
gedoofd zou worden gedurende de periode van 
lichte maan bij avond, na tien uur 's namid
dags, terwijl de straatverlichting pas ontstoken 
zou worden e!)n half uur na wnsondergang; 
dat de raad meent hiermede reeds voldoende 
bezuiniging te hebben verkregen op de aan
ivezige 229 lichtpunten, te meer, waar de licht
sterkte reeds tot een minimum was terugge
bracht, waardoor het element .,gerief" uit de 
openbare straatverlichting geheel is wegge
nomen en al leen nog overbleef het element 
"politie-maatregel"; dat hij, hoewel ten volle 
overtuigd van de .zeer groote gevaren aan het 
dooven der straatverlichting verbonden, heeft 

gemeend eerder tot het niet doen branden der 
straatverlichting te moeten overgaan dan tot 
het invoeren eener verlichtingsbelasting, om
dat de ingezetenen, die bui tengewoon zwaar 
door de crisis zijn getroffen, niet in staat zijn 
nog meer belasting daarvoor op te brengen; 
dat ter illustratie van de te Krimpen aan den 
IJssel heerschende crisis kan worden medege
deeld, dat van de 1215 bewoonde panden in 
deze gemeente slechts 561 personen (kostgan
gers medegerekend) zijn aangeslagen in de 
Rijksinkomstenbelasting 1933/34 (1934/35 is 
nog niet geheel bekend) volgens onderstaand 
schema: 
183 aangesl. met een ink. ben. f 1000; -
300 id. id. van f 1001 f 2000; , ·" 
45 id. id. id. f 2001 f 3000; 
19 id. id. iè. f 3001 f 4000; 
4 id. id. id. f 4001 f 5000; 
10 id. id. id. f 5001 en hooger; 

dat de gemeente Krimpen aan den I.Tssel 
gezamenlijk met de gemeente Capelle aan den 
IJssel een distributiebedrijf exploiteert voor 
de stroomlevering, waarvoor de stroom wordt 
ingekocht van het gemeentelijk electrisch be
drijf te Dordrecht, uit welk distributiebedrijf 
de laatste jaren een niet geringe winst is ont
vangen, te weten, elke der· beide gemeenten 
over 1931 f 10,000, over 1932 elke f 11.5 00, 
over 1933 elke f 10.500, naar de raming over 
1934 f 10,000; dat zulks dus ook wordt opge
bracht door de ingezetenen en alwo eene ver
lichtingsbelasting ex art. 280 der gemeentewet 
in dubbele mate zou gaan werken voor de toch 
reeds wo zwaar belaste ingezetenen; 3° . dat 
de raad in dezen malaisetijd steeds de meening 
heeft gehuldigd de vaste lasten, waar moge
lijk, te doen verlichten, waarom besloten werd 
het waterleidingtarief van 10 % grondslag 
huurwaarde Personeele Belasting terug te 
breng~n op 9 % ; dat zulks practisch echter 
geen resultaat heeft opgeleverd, omdat de 
andere betrokken gemeenten. Krimpen aan· de 
Lek, Lekkerkerk en Ouderkerk aan den IJssel 
dit tarief weder op 10 % gebracht hebben en 
krachtens de gemeenschappelijke regeling de 
vierde gemeente zich a lsdan heeft te onder
werpen; dat Ged. Staten in de gegeven om
standigheden ten onrechte verlangen, dat hij 
op zijn eenmaal genomen besluit terugkomt; 
dat de appell ant bovendien de meening blijft 
toegedaan, dat met versobering van den le
vensstandaard ook de vaste lasten verlaagd 
dienen te worden, op welke ten gevolge ·van 
het monopolistische karakter van het water
le idingbedrij f door den verbruiker niet bezui
nigd kan worden; 4°. dat de raad wernicht 
gehandh aafd te zien a. de belooning van f 15 
per jaar aan elk der leden van het bestuur 
der gemeentelijke instelling voor armen- en 
werkloozenzorg, b. handhaven van den toeslag 
ad f 50 per maand aan den administrateur van 
den gemeentelijken dienst voor maatschappe
lijke aangelegenheden; dat, wat het genoemde 
sub a en b betreft, Ged. Staten niet hebben 
kunnen aantoonen, dat de daarvoor uitgêtiok
ken bedragen niet evenredig wuden zijn met 
de werkzaamheden aan die functies verbon
den; dat de leden van het genoemde bestuur 
veel werk doen buiten het bijwonen der ver
gaderingen, h etgeen daaruit blijkt, dat in de 
gemeente Krimpen aan den IJssel geen per: 
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sonen als bezoldigd armbezoeker bestaan en de 
leden alwo de tot hun wijk behoorende onder
steunden enz. enz. zelf moeten bezoeken; dat 
om deze 1·eden indertijd wijziging is gebracht 
in het toekennen van presentiegeld en dit 
tevens eene bezuiniging is, nu het aantal ver
gaderingen is uitgebreid, wat met het vol
gende voorbeeld kan worden aangeduid: dat 
in den tegenwoordigen t ijd als regel 25 keeren 
per jaar wordt vergaderd en bij toekenning 
van f 2 presentiegeld per lid f 50 per jaar zou 
betaald worden; dat nu f 15 als wedde wordt 
toegekend en f 1 preseptiegel d, wat practisch 
neerkomt op eene bezoldiging van f 15 plus 
f 25 = f 40, dus eene bezuiniging van 20 % ; 
5e. dat naar 's Raads meening ook de toeslag 
van f 50 voor den administrateur van den ge
meentelijken dienst voor maatschappelijke aan
gelegenheden gehandhaafd dient te blijven, 
aangezien deze is gegrond öp de verantwoor
delijkheid van dezen functionaris, a lsmede op 
diens vele werk, waarvoor immer mede de 
avonduren worden gebezigd; dat, wat het 
financieele gedeelte betreft, kan worden ver
wezen naar Hoofdstuk IX, § 2, der begroo
ting; weshalve de raad heeft verzocht met ver
nietiging van het bestreden besluit aan de be
doelde begrooting alsnog goedkeuring te ver
leenen; 

0 . ten aanzien van de invoering van eene 
belasting, als bedoeld in art. 280 der gemeen
tewet, dat het, niettegenstaande de noodzake
lijkheid tot het opvoeren van de inkomsten 
van de gemeente onverantwoord moet worden 
geacht, thans over te gaan tot het heffen van 
de huis- en grondeigenaars in de gemeente van 
eene belasting ter tegemoetkoming in de kos
ten, welke de gemeente voor straatverlichting 
maakt· 

dat ~nder de tegenwoordige tijdsomstandig
h eden van de bedoelde eigenaars zeer bezwaar-
1 ijk eene bijzondere bijdrage in de uitgaven 
der gemeente kan worden gevergd en ook uit 
algemeen economisch oogpunt bezien invoering 
van dezen nieuwen vasten last onraadzaam 
moet worden geoord_eeld ; 

dat dus in deze grief van Ged. Staten tegen 
de begrooting van K rimpen aan den IJssel 
door Ons niet wordt gedeeld; 

dat echter de overige bezwaren, welke Ged. 
Staten aanle iding hebben gegeven, hunne 
goedkeuring aan de begrooting te onthouden, 
steekhoudend zijn te achten ; 

dat toch verlaging van het waterleid ingtarief 
reeds hierom niet mogelijk is, omdat, zooals 
de raad zei f stelt, de andere bij de gemeen
sch appel ijke regeling te dezer zake betrokken 
gemeenten zich daartegen hebben verklaa rd ; 
dat ook overigens met het oog op den finan
cieelen toestand der gemeente zoodanige ver
laging niet geoorloofd is; 

dat voorts een presentiegeld voor de leden 
van het bestuur der gemeentelijke instelling 
voor armen- en werkloozenzorg van f 1 per 
vergadering Ons met Ged. Staten in de ge
geven omstandigheden voldoende voorkom t; 

dat eindelijk met Ged. Staten moet worden 
aangenomen, dat de belooning van den admi
nistrateur van den gemeentelijken dienst 
voor maatschappelijke aangelegenheden, welke 
functie door den gemeente-ontvanger, a ls ne
venbetrekking wordt waargenomen , voor ver-

mindering vatbaar is, aangezien deze beloo
ning èn op zichzelf èn in verband met het 
totale inkomen, dat de belanghebbende uit de 
gemeentekas geniet, te hoog moet worden 
geacht; 

dat derhalve Ged. Staten terecht hunne 
goedkeuring aan de begrooting hebben ont
houden, zij het, dat hunne hierboven in de 
eerste plaats genoemde be<lenking ongegrond 
moet worden geoordeeld ; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Ged. Staten te 
handhaven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B.) 

14 September 1935. KON! KLIJK BE
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 12.) 

' u op grond van de stukken moet wor
den aangenomen, dat appell ant met zijn 
verzoek bedoeld heeft vrijstell ing van den 
dienstplicht te bekomen wegens aanwezig
heid van een bijzonder geval , kan dit niet 
worden afgewezen op grond van de over
weging, dat zich ten opzich te van appel
lant een geval van persoonlijke onmisbaar
heid niet voordoet. In casu wordt een 
,,bij zonder geval" aanwezig geacht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

C. R eijnders te Kampen, dienstplichtige der 
lichting 1932 uit Amsterd m, tegen de beslis
sing van Onzen Minister van Defensie van 14 
Mei 1935, Vlle Afd., n°. 342 V, waarbij hem 
vrijstelling van den dienstplicht wegens per
soonl ij ke onmisbaarheid is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 21 
Augustus 1935, n°. 347; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 30 Augustus 1935, Vlle Afd., 
n° 508 V · 

Ó. dat o 'nze Minister bij zijne beslissing heeft 
overwogen, dat ingevolge art. 15 der Dienst
plichtwet vrijstelling van den dienstplicht we
gens persoonlijke onmisbaarheid wordt ver
leend aan hem, door wiens verblijf in werke
lijken dienst voor eerste oefening onoverkome
lijke bezwaren zouden ontstaan voor de in
standhouding der middelen van bestaan van 
personen, als in art. 14, tweede I id, dezer wet 
bedoeld ; dat onder die personen ui tsluitend 
worden begrepen: a. de echtge noote van de n 
ingeschrevene; b. zijne bloed- en aanverwan
ten in de rechte linie; c. zijne andere bloed
en aanverwanten in den tweeden graad; d. 
zijne pleegouders; e. degenen, in wier onder
houd de ingeschrevene ingevolge rechterlijk 
vonnis moet voorzien; da.t hij , daar zulk een 
geval zich ten aanzien van C. Reijnders blijk
baar niet voordoet, de door dezen of van zij
nentwege gedane aanvraag, strekkende om 
vrijstelling van den dienstplicht wegens per
soonlij ke onmisbaarheid, afwijst; 

dat van deze beslissing, C. R eijnders bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat, aan
gezien zijne tante W . A. R eijnders om finan
cieele redenen de Kamper Wasscherij "De 
IJsselstroom" te K ampen , niet meer kon drij-
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ven, hij met financieele hulp van zijn vader 
ingaande 1 Mei 1935 in staat is gesteld deze 
zaak over te nemen; dat zijne tante geene 
inkomsten heeft; dat hij nu verplicht is haar 
te onderhouden; dat hij derhalve haar kost
winner is; dat, ofschoon hij met toestemming 
van Onzen Minister van Defensie zijn dienst
plicht in Kampen mag vervullen en hij vrij
gesteld is van de opleiding tot onderofficier, 
dit voor hem, nu hij de zaak overgenomen 
heeft, toch zeer bezwaarlijk is; dat, immers, 
indien hij zijne militaire plichten moet ver
vullen, de zaak zonder leiding zal zijn; dat 
er in de tweede plaats doordat er in de ,.aak 
,.eer weinig verdiend wordt, een groot risico 
is, dat deze verdiensten nog minder worden, 
indien hij in militairen dienst is; dat er dan 
een groot risico is, dat de zaak verkocht zal 
moeten worden; dat alsdan het personeel (7 
personen} werkloos zal worden; weshalve de 
appellant verzoekt hem alsnog algeheele vrij
stelling van den dienstplicht te verleenen; 

0 . dat op grond van de stukken moet wor
den aangenomen, dat de appell ant met zijn 
tot Onzen Ministe1· gericht verzoek bedoeld 
heeft vrijstel li ng van den dienstplicht te be
komen wegens de aanwezigheid van een bij
zonder geval ; 

dat mitsdien dit verzoek niet kon worden 
afgewezen op grond van de overweging, dat 
zich ten opzichte van den appellant een geval 
van persoonlijke onmisbaarheid niet voordoet; 

dat derhalve alsnog moet worden beslist, of 
er termen bestaan den appellant vrijstelling 
van den dienstplicht te verleenen wegens de 
aanwezigheid van een bijwnder geval; 

0 . te dien aanzien, dat er op grond van· de 
stukken, en mede in aanmerking genomen 
hetgeen van de zijde van den appellant is 
medegedeeld ter openbare zitting van de Af
deeling van den R aad van State voor de Ge
schill en van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, reden is om aan te 
nemen, dat het bedrijf, hetwelk hij met finan
cieele steun van zijn vader heeft kunnen 
voortzetten, ernstig gevaar wu loopen te 
gronde te gaan, indien de appellant thans voor 
eerste oefening in werkelijken d ienst zou moe
ten komen: 

dat de appell ant weliswaar, nu hem door 
Onzen Minister vergund is zijn eerste oefening 
te Kampen te vervullen, buiten zijn diensttijd 
en 's avonds ten behoeve van zijn bedrijf werk
zaam kan zijn, doch dat zijnerzijds aannemelijk 
is gemaakt, dat voor het voortbestaan van het 
bedrijf zijne aanwezigheid daarin ook overdag 
noodzakelijk is; 

dat hij immers zelf in het bedrijf mede werk-
1.aam is, terwijl hij anderzijds ook leiding aan 
het personeel moet geven, waartoe zijne tante 
wegens haar zwakke gezondhe id niet voldoen
de in staat is; 

dat voorts kan worden aangenomen, · dat de 
tegenwoordige zwakke positie van het bedrij f 
het bekostigen van een plaatsvervanger niet 
toelaat; 

dat het te gronde gaan van appellants be
drijf ten gevol ge zou hebben, dat hijzelf en 
zijne tante geheel broodeloos wuden worden, 
alsmede dat het personeel ronder betrekking 
wu geraken; 

dat de appellant onder deze omstandigheden 

geacht moet worden te verkeeren in een bij
zonder geval, op grond waarvan hem vrijstel
ling, als bedoeld in art. 12, eerste lid, onder 
/, der Dienstpl ichtwet behoort te worden ver
leend; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Defensie van 14 Mei 
1935, Vlle Afd., n°. 342 V, aan C. Reijnders 
a lsnog voo,· één jaar vrijstelling van den 
dienstplicht te verleenen met bepaling, dat zij 
niet geldt ingeval van oorlog, oorlogsgevaar 
of andere buitengewone omstandigheden. 

Onze Minister van Defensie is belast enz. 
(A.B.} 

19 Septeniber 1935. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 25/.) 

Een opperbrandmeester, a ls zoodanig 
benoemd door B. en W. op grond van een 
plaatsel ijke verordening en niet uit hoofde 
van eene verplichting tot het verleenen 
van persoonlijke diensten in den zin van 
art. 22b, moet worden aangemerkt als 
ambtenaar, bedoeld in art. 25/. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. Jonker, te Koog aan de Zaan, t egen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noörd
Holland van 5 Juni 1935, n°. 150,waarbij het 
besluit van den raad der gemeente Koog aan 
de Zaan van 21 Mei 1935, tot niet-toelating 
als raadslid van Jonker voornoemd, werd ge
handhaafd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 September 1935, n°. 372; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken vàn 13 September 1935, 
n°. 23593, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Koog aan de 
Zaan op 21 Mei 1935 op grond van het bepaalde 
in art . 25 onder / der Gemeentewet besloot 
P. Jonker niet toe te laten als lid van den ge
meenteraad, daarbij overwegende, dat de raads
commissie in haar d.d. 21 Mei 1935 te dier zake 
uitgebrachte rapport, heeft geadviseerd P. 
Jonker in overeenstemming met Ons besluit 
d.d . 14 November 1931, n° . 16, niet toe te 
laten als lid van den gemeenteraad, op grond, 
dat hij bekleedt de functie van Opperbrand
meester dezer gemeente ingevolge de Verorde
ning op het Brandweerwezen in de gemeente 
Koog aan de Zaan , zijnde niet eene verordening 
op persoonlijke diensten, als bedoeld in de 
artt. 226 en 227 der Gemeentewet; dat zijn 
college, de gronden van de raadscommissie on
derschrijvende, van oordeel is, dat P. Jonker 
krachtens zijne benoeming ingevolge het tegen
woordige art. 209 litt. o der Gemeentewet tot 
de betrekking van Opperbrandmeester, als 
bedoeld in de Verordening op het Brandweer
wezen, moet geacht worden te zijn ambtenaar, 
vanwege het gemeentebestuur aangesteld en 
daaraan ondergeschikt en mitsdien te vervullen 
eene betrekking, welke bij art . 25 litt. / der 
Gemeentewet onvereenigbaar is verklaard met 
het lidmaatschap van den raad; 
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dat, nadat P. Jonker tegen deze beslissing 
van den raad bezwaren bij Ged . Staten van 
Noord-Holland had ingediend, dit college bij 
zijn besluit van 5 Juni 1935, n°. 150, deze 
bezwaren ongegrond heeft verklaard en de 
bestreden beslissing mitsdien heeft gehand
haafd, daarbij overwegende, dat de raad zich 
in deze beroept op Ons besluit van 14 November 
1931, n°. 16, waarbij is beslist, dat een functiona
ris bij de gemeentelijke brandweer, die zijne 
taak als zoodanig vervult krachtens benoeming 
door burgemeester en wethouders op grond van 
eene plaatselijke verordening en niet uit hoofde 
van eene verplichting tot het verleenen van 
persoonlijke diensten, in den zin van art. 226 
der Gemeentewet, moet worden aangemerkt 
als ambtenaar, als bedoeld in art. 25, letter/; 
dat in geen der bepalingen van de verordening 
op het brandweerwezen in de gemeente Koog 
aan de Zaan sprake is van het verrichten van 
persoonlijke diensten in den zin van art. 226 
der Gemeentewet ; 

dat derhalve de Opperbrandmeester te Koog 
aan de Zaan zijne functie niet vervult uit hoofde 
van eenige verplichting, hem opgelegd door eene 
verordening op het doen van persoonlijke 
diensten, doch uit krachte van de door hem 
aangenomen benoeming door burgemeester en 
wethouders, geschied op grond van eene plaatse
lijke verordening, waarin zijne taak en zijne 
verplichtingen zijn geregeld; dat onder die 
omstandigheden de opperbrandmeester, naar 
de leer van Ons vorenaangehaald besluit, inder
daad geacht moet worden te zijn een ambtenaar, 
als bedoeld in art. 25, eerste lid, sub /; dat de 
omstandigheid, dat de opperbrandmeester voor 
zijne diensten als zoodanig geenerlei belooning 
ontvangt, hieraan niet afdoet ; dat weliswaar 
hun college in het jaar 1929 in een soortgelijk 
geval een van Ons meergemeld besluit af
wijkend standpunt heeft ingenomen ; dat 
echter, nu bij Ons besluitimpliciteis uitgemaakt, 
dat het bedoelde standpunt niet juist is, hun 
college daarop moet terugkomen ; 

dat van deze beslissing P. Jonk\lr voornoemd 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de raad in zijne vergadering van 21 Mei 1935 
heeft besloten hem niet als lid toe te laten op 
grond, dat hij bekleedt de functie van Opper
brandmeester bij de gemeentelijke brandweer, 
in welke functie hij benoemd is door Burge
meester en wethouders en alzoo volgens het 
oordeel van den Raad vervult eene betrekking, 
ingevolge art. 25 sub / der Gemeentewet on
vereenigbaar met het raadslidmaatschap ; dat 
de genoemde functie geheel gratis door hem 
wordt waargenomen; dat hij geen financieel 
beheer voert; dat hij niet gerechtigd is tot 
aanknopen ten behoeve van de brandweer; 
dat de functie van geringe beteekenis voor eene 
gemeente als Koog aan de Zaan is te beschou
wen; dat bij handhaving van dit besluit hij, en 
meerderen met hem, die geheel belangeloos hun 
taak voor de gemeente vervullen, zouden 
worden uitgeschakeld van het politieke leven ; 
dat hem het oordeel van den raad nog te meer 
frappeert, daar reeds een zitting hebbend lid 
ook eene functie bij de brandweer bekleedt, 
terwijl hij eveneens door burgemeester en wet
houders is aangesteld, en meerdere gevallen 
in naburige gemeenten bekend zijn; dat hij 
derhalve meent, dat in deze aangelegenheid 

moet worden losgelaten de verouderd·e starre 
wetsbepaling; 

0. dat Ged. Staten naar Ons oordeel terecht 
en op juiste gronden, met ongegrondverklaring 
van de door den appellant daartegen bij hun 
college ingediende · bezwaren, het bealuit van 
den raad der gemeente Koog aan de Zaan tot 
het niet toelaten van den appellant als lid 
van dien raad hebben gehandhaafd ; 

dat ook hetgeen door den appellant in beroep 
tegen deze beslissing is aangevoerd, in dat 
oordeel geen verandering vermag te brengen ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (A. B.} · 

27 S eptember 1935. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 38 j 0

• art. 36.} 
De omstandigheid, dat appellant bij 

Ged. Staten geen bezwaren tegen het door 
den Raad vastgestelde uitbre idingsplan 
heeft ingebracht, kan niet leiden tot ni'et
ontvankelijkverklaring van het tegen de 
goedkeuring van Ged. Staten bij de Kroon 
ingesteld beroep. 

Wel zal appellant ten gevolge van het 
plan groot _nadeel kunnen ondervinden, 
<loch nu door het gemeentebestuur de ver
ki aring is afgeleid, dat B. en vV. binnen 
twee jaren na de beslissing der Kroon een 
voorstel tot onteigening bij den gemeente
raad aanhangig zullen maken, indien bin
nen dien termijn pogingen tot aankoop 

· niet tot overeenstemming hebben geléid, 
moet aan appellant eene behoorlijke ver
goeding voor de door hem te lijden nadee'. 
Jen geacht worden te zijn ·verzekerd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de N.V. Fabriek van Verduurzaamde Levens
middelen voorheen L. E. Nieuwenhuizen, te 
Leiden, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Zuid-Holland van 13 Februari 1936, G. S. 
n°. 27 /1, houdende goedkeuring van een uit
breidingsplan c. a. der gemeente Leiden ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor d e Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 11 
September 1935, n° . 333; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 23 _September 1935, n°. 
8393 M/P.B.R., Afdeeling Volksgezondheid ; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van 1.3 Februari 1935, G. S. n°. 27/1, 
goedkeuring hebben verleend aan het door den 
raad der gemeente Leiden bij besluit van 6 
November 1933, gewijzigd bij besluiten. van 
26 Januari 1934, 6 Augustus 1934 en 24 Sep
tember 1934, vastgesteld uitbreidingsplan voor 
die gemeente, met uitzondering echter vari drie 
gedeelten, ten aanzien waarvan de goedkeuring 
i s onthouden ; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten, 
voorzoover de verleende goedkeurïng betr_~ft, 
de N.V. Fabriek van Verduurzaamde Levens
middelen voorheen L. E . Nieuwenhuizen, ge
vestigd te Leiden, bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat zij eigenaresse is van de per
ceelen, kadastraal bekend gemeente Leiden, 
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áectie P, nummers 216, 217, 228, 229, en 766 tot 
en met 773, van welke perceelen de bestemming 
bij dit uitbreidingsplan wordt geregeld ; dat 
van voormelde perceelen slechts ruim 37 % 
voor bouwterrein is bestemd, en het overige 
voor straat, plantsoen, water en speelplaats ; 
dat derhalve het voor straat enz. bestemde 
gedeelte ver uitgaat boven het wettelijk als 
normaal aangegevene, ad één derde deel; dat 
hiertegenover geenerlei behoorlijke compensa
tie staat ; dathaars inziensmet haar rechtmatige 
belangen onvoldoende rekening is gehouden, 
dat eene zoo ruime bebouwing als hier is ont
worpen, haars inziens uit een oogpunt van 
doelmatigheid geenszins dringend geboden is; 
dat zij deze bezwaren bij request van 5 Mei 1933 
aan den gemeenteraad kenbaar heeft Î<Yemaakt; 
dat de gemeenteraad op 6 November 933 naar 
aanleiding van deze bezwaren burgemeester 
en wethouders heeft gemachtigd, de · noodige 
stappen te doen, ten einde voor de gemeente 
den eigendom te verkrijgen der genoemde per
ceelen, en in verband daarmee heeft besloten, 
haar bezwaarschrift als afgedaan te beschouwen 
en het uitbreidingsplan, voor zoover de aan haar 
toebehoorende perceelen betrof, overeenkomstig 
het O"ntwerp heeft vastgest eld ; dat Ged. Staten 
dit uitbreidingsplan, o. a. voor wat hare per
ceelen betreft, hebben goedgekeurd ; dat zij 
tegen dit besluit van Ged. Staten bezwaar 
heeft; dat haar belang meebrengt, dat voor haar 
t errein alsnog een uitbreidingsplan wordt vast 
gest eld, waarbij niet meer dan ongeveer een 
derde deel van den grond voor straat en plant
soen wordt bestemd ; dat zij toch in dit geval 
zelve den voortgang der exploitatie als bouw
terrein kan beïnvloeden en zij het terrein in zijn 
geheel of bij gedeelten aan den meestbiedende 
kan verkoopen al naar haar het voordeeligst 
uitkomt, t erwijl zij bij handhaving van het 
uitbreidingsplan pract isch op één kooper, t e 
weten de gemeente Leiden, is aangewezen ; dat 
zij zal hebben af te wachten, wanneer de ge
meente Leiden tot aankoop of onteigening zal 
overgaan; dat zij moet vreezen, dat de gemeen
te zulks wellicht nog zeer geruimen tijd zal 
uitstellen; dat haar belangen hierdoor ernstig 
word~n geschaad ; dat toch het ,on~erwerpelij_ke 
t errein reeds thans voor bebouwmg alleszins 
in aanmerking komt; dat de huurprijs van het 
thans ·als teel- en weiland verhuurd terrein 
uiteraard verre blijft beneden het bedrag der 
rente, welke zij na verkoop van den koopprijs 
zal kunnen kweeken ; dat het besluit van den 
gemeenteraad niet den minsten waarborg 
biedt, dat de schade, welke zij door de vast
stelling van het uitbreidingsplan ondervindt, 
haar volledig zal worden vergoed ; 

O. t en aanzien van de ontvankelijkheid van 
de appellante in haar beroep, dat ingevolge 
artikel 38, l • lid, der Woningwet tegen het 
verleenen van de goedkeuring aan een uitbrei
dingsplan de belanghebbenden , die bezwaren 
tegen het plan bij den raad hebben ingediend, 
binnen een maand na den dag der bekendma
king, bedoeld in art . 37, vierde lid, biJ Ons 
beroep kunnen instellen ; 

dat d e appellante belang heeft bij het _ plan, 
daartegen bij den raad heeft gereclameerd, en 
den beroepstermijn in acht heeft ·genomen, 
zoodat zij aan artikel 38, le lid, der Woningwet 
recht van beroep kan ontleenen; 

dat het in de overgefegde ambtsberichten tot 
uitdrukking gebrachte gevoelen, als zoude de 
omsta ndigheid, dat de appellante bij Ged. 
Staten geen bezwaren heeft ingebracht, tot 
niet-ontvankelijkheid in haar beroep moeten 
leiden, in de wet geen steun vindt; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat een 
groot gedeelte van het t errein van de appellante 
t en gevolge van dedaarvoorinhet uitbreiding&
plan aangegeven bestemming niet voor bouw
grond zal kunnen worden gebezigd ; 

dat blijkens de overgelegde ambtsberichten 
de belangen eener rationeele bebouwing van 
dit stadsdeel niet gedoogen, dat aan dit bezwaar 
der appellante door wijziging van het plan wordt 
tegemoetgekomen ; 

dat echter met het oog op het groote nadeel, 
welke de appellante ten gevolge van dit uit
breidingsplan zou ondervinden, reeds de ge
meenteraad bij de behandeling van het plan in 
zijne vergadering van oordeel was, dat de ap
pellante schadeloos dient gesteld te worden door 
middel van aankoop of onteigening van het 
t errein en burgemeester en wethouders dan ook 
heeft gemachtigd, de noodige stappen t e doen, 
teneinde voor de gemeente den eigendom vàn 
de bedoelde gronden, te verkrijgen ; 

dat in de openbare vergadering van de Afdee
ling van den Raad van State voor de Geschillen 
van Bestuur, waarin over deze zaak verslag 
is uitgebracht, de gemachtigde van het gemeen
tebestuur in opdracht van dat gemeentebestuur 
de verklaring heeft afgelegd, dat burgemeester 
en wethoud ers binnen twee jaren na Onze be
slissing een voorstel tot onteigening bij den 
gemeenteraad aanhangig zullen maken, indien 
binnen dien t ermijn pogingen tot aankoop niet 
tot overeen stemming hebben geleid ; 

dat door een en ander aan de appellante eene 
behoorlijke vergoeding voor de door haar t e 
lijden nadeelen moet geacht worden verzekerd 
te zijn; · 

dat dus de door de appellante ingebrachte 
grieven geen grond opleveren, de goedkeuring 
alsnog aan het uitbreidingsplan t e onthouden 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
0 nze Minister van Sociale Zaken is belast, enz. 

(A. B.) 

1 October 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101 9e lid.) 

Ten onrechte heeft de R aad op het be
drag der door het schoolbestuur werkelijk 
gemaakte kosten voor vakonderwijzers in 
mindering gebracht het bedrag, dat het 
school bestuur zelf heeft ui tgegeven voor 
het aantal lesuren, dat het meer dan op 
de overeenkomstige openbare .scholen vak
onderwijs heeft doen geven. Een zoodanige 
vermindering vindt geen steun in de wet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroP-p, ingest eld door 

het bestuur van de Stichting "Het Roomsch
Katholieke Schoolbestuur", gevestigd te Hil
versum, t egen het besluit van Ged. Staten van 
Noord-Holland van 29 Mei 1935, n°. 125, voor 
zoover daarbij ongegrond is verklaard zijn be
roep tegen het besluit van den raad der gemeen-
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te Hilversum van 5 Februari 1935, n°. 352, 
tot vaststelling o.m. van de vergoeding, be
_doeld in artikel 101, negende lid, der Lager
Onderwijswet 1920, over het jaar 1930, ten 
behoeve van de Roomsch-Katholieke School 
voor uitgebreid lager onderwijs (Sint Aloy'sius
school), aan het Achterom 100, aldaar; 

Den Raad vi<n State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord, advies van 
11 September 1935, n°. 380; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
26 September 1935, n°. 9755, afd. L.O.; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Hilver
sum bij zijne besluiten van 5 Februari 1935, 
nummers 351 en 352, o. m. had vastgesteld de 
vergoedingen als bedoeld in art. 101, ge lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 over 1929 en 1930 
in de kosten van de vakonderwijzers, in die 
jaren gemaakte ten behoeve van de bijzondere 
Roomsch-Katholieke school voor uitgebreid 
lager onderwijs aldaar, genaamd St. Aloysius
school, de Stichting "Het Roomsch-Katholieke 
Schoolbestuur" , te Hilversum, daartegen bij 
Ged. Staten van Noord-Holland in beroep is 
gekomen ; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland bij hun 
besluit van 29 Mei 1935, n°. 125, dat beroep 
ongegrond hebben verklaard, daarbij over
wegende, dat de appellant in 1930 aan de 
bovengenoemde school 2366 uren vakonderwijs 
heeft doen geven en daarvoor een bedrag van 
f 5116.02 heeft uitgegeven; dat de raad de 
vergoeding niet op dit bedrag, doch op f 5116.02 
- f 107 .69 = f. 5008.33 heeft vastgesteld , uit 
overweging, dat, waar aan de overeenkomstige 
openbare lagere school in het onmiddellijk 
voorafgaand kalenderjaar (1929) 2310 uren 
vakonderwijs werden gegeven, de vergoeding, 
op grond van het bepaalde in art . 101, 9° lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920, voor ten hoogste 
dit getal lesuren kon worden verleend, zoodat 
2366 - 2310 = 56 uren, gegeven door den 
vakonderw*er L. F. G. Bergh, waarvoor 
56/208 X f 400 = f 107.69 werd uitbetaald, in 
mindering moesten worden gebracht ; dat de 
appellant daarentegen van oordeel is, dat hij 
op eene vergoeding van f 5116.02, overeenko
mende met de door hem in 1930 voor 2366 
uren vakonderwijs gedane uitgaven, aanspraak 
zou kunnen maken, W\jl die uitgaven zijn ge
bleven beneden het bedrag, dat wordt verkre
gen door de kosten per uur van het bedoelde 
onderwijs aan de overeenkomstige openbare 
lagere school over 1930, welke f 2.29 beloopen, 
te vermenigvuldigen met 2310, zijnde het getal 
lesuren, waartoe de raad de vergoeding beeft 
beperkt ; dat de appellant voorts aanvoert, 
dat hij ook bij aanvaarding van het door den 
raad ingenomen standpunt inzake de toepas
sing van art. 101, ge lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920, alsnog op uitkeering uit de gemeente
kas van het bedrag van f 5116.02 - f 5008.33 = 
f 107.69 recht zou hebben, omdat dit bedrag 
zou moeten worden gerangschikt onder de 
kosten, bedoeld in art. 55, sub o, der meerge
noemde wet, zoodat het langs den weg, aange
geven in art. 101, 1 e tot en met 8° lid, dier wet, 
teruggegeven zou kunnen worden, nu hierdoor 
het voor de vergoeding in de materieele exploi
tatiekosten gestelde maximum niet zou worden 
overschreden; dat in art.101, ge lid. 2e zinsnede, 

der Lager-Onderwi.Jswet 1920 is bepaald, dat de 
daar bedoelde vergoeding niet voor een grooter 
aantal lesuren wordt toegekend dan ,vaarvoor 
aan de overeenkomstige openbare school in het 
onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar vak
onderwijzers werkzaam zijn geweest; dat aa11 
de overeenkomstige openbare school in de ge
meente Hilversum in het voorafgaande kalen
derjaar (1929) door vakonderwijzers 2310 uren 
les werd gegeven, zoodat de vergoeding over 
1930 ten behoeve van de school van den appel
lant tot dit getal uren moest worden beperkt; 
dat hieraan niet afdoet, dat de kosten, ten be
drage van f 5116 .02, welke de appellant in 1930 
voor het doen geven van 2366 uren vakonder
wijs heeft moeten maken, blijven beneden h et 
bedrag, dat wordt verkregen door de uitgaven 
per uur voor dat onderwijs aan de overeenkom
stige openbare lagere school over dat jaar te 
vermenigvuldigen met 2310 (het bovenbedoelde 
maximum getal lesuren) en dus die uitgave te 
stellen op f 2.29 X 2310 = f 5289.90; dat im
mers de vergoeding niet anders kan worden 
berekend dan met inachtneming van de door de 
wet aangelegde maatstaven, overeenkomstig 
welke de raad is te werk gegaan ; dat derhalve 
dit coJlege ten aanzien n ,n het bedrag van 
f 107.69, uitmakende het verschil tusschen de 
gedeclareerde en de toegekende vergoeding, 
terecht heeft beslist, dat daarvoor geen beroep 
op de gemeentekas krachtens artikel 101, 
_ge lid, der wet kan worden gedaan; da.t voorts 
het bedoelde bedrag niet, zooals de appellant 
meent, langs den weg, aangegeven in art. 101, 
1 e tot en met se lid, der wet gerestitueerd kan 
worden, wijl meermalen in hoogste instantie is 
beslist, dat, wanneer - zooals in casu - de 
speciale regeling ex artikel 101, ge lid, der wet 
van toepassing is, de vergoeding voor het vak
onderwijs aan de algemeene regeling van art. 
101, 1e tot en met se lid, onttrokken is; dat, 
wat betreft de vergoeding voor de vakonder
wijzers over 1929, de meening van den appel
lant, als zou het bedrag van f 84.90, dat met 
toepassing van art. 101, ge lid, niet voor ver
goeding in aanmerking kon komen, krachtens 
voormelde algemeene regeling teruggegeven 
kunnen worden, in de administratieve jurispru
dentie, hiervoren bedoeld, geen steun vindt; 
dat op voorschreven gronden de bestreden 
raadsbesluiten moeten worden gehandhaafd ; 

dat het bestuur van de Stichting "Het 
Roomsch-Katholieke Schoolbestuur" in beroep 
aanvoert, dat het zich met het besluit van 
Ged. Staten, voor zoover het de vaststelling van 
de vergoeding, bedoeld in art. 101, 9e lid, voor 
het jaar 1930 betreft, niet kan vereenigen; dat 
art. 101, 9e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
bepaalt, dat, indien de gemeente ten behoeve 
van een of meer openbare scholen vakonder
wijzers heeft aangesteld, z\i jaarlijks aan de 
biJzondere schoolbesturen, die ook vakonder
wijzers hebben aangesteld, eenzelfde bedrag 
per lesuur vergoedt, als de gemeente voor hare 
vakonderwijzers heeft uitgegeven; dat d e ge
meente Hilversum voor hare vakonderwijzers in 
1930 f 2.29 per lesuur heeft uitgegeven; dat 
voorts de tweede alinea van het 9° lid van art. 
101 der wet bepaalt, dat de vergoeding niet 
voor een grooter aantal lesuren wordt toegekend, 
dan waarvoor aan de overeenkomstige openbare 
school vakonderwijzers werkzaam zijn geweest 



3 OCTOBER 1935 

,in het onmiddellijk voorafg™'!nde kalenderjaar, 
terwijl, wanneer aan meer dan één ovéreenkom
stige· openbare school vakonderwijzers werk
zaam zijn, de vergoeding wordt toegekend voor 
t en hoogste het gemiddelde aantal lesuren, dat 
in h.et onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar, 
aan die scholen door vakonderw\jzers wordt les 
gegeven; d at uit deze bewoo.rdingen duidelijk 
blijkt, dat, waar hier gesproken wordt van het 
aantal lesuren, waarvoor de vergoeding wordt 
toegekend, de wet het oog heeft op het aantal 
lesuren der openbare school en niet op het 
aantal lesuren', gegeven aan de bjjzondere 
school; dat zulks bevestigd wordt door Ons 
besluit van 18 Maart 1927, n° . 15; dat de ver
goeding dan ook, ongeacht het aantal uren aan 
de bijzondere school door vakonderwijzers les
gegeven, moest worden vastgesteld naar het ge
middelde aantal lesuren, dat in 1929 aan de 
overeenkomstige openbare scholen vakonder
wijzers werkzaam zijn geweest en ·zulks slechts 
met deze beperking, dat de vergoeding het be
drag der voor de vakonderwijzers werkelijk 
gemáakte kosten niet mag t e boven gaan ; dat 
in Hilversum in 1929 het gemiddelde aantal 
lesuren per openbare school 2310 bedroeg; dat 
d e ,vergoeding derhalve diende te worden vast
gesteld op 2310 x f 2.29 = f 5289.90, of op 
zooveel minder, als werkelijk door het bestuur 
is uitgegeven; dat d e uitgaven in casu bedroe
gen f 5116.02 en dat de vergoeding derhalve op 
laatstgenoemd bedrag had behooren t e worden 
vastgesteld ; 

0. dat artikel 101, lid 9, der Lager-Ondf'lrwiJS
wet 1920 bepaalt, dat, indien de gemeent e t en 
behoeve van een of meer openbare scholen 
vakonderwijzers heeft aangesteld, zij jaarlijks 
aan de bijzondere schoolbesturen, die ook 
vakónderwijzers hebben aangesteld, eenzelfde 
bedrag per lesuur vergoedt, als de gemeente 
voor hare vakonderwijzers heeft uitgegeven ; 

dat blijkens de stukken de ·gemeente Hilver
sum voor hare vakonderwijzers in 1930 f 2,29 
per lesuur heeft uitgegeven; , 

dat voorts de tweede alinea van lid 9 van 
art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920 bepaalt, 
dat de vergoeding niet voor een grooter aantal 
lesuren toegekend wordt dan waarvoor aan de, 
naar de onderscheidingen van artikel 3, tweede 
en vierde lid, overeenkomstige openbare 'school 
in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar, 
vakonderwijzers werkzaam zijn geweest, t erwijl, 
indien aan meer dan één overeenkomstige 
openbare school vakonderwijzers werkzaam zijn, 
de vergoeding wordt toegekend voor ten hoogste 
bet gemiddelde aantal lesuren, dat in het on
middellijk voorafgaande kalenderjaar, aan die 
scholen door vakonderwijzers werd les gegeven; 

dat b!\jkens de overgelegde ambtsberichten 
aan de hierbedoelde overeenkomstige openbare 
scholen té Hilversum in 1929 het gemiddelde 
aantal lesuren 2310 bedroeg ; 

dat derhalve de vergoeding ten hoogste 
2310 x f 2.29 = f 5289.90 zou mogen bedragen ; 

dat echter de aan een schoolbestuur krach
tens art. 101, ge lid, toe te kennen vergoeding 
het bedrag der door het schoolbestuur ter zake 
gemaakte kosten niet behoort te overschrijden, 
aangezien deze wetsbepaling uitdrukkelijk 
spreekt van "vergoeding" en ook overigens 
aannemélijk is te achten, dat deze beperking 
in de bedoeling van den wetgever heeft gelegen; 

dat derhalve, nu de appellant in 1930 voor 
het vakonderwijs een bedrag van f 5116.02 
heeft uitgegeven, .de vergoeding op dit bedrag 
behoort te worden bepaald ; 

dat uit het vorenstaande volgt, dat de bere
kening van den raad der gemeente Hilversum, 
hierin bestaande, dat op het laatstgenoemde 
bedrag in mindering wordt gebracht het bedrag, 
dat · het schoolbestuur zelf heeft uitgegeven 
voor het aantal lesuren, dat bet meer dan op de 
overeenkomstige openbare scholen vakonderwij·s 
heeft doen geven, niet juist is, aangezi en zulks 
geen steun vindt in d e wet ; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte bij hun 
bestreden besluit, met ongegrondverklaring 
van het door het schoolbestuur ingestelde be
roep, het besluit van den raad van 5 Februari 
1935, n°. 352, hebben gehandhaafd, voor zoover 
daarbij de vergoeding ingevolge artikel 101, g·e 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 over 1930 t en 
behoeve van de Sint Aloysiussebool voor uitge
breid lager onderwijs was vastgesteld op 
f 5008.33; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden besluit van Ged. Staten van Noord
Holland en van het besluit van den raad der 
gemeente Hilversum van 5 Februari 1935, 
n°. 352, de bedoelde vergoeding voor het jaar 
1930 vast t e st ellen op f 5116,02. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. : 

(A.B.) 

3 Octob er 1935. UITSPRAAK van den Centr. 
Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 1929 
art. 58 le lid ; Wachtgeldbesluit art. 5.) 

Klaagster; gewezen ad junct-commies der 
. Rijksverzekeringsbank, maakt bezwaar te

gen de vermindering van haar wachtgeld, 
omd at haar destijds, vóór haar ontslag, 

_ door het bestuur dier instelling is · mede
gedeeld, dat haar een wachtgeld, waarvan 
het bedrag in die mededeeling nader werd 
aangeduid, zou worden toegekend en meent 
uit dien hoofde aanspraak te hebben op 
behoud van .het haa r oonspronkelijk toe
gekende wachtgeld. 

Centr. R aad v. Ber.: Ingevolge art. 2 
_van het '.K. B. van 5 Jan. 1935, S. 8 moest 
ook klaagster's wachtgeld worden herzien. 
De aan haar gedane mededeeling omtrent 
de hoegrootheid van haar wachtge ld had 
,slechts gelding onder het vanzelfsprekende 
en daarom in den desbetreffenden brief 
niet uitgedrukte voorbehoud, dat de ver
strekte inlichting alleen van waarde bleef, 
zoo lang de · ter ' zake betrekkelijke bepalin
gen niet werden gew ijzig d . 

Uitspraak in zake: 
C. A. H. Maassen, echtgenoote van H. J. A. 

Beunen, wonende te Amsterdam, klaagster, 
voor wie te.r openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden; H. J. A. Beunen, 
wonende te Amsterdam, 

tegen: 
den Minicter van Binnen_landsche Zaken, ver
weerder, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden: Mr. W . de 
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Koning, referendaris bij de Afdeeling Pen
sioenen en Wachtgelden van het Departement 
·van Binnenlandsche Zaken, wonende te 's-Gra
venhage. 

. De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken •en gehoord de bovenge

noemde gemachtrgden; 
Wat a,a,nga,a,t de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Minister van Binnenlandsche Za

ken bij beschikking van 9 Maart 1934 heeft 
goedgevonden aan C. A. H. Beunen-Maassen, 
eervol ontslagen adjunct-commies der Rijks
verzekeringsbank, een wachtgeld toe te kennen 
ten bedrage van f 2268 per jaar van 1 J anuari 
1934 tot 1 April 1934 en f 1588 per jaar van 
1 April 1934 tot 1 April 1936; zulks uit over
·weging, dat haar met ingang van 1 Januari 
1934 eervol ontslag is verleend, dat de laat
stelijk door haar genoten wedde f 2268 _be
draagt en dat zij niet is kostwinner van- een 
gezin; 

0. dat verweerder, bij beschikking van 25 
Februari 1935, gelet op art. 2 van het Ko
ninklijk Besluit van 9 Januari 1935, S. 8, tot 
wijziging en aanvulling van het Koninklijk 
Besluit van 3 Augustus 1922, S. 479, tot rege
ling van de toekenning van wachtgeld aan 
Burgerlijke Rijksambtenaren en mede gelet op 
art. 5, lid 2, van laatstgenoemd besluit, heeft 
goedgevonden en verstaan het wachtgeld vari 
klaagster nader vast te stellen op I 1588 (70 %) 
over het tijdvak 1 Januari 1935 tot 1 April 
1935 en op f 1361 ( 60 %) over het tijdvak 1 
April 1935 tot 1 April 1936; 

0. dat verweerder bij besluit van 20 Mei 
1935, beschikkende op het bezwaarschrift van 
klaagster tegen de vermindering van haar 
wachtgeld en overwegende, dat de Commissie, 
bedoeld in art. 12 van het Koninklijk Besluit 
van 3 Augustus 1922, S. 479, op grond van 
de stellige bewoordingen der betrekkelijke arti
kelen, heeft geadviseerd op het bezwaar afwij
zend te beschikken, heeft goedgevonden het 
bezwaar ongegrond te verklaren ; 

0. dat klaagster van dit besluit tijdig in be
roep is gekomen, als grief daartegen aanvoe
rende, dat in een haar vanwege het Bestuur 
der Rijksverzekeringsbank d.d. 13 November 
1933 toegezonden schrijven uitdrukkelijk staat 
vermeld, dat haar een wachtgeld wu worden 
toegekend van 3 maanden 100 % en 2 jaar 
70%; 

0. dat de gemachtigde van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken bij contra-memorie, op 
de daarbij aangevoerde gronden, heeft gecon
cl udeerd tot ongegrond-verklaring van het 
beroep; 

In ,·echte: 
0. dat art. 2 van het Koninklijk Besluit van 

9 Januari 1935, S. 8, luidt: 
"De wachtgelden, die op 1 Januari 1935 

loopende zijn, worden herzien met inach"tne
ming van de wijziging, die ingevolge dit be
sluit in het tweede lid van art. 3 van Ons be
sluit van 3 Augustus 1922 S. 479, wordt aan
gebracht, echter met dien verstande, dat die 
herziening geen verhooging van het wachtgeld 
ten gevolge heeft anders dan door toepassing 
van het bepaalde bij de laatste zinsnede van 
dat lid en dat de in dat lid onder a, en b be
doelde termijn van vijf jaren, gedurende wel-

ken het wachtgeld onderscheidenlijk 70 en 60 
ten honderd van de laatstelijk genoten wedde 
bedraagt, voor deze wachtgelden in elk geval 
niet eerder aanvangt dan onderscheidenlijk 
1 Januari 1935 en 1 April 1935."; 

0. dat ingevolge het bepaalde bij dit artikel 
de bovenvermelde Ministeriëele beschikking 
1s genomen; 

0. dat klaagster de herziening van haar 
wachtgeld ingevolge dit artikel onjuist acht, 
omdat haar van wege het Bestuur der Rijks
verzekeringsbank d.d. 13 ovember 1933 is 
geschreven, dat, indien zij met ingang van 1 
Januari 1934 op wachtgeld werd gesteld, haar 

·een wachtgeld zou worden toegekend ten be
drage van 100 % van de laatste lijk door haar 
genoten wedde, gedurende 3 maanden, en ver
volgens van 70 % van die wedde, gedurende 
2 jaren; ' 

0. dat de beteekenis van dezen brief geens
zins is, woals klaagster schijnt te meenen, dat 
voor haar een wachtgeld werd vastgelegd, het
welk niet voor verlaging in aanmerking zou 
kunnen komen; 

0. dat, integendeel, die brief slechts strekt 
om aan klaagster kenbaar te maken voor wel
ken termijn en tot welk bedrag haar een 
wachtgeld zou worden toegekend inll"evolge de 
destijds geldende bepalingen, doch dit alles 
onder het vanzelf sprekende en daarom in, den 
brief niet uitgedrukte voorbehoud, dat de ver
strekte inlichting alleen van waarde bleef, wa
lang de bedoelde ter zake betrekkelijke bepa
lingen niet werden gewijzigd; 

0. dat hieruit volgt, dat na de totstand
koming van het Koninklijk Besluit van 9 
J anuari 1935, S. 8, ingevolge het bepaalde bij 
art. 2 van dat besluit, ook klaagsters wacht
geld moest worden herzien en dat hierbij de 
desbetreffende bepalingen, met inachtneming 
waarvan haar wachtgeld nader moest worden 
bepaald, juist zijn toegepast; . ' 

0. dat klaagsters beroep derhalve ongegrond 
moet worden verklaard; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart het beroep ongegrond. 

· (A. IB,} 

3 October 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 32; Kieswet art. 53.) 

Wel is verzuimd, op de oproepingskaart 
te vermelden den naam van iemand, !dié 
daarop als n°. · 12 van lijst 2 had behooren 
voor to ku-men, doch nu die naam niet 
alleen voorkwam op de door het hoofd
stembureau geldig verklaarde candidaten
lijsten en in de pub! icatie van het centraal 
stembureau, maar ook op het den kiezers 
uitgereikte stembiljet, hadden die kiezers, 
wo zij hadden gewild, aan dezen candidaat 
hun stem kunnen geven. Derhalve is het 
niet aannemelijk, gezien het lage rang
nummer: op de lijst en de· overige omstan
digheden, dat ronder het gepleegd ver
zuim woveel lciezers hun stem aan dezen 
candidaat wuden hebben gegeven, dat dit 
eenigen invloed op den uitslag der stem
ming had kunnen oefenen. Ten onrechte 
hebben dus de Raad en Ged. Staten ge
oordeeld, "dat de gekozenen niet behooren 
te worden toegelaten. 
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. Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H "J., W. Weeling en zes anderen, allen wonende 
te Groesbeek, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Gelderland van 6 Augustus 1935, n°. 301, 
waarbij het besluit van den raad der gemeente 
G,roesbeek van 29 Juli 1935, dossier, n°. 50, 12, 
tot niet-toelating vitn adressanten als leden van 
<jieJJ,1 raad is gehandhaafd ; , , o 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord,. advies van 18 
September 1935, n°. 419; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 September 1935, 
n°. 24062, Afd. Binnenlandsch Bestuur; . 

0. dat de raad der gemeente Groesbeek bij 
besluit van 29 Juli 1935 de op 'l,7 Juni 1935 
benoemd verklaarden niet heeft toegelaten als 
leden '?an dien raad, onder wie H. J. W. Wee
ling, H. J. Lèenders, H. Eikholt, A. Coenen
J.,,Kersten, A. M. Gietman en H. Jacobs; 

dat, nadat van dit raadsbesluit d e genoemde 
niet-toegelat,enen bij Ged. Staten ;van Gelder
land in beroep waren gekomen, deze· bij hun 
besl\lit van 6 August\ls 1935, n° . 301, het be
streden raadsbesluit hebben gehandhaafd, .daar
bij ·overwegende, dat door den raad van Groes
beek de gekozen candidaten niet werden toege
laten op grond van een vóór de verkiezing ge
maakte fout ; dat deze fout daarin bestaat, dat 
bij de namen der candidaten, voorkomende op 
lijst 2 in de oproepingskaart, bedoeld in artikel 
,53· der Kieswet, de naam van Th. Rikken niet 
voorkomt; dat juist het gemelde wetsartikel 
'l{oorschrijft, dat op de oproepingskaart o.a. 
zullen worden afgedrukt de lij sten der candi
daten ; dat dit voorschrift klaarblijkelijk de 
l>edoeling heeft den kiezer de gelegenheid te 
geven, zich op de hoo~te te stellen, welke candi
daten, waaruit h(j ziJn keuze kan bepalen, ge
steld zijn ; dat weliswaar de kiezer zich daarom
trent ook kan vergewissen door inzage te nemen 
van de door het Centraal Stembureau op de 
ge!Ileentesecretarie t er inzage gelegde candida
tenlijsten en ook door raadpleging van het hem 
op het stembureau uitgereikte stembiljet, op 
welke stukken i . c. de naam van den candidaat 
Rikken wel voorkwam, doch dat het hem niet 
tot een grief kan worden aangerekend, wanneer 
JJ.ij deze inzage.en raadpleging achterwege laat, 
waar toch de oproepingskaart hem een gemak
kelijker en evenzeer betrouwbaar middel aan 
de hand doet om te weten, welke candidaten op 
de candidatenlijst of l ijsten voorkomen ; dat 
het in verband hiermede niet vaststaat, dat het 
niet vermelden van den naam van den candidaat 
Rikken op de oproepingskaart op den uitslag 
der stemmin~ niet van invloed is geweest, daar 
moeilijk is mt te maken of en hoeveel kiezers 
door het bedoelde verzuim bij het uitbrengen 
van hun stem met de candidatuur van den heer 
Rikken geen rekening hebben gehouden; dat 
door de reclamanten Weeling c. s. er weliswaar 
op wordt gewezen, dat in het raadsbesluit tot 
niet-toelating der gekozenen niet wordt over
wogen, dat de gepleegde informaliteit op den 
uitslag der stemming van invloed is kunnen zijn 
geweest, doch dat dit aan de juistheid van het 
gevallen besluit niet kan afdoen; dat, daar 
Ged. Staten dan ook blijkens het bovenstaande 
d e mogelijkheid aannemen, dat de bedoelde 
informaliteit wel op den uitslag der stemming 

invloed heeft kunnen uitoefenen, zoodat de 
gehouden stemming als ongeldig moet worden 
beschouwd, 's raads beslissing behoort te worden 
gehandhaafd ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de ge
noemde niet-toegelatenen bij Ons in beroep zijn 
gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, dat welis
waar verzuimd is den naam van Th. Rikken op 
de oproepingskaart te vermelden, doch · dat 
deze fout h.i. van zoodanig geringe beteekeniSc 
is te achten, <;lat daardoor moeilijk de geldigheid 
van de raadsverkiezing kan worden teniet 
gedaan ;' dat toch de candidatuur van Rikken 
zeer onbeduidend was, getuige ook , het feit, 
dat hii als nummer 12 op de· l iist n°. 2 stond 
vermeld; dat bovendien de weglating van den 
bewusten candidaat alleen op d e oproepings
kaart, en niet op de stembiljetten, de geldigheid 
der :verkiezing moeilijk in gevaar kan brengen, 
wijl de oproepingskaart niet het penige middel 
is, waardoor de kiezer op de hoogte wordt ge
steld van de candidatuur van een bepaald 
persoon ; dat daarvoor veeleer áls aangewezen 
moeten worden beschouwd eenerzijds de open
bare zitting van het hoofdstembureau, bedoeld, 
in art. 42 van de Kieswet, en anderziids de 
publicatie van de geldig verkla~rde candidaten
lijst, door ,het Centraal Stembureau volgens 
artikel 49 der Kieswet ; dat de candidaat Rikken 
voorkwam zoowel op de door het Hoofdstem~ 
bureau geldig verklaarde candidatenlijst als 
in de publicatie van het Centraal Stembureau; 
dat de wetgever veeleer door de voorschrijving 
van deze formaliteiten den kiezers de gelegen
heid heeft willen geven, d e namen der candi
daten te bestudeeren, dan door de toezending 
der oproepingskaart ; dat deze stelling ongetwij
feld haar grond vindt in de bepaling van art . 53, 
4• lid, der Kieswet, waar den kiezer, die zijn 
oproepingskaart heeft verloren of niet heeft 
ontvangen, de mogelijkheid wordt gelaten, als
nog eene zoodanige oproepingskaart te bekomen 
van den burgemeester of van het stembureau ; 
dat, indien de oproepingskaart als het eenige 
middel zou moeten worden beschouwd om de 
namen der candidaten t e bestudeeren, de bepa
ling van art. 53, 4° lid, der Kieswet daarmed e in 
flagranten strijd zou zijn; dat bovendien uit 
het verslag der Staatscommissie 1913 duidelijk 
blijkt, dat de candidatenl.iisten, ·zooals zij wor
den vastgesteld en gepubliceerd respectievelijk 
door het Hoofd- en Centraal Stembureau, den 
eenig juisten grondslag vormen ; dat de candi
daat Rikken stond vermeld als laatste candidaat 
onder n°. 12 van lij st n°. 2, en de plaatsing 
alleen al - in het systeem van het huidige 
kiesstelsel ~ elk effect aan die candidatuur 
ontnam ; dat toch in het stelsel der evenredige 
vertegenwoordiging, zooals dit hier te lande i's 
aanvaard geworden in den vorm van een lijsten
stelsel, slechts de eer ste candidaten eener lijst 
voor de vraag, wie gekozen is, gewicht in de 
schaal leggen ; dat de oproepingskaart slechts 
van belang was voor de eerste en meest gewilde 
candidaten, wijl het uitgesloten moest worden 
geacht, dat, buiten de zes eerste candidaten, 
iemand met voorkeurstemmen zou worden ge
kozen ; dat nog moge worden aangehaald Ons 
besluit van 4 December 1911, n°. 44, waarbij is 
uitgemaakt, dat zelfs door een nalatigheid, om 
sommige kiezers geen oproepingskaart toe te 
zenden - een feit, dat ongetwijfeld zwaarder 
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weegt, dan het ontbreken van den laatsten 
persoon op een lijst van 12 candidaten - de 
uitslag der stemming geenszins gevitieerd wordt 
dat geheel en al buiten beschouwing is gelaten 
de vraag - vraag, die krachtens de bewoor
dingen van art. 32 d er gemeentewet bij het 
besluit tot eventueele toelating uitdrukkelijk 
diPnt te worden gesteld - of de beweerde on
geldigheid der stemming invloed op den uitslag 
zou hebben gehad en of de nieuwe stemming 
daarop invloed kan hebben ; dat, blijkens de 
geschiedenis van de totstandkoming der aange
haalde wetsbepaling, hare opneming in 1921 
uitsluitend geschiedde, om zooveel mogelijk een 
nieuwe stemming uit t e sluiten; dat dan ook 
aangenomen mag worden, dat bij een nieuwe 
stemming, indien daartoe werd overgegaan, 
misbruik zal worden gemaakt van de aanwijzin
e;en, welke bij de eerste stemming naar voren 
zijn gekomen, wijl het t e voocrien is, dat de 
kiezers niet hun keus zullen handhaven op 
lijsten of candidaten, waarvan blijkens de ge
houden stemming vrijwel vaststaat, dat ziJ niet 
voor een zet el in aanmerking komen ; dat alzoo 
door de aanwezigheid van dit feit een eventueele 
nieuwe stemming geen juist beeld zal vorm en 
van de in het kiezersko:r;ps aanwezige scha
keeringen van het gemeentebelamg, zooals dit 
tot uiting is gekomen bij de laatste verkiezing ; 
dat op deze wijze de gevolgen eener nieuwe stem
ming erger zullen z,i n dan die, verbonden aan 
de geringe fout der plaat s gehad hebbende stem
ming, nog daargelaten of die fout, zooals boven 
is betoogd, van invloed is geweest; dat deze en 
dergelijke vragen hadden behooren te worden 
gesteld bij de beslissing over de toelating der 
nieuw gekozen raadsleden, temeer, omdat toch 
artikel 32, 33 lid, der gemeentewet onmisken
baar het karakter draagt van een zuivere utili
t eitsbepaling ; dat t en slotte de consequenties , 
voortvloeiend e uit een eventunel handhavr.n van 
het raadsbesluit, geenszins mogen worden onder
schat; dat toch door de verplichte aftreding 
op den eersten Dinsdag van September noch 
een raad, noch een college van burgemeester 
en wethoud ers aanwezig is ; dat op d C'ze wi.ize 
een onwettige toestand wordt geschapen, welks 
gevolgen geenszins zf n te overzien, en waarvoor 
ook de wet geen middel aan de hand doet om 
tot een oplossing te geraken ; dat Ged. Staten 
hunne beslissing motiveeren door de overweging, 
dat het niet vaststaat, dat het niet-vermelden 
van den naam van den candidaat Rikken op 
de oproepingskaart op den ui tslag der stemming 
niet van invloed is gewt>est, daar moeili_jk is 
uit te maken, of en hoeve"! kiezers door het 
bedoelde verzuim bij het uitbrengen van hun 
stem met de candidatuur van den heer Rikken 
geen rekening hebben gehouden; dat deze 
motiveering niet juist is, omdat in het onder
havige geval door Gede-puteerde Stat en bad 
moeten worden aangetoond, dat de misslag wel 
invlot>d zou hebben gehad ; dat zij h.i. alsnog 
als 1, d en van den raad der gemeente Groesbeek 
behooren t e worden toegelaten ; 

O. dat weliswaar verzuimd is, op de oproe
pinp:skaart te vermelden den naam van Th . 
Rikken, ,.elke daarop als n° . 12 van l ijst 2 bad 
behooren voor t e komen, dcch dat de naam 
Th. Rikken niet alleen voorkwam op de door 
het Hoofdstembureau geldig verklaarde candi
datenlijsten èn in de publicatie van het Centraal 

Stembureau, maar ook op het den kiezers uitge
reikte stembiljet, zoodat die kiezers, zoo zij 
hadden gewild, aan dezen hun stem hadden 
kunnen geven ; 

dat het niet aannemelijk is, gezien -het lage 
rangnummer van Th. Rikken op de lijst, als
mede de overige omstandigheden, zooals deze 
zich bij de onderhavige verkiezing h c,bben 
voorgedaan, dat, zonder het gepleegde verzuim, 
zooveel kiezers hun stem aan Th. Rikken zouden 
hebben gegeven, dat dit eenigen invloed on den 
uitslag der stemming had kunnen oefenen·; 

dat derhalve de gemeenteraad en Gedepu
teerde Staten ten onrechte hebben geoordeeld, 
dat de appellanten niet behooren te worden 
t oegelaten ; 

Gezien de gemeentewet en de Kieswet ; 
R ebben goedgevonden en verstaat> : 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Gelderland en van .het 
genoemde raadsbesluit, voorzoover daarbij de · 
appellanten niet als raadslid zijn toegelaten, 
deze appellanten alsnog toe t e laten als lid van 
den raad der gemeente Groesbeek. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (A. B .) 

7 October 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 a rt. 72.) 

H et vernieuwen en optrekken der hei
ning om een schoolterrein en het ophoogen. 
van dat terrein moeten worden aangemerkt 
als eene verandering van inrichting van 
het schoolgebouw met bijbehoorenden 
grond in den zin van art. 72. H ieraan 
doet niet a f, dat deze voorzieningen noo
d ig zijn geworden doordat de naast het 
schoolterrein gelegen grond is verhoogd, 
daar de ontstane toestand niet het gevolg 
is van onvoldoend onderhoud eri evenmin 
door zorgvuldig onderhoud had kunnen 
worden voorkomen, doch het h;er betreft 
aanpassing aan een geheel gewijzigde toe• 
stand. 

Wij WILRELMI A, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den B i' bel, 
gevestigd te Kralingsche Veer, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 9 April 
1935, n° . 199, tot ongegrondverklaring van zijn 
beroep t egen het beslui t van den raad der 
gemeente Capelle aan den IJssel van 26 Sep
tember 1934, houdende weigering van de over
eenkomstig art. 72 der Lager-Onderw( swet 
1920 gevraagde medewerking voor het ver
nieuwen en optrekl,en der heining en het op
hoogen van het daaraan grenzend terrein van de 
bij zondern school voor gewoon lager onderwiJs, 
aan de lJsselmondschelaan n°. 121, aldaar; 

D en Ra»d van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 September 193E, n°. 376; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwïs, Kunsten en Wetenschappen van 
2 October 1935, n°. 9571, afd. L.-0.; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Capelle 
aan den IJssel bij ziin besluit van 26 September 
1934 aan het bestuur der Vereenigmg tot 
stichting en instandhouding van snholen met 
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den Bijbel, gevestigd te Kralingsche Veer, de 
gevraagde medewerking, als bedoeld in art. 72 
der Lager-Onderwijswet 1920, had geweigerd 
voor de vernieuwing en optrekking der heining 
en ophooging van het daaraan grenzend t errein 
van zijne b1J zondere school voor gewoon lager 
onderwijs aan de IJsselrnondschelaan n°. 121 
aldaar, dit schoolbestuur daarvan in beroep is 
gekomen bij Ged. Staten van Zuid-Holland; 

dat dit college bij zijn besluit van 9 April 
1935, n°. 199, dit beroep ongegrond heeft 
verklaard, overwegende, dat de voorzieningen, 
in da aanvrage genoemd, slechts zullen dienen 
om de heining om het schoolterrein en dit 
terrein zelve in hun oorspronkelijken toestand 
terug te brengen ; dat derhalve met het ge
meentebestuur moet worden aangenomen ; 
dat i. c. geen sprake is van ·eene verandering 
van inrichting in den zin der artt . 72 en vol
gende der wet ; 

dat van dit besluit het hiervoorgenoemde 
schoolbestuur bij ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de werkzaamheden, waarvoor 
de medewerking is gevraagd, noodzakelijk zijn, 
aangezien de heining, staande aan de achter
ziJde van het schoolplein, door den druk van 
den aan de buitenzijde opgehoogden grond, 
geheel doorbuigt naar de zude van het plein; 
dat de bedoelde ophooging bovendien · rotting 
veroorzaakt, waardoor in de schutting gaten 
ontstaa n, waardoor water en modder op het 
speelterrein kunnen stroomen ; dat door de 
bedoelde ophooging aan de buitenz~de de 
heining voorts veel te laag is geworden, hetgeen 
hinderlt: k is, omdat achter de heining een loop
pad voor de bewoners van de huizen aan de 
Da-Costastraat ligt; dat de aanwezige steenen 
voet onder de heining aan de buitenzijde onge
veer 50 cm onder den grond is gekomen ; dat 
derhalve het aanbrengen van een nieuwen 
steenen voet en hooger optrekken van de hei
ning, alsmede ophooaing van het tegen de 
heining gelegen gedeefte van het schoolterrein 
noodzakelijk is geworden ; d_at echter Gedep. 
Staten met het gemeentebestuur van · oordeel 
zijn, dat de gevrnagde voorzieningen slechts 
dienen om de heining om het schoolterrein en 
dit t errein zelve in hun oorspronkelijken toe- 1 

stand terug t e brengen, zoodat er geen sprake 
zou z\jn van eene verandering van inrichting 
in de n zin van art . 72 en volgende der Lager
Onderwij swet 1920; dat hier stellig sprake is 
van verandering van inrichting, omdat de toe
stand, waarin zich de schutting thans bevindt, 
niet te w~ten is aan onvoldoend onderhoud 
en evenmin door zorgvuldig onderhoud had 
kunnen worden voorkomen ; dat immers de 
schutting en het schoolplein in den tegenwoor
digen toestand zijn gekomen ten gevolge van 
den druk van den aan de buitenzijde der schut
ting opgehoogden grond ; dat deze ophooging 
geschiedde t er uitvoering van het uitbreiding.s
plan d ar gemeente Capell e aan den IJssel van 
10 Juni 1927; dat het dan ook voor het school
bestuur volkomen onlegrijpeJ.Jk is, hoe hier 
kan worden g'lsproken van een "terugbrengen 
in den oorspronkel ,jken toestand"; dat hier 
integendeel noodig is eene ingrijpende aanpas
sing b ti een geheel gewijzigden toestand, welke 
buiten de schuld van het schoolbestuur is 
ontstaan en ook door het schoolbestn'ur onmo
gel \i k in z jn vorigen staat kan worden terugge-

bracht ; dat art. 72 der Lager-Onderwij swet 
1920 blijkens zijne st,rekking en bewoordingen 
in dit geval wel degelijk van toepassing is ; 
dat de bedoelde verandering, hetgeen ook door 
den gemeenteraad en door Ged. Staten niet is 
betwist, in geenen deele de normale eischen 
overschrijdt; 

0. dat de door het schoolbestuur aangevraag
de voorzieningen met betrekking tot de erfaf. 
scheiding tusschen het schoolterrein en den 
daarnaast gelegen grond moeten worden aange
merkt als eene veranderin~ van inrichting van 
het schoolgebouw met biJ behoorenden grond, 
in den zin van art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920; 

dat hieraan niet afdoet de omstandigheid, 
dat deze voorzieningen noodig zijn geworden, 
doordat de naast het schoolterrein gelegen 
grond is verhoogd ; 

dat het gemeentebestuur wel van oordeel is, 
da t zulks de meergenoemde voorzieningen 
stempelt tot maatregelen voor de instandhou
ding van de afscheiding, waarvoor de kosten 
zouden moet en worden bestreden uit de ver
goecUng, bedoeld in art. 101 der wet, doch dat 
deze opvatting niet door Ons wordt gedeeld; 

dat immers de toestand, waarin de erfaf. 
scheiding zich thans bevindt, niet het gevolg is 
van onvoldoend onderhoud, en evenmin door · 
zorgvuldig onderhoud had kunnen worden 
voorkomen; 

dat voorts ook niet aan Ged. Staten kan wor
den toegageven, dat d e bedoelde voorziening 
slechts zal dienen om de heining om het school
terreinïn haren oorspronkelijken toestand terug 
te brengen ; · 

dat immers het schoolbestuur t e dien aan
zien in zijn beroepschrift terecht opmerkt, dat 
het hièr betreft eene aanpassing aan een geheel 
gewijzigdeh toestand ; 

dat het schoolbestmir, behalve voor de 
werkzaamheden aan de heining, ook medewer
king heeft gevraagd voor het ophoogen van het 
tegen die heining gelegen gedeelte van het: 
schoolterrein ; 

dat deze Jaatstledoelde voor"Liening noodig 
wordt geacht in verband met den gewijzigden 
toestand, ontstaa n door de verhooging van den 
naast het schoolterrein gelegen grond ; 

dat met den biJ deze zaak betrokken Hoofd
inspecteur moet worden aangenomen, dat door 
de aangevraagde werkzaamheden de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, niet zullen worden overschreden ; 

dat mitsdien de aanvrage van het schoolbe
stuur, aangezien zij ook overigens aan de door 
de wet gestelde vereischten voldoet, alsnog 
behoort te worden ingewilligd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920: 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged . Staten van Zuid-Holland en van het 
besluit van den raad der gemeente Capelle aan 
den LTssel van 26 September 1934, t e bepalen, 
dat de hierbedoelde m edewerking alsnog be
hoort te worden verleend . 

Onze Minist er van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 



1935 7---:,-8 OCTOBER 352 

7 October 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

Het enkele feit, dat de arts, die deze 
armlastige heeft -geadviseerd om in ver
band met den gewndheidstoestand van 
diens vrouw naar een zandstreek te ver
huizen, de functie van gemeentegeneesheer 
bekleedde kan, nu niet gebleken is dat dit 
advies op andere dan medische motieven 
zou berusten, geen aan leicl i ng geven tot 
toepassing van art. 40. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslis ende het geschil over de betaling vari 

de kosten van ondersteuning van het gezin 
R. van de Vegt; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
eschillen van Bestuur, gehoord, advies van 

18 eptember 1931:, N°. 394; 
Op de voordracht van Onzen .M.inister van 

Binnenlandsche Zaken van 2 October 1935, 
no. 9750, Afdeeling Armwezen; 

0. dat R. van de Vegt in April 19315 op advies 
van den arts W. Sinninghe Damste wegens de 
:i;iekte zijner echtgenoote van Huizum (ge
p.eente Leeuwarderadeel) naar Apeldoorn ver
hui de, alwaar het burgerl ijk armbestuur hem 
aanvankeliJk ondersteuning weigerde, doch hem 
deze van 21 Juni 1935 af heeft verstrekt 

dat het burgerlijk armbestuur van Apeldoorn 
van oordeel is, dat het hier een geval van af
schuiving betreft, als bedoeld in art. 40, 1° lid, 
d er Armenwet, aanvoerende, dat het advies, op 
grond waarvan R. van de Vegt in verband met 
den gezondheidstoestand van zijne echtgenoote 
naar Apeldoorn is gekomen, werd gegeven door 
den arts W. Sinninghe Damste te Huizum, die 
toen gemeente-geneesheer der gemeente Leeu
warderadeelwas: dat echterdegemeente-genees
heer te Apeldoorn Dr. J. Hermanidesgeen enkele 
lichamelijke afwijking bij de eehtgenoote van 
Van d e Vegt heeft gevonden; dat er derhalve 
voor de verhuizing naar Apeldoorn geen ge
zondheidsredenen kunnen worden aangevoerd ; 
da~ voor deze verhuizing geen andere reden is 
te zien, dan dat men van dit a rmlastige gezin 
af wilde ; dat daarvoor de gemeentegeneesheer 
van Leeuwarderadeel zijn medewerking heeft 
verleend; weshalve het burgerljjk armbestuur 
van Apeldoorn verzoekt te be lis en, dat de 
kosten van ondersteuning van het gezin van 
Van de Vegt met toepassing van artikel 40 der 
Armenwet ten laste van de gemeente Leeuwar
deradeel zullen komen; 

dat de Directeur van de Gemeentelijke Instel
ling van Maatschappelijk Hulpbetoon te Huizum 
van oordeel is, dat hier van toepassing van 
artikel 40 der Armenwet geen sprake kan zijn, 
aanvoerende, dat R . van de Vegt zich begin 
April 1935 op het bureau dezer instelling ver
voegde en mededeelde, dat nii wenschte te ver
huizen naar Apeldoorn, omdat dit voor zijn 
vrouw beter was, terwijl h.ij verwachtte, daar 
door middel van handel wel in eigen onderhoud 
te kunnen voorzien; dat de vrouw te Zuidlaren 
is geboren en dus ook op zandgronden is groot
gebracht; dat Van de Vegt echter mededeelde, 
dat deze verhuizing alleen door kon gaan, indien 
Maatschappelijk Hulpbetoon de verhuiskosten 
zou willen betalen plus een nieuw gebit voor 
zijn vrouw ; dat dit direct pertinent is geweigerd, 
terwijl hij er zelfs op is gewezen, dat hij in 

Apeldoorn niet in de steunregeling zou worden 
opgenomen, indien hij niet in staat zou blijken 
te zijn om in eigen onderhoud te voorzien; 
dat het gezin derhalve volkomen vrijwillig en 
op eigen kosten en risico zonder eenigen invloed 
zijnerzijds is vertrokken; dat de raadgeving 
van den heer W. inninghe Damste. als arts 
belast met de armenpraktijk niets te maken 
heeft met "afschuiving", aangezien er tusschen 
dezen geneesheer en zijn bur ,au nimm er eeni
gerlei bespreking betreffend e <leze patiënte is 
gevoerd; 

0. dat niet gebleken is, dat tot de komst van 
het gezin Van de Vegt in de gemeente Apeldoorn 
eenige invloed van of vanwege d en burgemees
ter, burgemeester en wethouders of van het 
bestuur van de GemeenteliJke Instelling van 
Maatschappelijk Hulpbetoon in de gemeente 
Leeuwarderadeel heeft medegewerkt; 

dat zulks met name niet kan worden afgeleid 
uit het enkele feit, dat de arts W. Sinninghe 
Damste, te Huizum, die aan Van de Vegt heeft 
geadviseerd om, in verband met den gezond
heid stoestand van diens vrouw naar een zand
streek te verhuizen, de functie van gemeente
geneesheer der gemeente Leeuwarderadeel be
kleedde; 

dat immers niet gebleken is, dat dit advies 
op andere dan medische motieven zou berusten; 

dat in het onderwerpelijke geval derhalve 
geen afschuiving van een armlastige, in den 
zin van artikel 40 der Armenwet, kan worden 
aangenomen ; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet zich hier niet voordoet 
en dit artikel mitsdien met betrekking tot dit 
gesch.i l geene toepassin~ kan vinden. 

Onze Minister van Bmnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (A. B.) , 

8 October 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

Voor toepassing van dit art. is geen 
aanleiding, waar weliswaar aan den naar 
elders vertrokken armla tige zijn verhuis
biljet is toegezonden met verwek het ter 
secretarie in te leveren, doch niet is geble
ken dat deze administratieve maatregel, 
ter uitvoering vau de voorschriften betref
fende de bevolkingsregisters, in eenigerlei 
opzicht verband hield met den wensch 
van het bestuur der gemeente, waar de 
armlastige te voren woonde, om hem in de 
gemeente, waarheen hij was vertrokken, 
te doen blijven. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van K. Strijks; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 18 
eptember 1935, n°. 390; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 3 October 1935, 
n°. 9751, Afdeeling Armwezen; 

0. dat K. Strjjks, geboren te Emmen den 
26en Augustus 1905, met zijn gezin in die ~e
meente woonde, waar hij in verband met zijn 
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werkloosheid werd ondersteund ; dat, aangezien 
hij meende te Schaesberg eerder aan werk te 
kunnen komen, hij zich in November 1934 met 
zijn gezin naar die gemeente begaf, waar hij 
voorloopig bij zijn schoonouders zijn intrek 
nam ; dat, toen hij in zgn pogingen om werk te 
vinden vooralsnog niet slaagde, hij zich met 
een schrijven tot den gemeentel,jken dienst der 
Arbeidsbemiddeling en W erkloosheidsverzeke
ring te Emmen wendde met het verzoek om 
eenige weken steun om zich t e kunnen redden, 
zoolaug hij nog geen werk had gevonden, op 
w elk verzoek evenwel op 17 December 1934 
afw1jzend werd beschikt, op grond, dat de ver
zoeker niet meer in de gemeente Emmen ver
bl~f hield; dat hij op een door hem herhaald 
verzoek van dezelfde strekking geen antwoord 
kreeg ; dat hij wel omstreeks 27 December 1934 
van de secretarie der gemeente Emmen zijn 
verhuisbiljet ontving met begeleidend schrijven, 
waarbij hem werd v erzocht dit zoo spoedig 
mogelijk t er secretarie van Schaesberg in te 
leveren; dat hij, hoewel hij, bl ijkens z;in ver
klaring aan den burgemeester van Schaesberg, 
geenszins voornemens was ll:eweest zijn hoofd
verbl,j f van Emmen naar i:;chaesberg over t e 
brengen , indien ziin poging om werk te verkrij
gen niet mocht slagen, toen hem bleek, dat h.ij 
in Emmen geen steun meer zou ontvangen en 
htj represailles t en aanzien van ziin huisvesting 
vreesde, omstreeks 11 Januari 1935 zijn huis
raad van Emmen overbracht naar Schaesberg, 
alwaar hij, ingaande 16 F ebruari 1935, met z(in 
gezin met f 5 bons per week door het bm·gerlijk 
armbestuur werd ondersteund; 

dat het burger! .ik arm bestuur van Schaesberg, 
van oordeel, dat in dit geval op de komst van 
het armlastige gezin Strijks in zijn gemeente 
invloed door de gem eon te Emmen is uitgeoefend, 
zich tot Ged. Staten van Limburg heeft gewend 
met het verzoek een beslissing uit te lokken, als 
b edoeld in artikel 40, 2de lid, der Arm enwet; 

dat burgemeester en wethouders van Emmen 
ontkennen, dat door of vanwege hun college 
op de komst van Stri,iks en zijn gezin te Schaes
berg eenige invloed is uitgeoefend, waarbij zij 
-0nder meer opmerken, dat aan Strijks zijn ver
huisbilj et is toegezonden ter uitvoering van d e 
voorschriften betreffende de bevolkingsregisters 
en dat er tusschen het zenden van dit bilj et en 
de kwestie van de ondersteuning geenerlei ver
band bestond ; 

dat burgemeester on wethouders van Schaes
berg mot het burgerlijk armbestuur in hun 
_gemeente volhouden, dat door de afschrijving 
naar Schaesberg afschuiving, als in art. 40 der 
Armenwet bedoeld, heeft plaats gehad, daar, 
hoewel Strijks eigener beweging naar hun ge
meente is vertrokken, dit vertrek geenszins de 
overbrenging van het domicilie beoogde; 

dat, aangezien burgemeester en wethouders 
van Emmen bij het door hen ingenomen stand
punt hebben volhard, Ged. Staten van Limburg 
d e zaak te Onze kennis hebben gebracht; 

0 . dat niet is gebleken, dat op de komst van 
het armlastige gezin Strijks in de gemeente 
Schaesberg e nige invloed van of vanwege den 
burgemeester, burgemeester en wethouders of 
het bestuur van een burgerlijke instelling in de 
gemeente Emmen heeft medegewerkt ; 

dat weliswaar vanwege de gemeentesecretarie 
te Emmen op 27 December 1934 aan trijks 

L. 1935. 

zijn verhuisbiljet is toegezonden met verzoek 
dit ter gemeentesecretarie te Schaesberg in te 
leveren, doch dat, nog afgezien hiervan dat het 
gezin Strijks zich toen alreeds te Schaesberg 
bevond, zoodat de toezending van het verhuis
biljet op zijn komst aldaar geen invloed kon 
uitoefenen, niet is gebleken, dat de even bedoelde 
administratieve maatregel, ter uitvoering van 
de voorschriften betreffende de bevolkingsre
gisters, in eenigerlei opzicht verband hield met 
den wensch van het gemeentebestuur van Em
men, om het gezin Strijks te Schaesberg te doen 
bliiven; 

dat eindelijk op grond van de overgelegde 
stukken moet worden aangenomen, dat de 
toezending van het verhuisbiljet aan K. Strj"ks 
niet van invloed is geweest op zijne verhuizi~ 
van Emmen naar Schaesberg, aangezien hij, 
blijkens de stukken, niet daardoor is bewogen 
zijn huisraad van de eerstgenoemde naar de 
laatstgenoemde gemeente over te brengen, doch 
uitsluitend omdat hij den indruk had gekregen 
op ondersteuning van uit Emmen niet to kunnen 
rekenen en hij bovendien voor zoogenaamde 
represailles ten aanzien van zijne huisvesting te 
Emmen vreesde, waaromtrent voor het overige 
niets is komen vast t e staan ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

t e beslissen, dat niet gebleken is, dat een 
geval, als bedoeld bij art . 40, l • lid, der Armen
wet zich hier heeft voorgedaan en dit artikel 
mitsdien met . betrekking tot dit geschil geene 
toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (A. B.) 

9 October 1935. KO I KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72.) 

Ten onrechte heeft de Raad medewer
king geweigerd voor vergrooting van een 
rijwiel bergplaats op g rond dat alleen voor 
kinderen, die overeenkomstig a rt. 13 aan
spraak hebben op tegemoetkoming in de 
kosten van vervoer voor eene behoor! ij ke 
rijwielbergplaats behoeft te worden ge
zorgd. Met Ged. Staten oordeelt de Kroon, 
dat de beantwoording van de vraag, voor 
hoeveel kinderen een rijwiel bergplaats noo
dig is, afhankelijk is van het getal kin
deren, dat de school per rijwiel bezoekt. 
Een bergplaats voor 60 rijwielen bij een 
totaal van ruim 600 leerlingen overschrijdt 
niet d.e "normale e ischen". 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Weesp tegen het besluit 
van Ged. Staten van oord-Holland van 15 
Mei 1935, n°. 183, waarbij met vernietiging van 
het besluit van dien raad van 30 November 
1934 is bepaald, dat de door het bestuur der 
Vereeniging tot bevordering van Chri~teli~k 
Nationaal Schoolonderwiis in Weesp en W ePs
perkarspel, gevestigd te Weesp, overeenkomstig 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde 
medewerking voor een vergrooting van de 
rijwielbergplaats bij de van deze Vereeniging 
uitgaande scholen voor gewoon en uitgebreid 
lager onderwijs aan de Nieuwstraat 108 en de 

23 
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Achtergracht nos. 109 en 109a, aldaar, alsnog 
moet worden verleetd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 September U!35, n°. 378; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 October 1933, n°. 9917, afdeeling Lager 
Onderwi~s; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Weesp 
op 30 November 1934 besloten harl de door het 
bestuur van de Vereeniging tot bevordering 
van Christelijk Nationaal Schoolonderw(s te 
Weesp en W eesperkarspel overeenkomstig 
art. 72 der Lager- Onderw swet 1920 gevraagde 
medewerking voor de vergrooting van de r\j
wi,•lbergplaats b ij de van de voornoemde Ver
eenü;ing uitgaande scholen voor gewoon en 
uitgebreid lager onderwijs aan de Nieuwstraat 
108 en d e Achtergracht nos. 109 en 109u, te 
weigeren, het genoemde schoolbestuur daarvan 
in beroep is gekomen bij Ged. Staten van 
Noord-Holland; 

dat dit college bij zijn besluit van 15 Mei 
1935, n° . 183, met vernietiging van het bestre
den besluit van den raad der gemeente Weesp, 
heeft beslist, dat de door het schoolbestuur 
gevraagde medewerking alsnog moet worden 
verleend, daarb\j onder meer overwegende, dat 
het gemeentebestuur van oordeel is, dat alleen 
voor de kinderen, die overeenkomstig art. 13 
der Lager-Onderwij swet 1920 aanspraak hebben 
op tegemoetkoming in de kosten van vervoer, 
voor eene behoorlijke rijwielbergplaats behoeft 
te worden gezorgd; dat er slechts 12 leerlingen 
ziin, <lie ePn afstand van 5 km en meer hebben 
af te l,iggen, voor wier rjjwielen de bergplaats 
voMoende ruimte biedt; dat de ouders der kin
deren, die, hoewel z,j een kortercn afstand 
h ebben af te leggen, niettemin per rijwiel de 
school bezoeken, zelf voor de kosten van stal
line: heblen zorg te dragen en dat dus de eischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen, 
worden overschreden. indien voor deze stalling 
op de gemeente een teroep wordt gedaan; dat 
hun. C'.lllege zich met de opvatting van het 
gemeentebestuur niet kan vereenigen, doch 
integendeel van meenin is, dat de beantw::ior
ding van de vraag, voor hoeveel kinderen die 
gelegenheid noodig is, niet afhankelijk is van 
die andere, of voormeld wetsartikel van toe
passing is, maar van het getal kinderen, dat de 
school per rijwiel bernekt ; dat uit een door het 
R-iksschooltoezicht ingesteld onderzoek is ge
bleken, dat 61 leerlingen de scholen van den 
appellant per rijwiel bezoeken, zoodat de be
staande bergplaats, ruimte biedende voor 30 
rijwielen, niet voldoend e is om de rijwielen van 
de 1,edoelde leerlingen te stallen ; dat voorts, 
daar het wenschelijk is, dat de leerlingen, die op 
grooteren afstand van de school wonen - 47 
wonen op een afstand van 4 km en meer --, in 
de gelegerheid z(in zich tusscheo den morgen
en den namiddagschoolti;d naar d,· ouderliike 
woning te begeven voor het gebruiken van den 
(hoofd)maalt \jd, dit voor hen alleen mogelijk 
is, wanneer zij van een rijwiel gebruik maken 
en dat dan ook voor dit vervoermiddel de nood
zakeliike stalling aanwezig behoort te zijn; dat 
derhalve, in overeenstemming met den hoofd
inspecteur van het Lager Onderwijs in de 2• 
hoofdinspectie te 's-Gravenhage, die van oor-

deel is, dat met het oog op het huiswerk van de 
leerlingen hunne lichamelijke vermoeidheid zoo 
gering mogelijk moet zijn, zoodat gebruik van 
een riiwiel dienstig is, en dat van de ouders 
niet kan worden gevorderd, dat zij naast 
schoolgeld, eventueele verblijfkosten en kosten 
van een qjwiel, nog met de uitgave voor rijwiel
stalling worden belast, moet worden aangeno
men, dat do::ir inwilliging van de aanvrage tot 
uitbreiding van de bestaande bergplaats, voor 
het daarstellen waarvan de gemeente indert( d 
hare medewerking heeft verleend, de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwi.·s te 
stellen, niet zullen worden overschreden, zoodat 
het bestreden raadsbesluit niet kan worden 
gehandhaafd ; 

dat de raad der gemeente W eesp in beroep 
aanvoert, dat naar zijn oordeel blijkens inge
steld onderzoek de aanwezige rijwielbergplaats 
voldoende ruimte biedt, indien deze beter 
wordt benut; dat toch door het schoollestuur 
aanvankelijk is opgegeven, dat plaats voor 
80 rijwielen noodig is, terwi_;J dit bestuur zelf 
later, nameli;k in ziin dd. 17 December 1934 
aan Ged. Staten g ~richt schrijven, dit aantal 
tot 60 terugbrengt; dat uit de overgelegde lijst 
van kinderen, die per rijwiel de school bezoeken, 
dan ook geen hooger aantal dan van 62 kinderen 
kan worden opgemaakt; dat daaronder zijn 
begrepen 8 kinderen, die op minder dan 2 km 
en 2 kinderen, die op 2,6 en 2,5 km afstand 
van de school wonen ; dat, deze 10 leerlingen 
dus onmiddellijk afgetrokken, nog resteeren 52; 
dat voorts een groot aantal kinderen uit 
Muiden cle school per rijwiel bezoekt, terwi,l do 
afstand naar die gemeente niet meer dan 3½ km 
bedraagt ; dat zijns inziens toch niet kan 
worden verlangd, dat voor die kinderen de 
rjjwielbergplaats vergroot zou moeten worden, 
daar overigens t a Weesp voldoende gelegenheid 
tot stalling bestaat en het op den weg ligt van 
de ouders dier kinderen, daarin t e voorzien, 
indien zij schooll ezoek per rijwiel wcnschen; 
dat de raad zich niet kan vereenigen met het 
door Ged. Staten aangevoerde, dat de leerlin
gen, die op grooteren afstand van de school 
wonen, in de gelegenheid moeten woruen ge
steld zich tusschen den morgen- en namiddag
schooltijd naar de ouderlijke woning t e èegeven 
voor het gehruiken van den (hoofd)maaltijd, 
daar toch ook leerlingen uit Weesp, welke de 
Uitgebreid-Lager-Onderwijs-scholen, ambachts
scholen, Hoogere Burgerscholen en Lycea to 
Bussum en Amsterdam bezoeken, eveneens deze 
gelegenheid missen en niet kan worden ver
wacht, dat van gemeentewege hierin wordt 
voorzien; dat de raad der gemeente Weesp 
derhalve nog steeds van mecning is, dat door 
im, illigi . g van h,,t verrnek van het bestuur: 
der voornoemde ·, ereen iging de normale eischcn, 
aan het geven van lager onderwij s te stellen. 
zullen worden overschreden ; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Holland naar 
Ons oordeel terecht met vernietiging van het 
desbetreffende besluit van den raad der gemeen
te Weesp hebben beslist, dat, de door het eerder
genoemde schoolbestuur gevraagde medewer
king alsnog moet worden verleend; 

dat immers een bergplaats voor 60 rijwielen 
bij een totaal van ruim 600 leerlingen niet de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, overschrijdt ; 
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(Jezrnn de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van OnderwJJS, Kunsten en 

Weten schappen is belast, enz. 
(A.B.) 

9 Octob e1· 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Aanlegbelasting in de gemeente 
Eindhoven). 

In art. 3 der Heffingsverordening voor 
de Aanlegbelasting der gemeente Eind
hoven wordt met de woorden: ,,kadastrale 
leggers van de Rij ksgrondbel asting" be
doeld de kadastrale legger, genoemd in 
art. 46 der Wet op de Grondbelasting, dus 
de kadastrale legger, behelzende de namen 
der belastingplichtigen in de Grondbelas-
ting. · 

Uit de Heffingsverordening is dan ook 
voldoende af te leiden, wie belastingplich
tig is in de Aanlegbelasting. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te Eindhoven tegen de uitspraak va n den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
te 's-H ertogenbosch van 14 Jan. 1935, betref
fende zijnen aanslag in de Aanlegbelasting der 
gemeente Eindhoven over 1932 ; 

Gezien de stukken: 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot handhaving van de 
béstreden uitspraak van den Raad van Be
roep; 

0 . dat belanghebbende, in bovengenoemde 
belasting aangeslagen, daartegen bij den Haad 
der gemeente Eindhoven vruchteloos bezwaren 
heeft ingebracht; 

dat in beroep de Raad van Beroep de be
si issing van den Gemeenteraad heeft gehand
haafd, daarbij overwegende: 

dat blijkens art. 1 der desbetreffende Hef
fingsverordening voor de Aanlegbelasting der 
gemeente Eindhoven een belasting wordt ge
heven wegens in dat artikel nader aan·geduide 
gebouwde en ongebouwde eigendommen; 

dat art. 3 dier Verordening luidt al s volgt: 
1. Belastingplichtig zijn zij , die, krachtens 

het recht van bezit of eenig ander zakelijk 
recht, het genot hebben van de e igendommen, 
bedoeld in art. 1 . 

2. Als genothebbende in den zin van lid 1 
van dit artikel worden aangemerkt zij, die bij 
den aanvang van het belastingjaar, ingevolge 
art. 46 der vVet van 26 Mei 1870, S . 82, zoo
a ls deze nader is of zal worden gewijzigd, in 
de kadastrale leggers van de Rijksgrondbelas
ting als voor die eigendommen belastingplich
tig staan aangegeven. tenzij kan worden aan• 
getoond, dat in de kadastrale leggers eene mis
stelling of onjuiste tenaamstelling heeft plaats 
gehad, of dat vóór den aanvang van het be-
1 astingjaar ingetreden wijziging in den belas
tingpl icht, daarin met den aanvang van het 
belastingjaar nog niet was opgenomen, in 
welke gevallen met den gewijz igden toestand 
rekening wordt gehouden; 

dat de eenige grief tegen den onderhavigen 
aanslag kenlijk deze is, dat er geen "kadas
trale leggers van de Rijksgrondbelasting" be-

staan; dat het niet moge! ijk is iemands belas
tingplichtigheid voor de Aanlegbelasting te 
gronden op registers, die in werkelijkheid niet 
bestaan en dat dus geen aanslag op grond van 
gemelde Heffingsverordening kan worden op
gelegd; 

dat evenwel gemeld art. 3 der Heffings
verordening mede een verwijzing inhoudt naar 
art. 46 der Wet van 26 Mei 1870, S. 82, zijnde 
de Wet op de Grondbelasting, waarin is be
paald: ,,De kadastrale legger behelst de na
men van hem, die, krachtens het volgend ar
tikel, wegens de gebouwde en ongebouwde 
e igendommen belastingplich t ig is"; 

dat de heffing der Grondbelasting, die krach
tens die Wet op de Grondbelasting wordt ge
heven, geschiedt door het Rijk; 

dat het deswege voor geen twijfel vatbaar 
is, dat in voormeld art. 3 der Heffingsveror
dening met de woorden: ,,kadastrale leggers 
van de Rijksgrnndbelasting" wordt bedoeld 
de kadastrale legger, genoemd in art. 46 der 
Wet op de Grondbelasting, dus de kadastrale 
legger, behelzende de namen der belasting
plichtigen in de Grondbelasting; 

dat dan ook voldoende uit de Heffingsver
ordening der Aanlegbelasting is af te leiden . 
wie belastingplichtig is in de Aanlegbelasting; 

0. dat belanghebbende, zonder eenig artikel 
der Heffingsverordening als geschonden aan te 
halen, in cassatie stelt, dat hij is aangeslagen 
in bovengenoemde belasting als zijnde genot
hebbende en belastingplichtig volgens art. 3 
der Heffingsvernrdening; . 

dat het 2de lid van dat artikel aanwijst als 
genothebbenden diegenen, die bij den aanvang 
van het belastingjaar ingevolge art. 46 der 
Wet van 26 Mei 1870, S. 82, zooals deze nader 
is of zal worden gewijzigd, in de kadastrale 
leggers der Rijksgrondbelasting als voor die 
eigendommen belastingplichtig staan aange
geven ; 

dat dit art. 46 der vermelding van namen 
in eenig register niet e ischt, doch enkel en 
alleen gebruik maakt van namen, die krach
tens andere voorschriften in andere 1·egisters 
vermeld staan; 

dat deze registers daarenboven niet zijn leg
gers van de Rijksgrondbelasting, doch kadas
trale leggers, hetgeen geheel iets anders is; 

dat het volgens de overweging van den 
Raad van Beroep aan geen twijfel onderhevig 
is, welke registers hier worden bedoeld, doch 
dat dit niet ter zake dienende kan zijn, aan
gezien niet de bedoeling, doch de letter der 
Verordening toepassing moet vinden; 

dat belanghebbende niet belastingplichtig 
kan zijn krachtens leggers, di e niet bestaan; 

0. hieromtrent: 
dat de Raad van Beroep aan art. 3 der Be-

1 astingvernrdening der gemeente Eindhoven, 
waarvan de inhoud, voor zoover hier van be
lang is, in de uitspraak is weergegeven, eene 
juiste uitlegging heeft gegeven, waarmede de 
H. R. zich vereenigt; 

dat hieruit volgt, dat het bezwaal' van be
langhebbende is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 
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9 Octobcr 1935. KONT KLIJK BESL IT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 100.) 

Op de bepaling van het 2e lid kan niet 
een beroep worden gedaan, om de gemeen
telijke vergoeding te verkrijgen voor meer 
boventallige leerkrachten dan in het voor
afgaande jaar door de gemeente zijn vei-
goed; de bepaling beoogt slechts, de school 
be turen niet onmiddellijk te nopen tot 
het verminderen van het onderwijzend per
soneel aan de school, en dien besturen 
daarbij eenige speling te laten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
B eschikkende op het b eroep, ingesteld door 

den raad der gemeente H aarlem tegen het 
besluit van Ged. Staten van r oord-Holland 
van 1 i\Iei 1935, n°. 163A, waarbij met handha
ving overigens van het beslui t van dien raad 
van 10 October 1934, n°. 11, is bepaald, da t het 
bestuur der Vereeniging "Groen van Prinsterer" 
voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op 
Gereformeerden grondslag t e Haarlem voor 
zijne school voor gewoon lager onderwijs, 
Ambachtstraat n°. 1, aldaar, krachtens a rt. 100, 
eerste lid, juncto tweede lid, d er Lager-Onder
wijswet 1920, behoudens event ueel verhaal van 
pensioensb ."dragen, aanspraak kan m aken op 
vergoeding uit de gemeentekas van de jaarwed
d e van d e leerkracht, '::liejufirouw M. C. Waning, 
over het tijdvak van 1 Januari 1933 tot en met 
31 December 1933, ten bedrage van f 1204 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor d e 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 eptem ber 1935, n°. 377 ; 

Op d i voordracht van Onzen 1Iinister van 
Ondcrw.j s, Kunsten en W etenschappen van 
5 October 1935, n°. 9915, Afdeeling Lager 
Onderwijs ; 

O. d.1t d e raad der gemeente Haarlem bij 
besluit van 10 October 1934, onder andere aan 
het bovengenoemde schoolbestuur voor d e 
school aan d e Ambachtstraat n°. 1, a ls vergoe
ding, bed oeld in artikel 100 d er Lager-Onder
wijswet 1920, een bedrag van f 1204 heeft t oege
kend, z J nde d e jaarwedde van den onderwijzer 
J. iemons; 

d 1,t, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit b tj Ged. Staten van Noord-Holland in 
beroep was gegaan, d eze bij besluit van 1 Mei 
1935, n°. 163A, met handhaving overigens van 
het raad3besluit, hebben beslist, dat, krachtens 
art. 100, l • lid, juncto 2• lid, d er Lager-Ond er
w ijswet 1920, behoudens eventueel verhaal van 
p ensioensb ,jdragen, alsnog aan het schoolbe
stuur vergoeding uit d e gemeentekas moet 
worden toegekend van de jaarwedde van d e 
leerkracht Mejuffrouw M. C. Waning over het 
t ijdvak van 1 J anuari 1933 tot en met 31 
December 1933, ten bedrage v::in f 120-t; 

d at Ged. St aten onder andere daarbij hebben 
overwogen , dat in art. 100, 2° lid, d er Lager
Onderwijswet 1920 zooals dit in 1933 luidde, 
is voorgeschreven, dat d e hier bedoelde vergoe
ding wordt uitgekeerd over het tijd vak, gedu
r ende hetwelk aan d e openbare school meer 
ond erwijzers zijn werkzaam geweest d an het 
aantal, waarvan d e jaarwedden door h et Rijk 
aa.n d e gemeente worden vergoed en "tot twee 
ja.ren d aarna"; dat volgens het bepaalde in het 
1 e lid va.n bovengenoemd artikel tot grondslag 
van d e berekening moet worden genomen de 

zoogenaamde kla sedeeler van de overee)l 
komstige openbare lagere scholen, welke ver
kregen wordt door het gemiddelde getal leer
lingen van het voorafgaande kalenderja-ar te 
deelen d oor het getal onderwijzers, werkzaam 
geweest in het jaar, waarover de vergoeding 
verschuldigd is ; dat de strekking van d e 
slotwoorden van het 2° lid van m eergemeld 
artikel deze is, dat, indien in eenig jaar d e klas 
sedeeler d er overeenkomstige openbare scholen 
wijziging ondergaat, de besturen van d e bij
zondere scholen met den in dat jaar toegepast en 
klassedeeler nog gedurend e twee jaren na het 
tijdstip, waarop die kla sc deeler is gewiJzigd, 
rekening mogen houden; d a t dus in het onder
havige geval de klassedeeler v::in de openbare 
scholen voor gewoon Jager onderwijs te H aar
lem, welke in 1932 h ft gegolden, tot grond
slag kon worden genomen en over 1933 aan die 
gemeente door d en appellant d e jaarwedden van 
2 boventallige leerkrachten in rekening konden 
worden gebracht, in aanmerki1,g genomen, dat 
de bedoelde klassedceler recht gaf op vergoe
ding van 6 leerkrachten, waarvan 4 ten laste 
van h et Rijk kwamen ; d at, wat betreft Ons 
besluit van 19 Februari 1934, n°. 111, waarop 
het gemeentebestuur zich beroept, diP uitspraak 
in daze richting wijst, dat art. 100, 2° lid, der 
wet dient ter tijdelijke consolidatie van ver
kregen rechten, doch niet ter verkrijging van 
nieuwe aanspraken, zoodat, indien eertijds 
d oor d e gemeente vergoede leerkrachten ten 
laste van het Rijk zijn gekomen en deze leer
krachten da.ama wederom boventallig zijn ge
worden, daarvoor niet met toepassing van d e 
bovengenoemde bepaling vergoeding uit de 
gemeentekas kan worden verleend ; dat dit 
geval echter in casu niet aanwezig is, omdat het 
getal der voor Rjjksvcrgoeding in aanmerking 
komende leerkrachten, aan d o school van den 
appellant verbonden, te rekenen van 1 J anuari 
1932, st eeds 4 heeft bedragen en dus sinds dien 
datum geenerlei salari svergoeding voor boven
tallige onderwij zers aan die school door het Rijk 
is verleend ; dat, op voorschreven gronden, 
het testreden besluit voor de onderhM-ige 
school niet gehandhaafd kan llijven; 

d at van dit be luit de raad der gemeente 
Haarlem bij Ons in beroep is gekomen, aanvoP
rende, dat, wanneer het aantal t e vergoeden 
leerkrachten met toepassing van het tweed e 
lid van art. 100 was bnekend naar den klassc
deeler van de openbare scholen voor gewoon 
lager onderwijs, welke in 1932 heeft gegolden 
te weten 27 .8), het schoolbestuur recht zou 
hebben verkregen op eon vergoeding van twee 
boventallige leerkrachten; d::it naar zijne mee
ning het tweed e lid van art. 100 in het onder
havige geval geen toepassing kon vinden, 
omdat aan de b dzondere school aan d e Am
bachtstraat -1 over het j aar 1932 slechts één 
boventallige leerkracht was vergoed, en d eze 
school daardoor over het ja,ar 1933 geen recht 
kon doen gdden op vergoeding van d e jaar
wedden van twee boventallige leerkrachten ; 
dat immers het 2• lid van art. 100, zooals d a t 
in 1933 luidde, den schoolbesturen gedurende 
twee jaren het bij het eerste lid toegekend 
aantal onderwijzers waarborgt, doch dat hf't 
z.i. niet de bedoeling van den wetgever kan 

1 C. V. 1934 blz. 02. 
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zijn om aan dat 2e lid een recht op vergoeding 
te ontleenen voor een grooter aantal leer
krachten; dat zijns inziens het 2e lid van art. 
100 is te beschouwen als een overgangsbepa
ling, en met de woorden "en tot twee jaren 
daarna" in het genoemde lid wordt beoogd 
aan de se· 1001 besturen gelegenheid te geven 
gedurende die twee jaren den personeelstaat 
van hunne school aan dien der openbare scho
len te doen aanpassen; dat voor de bijzondere 
school aan de Ambachtstraat 1 deze overgangs
bepal ing niet kon worden toegepast, omdat 
haar personeelstaat reeds in 1932 met dien der 
openbare school in overeenstemming was ge
bracht ; dat zijns inziens het criterium van Ons 
!ees\11it van 19 Februari 1934, n°. 11, hierop 
neerkomt, dat voor de school aan de Ambacht
straat 1 met den klassedeeler van 1932 (art. 
100, 2e I iel) mag worden rekening gehouden, 
mits daardoor het aantal te vergoeden leer
krachten over 1933 dat van het vorig jaar niet 
te boven gaat, en daarbij niets ter zake doet, 
of de salarisvergoeding voor boventallige on
derwijzers àl of niet door het Rijk gedurende 
eenigen tijd is overgenomen; 

0. dat het bepaalde in het tweede lid van 
art. 100 der Lager-Onderwijswet 1920, zooals 
dit lid vóór de laatste wijziging luidde, in ver
band met het eer ste lid van dat artikel is te 
verstaan in dezen zin, dat, indien in eenig jaar 
de dusgenaamde klassedeeler der openbare 
scholen wijziging ondergaat, de besturen van de 
overeenkomstige bijzondere scholen met den 
in dat jaar toegepasten klassedeeler nog ge
durende twee jaren na het tijd tip, waarop die 
klassedeeler is gewijzigd, rekening mogen hou
den, ten einde zich tegen verlies van vergoeding 
als gevolg van de wijziging van den klassedeeler 
te vrijwaren; 

dat echter op deze bepaling niet een beroep 
kan worden gedaan, ten einde de gemeenteliike 
vergoeding te verkrijgen voor meer boventallige 
leerkrachten dan in het voorafgaand jaar door 
de gemeente zijn vergoed; 

dat imm ers de bepaling slechts beoogt, de 
sc.10olbesturen in voorkomend geval niet on 
middellijk te nopen tot het verminderen van het 
onderwijzend personeel aan de school, en dien 
besturen daarbij eenige spelmg te laten ; 

0. dat het eerste lid van art. 100 het school
bestuur in 1933 op vergoeding van 5 leerkrach
ten in totaal aanspraak geeft, zoodat, wijl 4 
daarvan door het Rijk vergoed worden, inge
volge evengenoemd lid 1 leerkracht door de 
gemeente moet worden vergoed ; 

dat ook over 1932 1 boventallige leerkracht 
door de gemeente aan het schoolbestuur werd 
vergoed; 

dat dus het schoolbestuur bij toepassing van 
het eerste lid van art. 100 geen verlies van 
vergoeding Ii; dt; 

dat derha ve Ged. Staten ten onrechte het 
raadsbesluit, dat aan het schoolbestuur voor 
d·J onderhavige school over 1933 vergoeding 
van één boventallige leerkracht toekent te 
dezen opzichte hebben vernietigd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden beslmt 
van Ged . Staten van Noord-Holland, waarbij 
ook voor een tweede leerkracht, Mejnffrouw 
M. C. Waning, over 1933 vergoeding uit de 

gemeentekas werd toegekend, het besluit van 
den raad der gemeente Haarlem van 10 October 
1934, n°. 11, voor zoover daarbij de vergoeding 
over 1933 voor de bovengenoemde school werd 
vastgesteld, te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz . 

(A. B.) 

10 October 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 100.) 

Wanneer ingevolge het 2e I id de klasse
cleeler van het vorig jaar wordt toegepast, 
moet ook het aantal door het Rijk bekos
tigde onderwijzers van dat vorig jaar bij 
de berekening in aanmerking komen, in
dien dit aantal is gedaald. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Roomsch-Katholieke school 
voor gewoon lager onderwijs, Jacobijnenstraat 
28-32, te Haarlem, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Noord-Rolland van 1 Mei 1935, 
n° . 163B, tot ongegrondverklaring van zijn 
beroep tegen het besluit van den raad der ge
meente Haarlem van 10 October 1934, n°. 11, 
voor zoover daarbij ten behoeve van deze 
school de vergoeding, bedoeld in art . 100 der 
Lager-Onderwijswet 1920 over het jaar 1933 is 
vastgesteld op f 594 7 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor d& 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 September 1!)35, n°. 379; 

Op de voordra<'ht van Onzen i\finister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 October 1935, n°. 9919, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad dor gemeente Haarlem bij 
besluit van 10 October 1934 onder andere aan 
het bovengenoemd schoolbestuur va 1 de school 
aan de Jacobijnenstraat 28-32 over het jaar 
1933 als vergoeding, Ledoeld in art. 100 der 
Lager -Onderwijswet 1920, een bedrag van 
f 5947 heeft toegekend, zijnde de jaarwedden 
van 3 boventallige leerkrachten; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit, raads
besluit bij Ged. Staten van Noord-Holland in 
beroep was gegaan, deze bij besluit van 1 Mai 
1935, n°. 163 B, het beroep ongegrond hebben 
verklaard, daarbij onder andere overwegende, 
dat artikel 100, 2e lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, zooals dat in 1933 luidde, gelezen in 
verband met het bepaalde in het l• lid van dat 
artikel, moet worden verstaan in dezen zin, dat, 
indien in eenig jaar de dusgenaamde klassedee
ler der openbare school wijziging ondergaat, de 
besturen van de overPenkomstige bijzondere 
scholen met den in dat jaar toegepasten klasse
deeler nog gedurende twee jaren na het ti.1dstip, 
waarop die k.tassedeeler is gewijzigd, rekening 
mogen houden; dat de bedoelde klassedeeler, 
in 1932 27,8 bedragende, zich in 1933 in een 
voor den appellant ongunstigen zin heeft ge
wijzigd, daar die deeler in laatstgemeld jaar 32 
bedroeg ; dat dus, w\il het gemiddelde getal 
leerlingen volgens art. 28 der wet in 1932 aan de 
onderhavige school 310½ beliep, daaraan ten 
hoogste 310,5 : 27,8 = 11 leerkrachten verbon
den konden zijn, zoodat, nu over 1933 7 leer
krachten voor Rijksvergoeding in aanmerking 
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!..-wamen, 4 boventallige leerkrachten ten laste 
van de gemeentekas zouden kunnen word en 
gebracht; dat echter Ons besluit van 19 Fe
bruari 1934, n°. 11 , 1 waarop het gemeentebe
stuur zich beroept, in d eze richting wijst, dat 
art. 100, ~• lid, der wet dient ter tjdelijkc conso
lidatie van ver!i:regen rechten, doch niet ter ver
krJging van nieuwe aanspraken, zoodat, indien 
eert\jds door de gemeente vergoede leerkrach
ten t en laste van het R(jk zijn gekomen, en deze 
leerkrachten daarna wederom boventallig zijn 
geworden, daarvoor niet met toepassing van de 
bovengenoemde bepalin~ vergo.;ding uit de 
gemeentekas kan worden verleend; dat dit 
geval in casu aanwezig is, wijl aan de school 
van den appellant één der vier leerkrachten, 
welke vroeger ten laste van de gemeente was 
gekomen, over het t ~dvak van 1 Januari 1932 
tot en met 31 December 1932 door het R ijk is 
vergoed en dus niet wederom krachtens art. 100, 
2• lid, der wet voor gemeentel.jke vergoeding 
in aanmerking kan komen; 

dat van dit be5luit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep i gekomen, aanvoerende, dat de b,j 
Ons besluit van 19 F ebruari 1934 genomen 
b eslissing haar grond hierin vindt, dat het t \;d
vak, bedoeld in het tweede lid van art. 100 der 
Lager-Onderwijswet 1920, moet worden opge
vat als een continu-t~dvak in dien zin, dat hot 
recht op de vergoeding, volgens dit lid, eenmaal 
verloren gegaan, niet herleeft ; dat echter het 
onderhavige geval juist in di.t opzicht verschilt 
van het getal, waarin bij Ons besluit van 19 
Februari 1934 werd beslist; dat hot t ,;dvak, 
bedoeld in het tweede lid van art. 100, nog niet 
heeft bestaan en dus ook nog niet verloren is 
gegaan; dat er dan ook in het onderhavige 
geval geen enkele aanleiding bestaat om af te 
wijken van de t,en aanzien van het tweede lid 
van art. 100 gevolgde iurisprudentie, dat, indien 
in eenig jaar de dusgenaamde klassedeeler der 
openbare school wJziging ondergaat, de bestu
ren van de overeenkom tige t ,jzondere scholen 
met den in dat ja.ar toegepasten klassedeeler 
no.z fedurende twee jaren na bet trjnstip, waar
op die klassedPeler is gewijzigd, rekening mogen 
honden; dat de bedo.ilde klassedeeler, in 1932, 
27.8 bedragende, zich in 1933 in een voor hem, 
appellant, ongunstigen zin heeft gew ;zïgd, 
daar die dooier in laatstgemeld jaar 32 bedroeg; 
dat tl.is, wijl het gemiddelde getal leerlingen 
volgens art . 28 der wet in 1932 aan de onderha
vige school 310½ beliep, daaraan t en hoogste 
310.5: 27.8 = ll leerkrachten verbonden kon
den zijn, zoodat, nu over 1933 7 leerkrachten 
voor Rijksvergoeding in aanmerking kwamen, 
4 boventallige leerkrachten ten Jaste van de 
gemeentekas zouden kunnen worden gebracht; 
dat het zijns inziens recht geeft op vergoeding 
over 1933 van de salarissen van 4 boventallige 
leerkrachten ; 

O. dat het bepaalde in het tweede lid van 
art. 100 der Lager-Onderwi,iswet 1920, zooals 
dit lid vóór de laatste wijziging luidde, in ver
band met het eerste lid van dat artikel is te 
verstaan in dezen zin, dat, indien in eenig jaar 
d e dusgenaamde klassedeeler der openbare 
scholen wrjziging ondergaat, de besturen van 
de overeenkomstige bijzondere scholen met 
den in dat jaar toegepasten klassedeeler nog 

1 C. V. 1934 blz. 92. 

gedurende twee jaren na het tijdstip, waarop die 
klass-Jdeeler is gewijzigd, rekening mogen 
houden, ten einde zich t egen verlies van ver
goeding, als gevolg van de wij2.iging van den 
klassedeeler, te vq·waren ; 

dat echter deze bepaling niet is geschreven, 
om de schoolbesturen voor verlies van Rijks
vergoeding schadeloos te stellen ; 

dat dus, past men ingevolge art. 100, 2• lid, 
den klassedeeler van het vorig jaar toe, ook het 
aantal door het Rijk bekostigde ondPnvi~rnrs 
van dat vorig jaar bJ de berekening in aanmer
king moet komen, indien dit aantal is gedaald ; 

0. dat het eerste lid van art. 100 het schoolbe
stuur in 1933 op vergoeding van 10 leerlûach
ten in totaal aanspraak geeft, zoodat, wi) 7 
daarvan door het Rijk vergoed worden, inge
volge evengenoemd lid drie leerkrachten door 
de e-erneente moeten worden vergoed. 

dat toepassing ingevolge het tweede lid van 
art. 100 van den klassedeeler over het jaar 1932 
tot uitkomst geeft een aantal van 11 leer
krachten; 

dat dit aantal het door het Rijk over 1932 
vergoede aantal, te weten 8, met 3 te bo·ren 
gaat; 

dat dus Ged. Staten terecht, zij het met 
eenigszins andere motiveering, het raadsbllsluit, 
dat aan het schoolbestuur voor de onderhavige 
school over 1933 vergoeding voor 3 bo-,ental
lige leerkrachten toekent, te dezen opzichte 
hebben gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Ondenvijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kumten , n 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

10 Octobe,· 1935. U1TSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 3 2e lid sub a). 

Door Burgemeester en Wethouders, die 
weliswaar in het a lgemeen "een stand
punt" hebben ingenomen in de onderhavige 
aangelegenheid, is i. c. niet een concreet 
beslui t genomen naar aanleiding van een 
uitdrukkelijk verzoek van klager. 

Hieruit volgt, dat het bestreden besluit 
van Ged. Staten niet is een in administra
tief beroep genomen besluit en de Cen
tra le Raad van Beroep niet bevoegd is 
ovor dit besluit te oordeelen. 

Uitspraak in zake : 
J. H. Spit, wonende te .l<~nschedé, klager, 

niet verschenen, 
tegen: 

Het College van .Burgem. en Wethouders van 
Enschedé, verweP.rder, vertegenwoordigd door 
den Burgemeester, niet verschenen . 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Wat aanqaat de feiten -van liet twistgeding: 
0. tl it de Commissaris der Koningin in de 

provincie Over,·ssel - in verband met de 
samenvoeging van de gemeenten Enschedé en 
Lonneker ingevolge de wet van 26 April 1934, 
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S. 220 - d.d. 7 Juni 1934 heeft besloten .aan 
J . H. Spit voornoemd eervol ontslag te verlee
nen als veldwachter der gemeente Lonneker 
m et ingang van den dag, waarop hij als politie
dienaar van de gemeente Enschedé zou wordeL 
aangesteld ; 

0. dat de Burgemeester van Enschedé d.d. 
28 Augustus 1934 heeft besloten J. H. Spit 
voornoemd met ingang van 1 September 1934 
te benoemen tot agent van politie te En chedé 
op een weekloon van f 39 (bij besluit van 6 
October 1934 gebracht op f 40), benevens f 2 
per weck voor het bezit van het politie-diploma 
met aanteekening, alsmede zijn pensioensgrond
slag vast te stellen Ol,) f 2218 (bij besluit van 6 
October 1934 gebracht op f 2270), zijnde de 
jaarwedd e, benevens f 56 voor kleeding en f 30 
voor schoeisel; 

0. d ,t J. H. Spit voornoemd, van meening, 
dat in deze te z.jnen opzichte niet was voldaan 
aan de artt. 13 en 14 van voornoemde wet 
van 26 April 1934, S. 220 - kennelijk aannP- , 
mende, dat zich in deze voordeed een geschil, 
als bedoeld in art. 13, lid 12, van meergenoemde 
wet - zich bij adres van 8 Otober 1934 heeft 
gewend tot de Gcd. Staten van de provincie 
Over 

0
ssel met het verzoek te willen beslissen, 

dat hem gedurende c1.en t 1~ d, dat znlks ingevolge 
d e wet van 26 April 1934, S. 220, is vereischt, 
door de gemeente Enschedé, naast zijn inkom
sten als agent van politie dier gemeente, een 
zoodanig bedrag aan wachtgeld dient te worden 
toegekend, als overeenkomt met het verschil 
tusschen de wedde, welke hem als veldwachter 
te Lonneker werd toegekend en de inkom sten, 
die h\i als agent van politie te Enschedé geniet; 

0. d.1,t de Ged. Staten van de provincie 
Over ,ssel bij besluit van 28 .Mei 1935 hebben 
goedgevonden te verklaren, dat een geschil 
over de toepassing van art. 13 en art. 14 der 
wet van 26 April 1934, S. 220, zich in dezen niet 
voordeed; 

<,. dat J. H. Spit voornoemd - verklarende 
beroep in te stellen ingevolge art. 3, lid 2, onder 
ri, der Ambtenarenwet 1929 - van genoemd 
besluit van 28 Mei 1935 b1i dezen Raad tijdig 
is gekomen in beroep en biJ klaagschrift heeft \ 
verzocht te beslissen, dat hem gedurende den 
tüd, dat zulks ingevolge de wet van 26 April 1 
1934, S. 220, is vereischt, door de gemeente 
Erischcdé, naast zijn inkomstfl n als agent van 
politie dier gemeente, een zoodanig bedrag aan 
wachtgeld dient te worden toegekend, als over
eenkomt met het verschil tusschen de wedde, 
welke hem als veldwachter te Lonneker werd 
toegekend en de inkomsten, die hij als agent 
van politie te Enschedé geniet; 

In rechte: 
0. dat klager dezen Raad als den bevoegden 

rechter beschouwt, op dezen grond, dat het 
besluit van Ged. Staten van Overijssel van 28 
"Mei 19:l5, n°. 933/4160, 2° Afdeeling, zoude zijn 
een in administratief 1eroep genomen besluit; 

0. dat die zienswijze van klager slechts dan 
als juist zoude kunnen worden aanvaard, indien 
door Burgemeester en Wethouders van En
schedé te z\Jnen aanzien een besluit ware ge
nomen, waartegen hij zich in administratief be
mep bij Ged. Staten van Overijssel had voorLien; 

O. dat 's Raad s fungeerend-Voorzitter d.d. 
:?,2 Juli 1935 schriftelijk aan den Burgemeester 

van Enschedé heeft verzocht, hem wel te willen 
berichten, of klager, aleer hij zich wendde tot 
Ged. Staten van OverJssel, aan Burgemeester 
en Wethouders van Enschedé heeft verzocht 
de door hem gewenschte toepassing te geven 
aan de genoemde artt . 13 en 14 en, zoo ja, 
welke beschikking door Burgemeester en Wet
houders op dat verzoek is genomen: 

0. dat de Burgemeester van Enschedé bij 
brief van 29 Juli 1935 heeft geantwoord, dat 
klager, aleer hij zich richtte tot Ged. Staten van 
Overijssel, noch schriftelijk, noch mondeling, 
aan Burgemeeste~en Wethouders van Enschedé 
heeft verzocht de door hem gewenschte toe
passing te gevm1 aan de artt. 13 en 14 der wet 
van 26 April 1934, S. 220; dat van het stand
punt, door het gemeentebestuur in deze inge
nomen, aan de organisaties van politiepersoneel 
mededeeling werd gedaan in een vergadering 
van de Commissie voor Overleg in Politie
aangelegenheden van 26 Juni 193"-; dat ter 
gelegenheid van hun beëediging als agent van 
politie op 1 September 1934 door klager en 
eenige collega's mondeling bezwaren bij den 
Burgemeester waren ingebracht en was ge
vraagd, of de beëediging ond<"r voorwaarde kon 
geschieden ; dat de Burgemeester toen had 
geantwoord, dat zulks niet mogelijk was, doch 
dat de samenvoegingswet, die deze materie 
speciaal regelde, het College van Ged. Staten 
van Over .~ssel voor hen als beroepsinst-antie 
had aangewezen ; 

0. dat hieruit volgt, dat, al mogen Burge
meester en Wethouders in het algemeen een 
"standpunt" hebben bepaald, door hen niet 
een concreet besluit is genomen naar aanlei
ding van een uitdrukkelijk verzoek van klager 
en dat zij zulks ook niet hebben kunnen doen, 
omdat een zoodanig verzoek tot hen niet is 
gericht; 

0 . dat hieruit volgt, dat het besluit van Ged. 
Staten van Overijssel van 28 Mei 193ö, n° . 
933/4160, 2e Afdeeling, niet is een in admini
stratief beroep genomen be luit en deze Raad 
derhalve aan lid 2, onder a, van art. 3 der 
Ambtenarenwet 1929 niet de bevoegdheid kau 
ontleenen over een tegen dat besluit gericht 
beroep te oordeel en; 

0. dat deze Raad in casu evenm in zoodanige 
bevoegdheid kan ontleenen aau een ige andere 
wetsbeµal ing ; 

0. dat dus het Ambtenarengerecht te Arnhem 
het ten deze bevoegde gerecht is; 

0 . dat derhalve het geding moet wotden 
teruggebracht in den staat, waa1·in het zich 
bevond, toen het klaagschrift ter griffie va11 
dezen Raad inkwam en het klaagschrift moet 
worden gezonden naar het Ambtenarengerecht 
te Arnhem, opdat dit naar aan leiding daarvan 
handele, als bij de wet bepaald; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Brengt het geding terug in den staat, waarin 

het zich bevond, toen het klaagschrift ter 
griffie van dezen Raad inkwam; 

Stel t de stukken in handen van den fungee
rend-Voorzitter, ten einde het klaagschrift te 
zenden naar het Ambtenarengerecht te Arnhem. 

(A. B.) 
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11 October 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeenf;ewet Art. 252 j 0

• artt. 253 en 
242). 

Wel hebben Ged. Staten goedkeur ing 
verl eend aan een raadsbesluit, waarbij het 
grondbedrijf als tak van dienst in den 
zin van art. 252 l e lid is aangewezen, doch 
nu eene regeling van het beheer van dit 
bedrijf volgens het 2e lid van art. 252 
vooralsnog niet is tot stand gekomen, kan 
van een afzonderlijke begrooting voor dat 
bedrijf, als bedoeld in art. 253 nog geen 
sprake zijn, en is dus de door den Raad 
vastgestelde begrooting van het grondbe
drijf en in verband daarmede ook de ge
meentebegrooting niet voor goedkeuring 
vatbaar. Daaraan doet niet af, dat in 1925 
in beroep door de Kroon was goedgekeurd 
een raadsbesluit tot vaststelling van een 
verordening op het beheer van het grond
bedrijf, daar deze goedkeuring uitsluitend 
betrof de toepassing van het voorm alig 
art. 114bis, en deze verordening niet de 
plaats vermag in t;e nemen van eene ver
ordening ingevolge art. 252 (nieuw) . 

Het is met de eischen van een gezond 
financieel beleid in strijd, dat over over
schotten van vroegere dienstjaren ren voll e 
wordt beschikt voordat alle redelijke mid
delen zijn aangewend om een reëel even
wicht in het budget t;e verkrijgen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Soest tegen het besluit 
van Ged. Staten van Utrecht van 16 April 
1935, n°. 1186/996, 3• afdeeling, waarbij goed
keuring is onthouden aan : a. de begrooting 
voor de gemeente oest voor het dienstjaar 
1935 ; b. het raadsbesluit van de gemeente 
Soest van 13 Maart 1935, 4• afdeeling, n°. 21 /385 
tot w(jziging der voormelde begrooting; c. de 
begrooting van het grondbedrijf der gemeente 
Soest voor het dienstjaar 1935; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 4 
September 1935, n°. 338; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 October 1935, 
N°. 23595, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat het besluit van Ged. Staten steunt op 
de overwe~fog, dat in de a::lministratie van het 
grondbednif verschillende gronden zijn opge
nomen, welke bestemd zijn, niet om als bouw
terrein t e worden gebruikt, doch om als natnur
schoon in Btand te blijven ; dat het grondbedrijf 
is ingesteld met het oog op het voor exploitatie 
als bouwterrein geschikt maken van gronden, 
zoodat de gronden, welke voor den openbaren 
dienst worden bestemd, naar den algemeenen 
dienst behooren te worden overgeboekt; dat 
ook de t erreinen, welke als natuurschoon in 
stand zullen blijven, behooren tot de voor den 
openbaren dienst bestemde gronden, en mits
dien naar den algemeenen dienst behooren te 
worden overgebracht ; dat dan ook ten onrechte 
de rente en aflossing van de op de bedoelde 
t erreinen rustende schulcien en verdere daarop 
betrekking hebbende baten en lasten nog zijn 
opgenomen in de begrooting van het grondbe
dri,1f in plaats van in de begrooting van den 
algemeenen dienst; dat deze rente en aflossing 

bij de voor het grondbedrijf toegepaste finan
ciering - voor zoover het patriarchaal bezit 
betreft, waarvan hier de rede is - niet worden 
gedekt uit gewone middelen, doch uit aan het 
bedrij f verstrekt kapitaal, dat biJ eventueelen 
verkoop van grond wordt afgelos·t uit de op
brengst daarvan ; dat evenwel de bedoelde 
rente en aflossing voor de tot natuurschoon 
bestemde gronden uit gewone middelen behoo
ren te worden gedekt ; dat b ij de thans gevolgde 
financiering derhalve wordt ~ehandeld in strijd 
met een goed financieel beleid; dat het college 
van burgemeester en wethouders reeds bji her
haling is gewezen op de noodzakelijkheid, dat 
deze gronden van het grondbedrijf naar den 
algemeenen dienst werden overgebracht, en bij 
brief van 8 Mei 1934, 3de afdeeling, n°. 65/1083, 
is medegedeeld, dat aan de begrooting voor 
1935 geen goedkeuring zou worden gehecht, 
indien deze aangelegenheid niet voordien be
hoorl1;k zou zijn geregeld ; dat deze overdracht 
nog steeds niet haar beslag heeft gekre6en ; dat 
wel burgemeester en wethouders, ten einde te 
beschikken over middelen tot dekking van de 
uit de overdracht voor den gewoneu dienst der 
gemeentebegrooting voortvloeiend e gevolgen, 
in het ontwerp der begrooting op den gewonen 
dienst als stelpost hadden opgenomen volg.num
mer 441 ,.rente en aflossing van schuld, rustende 
op naar den algemeenen dienst der gemeente 
over te boeken gronden van het grondbedrijf, 
welke niet tot bouwterrein zijn bestemd" tot 
een bedrag van f 4000 ; dat de raad dezen post 
e~·enwel bii het voorm elde wi~zigingsbesluit van 
de begrooting heeft afgevoerd ; dat dientenge
volge noch de gewijzigde gemeentcbegrooting, 
noch de begrooting voor het grondbedrijf voor 
goedkeuring in aanmerking komen; dat voorts 
als batig slot van den gewonen dienst over 1933 
in deze begrootinl! en in de voormelde begroo
tingswijziging bedragen van f 35.994.96 en 
f 5.467 .01 of tezamen f 41.461,97 zijn opgeno
men ; dat in het enkele feit, dat het bedo3lde 
batige slot overeenkomstig het model der be
grooting mort worden geraamd in dP begrooting 
voor 1935, geen rechtvaardiging kan worden 
gevonden - gelijk ook is beslist bij Ons besluit 
van 29 Secember 1933, S . 773, om dit slot ten 
volle aan te wenden voor het sluitend maken 
van de begrooting voor 1935 ; dat het in het 
algemeen reeds gewenscht is, da t van groote 
batige sloten van vorige dien t jaren een belang
rijk deel wordt gereserveerd ten behoeve van 
volgende dienstjaren; dat eene dergelijke r esar
veering in het onderhavige geval noodzakelij k is, 
aangezien , na.ar te verwachten i s, de kom end e 
begrootingen aen belangrijk ongunstiger beeld 
zullen vertoonen, omdat deze niet zullen kunnen 
beschikken over zoo aanzienlijke middelen van 
vorige dienstjaren als waarmede deze begrooting 
aanvangt en omdat de uitkeeringen uit het 
gemeentefonds, nog afgezien van de te ver
wachten verlaging als gevolg van de verminde
ring van de inkom sten van dit fonds , negen 
jaar lang, telken jare met een bedrag van 
f 6070, zull en verminderen door de daling van 
de garantie-aanvullingsuitkcering; dat op vol
gende begrootingen ook een ongunstige invloed 
wordt uitgeoefend door de omstandigheid, dat 
de post voor onvoorziene uitgaven zeer laag is 
geraamd en verlaging van tal van posten heeft 
plaats gevonden zonder wezenlijke bezuiniging 
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en well icht ook tot t e lage ramingen; dat de 
mogelijkheid aanwezig is, om met redel\Jke 
middelen een reëel evenwicht t e krijgen tusschen 
de raming van de inkomsten en uitgaven voor 
1935 ; dat ook om deze redenen aan d e gewijzigde 
begrooting voor het dienstjaar 1935, zooals zij 
daar ligt, geen goedkeuring gehecht kan word en ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat bij 
raadsbesluiten van 30 Juni 1924 en 22 Augustus 
1924, is besloten : a. op t e richten en in te stellen 
een gemeentelijk grondbedrijf ; b. vast te stellen 
eene verordening, regelende het beheer van het 
grondbedrijf; dat dit raadsbesluit met vernieti
ging van het besluit van Ged. Sta ten van 
Utrecht van 23 September 1924, N°. 2213/1757, 
3• afdeeling, tot onthouding van goedkeuring 
aan dat besluit, is goedgekeurd bij On s besluit 
van 24 Maart 1925, n° . 38; dat artikel 1 der 
voornoemde, thans nog van kracht zij nde ver
ordening bepaalt : ,,De aan d e gemeente in 
eigendom toebehoorende onroerende goederen, 
welke daartoe bij een besluit van den gemeente
raad worden aangewezen, worden onder den 
naam van grondbedrijf in een afzonderlijke 
administratie vereenigd", en dat art. 3 dier 
verordening o.m. bepaalt, dat het bedrijf ten 
doel heeft het t eheer en de exploitatie van de 
in het grondbedrijf in te brengen gronden in pa
triarchaal bezit der gemeente; dat derhalve op 
grond van deze bepalingen in het grondbedrijf 
kunnen worden ingebracht alle aan de gemeente 
in eigendom toebehoorende onroerende goede
ren, welke daartoe bij een besluit van den ge
meenteraad waren aangewezen en niet alleen de 
als bouwterrein bestemde gronden ; dat het 
meerendeel der in het patriarchaal bezit der 
gemeente zijnde gronden ten t\jde van den in
breng in het grondpedrijf reeds bestemd was 
niet om als bouwterrein te worden gebruikt, 
doch om als natuurschoon in stand te bl ijven ; 
dat derhalve deze gronden in het grondbedrijf 
aanwezig zijn overeenkomstig de bepalingen 
van de op wett ige wijze tot stand gekomen ver
ordening, regelet-d? h et beheer van het grond
bedrij f ; dat Ged. Staten bij hun brief van 28 
April 1925, 3• afdeeling. N°. 905/832, ten geleide 
van een afschrift van Ons besluit van 24 Maart 
1925, N° . 38, aan burgemeester en wethouders 
van Soest mededeelden, dat tot de uitvoering 1 

der verordening moest worden overgegaan en de 
inbreng der gronden door middel van een i 
raadsbesluit tot wijziging der gemeente- en 1 

bedrijfsbegroot ing voor 1924 tot uitdrukking 1 

moest. worden gebracht; dat dit bij raadsbesluit 
van 15 Juni 1926, N°. 1- 2- 111, tot wijziging 
der gemeentebegroot ing voor 1925 met het 
daarbij behoorende raad,besluit van gelijken 
datum tot wijziging der begrooting van het ge
meentelijk grondbedqif voor 1925 heeft plaats 
gehad en d <it bij deze besluiten t evens overeen
komstig den inhoud der beheersverordening in 
h et grondbedrij f zijn ingebracht de voormelde 
niet tot bouwterrein bestemd e gronden; dat het 
gemelde raadsbesluit tot wijziging der gemeente- . 
begrooting 1925 met het daarbij behoorende 1 
besluit tot wijziging der begrooting van het 
gemeentelijk grondbedr ,i f voor 1925 door Ged. 
Staten is goedgekeurd bij hun besluit van 24 
Augustus 1926, afdeeling 3, N°. 2043/1674; dat 
Ged. Staten noch bij dit besluit, noch daarvoor 
eenig bezwaar hebben gemaakt t egen den in
breng van de niet tot bouwterrein beste mde 

gronden in het grondbedrijf; dat Ged. Staten 
bi jkbaar nà de behandeling van d , voormelde 
beheersverordening van het grondbedrijf en de 
goedkeuring van de besluiten tot wijziging der 
gemeente- en grondbedrijfsbegrooting met be
trekking tot den inbreng vatl gronden in het 
grondbedrijf van opvatting z(jn veranderd en 
thans z ~ddings door onthouding va n goedkeu
ring aan de gemeente- en bedrijfsbegrooting 
voor 1935 de gemeente willen dwingen aan 
hunne zienswijze te voldoen; dat bij verschillen
de van Onze besluiten is beslist, dat uit den 
aard van het aan Ged. Staten verleende goed
keuringsrecht voortvloeit, d 1t onthouding van 
goedkeuring gegrond moet zijn op bezwaren 
tegen de begrooting zelve; dat zulks hier naar 
de meening van het gemeentebestuur niet het 
geval is, zooda t Ged. Staten gebruik maken van 
een recht, waartoe het hun niet is verleend 
(détournement de pouvoir); dat bl\jken s het 
vorenstaande immers overeenkomstig de bepa
lingen der bij Ons besluit goedgekeurde veror
dening, regelende het beheer van het grondbe
drijf, alsmede op grond van het door Ged. Sta
ten dezer provincie goedgekeurde raadsbesluit 
tot inbreng, de niet tot bouwterrein bestemde 
gronden t erecht in het grondbedrijf zijn inge
bracht ; dat hi.i t egen het bezwaar van Ged. 
Staten t egen de beschikking over het batig 
saldo het volgende aanvoert : dat het bedoelde 
batige slot der gemeenterekening 1933 overeen
komstig het mod el der begrooting moet worden 
geraamd in de begro ~ting 1935 ; dat bij Ons 
door Ged. Staten aangehaald besluit van 29 
Dec. 1933 , S. 773, geen algerneene beslissing is 
genomen, dat een batig saldo, als hier bedoeld, 
niet mag worden verantwoord op de wijze, als 
in deze gemeente is geschied ; dat echter bij 
Ons besluit voor eene bepaalde gemeente, ver
keerende in b ijzondere omstandigheden, name
l ij k deze, dat bedrijfswinsten van een tweetal 
jaren ten bate van één dienstjaar werden ge
bracht, eene beslissing is genomen, als door 
Ged. Staten bedoeld; dat, ten einde de gemeen
tebegrooting voor het dienstjaar 1935 sluitend 
te kunnen maken, eene belangrijke verhooging 
der gemeentebelasting heeft plaats gehad, 
namelijk a. verhooging van het aantal op de 
hoofdsom der gemeentefo ndsbelasting geheven 
opcenten van 45 opcenten (belastingjaar 1934/ 
1935) tot fi5 opcenten; b. verhooging van het 
aantal op de hoofdsom der personeele belasting 
geheven opcenten van 90 opcenten (belasting
jaar 1934) tot 150 opcenten ; c. verhooging van 
de straatbelasting van 5 % tot 6 % van de 
belastbare opLrengst; d. vcrhooging van de 
secretarieleges; e. verplaatsing der gemeente 
voor de heffing der gemeentefondsbelasting van 
de tweede naar de derde klasse ; /. invoering van 
eene heffing van 40 opcenten op de hoofdsom 
der vermogensbelasting ; dat .verder op t al van 
uitgaafposten der begrooting belangrijke be
zuinigingen hebben plaats gehad en dat eene 
verlaging van salarissen en loonen heeft plaats 
gevonden; dat de gemeente beschikt over eene 
algemeene reserve per I J anuari 1935 groot 
f 42.385, waarover ondanks de omstandigheid, 
dat de vorenomschreven maatregelen moesten 
word en getroffen, ten bate der begrooting 1935 
geen beschikking is geraamd ; dat de raad het 
daarom met een goed financieel beheer volko
men in overeenstemming acht ten bate der 
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begrooting 1935 te beschikken over het geheele 
batige saldo der gemeenterekening 1933 ; dat, 
indien aan het bezwaar van Ged. Staten wordt 
tegemoetgekomen, het gevolg is, dat eene ver
dere verhooging van belastingen moet plaats 
hebben en zulks om aanwezige reserve te ver
grooten; dat dit naar zijne meerring in flagran
ten strijd is met een voorzichtig financieel be
heer, omdat aan eene verhooging van belastin
gen in het algemeen en voor deze gemeente in 
het b\jzonder talrijke nadeelen zijn verbonden; 
dat de door Ged . Staten uitgesproken verwach
ting, dat de komende begrootingen een belang
rijk ongunstii::er beeld zullen vertoonen, aan 
gerechten twiJfe! onderhevig is, omdat : a. de 
voreuomschreven belastingverhooging in ver
band met de vastgestelde regeling van verant
woording der belastingen in de begrooting in de 
komende begrootingen eene hoogere opbrengst 
zal geven; b. diverse reeds getroffen bezuinigings 
maatregelen als gevolg van gemaakte overgangs
bepalingen in de komende jaren eene grootere 
besparing van uitgaven zullen opleveren, en c. 
door de jaarl\jksche aflossing van schuld en ver
laging van rente van geldleeningen de komende 
jaren aanmerkelijk ontlast zullen worden; dat 
de post voor onvoorziene uitgaven voor 1935 na 
aftrek van de op dezen post geraamde bedragen 
voor bijzondere doeleinden bedraagt f 10.851,51, 
welk bedrag naar zijne meening toereikend is 
om de in den loop van het jaar opkomende on
voorziene uitgaven te dekken ; dat inderdaad 
de moge! .:kheid aanwezig is om de belasting
heffing nog meer te verzwaren dan reeds is ge
schied ; dat echter bii eene verdergaande ver-

. zwaring van belastingheffing levensbelangen 
der gemeente zullen worden geschaad ; omdat 
te vreezen is, dat door de hoogere belastingen 
verschillende ingezetenen, die door hunne 
werkzaamheden of anderszins niet verplicht 
zijn in de gemeente Soest te wonen, hunne woon
plaats zullen verleggen naar gemeenten met 
lagere belastingen en dat bovendien de vestiging 
in deze gemeente, die daarop door haar uitge
breid stratennet, dat ten deele nog onbebouwd 
is, doch vrij hooge kosten van onderhoud en 
verlichting vraagt, meer in het bi,'zonder is 
aangewezen, zal worden tegengehouden; dat 
een en ander zoowel voor de gemeente als voor 
de ingezetenen (neringdoenden, huiseigenaren) 
van zeer nadeeligen invloed is; dat derhalve op 
grond van het vorenstaande de juistheid van de 
beslissing van Ged. Staten ten aanzien van : 
a. de begrooting van inkomsten en uitgaven der 
gemeente Soest voor het dienstjaar 1935, b. het 
l'aadsbesluit van 13 Maart 1935, 4• afdeeling, 
~ 0 • 21 /385, tot wijziging van deze begrooting, 
en c. de begrooting voor 1935 van het gemeente
lij k grondbedr\;f, kan worden ontkend ; 

0. dat, blijkens de overgelegde stukken , 
Ged. Staten weliswaar goedkeuring hebben 
verleend aan een besluit van den gemeenteraad 
van Soe t van 16 Februari 1932, waarbi.1 o.m. 
het grondbedrïf met ingang van 15 April 1931 
als tak van dienst in den zin van art. 252, 
eerste lid , der gemeentewet is aangewezen, doch 
dat eene naar het voorschrift van art. 252, 2• 1 

lid, d•Jr wet onder goedkeuring van Ged. Staten 
door den raad vastgestelde regeling van het 
beheer van dit bedr~f vooralsnog niet is tot 
stand gekomen ; 

dat dus ten aanzien van den hier bedoelden · 

tak van dienst artikel 2ö2 der gemeentewet nog 
niet volledig is toegepast en er onder deze 
omstandigheid van eene afzonderlj'ke begroo
ting daarvoor, als bedoeld in art. 253, nog geen 
sprake kan zijn ; 

dat de door den raad der gemeente Soest 
voor het dienstjaar 1935 vastgestelde begrooting 
van het grondbedr\ï mitsdien niet voor goed
keuring vatbaar is en in verband daarmede ook 
de gemeentebegrooting voor dit dienstjaar, 
zooals deze door den raad is gewijzigd, niet kan 
worden goedgekeurd ; 

dat de raad nu wel een beroep doet op Ons 
besluit van 24 l\iaart 1925, n°. 38, waarbii met 
vernietiging van het besluit van Ged. Staten 
van Utrecht van 23 September 1924, n°. 
2213/1757, 3• afdeeling, aan z i; n besluit van 
30 Juni 1924 tot vaststelling van eene verorde
ning, regelende het beheer van het gemeentelïk 
grondbedri'f alsnog goedkeuring is verleend, 
doch dat deze goedkeuring uitsluitend betrof 
de toepassing van het voormalige artikel 114bis 
der gemeentewet en deze in voege voormeld 
goedgekeurde verordening niet de plaats vermag 
in te nemen van eene naar het voorschrift van 
art. 252 (nieuw) der gemeentewet vastgestelde 
en door Ged. Staten goedgekeurde regeling ; 

0. ten aanzien van het tweede bezwaar van 
Ged. Staten tegen de gemeentebegrooting, zooals 
zij door den raad is gewijzigd, dat zij, bl .-kens 
de stukken, is sluitend gemaakt met een bedrag 
van f 41.461,97 als batig slot van den gewonen 
dienst over 1933, doch dat het, met het oog op 
de b(zondere t dsomstandigheden en in aan
merking genomen de hoogst onzekere toekomst, 
met de eischen van een gezond financieel ge
meentebeleid in stri,'d moet worden geacht, dat 
over overschotten van vroegere dienstjaren ten 
volle wordt beschikt, voor en aleer alle redeli ke 
middelen zijn aangewend om een reëel even
wicht in het budget te verkri,'gen; 

dat dit laatste in de gemeente Soest niet het 
geval is, aangezien de opcenten op de hoofdsom 
der gemeentefondsbelasting zonder al te groot 
bezwaar kunnen worden verhoogd en deze ver
hooging de uiterste grens niet behoeft te berni
ken, nu Ged. Staten van Utrecht blijkens hunne 
missive van 25 Juni 1935 er genoegen mede 
hebben genomen, dat over de helft van het 
batig slot van den gewonen dienst over 1933 
mag worden beschikt; 

dat ook op dezen grond het bestreden besluit 
tot onthouding van goedkeuring aan de genoem
de begrooting, lehoort te worden gehandhaafd ; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlan<lsche Zaken is 

belast, enz. (A. B,) 

14 Octobe,· 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Bloembollenuitvoerbesluit 1932 art. 
2; Sv. art. 350 ; r. art. 47.) 

De grief, dat de Rechtb. een gedeelte 
der t.1.1. bewezen verkl aart, doch dit 
t. a. v. de vraag of het bewezenverklaarde 
een strafbaar feit oplevert buiten beschou
wing zou hebben gelaten, mist feitelijken 
grondslag, wijl de Rechtb. niet zonder 
meer dat gedeelte "buiten beschouwing 
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heeft gelaten", doch daarover wel degelijk 
n.l. in dezen zin, dat een stuk daarvan 
voor de toepassel ijkheid der strafbepaling 
geen rol speelde - heeft geoordeeld. 

Terecht is de Rechtb. van oordeel , dat 
een zending bloembollen n iet in den wet
telijken zin van een geleidebilj et vergezeld 
kan worden geacht, indi en de in een ver
gezell end geleidebiljet opgenomen verkla
ring van keuring weliswaar melding m aakt 
van een zend ing, in u iterlijke omschrijving 
overeenkomend met de vergezelde zending, 
doch in werkelijkhe id niet of niet ten 
voll e op de in laatst bedoelde zending be
grepen bloembollen betrekking heeft. 

De omstandigheden, dat req . zelf niet 
een wakend oog over de verpakking heeft 
laten gaan en evenmin aan zijn knecht een 
uitdrukkel ijke instructie heeft gegeven 
voor den ui tvoer naar het buiten land, de 
reeds eenige mal en afgekeurde partij bol-

· len niet te gebr uiken, terwijl hij, req ., wist 
dat die afgekeurde bollen in de schuur 
lagen en dus met een, a l of niet opzette
lijke, vergiss ing terdege rekening moest 
houden, hebben de R echtb. a ll eszins reden 
kunnen geven om een beroep op a fwezig
heid van schuld bij req . ter zijde te stell en. 

Op het bemep van J. Ph., bloembollenhan
delaa r , te Sassenheim, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Rechtbank te 's-Gra
venhage van 28 Mei 1935 , waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een vonnis van 
het K antongerecht te L eiden van 30 April 
1934, req uirant ter zake van: ,, bloembollen 
aan een ig middel van vervoer tot uitvoer doen 
aanbieden, terwijl zij niet zijn vergezeld van 
een door den met de zaken van den L andbouw 
belasten Minister vastgesteld gele idebiljet, ten 
bewijze dat di e zending voldoet aan de bij 
het bloemboll enuitvoerbesluit 1932 ten aanzien 
van de bloembollen en de verpakking daarvan 
gestelde eischen, met toepass ing van de artt. 
2 en 3 van de Wet van 31 Dec. 1931, S . 575, 
houdende regeling van den uitvoer van bloem
bollen· 47 , 1° Sr en 8, 9, 15, 16 L andbouw
uitvoe:wet 1929, S. 277, en met aanhaling van 
de artt. 23, 91 Sr. en 1, 2, 4, 12 van het 
Bloemboll enuitvoerbesluit 1932 (K. B. van 28 
Dec. 1932, S. 656), is veroordeeld tot een geld
boete van vijf honderd gulden en een vervan
gende hechtenis van vijft ig dagen ; (Gepleit 
door Mr . S. van Oven). 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het vers lag van den Raadsheer 

Donner· 
Gelet' op de middelen van cassatie, mimens 

den requi rant voorgesteld bij pleidooi en lu i
dende: 

I. S. althans v. t. van de artt. 350, 351, 
352, 358, 359, 425 Sv., 47 Sr., 8, 9, 15 , 16 der 
Landbouwuitvoerwet 1929, S . 277, 1, 2, 4, 12 
van het BloembollenuiLvoerbesluit 1932, 

omdat de Rechtbank een gedeelte der te
lastelegging bewezen verklaart, maa r dit ten 
aanzien van de vraag of het bewezenverklaa r
de een strafbaar fe it oplevert buiten beschou
wing laat . 

II. S. als voornoemd, 
omdat de R echtbank, hoewel vaststellend. 

dat de zending bestond uit 31 ki sten, gemerkt 
F. W. W. 3826/3856 en vergezeld was van een 
geleidebiljet daarop betrekking he bbend, des
niettemin beslist. dat de zending niet vergezeld 
was van het vastgesteld geleidebil jet. 

III. S. zooals gezegd , 
ome-lat telastegelegd is, dat het vastgestelde 

geleidebi ljet de zend ing, vermits dit naa r zijn 
bedoeling a lleen was afgegeven voorzoover 
zich daa rin goede en niet voorzoover zich c-laar
in ziPke boll en bevonden. niet dekte terwijl de 
Rechtbank zich begeeft buiten de grenzen 
dezer telastelegging door te onderzoeken of 
het vastgesteld gele idehiliet de zendin,r ver
gezel c-le en deze vraag ontkennend heantwoord
de. omdat dit biljet slech ts gold voor de zen
ding . die gekeurd was en n iet voor zoover 
daarhij na de keuring andere bollen gevoegd 
warPn. 

IV. S. als vermeld, 
omdat, al aangenomen: 
a. rl a t het niPt vol rlnende is, da t er een ge

leir!ehi l iet in behoorlijken vorm de zending 
verirernl de en 

b. <l a• er na de kPuring niet-gekeurde bol
len hii de zenc-ling zijn gevoe,,.d. dan noo- rle 
zenrlin,r vergezeld was van het vastgestelde 
gele i<lehil iet. omdat hPt geleirlPhil iet, was af
gegeven voor de zenrling, gelijk ,ii vernakt 
was . zooals de R echtbank ook feiteliik aan
neemt. terwijl zii desniettemin een strafbaar 
feit aanwezig acht. nu er niet goedgekeurde 
boll en aan die zending waren toegevoegd. 

V. S. a ls bovengenoemd, 
omdat de R ech tbank schuld bij vernach te 

aanwezig acht, op P-rond dat hii als fe itelijk 
le ider van het bedri.if. ,reen toezicht beeft ge
houden on de verpakking der bollen en dat 
niet de keuringsdienst daarvoor had zorg te 
dragen; 

0. dat bij de inleidende dagvaarding aan 
requirant was tenl aste µ-e legd, da• hij op of 
omstreeks 10 F ebruari 1934, in ieder geval 
in de eerste dagen van F ebruari 1934. door 
een beurtsch ipper van Sassenheim on Rot ter
dam. die ten deze bloot als werktu ig handelde 
op ]ast hem gegeven door of vanwege ver
dachte in c-l iens hoedanigheid van c-l;recteur 
van de N. V. ........ gevestigd te Sassen-
heim, tot uitvoer naar Engeland heeft doen 
aanbiec-len aan een middel van vervoer. een te 
Rotterdam in l ad ing liggend schip van de 
Batavierli.in , een hoeveelh e id bloemboll en 
(gladiolenboll en) verpakt in 31 kisten, welke 
hoeveelhe id door dien beurtschipper in d iens 
vaartu ig, in opdrnch t hem gegeven door of 
vanwege verdachte, naar Rotterdam was ve r
voerd, om daar in voormeld schip van de 
BaLaviPrlijn te worden overgeladen. teneinde 
naar Engeland te worden ui tgevoerd , zulks 
terwijl deze zending bloembollen nie t verge
zeld was van een met de zaken van den land
bouw belasten Minister vastgesteld gele ide-
bil iet afgegeven ten bewijze dat r!e zending 
voldeer! aan de bij het Bloembollenu;tvoer
besl uit 1932 gestelde e ischen ; wel was bij deze 
zending een gele idebilj et aanwez ig, hetwelk 
evenwel niet was afgegeven voor deze gebeele 
zending bl oemboll en, waal'van een gedeelte 
niet voldeed aa 11 de bij voormeld Besluit ge
stel de eischen, immers bevonden zich hierbij 
een aantal gladiol enbollen die ziek waren, 
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althans bij onderzoek bleken ziek te zijn 
(onder meer was een gedeelte daarvan aange
tast door Pcnicillium gladioli) en derhalve 
niet voldeden aan redelijke eischen daaraan 
in verband met hun bestemming voor uitvoer 
naar het buitenland te stellen; 

dat - nadat de Kantonrechter te Leiden 
requirant had vrijgesproken - de Rechtbank 
te 's-Gravenhage van dit tenlaste gelegde ten 
aanzien van requirant heeft bewezen verklaard 
- met herstel van een kennelijke schrijffout-, 
dat hij op of omstreeks 10 Febr. 1934 door 
een beurtschipper van Sassenheim op Rotter
dam, die ten deze bloot als werktuig handelde 
op last hem gegeven vanwege verdachte in . 
diens hoedanigheid van directeur van de N.V. 
.... .............. gevestigd te Sassenheim, tot uit
voer naar Engeland heeft doen aanbieden aan 
een middel van vervoer, een te Rotterdam in 
lading liggend schip van de B atav ierlijn, eon 
hoeveelhe id bloembollen verpakt in 31 kisten , 
welke hoeveelheid door di en beurtschipper in 
diens vaartuig, in opdracht hem gegeven van
wege verdachte, naar Rotterdam was vervoerd, 
om daa r in voormeld schip van de Batavie rlijn 
te worden overgeladen, ten einde naar Enge
land te worden uitgevoerd, zulks terwijl deze 
zending bloembollen niet vel'gezeld was van 
een door den met de zaken van den landbouw 
belasten Minister vastgesteld gele idebiljet, af
gegeven ten bewijze dat de zending voldeed 
aan de bij het Bloemboll enu itvoerbesluit 1932 
gestel de eischen; 

dat de Rechtbank vervolgens dit bewezen
verklaarde heeft gequal ificeerd als hiervoren 
vermeld · 

dat blijkens het vonnis requirant's raadsman 
nog heeft gevoerd een drieta l verweren, na
melijk: 

1 °. dat voor de zending verpakt in de 31 
kisten bovenbedoeld wel degelijk een geleide
biljet was afgegeven en dat derhalve het be
wijs van het telastgelegde niet was geleverd; 

2°. dat het telastgelegde ook daarom niet 
zou zijn bewezen, omdat niet vast zou staan, 
dat de zieke bollen eerst na de keuring bij de 
partij zouden zijn gevoegd, zoodat derhalve 
evenals l'eeds onder 1 °. is beweerd voor de 
partij in haar geheel een geleidebilj et was 
afgegeven; 

3°. dat zelfs indien het te lastgelegde be
wezen zou zijn, verdachte nog niet strafbaar 
zou zijn, omdat bij hem alle schuld ontbrak, 
nu hij de verpakking en verzending van de 
bloembollen geheel aan zijn personeel heeft 
overgelaten; 

dat de Rechtbank deze verweren heeft ter
zijde gesteld, onder meer overwegende: 

dat de bèdoeling van den Wetgever natuur
] ijk is geweest dat een geleidebiljet afgegeven 
zou worden voor een partij, die in haal' geheel 
gekeurd was; 

dat de Rechtbank nu de overtuiging heeft 
gekregen en mitsdien bewezen acht door de 
positieve verklaring van den controleur 't Has, 
dat op het oogenblik waarop hij de partij 
keurde, die later is ver pakt in de 31 kisten , 
gemerkt F. W. W. 3826/3856, zich daarbij nog 
geen zieke bol! en bevonden; 

dat deze vel'klaring van controleur 't Sas, 
die volgens zijn zeggen ter terechtzitt ing, bij 
de keur ing speciaal heeft gelet op de Yellow-

g ladiolenbol len, omdat hij wist dat daarvan 
een zieke partij in de schuur lag, n iet is weer
legd, doch veeleel' is bevestigd dool' de verkla
ring van Guldemond, dat h ij tijdens de ver
pakking zieke Yellow-bollen heeft bij gevoegd, 
terwijl hij ter terechtzitting niet met zeke rheid 
durfde verklaren, of zulks voor of na de 
keuring was geschied; 

dat de Rechtbank derhalve bewezen acht dat 
bij de partij die is verpakt in voormelde 31 
kisten na de keuring zieke, niet gekeurde, bol
len zijn gevoegd, h etgeen tengevolge had dat 
het op grond van de keuring afgegeven ge
leidebiljet geen betrekking meer had op de 
geheele partij die ten slotte in die 31 k isten 
werd verpakt; 

wat het derde verweet' van verdachte aan
gaat: 

dat de Rechtbank, - nog afgez ien \'an de 
vraag of verdachte niet in ieder geval inge
volge art. 16 der Landbouwuitvoenvet als de 
verantwoordelijke persoon is te beschouwen -, 
bij verdachte wel degelijk schuld aan deze over
treding aanwezig acht; 

dat hij namelijk als directeur van de N . V . 
...... ... . .. . .. ... . .. op de dagen, waarop de partij 
bollen, waarover het hier gaat werden ver
pakt, de leiding van het bedrij f had, daar, zoo
a ls hij ook zelf ter terechtzitting heeft ver
klaard , zijn beide mede-directeuren op die 
dagen in het buitenland vertoefden; 

dat, ook al weder volgens zij n eigen ver
klaring ter terechtzitting, hij geenerlei toezicht 
heeft gehouden op de verpakking van de partij 
bollen, daar hij meende, dat de keuringsdienst 
daarvoor wel zorg droeg; 

dat door deze verklaring verdachte's schuld 
vaststaat, daar hij niet geheel op den keu
ringsdienst mocht vertrouwen doch bij t ij d en 
wijle zelf een wakend oog over de verpakk111g 
had moeten laten gaan en in ieder geval aan 
zijn knecht Guldemond uitdrukkelijke instrnc
tie had moeten geven voor den uitvoer naar 
het buitenland niet te gebruiken van de reeds 
eenige malen afgekeurde partij Yellow-holl en; 

dat reeds uit het feit, dat deze zelfde partij 
eenige malen (voor uitvoer naar het buiten
land) afgekeul'd is moeten worden en uit het 
feit, dat ook op 10 Februari 1934 van die 
partij wederom voor den uitvoer naar Enge
l and bollen verpakt waren in een kist, blij kt 
dat verdachte, die, naar eigen verklaring te, 
terechtz itting wist, dat deze zieke bollen zich 
in de schuur bevonden en die dus met de 
mogelijkhe id eener, al of niet opzettel ijke, ver
gissing ter dege rekening moest houden, geen 
voldoende toezicht hield en niet voldoende in
structies had gegeven om de boven bewezen 
verklaarde overtreding te voorkomen; 

0. ten aanzien van de voorgestelde middelen 
van cassatie: 

dat het eerste en derde middel betrekking 
hebben op het gedeelte der dagvaarding, aan-
vangende met de woorden: ,,wet was ... ...... "; 

dat uit de aan dit door de Rechtbank be
wezen geachte gedeelte in het vonnis gewijde 
overwegingen spreekt deze gedachtengang, dat 
de in het eerste stuk van dit gedeelte vermelde 
omstandigheid - dat het geleidebiljet niet 
was afgegeven voor de geheele zending bloem
bollen - die zending reeds in den wettelijken 
zin zonder geleidebi ljet deed zijn , en dus de 
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daarnevens vermelde omstandigheid - dat de 
aan de zending later toegevoegde bloembollen 
niet voldeden aan de wettelijke eischen - voor 
de toepasselijkheid van de in aanmerking ko
mende strafbepaling inelevant is te achten; 

dat aldus aan het ee rste middel de feitelijke 
grondslag ontbi·eekt, immers de R echtbank 
niet zonder meer een gedeelte heeft "buiten 
beschouwing gelaten", doch daarover wel de
gelijk - namelijk in dezen zin, dat een stuk 
daarvan voor de toepasselijkheid der strafbe
paling geen rol speelde - heeft geoordeeld; 

dat voorts bij de voren aangegeven opvat
ting van den gedachtengang van het vonnis 
ook het derde middel, hetwelk dan uitgaat van 
een andere uitlegging van de tela tlegging dan 
in het vonnis is gevolgd, feitelijken grondslag 
mist: 

dat dus deze middelen niet tot cassati e kun
nen le iden; 

dat bij het tweede en vierde middel wordt 
opgekomen tegen de door de R echtba nk blijk
baar gehuldigde opvatting, dat een zending 
bloembollen niet in den wettelijken zin van 
een geleidebiljet vergezeld kan worden geacht, 
indien de in een vergezellend gele idebiljet op
genomen verklaring van keuring weliswaar 
melding maakt van een zending, in uiterlijke 
omschrijving overeenkomend met de vergezel
de zending, doch in werkelijkhe id niet of niet 
ten volle op de in laatstbedoelde zending be
grepen bloembollen betrekking heeft; 

dat echter deze door de Rechtbank gevolgde 
opvatting a ls juist moet worden erkend, im
mers overeenkomt met dè strekking van de 
desbetreffende wettelijke bepa lingen en ook 
niet behoeft te leiden tot onredelijke gevolgen 
voor hem, die uitvoert of ten uitvoer aan
biedt, omdat toch a fwez ighe id bij dezen van 
alle schuld ten aanzien van de niet-identiteit 
en de onbekendheid met de niet-identiteit de 
strafbaarheid zou uitsluiten; 

dat het vijfde middel evenmin opgaat; 
dat toch - wat er zij van de verplichtingen 

van de controleerende ambtenaren met betrek
king tot het verzekeren van de identitei t, hoe
danige verplichtingen overigens, ook met het 
oog op de belangen van een v lot handelsver
keer, niet tot het uiterste kunnen worden op
gevoerd - in elk geval de hiervoren vermel 
de, door de R ech tbank vastgestel de omstandig
heden alle reden konden geven om een beroep 
op afwezigheid van schuld bij requirant ter
zijde te ste llen ; 

dat dus geen van de middelen. tot cassatie 
kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeen.kom.8tig de concl'l.l.llie van 
den Adv .-Gen.. Wijnveldt.J 

(N. J.) 

16 Octob e,· 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 299.) 

Uit het laatste lid van art. 299, in ver
band met art. 301, volgt, dat, ind ien de 
Verordening bepaalt, dat voor de toepas
sing van art. 299, vijfde lid , een ambte
naar in de plaats treedt van den Burge
meester, ook het beroep in cassatie door 
dien ambtenaar moet worden ingesteld , 

zoodat de Burgemeester, optredende krach
tens art. 299, laatste I id, daartoe niet 
bevoegd is en het door hem ingestelde be
roep n iet-ontvan kelijk moet worden ver
klaard. 

Het is niet geoorloofd, dat eenige aan
geslagenen gezamenlijk bij één bezwaar
schrift tegen hun aans lagen opkomen. 

De Hooge R aad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van: 
1. Mr. P. W. J. H. Cort van der Linden, 

Burg. der Gem. Groningen, 2. Mr. N. H. 
Muller, Hoofdcommies ter Secretarie van de 
Gem. Groningen en Chef van de afdeelmg 
Alg. Zaken van deze Secretarie, tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen aldaar van 2 Jan. 1935, 
in zake den aan A. te Gron ingen opgelegden 
aanslag in de Straatbelasting dier Gemeente 
over 1933; . 

Gezien de stukken; 
Gelet op de chriftelijke conclusie van den 

P. -G. , strekkende tot vernietiging van de be
streden uitspraak; 

0. dat bel anghebbende en vijftien andoren 
te zamen bij één bezwaarschrift zijn opgeko
men tegen hun aanslagen in de Straatbelas
ting opgelegd krachtens art. 5, eerste lid , der 
Verordening op de heffing eener belasting 
onder den naam van Straatbelasting in de ge
meente Groningen voor perceelen aan de 
B-straat, met verzoek hun aanslagen te wij
zigen, overeenkomstig art. 5, tweede I id, dier 
Verorden ing; 

dat de Raad der Gemeente Groningen bij 
beschikking van 18 Juni 1934 het beroep van 
belanghebbende ongegrond heeft verk laard; 

dat belanghebbende zich daarop heeft ge
wend tot den Raad van Beroep, die de besl is
sing van den Raad der gemeente en den op
gelegden aanslag heeft vernietigd en bes) ist, 
dat de aanslag za l worden geregeld overeen
komstig art. 5, tweede lid , van bovengenoemde 
verordening ; 

0. dat in cassatie is gesteld: enz.; 
0. dat art. 8 van de bovengenoemde veror

dening bepaalt, dat voor de toepassing van 
a,·t. 299, 5e I id, der Gemeentewet de Chef van 
de afdeeling Algemeene Zaken van de Secre
tarie in de plaats van den Burgemeester 
treedt · 

dat 'uit het laatste lid van art. 299 , in ver
band met art. 301 der Gemeentewet, volgt, 
dat ook het beroep in cassatie door dien amb
tenaar moet worden ingesteld zoodat de Bur
gemeester optredende krach tens art. 299, 1 aat
ste I id , dier wet, daartoe niet bevoegd is en 
het door hem ingeste lde bernep niet-ontvanke
lijk moet worden verklaard; 

Verklaart den Burgemeester der gemeente 
Groningen niet-ontvankelijk in het door h m 
ingestelde beroep in cassatie; 

En voor wat betreft het door den Chef van 
de afdeel ing Algemeene Zaken van de Secre
tarie ingestelde beroep; 

0. ambtshalve: 
dat, krachtens art. 299 der Gemeentewet, 

tegen een aanslag in de Straatbelasting be
zwaren kunnen worden inge bracht bij den 
Raad der Gemeente; 

dat de regeling, nedergelegd in dit artikel, 
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medebrengt, dat de behandeling der bezwaren 
tegen eiken aanslag een afzonderlij k geding 
vormt; 

dat het dus niet geoorloofd is, dat, gelij k 
ten deze is ge chied, eenige aangeslagenen ge
zamenlijk bij één bezwaar chrift tegen hun 
aanslagen opkomen; 

dat hieruit volgt, dat de Raad van Beroep 
de beschi kking van den gemeenteraad had be
hooren te vernietigen, met niet-ontvankelij k
verklaring van belanghebbende in zij n be
zwaarschrift; 

dat de bestreden uit.spraak dus niet in stand 
kan blijven, terwijl het daartegen gericht mid
del niet behoeft te worden behandeld; enz. 

(W.) 

16 Octobe,· 1935. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Baatbelasting in de gemeente 
B rummen.) 

Art. 281 Gemeentewet beperkt zich niet 
tot het voorschrift, dat de e igendommen, 
wegens welke de be lasting kan worden 
geheven, in bij de belastingverordening 
aan te wijzen gedeelten der gemeente moe
ten gelegen zijn, doch stelt bovendien als 
afzonderl ijk vereischte, dat zij metterdaad 
door de in aanmerk ing komende gemeente
werken zijn gebaat. 

Dit zelfde vereischte wordt dan ook te
ruggevonden in art. 1 der onderhavige 
verordening, weliswaar niet uitdrukkelijk, 
doch opgesloten in de vermelding, dat een 
belasting wordt geheven, a ls bedoeld in 
a rt. 281 der Gemeentewet. 

D e Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den ' 

Secretaris der gemeente Brnmmen, tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
directe belastingen te Arnhem van 21 Maart 
1935 , betreffende den aanslag van A. te B. i n 
de belasting der gemeente Brummen, ingevol
ge art. 281 der Gemeentewet wegens gebouwde 
en ongebouwde e igendommen en hunne aan
hoorigheden, gelegen aan de Ringlaan aldaar, 
over het belastingjaar 1934/1935; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

A.-G. Wijnveldt, strekkende tot vernietiging 
van de bestreden uit.spraak en tot handhaving 
van de beschikking van den Gemeentesecreta
ris· 

Ó. dat bij art. 1 de r verordening der ge
meente Brummen tot heffing van voormelde 
belasting wordt bepaald, dat met ingang van 
1 Juli 1931 wegens verbetering en verhard ing 
van de Ringlaan jaarlijks gedurende 25 jaren 
een belasting wordt geheven, a ls bedoeld in 
art. 281 der Gemeentewet, voor gebouwde en 
ongebouwde eigendommen en hun aanhoor ig
heden, gelegen binnen een kring in de ge
meente Brummen en daa rvan in de kadastrale 
gemeente Hall, zooals die kring in het a rt ikel 
nader wordt beschreven ; 

0. dat be langhebbende, di e in voormelde be
lasting is aangesl agen wegens eenige binnen 
vorenbedoel den kring gelegen perceelen, tegen 
de beschikking van den Gemeentesecretar is, 
waarbij die aanslag ondanks de reclame van 
belanghebbende werd gehandhaafd, in beroep 

is gekomen, op grond dat geen der bedoelde 
perceelen baat heeft vau de verharding van 
de Ringlaan; 

0. dat de Gemeentesecretaris daartegen heeft 
aangevoerd, dat de aanslag dient te woruen 
gehandhaafd, daar de perceelen a lle vall en 
binnen den in art. 1 der verordening aange
geven kring; 

0. dat de Raad van Beroep de beschikkiug 
van den Gemeentesecretaris en den daarbij 
gehandhaafden aanslag heeft vernietigd, uit 
de overweging: 

,,dat bij de behandeling de,· zaak is geble
ken , dat de betreffende perceelen op een af
stand van circa 750 Meter en meer, hemel s
breed gemeten, liggen van de as van de Ring
laan en dat bij een dergelijk grooten afstand, 
te meer waar het hier betreft een ringlaan, 
welke het verkeer van de genoemde perceelen 
niet recht.strneks dient, niet kan gezegd wor
den, dat genoemde eigendommen door de ver
betering en verharding van de Ringlaan ziju 
gebaat"; 

0. dat de Gemeentesecretaris a ls middel van 
cassatie heeft voorgesteld : 

S . van de artt. 277b en 281 der Gemeente
wet en van de artt. 1 en 4 der bovenvermelde 
verordening, en tot toelichting van dit mid
del heeft aangevoerd : 

1 °. dat de aangeslagen perceelen geheel 
voldoen aan het vere ischte in art. 1 der ver 
ordening gesteld, aangez ien zij al le liggen in 
den daarin aangegeven kring, terwijl het ar
tikel aangeeft, door welk werk de aangeslagen 
percee l en zijn gebaat; 

2°. dat door de aanwez igheid van een ver
harden weg de daarachter gelegen eigendom
men zeer zeker gebaat zijn geworden, al zal de 
waardevermeerdering niet bij den tegenwoor
digen e igenaar, doch eerst bij den verkoop der 
gronden blij ken; 

0. dienaangaande : 
dat het middel, voor zoovee] daarbij wordt 

aangenomen, dat art. 1 der verordening de in 
de gemeente binnen meervermelden kring· ge
legen eigendommen zonder meer zou aanwij 
zen als vallende onder de belasting. ui tgaat 
van een onjuiste lezing van het a rt ikel , vol
gens welke de verordening strijd ig zou zijn met 
art. 281 der Gemeentewet, waarop zij behoort 
te steunen; 

dat toch dit artikel de,· Gemeentewet zich 
niet beperkt tot het voorschrift, dat de eigen
dommen, wegens welke de be lasting kan ge
heven worden, in bij de belastingverordening 
aan te wijzen gedeelten der gemeen te moeten 
gelegen zijn, doch bovendien a ls afzonderl ijk 
vereischte stel t, dat zij metterdaad door de i Il 

aanmerking komende gemeentewerken zijn ge
baat; 

dat d it zelfde vereischte dan ook wordt l.è
rug~evonden in art. 1 der onderhavige ver
ordening, weliswaar niet uitd rukkelij k, doch 
opgesloten in de vermelding, dat een belasting 
wordt geheven, als bedoeld in art. 281 der 
Gemeentewet; 

dat bij het middel nog wel is gesteld, dat 
de onderhav ige perceelen werkelijk zijn ge
baat door de verbetering en verharding van de 
Ringlaan, wijl hun verkoopwaarde daardoor 
is gestegen, doch - daargelaten, dat niet 
bl ijkt dat op die omstandighe id te voren in 
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het geding een beroep is gedaan - met dit 
betoog tevergeefs wordt opgekomen tegen de 
feitelijke en dus in cassatie onaantastbare be
slissing van den Raad van Beroep, dat hier 
van gebaat zijn niet kan worden gesproken; 

dat het middel derhalve niet opgaat; 
Verwerpt het beroep. 

(W.) 

17 Octobe,· 1935. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 58 le lid.) 

Klager , tot 1 Mei 1931 adjunct-commies 
ter secretarie en ambtenaar van den Bur
gerlijken Stand der gemeente Driebergen, 
is, na de vereeniging der gemeenten Drie
bergen en Lijsenburg, genoemden àatum 
in gelijke betrekkingen en tegen dezelfde 
sa] arissen overgenomen door de vereemgde 
gemeente. Hij vraagt thans uitkeering van 
een bedrag aan wachtgeld, gelijk aan het 
sinds 1 Juli 1934 op zijn jaarwedden inge
houden bedrag wegens verplicht verhaal 
van pens ioensbijdragen. 

Burgemeester en Wethouders en Ged . 
Staten (bij besluit in administratief beroep 
genomen) weigeren toekenning daarvan . 

Centrale Raad van Beroep: Het beroep 
is ongegrond, daar geen sprake was van 
"aanva(Jfrding van een minder bezoldigde 
betrekking", als bedoeld in art. 13, lid 4, 
van de wet tot vereeniging der beide ge
meenten, terwijl ook niet kan worden ge
sproken van verlies van de betrekking, als 
bedoeld in lid 6 van voornoemd art. 13. 

Uitspraak in zake: 
J . Hoekstra, wonende te Driebergen-Rijsen

burg, klager, voor wien ter openbare terecht
zitt ing a ls gemachtigde is opgetreden: Mr. J. 
van Haselen, adjunct-directeur van den Neder
landschen Bond van Gemeente-ambtenaren, 
wonende te Amersfoort, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Driflbor1sen-Riisenburg, verwf\er
der, verte~enwoordigd door den Burgemeester, 
niet verschenen . 

De Centrale Raad van Beroep: 
Gezien de stukken en gehoord den bovenge

noemden gemachtigde; 
Wat aangaat de fei ten van het twistgeding : 
O. d at Burgemeester en Wethouders van 

Driebergen-Rijsenburg - gelezen een onder 
dagteekening van 2ó Februari 1935 ingekomen 
schr ijven van den heer J. Hoekstra, adjunct
commies ter secretarie en ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand, aldaar, houdende het ver
zoek aan hem te willen uitbetalen het sinds 1 
Juli 1934 op zjjn jaarwedden ingehouden bedrag 
wegens verplicht ve_rhaal van p•msioensh1. drage~ 
ingevolge de Pens10enwet 1!!22, S. 240 - bu 
besluit van 27 Februari 1935 hebben besloten 
de uitbetaling van het sinds 1 Juli 1934 op de 
jaarwedden van genoemden J. Hoekstra, wegens 
verhaal van pensioensbijdragen ingehouden be
drag, te weigeren ; 

O. dat Ged. Staten van d e provincie Utrecht 
- wier beslissing klager in casu bij verzoek
schrift, tzedagteekend 28 Maart 1935, op grond 
van art. 13 der wet van 23 April 1931, S. 161, 

tot vereeniging van de gemernten Driebergen 
en Rijsenburg, heeft ingeroepen - b(i tesluit 
van 11 Juni 1935, 3• Afdeeling, N°. 1836/1392, 
hebben beslist, dat Burgemeester en Wethou
ders van Driebergen-R1Jsenturg bij hun besluit 
van 27 Februari 1935 terecht de uitbetaling 
hebben geweigerd van een bedrag wegens wacht
geld, gelijk aan dat wegens verplicht verbaal 
van pensioensb . 'dragen, en mitsdien het verzoek 
van adressant, om te beslissen, dat dit bedrag 
hem alsnog wordt uitbetaald, hebben afgewezen; 

0, dll.t J. Hoekstra voornoemd bij t~dig inge
diend klaagschrift op de daarb,j aangevoerde 
gronden heeft verzocht de beschikking van G ed. 
Staten van Utrecht, d .d. 11 Juni 1935, 3• 
Afdeeling, n°. 1836/1392, en, voorzooveel noodig 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Driebergen-Ri,'senburg, d.d . 27 
Februari 1935, nietig te verklaren en te bepa
len, dat alsnog aan hem een wachtgeld dient 
te worden verleend, als in zijn bezwaarschrift 
aan Ged. Staten der provincie Utrecht d.d . 28 
Maart 1!)3ó is omschreven ; 

I n rechte: 
0 dat d ~ze Raad wil aannemen, dat klager 

met ziJn d.d. 25 Februari 1936 aan Burgemees
t er en Wethouders van Driebergen-Rijsenburg 
gericht request heeft bedoeld te verzoeken aan 
hem te willen uitbetalen een bedrag wegens 
wachtgeld, gel\ik aan het sinds 1 Juli 1934 op 
zijn jaarwedden ingehouden bedrag wegens 
verplicht verhaal van pensioensb1.'d.ragen inge
volge de Pensioenwet 1922, S. 240, en dat der
halve bovenbedoeld weigeringsbesluit van Bur
gemeester en Wethouders daarop betrekking 
heeft; ' 

0. dat ingevolge art. 13, lid 13, van de wet 
van 23 April 1931, S. n°. 161, tot vereeniging 
van de g emeenten Driebergen en Ri1senburg, 
geschillen over de toepassing van dit artikel, 
Burgemeester efi Wethouders van de vereenigde 
gemeente, benevens den b elanghebbende of 
diens gemachtigde gehoord, althans behoorlij k 
opgeroepen, worden beslist door Ged. Staten 
van Utrecht; 

0. dat, waar zich ten deze inderdaad voordeed 
een geschil over de toepassing van bedoeld art. 
13, Ged. Staten van Utrecht te dezer zake 
behoorden te beslissen, en klager, krachtens 
art. 3, lid 2, snb a, der Ambtenarenwet 1929, 
van het door dit College genomen besluit bij 
dezen Raad, als het bevoegde Gerecht, in be
roep kon komen ; 

0. dat derhalve thans moet worden beslist, 
of vorenbedoeld weigeringsbesluit van Burge
meester en Wethouders van Driebergen-Rijsen
burg op een der gronden, bedoeld in :1rt. 58, 
lid 1, der Ambtenarenwet 1920, kan v.orden 
aangevochten ; 

0. dat op grond van de g edingstukken vast
staat, dat klager, die laatsteliJk tot l Mei 1931 
was geweest adjunct-commies t er secretarie en 
ambtenaar van den Burgerlijken Stand in de 
gemeeme Drietergen, met ingang van dien 
datum - toen krachtens de wet van 23 April 
1931, S. n° . 161, tot vereeniging van de gemeen
ten Driebergen en R\isenburg, deze gemeenten 
zijn vereenigd tot de gemeente Driebergen
Ri,isenburg - in geliike betrekkingen en tegen 
dezelfde salarissen, als hij laatsteljjk had genoten 
in dienst der gemeente Driebergen, is overge
nomen door de vereenigde gemeente; 
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0. dat voorts vaststaat, dat krachtens het 
bepaalde in art. 36 der Pensioenwet 1922, S. f 
240, zooals dat artikel is gewijzigd bij de wet 1 
van 31 Mei 1934, S. 281, op klagers jaarw edden 
met ingang van 1 Juli 1934 - tot welken datum 
verbaal van pensioensb( dragen op hem niet 
beeft plaats gehad - zoodanige bijdragen ad 
JO % van den pensioensgrondslag moesten 
worden en ook zijn verhaald ; 

0. dat klager in casu meent aanspraak t e 
kunnen maken op het door hem bij klaagschrift 
gevord•)rde wachtgeld, mede op grond van het 
bepaalde in lid 4 van opgemeld art. 13 ; 

0. echter dat - daargelaten de vraag, of 
klagers bezoldiging door evenbedoeld recht van 
verhaal der pensioensbijdragen, met ingang van 
1 Juli 1934, al dan niet geacht moet worden te 
z ij n verminderd - er ten deze in elk geval toen 
geen sprake was van een "aanvaarding van een 
minder bezoldigde betrekking", als in dat lid 
vereiscbt, nu bij immers steeds dezelfde betrek
kingen, in de vereenigde gemeente, is blijven 
bekleeden en ook op 1 Juli 1934 bekleedde; 

O. dat thans nog behoort te worden nageiraan, 
of bij eenig ander Jid van art. 13, dan wel bij 
eenig ander algemeen verbind end voorschrift 
een wacht.1zeld, als door klager gevorderd, 
wordt gewaarborgd; 

O. dat naar 's Raads oordeel zulks niet het 
geval is en met name ten deze ook geen beroep 
kan worden gedaan op het bepaalde in lid 6 van 
meergemeld artikel, waar toch - onder meer 
indien wachtgeld is onthouden - voor toeken
ning van wachtgeld wordt vereischt ve1·lies van 
de betrekking, welke tot die onthouding leidde, 
zijnde van zooda nig verlies, naar n iet voor 
betwisting vatbaar is, in casu geen sprake; 

0. da t derhalve het weigeringsbesluit van 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Dricber1:rnn-Ri.1 senburg, d.d. 27 F ebruari 1935, 
niet feitel\ik of rechtens met eenig algemeen 
verl,indcnd voorschrift strijdt ; 

0. voorts dat door klager n iet is gesteld, en 
dezen Raad niet is gebleken, dat Burgemeester 
en W ethouders bij het nemen van dit besluit 
van hunne bevoegdheid kennelij k een ander 
gebruik hebben gemaakt dan tot de doeleind en, 
waarvoor rlie bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat dus het besluit van Ged . taten van 
Utrecht, d.d. Il Juni 1935, 3• Afdeeling, n°. 
1836/1392, terecht is genomen en het ten deze 
door klager ingestelde beroep ongegrond behoort 
te worden verklaard ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart het ten deze door klager ingestelde 

beroep ongegrond. 
(A . B.) 

17 October 1935 . UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 58 l e lid. ) 

Op grond van de in di t ged ing vaststaan
de fe iten neemt de Centrale Raad van 
Beroep aan de aanwezigheid bij klager 
van revolutionnaire gez indheid. 

u van revolutionna ire gezindheid is 
gebleken, staat de vraag, of op dien grond 
ontsl ag moest worden verleend - a ls be
hoorende tot het beleid van de admin i
strat ie - niet ter beoordeel i ng van ge
noemden Raad. 

Uitspraak in zake : 
B. H. J. S., wonende te Amsterdam, klager, 

in persoon ter openbare terechtzitting ver
schenen, bijgestaan door zij n raadsman Mr. 
W. Loeb, advocaat te Amsterdam , 

tegen : 
het College van Burgemeester en Wethouders 
van Amsterdam, verweerder , vertegenwoordigd 
door den Burgemeester, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden : 
Mr. Dr. M. I. Prins, directeur der Afdeeling 
Arbeid szaken ter Gemeente-secretarie te Am
sterdam, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgedinq: 
0. dat Burgemeester en Wethouders van 

Amsterdam bij besluit van 11 Januari 1935, 
gelet op ar t. 14 (2 d) van het "Reglement voor 
de werklieden in dienst der gemeente Amster
dam", hebben besloten met ingang van 7 Febru
ari 1935 den railveger bij de Gemeentetram 
B. H . J . S., op grond van revolut ionnaire ge
zindheid, eervol uit den dienst der gemeente 
ontslaan; 

0 . dat de Commissie van Beroep, bedoeld in 
art. 13 van het Reglement voor de werklieden 
in dienst der gemeente Amsterdam, bij uit
spraak van 16 Mei 1935 - naar welker inhoud 
hierbij wordt verwezen - het door B. H. J. S. 
voornoemd ingesteLte beroep ongegrond beeft 
verklaard en hem zijn vordering beeft ontzegd; 

0 . dat B. H. J. S. voornoemd van deze uit
spraak tijdig is gekomen in beroep en bij klaag
schrift, op de daarbij aangevoerde gronden, 
beeft verzocht om , met vernietiging van de 
uit.spraak, waarvan beroep, alsnog t e beslissen, 
dat het hem door Burgemeester en Wethouders 
van Amsterdam vel'leende ontslag ten onrechte 
is gegeven en dient te worden herroepen en 
ingetrokken ; 

I n rerhte : 
0. dat tegen een besluit, a ls het onderhavige, 

krachtens art . 58 der Ambtenarenwet 1929, 
beroep kan worden ingesteld ter zake, dat het 
feitelijk of rechtens met de toepasselijke alge
meen verbindende voorschriften strijdt, of dat 
Burgemeester en Wethouders bij het nemen 
daarvau van hun bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik hebben gemaakt, dan tot de 
doeleinden, waarvoor d ie bevoegdheid is ge
geven; 

0. dat krachtens art. 14, lid 2, sub d, van het 
Reglement voor de werklieden in dienst der 
gemeente Amsterdam ontslag niet op eigen 
verzoek aan den werkman kan worden ge
geven, op g rond van revolutionnaire gezind
heid, welk ontslag ingevolge het bepaalde in 
lid 7 van dat artikel eervol wordt verleend ; 

0. alsnu, dat, op grond van den inhoud der 
gedingstukken en van hetgeen bij de behande
ling ter openbare terechtzitting van dezen 
Raad is gebleken, vaststaat: 

1. dat op 6 Juni 1934 een vergadering is ge
houden, ten huize van klager, door hem met een 
vijftal personen, door klager aangeduid als een 
vijftal "mopperaar ", alwaar artikelen zijn 
geschreven, van welke er eenige, met opruienden 
inhoud, zijn verschenen in "De Tribune" van 
11 Juni 1934, terwijl ook klager op dien avond 



369 18 OCTOBER 1935 

zelf eenige artikelen heeft geschreven, welke 
echter, naar hij beweert, niet op 11 Juni 1934 
in genoemd blad zijn opgenomen ; 

2. dat klager het plan heeft geopperd om 
1000 grammofoonplaten te verzamelen ten 
behoeve van Radio Moskou en deze naar die 
instelling te doen verzenden door middel van 
de communistische Mantelorganisatie de 
V. V. S. U. (Vereeniging van Vrienden der 
Sowjet Unie); 

3. dat klager destijds, deel uitmakende van 
een delegatie, een reis naar Sowjet Rusland 
heeft ondernomen ; 

4. dat klager geabonneerd was op "De 
Tribune" en dit blad ontving niet op eigen 
naam, doch onder den schuilnaam Stoffels ; 

n. dat klager op verschlllende manieren 
nader contact zocht met meergen0emd blad, 
hetzij door t elefonisch de redactie aan te roepen 
tot het doen van mededeelingen aangaande 
de Tram, hetzij door te trachten een z.g. acorr
nummer voor dit blad te verkrijgen; 

6. dat klager omstreeks half Juni 1934 te 
zijnen huize heeft vergaderd met leden van de 
Communistische Mantelorganisatie de R. V. 0 . 
(Revolutionnaire Vakvereenigingsoppositie); 

0. dat deze Raad, op grond van het hler
boven sub 1 tot en met 6 genoemde, in verband 
met den overigen inhoud der gedingstukken 
en hetgeen ter openbare terechtzitting te zijner 
kennis is gekomen, de overtuiging heeft beko
men, dat bij klager revolutionnaire gezindheid 
aanwezig is, welke gezindheid immers o.m. 
kan blijken uit het sympathlseeren met per
sonen, vereenigingen, instellingen enz., welke 
zich gezagsondermijning of verandering, op 
gewelddadige wijze, van de bestaande staat
kundige of maatschappelijke orde ten doel 
stellen, of uit het feit, dat men in relatie staat, 
of tracht te komen met dergelijke personen, 
vereenigingen, instellingen, enz. ; 

0. dat deze overtuiging nog wordt versterkt 
door het feit, dat klager in 1923 onderteekenaar 
was van de candidatenqjst der Communistische 
Partij voor de Gemeenteraadsverkiezingen te 
Amsterdam en in 1933 van die van de Commu
nistische Partij Holland voor de Tweede Kamer
verkiezingen, waaraan niet afdoet, dat dit is 
geschied op een tijdstip, toen van ontslag 
wegens revolutionnaire gezindheid in het 
Reglement voor de werklieden in dienst der 
Gemeente Amsterdam nog geen sprake was, 
daar hieruit in ieder geval vol~t, dat toentertijd 
revolutionnaire ~ezindheid biJ klager aanwezig 
was en uit niets 1s gebleken, dat die gezindheid 
sindsdien is verdwenen, integendeel uit het 
bovenstaande volgt, dat deze nog steeds aan
wezig is; 

O. dat klagers raadsman ter terechtzitting 
van dezen Raad nog heeft betoogd, dat elke 
revolutionnaire gezindheid klager vreemd zou 
zijn en zijn geheele actie slech~~ zou geric~t 
zijn op het bevorderen van een veilig trambedr1Jf 
en het voorkomen van ongevallen ; dat hij 
zich tenslotte wel tot "De Tribune" heeft 
moeten wenden, aangezien andere bladen zijn 
ingezonden stukken niet wilden plaatsen ; dat 
dit derhalve was een in contact treden met "De 
Tribune" en niet met de Communistische 
Partij Holland ; doch dezen _R_aad zulk eim 
voorstelling van zaken zeer we1mg aannemelijk 
voorkomt, daar het ook klager zeer wel bekend 

L. 1935. · 

geweest moet zijn, dat"De Tribune" het orgaan 
is der Communistische Partij Holland, terwijl 
ook uit den brief d.d. 21 Juni 1934 van klager 
aan genoemd blad blijkt, dat hij wist, dat hij 
in verband met "het verbod voor gemeente
werklieden" iets deed, dat niet toelaatbaar was; 

0. dat voorts klagers raadsman de meening 
in&ang heeft willen doen vinden, dat klager 
onnekend was met inhoud en strekking der 
artikelen, die op 6 Juni 1934 te zijnen huize 
werden geschreven en aldaar slechts als gast
heer optrad, doch het dezen Raad zeer onwaar
schijnlijk voorkomt, dat de deelnemers aan 
een dergelijke bijeenkomst elkander niet tot 
deelgenoot zouden hebben gemaakt van het
geen zij bezig waren aldaar te verrichten ; 

0. dat tenslotte deze Raad- naar aanleiding 
van de bewering van klagers raadsman, als 
zou de Commissie van Beroep, op hetgeen ten 
voordeele van klager is te berde gebracht, 
niet voldoende acht geslagen hebben - nog 
wel wil opmerken volkomen overtuigd te zijn, 
dat klager zijn dienst met toewijding en ijver 
heeft vervuld, doch een en ander van geen 
belang is voor de beantwoording van de vraag, 
of bij klager revolutionnaire gezindheid aan
wezig is; 

0. dat, nu van revolutionnaire gezindheid 
bij klager gebleken is, de vraag, of op dien 
grond hem ontslag moest worden verleend, 
staat ter uitsluitende beoordeeling van Burge
meester en Wethouders van Amsterdam, als 
behoorende tot het beleid van de adininistratie, 
en deze Raad, al mocht hij van oordeel zijn, 
dat die consequentie niet noodzakelijkerwijs 
had behoeven, of niet had behooren te zijn 
getrokken, het ontslagbesluit zal hebben te 
handhaven; 

0 . dat derhalve het bestreden ontslagbesluit 
noch feitelijk, noch rechtens met de toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften strijdt en 
dat bij het nemen daarvan Burgemeester en 
Wethouders van Amsterdam niet van hun 
bevoegdheid kennelijk een ander gebruik hebben 
gemaakt, dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven, te weten het geven 
van eervol ontslag aan een werkman, op grond 
van revolutionnaire gezindheid ; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan be
roep, behoort te worden bevestigd ; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

18 Octob er 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet op de Inkomstenbelasting.) 

Gemeente van aanslag. 
Het feit dat belanghebbende vóór 1 Mei 

uit de bevolkingsregisters was afgeschre
ven naar een andere gemeente doet niet 
terzake; nu hij op 1 Mei nog niet was 
verhuisd, behoort de aanslag te geschieden 
in de gemeente waar hij verhleef. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Be chikkende op het bezwaar, ingebracht 

door H . J. Heshusius te 's-Gravenhage, tegen 
de gemeente, waar hij over het belasting1aa1· 
1934/1935 in de Rijksinkomstenbelasting en in 
de Gemeentefondsbelasting is aaugeslagen; 

24 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 
October 1935, n°. 412; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 15 October 1935, n°. 113, Af
deeling Directe Belastingen; 

0. dat H. J. Heshusius over het belasting
jaar 1934/1035 in de bovengenoemde belas
tingen is aangeslagen in de gemeente Nij
megen; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoerende, dat hij sedert 30 April 1934 is 
ingeschreven als inwoner van de gemeente 
's-Gravenhage; dat hij voordien inwoner was 
van de gemeente Nijmegen; dat hij echter op 
grond van de omstandigheid, dat hij op 30 
April 1934 reeds was ingeschreven als inwoner 
van de gemeente 's-Gravenhage, ook in die ge
meente voor de Inkomstenbelasting behoort te 
worden aangeslagen; 

0. dat moet worden aangenomen, dat de 
belanghebbende op 1 Mei 1934, datum, waarop 
het belastingjaar 1034/1935 begint, woonde te 
Nijmegen, aangezien hij, naar hij ook zelf 
heeft verklaard, eerst na 1 Mei 1934 met zijn 
gezin van Nijmegen naar 's-Gravenhage is 
verhuisd; 

dat daaraan niet afdoet, dat hij reeds op 30 
April 1934 uit het bevolkingsregister der ge
meente Nijmegen is afgeschreven; 

Gezien de wet op de Inkomstenbelasting 
1914 en de Wet van 15 Juli 1929, Stbl. 388; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het bezwaar ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast enz.; 

(B.) 

22 Octobe-r 1935. KONTNKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet Art. 12 j 0

• art. 16.) 
Appellant, die de functie uitoefende van 

hulpprediker bij de vereeniging tot stich
ting eener vrije evangelische gemeente te 
G. en daarna met het voorz itterschap 
dezer vereeniging is bekleed, kan op grond 
daarvan niet als bedienaar van den gods
-dienst worden aangemerkt en deswege aan
spraak op vrijstelling van den dienstplicht 
maken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

C. J. W. Faasen, dienstplichtige der lichting 
van 1922 uit Dordrecht, tegen de beslissing van 
Onzen Minister van Defensie van 12 April 1935, 
vrre Afd., n°. 323 V, waarbij hem vrijstelling 
van den dienstplicht wegens het verkeeren in 
een geval, als bedoeld in art. 12, 1 e lid, d, der 
Dienstplichtwet is geweigerd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 September 1935, n°. 275 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Defensie a.i. van 16 October 
1935, VII• Afd. n°. 286 V; 

O. dat de beschikking van Onzen Minister, 
steunt op de overweging, dat zij , die hier te 
lande de betrekking bekleeden van hulpprediker 
niet behooren tot de personen, vermeld in een 
der bij het Dienstplichtbesluit, (S. 1929, n°. 21; 
1931, n°. 91) behoorende tabellen, betreffende 
het verleenen van vrijstelling wegens het 

bekleeden van een geestelijk of een godsdienstig
menschlievend ambt of het in opleiding zijn 
voor zoodanig ambt; dat daarom de ten aanzien 
van C. J. w·. Faasen gedane aanvrage om als 
hulpprediker bij de "Vrije Evangelische Kring" 
te Gorinchem te worden vrijgesteld moet worden 
afgewezen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat het 
woord "hulpprediker" misschien misleidend is, 
omdat het de gedachte wekt aan iemand, die 
naast een predikant als diens hulp arbeidt; 
dat zulks hier niet het geval is, maar dat hij 
geheel zelfstandig zijn geestelijken arbeid, be
staande uit prediken, catechiseeren, huis- en 
ziekenbezoek doen, enz. te Gorinchem verricht ; 
dat hij voor zijn arbeid is opgeleid aan en ge
diplomeerd door de Opleidingsschool der Bel
gische Evangelische zending te Brussel ; 

0. dat noch door de overgelegde stukken , 
noch door een nader onderzoek, ingesteld naar 
aanleiding van een schrijven van de Afdeeling 
van den Raad van State, voor de Geschillen 
van Bestuur, de overtuiging is gevestigd, dat 
de appellant, die tot 18 J~li 1935 de functie 
uitoefende van hulpprediker bij de Vereeniging 
tot stichting eener Vrije Evangelische Gemeente 
te Gorinchem en met ingang van dezen datum 
met het voorzitterschap dezer vereeniging is 
bekleed, op grond daarvan als bedienaar van 
den godsdienst zou moeten worden aangemerkt 
en deswege, ingevolge art. 12, eerste lid, onder d, 
in verband met art. 16 onder a der Dienstplicht
wet aanspraak op de daar vermelde vrijstelling 
van den dienstplicht zou kunnen maken; 

dat het verzoek om vrijstelling mitsdien te 
recht door Onzen Minister is afgewezen ; 

Gezien de Dienstplichtwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Defensie is belast enz. 

(A.B.) 

23 October 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 248.) 

Ged. Staten hebben ten onrechte op 
grond van den financieelen toestand der 
gemeente goedkeuring onthouden aàn een 
wijziging der begrooting, waarbij gelden 
werden uitgetrokken voor bestrating van 
een marktplein, dat in zeer slechten staat 
verkeert, daar aannemelijk is gemaakt dat 
het aanbrengen van bestrating op den 
duur voordeeliger zal zijn dan het laten 
voortduren van den huidigen toestand en 
tegenover de baten, welke het marktte1·
rein aan markt- en parkeergeld oplevert, 
op de gemeente de verplichting rust dit 
terrein in behoorlijken toestand te brengen. 

Wij WILHELMINA, e&.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders namens den raad 
der gemeente Goes tegen het besluit van Ged. 
Staten van Zeeland van 21 December 1934, 
n°. 137, l • Afdeeling, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het raadsbesluit dier gemeente 
van 16 November 1934, n°. 9b, tot wijziging van 
de begrooting voor den dienst 1934 ; 

Den Raad van State, Afdeeline voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
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8 Mei 1935, n°. 178, en 21 Augustus 1935, 
no. 178/90; 

Op d e voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 October 1935, 
no. 21871, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat Ged. Staten aan het raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden, uit overweging, 
dat onder volgnummer 466 op het vorengemelde 
besluit een bedrag van f 6000 is uitgetrokken 
voor het bestraten van de Groote Markt; dat 
het voornemen is dit werk in werkverschaffing 
uit te voeren; dat de loonkosten en derge~jke 
voor dit o1ject zijn geraamd op f 1630; dat dus 
verreweg het meerendeel der geraamde som 
noodig is voor materiaalkosten; dat d e finan
cieele toestand van de gemeente Goes dermate 
ongunstig is, dat het ontwerp der begrooting 
voor 1935 een tekort aanwiJst van ruim 
f 35,000 ; dat bij een zoodanigen toestand alle 
niet noodzakelijke uitgaven achterwege dienen 
te worden gelaten; dat de kosten van bestrating 
van d e Groote Markt niet kunnen worden ge
acht te behooren tot de noodzakelijke uitgaven; 

dat het gemeentebestuur in beroep aanvoert, 
dat de begrooting van het dienstjaar 1934 
voldoende ruimte openlaat om de uitgaaf voor 
het bestraten der Groote Markt uit de gewone 
middelen t e financieren; dat door de uitvoering 
van dit werk gedurende 6 weken aan 17 werk
Loozen arbeid kan worden gegeven, die thans 
op het ontvangen van steun ztin aangewezeq, 
waarvan het moreele voordeel niet mag worden 
onderschat; dat de Groote Markt, die grooten
deels onbestraat is, des zomers eene ware 
stofplaag oplevert voor de omwonenden en des 
winters meestentijds een modderpoel is; dat 
de hier geschetste toestand beduidend is verer
gerd gedurende de laatste jaren, nu de Groote 
Markt wordt gebezigd als parkeerterrein voor 
automobielen en autobussen, ten gevolge waar
van de bovenste laag grond voortdurend door 
de gemelde voertuigen wordt omgewoeld, t egen 
welk euvel geen beh.andeling met stofwerende 
middelen helpt en evenmin het opwerpen van 
verhardingsmateriaal als basaltsplit, enz. ; dat 
reeds gedurende meerdere jaren door de markt
kooplieden, houders van kramen, op grond van 
het bovenstaande op bestrating is aangedron
gen; dat bij raadsbesluit van 28 Juni 1934, 
goedgekeurd bij Ons besluit van 19 September 
1934, n°. 27, het marktgeld is verhoogd, bij 
welke verhooging de marktkooplieden zich 
hebben neergelegd in de overtuiging, dat het 
grootere offer, dat ze zullen hebben t e brengen, 
wordt vergoed door meerder gerief, welke ver
hooging eene meerdere opbrengst zal opleveren 
van ± f 1500 per jaar; dat het aanbrengen van 
bestrating op den duur voordeeliger is dan het 
telkenjare opbrengen van verhardingsmateriaal 
en het sproeien met stofwerende middelen ge
durende den zomer; dat ten slotte de voorstel
ling, die gegeven wordt omtrent den financieelen 
toestand der gemeente, zooals ze daar ligt, niet 
opgaat en wel om de navolgende redenen : 
a. dat het in het onderhavige geval gaat om 
eene wijziging der begrooting voor 1934, terwijl 
Ged. Staten op het oog hebben de begrooting 
voor 1935; b. dat de begrooting voor 1935 
geen tekort zou opleveren, wanneer niet moest 
worden rekening gehouden met het aanhangige 
wetsontwerp tot instelling van een werkloos
heids-subsidiefonds, waardoor het Rijk ruim 

f 58,000 van de belastingopbrengst der gemeente 
ten behoeve van gemeld fonds tot zich zal 
trekken, met andere woorden dat de financieele 
toestand d er gemeente volkomen gezond is, 
doch gemeld tekort ontstaat door eene tijdelijke 
belemmering door het Rijk opgelegd; 

0. dat, al moge de onder volgnummer 466 
Paragraaf 2, Hoofdstuk IX van afdeeling I 
der uitgaven uitgetrokken post van f 6000 z~jn 
omschreven als werkverschaffing aan werkloo
zen, blijkens de stukken slechts een klein ge
deelte van dit bedrag aan arbeidsloon zal wor
den uitgegeven ; 

<lat de uitgave dan ook in hoofdzaak bedoeld 
is om in den slechten toestand, waarin de 
Groote Markt verkeert, door bestrating ver
betering te brengen ; 

dat voor de bestrating van de Groote Markt, 
die, blijkens de ingewonnen ambtsberichten 
en het medegedeelde in de openbare vergade
ring van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, in een toestand 
verkeert, welke zeer veel te wenschen overlaat, 
alleszins aanleiding bestaat, terwijl aannemelijk 
is gemaakt, dat h,.,t aanbrengen van de bedoelde 
bestrating, waarmede eene uitgave van niet 
meer dan f 6000 gemoeid is, op den duur voor 
de gemeente voordeeliger zal zijn, dan het laten 
voortduren van den huidigen toestand, welke · 
t elkens het opbrengen van verhardingsmateri
aal en het besproeien met stofwerende middelen 
vordert; 

dat tegenover de baten, welke het markt
terrein aan marktgelden en aan parkeergeld 
voor de gemeente oplevert, op de gemeente de 
verplichting rust dit terrein in een behoorlijken 
toestand te brengen, waarbij nog komt, dat, 
zooals nam ens het gemeentebestuur is medege
deeld, bij de marktkooplieden de verwachting 
is gewekt, dat de plaats gehad hebbende ver
hooging van de marktgelden een equivalent zou 
vinden in verbetering van het terrein ter plaatse; 

dat met het oog op een en ander Ged. Staten 
ten onrecht9 aan het raadsbesluit hunne goed
keuring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zeeland van 21 D9cember 
1934, n°. 137, 18 Afdeeling, alsnog aan het 
besluit van den raad der gemeente Goes van 
16 Jovem1er 1934, n°. 9b, to t wijziging van de 
l ·egrooting dezer gemeente voor den dienst 
1934, de goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (A. B.) 

24 October 1935. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Artt. 58 l e lid en 126. ) 

Ten onrechte heeft de Commissie van 
Beroep overwogen, dat het bij haar dd. 21 
J an. 1935 ingestelde beroep geacht wordt 
te zijn gericht tegen een besluit van Bur
gemeester en Wethouders van 22 Febr. 
1935, aangezien tegen een nog niet be
staand besluit beroep niet kan worden in
gesteld. 

U it niets blijkt, dat de bij art. 126 der 
A.W. 1929 aan de Kroon gegeven bevoegd-
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heid niet mag worden gebruikt, om aan 
te dringen op een wijziging in ongunstigen 
zin van bezoldiging enz. van ambtenaren 
en werklieden. 

De bij besluit van de Centrale Commis
sie voor Georganiseerd Overleg in Werk
liedenzaken te Amsterdam dd. 8 Maart 
1933 vastgestelde regeling tot het toeken
nen van een maandelijksche uitkeering 
mist rechtsgeldigheid, daar geenerlei wets
bepaling aan een Commissie als deze de 
bevoegdheid tot het vaststellen van zooda
nige regelingen verleent, noch ook eenige 
wetsbepaling den gemeenteraad het recht 
geeft zijn bevoegdheid ten deze aan een 
zoodanige Commissie over te dl'agen. 

Uitspraak in zake: 
J . W. Bergsma, wonende te Amsterdam, 

klager, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadslieden 
.Mr. W. Loeb en J. van der Waay, beiden 
wonende te Amsterdam, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
van Amsterdam, verweerder, vertegenwoor
digd door den Burgemeester, voor wien ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is op
getreden: Mr. Dr. M. I. Prins, directeur der 
Afdeeling Arbeidszaken ter gemeente-secre
tarie, wonende te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
_ Gezien de stukken en gehoord de bovenge
noemde verschenen personen; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Centrale Commissie voor Georga

niseerd Overleg in Werkliedenzaken, bedoeld 
in art. 1, lid 2, van het Reglement voor de 
Werklieden in dienst der gemeente Amster
dam, bij besluit van 8 Maart 1933, N° . 83 
C.C.W., heeft besloten: 

A. zich te vereenigen met een voordracht 
aan den Gemeenteraad, strekkende o. a. om 
te bepalen, in a fwijking van het bepaalde in 
lid 3 van art. 14 van voormeld reglement, dat 
Burgemeester en Wethouders aan de werk
lieden, op wie dat reglement van toepassing 
was en die toen den 60-jarigen of een ouderen 
leeftijd hadden bereikt of den GO-jarigen leef
tijd in het jaar 1933 zouden bereiken, met 
ingang van een door Burgemeester en Wet
houders te bepalen datum eervol ontslag kon
den verleenen onder toekenning van een uit
keering in geld volgens regelen, door genoem
de Centrale Commissie vast te steil en; 

B. te bepalen, dat aan den werkman, die 
op grond van het onder A. bedoelde besluit 
van den Gemeenteraad door Burgemeestei· en 
Wethouders uit den gemeentedienst wordt ont
slagen, zal worden toegekend: 

a. bij het ontslag een uitkeering in eens van 
-een bedrag, gelijk aan het bedrag der toelage, 
als bedoeld in de "Verordening op het uit
keeren van een toelage aan de ambtenaren in 
geval van pensionneering"; 

b. met ingang van den dag, op welken zijn 
ontslag ingaat, tot aan het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd, een maandelijksche uitkee
ring, berekend naar een bedrag per jaar, ge
lijk aan zeventig ten honderd van het bedrag 
-van zijn laatsten pensioensgrondslag, met dien 

verstande, dat voor het vaststellen van het 
bedrag der maandelijksche uitkeering de vo
renbedoelde pensioensgrondslag zal worden 
verminderd met het bedrag, dat in dien pen
sioensgrondslag is opgenomen voor het emolu
ment uniformkleeding; 

0. dat de Gemeenteraad van Amstel'dam bij 
besluit van 30 Maart 1933, N°. 228, heeft be
sloten o. a. om, in afwijking van het bepaalde 
in lid 3 van art. 14 van voormeld reglement, 
te bepalen, dat Burgemeester en Wethouders 
aan de werklieden, op wie dat reglement van 
toepassing was en die toen den GO-jarigen of 
een ouderen leeftijd hadden bereikt of den 
60-jarigen leeftijd in het jaar 1933 zouden 
bereiken, met ingang van een door Burge
meester en Wethouders te bepalen datum, eer
vol ontslag konden verleenen, onder toeken
ning van een uitkeering in geld volgens rege
len, door genoemde Centrale Commissie vast 
te stellen; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam, gelet op bovengenoemd raadsbe
sluit, bij besluit van 27 April 1933, N°. 31/88 
G.B. 1933, met ingang van 1 Mei 1933, o. a. 
J. W. Bergsma, motordrijver-cokestransport 
der gemeente-gasfabrieken, eervol uit den 
dienst der gemeente hebben ontslagen in ver
band met een nieuwe organisatie van zijn 
dienstvak; 

0. dat de Gemeenteraad van Amsterdam in 
zijn vergadering van 4 October 1934 de voor
dracht aan dien raad van 25 September 1934, 
N°. 1:60, tot "herziening van de loon- en sala
risregelingen en andere regelingen van de ar
beidsvoorwaarden voor de gemeentewerklieden 
en -ambtenaren", heeft verworpen; 

0. dat die voordracht onder meer strekte te 
besluiten: 

ingaande 1 Januari 1935: 
a. te vernietigen, wegens strijd met het ge

meentebelang, de bij besluit van de Centrale 
Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
Werkliedenzaken, van 8 Maart 1933, N°. 83 
C.C.W., onder B, b, vastgestelde regeling tot 
het toekennen van een maandelijksche uitkee
ring aan de werklieden, aan wie krachtens het 
besluit van den raad van 30 Maart 1933, N°. 
228, ontslag uit den gemeentedienst is ver
leend; 

b. te bepalen, dat aan de werklieden, aan 
wie, krachtens voormeld besluit van 30 Maart 
1933, ontslag is verleend, tot aan het bereiken 
van den 65-jarigen leeftijd een maandelijksche 
uitkeering zal worden toegekend, berekend 
naar een bedrag per jaar, gelijk aan zeventig 
ten honderd van het bedrag van het vaste 
loon, dat de werkman zou hebben ontvangen, 
indien hij tot aan het bereiken van den 65-
jarigen leeftijd in dienst wu zijn gebleven; 

0. dat de Gemeenteraad van Amsterdam bij 
Koninklijk Besluit van 18 October 1934, N°. 
17, op grond van het bepaalde in art. 126 der 
Ambtenarenwet 1929, is aangemaand alsnog 
regelingen tot stand te brengen, als in ge
noemde voordracht van 25 September 1934 
vervat; 

0. dat bij raadsbesluit van 31 October 1934 
het voorstel van Burgemeester en Wethouders 
van 24 October 1934, N°. 935, om aan de aan
maning gevolg te geven, is verworpen; 

0 . dat Burgemeester en Wethouders van 
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Amsterdam bij Koninklijk Besluit van 8 o
vember 1934, N°. 40, zijn uitgenoodigd, bin
nen een termijn van 3 maanden, gerekend van 
den datum, waarop dit Besluit te hunner ken
nis zou zijn gebracht, ter herziening van de 
loon- en salarisregelingen en andere regelin
gen van de arbeidsvoorwaarden voor de ge
meentewerkl ieden en -ambtenaren, regelingen 
vast te stellen in den zin, als in hun voor
dracht van 25 September 1934 aangegeven; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam dientengevolge bij besluit van 7 
December 1934, N°. 1076 b-f, Arb. 1934, 
onder meer hebben besloten tot hetgeen hier
boven in de vijfde feitelijke overweging uit 
den inhoud van hun voordracht van 25 Sept. 
1934 is medegedeeld; 

0 . dat dientengevolge aan klager op 15 
Januari 1935 ten kantore der gemeentegas
fabrieken is uitbetaald in plaats van f 114.21 
een bedrag van f 86.62; 

0. dat klager van deze "handeling" van 
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam 
in beroep is gekomen bij de Commissie van 
Beroep, bedoeld in art. 13 van voormeld regle
ment, en deze Commissie bij uitspraak van 9 
Mei 1935 het door hem ingestelde beroep on
gegrond verklaard en hem zijn vordering ont-
1,egd heeft; 

0. dat klager van deze uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in beroep is gekomen, bij klaag
schrift, op de daarbij aangevoerde gronden, 
vorderende, dat het dezen R aad behage als
nog, met vernietiging van de uitspraak der 
Commissie van Beroep en van het aangevallen 
besluit, te verklaren, dat klager aanspraak 
kan blijven doen gelden op de hem bij, althans 
op grond van, het besluit van 30 Maart 1935 
(kennelijk is bedoeld: 1933) toegekende uit
keering; 

In ,·echte : 
0. dat de Commissie van Beroep heeft over

wogen, dat het in casu de vraag is , of wel van 
een "handeling" kan worden gesproken en of 
niet veeleer klager zich had behooren te rich
ten tegen een "weigering" van Burgemeester 
en Wethouders om hem op 15 Januari 1935 
een dusdanig bedrag uit te keeren als waarop 
hij meende aanspraak te kunnen maken, doch 
dat die Commissie deze vraag in het midden 
wenschte te laten, aangezien inmiddels op 22 
Februari 1935 een besluit is genomen door 
verweerder, waarin duidelijk is bepaald, welk 
bedrag aan klager, ingaande 6 J anuari 1935, 
toekomt en dat er - nu klager dit heeft ver
zocht en verweerder daartegen geen bezwaar 
heeft gemaakt - termen bestaan om het inge
diende klaagschrift te beschouwen als te zijn 
gericht tegen voormeld besluit van 22 Febr. 
1935; 

0. dat het evenwel niet g eoorloofd is een 
beroep, hetwelk - zooals in casu met het bij 
de Commissie van Beroep ingestelde beroep 
het geval is - op 21 J anuari 1935 werd inge
diend, te beschouwen als te zijn gericht tegen 
een besluit van 22 Februari 1935, aangezien 
tegen een niet bestaand besluit beroep niet 
kan worden ingesteld; 

0. dat deze Raad het beroep beschouwt, ge
lijk ook door kl ager wordt gesteld, als te zijn 
gericht tegen de "handel ing" van Burgemees
ter en Wethouders van Amsterdam , hem op 

15 Januari 1935 f 86.62 uit te betalen en niel 
f 114.21; 

0. dat wodanige handeling, ingevol ge het 
bepaalde bij art. 58 der Ambtenarenwet 1929 , 
kan worden aangevochten op dezen grond, dat 
zij feitelijk of rechtens met de toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften strijdt, o[ 
dat bij het verrichten daarvan het administra 
tief orgaan van zijn bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

0. dat door klager niet is beweerd en dezen 
R aad niet is gebleken, dat in het onderhavige 
geval Burgemeester en Wethouders van Am
sterdam van hun bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik hebben gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

0. dat thans nog moet worden onderwcht, 
of de uitbetaling aan klager van f 86.62 in 
plaats van f 114.21, welk bedrag klager meent 
dat hem uitbetaald had moeten worden, strijdt 
met de toepasselijke algemeen verbindende 
voorschriften; 

0. dat aan klager f 86.62 en niet f 114.21 
werd uitbetaald, omdat Burgemeester en Wet
houders van Amsterdam het bovenvermelde 
besluit van 7 December 1934 hebben genomen; 

0 . dat klager, blijkens zijn klaagschrift, 
laatstgenoemd besluit niet rechtsgeldig acht, 
althans niet voor wover het betreft den op 
hem toegepasten maatregel, op dezen g rond , 
dat het besluit werd genomen met een beroep 
op art. 126 der Ambtenarenwet 1929, doch 
tegen den geest dier bepaling ingaat en ten 
tweede, omdat het besluit steunt op een Ko
ninklijk Besluit van 8 November 1934, waarbij 
Burgemeester en Wethouders werden uitge
noodigd om regelingen vast te stellen ter her
ziening van de loon- en salarisregelingen en 
andere regelingen van de arbeidsvoorwaarden 
voor de gemeentewerklieden en -ambtenaren, 
waar de jegens klager getroffen maatregel er 
geen is van herziening van eenige loon- of 
salarisregeling noch van eenige arbeidsvoor
waarden, wijl " het hier betrof een eenmalige 
regeling tusschen de Gemeente eenerzijds en 
klager c.s. anderzijds getroffen, waardoor juist 
aan iedere loons-, salaris- en arbeidsverhou
ding een einde werd gemaakt, wodat Burge
meester en Wethouders de machtigi ng voor 
hun handelwijze tevergeefs in het Koninklijk 
Besluit van 8 ovember 1934 zoeken en de 
grenzen dier machtiging hebben overschre
den"· 

0. dat, naar 's Raads oordeel, noch de eer
ste, noch de tweede grond, door klager aange
voerd, kan worden aanvaard; 

0. toch, met betrekking tot den eerstgenoem
den grond, dat art. 126 der Ambtenarenwet 
1929 z6ó duidelijk is, dat bij de uitlegging 
van dat artikel een beroep op de " bedoeling" 
van den wetgever - welke "bedoeling" door 
klager in het geding wordt gebracht, ten be
tooge, dat de Kroon de Haar in dat artikel 
gegeven bevoegdheid niet mag gebruiken om 
bij een College van Burgemeester en Wethou
ders aan te dringen op een wijziging in ongun
stigen zin van o. a. bewldiging, wachtgeld of 
andere rechten van gemeente-ambtenaren en 
-werklieden - niet mag worden gedaan, om-



1935 25 OCTOBER 374 

dat de aldus door klager aangegeven bedoe
ling van het artikel met de ruime bewoordin
gen, waarin het is vervat, in lijnrechten 
strijd is; 

0. dat ook de tweede, hierboven genoemde, 
door klager aangevoerde, grond niet houdbaar 
is, wijl toch bij het meer vermelde Koninklijk 
Besluit van 8 November 1934 Burgemeester 
en Wethouders van Amsterdam werden uitge
noodigd "ter herziening van de loon- en sala-
1·isregelingen en andere regelingen van de 
arbeidsvoorwaarden voor de gemeentewerk
lieden en -ambtenaren, regelingen vast te stel
len in den zin als in hun voordracht van 25 
September 1934 aangegeven" en in die voor
dracht, welke tot opschrift heeft "herziening 
van de loon- en salarisregelingen en andere 
1·egelingen van de arbeidsvoorwaarden voor 
de gemeentewerklieden en -ambtenaren" ook 
was opgenomen een besluit tot vemietiging 
van de bij besluit der Centrale Commissie van 
8 Maart 1933, 0

• 83, C.C.W. vastgestelde 
regeling en tot vaststelling, in de plaats van 
die vernietigde regeling, van een nieuwe rege
ling, betreffende de in casu bedoelde uitkee
ring; 

0 . dat dezen Raad ook geen andere grond 
bekend is, waarop de rechtsgeldigheid van het 
Besluit van Burgemeester en Wethouders van 
7 December 1934 wu kunnen worden betwist; 

0 . dat dus de bestreden uitspraak, zij het 
ten deele op andere gronden dan waarop zij 
werd genomen, moet worden bevestigd, wor, 
dende hierbij voorts nog opgemerkt, dat, al 
wude het besluit van Burgemeester en Wet
houders van 7 December 1934, voor wover in 
dit geding besproken, niet rechtsgeldig wezen, 
klager toch aan de bij besluit van de Centrale 
Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
Werkliedenzaken, bedoeld in art. 1, lid 2, 
van het Reglement voor de Werklieden in 
dienst der gemeente Amsterdam, van 8 Maart 
1933, N°. 83, C.C.W., vastgestelde regeling 
tot het toekennen van een maandelijksche uit
keering, geen aanspraak wu kunnen ontlee
nen, aangezien dit besluit der Centrale Com
missie rechtsgeldigheid mist, wijl toch geener
lei wetsbepaling aan een Commissie als deze 
de bevoegdheid tot het vaststellen van zoo
danige regelingen verleent, noch ook eenige 
wetsbepaling den gemeenteraad het recht geeft 
zijn bevoegdheid ten deze aan een Commissie 
als de hiergenoemde over te dragen, waaruit 
volgt, dat zij zoodanige bevoegdheid niet 
heeft ; 

R echtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

25 October 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. art. 56; Handelsnaamwet 
art. 5. ) 

Met het niet te duchten zijn van eene 
blijvende verwarring heeft de Rechtb. 
blijkbaar het oog op eene verwarring, die 
zou zijn blijven bestaan na de opheffing 
van het filiaal van verzoekster te Gronin
gen, welke op 28 Februari 1934, derhalve 
nog vóór de indiening van het inleidend 
verzoekschrift, heeft plaats gehad. 

Reeds in het verschil tusschen de plaat-

sen, waar de handelszaken der partijen ge
vestigd zijn, heeft de Rechtb. voldoenden 
grond kunnen vinden om de vrees _ voor 
verwarring tusschen deze handelszaken uit 
te sluiten. Overigens geldt het hier eene 
feitelijke, dus in cassatie onaantastbare, 
beslissing. 

Terecht heeft de Rechtb. rekening ge
houden met een op normale wijze oplet
tend en onderscheidend publiek. 

Ten onrechte heeft de Rechtb. eene ver
oordeeling in de proceskosten uitgesproken. 
In gedingen bij verzoekschrift gevoerd is, 
tenzij de Wet anders bepaalt, een veroor
d_eeling in de kosten niet mogelijk. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De . V . Handel in Electrische Artikelen 

Electrolux, gevestigd en kantoorhoudende te 
's-Gravenhage, (adv. Mr. Ir. H . Smalhout); 

dat zij zich met een verwekschrift, als be
doeld in art. 6 Handelsnaamwet heeft gericht 
tot den E.A. Heer Kantonrechter te Gronin
gen, daartoe strekkende, dat Max David 
Wolff, wonende te Groningen, zal worden ver
oordeeld om den naam Stofzuigerhuis Electro
fort, waaronder door hem a ldaar een handels
zaak in stofzuigers wordt gedreven, zoodanig 
te wijzigen, dat de onrechtmatigheid ten aan
zien van requestrante wordt opgeheven; 

dat de E.A. Heer Kantonrechter voomoemd 
het verzoek heeft toegewezen, doch de Arr. 
Rechtbank te Groningen op het door gereques
treerde tegen deze beslissing ingesteld appèl 
op 28 Juni 1935 in raadkamer deze beslissing 
heeft vernietigd en de ingestelde vordering 
heeft ontzegd, met veroordeeling van reques
trante in de kosten der procedure in hooger 
beroep, tezamen f 96.75 voor salaris en ver
schotten; 

dat 1·equestrante zich door deze beslissing 
bezwaard acht en daartegen de volgende mid
delen van cassatie aanvoert: 

I . S., althans v. t. van artt. 48, 56, 57 Rv. , 
i. v. m. artt. 1, 3, 5, 6 Handelsnaamwet_ S. 
1921 n°. 842, door verzoekster tot cassatie in 
een requestprocedure in de kosten aan de zijde 
van partij Wolff gevallen, te veroordeel en; 

Toelichting: 
De R echtbank ontleent aan geen enkele wet

telijke bepaling het recht om in een zaaK als 
de onderhavige een kostenveroordeeling uit te 
spreken . Art. 56 Rv. geldt a ll één voor von
nissen en zeker niet voor beschikkingen in 
Raadkamer gegeven (H. R. 25 F ebruari 1896 
W. 6778); 

II. S., althans v. t. van artt. 48 Rv., 1, 3, 
5, 6, 7 Handelsnaamwet, door de beschikking 
van den E.A. Heer Kantonrechter te Gtonin
gen dd. 12 April 1935 te vernietigen en reques
trante haar verzoek te ontzeggen, op grond 
dat: 

daargelaten of de door den appellant ge
voerde handelsnaam Stofzuigerhuis Electro 
]!'ort inderdaad slechts in geringe mate afwijkt 
van den naam van gerequestreerde N aamlooze 
Vennootschap Electrolux, nu de meest ken
merkende bestanddeélen der wederzijdsche han
delsnamen zijn de woorden "fort" en " lux" -
de Rechtbank in elk geva l van oordeel is, dat, 
gelet op de omstandigheid, dat gerequestreerde 
gevestigd te 's-Gravenhage en h aar destijds te 
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Groningen gevestigd verkoopkantoor of filiaal, 
blijkens het overgelegd uittreksel uit het Han
delsregister per 28 Februari 1934 is opgeheven, 
terwijl de handelszaak van den appellant ge
vestigd is te Groningen, een blijvende ver
warring tusschen de wederzijdsche handels
zaken bij een met normale oplettendheid en 
normaal onderscheidingsvermogen handelend 
pub! iek niet te duchten is; 

Ten onrechte, omdat de Rechtbank daaroij: 
A. uit de namen van partijen een letter

greep I icht, deze vergel ijkt en deze lettergre
pen voldoende verschillend oordeelt; 

B. den eisch stelt, dat een bi ijvende ver
warring tusschen de wederzijdsche handels-
7,aken bij een met normale oplettendheid en 
normaal onderscheidingsvermogen handelend 
publiek te duchten is; , 

C. de omstandigheid laat gelden, dat het 
destijds te Groningen gevestigd verkoopkan
toor of filiaal van verwekster tot cassatie is 
opgeheven, ronder daarbij ook acht te slaan 
op den aard der handelszaken; 

D. bij het met normale oplettendheid en 
normaal onderscheidingsvermogen handelend 
publiek geen verwarring ducht; 

Toelichting: 
Ad A. De Rechtbank laat daar de vraag 

of der partijen handelsnamen slechts in ge
ringe mate van elkaar afwijken, doch beslist 
omtrent die vraag niettemin en zulks ten na
deele van requestrante, nu tevens overwogen 
wordt "nu de meest kenmerkende bestanddee
len der wederzijdsche handelsnamen zijn de 
woorden fort" en lux"· 

Request;ante's grief richt zich tegen de prin
cipieel foutieve wijze waarop de Rechtbank de 
handelsnamen vergelijkt. Zij neemt aan, dat 
indien de Rechtbank de juiste wijze van ver
gelijking wu hebben toegepast, dit voor haar 
tot een gunstiger eindresultaat zou hebben 
geleid ; 

Het systeem van vergelijking der Rechtbank 
is, dat uit de wederzijdsche namen telkens een 
lettergreep (de Rechtbank noemt het ten on
rechte woorden) genomen wordt, om dan ken
nelijk tot het resultaat te komen, dat deze 
lettergr~pen voldoende van elkaar verschillen 
en mitsdien de handelsnamen niet slechts in 
geringe mate van elkaar afwijken; 

Het juiste systeem ware geweest, dat ver
gel eken waren de benamingen waaronder de 
wederzijdsche zaken bij het pub! iek bekend 
zijn en de wijze waarop het publiek verwacht 
mag worden op die benamingen te reageeren. 
Dus niet komt in aanmerking de namen zooals 
partijen in een notarieele acte of in het Han
delsregister genoemd zijn, of waaronder zij 
zich tot den Rechter wenden, doch evenmin 
een enkele lettergreep uit een naam; 

Cf. Greup, Handelsnaamwet blz. 47; H . 
R. 18 December 1933 N . J. 1934, blz. 690; 
Idem, 8 Juni 1931 N. J. 1931, blz. 1238 W. 
12315. 

Niet bijzonder kenmerkende gedeelten van 
een woord of naam mogen daarbij vooral niet 
uitgeschakeld worden. Het gaat er toch om 
of verwarring tusschen de handelszaken bij het 
publiek te duchten is. Het publiek pleegt han
delszaken nóch met den naam woals deze in 
notarieele acten staan, nóch met een enkele 
lettergreep uit den naam aan te duiden, Deze. 

komen ook niet voor ·vergelijking in aanmer
king. 

Ad B. De eisch, dat blijvende verwarring 
optreedt staat in de wet niet te lezen, zoodat 
de Rechtbank hier meer eischt dan de wet 
vordert. 

Terecht heeft de wet dien eisch ook niet 
gesteld. 

Iemand die zich eenmaal tot Electrolux heeft 
willen wenden en dan tot zijn schade bij Elec
trofort terecht gekomen is, is vermoedelijk van 
zijn dwaling genezen. 

Blijvende verwarring zal bij deze persoon 
niet te duchten zijn. Maar heden is het de één 
en morgen is het een ander, want die ander 
heeft geen profijt van de verwarring waarin 
de eerste heeft verkeerd. Kortom het publiek 
wisselt en dit maakt de mogelijkheid van ver
warring permanent. 

Het is volkomen waar, dat Electrolux door 
de tijdsomstandigheden haar filiaal te Gronin
gen heeft opgeheven. Zelfs indien Electrolux 
nooit een filiaal in Groningen zou hebben ge
had, dan wu dit nog verwarringsmogelijkheid 
opleveren. 

In ieder geval staat vast, dat Electrolux tot 
28 Februari 1934 een filiaal heeft gehad. Uit 
de beschikking blijkt niet, dat Electrolux haar 
handelsnaam niet meer te Groningen w u voe
ren, d.w.z. onder dezen naam a ldaar geen 
zaken meer doet. 

Indien ook de Rechtbank een onderwek naar 
den aard der handelszaken zou hebben inge
steld - en dan wu haar gebleken zijn, iets 
dat trouwens van algemeene bekendheid is, dat 
Electrolux hier te lande nog steeds een groot 
aantal filialen heeft en over het geheele land 
haar naam voert ook in die plaatsen waar zij 
geen filiaal heeft - dan wu de beslissing an
ders hebben moeten uitvallen dan deze thans 
luidt. 

De wet eischt ook terecht, dat niet alleen 
met de plaats van vestiging, doch daarbij te
vens met den aard der handelszaken wordt 
rekening gehouden. 

Tusschen een kruidenier J ansen in Maas
tricht en een volkomen gelijksoortige zaak 
Jansen in Groningen behoeft men in het alge
meen geen verwarring te duchten. 

Tusschen een kruidenier Albert Heyn, ge
vestigd te Zaandam, die in vele plaatsen fili 
alen heeft en een kruidenier Piet Heyn, alleen 
gevestigd in een stad waar Albert Heyn toe
vallig geen filiaal heeft, is die verwarring wel 
te duchten. 

Voor een juiste waardeering der verwar
ringsmogelijkheid mag dus de aard der han
delszaken niet buiten beschouwing blijven. Dat 
Electrolux gevestigd is te 's-Gravenhage en 
Electrofort te Groningen kan dus op zichzelf 
de bes! issing niet rechtvaardigen. 

Aan het slot van de beschikking dd. 31 Mei 
1927 van Uw College (N. J . 1927 blz. 991) 
wordt het geval behandeld van een koopman, 
die jarenlang hier te lande een handelsnaam 
heeft gevoerd, deze zou moeten prijsgeven 
indien een buitenlandsche koopman, die den
zelfden naam ~eeds eerder voerde, zich hier te 
lande wu vestigen. , 

Uw College stelde het geval zelfs nog alge
meener, nl. dat een handelsnaam, aanvankelijk 
rechtmatig in Nederland gevoerd, omdat geen 
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verwarring met een anderen handelsnaam te 
duchten was, later onrechtmatig zou worden, 
wanneer door uitbreiding van een tweede be
drijf met gel ijke handelsnaam die verwarring 
wel mogelijk wu worden. In de zaak Lampe/ 
Lampe (H. R. 19 December 1927 N. J . 1928 
blz. 187) deed zich dit geval ook voor. 

De consequentie van de leer van de Recht
bank te Groningen zou nu zijn, dat een koop
man, die rechtmatig gedurende langen tijd een 
filiaal in Groningen had, doch dit filiaal tijde
lijk in verband met de tijdsomstandigheden 
heeft opgeheven, doch niettemin daar nog 
steeds een werkingssfeer heeft, later, bij terug
keer van betere omstandigheden, onrechtmatig 
zijn naam zou gaan voeren als hij opnieuw in 
Groningen een filiaal ging openen. 

Ad D. De wet eischt alleen dat verwarring 
bij het publiek te duchten is. Daartoe behoort 
ook het weinig nauwlettend toeziend publiek 
en niet slechts dat deel dat met normale op
lettendheid en onderscheidingsvermogen te 
werk gaat. 

In de overwegingen ten aanzien van de fei
ten heeft de Rechtbank in hoofdzaak de argu
menten van Electrolux weergegeven waarom 
met een minder nauwlettend toeziend publiek 
moet worden rekening gehouden. Het publiek 
rekent nu eenmaal niet met het voorkomen van 
gelijke of ongeveer gelijke handelsnamen en 
ziet deze ook niet - gelijk de Rechter - naast 
elkaar voor zich. 

Ook de ten deze door de Rechtbank toege
paste beoordeelingswijze is dus onjuist. 

Op welke gronden requestrante zich wendt 
tot den H . R., met het eerbied ig verzoek de 
beschikking van de Arr.-Rechtbank te Gro
ningen van 28 Juni 1935, waartegen dit beroep 
is gericht, te vernietigen, met zoodanige ver
dere beslissing als de H . R. geraden zal oor
deelen. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Max David Wolff, wonende te Groningen, 

aldaar handelend onder den naam Stofzuiger
huis Electrnfort, (adv. Mr. J . Raymakers); 

dat enz. 
Ten aanzien van middel I refereert gere

questreerde zich aan het oordeel van den H. R. 
Naar de meening van gerequestreerde zal 

onderdeel A van middel II niet onderzocht 
kunnen worden, daar de Rechtbank de vraag 
of der partijen handelsnamen slechts in geringe 
mate van elkaar afwijken, in het midden heeft 
gelaten. 

De Rechtbank heeft daaromtrent geen beslis
sing met zooveel woorden gegeven, al blijkt 
overigens duidelijk dat bedoeld College dit 
punt wel degelijk zorgvuldig heeft bekeken en 
onderzocht door in hare beschikking eenige 
der omstandigheden aan te geven, waarom 
getwijfeld zou kunnen worden aan de juistheid 
van het oordeel van den Kantonrechter om
trent die vraag. Uit de beschikking van de 
Rechtbank blijkt trouwens niet eens dat het 
genoemde punt van twijfel bij haar zou zij n 
gerezen. De beschikking vermeldt enkel een 
vraag, zooals die bij de behandeling van de 
zaak is gesteld. Daarnaast constateert de 
Rechtbank uitdrukkelijk dat requestrante is 
gevestigd te 's-Gravenhage en haar destijds te 

Groningen gevestigd filiaal in Februari 1934 
heeft opgeheven, terwijl de handelszaak van 
gorequestreerde te Groningen is gevestigd. 

Verder kon de Rechtbank met te meer ge
rustheid en overtuiging haar ten deze aange
vallen beslissing nemen waar zij - mede aa11 
de hand van de uitvoerige tusschen partijen 
gewisselde conolusiën - alleen te maken had 
met de handelsnamen van partijen, te weten: 
"de . V. Handel in Electrische Artikelen 
Electrolux" eenerzijds en "Stofzuigerhuis 
Electrofort" anderzijds. Tusschen beide namen 
is inderdaad kwalijk verwarring te duchten. 
Daarbij is eerstgenoemde een groothandel met 
verkoop aan allerlei handelaren, de tweede 
daarentegen een winkel met u itsluitend ver
koop aan particulieren. 

Wat de overige onderdeelen van middel II 
betreft, valt op te merken dat de beslissing 
van de Rechtbank aldus is te verstaan dat 
zei fs al zoude de gelijkenis van beide handels
namen op zich7,elf tot verwarring bij het pu
bliek aanleiding kunnen geven - quad non -
zulks toch niet er toe zal leiden dat het pu
bliek beide handelszaken met elkaar zal ver
warren, omdat - mede gezien de bij art. 5 der 
Handelsnaamwet gestelde vereischten - de 
eene zaak is gevestigd te Groningen en de 
andere te 's-Gravenhage. Naar het oordeel van 
de Rechtbank zou daardoor - zelfs a l zoude 
op het eerste moment door het publiek getwij 
feld kunnen worden - in ieder geval geen 
daadwerkelijke verwarring tusschen de weder
zijdsche handelszaken bij een met normale op
lettendheid en normaal onderscheidingsver
mogen handelend publiek ontstaan. 

Aldus verstaan heeft de R echtbank niet meer 
gei--ischt dan de "Vet vordert, zoodat onderdeel 
B van het middel feite lijken grondslag mist. 

De vraag of in verband met de plaats waar 
de handelszaken gevestigd zijn, verwarring bij 
het publiek te duchten is, is van feitelijken 
aard, zoodat onderdeel C, waarbij overigens 
een ongeoorloofd beroep wordt gedaan op fei
ten welke niet vaststaan en waarvan uit de 
beschikking van de Rechtbank niet blijkt, n iet 
tot cassatie zal kunnen leiden. 

Onderdeel D van het He middel berust, naar 
het gerequestreerde voorkomt, op een misver
stand. De normale oplettendheid en het nor
male onderscheidingsvermogen van het publiek 
staan op een betrekkelijk laag niveau; daar
mede heeft de R echtbank bij de beoordeeling 
van de vraag of bij het pub] iek verwarring 
kan ontstaan rekening te houden. Uit niets 
blijkt echter dat de R echtbank zulks ten deze 
niet zou hebben gedaan; het tegendeel vloeit 
zelfs duidel ijk uit de formuleering der be
schikking voort. Onjuist zou het zijn geweest, 
wanneer de Rechtbank had rekening gehouden 
met verwarring, welke mogelijkerwijze zou 
kunnen ontstaan bij een persoon, die handel t 
met minder dan de voor het publiek normale 
oplettendheid. 

Tenslotte en in ieder geval is het ten deze 
door de Rechtbank uitgesproken oordeel , als 
van zuiver fe itelijken aard, in cassatie onaan
tastbaar. 

Redenen waarom gerequestreerde Uwen Raad 
eerbiedig verzoekt, zulks met inachtneming 
van bovenstaande referte ten aanzien van 
middel I , het beroep in cassatie te verwerpen. 
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Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

0. dat het eerste middel tot cassatie gegrond 
is, daar in gedingen bij verwek&chrift ge,oerd, 
tenzij de Wet anders bepaalt, een veroordee
ling in de kosten niet mogelijk is ; 

0. dat het tweede middel onder A feitelijken 
grondslag mist, daar de Rechtbank de vraag, 
of appellants handelsnaam inderdaad slechts 
in geringe mate afwijkt van die van verwek
ster uitdrukkelijk in het midden laat en het 
antwoord daarop derhalve niet aan de bestre
den beschikking ten grondslag legt; 

0. dat het middel onder B ongegrond is, 
daar de Rechtbank met het niet te duchten 
zijn van een blijvende verwarring blijkbaar het 
oog heeft op een verwarring, die zou zijn blij
ven bestaan na de opheffing van het filiaal 
der verzoekster te Groningen, welke op 28 
Februari 1934, derhalve nog vóór de indiening 
van het inleidend verzoekschrift heeft plaats 
gehad; 

0. dat hetzelfde geldt van dit middel onder 
c, daar de Rechtbank reeds in het verschil 
tusschen de plaatsen waar de handelszaken 
der partijen gevestigd zijn, voldoenden grond 
heeft kunnen vinden om de vrees voor ver
warring tusschen deze handelszaken uit te . 
sluiten en dit een beslissing van feitelijken 
aard en dus in cassatie niet aantastbaar is; 

0. dat de grief onder D van dit middel 
evenmin tot cassatie kan leiden, daar de Recht
bank terecht- rekening heeft gehouden met een 
op no1male wijze oplettend en onderscheidend 
publiek; 

Concludeert, dat de bestreden beschikking 
zal worden vernietigd, voorwover daarbij de 
verwekster in de proceskosten van het hooger 
beroep is veroordeeld, doch dat het beroep in 
cassatie voor het overige zal worden verworpen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gelet 'op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal , daartoe strekkende, dat, 
enz.; 

Zich vereenigende met deze conclusie en de 
gronden, waarop zij berust, overnemende: 

Vernietigt de beschikking van de Arr. -Recht
bank te Groningen op 28 Juni 1935 in deze 
gegeven, doch alleen voorzoover daarbij de 
verwekster in de proceskosten van het hooger 
beroep is veroordeeld, met verwerping van het 
beroep voor het overige. 

(N. J.) 

28 Octob<er 1935. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Drankwet artt. 27 en 59.) 

Nu req. nimmer heeft beweerd , dat hij 
voor het bedoelde huis en aanhoorigheden 
eenig verlof of eenige andere vergunning 
had erlangd, heelt het Hof de verklaring 
van req., dat hem door B. en W. een ver
gunning is verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein voor het ge
bruik ter plaatse van verkoop in het in de 
dagv. bedoelde cafélokaal en de mededee
ling van den Insp. v. Pol. in diens p.v., 
dat het hem bekend is, dat aan req. een 
vergunning is verleend voor den verkoop 
van sterken drank in het kl ein, in di en 

zin kunnen opvatten, dat aan req. voor zijn 
huis met aanhoor igheden uitsluitend deze 
vergunning was verleend. 

Weliswaar is de tent een aanhoorigheid 
van reg.'s huis, daar de tent opgericht is 
in den bij het buis behoorenden tuin en 
met hare als ingang geopende zijde aan
si uit aan de open zijde van eene waranda, 
welke aan het huis is gebouwd, zij kan 
echter - met haar a fsluiting door houten 
zijwanden aan de overige drie zijden en 
haar dakbedekking van zeil - niet be
schouwd worden als een "open" aanhoo
righeid van het huis. 

Uit de Drankwet kan niet worden afge
lei d, dat "open aanhoorigheid" de tegen
stelling vormt van "gebouwde aanhoorig
heid"; dit is ook taalkundig niet het ge
val. De tegenstelling van "open aanhoo
righeid" is veeleer "gesloten aanhoorig
heid", een tegenstelling welke in art. 5\l, 
lid 1, onder 8°. voorkomt. 

Er is geen enkele reden om de tent een 
open aanhoorigheid te noemen, omdat zij, 
al is het ook tijdelijk, is opger icht op een 
terrein, dat te voren een open aanhoorig
heid was en na afbraak van de tent weder 
als open aanhoorigheid zal gelden. 

Op het beroep van L. B., caféhouder, te 
Helmond, requirant van cassatie tegen een 
arrest van het Gereoht9hof te 's-Hertogenbosch 
van 8 Mei 1935, "aarbij na verwijzing is ver
nietigd een op 20 September 1934 door den Kan
tonrechter te Helmond gewezen vonnis en de 
requirant ter zake " het zonder het vereischte 
verlof zwak alcoholischen drank in het klein 
verkoopen", met toepassing van de artt. 59, 
lid 1 en onder 2 der Drankwet, S. 1931 n°. 476, 
23 Sr., is veromdee!d tot eene geldboete van 
f 1 en vervan(lende hechtenis van één dag, 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den reqnirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: 

I. S., althans v. t. van de artt. 350, 352, 
358, 359, 415, 425, 441 Sv., 27 en 59 der Drank
wet 1931, S. n°. 476, 

omdat het Hof bewezen verklaart, dat voor 
het in de telastlegging genoemd huis met aan
hoorigheden geen verlof of vergunning was 
verleend ande1·s dan een vergunning, overeen
komstig de Drankwet, S. 193) n°_ 476 voor den 
verkoop van sterken drank in het klein voor het 
gebruik ter plaatse van verkoop in het café
Iocaal van verdachte's huis aan de Zuiderstraat, 
terwijl uit de bewijsmiddelen zulks niet kan 
volgen, immers daar het slechts kan blijken, 
dat laa tstgenoemde vergunning aan verdachte 
was verleend, maar niet dat eenige andere ver
gunning of eenig verlof hem niet was verleend; 

II. S. der genoemde artikelen, 
door het bewezen verklaarde strafbaar te 

oordeelen, hoewel de omschrijving van de aan
hoorigheid, zooals deze wordt gegeven in de be
wezen verklaring, deze aanhoorigheid anders 
dan het Hof meent, doet vallen onder het be
grip open aanhoorigheid van art. ~7 der Drank
wet 1931 n°. 476; 

0. dat - met qualificatie en strafoplegging 
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als voormeld - ten laste van den requirant is 
bewezen ,erltlaard; 

dat hij den 10 Augustus 1934, des namiddags 
circa vier uur, te Helmond, terwijl voor na te 
noemen huis met aanboorigheden geen verlof 
of vergunning, wa8 verleend, anders dan een 
vergunning overeenkomstig do drankwet, S. 
1931 n°. 476, voor den verkoop van sterken 
i:lrank in het klein voor gebruik ter plaatse van 
,;erkoop in het cafélocaal van verdachte's huis 
aan de Zuiden.traat, aan publiek bier heeft 
verkocht, bij eene hoeveelheid van minder dan 
tien liter, in eene aanhooril!:heid van zijn huis, 
welke ruimte was omgeven door houten zij
\>anden en een dakbedekking van zeil, lang 
omtrent vijfentwintig, breed omtrent veertien 
en met een nokboogte van ongeveer zes meters, 
bestemd en ingericht al,, publieke dansgelegen
heid, en waarvan de als ingani geopende korte 
zijde aansloot aan de open ziJde van een aan 
verdachte's huis gebouwde waranda; 

0. omtrent het eerste middel : 
dat onder de bewijsmiddelen, in het arrest 

opgenomen, voorkomen : a. een verklaring van 
requirant, dat hem overeenkomstig de Dra nk
wet, S. 1931 n°. 476, bij Be luit van B. en W. 
der gemeente Helmond van 22 Maart 1905 eene 
vergunning is verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein voor gebruik ter 
plaatse van verkoop in het cafélocaal in de be
weyenverklaring bedoeld ; b. een proces-verbaal 
van den Inspecteur van Politie de Groot, in
houdende, dat het hem bekend is, dat aan re
quirant een vergunning is verleend voor den 
verkoop van sterken drank in het klein ; 

dat, waar de requirant - voorzoover uit de 
stukken, welke ter inzage van den Hoogen Raad 
staan, blijkt - nimmer heeft beweerd, dat hij 
voor het in de telastelegging genoemde huis met 
aanh_oorigheden eenig verlof of eenige a nr:[ere 
ver~unning dan de door requiiant bedoelde had 
verfongd, het Hof zoowel de verklaring van 
requirant als de mededeeling van den Inspec
teur de Groot in diens proces-verbaal in dien 
zin mocht opvatten, gelijk het Hof kennelijk 
heeft gedaan, dat aan requirant voor zijn huis 
met aanhoorigheden uitsluitend deze vergun
ning was verleend; 

dat het eerste middel mitsdien niet opgaat; 
0 . omtrent het tweede middel; 
dat het Hof heeft overwogen, dat een danstent 

als in de bewezenverklaring bedoeld, ,,die aan 
drie zijden door houten zijwanden is afgesloten, 
een dakbedekking heeft van zeil en waa,rvan 
de vierde z(jde aansluit aan de open zijde va.n 
e'en aan verdachte's huis ,e:ebouwde waranda -
naar het oordeel van het Hof - niet valt onder 
de in art. 27 van de Drankwet bedoelde "open" 
aanhoorigheden''; 

dat de Hooge, Ra.ad 'R Hofs oordeel onder
schrijft; 

dat aan 1·equirant moet worden toegegeven, 
dat, zooals in de toelichting tot het middel is 
betoogd, de tent eene aanhoorigheid is van re
quirant's huis. waarin zich de localiteit bevindt, 
waarvoor hem eene t apvergunning verl eend is, 
daa.r immers de tent opgericht is in den bij het 
huis behoorenden tuin en met hare als ingang 
geopende ziide aansluit aan de open zijde van 
cene waranda, welke aan het huis gebouwd is ; 

dat echter niet kan worden erkend, dat de 
tent een open aanhoorigheid van het huis is ; 

dat requirant dit hieruit wil afleiden, dat 
naar de Drankwet eene "open aanhoorigheid' ' 
de tegeruitelling vormt van eene "gebouwde aan
hoorigheid" en de tent als van tijdelijken aard 
kwalijk kan ,~o•den beschomvd als eene ge
bouwde aanhoorigheid ; 

dat, dit laatste daargelaten, in ieder geval 
uit de Drankwet niet valt af te leiden, dat "open 
aanhoorigheid" de tegenstelling vormt van 
,,gebouwde aanhoorigheid" en zulks ook taal
kundig niet het geval is ; 

dat veeleer de tegenstelling van "open aan
hoorigheid" is "gesloten aannoorigheid", tegen
stelling, welke in art. 59 lid 1 onder 8 der Drank
wet voorkomt; 

dat nu de tent, welke immers rondom en ook 
hoven geheel van de buitenlucht is afgesloten 
en zelfs aan drie zijden voorzien is van houten 
zijwanden, naar het spraakgebruik, ongetwijfeld 
een gesloten tent is en in den zin van den Drank
wet dan ook als eon gesloten, dus niei; als een 
open, aannoorigheid moet worden beschouwd 
on er geen enkele reden is om - zooals requirant 
wil - de tent een open aanhoorigheid te noe
men, omdat zij, al is het ook tijdelijk, is opge
richt op een terrein, dat te voren open aaI?-
hoorigheid was en na afbraak van de tent weder 
als open aanhoorigheid zal gelden ; 

dat derhalve ook het tweede middel niet op
gaat; 

Verwerpt het beroep. 

f Gewezen overeenkomstig de conclusie mn den 
Advocaat-Generaal mn Lier, die o. a. O'JYmerkt : 

In een dergelijke inrichting kan ik niet zien 
een "open aanhoorigheid". In a,rt. 2; der Drank
wet wordt deze uitdrukking gebezigd, om daar
mede aan te duiden een tuin, een terras, een 
prieel , een open veranda en dergelijke aanhoo
righeden van het huis, die kennelijk geen zelf
standige localite it vormen (vorgel. Peerbolte : 
de Drankwet blz. 129).) 

( . J.) 

31 October 1935. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 58 lo lid.) 

Terugwerkende krach t van besluit tot 
salarisverlaging - strijd met algemeene 
rechtsbeginselen. 

Bij beslui t van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 19 Maart 1935 is bepaald, dat 
klagers salaris wordt verlaagd en dat die 
verlaging terugwerkt tot 1 April 1934. · 

Voor zoover aan die verlaging terug
werkende kracht is toegekend, mist dit 
besluit rechtskracht, daar het algemeene 
rechtsbeginsel, hetwelk zoodanige aantas
ting van hetgeen rechtmatig is verworven 
verbiedt, moet worden geëerbiedigd. 

Voornoemd besluit van 19 Maart 1935 , 
goedgekeurd bij K . B. van 12 April 1935 
- van welke goedkeuring het rechtskarak
ter is, dat zij voorwaarde is voor de wer
king van het goed te keuren besluit -
had, na goedkeuring, werking van 19 
Maart 1935 af en niet van 12 April 1935 af. 



379 31 OCTOBER 1935 

De centrale raad van beroep heeft de volgende 
nit'lpraak gegeven in zake : 

Dr. J. de Lange, secretaris der gemeente 
Utrecht, wonende te Utrecht, klager, in persoon 
ter openb1tre terechtzitting verschenen, bijge
staan door zijn raadsman mr. P. A. G. Ubink, 
directeur-secretari~ van den Nedcrlandschen 
bond van gemeente-ambtenaren, wop.ende te 
Amersfoort, 

tegen: · 
het college van burgemeester en wethouders 

van Utrecht, verweerder, vertegenwoordigd 
door zijn voorzitter, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opget,reden : 
H. A. Bekker, ,1 ethouder voor maat'lchappelijke 
aangelegenheden, wonende te Utrecht. 

De Centrale Raad van Beroep, 
gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen :personen ; 
Wal aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat klager van dit besluit (van B. en W. 

tot inhouding van een bedrag op klagers sala
r is -. red.) bij dezen raad tijdig in beroep is 
gekomen , bij klaagschrift, op de daarbij aan
gevoerde gronden, dezen raad verzoekende : · 

a. de besluiten van burgemeester en wethou
ders V'an Utrecht dd. 10 Juli 1935 en 7 Mei 1935 
te vernietigen, omdat zij gebaseerd zijn op een 
besluit ·van gedeputeerde staten van 19 l\laart 
1935, dat, voorzoover de aan de daarin vas~
gestelde jaarwedden verleende terug1verkende 
kracht betreft, rechtskracht mist,, zoodat die 
besluiten van burgemeester en wethoµders van 
Utrecht strijden met de toepasselijke algemeen 
verbindende voorschrift.en, in casu de salaris
reg"lling, vastgesteld bij besluit van gedepu
teerde Rtaten van Utrecht van 21 Februari J.933, 
3de afdeeling, nr. 4580 '31/461 ; 

b. het besluit van butgeï:neester en wethouders 
van 16 Mei 19:15 to,.; betaal baars telling "an zijn 
wedde over April 1035 te vernietigen, voor
zoóver daarbij over het t~jdvak 1 April tot en 
met 12 April 1935 ,1ordtuitgegaan vaneen jaar
wedde van f 8000,-, in plaats van f 10.000,- ; 

In rechte: 
0. dat de bovenvermelde besluiten van bur

gemeester en wethouders van Utrecht, waar
tegen klager ten deze beroep heeft ingesteld, 
ingevolge het bepaalde bij artikel 58 de, ambte
narenwet 1929 kunnen worden aangevocht.en 
op dezen grond, dat zij feitelijk of rechtens 
strijden met de toepasselijke algemeen verbin
dende voorschriften of dat bij het nemen daar
van burgemeester en wethouders van Utrecht 
van hun bevoegdheid kennelijk een ander ge
bruik hebben gemaakt. dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat door klager niet is beweerd en dezen 
raad niet is gebleken, dat het laat'ltgenoemde 
geval zfoh in casu zoude voordoen, zoodat nou 
slechts moet worden nagegaan, of er sprnke is 
van strijd met de toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften ; 

O. d1tt klager van oordeel is, dat zoodanige 
strijd ten deze bestaat, wjjl bet besluit van ge
deputeerde staten van Utrecht van 19 Maart 
19:15, 3de afdeeling, nr. 370/637, bij hetwelk 
o. a. klagers salaris wordt verlaagd, rerht'l
kracht mist, voor zoover daarbij aa.n die ver
lagin~ terugwerkende kracht is verleend, en 
wi3l dientengevolge de door hem in dit geding 

aangevochten besluiten van burgemeester en 
wethouders van Utrecht moeten worden ge
toetst aan het bovenvermelde besluit van ge
deputeerde staten van 21 .Februari 1933, bij 
welke toet'ling zij met laatstbedoeld besluit 
blijken te strijden ; 

0. dat dus de vraag moet worden beant
woord, of gedeputeerde staten bevoegd waren 
hun bovenvermeld besluit van 19 Maart 1935, 
voor zooveel de verlaging van kla 0 ers salaris 
hetreft, te doen terugwerken tot 1 April 1934 ; 

0. dat het antwoord op deze vraag ontken
nend moet luiden ; 

0. dat aan het feit, dat eenerzijds in art. 4 
der wet houdende a lgemeene bepalingen der 
wetgeving van het koninkrijk uitdrukkelijk 
wordt gezegd, dat de wet alleen voor het toe
komende verbindt en geen terugwerkende 
kracht heeft en voorts krachtens art. 3 jo. art. 1 
der wet van 26 April 1852, stbl. n°. 92, zooals 
deze wet gewijzigd is bij de wet van 26 Juli 
1918, stol. n°. 499, een algemeene maatregel 
van bestuur niet eerder kan werken dan op 
den tweedl)n dag na dien der dagteekening van 
het staatshlad, waarin . hïj is geplaatst, door 
welke regeling dus elke terugwerking voor algè
meene ma1ttrei.elen van bestuur is uitgesloten 
en dat anderzdds een zood1tn.ige regeling voor 
besluit.en van gedeputeerde staten ontbreekt, 
ten deze geen beteekcnis kan worden toege
keml. en daaruit zeker niet mag worden afge
leid, dat bij het ontbreken van eenig wettelijk 
voorRchrift ten aanzien van die besluiten no
pens de mogelijkheid van hun terugwerking, 
gedeputeerde staten": dit opzicht vr(iheid van 
handelen zouden bezitten ; 

0. toch dat rechtszekerheid voor d"n ambte
naar, ook met betrekking tot de rechtmatig 
door hem genoten jaarwedde, een zoo kostbaar 
goed is, dat deze niet mag worden aangetast 
door een regeling, welke ingrijpt in de periode, 
\'I aarover hij krachtens rechtsgeldige voor
schriften zijn jaarwedde heeft ontvangen en 
welke in die voorschriften met t.erugwerkende 
kracht een voor hem ongunetige wijziging zoude 
brengen; 

0. dat het 11,lgemeene rechtsbeginsel, hetw~Jk 
zoodanige aantasting van hetgeen rechtmatig 
is verworven, verbiedt, moet worden geëer
biedigd, ook al is het niet in een uitdrukkelijken 
wettekst neergelegd, waaruit volgt, dat het 
besluit van gedeputeerde staten van Utrecht 
van 19 Maart 1935, 3de afdeeling, nr. 370/637, 
rechtskracht mist, voor zooveel het bepaalt., 
dat de verlaging van klagers salaris terugwerkt 
tot 1 April 1934 ; 

0. dat hieraan niet afdoet, gelijk gedepu
teerde staten van Utrecht, blijkens hun brief 
van 22 Januari 1035 aan den raad der gemeente 
Utrecht schijnen te meenen, dat het door hen 
te n"'men nieuwe besluit (van 19 Maart 1935) 
slechts noodig was, omdat hun besluit van 20 
Maart 1934, 3de afdeeling, nr. 261/722 rechts
kracht wa.s ontzegd uit hoofde van een vorm
gebrek in de totstandkoming, overmits slechts 
van belang is dat en niet waarom daaraan 
rerht0 kraoht ontzegd was; 

0. dat klager, hfijkens zijn klaagschrift, van 
oordeel is, dat verlaging van z\jn salaris eerst 
kan ingaan met ingang van 13 April 1935, 
omdat het meergenoemde besluit van gede
puteerde staten van 19 Maart 1935 bij konink-
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lijk besluit van 12 April 1935 is goedgekeurd en 
eerst daardoor " perfect" is geworden; 

0. '1.at deze raad klager in dien gedachtengang 
niet kan volgen, maar van oordeel is, dat, nu 
ten aanzien ,an deze materie wettelijke voor
schriften ontbreken, moet worden aangenomen, 
dat, door de verleende goedkeuring bij voor
meld koninklijk besluit van 12 April 1935, het 
besluit van gedeputeerde staten van Utrecht 
van 19 Maart 1935, 3de afdeeling, nr. 370/637, 
van laatstgenoemden datum af werkt, wijl het 
rechtskarakter van zoodanige goedkeuring is, 
dat zij voorwaarde is voor de werking van het 
goed te keuren besluit - indien en voorzoover 
dit rechtsgeldig is genomen - zoodat, wanneer 
de goedkeuring is verleend en dus de voor
waarde is vervuld, het goedgekeurde besluit 
werkt van den datum af, waarop het is genomen, 
tenzij het zelf een lateren datum voor zijn in
werkingtreding inhoudt; 

0. dat hieruit volgt, dat aan klager aan wedde 
een bedrag toekomt, over het tijdvak van 1 
April 1934 tot 19 Maart 1935 berekend naar een 
jaarwedde van f 10.000,-, over het tijdvak 
van 19 Maart 1935 tot 1 April 1935 berekend 
naar een jaarwedde van f 9000,- en met ingang 
van 1 April 1935 berekend naar een jaarwedde 
van f 8000,- ; 

recht doende in naam der Koningin! 
vernietigt de besluiten van burgemeester en 

wethouders van Utrecht van 7 Mei 1035, nr. 3/78 
M. A., en 10 ,Juli 1935, nr. 3/84 M. A., voor zoo
ver zij betreffen de inhouding op klagers wedde 
over het tijdvak 1 April 1934 tot 19 Maart 1935; 

verstaat, dat aan klager toekomt over ge
noemd tijdvak aan wedde een bedrag, berekend 
naar een jaarwedde van f 10.000,-; 

verklaart ongegrond klagers beroep tegen 
voormelde besluiten van burgemeester en wet
houders van Utrecht, voor zoover dit beroep 
betreft de inhouding op klagers wedde over het 
tijdvak 19 Maart 1935 tot 1 April 1935 ; 

verklaart ongegrond klagers beroep tegen 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van Utrecht van 16 Mei 1935 betreffende de 
betaalbaarstelling van zijn wedde over April 
1935. (4. B.) 

4 Novembe1· 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 37.) · 

Nu de bestemming, welke aan het per
ceel van appeJlanten krachtens het in ge
ding zijnde uitbreid ingsplan t.oekomt, de
zelfde is als daaraan was gegeven bij een 
vorig plan, en dus de bezwaren, welke 
appeJl anten tegen het onderhavig pi an 
aanvoeren, reeds bij de behandeling van 
het vorig plan hadden kunnen zijn inge
bracht, kunnen, nu zulks is verzuimd, deze 
bezwaren niet t.ot onthouding van goed
keuring aan het onderhavig plan leiden. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

R. Pol Azn., te Ruinerwold, en anderen, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Drenthe van 
8 Mei 1935, n°. 105, houdende goedkeuring 
van het plan van uitbreiding der gemeente 
Hoogeveen, vastgesteld bü raadsbesluit v11n 
30 Januari 1935 en de tegeljjk daarmede vast-

gestelde bebouwingsvoor-schrüten, als bedoeld 
in art. 39 der Woningwet; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 October 1935, no. 431; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 28 October 1935, n°. 9627I 
M/P .B.R., Afd. Volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten van Drenthe bij hun 
besluit van 8 Mei 1935, n°. 105, hebben goed
gekeurd het plan van uitbreiding der gemeente 
Hoogeveen, vastgesteld bij raadsbesluit van 
30 Januari 1935 en de tegelijk daarmede vast
gestelde bebouwingsvoorschrüten, als bedoeld 
in art. 39 der Woningwet, daarbij ten aanzien 
van een beroepschrift van R. Pol Azn., te 
Ruinerwold, e. a . overwegende, dat een plan 
van uitbreiding uiteraard er op gericht is de 
bestemming aan te wijzen van die gedeelten 
van het gemeentelijke grondgebied, die buiten 
de aaneengesloten bebouwing vallen, doch 
daaruit geenszins voortvloeit, dat het in str ijd 
met de wet zou zijn, een of meer perceelen, die 
bereids tot de bebouwing behooren, in het 
plan van uitbreiding op te nemen, indien zulks, 
in aanmerking genomen den plaatseljjken toe
stand en de in verband daarmede aan het plan 
te stellen eischen, noodig wordt geacht; dat 
naar het oordeel van hun college tusschen het 
bebouwde perceel van de adressanten en de 
gronden, waarop het plan van uitbreiding be
trekking heeft, een zoodanig nauw verband 
bestaat, gevende immers dat perceel toegang 
tot het in het uitbreidingsplan begrepen complex 
onbebouwd terrein, waarop o. a. de nieuwe 
verbindingsweg voor doorgaand verkeer zal 
worden aangelegd, dat opneming van dat ge
deelte in het plan alleszins gerechtvaardigd is 
te achten ; dat er om deze redenen geen termen 
bestaan om aan het plan van uitbreiding goed
keuring te onthouden en mitsdien ·buiten be
schouwing kan bljjven de vraag, of de adressan
t en door geen bezwaren in te brengen tegen het 
bij raadsbesluit van 6 Februari 1930 vastgest el
de partieele uitbreidingsplan, waarin hun per 
ceel evenzeer was opgenomen, hun recht, om 
dit alsnog bij de vaststelling van het onderhavi
ge algemeene plan te doen, hebben verwerkt; 

dat van dit besluit van Ged. Staten R. Pol 
Azn., te Ruinerwold, e.a. bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat hun bezwaar 
t egen het voornoemde plan van uitbreiding 
hierin bestaat, dat hun perceel kadastraal be
kend gemeente Hoogeveen, sectie O n°. 1189, 
hoewel in de bebouwde kom der gemeente 
Hoogeveen gelegen, in dat plan is opgenomen ; 
dat een plan van uitbreiding in het algemeen 
niet de bebouwde kom mag betreffen ; dat 
mogelijk bij wijze van uitzondering anders 
geoordeeld mag worden, indien een in de be
bouwde kom gelegen perceel ten nauwste ver
band houdt met het onbebouwde gebied, 
waarop de gemeente zich in de naaste toekomst 
zal uitbreiden; dat echter als eerste eisch aàn 
een uitbreidingsplan mag worden gesteld, deze, 
dat daarin niet op hoogst willekeurige wijze 
wordt te werk gegaan; dat dit echter hier wel 
het geval is; dat immers, zoo mocht worden 
geoordeeld, dat het voornoemde in de bebouwde 
kom gelegen perceel van hen, appellanten, 
nauw verband houdt met het onbebouwde ·ge
bied, waarop de gemeente zich in de naáste 
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toekomst zal uitbreiden, er talrijke andere 
perceelen zijn aan te wijzen, die in dezelfde 
positie verkeeren, doch die niet in het uit
breidingsplan zijn opgenomen ; dat zij derhalve 
op hoogst willekeurige wijze worden behandeld 
en zij dientengevolge groot nadeel zullen lijden ; 
dat naar hun oordeel alleen daarom hun voor
noemd perceel in het plan van uitbreiding is 
opgenomen om hen te beletten, dat perceel 
te herstellen ; dat zij er voorts de aandacht op 
vestigen, dat hun meergenoemd perceel in het 
plan van uitbreiding is bestemd als weg, tot 
toegang dienende van een marktterrein ; dat 
echter het terrein, dat in het uitbreidingsplan 
als markt bestemd is, binnen afzienbaren tijd 
zijne bestemming niet zal kunnen volgen ver
mits aan de gemeente Hoogeveen als "gesaneer
de" gemeente de middelen daartoe ontbreken ; 
dat de gemeente Hoogeveen dan ook thans een 
ander terrein als markt heeft ingericht; dat 
hieruit volgt, dat er niet de minste noodzaak 
bestaat, het hiervoren genoemde perceel van 
hen, appellanten, in het plan van uitbreiding 
te betrekken ; 

0. dat de bestemming, welke aan het perceel 
der appellanten krachtens het onderhavige 
uitbreidingsplan toekomt, _dezelfde is als daar
aan was gegeven bij het uitbreidingsplan van 
1930; 

dat in verband hiermede de bezwaren, welke 
de appellanten tegen het onderhavige uit
breidingsplan aanvoeren, r eeds bij de behande-. 
ling van het vorige plan hadden kunnen zijn 
ingebracht ; 

dat, .nu zulks is verzuimd, de hierbedoelde 
bezwaren niet tot onthouding van goedkeuring 
van het uitbreidingsplan behooren te leiden; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A. B). 

4 November 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet Art. 12 j 0

• art. 16,. ) 
De betrekking van appellant, die slechts 

het examen van godsdienstonderwijzer 
heeft afgelegd en niet als hulpprediker in 
den zin der reglementen der Ned. Herv. 
Kerk is aangesteld, draagt niet het ka
rakter van het ambt van bedienaar van 
den godsdienst of zendeling, in den zin 
van art. 16, noch kan zij gerangschikt wor
den onder eenige andere in dat art. ver-
melde hoedanigheid. · 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

M. J. van den Berg, dienstplichtige der lichting 
van 1931 uit Rotterdam, tegen de beslissing 
van Onzen Minister van Defensie van 3 Juli 
1935, VII• afdeeling, n°. 320 V, waarbij hem 
vrijstelling van den dienstplicht wegens het 
verkeeren in een geval, als bedoeld in art. 12, 
eerste lid, punt d, der Dienstplichtwet is ge
weigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 October 1935, n° . 371; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

• 

Staat, Minister van Defensie a.i., van 28 
October 1935, VII• Afdeeling, n°. 254 V; 

0. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat zij, die bij de 
Nederlandsche Hervormde Kerk de betrekking 
bekleeden van godsdienstonderwijzer, niet be
hooren tot de personen, vermeld in een der bij 
het Dienstplichtbesluit, S. 1929, n°. 21; 1931, 
n°. 91, behoorende tabellen betreffende het 
verhenen van vrijstelling wegens het bekleeclen 
van een geestelijk of een godsdienstig-mensch
lievend ambt of het in opleiding zijn voor zoo
danig ambt; 

dat de appellant in beroep in hoofdzaak aan
voert, dat hij van beroep is Geordend-(aan
gesteld)Hulpprediker-Godsdienstleeraar der Ne
derlandsche Hervormde Kerk ; dat hem te 
Rotterdam, Wijk F, en in de Nederduitsch
Hervormde· Gemeente te Barendrecht is op
gedragen het geven van catechetisch onderwijs, 
huis- en ziekenbezoek, het houden van Bijbel
lezingen, het Evangelisatie\verk, het leiden van 
het vereenigingswerk, alle herderlijke zorg en 
het voorgaan in den dienst des W oords ; dat de 
algeheele Evangeliebediening op hem rust ; 
dat hij verzoekt, hem alsnog vrijstelling te 
verleenen; 

0. dat, mede op grond van nadere op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, ingewonnen in
lichtingen moet worden geoordeeld. da~ de 
betrekking van den appellant, die slechts het 
examen van godsdienstonderwijzer heeft afge
legd en niet als hulpprecliker in den zin der 
Reglementen van de Neclerlandsch Hervormde 
:J{erk is aangesteld, niet het karakter draagt 
van het ambt van bedienaar van den godsdienst 
of zendeling, in den zin van art. 16 der Dienst
plichtwet, noch gerangschikt kan worden onder 
eenige andere in dat artikel vermelde hoe
danigheid; 

dat dus de appellant geen aanspraak kan 
maken op vrijstelling van den dienstplicht 
wegens het bekleeden van een geestelijk of een 
godsdienstig menschlievend ambt of opleiding 
tot zoodanig ambt; . 

Gezien de Dienstplichtwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Defensie is belast enz. 

(A.B.) 

4 November 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 43 j 0

• art. 42. ) 
Nu de wijzigingen, door den Raad in het 

ontwerp-uitbreidingsplan, zooals dat ter 
inzage gelegen heeft, aangebracht in hoofd
zaak eene matiging inhouden ter tegemoet
koming aan ingebrachte bezwaren, en niet 
van zoodanigen aard zijn, dat de be1angen 
der bij het plan betrokkenen redelijker
wijze zouden vorderen, dat de gewijzigde 
stukken, alvorens door den Raad te wor
den vastgesteld, in ontwerp andermaal ter 
visie worden gelegd, is door Ged. Staten 
ten onrechte op grond der achteraf aange
brachte wijzigingen aan het plan goedkeu
ring onthouden. 

Terecht hebben Ged. Staten geoordeeld 
dat de bebouwingslijnen, in bebouwings
voorschriften vastgesteld, vallen onder de 



1935 4 NOVEMBER 382 

omschrijving van voor- en achtergevelrooi
lijnen, in art. 2, der wet gegeven, en dat 
deze lijnen, die als bijzondere rooilijnen 
zijn aan te merken, niet op de voor de 
totstandkoming van bebouwingsvoorschrif
ten voorgeschreven wijze kunnen worden 
vastgesteld. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Eindhoven tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 3 April 1935, waarbij goedkeuring is ont
houden aan een uitbreidingsplan c. a. voor een 
deel van Eindhoven ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 October 1935, n°_ 353; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 28 October 1935, n°. 9629 
Mf'?.B.R ·, afd. Volksgezondheid; 

0. dat de raad der gemeente Eindhoven 
bij besluit van 14 Februari 1934 heeft vast
gesteld: 
· 1°. het partieel uitbreidingsplan voor het 

gedeelte van den Aalsterweg, vanaf .,Kortonjo" 
tot aan de grens der gemeente, met de daarbij 
behoorende bebouwingsvoorschriften, een en 
ander zooals nader aangegeven is op de bij dat 
bcluit behoorende bijlagen 2 en 4 ; 

20. de bebouwingsvoorschriften met ver
ordening bijlage A. ex art. 43 der Woningwet, 
voor het overige gedeelte van den Aalsterweg, 
het aansluitende gedeelte van den Stratumsche
dijk aan de eene zijde tot aan den Heezerweg 
en aan de andere zijde tot aan de Flzentlaan, 
benevens de monding van den Leenderweg, 
zooals deze nader aangegeven zijn in de bij 
dat besluit behoorende J:,ijlagen 1 en 2 ; 

dat Ged. Staten Staten van Noord-Brabant 
bij besluit van 3 April 1935, G. n°. 214, 18 afd., 
aan dit raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden, daarbij o. a. overwegende, ten 
aanzien van het onder 1°. genoemde: dat, 
blijkens de overgelegde stukken, dit plan niet 
gelijk is aan het ontwerp, dat gedurende vier 
weken ter inzage heeft gelegen ; dat weliswaar 
de Woningwet niet llltdrukkelijk den eisch 
stelt van gelijkheid tusschen ontwerp en vast
gesteld plan, maar dat deze eisch lllt de in die 
wet opgenomen regeling van de indiening van 
bezwaren voortvloeit; dat immers alleen be
langhebbenden, die zich tijdens de vier weken, 
gedurende welke het ontwerp ter inzage ligt, 
tot den raad hebben gewend, bij hun college 
bezwaren tegen het vastgestelde plan kunnen 
indienen ; dat derhalve door de vaststelling 
van een plan, dat wijzigingen bevat ten opzichte 
van het ontwerp en dat na het aanbrengen dier 
wijzigingen niet gedurende vier weken ter inzage 
heeft gelegen, de mogelijkheid tot het indienen 
van bezwaren wordt ontnomen aan belang• 
hebbenden, die niet tegen het oorspronkelijke 
ontwerp, maar wel tegen het gewijzigd vast
gestelde plan bezwaar hebben; ten aanzien 
van het onder 2°. genoemde; dat hierin zijn 
vastgesteld voor- en achtergevelbebouwings
lijnen, geldende voor d_e hierin genoemde wegen, 
welke lijnen bij het bouwen aan de wegzijde, 
respectievelijk aan de van den weg afgekeerde 
zijde niet zullen mogen worden overschreden ; 
dat in art. 2, eerste lid, der Woningwet wordt 

gesproken over voor- en achtergevelrooil~inen 
en aldaar als zoodanig worden beschouwd 
lijnen, die bij het bouwen aan de wegzijde, 
respectievelijk aan de van den weg afgekeerde 
zijde niet mogen worden overschreden ; dat 
mitsdien de bebouwingslijnen zijn rooilijnen, 
als bedoeld in art. 2, eerste lid, der Woningwet; 
dat hieraan niet afdoet, dat de bouwverorde
ning der gemeente Eindhoven aan het begrip 
rooilijn nog andere rechtsgevolgen verbindt, 
welke niet zijn verbonden aan de hier bedoeldè 
bebouwingslijnen ; dat in art. 10, juncto art . 2, 
tweede lid, der Woningwet wordt bepaald, op 
welke wijze de gemeenteraad rooiliJnen kan 
vaststellen, slechts geldende voor een of meer 
wegen (zoogenaamde bijzondere rooi~jnvoor
schriften); dat derhalve de hierbedoelde be
bouwingslijnen op de in art. 10 der Woningwet 
bedoelde wijze hadden behooren te zijn vast
gesteld; dat weliswaar in art. 43, juncto art. 37 
der Woningwet voor het vaststellen van voor
schriften betreffende den aard der bebouwing 
en het gebruik van gronden binnen de bebouwde 
kom eene andere handelwijze is voorgeschreven, 
maar dat niet uit eenige bepaling kan worden 
afgeleid, dat dit artikel mede ziet op bijzondere 
rooilijnvoorschriften ; dat, al ware dat het 
geval, art. 10, speciale voorschriften bevattend 
derogeert aan art. 43, dat algemeen';) voorschr if
ten bevat; dat mede lllt de wet van 14 Juni 
1934, S. 316, blijkt, dat binnen de bebouwde 
kom bijzondere rooilijnvoorschriften slechts 
volgens art. 10 kunnen worden vastgesteld; 
dat immers bij deze wet uitdrukkelijk is vast
gesteld, dat bij een uitbreidingsplan - dus 
buiten de bebouwde kom - bijzondere rooilijn
voorschriften kunnen worden vastgesteld en uit 
het ontbreken van eene overeenkomstige be
paling kan worden afgeleid, dat dit binnen .de 
bebouwde kom niet mogelijk is; dat :w:eliswaar 
reeds vroeger voor de bedoelde wegen rooilijnen 
zijn vastgesteld, op de wijze als in art. 10 der 
Woningwet aangegeven; dat echter deze rooi
lijnen niet gelijk zijn aan de thans vastgestelde 
bebouwingslijnen; dat, al ware dat het geval, 
zulks uit het hier bedoelde raadsbesluit van 
14 Februari 1934 had behooren te blijken; dat 
derhalve de bebouwingslijnen ook aan deze 
rooilijnen hare gelding niet kunnen ontleenen ; 
dat mitsdien het voormelde raadsbesluit, voor 
wat betreft het onder l 0., respectievelijk het 
onder 2°. genoemde, in strijd is met art. 37, 
respectievelijk art. 10 der Woningwet; 

dat van het genoemde besluit van Gedepu
teerde Staten de raad der gemeente Eindhoven 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de Woningwet niet uitdrukkelijk den eisch van 
gelijkheid stelt tusschen ontwerp- en vastgesteld 
plan; dat door Ged. Staten van Noord-Brabant, 
blijkens hun besluit, de eisch van gelijkheid 
afgeleid is uit de omstandigheid, dat wettelijk 
alleen zij bezwaren in hooger instantie kunnen 
indienen, die zich met bezwaren tot den raad 
hebben gewend; dat, daar de Woningwet in 
art. 37, lid 2 en 3, den formeelen eisch niet stelt, 
Ged. Staten ten onrechte de goedkeuring aan het 
uitbreidingsplan hebben onthouden ; dat, wat 
de bebouwingsverordening betreft, hij van 
oordeel is, dat de voorgevel- en achtergevel
bebouwingslijn rechtens geen rooilijnen zijn ; 
dat deze lijnen immers niet zijn vastgesteld ter 
uitvoering of aanvulling of in afwijking van 
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voorgevel- en achtergevelrooilijnen, als bedoeld 
in art. 2, lid 1, der Woningwet; dat het plan, 
hetwelk deel uitmaakt van de bebouwings
verordening, als zoodanig, aangeeft het gebruik 
van gronden en dit medebrengt, dat grenzen 
moeten worden getrokken tot waar het aan
gegeven gebruik zich uitstrekt; dat nu deze 
grenzen, als vormende een noodzakelijk deel 
der overige voorschriften ex art. 43 der Woning
wet, samen zijn vastgesteld overeenkomstig de 
procedure, welke daarvoor in de wet is vast
gesteld, namelijk in artikel 37 der Woningwet; 

0. ten aanzien van het onderhavige uit
breidingsplan met bijbehoorende bebouwings
voorscháften, dat blijkens nadere op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur ingewonnen in
lichtingen de wijzigingen, welke de raad der 
gemeente Eindhoven daarin alsnog heeft aan
gebracht, in hoofdzaak eene matiging van 
eischen inhouden ter tegemoetkoming aan 
ingebrachte bezwaren en niet van zoodanigen 
aard zijn, dat de belangen der bij het plan be
trokkenen redelijkerwijze zouden vorderen, dat 
de gewijzigde stukken, alvorens door den raad 
te worden vastgesteld, in ontwerp andermaal 
ter visie werden gelegd ; 

dat onder die omstandigheid Ged. Staten 
ten onrechte in de door den gemeenteraad 
achteraf aangebrachte wijzigingen aanleiding 
hebben gevonden, hun goedkeuring aan het uit
breidingsplan met bijbehoorende bebouwings-
voorschriften te onthoud en; · 

dat zij, nu daartegen ook overigens geen 
bezwaar bestaat, alsnog behooren te worden 
goedgekeurd ; 

0. ten aanzien van de bebouwingsvoorschrif
ten, vastgesteld krachtens art. 43 der Woning
wet, dat Ged. Staten terecht op de in hun 
bestreden besluit vermelde gronden hebben 
geoordeeld, dat de bebouwingslijnen, in deze 
voorschriften vastgesteld, vallen onder de 
omschrijving van voor- en achtergevelrooi
ljjnen, in art. 2 der Woningwet gegeven, en dat 
deze lijnen, die als bijzondere rooilijnen zijn 
aan te merken, niet bij wege van de voor de 
totstandkoming van de bebouwingsvoorschrif
ten vereischte procedure kunnen worden vast
gesteld; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht hunne goed
keuring aan deze bebouwingsvoorschriften heb
ben onthouden ; 

dat weliswaar in de openbare vergadering van 
de Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, door den gemachtigde 
van den appellant nog wel is verzocht, dat zoo 
noodig slechts de goedkeuring worde onthouden 
aan de bovenbedoelde bij de voorschriften vast
gestelde lijnen en die voorschriften overigens 
worden goedgekeurd, doch dat aan dit verzoek 
geen gevolg kan worden gegeven, vermits de 
onderhavige beslissing in dat geval op eene 
wijziging van de voorschriften, waarvan de 
genoemde lijnen een integreerend deel uit
maken, zou neerkomen; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

A. met vernietiging van het bestreden be
sluit van Ged . Staten, voor zoover daarbij aan 
het vorenvermelde partieele uitbreidingsplan, 
met de daarbij behoorende bebouwingsvoor-

schriften, vastgesteld bij besluit van den raad 
der gemeente Eindhoven van 14 Februari 1934, 
goedkeuring is onthouden, dit plan met be
bouwingsvoorschriften alsnog goed te keuren ; 

B. het beroep, voor zoover dit gericht is 
tegen de onthouding van goedkeuring aan de 
krachtens art. 43 der Woningwet door den 
gemeenteraad bij evengenoemd besluit van 
14 Februari 1934 vastgestelde bebouwings
voorschriften, ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. (A.B.) 

4 November 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Vrachtverdeeling Binnen
scheepv. art. 7.) 

De beperkte opvatting van req. als zou 
onder "een vaartuig" in artikel 7, lid 1, 
der Wet op de Vrachtverdeeling in de bin
nenscheepvaart enkel zijn te verstaan een 
vaartuig, waarvan de bevrachting op een 
evenredige vrachtverdeeling in de binnen
scheepvaart invloed kan uitoefenen en 
onder "inladen van goederen in een vaar
tuig" niet zou zijn te verstaan het inladen 
van goederen, waarvan het inladen niet 
van invloed kan zijn op zooveel mogelijk 
evenredige vrachtverdeeling, vindt in de 
wet geen steun. 

Uit het 2e lid van art. 7 blijkt dat be
doelde uitdrukkingen in ruimen zin zijn te 
verstaan. 

Door zand van den bodem af te scheiden 
en op welke wijze ook in een vaartuig te 
brengen, wordt goed, n.l. het van den 
bodem afgescheiden zand, in een vaartuig 
geladen. 

Op het beroep van P. L. M., directeur van 
de N. V. te Arnhem, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Rechtbank te Arnhe)ll 
van 14 1\fei 1935, waar bij in hooger beroep is 
bevestigd, behalve wat de straf betreft, een op 
20 Maa-rt 1935 door den Kantonrechter te Arn
hem gewezen mondeling vonnis, bij hetwelk de 
requirant is veroordeeld ter zake van "door 
misbruik van gezag opzettelijk uitlokken van 
de overtreding van den datum af van in werking 
treding van een besluit als in art. 2 der Wet 
van 5 Mei 1933, S. n°. 251 bedoeld, binnen een 
in dat besluit genoemd district inladen in een 
vaartuig van goederen voor vervoer naar binnen 
het Rijk gelegen plaatsen, terwijl dit niet blij 
kens een daarvan overgelegd geldig bewijs als 
in art. 4 van evenbedoelde wet bedoeld, ge
schiedt krachtens een overeenkomst ten aanzien 
van welke door een bevi achtingscommissie 
tusschenkomst of goedkeuring is ver !eend" 
zijnde, bij het vonnis der Rechtbank, in zóóver 
met vernietiging van het vonnis des Kanton
rechters bepaald, dat geen straf zal worden 
toegepast. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Berger. 

Het bestreden vonnis bevestigt, behoudens 
ten aanzien van de opgelegde straf, de monde
linge uitspraak van den Kantonrechter te Arn
hem, waarbij ten aanzien van requirant toe
passelijk zijn verklaard de artt. 1, 2, 4, 7 en 11 
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der Wet van 5 Mei 193il, S. n°. 251 ter bevor
dering van eene zooveel mogelijk evenredige 
Vrachtverdeeling in de Einnenscheepvaa1t, in 
verband met art. 47 Sr., ter zake van het te 
zijnen laste bewezen verklaarde: ,,dat Harm 
Veldman op 1 Augustus 1934 te Lathum, ge
meente Angerlo, gelegen binnen het in het be
sluit, als bedoeld in art. 2 der Wet van 5 Mei 
1933, S. n°. 251 genoemde district Nijmegen, 
als schipper van den motorzandzuiger Energie 
IV, in dat vaartuig heeft ingeladen voor ver
voer naar binnen het Nederlandsche Rijk ge
legen plaatsen, een hoeveelheid zand, terwijl 
dit inladen niet geschiedde en het voorgenomen 
vervoer niet zou geschieden krachtens een over
eenkomst uen aanzien waarvan door een Be
vrachtingscommissie tusschenkomst of goed
keuring was verleend, zulks terwijl dit ver
boden in laden niet, geschiedde en het voorge
nomen vervoer niet zou geschieden krachtens 
een door de Bevrachtingscommissie afgegeven 
veiklaring bij vervof'r anders dan krachtens 
overeenkomst, terwijl evenmin daarvoor inge
volge art. 4 onder c der wet van 5 Mei 1933, 
S. n°. 251 een ontheffing was verleend, hebbende 
hij, verdachte, omstreeks 1 Augustus 1934, te 
.Arnhem, opzettelijk dit strafbaar feit door mis
bruik van gezag, immers opzettelijk als direc
teur van de N. V. Zandzuig- en Transportbe
drijf te Arnhem, aan voornoemden Harm Veld
man, welke als schipper van gemelden motor
zandzuiger, toebehoorende aan gemelde naam
looze vennootschap, in dienst was van deze 
naamlooze vennootschap en als zoodanig ver
plicht was aan zijn als directeur dier naamlooze 
vennootschap gegeven bevel en opdracht gevolg 
te geven, heeft bevolen en opgedragen, gemeld 
zand voor vervoer naar binnen het Rijk gelegen 
plaatsen, in dat vaartuig in te laden en het 
daarin te vervoeren, zulks, terwijl hij, verdachte 
wist, dat dit inladen zon geschieden in strijd 
met de bepalingen der wet van 5 Mei 1933, 
S. n°. 251, zooals boven nader omschreven". 

Als middel van cassa,tie wordt bij schriftuur 
aangevoerd : ,,S. of v. t. van de artt. 1, 2, 4, 
7 en l l van de Wet van 5 Mei 1933, S. 2151, 
vrachtverdeeling in de binnenvaart, doordat 
de R echtbank heeft geoordeeld dat het inzuigen 
van zand in een zandzuiger valt onder het in
laden van goederen, als bedoeld in art. 7 van 
bovenaangehaalde wet; zulks ten onrechte : 

Plimo omdat onder "een vaartuig" in art. 7, 
lid 1, alleen is te verstaan een vaartuig, waarvan 
de bevrachting op een evenredige vrachtver
deeling in de binnenscheepvaart invloed kan 
uitoefenen en omdat onder het "inladen van 
goederen in een vaartuig'' in den zin van dit 
artikel niet is te verstaan het inladen van goe
deren, waarvan het inladen r.iet van invloed 
kan zijn op zooveel mogelijk evenredige vracbt
verdeeling in de binnenscheepvaart. 

Secundo omda,t het inzuigen van zand in een 
zandzuiger vanaf den bodem van een rivier 
niet valt onder het begrip inladen van goederen, 
daar zand op den bodem van een rivier geen 
afzondnlijk goed is, doch onderdeel uitmaakt 
van dien bodem. 

Toelichting op het eerste onderdeel. De hier
boven bedoelde wet heeft blijkens de consi
derans ten doel een zooveel mogelijk evenredige 
vrachtverde;,ling in de binnenscheepva(Lrt. In 

het licht van deze doelstelling moeten de be
palingen worden uitgelegd. Zou men dit niet 
doen en zou men onder vaartuig verstaan alles 
wat vaart, onder goed elke substantie en onder 
inladen van goed het brengen van elke sub
stantie op iets wat kan varen, dan zouden con
sequentie.~ worden bereikt, welke de wetgever 
ongetwijfeld niet beoogd heeft. Bij voorbeeld 
zou da,n een inwoner van Leiden, die een lunch
pakket, een hangmat en eenige dergelijke voor
werpen te Leiden aan boord van zijn zeiljacht 
zou brengen, teneinde daarmede onder de ge
meente Warmond een dag door te brengen, 
voorzien moeten zijn van een verklaring als 
bedoeld in art. 7 Jid 2. Het zelfde zou het geval 
moeten zijn bij voorbeeld bij een mosselvisscher, 
die mosselen vischt en in zijn vaartuig brengt 
met het doel vervolgens naar de gemeente zijner 
inwoning terug te keeren. 

Tot dergelijke consequenties zou men komen 
bij een wetsuitlegging als door de rechtbank 
voorgestaan. Een zoodanige uitlegging is door 
den wetgever stellig niet beoogd. De in deze 
wet gebruikte begrippen moeten dus worden 
uitgelegd van uit het in de considerans om
schreven doel der wet. Een zandzuiger is een 
drijvende machine, welke zich zelf vanaf den 
bodem van de rivier vol zand zuigt en dit zand 
brengt naar een opslagplaats, vanwaar het ver
der door binnenschepen kan worden vervoerd_ 
Het inzuigen van zand in een zandzuiger kan 
dus nooit van invloed zijn op een evenredige 
vraèhtverdeeling in de binnenscheepvaart. 
Binnenschepen kunnen geen rivierzand in
nemen, indien dit zand niet eerst door een zand
zuiger is opgezogen. Het opzuigen van zand 
in een zandzuiger kan dus geen invloed hebben 
op de evenredigheid van de vrachtverdeeling 
in de binnenscheepvaart. 

Toelicht,ing op het tweede onderdeel. Re
qui,ant wil niet beweren, dat het inbrengen 
vii,n zand nimmer kan vallen onder het inladen 
van goederen, Wil echt.er het inladen van zand 
vallen onder het begrip inladen van goederen, 
dan moet vaststaan, dàt. het zand in dat geval 
als een afzonderlijk goed is te beschouwe~. 
Zand voorkomende op den bodem van een ri

vier is nog ge.en afzonderljjk goed, doch maakt 
deel uit van den rivierbodem. Een zandzuiger 
is een bijzondere machine, welke uit den ri
vierbodem het zand opzoekt en dit zand V'an 
den rivierbodem afscheidt. Het verrichten van 
deze werkzaamheden is niet het inladen van 
een goed. Immers zoolang de zandzuiger nog 
niet zijn werk heeft gedaan is het zand nog geen 
afzonderlijk goed, hetwelk voor vrachtver
deeling in aanmerking zou komen". Ofschoon 
dit uit de overgelegde stukken niet volkomen 
duidelijk is, meen ik, dat, gezien ook de voren
vermelde overweging der Rechtbank, in dezen 
als feitelijk vast.~taande zal kunnen worden 
aam;enomen, dat de bij dagvaarding bedoelde 
lading van den motorzandzuiger Energie IV 
bestond uit zand, hetwelk door dien motor
zandzuiger t,e Lathum van den bodem van de 
rivier, den IJssel, was opgezogen en van daar 
door dien motorzandzuiger zoude worden ver
voerd naar Arnhem. Dit vooropge~teld, kan ik 
niet inzien , waarom een zandzuiger, volgens 
requirant, eene drijvende ma,chine, welke zich 
zelf vanaf den bodem van de rivier vol zand 
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zuigt en dit zand brengt naar eene opslagplaats, 
vanwaar het verder door binnenschepen kan 
worden -.ervoerd, niet zoude mogen worden 
beschouwd als een vaartuig in den zin van art. 7 
der Wet van 5 Mei 1933, S. 251, ook, wanneer 
dat begrip in verband met de doelstelling der 
wet zonde moeten worden beperkt tot vaar
tuigen, voor het vervoerbedrijf te water dienen
de. Legt men aan het begrip, ,,vaartuig" in den 
zin dezer wet voormelde beperking aan, dan 
zal onder "goederen" zijn te verstaan hetgeen 
in een vervoerbedrijf als " vracht" in een vaar
tuig wordt ingeladen en vervoerd , zoodat de 
door requirant genoemde voorbeelden van den 
pleizierjachthouder en den mosselvisscher, m. i. 
geacht zouden kunnen worden buiten het be
reik der izenoemde wet te vallen, doch niet elè'n 
vaartuig: als de bij dagvaarding genoemde 

'l>andzuiger, die immers blijkbaar mede bestemd 
is cm bedrijfsmatig de opgezogen zandvracht 
te ,,ervoeren. Dat het inzuigen van zand nooit 
van invloed kan zijn op eene evenredige vracht
verdeeling in de binnenscheepvaart, kan ik den 
requirant dan ook niet toegeven. H et ligt toch 
voor de hand, dat mogelijk andere binnen
schepen in aanmerking zouden komen om de 
door reqmrants zandzuiger opgezogen za.nd
vrachten over te nemen en deze te vervoeren 
naar hare plaats van bestemming. Waar dit 
vervoer nu geschiedt met den zandzuiger zelf, 
dus met het eigen yaartuig van den ondernemer, 
heeft m. i. de Bevrachtingscommissie terecht 
geiSischt, dat de schipper voorzien zoude zijn 
van eene verklaring, als bedoeld in het tweede 
lid van art. 7 der meergemelcl.e wet, teneinde 
ontduHcing van de bepalingen dier wet te voor
komen. 

Inderd,w.d zullen binnenschepen geen rivier• 
zand kunnen innemen. indien dit zand niet 
eerst door eon zandzuiger is opgezogen. Dit 
neemt intusschen m. i. niet weg, dat het een
maal opaezogen zand eene beschikbare vracht 
is, wclkg voor evenredige vrachtverdeeling ten 
vNvoer naar binnen het Rijk gelegen plaatsen 
en dus voor toepassing van de daar toe gema11,kte 
wet in aanmerking kan komen. 
. :\fot het tweede onderdeel van het middel kan 
ik mij evenmin vereenigen. Door het opzuigen 
wordt toch m. i. de zandmassa als een econo• 
misch goed van den rivierbodem afgescheiden 
en als zoodanig overgebrac~t in_ de laadrui~te 
van den zandzuiger, dus m dien zandzuiger 
ingeladen of in lading genomen, (vg. omtrent 
het begrip "inladen" H. R. 17 Dec. 1935, W. 
12849, N. J. '35, 11), terwijl niet va:lt in te 
zien , waarom dit aldus ingeladen goed, m plaats 
va:, doot den zandzuiger zelf te worden ver
voerd, niet voor evenredige vrachtver~eeling 
ten ,ervoer door andere binnenschepen m aan
merking zoude kunnen worden gebra<:ht. 

Tk concludeer de rhalve tot verwerpmg van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op de middelen. van _cassatie, d?or den 

requirant voorgesteld b1J schriftuur en lmdende : 
(zie Conclusie) ; 

O. dat - met qualificatie en bepaling, dat 
geen straf zal worden toegepast, als voormeld -

L . 1935. 

is bewezen verklaard dat enz. (zie Conclusie) ; 
0. dat blijkens het, door den Kantonrechter 

als bewijsmiddel gebezigde proces-verbaal, de 
in de bewezenverklaring bedoelde "lading" van 
den motorzandzuiger "Energie TV" bestond 
uit zand, hetwelk door dien motorzandzuiger 
te Lathum, gemeente Angerlo, -.an den bodem 
der rivier de IJssel was opgezogen en van daar 
door dien zandzuiger zou worden vervoerd naar 
Arnhem; 

0. alsnu omtrent het middel: 
dat de bewering onder "primo'' vermeld om

trent de beperkte beteekenis van de gebezigde 
uitdrukkingen in de woorden der wet geen 
steun vindt ; 

da t integendeel het tweede lid doet blijken, 
dat die uitdrukkingen in een ruimen zin zijn 
t e verstaan, immers krachtens dat tweede lid 
onder het eerste lid mede begrepen wordt geacht 
het inladen en vervoeren - ~elijk in het onder
havige geval - anders dan krachtens overeen
komst, zij het ook, dat te dien aanzien met eene 
eenvoudige verklaring, tot welker afgifte de 
Commissie zonder meer verplicht is, kan worden 
volstaan ; 

dat de onder "secundo' ' vermelde omstandig
heid, dat zand, hetwelk zich op den bodem der 
rivier bevindt, onderdeel van dien bodem uit
maakt, in deze geen gewicht in den schaal legt, 
omdat door dit zand van den bodem af te 
scheiden en op welke wijze ook in een vaartnig 
t e brengen, goed, namelijk het van den bodem 
afgescheiden zand, in een vaartu ig wordt in
geladen, evenals dit gP.schiedt, wanneer men 
zand van het aardoppervlak op eenigerlei wijze 
in een vaar tuig brengt ; 

da.t het, middel mitsd ien niet opgaat; 
Verwerpt het beroep. (N. J. ) 

4 Nov em ber 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (M. en R. Reg!. a rt. 73 ; Sv. art. 
358.) 

R eg.'s gemachtigde heeft voor de Recht
bank na zijn lezing over de toedracht der 
aanrijding te hebben gegeven, daaraan 
toegevoegd: ,,Bij het omrijden van de 
bocht had verd., tengevol ge ~an het aan
wezige geboomte, aan zijn rechterhand over 
niet meer dan 100 meter vrij uitzicht, in 
verband waarmede hij van meening is, dat 
hij de nadering van K.' s auto niet heeft 
kunnen bemerken". 

De R ech tb. heeft in dit kenbaarmaken 
van een meening - bovendien aangedron
gen met een omstandigheid [niet meer dan 
100 meter vrij u itzicht] welke met die 
meening in strijd moet worden geacht -
niet een uitdrukkelijk voorgedragen ver
,veer, houde nde een be roep op den stra f
uitsluitingsgrond van a.rt. 73, lid 2 M. en 
Rijw. R eg!. , behoeven te zien. Een be
paalde beslissing daaromtrent kan n iet 
worden verl angd. 

In de verklaring van den door reg. be
doelden getuige is over het punt in kwestie 
niets te vinden. 

Op het beroep van E. H ., koopman te Am
sterdam, reguirant van cassatie tegen een 

25 
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vonnis van de Rechtbank te Utrecht van 30 
April 1935, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een vonnis van het Kanton
gerecht te Amersfoort van 21 Febr. 1935, 1·e
quirant ter zake van: ,,als bestuurder van 
een motorrij tuig een weg berijdende waarmede 
zich een andere weg vereenigt, het punt van 
vereeniging naderende nagenoeg gelijktijdig 
met den bestuurder van een motorrij tuig, die 
den anderen weg berijdt, als bestuurder, die 
den ander aan zijn rechterhand heeft met het
geen door hem bestuurd wordt, voor dezen 
niet den doorgang vrijlaten", met toepassing 
van de artt. 91, 23 Sr., 1, 5, 73, 88 van het 
Motor- en Rijwielreglement, 1, 2, 28, 39 der 
Motor- en Rijwielwet, is veroordeeld tot een 
geldboete van twaalf gulden en een vervan
gende hechtenis van zes dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassat ie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui- • 
<lende: 

S. der artt. 350, 358 en 359 Sv. en van de 
artt. 5 en 73 sub la en 2 van het Motor- en 
Rijwielreglement; 

0. dat bij het l;iestreden vonnis ten laste van 
requirant overeenkomstig de dagvaarding, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, is 
bewezen verklaard, dat hij op 22 Mei 1934 des 
namiddags omstreeks te 10¾, uur, te Soest met 
een door hem bestuurd vierwielig motorrijtuig 
heeft gereden over den openbaren rijweg Bur
gemeester Grothestraat komende uit de rich
ting Amersfoort en gaande in de richting 
Koninginnelaan met welken weg zich ver
eenigde de openbare rijweg Vredehofstraat en 
alstoen, terwijl hij dit punt van vereeniging 
naderde nagenoeg gelijktijdig met den be
stuurder van een vierwielig motorrijtuig, die 
daarmede laatstgenoemden weg bereed, ko
mende uit de richting Amsterdam en welken 
bestuurder hij, verdachte, aan zijn rechterhand 
had, aan dien bestuurder met dat door hem 
bestuurde motorrijtuig den doorgang niet heeft 
vrijgelaten; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cas·satie: 

dat dit aldus is toegelicht, dat requirant 
voor de rechtbank een uitdrukkelijk verweer 
wu hebben gevoerd, - en daartoe ook een 
getuige zou hebben doen hooren - , hierin be
staande, dat te zijnen aanzien de strafuitslui
tingsgrond van art. 73, tweede lid, van het 
Motor- en Rijwielreglement wu gelden; 

dat blijkens het proces-verbaal van de zit
ting der rechtbank, requirant's gemachtigde, 
na van de toedracht der aanrijding een lezing 
te hebben gegeven, volgens welke de gelijk
tijdige nadering van het kruispunt in het ge
val geen rol zou hebben gespeeld, daaraan nog 
heeft toegevoegd: ,,Bij het omrijden van de 
bocht had verdachte, tengevolge van het ter 
plaatse aanwezige geboomte, aan zijn rechter
hand over niet meer dan 100 meter vrij uit
zicht, in verband waarmede hij van meening 
is, dat hij de nadering van getuige Koedam's 
auto niet heeft kunnen bemerken;" 

dat de rechtbank in dit kenbaarmaken van 
een meening - die dan bovendien nog werd 

aangedrongen met een omstandigheid, name
lijk dat hij over niet meer dan 100 meter vrij 
uitzicht had, welke wel verre van die meeni ng 
te schragen, daarmede in strijd moest worden 
·geacht - niet heeft behoeven te zien een uit
drukkelijk voorgedragen verweer, bevattende 
een beroep op den strafuitsluitingsgrond van 
art . 73, tweede lid, Moto1·- en Rijwielregle
ment, en dus ook een bepaalde beslissing daar
omtrent in het vonnis niet kan worden Yer
langd; 

dat voor het karakter van "uitdrukkelijk 
voorgedragen verweer'' van requirant's uit
lating door hem nog wordt aangevoerd, dat 
hij juist omtrent het onderhavige punt een 
getuige heeft doen hooren, doch deze bewering 
in de stukken geen steun heeft, nu in de ver
klaring van dezen getuige, woals die in het 
procesverbaal der zitting is opgenomen, over 
dit punt niets is te vinden; 

dat dus het middel niet tot cassatie ka n 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkornstig de conclusie ,,a,, 
den Advocaat-Genemal B erge,·.] 

(N. J. ) 

6 Nov-e,nbe,· 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 35 j 0

• art. 15.) 
Terecht hebben Ged. Staten appellant 

niet als lid van den raad toegelaten op 
grond dat hij niet aan den raad heeft in
gezonden het bericht, bedoeld in art. 15, 3e 
lid. De meening van appellant, dat dit be
richt feitelijk in handen van den gekozene 
zou moeten blijven, is kennelijk onjuist, 
gezien het voorschrift van art. 18 j 0

• art . 
15 laatste lid. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

W. van Eck, te Horssen, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Gelderland van 20 Augustus 
1935, n°. 277, waarbij, met vernietiging van het 
besluit van den raad der gemeente Horssen van 
9 Augustus 1935, voor zoover dat strekt tot 
toelating van W. van Eck als lid van dien r aad, 
is beslist, dat W. van Eck niet als zoodanig 
wordt toegelaten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 October 1935, n°. 440; 
· Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 1 November 1935, 
n°. 25733, Afd. B.B. ; 

0. dat het besluit van Ged . Staten steunt op 
de overwegingen, dat zij bij besluit van 13 
Augustus 1935, n°. 384, aan den raad der ge
meente Horssen hebben medegedeeld, dat hun 
college voornemens is ingevolge artikel 35 
der gemeentewet inzake de toelating als lid van 
dien raad van W. van Eck ambtshalve uit
spraak te doen; dat door den benoemde W. van 
Eck onder meer zijn overgelegd de kennisgeving, 
bedoeld in artikel 14 der Gemeentewet, als
mede de stukken, bedoeld in artikel 18 dier 
wet, die nevens den geloofsbrief moeten worden 
overgelegd ; dat door hem echter niet werd 
ingezonden het bericht, bedoeld in artikel 15, 
3• lid, der aangehaalde wet ; dat ingevolge 
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art. 15, 4° lid, dier wet, het bedoelde bericht 
een deel uitmaakt van den geloofsbrief, dien 
de tot raadslid benoemde behoort in te zenden; 
dat door het ontbreken van dat stuk de raad 
mitsdien niet tot toelating van den betrokken 
benoemde had behooren te besluiten; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
geen kennis heeft genomen van het bericht 
volgens art. 15, 3° lid, der Gemeentewet; dat 
hij dat bericht niet bij de andere stukken heeft 
ingezonden ; dat hij de verschuldigde f 1.25 
heeft betaald ; dat het bedoelde bericht weinig 
effect heeft, daar de vereischte stukken in orde 
zijn ; dat feitelijk dit bericht in handen zou 
moeten blijven van den gekozene; dat er andere 
raadsleden zijn, die een zoodanig bericht niet 
hebben ontvangen en wier stukken toch in 
orde zijn bevonden ; 

0. dat Ged. Staten tei·echt op de in hun be
streden besluit vermelde gronden den appellant 
niet als lid van den raad der gemeente Horssen 
hebben toegelaten; 

dat de appellant nu wel van meening is, dat 
het in art. 15, 3° lid, der Gemeentewet bedoelde 
bericht feitel~jk in handen van den gekozene 
zou moeten blijven, doch dat deze meening 
kennelijk onjuist is, daar art. 18 der wet uit
drukkelijk voorschrijft, dat de tot lid van den 
raad benoemde zijn geloofsbrief, waarvan dit 
bericht, ingevolge art. 15, laatste lid, deel 
uitmaakt, aan den raad heeft over te leggen ; 

dat voorts niet ter zake doet des appellants 
bewering, dat anderen tot lid van den raad 
zouden zijn toegelaten, hoewel een bericht als 
evengenoemd door hen niet zou zijn ontvangen, 
vermits de vraag, of de hierbedoelde raads
leden al dan niet terecht als zoodanig zijn toe
gelaten, buiten dit geschil omgaat ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. (A. B.) 

6 Nov,emb,er 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 15.) 

Nu de voorzitter van het hoofdstembu
reau aan geen der tot lid van den rnad 
benoemden een bericht van de ontvangst 
van de mededeeling, in art. 15, 2e lid be
doeld, heeft gegeven en dezen dit bericht, 
dat met de kennisgeving, voorgeschreven 
in art. 14, hun tot geloofsbrief strekt, dan 
ook niet aan den rnad hebben overgelegd, 
hebben Ged. Staten terecht beslist, dat de 
appellanten niet tot lid van den raad kun
nen worden toegelaten. 

Wii WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door : 
1°. J. D. E. van den Heuvel, M. J. Snoeren, 

A. Snaphaan, en F. J. Robben, allen wonende 
te Loon op Zand, tegen het hen betreffend 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 31 Juli 1935, III0 afdeeling, onderscheiden
lijk genummerd G. 416, G. 418, G. 415 en G. 417, 
waarbij, met handhaving van de bestreden 
beslissing van den raad der gemeente Loon 
op Zand van 17 Juli 1935 om de adressanten 
niet toe te laten als lid van dien raad, hun 

daartegen ingediend bezwaarschrift ongegrond 
is verklaard; 

2°. B. Verhoeven, C. Dingemans Hzn., 
W. F. de Jong, M. J. van Nieuwstad, F. G. 
Elshout, C. Roestenberg, G. Grootswagers, 
J. B. van Mosseveld, G. J. S. Nijkamp, A. M. J. 
Vrinten en M. J. Dingemans, allen wonende te 
Loon op Zand, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Noord-Brabant van 31 Juli 1935, III0 

afdeeling, G. N°. 418, waarbij is besloten, met 
vernietiging van het besluit van den raad der 
gemeente Loon op Zand van 17 Juli 1935 tot 
toelating van de adressanten als lid van dien 
raad, de adressanten niet als raadslid toe t e 
laten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 October 1935, N°. 438; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 1 November 1935, 
N°. 25488, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

O. dat de raad van Loon op Zand in zijne 
vergadering van 17 Juli 1935 heeft besloten 
de heeren M. J. van Nieuwstad, F. G. Elshout, 
W. F. de Jong, C. Roestenberg, B . Verhoeven, 
G. Grootswagers, J. B. van Mosseveld, G. J . S. 
Nijkamp, A. M. J. Vrinten, C. Dingemans Hzn . 
en M. J. Dingemans als lid van den raad, voor 
de plaatsen, welke met den eersten Dinsdag 
van September 1935 openvallen, toe te laten, 
doch niet toe te laten de heeren J. D. E. van 
den Heuvel, M. J. Snoeren, P. J. Robben en 
A. Snaphaan, aangezien hunne geloofsbrieven 
bij de ingezonden stukken niet werden aan 
getroffen, zoodat niet was voldaan aan het 
bepaalde bij art. 18 der Gemeentewet, dat 
bepaalt, dat de geloofsbrief binnen vier weken 
na de dagteekening van de kennisgeving, be
doeld in art. 14 der Gemeentewet, bij den raad 
moet worden ingezonden ; 

dat, nadat van de te hunnen aanzien ge
nomen beslissing A. Snaphaan, J. D. E. van 
den Heuvel en P. J. Robben Azn. bij Gedep
Staten van Noord-Brabant in beroep waren 
gekomen, dit college bij besluiten van 31 Juli 
1935, III0 afdeeling, G. nummers 415, 416 en 
417, met handhaving van de bestreden be
slissingen tot niet-toelating van de adressanten 
als raadslid, hunne daartegen ingediende be
zwaarschriften ongegrond heeft verklaard, 
daarbij ten aanzien -van elk der adressanten 
overwegende, dat de adressant heeft aangevoerd, 
dat hij de stukken, vermeld in den brief van den 
Voorzitter van het Centraal Stembureau van 
15 Juni 1935, N°. 583, t.w. een bewijs van 
ontvangst van dien brief, eene kennisgeving 
van aanneming der benoeming, eene verklaring 
omtrent de openbare betrekkingen, die hij be
kleedde, eene verklaring van ingezetenschap en 
eene geboorteakte (met welk laatste stuk wel 
bedoeld zal zijn een uittreksel uit de geboorte
registers), voor zoover noodig heeft ingevuld 
en onderteekend en op 18 Juni 1935 per post 
heeft verzonden ; dat bij ontvangst der diverse 
stukken de bovenbedoelde brief van den Voor
zitter van het Centraal Stembureau slechts 
als een begeleidend schrijven kon worden be
schouwd, waarin hem officieel kennis gegeven 
werd van zijne benoeming als raadslid en van 
zijne verplichtingen ; dat hij na lezing en her
lezing van dien brief tot de overtuiging kwam, 
dat hij dien brief tegelijk met het bericht van 
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ontvangst van de aanneming der benoeming 
binnen 4 weken na 15 Juni 1935 bij den raad 
moest indienen ; dat ruj dit bericht van ont
vangst nimmer heeft ontvangen, zoodat ruj 
aan zijne verplichting tot inzending van den 
bovenbedoelden brief van den Voorzitter van 
het Ceneraal Stembureau en het bericht van 
ontvangst van de aanneming der benoeming 
niet heeft kunnen voldoen ; dat volgens mede
deeling van den burgemeester van Loon op 
Zand het bedoelde bericht van ontvangst door 
hem direct is geteekend en afgegeven , doch 
door eene onverklaarbare omstandigheid de 
ontvangstberichten, als ruervoor bedoeld, voor 
alle gekozenen zijn gevoegd bij de stukken, 
welke voor elken gekozene in eene afzonderlijke 
map werden opgeborgen ; dat het den burge
meester aannemelijk lijkt, dat men dit heeft 
gedaan ter wille van hen, die alle andere stukken 
reeds inzonden, wijl anders het gevaar niet 
denkbeeldig was, dat niemand een volledigen 
geloofsbrief zou hebben ingezonden; dat hun 
college i gebleken, dat binnen vier weken na 
de dagteekening van de kennisgeving, bedoeld 
in art . 14 der Gemeent ewet, deze k ennisgeving, 
welke deel uitmaakt van dtin geloofsbrief, niet 
is overgelegd, en mitsdien de geloofsbrief niet 
bij den raad wàs ingezonden ; dat ingevolge het 
bepaalde in art. 18, laatste lid, der Gemeentewet 
in het onderhavige geval de plaats geacht moet 
worden op den eersten dag na afloop van den 
vorenbedoelden termijn opnieuw te zijn open
gevallen ; dat mitsdien de gemeenteraad van 
Loon op Zand terecht besloten heeft den adres
sant niet als raadslid toe te laten; ' 

dat voorts dit college, uitspraak doende op 
een door het raadslid M. J. Snoeren ingediend 
bezwaarschrift, t egen de bovenvermelde door 
den raad genomen beslissingen betreffende 
toelating en niet-toelating van tot lid van den 
raad benoemden, bij besluit van 31 Juli 1935, 
III• afdeeling, G. N°. 418, a. met handhaving 
van 's raads beslissing om den adressant niet 
toe te laten als raadslid, diens daartegen gericht 
bezwaar ongegrond heeft verklaard, en b. met 
vernietiging van 's raads beslissing tot toe
lating als raadsleden van M. J. van Nieuwstad, 
F. G. Elshout, W. F. de Jong, C. Roestenberg, 
B . Verhoeven, G. Grootswagers, J . B. van 
Mosseveld , G. J. S. ijkamp, A.M. J. Vrinten, 
C. Dingemans Hzn. en M. J. Dingemans, deze 
per sonen niet als raadsleden heeft toegelaten ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de adressant aanvoert, dat ruj blijkens brief 
van den Voorzitter van het Centraal Stembureau 
dd. 13 (bedoeld zal wel zijn: 15) Juni 1!)35, 
N°. 583, is benoemd verklaard tot lid van den 
raad der gemeente Loon op Zand ; dat bij dien 
brief gevoegd waren verschillende stukken, 
welke door hem moesten worden ingezonden 
bij zijn geloofsbrief; dat hij de laatstbedoelde 
stukken, waaronder mededeeling, dat de be
noeming door hem werd aanvaard, op 18 Juni 
verzond en toen wachtte op het bericht van 
ontvangst, dat de Voorzitter hem ingevolge 
art. 15, 3• lid, der Gemeentewet onverwijld 
moest toezenden; dat dit laatste bericht met 
de bovengenoemde kennisgeving zijn geloofs
brief zou uitmaken ; dat het bericht van ont
vangst van den Voorzitter van het Centraal 1 

Stembureau hem evenwel nooit is toegezonden, 
hetgeen er toe geleid heeft, dat hij de boven-

bedoelde kennisgeving niet ingezonden heeft, 
dat bij het onderzoek der geloofsbrieven in de op 
Woensdag 17 Juli gehouden raadsvergadering 
hij niet werd toegelaten op grond, dat zijn ge
loofsbrief niet was ingekomen en voor dit feit 
nog drie andere leden werden afgewezen ; dat 
de niet-inzending van zij n geloofsbrief n iet aan 
hem - adres8ant - is t e wijten en uit het 
feit, dat ruj de overige stukken verzonden 
heeft, zeer wel zijn voornemen blijkt om zitting 
te nemen; dat hij daarom verzoekt hem a lsnog 
als lid toe te laten; dat de adressant voorts 
aanvoert, dat hij na de vergadering op infor
matie is uitgegaan en hem toen gebleken is, 
dat ook de wel toegelaten leden het bericht 
van ontvangst, als bedoeld in a rtikel 15, 3• 
lid, der Gemeentewet niet ontvangen hebben 
en dus ook n iet hadden ingezonden, waaruit 
ruj concludeert, dat ook de elf toegelaten raads
leden ten onrechte als lid zijn toegelaten, daar 
ook hun geloofsbrief niet in orde was; dat hij 
mitsdien bezwaar maakt tegen hun toelat ing ; 
dat de adressant verder nog stelt, dat de raad 
niet had te beslissen over de toelating van de 
leden, wier geloofsbrief niet op tijd was in
gekomen, doch na afloop van den termijn en 
vóór de raadsvergadering de Voorzitter van 
het Centraal tembureau krachtens art. 18, 
laatste lid, der Gemeentewet 15 andere leden 
had moeten aanwijzen; dat vol~ens mededee
ling van den burgemee ter van Loon op Zand 
het bedoelde bericht van ontvangst door hem 
direct is geteekend en afgegeven, doch door 
eene onverklaarbare omstandigheid de ont
vangstberichten, als hiervoor bedoeld , voor 
alle gekozenen zijn gevoegd bij de stukken, 
welke voor eiken gekozene in eene afzonderlijke 
map werden opgeborgen ; dat het den burge
meester aannemelijk lijkt, dat men dit heeft 
gedaan ter wille van hen, die alle andere stukken 
reeds inzonden, wijl anders het gevaar niet 
denkbeeldig was, dat niemand een volledigen 
geloofsbrief zou hebben ingezonden; dat, wat 
betreft de vraai;; omtrent de bevoegdheid van 
den raad om, mgeval de geloofsbrieven niet 
tijdig zouden zij n ingekomen , over de toelating 
van de betrokkenen te beslissen, dat volgens 
het bepaalde in art . 18, la;i.tste lid, der Gemeen
tewet de plaats geacht wordt op den eersten 
dag na a floop van den in het 2° lid van dat 
artikel bedoelden termijn opnieuw te zijn open
gevallen, wanneer de geloofsbrief niet binnen 
dien termijn is ingezonden en in dat geval 
a rt. 20 der wet van toepassing is ; dat, afgezien 
van de vraag omtrent de verplichting van den 
Voorzitter van het Centraal Stembu_reau noch 
de aangehaalde artikelen, noch eenige andere 
wettelijke bepaling zich er tegen verzet, dat de 
raad over de toelating eene beslissing neemt en 
het desbetreffende bezwaar van adressant 
mitsdien ongegrond moet worden geacht ; dat, 
wat des adressants bezwaar tegen zijne niet
toelating betreft, hun college is gebleken, dat 
des adressants geloofsbrief niet binnen vier 
weken na de dagteekening van de kennis
geving, bedoeld in art. 14 der Gemeentewet, 
bij den raad was ingezonden ; dat ingevolge het 
bepaalde in art . 18, laatste lid, der Gemeentewet 
de plaats geacht wordt op den eersten dag na 
afloop van dien termijn opnieuw te zijn open
gevallen en de gemeenteraad van Loon op 
Zand mitsdien terecht den ad ressant niet heeft 
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toegelaten ; dat, wat betreft des adressants 
bezwaar tegen de toelating van elf benoemden, 
uit de hierboven vermelde verklaring van den 
burgemeester van Loon op Zand en uit eenige 
door den adressant aan hun college overge-

' legde verklaringen van toegelatenen hun college 
is gebleken, dat aan geen der benoemden, ook 
niet aan de elf door den raad toegelatenen, 
door den Voorzitter van het Centraal Stem
bureau bericht is gegeven van de ontvangst 
der mededeeling, bedoeld in art. 15, 2° lid, 
der Gemeentewet ; dat bij gebreke van dit 
bericht. hetwelk ingevolge het bepaalde in 
art. 15, laatste lid, der Gemeentewet met de 
kennisgeving, beJoeld in art. 14 dier wet, den 
benoemde tot geloofsbrief zou moeten strekken, 
geen der toegelatenen heeft knnnen vold oen 
aan art. 18, voorlaatste lid, hetwelk bepaalt, 
dat de geloofsbrief door den benoemde binnen 
vier weken na de dagteekening van de kenµis
geving, bedoeld in art . 14, bij den raad moet 
worden ingezonden ; dat weliswaar bij de aan 
hun college overgelegde stukken van elk der 
elf toegelatenen een stuk is aangetroffen, be
vattende een door den Voorzitter van het 
Centraal Stembureau onderteekende verklaring 
in den vorm van een bericht van ontvangst, 
als bedoeld in art. 15, 3° lid , der Gem:entewet, 
welke verklaring blijkens eene daarop gestelde 
aanteekening bestemd was voor den benoemde ; 
dat evenwel die verklaring geen bericht 
aan den benoemde is, nu zij niet aan den 
benoemde is verzonden of hem is ter hand ge
steld ; dat mitsdien ingevolge het laatste lid 
van art. 18 der Gemeentewet de plaatsen ge
acht moeten worden opnieuw te zijn open
gevallen en de raad ten onrechte de voren
bedoelde elf benoemden als r aadsleden heeft 
toegelaten ; 

dat van de bovenvermelde te hunnen aanzien 
gedane uitspraken van Ged. Staten J. D. E. 
van den H euvel, M. J. Snoeren, A. Snaphaan 
en P.J. Robben bij Ons in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat zij tot dusver n iet in de ge
legenheid zijn gesteld hun geloofsbr ief tijdig 
in te dienen, omdat deze gelegenheid tegen 
hun wil werd verhinderd, en wel door den 
a mbtenaar, die de wet als uitvoerder der wet 
aanwijst, namelijk den Voorzitter van het 
Centraal Stembureau, die verzuimde den 
benoemden te doen toekomen het bericht van 
ontvangst der aanneming van de benoeming ; 
dat zij van meening zijn, dat door de nalatig
heid van den door de wet aangewezen voor
zitter zij niet gedupeerd mogen worden en 
onschuldig gestraft, en met hen de kiezers ; 
dat zij van oordeel zijn, dat alsdan elke Voor
zitter van een Centraal Stembureau wettig 
benoemden zou kunnen weren, indien de be
doelde voorzitter wederrechtelijk de meer 
bedoelde "be-wijzen van ontvangst" niet zou 
afgeven ; dat wijders bij het onderzoek der 
geloofsbrieven op 17 Juli 1935 geen enkel 
" bewijs van ontvangst" aanwezig was, dat 
deze bewijzen zijn bijgelegd na dien datum, 
zoodat hierdoor is komen vast t e staan, dat de 
geloofsbrieven der 15 benoemde11 niet zijn over
gelegd aan Ged. Staten in den toestand, waarin 
die waren t ijdens het onderzoek; 

dat voorts B . Verhoeven, C. Dingemans Hzn., 
W. F. de Jong, M. J. van Nienwstad, F. G. 
E lshout, C. Roestenberg, G. Grootswagers, 

J. B. van Mosseveld, G. J . S. Nijkamp, A. M. J. 
Vrinten en M. J. Dingemans van het besluit 
van Ged. Stat en van 31 Juli 1935, III• afdeeling, 
G. N°. 418, bij Ons in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat de eerstgenoemde appellant. 
B. Verhoeven, bij in levering van de kennis
geving, bedoeld in art. 14 der Gemeente"et, 
met de daarbij krachtens art. 18 dier wet over 
te leggen stukken ter secretarie der gemeente 
Loon op Zand , aan den die stukken in ontvangst 
nemenden ambtenaar heeft gevraagd en op
gedragen, het alsnog aan hem af te geven be
richt van ontvangst, bedoeld in art. 15, 3° lid 
der Gemeentewet, namens hem bij de stukken 
te voegen, welke opdracht door den genoemden 
ambtenaar is aanvaard en waaraan door hem 
blijkens het rapport van de commissie, belast 
met het onderzoek der geloofsbrieven, ook 
inderdaad is voldaan ; dat het bedoelde bericht 
van ontvangst hem, immers zij n lasthebber 
in dezen, dus inderdaad is ge " or- en en door 
hem, immers door zijn lasthebber namens hem, 
bij zijn voor den raad bestemde stukken is 
gevoegd ; dat niet is voorgeschreven , dat hij 
dit stuk "persoonlijk" moet ontvangen d bij 
den raad - c.q. diens voorzitter - moet in
dienen ; dat zulks ook niet de bedoeling der 
betrokken bepaling kan zijn, aangezien , daar 
met betrekking tot de kiesverrichtingen een 
persoonlijke daad wordt vereischt, dit ook be
paald is omschreven, als bijvoorbeeld in art. 40 
der Kieswet; dat derhalve door hem in alle 
opzichten aan zijne verplichtingen is voldaan 
en de op hem betrekkelijke stukken in behoor
lijke orde waren, zoodat de raad der gemeente 
Loon op Zand terecht tot zijne toelating als 
raadslid heeft besloten ; dat de appellanten 
C. Dingemans Hzn . en Vi1• F. de ,Jong, bij de 
indiening van de in hun bezit zijnde stukken 
- kennisgeving art . 14 Gemeentewet en stuk
ken, bedoeld in art . 18 dier wet- ter secretarie 
der gemeente Loon op Zand hebben gevraagd, 
of hunne stukken thans volledig in orde waren, 
waarop toestemmend is geantwoord ; dat zij 
daarom in de overtuiging verkeerden, dat het 
nog door hen te ontvangen bericht op de door 
hen gestelde vraag was of zou worden bijge
voegd, wat blijkens het rapport der commissie, 
belast met het onderzoek der geloofsbrieven, 
dan ook inderdaad is geschied ; dat het dus 
aan,.,ezige bericht van ontvangst, bedoeld in 
ar t. 15 der Gemeentewet, met hun goedvind en 
door de administratie bij hunne stukken ge
voegd, niet van karakter verandert door het 
feit, dat zij dit persoonlijk niet in hun bezit 
hebben gehad ; dat zij derhalve meenen, dat 
ook hunne stukken in behoorlijke orde waren 
en terecht tot hunne toelating als raadslid is 
besloten ; dat de overige appellanten ter zake 
van de bijvoeging van het bericht van ontvangst, 
bedoeld in a r t . 15, 3° lid, der Gemeentewet, 
bij hunne stukken te goeder trouw zijn geweest 
en deze bijvoeging als voorheen steeds gebruike
lijk hebben overgelaten aan de betrokken 
administratie ; dat de bedoelde administratie 
voor de bijvoeging heeft zorg gedragen ; dat 
het karak ter van dit stuk niet wordt gewijzigd 
alleen door het feit, dat het hen niet persoonlijk 
heeft bereikt, doch met hun goedvinden door 
de administratie bij hunne stukken is gevoegd ; 
dat zij meenen, dat hunne stukken derhalve in 
behoorlijke orde ,varen en door den raad der 
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gemeente Loon op Zand terecht ook tot hunne 
toelating is besloten; dat zij, appellanten, op 
grond van het vorenstaande meenen, dat het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabantvan 
31 Juli 1935, voor zoover dit betreft de ver
nietiging van het besluit van den r aad der 
gemeente Loon op Zand van 17 Juli 1935, 
houdende hunne toelating tot lid van den raad 
dier gemeente, is genomen in strijd met de wet ; 

O. dat, nu blijkens de overgelegde stukken de 
Voorzitter van het Hoofdstembureau, aan
gewezen in art. :34, ze !id, der Kieswet, aan geen 
der tot lid van den raad benoemden een be
ri cht van de ontvangst van de mededeeling, 
in art . 15, 2• lid , der Gemeentewet bedoeld, 
heeft gegeven en dezen dit bericht, dat met de 
kennisgeving, voorgeschreven in art. 14 der 
Gemeentewet, hun tot geloofsbrief strekt, dan 
ook niet aan den raad hebben overgelegd, Ged . 
Staten t erecht hebben beslist, dat de appellan
ten niet tot lid van den raad kunnen worden 
toegelaten ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en ver staan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (A. B.) 

6 S ov.emb e,· 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 38 . ) 

Aan appellant is ten onrechte eervol ont
slag verleend omdat hij in verband met de 
zich bij hem voordoende zenuwstoornissen 
ongeschikt werd geacht voor het vervull en 
van zijne taak, nu de P ensioenraad hem 
bij herhaling niet ongeschikt heeft ver
klaard en het oordeel van den Pensioen
raad, gefundeerd op een grondig door ge
neeskundigen ingesteld onderzoek, gewicht 
in de schaal legt, wijl de wet van dien 
uitspraak de aanspraken op pensioen ter
zake van ongeschikthe id heeft afhankelijk 
gemaakt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

W. B. van der Linden, te Rotterdam, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
12 F ebruari/8 Maart 1935, n°. 201/1, waarbij , 
met handhaving van het besluit van deu raad 
der gemeente Ridderkerk van 27 Juli 1934, 
waarbij hem met ingang van 6 Augustus 1934 
ongevraagd eervol ontslag is verleend uit zijne 
betrekking van onderwijzer aan de openbare 
lagere school te Bolnes, in die gemeente, het 
daartegen door hem bij die Ged. Staten in
gestelde beroep ongegrond is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 October 1935, n°. 295; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwij s, Kunsten en ~ Tet enschappen van 
31 October 1935, n°. 10941, afd. L. 0.; 

0. dat de raad der gemeente Ridderkerk bij 
besluit van 27 Juli 1934 aan W. B. van der 
Linden, te Bolnes, met ingang van 6 Augustus 
1934 eervol ontslag heeft verleend uit zijne 
betrekking van onderwijzer aan de openbare 
lagere school te Bolnes, uit overweging, dat hij 
telkens met ziekteverlof ,ifwezig is, te weten in 

1927 9 maanden, in 1930 4 maanden, in 1931 
10 maanden, in 1932 5 maanden, in 1933 
9 maanden, in 1934 4 maanden en nu weer op 
5 Juli 1934 één maand ziekteverlof heeft ge
kregen ; dat zijne veelvuldige afwezigheid zeer 
nadeelig is voor het onderwijs ; 

dat, nadat W. B. van der Linden van dit 
raadsbesluit bij Ged. Staten van Zuid-Holland 
in beroep was gekomen, deze bij hun besluit van 
12 F ebruari/8 Maart 1935, n°. 201/1, het beroep 
ongegrond hebben verklaard, daarbij o. a. 
overwegende, dat de -appellant in hoofdzaak 
tegen het raadsbesluit aanvoert : dat hij inder
daad den laat sten tijd veel ziekteverlof heeft 
genoten, doch dit steed s heeft aangevraagd or 
advies van den behandelenden geneesheer en 
in de hoop op blijvend herstel; dat hij reed s 
tweemalen keurin" heeft aangevraagd ter ver
krijging van invaliditeitspensioen, doch beide 
malen zonder succes ; dat het ontslagbesluit 
hem geheel broodeloos maakt ; dat voorts 
namens den appellant t er openbare vergadering 
van hun college is verzocht t e willen bevorde
ren, dat de appellant naar eene andere school 
in de gemeente worde overgeplaatst of dat hij 
in z\jne klasse geassisteerd worde door een 
kweekeling-met-akte; dat het herhaaldelijk 
en langdurig afwezig zijn van den appellant 
uit zijne klasse strijdig is met de belangen van 
het onderwijs; dat toch in de wegens ziekte 
opengevallen plaats van dezen onderwijzer 
telkens moet worden voorzien door aanstelling 
van een der alsdan beschikbare wachtgelder s
onderwijzers hetwelk aan een geregeld voort
schrijdend onderwijs aan de onderwerpelijke 
school in den weg staat ; dat, zooals uit d e 
overgelegde medische verklaring valt af te 
leiden, bij handhaving va n den appellant in 
zijne functie een blij vend herst el geenszins is 
verzekerd ; dat het persoonlijk belang van den 
appellant, gesteld al het is met zijn aanblijven 
als onderwijzer wezenlijk gediend , voor het 
onderwijsbelang dient te wijken ; dat over 
plaatsing van den appellant naar eene andere 
openbare lagere school is de gemeente, zooals 
de burgemeester ter openbare ,.itting van hun 
colle~e terecht opmerkte, gesteld zij zou moge
lijk ½lijken, toch niet het gewenschtP effect zon 
sorteeren, aangezien noch de grootte der klassen 
in de overige openbare lagere scholen te Ridder
kerk , noch de geaardheid der leerlingen merk
baar verschilt van die der school, waaraan d e 
appellant is ontslagen ; dat aanstelling van een 
kweekeling-met-akte t er assistentie van den 
appellant in zijne klasse kosten voor de gemeen
te zou met zich brengen, welke zij vooral in de 
huidige tijdsomstandigheden niet kan dragen ; 
dat in verband hiermede geacht moet worden, 
dat het aangevallen besluit noodzakelijk is in 
het belang van het onderwijs; 

dat van dit besluit W. B. van der Linden 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
hij zijn ziekteverlof steeds heeft moeten aan
vragen op advies van zijn geneesheer in de 
hoop op blij vend herstel; dat hij tweemaal 
keuring heeft aangevraagd tot verkrijging van 
pensioen, doch niet blijvend ongeschikt werd 
verklaard; dat hij jarenlang les heeft gegeven 
in overvolle klassen aan de jeugd van Bolnes, 
die als_ niet gemakkelijk bekend staat ; dat hij 
daarb1J tengevolge van dezen zwaren arbeid 
zijne gezondheid tijdelijk verloren heeft ; dat 



391 6 NOVEMBER 1935 

hij na zijn ontslag zonder eenig inkomen zal 
zijn ; dat voor hem als ontslagen onderwijzer, 
zonder pensioen, zonder wachtgeld, zonder 
eenige mogelijkheid in dezen tijd bij het onder
wijs te worden benoemd, de toekomst wel zeer 
donker is, en dat alleen, omdat zijne ~ezondheid 
hem niet toeliet de laatste jaren regelmatig zijn 
schoolarbeid te doen ; 

O. dat blijkens de overgelegde stukken de 
gemeenteraad den appellant heeft ontslagen 
omdat hij hem in verband met de zenuwstoor
nissen, die zich bij hem voordoen, ongeschikt 
acht voor het vervullen van zijne taak ; 

dat daarentegen de Pensioenraad in 1933, 
in 1934 en - naar blijkt uit nadere op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur ingewonnen in
lichting - thans weder bij besluit van 23 
September 1935, n°. 47908, den appellant niet 
uit hoofde van ziekten of gebreken voor het 
vervullen van zijne betrekking ongeschikt 
heeft verklaard; 

dat Wij met den Pensioenraad van oordeel 
zijn, dat de appellant door zijn nerveuzen aan
leg niet ongeschikt voor zijn werk is te achten; 

dat toch de onderhavige verklaringen van 
den Pensioenraad steunen op een grondig door 
geneeskundigen ingesteld onderzoek, waarvoor 
telkenmale een of meer andere geneesheeren 
worden aangewezen, terwijl de Pensioenraad 
bij zijne laatste beschikking tevens van de in 
dit geschil overgelegde stukken heeft kennis 
genomen, zoodat zijn besluit wel als zeer ge
fundeerd mag worden aangemerkt; 

dat hetgeen het gemeentebestuur en de orga
nen van het Rijksschooltoezicht daartegenover 
ten nadeele van den appellant aanvoeren, zeker 
niet zonder beteekenis is, maar toch niet de 
overtuiging kan vestigen, dat des appellants 
gestel hem duurzaam ongeschikt voor het 
onderwijs maakt ; 

dat met name niet aannemelijk is gemaakt, 
dat, indien tegenover zijne zenuwklachten, de 
juiste houding wordt aangenomen en langdurige 
ziekteverloven - welke volgens de geraad
pleegde specialiteiten zeer schadelijk voor hem 
zijn - niet meer aan hem worden verleend, 
geen vooruitzicht op terugkeer van appellants 
vroegere geschiktheid voor het onderwijs zoude 
bestaan; 

dat het oordeel van den Pensioenraad ten 
deze gewicht in de schaal legt ook hierom, wijl 
de wet van diens uitspraak de aanspraken op 
pensioen ter zake van bedoelde ongeschiktheid 
heeft afhankeEjk gesteld ; 

dat mitsdien de appellant ten onrechte is 
ontslagen en Geel. Staten dit ontslag ten on
rechte hebben gehandhaafd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Geel. Staten, het besluit van den gemeente
raad van 27 Juli 1934 te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz . 

(A.B.) 

6 .Yove1nber 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 38.) 

De Raad kon, nu de door de eervol ont
slagen onderwijzers aan de scholen, waar-

aan zij waren verbonden, bekleede betrek
kingen niet waren opgeheven, hen des
wege niet ontslaan. Daaraan doet niet af, 
dat aan deze scholen een ovemompleet aan 
onderwijzers zou zijn ontstaan doordat aan 
andere scholen verbonden leerkrachten 
naar deze scholen zouden zijn overgeplaatst, 
daar deze overplaatsingen geen effect kon
den hebben , zoolang niet degenen, in wier 
plaats deze leerkrachten waren aangesteld, 
van hun functie zouden zijn ontheven. 

Het feit, dat de betrokken onderwijzers 
sinds een jaar aan de scholen, waaraan 
zij waren verbonden, feitelijk geen dienst 
hebben gedaan, en het gemeentebestuur 
hun werkzaamheden door anderen heeft 
doen verrichten, kan geen gewicht in de 
schaal leggen, daar hun niet-tewerkstelling 
op geen enkele wetsbepaling steunt en 
mitsdien rechtens geen gevolgen kan heb
ben. 

Wij WILHELMINA, enz., enz., enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Utrecht, ter 
uitvoering van het besluit van den raad dier 
gemeente van 20 Juni 1935, tegen de besluiten 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 
Juni 1935, tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Utrecht van 24 Januari 
1935, N°. 82/332, 0., voor zoover daarbij wegens 
opheffing van hun betrekking met ingang van 
dien datum eervol ontslag is verleend aan 
P. C. H. Rutten, meergenaamd Roethof, 
G. R. Ganzeman, S. Levée en J. J. Teepe, 
onderwijzers aan openbare lagere scholen in 
die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 16 
October 1935, N°. 441 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
31 October 1935, N°. 10939. afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Utrecht in 
zijne vergadering van 24 Januari 1935 heeft 
besloten,met ingang van dien datum, wegens op
heffing van hunne betrekking, eervol ontslag 
te verleenen o.m. aan den onderwijzer aan de 
openbare school voor gewoon lager onderwijs 
aan de Hamburgerstraat, S. Levée, aan den 
onderwijzer aan de openbare school voor ge
woon lager onderwijs aan de Hamburgerstraat, 
J. J. Teepe, aan den onderwijzer aan de open
bare lagere school voor gewoon lager onderwijs 
aan den Weerdsingel, G. R. Ganzeman, en aan 
den onderwijzer aan de openbare school voor 
gewoon lager onderwijs aan de Vlijtstraat, 
P. C. H. Rutten, meergenaamd Roethof ; 

dat, nadat de voormelde onderwijzers tegen 
het hun verleende ontslag bij Gedeputeerde 
Staten van Utrecht in beroep waren gekomen, 
dit college bij besluiten van 4 Juni 1935, 3e 
afdeeling, onderscheidenlijk N°. 1120/ 1346, 
1116/1347, 1117/1345 en 1118/1344, met ver
nietiging van het bestreden raadsbesluit, voor 
zoover het betreft het aan de voormelde appel
lanten verleende eervol ontslag, de daartegen 
ingestelde beroepen gegrond heeft verklaard ; 

dat Gedeputeerde Staten daar bij hebben over
wogen : dat hun college bij hunne beslujten van 
31 Juli 1934, :lde afdeeling, onderscheidenlijk 
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N°. 2704/2122, 2621/2123, 2645/2124 en 2641/ 
2126, met gegrondverklaring van de door 
S. Levée, J. J. Teepe, G. R. Ganzeman en 
P. C. H. Rutten, meergenaamd R oethof, inge
stelde beroepen, heeft vernietigd het besluit 
van den raad der gemeente Utrecht van 31 
Mei 1934, N°. 82/228 0, voor zoover het be
treft het met ingang van l September 1934 aan 
de genoemde appellanten verleende eervol ont
slag als onderwijzers, onderscheidenlijk aan de 
Goeman-Ilorgesiusschool voor openbaar ge
woon lager ondenv\js aan den Abstederdijk 142, 
aan de Karel-de-Grooteschool voor openbaar 
gewoon lager onderwijs aan de Kievitstraat, 
aan de Dr. J.-van-Leeuwenschool voor open
baa · gewoon lager onderwijs aan de Joh. Camp
huijsstraat en aan de Jules-Verneschool voor 
openbaar gewoon lager onderwijs aan de Marien
daalstraat, naar welke scholen zij van de school 
aan de Hamburgerst,·aat, van die aan den 
Wcerdsingel \V. Z. en van die aan de Vlijtstraat 
met ingang van 31 Augustus 1934 waren over
geplaatst; dat de appellanten geacht moeten 
worden aan de laatstgenoemde scholen, aan 
welke zij onderscheidenlijk oorspronkelijk waren 
aangest.eld, verbonden te zijn gebleven als 
gevolg van hunne evengenoemde besluiten en 
Ons besluit van 27 December 1934, N°. 62, 1 
waarbij het t egen hunne genoemde besluiten 
door den raad ingestelde beroep ongegrond 
werd verklaard, en als gevolg van hunne be
sluiten van 15 J anuari 1935, 3de afdeeling, 
nummers 79/151, 79/157, 79/158 en 79/158 tot 
vernietiging van het besluit van den raad der 
gemeente Utrecht van 23 Augustus HlM, 
N°. 82/284 0, waarbij aan de genoemde onder
wijzers, zoo hunne overplaatsing niet werkt op 
1 September 1934, met ingang rnn dien dag 
eervol ontslag werd verleend onde1scheidenlijk 
aan de school aan de Hamburgerstraat, aan de 
school aan den Weerdsingel W.Z. en aan de 
school aan de Vlijtstraat ; dat al zoo onjuist is 
de mededeeling van burgemeester en wethou
ders in hun ambtsbericht van 14 Februari 1935, 
dat door Ons beslnit van ',.7 December 1934, 
N°. 62, er aan de genoemde scholen boven
tallige leerkrachten zouden zijn, vermits de 
raad (zooals de appellanten teri>cht beweren) 
door zijne besluiten tot overplaatsing van onder
w\jzers, de aanwezigheid van bovent.~llige leer
krachten aan deze scholen heeft in het leven 
geroepen, omdat hij de overgeplaatste onder
wijzers wilde stellen.in de niet O]Jen zijnde plaat
sen van de verplichte onderwijzers S. Levée, 
J. J . Teepe, J. R. Ganzeman en P. C. H. Rutten, 
meergenaamd Roethof, wier betrekking als ver
plichte onderwijzer de gemeenteraad niet be
voegd is op te heffen ; dat de raad der gemeente 
Ut•echt derhalve ten onrechte deze onderwijzers 
andermaal heeft ontslagen, zoodat zijn besluit 
van 24 ,Januari 1935, N° 82/332 0, niet kan 
gehandhaafd blijven ; 

dat van deze beslissingen van Gedeputeer
de Staten hurgemeest.er en wethouders van 
Utrecht namens den gemeenteraad bij Ons in 
beroep zijn gekomen, onder verw\jzing n1tar 
hun voorstel aan den raad van 15 Juni 1935, 
No. 82/37ö O (gedrukte verzameling N°. 110), 
waarin in hoofdz1tak wordt aangevoerd, dat na 
de overplaatsing van andere leerkrachten naar 
d" scholen aan de VJ\jtstraa t, den Weerdsingel 

1 C. V. 1934 blz. 499. 

en de Hamburgerstraat, waaraan de onderwij
zers, Rutt.en, Ganzeman, Levée en Teepe inge
volge de ·beslissing bij Ons besluit van 27 De
cember 1!)3-i, N°. 62, geacht zouden moeten 
worden alsnog te zijn "erbonden, deze laatsten 
aan deze scholi>n niet wederom te werk konden 
worden gesteld zonder boventallig te z;j n; 

0. dat aan de scholen, waaraan de boven 
vermeld<' onderwijzers onderscheidenlijk waren 
verbonden, te weten de openbare scholen voor 
gewoon lager onderwijs aan de Hamburgerstraat, 
aan den Weerdsingel en aan de Vlijtstraat, de 
door hen bekleede betrekking niet is opgehe,,en, 
zoodat de raad ben deswege niet vermocht te 
ontslaan; 

dat het gemeentebestuur weliswaar heeft 
aangevoerd, dat aan de gemelde scholen een 
overcompleet aan onderwijzers zou zijn ont
staan, ten gevolge van het feit , dat aan andere 
scholen verbonden leilrkrachten naar deze scho
len zouden zijn overgeplaatst, doch dat cleze 
overplaatsingen geen effect konden hebben, 
zoolang niet degenen, in wier plaats de hier
bedoelde leerkrachten waren aangestelrl, van 
hunne functie zouden zijn ontheven ; 

dat dit laatste rec l1tens slechts had kunnen 
geschieden hetzij ten gevolge van een aan hen 
verleend ontslag, hetzij na hunne overplaatsing 
op den voet van artikel :16 , 9de lid , der Lager
Onderwijswet 1920 : 

da t hier noch het eeu, noch het andn ht'cft 
plaats gevonden ; 

dat de bovenvermelde onderwijzers nu wel 
sinds September 1934 aan de scholen, waaraan 
zij onderscheiden lijk waren verbonden, feitelijk 
geen dienst hebben ged,.,,an en het gemec•nte
bestuur hunne werkzaamheden door anderen 
heeft doen verrichten, doch dat deze omstan
digheid geen gewicht in de schaal kan leggen, 
vermits hunne niet-te-werkstelling op geen 
enkele wetsbepaling steunt en mitsdien rechtens 
geen gevolgen kan heb ben; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 
het besluit van den raad van Utrecht ,-an 24 
J a.nuari 1935, .N°. 82/3:~2 0, voor zoover daarbij 
aan de onderwijzers R. Levée, .T. J. Teepe, 
G. R Ganzeman en P. C. H. Rutten, meerge
naamd Rocthof, met ingang van dien datum 
eervol ontslag is verleend, hebben verniet igd; 

Gezien de Lager -Onderwijswet 1920 : 
Hebben goedgevonden en verRtaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B) 

8 November 1935 . KONINKLI.TK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 3e lid.) 

De verwijzing in lid 3 van a rt. 101 naar 
art. 75 brengt mede, dat er van het school
bestuur terza ke van de invoering der ver
beter ing een aanvrage, a lthans een mede
deeling, aan den gemeenteraad moet ui t
gaan. Bij gebreke daarva n was de raad 
niet verplicht, zich uit te spreken over de 
vraag, of tot gelijke verbetering rnn de 
overeenkomstige openbare scholen moet 
worden overgegaan, en kon ook het 4e I id 
geen toepassing vinden. In deze omstandig
heden heeft de rnad terecht de vergoeding 
berekend op de in het 2e lid aangegeyen 
wijze. 
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Wij WILHELMINA , enz., enz., enz.; 
Beschikkende op het, beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Utrecht tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 
28 Mei 1935, 3e afdeeling, N°. 1388/1263, waar
bij met vernietiging in zooverre van het besluit 
van dien raad van 4 October 1934, N°. 413/727 0, 
de vergoeding, bedoeld in artikel 101, eerste lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 
1932 ten behoeve van de bijzondere school voor 
uitgebreid lager onderwijs, Zuilenstraat 7, te 
Utrecht, uitgaande van de schoolvereeniging 
"Agathe Snellen", aldattr, nader is vastgesteld 
op f 1188,46 ; 

Den Raad van State, Afdeeling ,oor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 25 
September 1935, N°. 38.1; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 November· 1935, N°. 10151, afdeeling Lager 
Onde1·wijs ; 

0. dat de raad der gemeente Utrecht bij be
sluit van 4. October 1934 N°. 413/727 0, onder 
andere voor de bovenbedoelde school de ver
goeding, bedoeld in artikel 101, l e lid, der La
ger-Onderwijswet 1920, over het jaar 1932, 
vastgesteld op f 917,99; . 

dat, nadat het school bestuur van dit raads
besluit bij Gedeputeerde Staten van Utrecht 
in beroep was gekomen, deze bij besluit van 
28 Mei 1935, :}e afdeoling, N°. 1388/121\:{, met 
vernifc'tiging in zooverre van het raadsbesluit, 
de bedoelde vergoeding hebben bepaald op 
381/4 x f 30,67= f 1188,46; 

dat Gedeputeerde Rtaten daarbij hebben over
wogen, daf artikel 101, tweede lid, der Lager
Onderwijswet 1920 bepaalt, dat de vergoeding 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel, in 
gemeenten, welke een of meer overeenkomstige 
openbare scholen in stand houden of een gelijke 
verbetering van de bestaande overeenkomstige 
openbare scholen hebben ingevoerd, per leer
ling bedraagt het gemiddelde bedrag per leer
ling van de kosten over hetzelfde dienstjaar 
der overeenkomstige openbare lagere scholen in 
de gemeente; dat de strekking van de bepaling 
van het derde lid van artikel 101, waarbij ar
tikel 75 van toepassing is verklaard voor ge
meenten, alwaar een gelijke verbetering van de 
bestaande overeenkomstige openbare scholen 
niet werd ingevoerd, geen andere is dan dat de 
gemeenteraad, indien attn een bijzondere school 
een "verbetering" is ingevoerd, zal moeten 
overwegen, of ook aan de overeenkomstige 
openbare scholen een "gelijke verbetering'' zal 
worden ingevoerd ; dat, indien aan de bijzondere 
school een verbetering is ingevoerd, welke op 
de openbare niet is tot stand. gebracht, de ver
goeding niet volgens het tweede lid, maar vol
gens het vierde lid van artikel 101 der wet moe, 
geschieden ; dat, nu de wet niet voorschrijftt 
dat het schoolbestuur aan don gemeenteraad 
mededeeling moet doen van het aanbrengen van 
een verbetering, de omstandigheid, dat dit 
niet heeft plaats gehad, geen grond kan zijn om 
de vergoeding niet overeenkomstig het vierde 
lid van genoemd artikel vast te stellen ; dat de 
onderhavige verbetering, hierin bestaande, dat 
het maximum getal leerlingen, dat per klasse 
op de school voor uitgebreid lager onderwijs is 
gesteld op 24, op de overeenkomstige openbare 
scholen in Utrecht niet is ingevoerd; dat door 

den hoofdinspectem van het lager onderwijs in 
de tweede hoofdinspectie is onderzocht, of zoo
danige verbetering is ingevoerd, op de overeen
komstige openbare lagere school in eene gelijk
soortige gemeente, waarbij in aansluiting aan 
de regeling, welke artikel 15, derde lid, van Ons 
sedert gewijzigd besluit van 4 September 1923, 
Staatsblad N°. 432, geeft voor het geval, dat 
de gemeente niet een of meer overeenkomstige 
openbare la.gero scholen in stand houdt, als 
gelijksoortige gemeenten zijn beschouwd de 
gemeenten, welke gerangschikt zijn in dezelfde 
klasse van de tabel, behoorende bij de wet tot 
regeiing van de personeele belasting, zooals die 
tabel van kracht was op 31 December 1930; 
dat uit dit onderzoek is gebleken, dat geen enke
le dezer gemeenten het maximum-getal leer
lingen, dat per klas wordt toegelaten, tot 24 
heeft verlaagd; dat echter in de gemeente 
H;eemstede over 1932 voor de school voor open
baar uitgebreid lager onderwijs het maximum 
aantal leerlingen was bepaald voor het eerste 
leerjaar op 30, voor het tweede leerjaar op 28, 
voor het derde leerjaar op 26 en voor het vierde 
1 eerj aar op 24 leerlingen, zoo dat aldaar een 
klasse-gemiddelde van 27 zou kunnen worden 
aangenomen, zijnde een lager maximum dan 30, 
hetwelk voor het openbaar uitgebreid lager 
onderwijs in de gemeente Utrecht geldt; dat 
de vs. goeding het meest overeenkomstig de 
str , , .. g van de wet pla.ats vindt, wanneer 
voor de school voor uitgebreid lager onderwijs 
van de appelleerende schoolvereeniging do ver
goeding wordt bepaald naar het gemiddelde 
bedrng van de kosten per leer ling van het open
baar uitgebreid lager onderwijs in de gemeente 
Heemstede over het jaar 1932; dat hun college 
is ge1:>leken, dat dit bedrag in die gemeente 
over 1932 f 30,67 was; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Utrecht bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat als voorwaarde voor vaststelling 
van de vei goeding volgens het vierde lid van 
itrtikel 101 der Lager-Onderwijswet 1920 de 
wet een raadsbesluit c.q. een eindbeslissing in 
ontkennenden zin eischt omtrent de vraag, of 
tot gelijke verbetering van de overeenkomstige 
scholen in de betrokken gemeente, in casu het 
stellen van een lager maximum getal leerlingen 
per klasse, te weten 24, zal worden overgegaan; 
dat zoodanige beslissing evenwel niet is geno
men en tot het nemen daarvan ook geen aan
leiding bestond; dat het bij den plaats gehad heb
benden gang van zaken logisch was, da,t de vast
stelling der vergoeding op de gewone wijze, 
dat is volgens het tweede lid van artikel 101 , 
geschiedde; dat zijns inziens bij het vernietigde 
raadsbesluit de vaststelling van de vergoeding 
op de juiste wijze heeft plaats gehad ; 

0 . dat art,ikel 101, lid 2, der Lager-Onder
wijswet 1920 bepaalt, dat de vergoeding, be
doeld in lid l van dit artikel, in gemeenten, 
die eene of meer overeenkomstige scholen in 
stand houden of eene gelijke verbetering der 
hestaande overeenkomstige scholen hebben in
gevoerd, per leerling bedraagt het gemiddelde 
bedrag per leerling van de kosten over hetzelfde 
dienstjaar der overeenkomstige openbare lagere 
scholen in de gemeente ; 

0. dat, indien aan de bijzondere school eene 
verbetering is ingevoerd, welke op de openbare 
niet is ingevoerd, de vergoeding niet volgens 
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-de bepaling van art.ikel 101, lid 2, der wet, 
maa r volgens lid 4 moet plaats vinden , waarbij 

.als overeenkomstige openbare lagere school in 
eene gel\jksoort.ige gemeente is te beschouwen 
-eene overeenkomstige school, waarop eene ge
lijke ver betering is ingevoerd ; 

da t echter de verwijzing in lid 3 van artikel 
101 naar artikel 75 meebrengt dat er van het 
schoolbestuu1· ter zake van de invoering van 
,de verbetering een aanvrage, althans een mede
deeling, aan den gemeenteraad moet uitgaan ; 

da t toch het 4de lid van artikel 75 de aldaar 
bedoelde beslissing van den gemeenteraad af
hankelijk stelt van een door het schoolbestuur 
geda ne aanvrage en analoge toepassing van dit 
beginsel in het geval van artikel 101, 3de en 
4de lid, der wet noodwendig eischt een van 
het choolbestuur uitgaande aanwijzing, welke 
tot de overweging van de in het 3de en 4de 
lid van artikel 75 bedoelde vraag aanleiding zal 
hebben te geven ; 

dat blijkens de overgelegde stukken het 
choolbestuur verzuimd heeft, aan het gemeen

tebestuur van de aangebrachte verbet ering 
k ennis te geven; 

dat dus de gemeenteraad niet verplicht was, 
zich uit te spreken·-over de vraag, of tot gelijke 
verbetering van de overeenkomstige openbare 
cholen der 11emeente moet worden overgegaan, 

terwijl ook ttet 4de lid van artikel 101 geen 
toepassing kon vinden ; 

dat daaraan niet afdoet, dat de gemeenteraad 
o nder andere uit Ons besluit van 13 Mei 1931, 
N°. 42, kon weten, dat het schoolbe tuur vóór 
1927 tot het aanbrengen van de bedoelde ver
beterin~ aan zijn school voor uitgebreid Jager 
onderw1js was overgegaan, zulks a lreeds hierom, 
wijl het schoolbestuur de laa.tste jaren met eene 
vergoeding, berekend overeenkom tig het twee
d e lid van artikel 101, genoegen heeft genomen; 

dat derhalve de gemeenteraad terecht de 
vergoeding op de in het 2de lid van artikel 101 
aangegeven wijze heeft berekend en Gedepu
teerde Staten ten onrechte het raadshes luit 
hebben vernietigd; 

Gezien de Lager -Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en ver taan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten, het besluit van den 
raad der gemeente Utrecht van 4 October 1934, 
No, 413/727 0, voor zoover dit bij het bestreden 
besluit van Gedeputeerde taten i vernietigd, 
te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en· 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

11 November 1935. ARREST van den Hoo
gen R aad. (Visscherijwet (1931) artt. 3, 4 
e n 17, 3e Jid b.) 

Bij a fwezigheid in de Vissche,·ijwet (1931) 
van een vast omlijnde beteekenis van het 
begr ip "visch", zal voor de beteekenis van 
dat begrip in een bepaald artikel of onder
deel daarvan de bedoeling van den wetge
ver bij het gebruik van het woord "visch" 
daar ter plaatse moeten worden nagegaan. 

Uit de geschiedenis van genoemde wet 
in verband met het bepaal de in vroegere 
Visscherijreglementen o. a. in art. 5 van 
het Algemeen Visscherijreglement voor de 

binnenwateren van 21 Aug. 1922 S. 503, 
blijkt du idelij k, dat de wetgever met een 
" hengel geaasd met visch" bedoelt den 
"snoekhengel". Uit het feit , dat - zooals 
de Rechtb. besliste - hf(lt van algemeene 
bekendheid is, dat de snoekhengel is een 
hengel geaasd met levende visch, vloe it 
voort, dat onder "visch" in de uitdrukking 
" hengel geaasd met visch", voorkomende 
in art. 4 1 id 1 de r wet, moet worden vel'
staan levende visch. 

Reg.'s betoog, dat ook met doode visch 
op snoek wordt gevischt, heeft geen betee
kenis, nu hij daaraan toevoegt "mits die 
doode visch in beweging wordt gehouden", 
omdat alsdan het vischtuig is een ,.sleep
hengel" eveneens in art. 4 lid 1 van den 
hengel afge cheiden en dáál' afzonderlijk 
genoemd. 

De door req. gev1·eesde moeilijkheden bij 
de contról e op de voor chr iften van de 
artt. 16 en 17 der wet mag nimmer aan
leiding zijn voor het aanvaarden van een 
met de wet strijdige uitlegging. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te H aarlem, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van geme lde Rechtbank van 20 
Juni 1935, waarbij in hooger beroep met ver
betering van gronden een op 18 Dec. 1934 
door den Kantonrechter te Zaandam gewezen 
vonnis is bevestigd, voorzoover daarbij L . v. 
c!. B., los werkruan te Worn1erveer, van het 
hem primai r tela tegelegde en bewezenver
klaarde is ontslagen van rechtsven·olging, en 
vernietigd voorzoover dit vonnis is gewezen 
ten aanzien van het subsid ia ir telastegelegde. 

Conclus ie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

P ost a.lia: 
De strijd loopt over de vraag wat verstaan 

moet worden onder " hengel geaasd met visch" 
in art. 4 der Visscherijwet, een bepaling, 
(waarvan het eerste I id is gewij zigd, en het 
tweede ingevoegd bij de wet van 9 Jul i 1931. 
S. 276, en wel of onder "visch" verstaan moet 
worden levende dan wel doode visch of wel 
beide. 

De woorden der wet brengen wein ig licht. 
Art. 3, dat de begripsbepaling moet bevatten , 
zegt dat deze wet onder "visch" mede begrijpt 
vischkuit, vischbrned, enz., waaruit zou kun
nen worden afgeleid, dat onder hengel geaasd 
met visch ook een hengel val t, welke voorzien 
is van een stukje vischkuit. Dit beantwoordt 
m. i. niet de vraag of "visch" bedoeld in art. 
4 levend moet zijn. 

Wel is een argument te putten voor de be
doeling van den wetgever uit art. 5 van het 
algemeen Visscherij reg lement voor de binnen
wateren, dat onder a toe taàt aan hengel aars 
bevoegd tot het visschen met den hengel ge
aasd met visch, bij zich te hebben ondermaat
sche levende blankvoorns en levende ruisch
voorns en deze als lokaas te bezigen, terwijl 
het in b spreekt van aasvischjes, levende 
blankvoorns en levende ru ischvoorns, waa,·uit 
ik meen te moeten begrijpen dat ook de aas
vischjes levend moeten zijn. Als argument 
voor de beteekenis van "visch" in art. 4 ge
bruiken ook Rechtbank en Hof de woorden 
van dit artikel sub a. 
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De wetgever houdt het begrip "visch" zooals 
hij het in art. 3 der wet ontwikkelde, niet 
altijd voldoende vast - immers in gemeld 
algemeen visscherij reglement wordt in art. 8 
onder l e verboden te visschen met den hengel 
geaasd met "visch", en in art. 9 lid 1 is o.m. 
verboden vischkuit of vischbroed a ls lokaas te 
bezigen. Het laatste is overbodig, want onder 
" visch" valt 1·eeds vischkuit of broed", en kan 
dus alleen beteekenis hebben, wanneer men 
leest alsof er staat, ,,het is bovendien ver
boden op andere wijze vischkuit of vischbroecl 
als aas te bezigen . 

Ook hieruit volgt m. i., dat onder " visch" 
in art. 4 der wet iets anders verstaan moet 
worden dan onder "visch" in art. 3. 

" Visch" in art. 3 der wet omvat naar mijn 
opvatting het gebru ik van het woord, zooals 
het in het spraakgebruik voorkomt, dus al 
naar de omstandigheden met de beteekenis 
van levende of cloode visch . Dit blijkt o. a . nog 
uit art. 23 lid 1 der wet. Bij voorkeur toch zal 
men levende visch (littera g) venten, en a ls 
regel doode visch in eethuizen of logementen 
voordienen (littera d). 

H et spraakgebruik is inderdaad, zooals de 
requi rant in zijn eersten en tweeden grond 
betoogt, dat bij het woord "visch" geen onder
scheid gemaakt wordt tusschen levende en 
cloode visch, doch dit zegt m . i. weinig, omdat 
uit de omstandigheden waaronder men in het 
dagelijksch leven het woord "visch" gebruikt 
gewoonlijk reeds kan afleiden of men levende 
dan wel doode visch bedoelt, b.v. ,, ik ga vis
schen vangen" naast "vanmiddag eet ik visch". 

Voor de uitlegging van de wet helpt dit 
sprnakgebruik dus niet. H et eerste en tweede 
argument van het middel bevatten trouwens 
een tegenspraak, want onder 1 zegt requirnnt, 
dat het begrip "v isch" in de Visscherijwet 
moet wo1·clen uitgelegd - ruimer dan in den 
zin van het gewone spraakgebruik, en onder 
2 wordt betoogd, dat de wetgeve r niet hee ft 
will en afwijken van het gewone sprnakgebrnik. 

:.\I. i. is aan het woord "visch" in art. 3 der 
wet inderdaad de algemeene beteekenis te 
hechten, welke het spraakgebruik eraan geeft, 
doch slui t dit geheel niet uit, dat de wet elders 
en de Kroon in hare besluiten het woord in 
andere beteekenis gebruikt, nu aan het woord 
zelf geen begrip bepaling gegeven wordt. Ver
wondering behoeft dit niet te wekken, want 
art. 3 stond reeds in de wet van 6 Oct. 1918, 
S . 311 , terwijl art. 4 in zijn tegenwoordige 
redactie dateert van do wetswijziging van 9 
Juli 1931, S. 276, en deze artikelen behoeven 
dus n iet door dezelfde begripsbepalingen be
heerscht te worden. Op de verschil lende reeds 
aaugegeven gronden, meen ik dan ook, dat dit 
niet het geval is, en art. 4 met den hengel 
geuasd met "v isch" uitsluitend l evende v isch 
op het oog heeft, en niet vischkuit, vischbro cl , 
doode visch, tot deeg gemalen visch of - als 
i.c. - stukjes visch. 

Volgens de geschiedenis (b.v. Mem. van 
Antwoord 1926/1927, n°. 26, 1, blz. 7 en vol
gende) had de wetswijziging ten doel de op
heffing van de vrijheid tot het visschen met 
den snoekhengel in de Rijkswateren, en heeft 
art. 4 lid 2 tot strekking te onderscheiden tus
schen snoekhengel en baarshengel (welke ge
aasd is met steurkrab of garnaal). 

De snoekvisscherij moest beperkt worden, en 
in dit licht moet beschouwd worden de vraag 
wat onder " hengel geaasd met visch" moet 
worden verstaan. Dan kan het woord in dat 
art. 4 ook niet anders worden opgevat clan a ls 
" levende visch", daar dit in overeenstemm ing 
is met het spraakgebru ik en de praktijk(Recht
bank en Kantonrechter spreken van algemeene 
bekendheid) bij het visschen op snoek. 

De derde grond van requirant, n.l. dat het 
van algemeene bekendheid is dat ook met 
doode visch, mits die in beweging wordt ge
houden, op snoek wordt gevischt, acht ik even
eens onjuist. Het is een stelling zonder meer, 
waarvan de a lgemeene bekendheid twijfelach
tig is a l acht ik het mogelijk, dat een zeer 
handig visscher door bepaalde handelingen 
aan een doorl vischje (niet een stukje visch) 
den schijn weet te geven van leven, om zoo 
een snoek te vangen. Van algemeene bekend
heid is wel , dat een snoek wordt gevangen met 
levend aas of zeer bijzondere kunstmiddelen . 

De vierde grond bevat een reden welke, 
indien het middel juist was we llicht tot sta
ving ervan wu kunnen dienen, doch niet a ls 
zelfstandig argument, wanneer, zooa ls ik doe, 
aangenom en moet worden dat art. 4 in het 
bijzonder het oog heeft op den snoekhengel. 

Ik wijs ten slotte nog op Uw arrest van 2 
Jan. 1933 (W. 12554, 3; . J. 1933, 282), dat 
voor de thans besproken vraag m. i. wel niet 
beslissend is, maar toch in de r ichting gaat 
welke ik meen dat jui t is, immers art. 4 der 
wet ook beperkt tot den snoekhengel. 

Van oordeel dat het middel niet tot cassatie 
kan leiden concludeer ik tot verwerp ing van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het vers! ag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld hij schriftuur en lui
dende: 

S., a lthans v. t. va11 de artt. 348, 350, 359, 
422, 425 Sv., art. 1€, eerste lid, j 0

• 7e lid, aan
hef en sub c, in verband met het bepaalde in 
de artt. 3 en 4 der Vi&scherijwet, 

door met verbetering van gronden te beves
tigen het vonnis ,·an den Kantonrechter te 
Zaandam, voorzoover daarin werd bes! isl dat 
onder "v isch" moet worden verstaan " levende 
visch" , zoodat een hengel , geaasd met stukjes 
visch wu vallen onder de uitzonderingsbepa
ling van art. 16, 7e lid, aanhef en sub c der 
Vi . cherijwet; len onrechte, 

le. daar uit de samenh a ng van de a rtt. 3 en 
4 sub 2 der Visscherijwet moet worden afge
leid , dat het begrip "v isch" in de Visscherij
wet niet enger, doch ruimer moet worden uit
gel egd dan in den zin van het gewone spraak
gebruik; 

2e . . daar het spraakgebruik bij het woord 
,.visch" geen onderscheid maakt tusschen le
vende en doode visch, en derhalve de wetge
ver , indien hij aan het woord "visch" een van 
het gewone spraakgebru ik afwij kende betee
kenis had willen toekennen, dit had moeten 
doen blijken door de uitdrukking: ,.hengel 
geaasd met levende visch"; 

3e. daar voor het visschen op snoek niet 
wordt geëisch t, dat de hengel met levende 
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vi.sch geaasd zij, omdat van algemeene bekend
heid is, dat ook met doode visch, mits die in 
beweging wordt gehouden, op snoek wordt 
gevischt; 

4e. daar de opvatting van Kantonrechte,· en 
Rechtbank tot gevolg heeft dat een hengelaar, 
die zijn hengel ge"asd heeft met levende visch , 
niet verplicht zou zijn de daarvoor geëischte 
akte op eerste vordering ter inzage te ver
strekken aan de met het opsporen van Vis
scherijwetovertredingen belaste ambtenaren, 
indien het aasvischje op het oogenblik waarop 
de akte wordt gevraagd gestorven blijkt te 
zijn; eene omstandigheid die geheel onafhan
kelijk is van den wil van den visscher, en 
bovendien in de meeste gevallen niet terstond 
blijkt. Eene richtige controle op de voorschr if
ten van art. 16 en 17 der Visscherijwet wordt 
bij deze opvatting niet wel mogelijk, hetgeen 
nimmer in de bedoeling van den wetgever kan 
hebben gelegen; 

0. dat overeenkomstig de telastelegging is 
bewezen verklaard, dat requirant in de ge
meente Jisp op 9 October 1934 des namiddags 
omstreeks 2. 05 ure een hengel, geaasd met 
visch (voorn) te water heeft gehad in het v isch
water, genaamd het Noord-Hollandsch Ka
uaal, van welk water, waarin binnenvisscherij 
werd uitgeoefend, een ander dan hij, requi rnnt, 
de rechthebbende op het vischrecht was, ter
wijl hij, requirant, niet was voorzien van de 
vereischte vischakte en ook niet van eene 
schr iftelijke vergunning van den rechthebbende 
op het vischrecht; 

0. dat, nadat was gebleken, dat de in de 
telastelegging bedoelde hengel was geaasd met 
een stukje van een voorn, de rechter - ken
nelijk het woord "visch" in de telastelegging 
opvattend a ls aanduidende de "stof" visch -
den requirant heeft ontslagen van rechtsver
volging op grond, dat het bewezen verk laarde 
niet oplevert een strafbaar feit, in het bijzon
der niet oplevert, nu requ irant met één hengel 
v1schte, de strafbare overtredingen Ya n de 
voorschriften van art. 16 lid 1 en van art. 17 
1 iel 1 der Visscherijwet, S . 1!!31, 11°. 410, van 
het eerste niet uit hoofde van art. 16 lid 7 
onder c, van het tweede niet uit hoofde van 
art. 17 lid 3 onder b; 

dat daarbij is overwogen : dat wel is waar 
krachtens art. 4 1 id 1 der Visscherijwet onder 
hengel niet is begrepen "een hengel geaasd 
met visch", maar dat hiermede is bedoeld een 
hengel geaasd met levende visch; dat toch 
blijkens de gesch iedenis der wet "de hengel 
geaasd met visch" werd uitgesloten van het 
begrip " hengel" ter bescherming van den 
snoek en dan ook onder "hengel geaasd met 
visch" moet worden verstaan de zoogenaamde 
"snoekhengel"; hoedanige hengel naar van 
a lgemeene bekendheid is, behoort te zijn ge
aasd met levende visch; dat mitsdien een 
hengel geaasd met stukjes visch niet is te be
schouwen als een snoekhengel en de wetgever 
niet kon hebben bedoeld een aldus geaasde 
als "hengel geaasd met visch" buiten het be
grip "hengel" te brengen ; dat in overeen
stemming daarmede het Algemeen Visscherij
reglement voor de binnenwateren bij al't. 3 
onder 5 aan hengelaars bevoegd tot het vis
schen met den hengel gaascl met visch, toestaat 
levende blank- en ruischvoorn beneden de maat 

in beperkte mate bij zich te hebben, te ,·e1Toe
ren, in opslag te hebben en als lokaas te 
bezigen ; 

0. alsnu omtrent het middel: 
dat het begrip "visch" in de Visscherijwet 

S. 1931 n°. 410, - in welker art. 3 slechts 
wordt gezegd, wat daaronder mede is begrepen 
- geen vastomlijnde beteekenis heeft en in de 
versch illende artikelen nu eens wordt gebru ikt 
voor levende, dan weer voor doode visch en 
somtijds ook voor stukken visch; 

dat derhalve ter vaststelling van de betee
kenis van het begrip "visch" in een bepaald 
artikel of onderdeel van een artikel der wet 
telkens moet worden nagegaan wat de bedoe
ling van de wet is met het gebruik van het 
tvoord "visch" daar ter plaatse; 

dat uit de geschiedenis der wet van 9 Juli 
1931, S. 276, blijkt, dat men het v isschen met 
een gewoncn hengel in het a lgemeen wilde 
vrijlaten, tenzij het gold met dien h engel snoek 
te vangen, daar men den snoekstand wilde be
schermen, hetgeen eenerzijds overeenkwam met 
de _w.enschen van de beroepsvisschers, ander
zijds van zijde der hengelaarsvereenigingen a ls 
wenschelijk wer<l erkend; 

dat men te dien einde in art. 4 lid 1 van de 
Visscherijwet, S. 1931 n° . 410, van het begrip 
" hengel" onder andere heeft afgescheiden de 
" hengel geaasd met visch" , welk begrip t.e 
voren niet in de Visscherijwet, doch wèl in 
vroegere Visscherijreglementen voorkwam, on
der andere in art. 5 van het Algemeen Vis
scherijreglement voor de binnenwateren van 
21 Augustus 1922, S. 503, waar werd gezegd, 
dat in het belang van de bescherming Yan den 
snoek het visschen met den " hengel geaasd 
met v isch" gedurende zeker t ijdvak Yan het 
jaar kon worden verboden; 

dat mitsdien duidelijk blijkt, zooals de Recht
bank terecht aannam, dat de wetgever met een 
,,hengel geaasd met visch" bedoelt den wo
gen~amden "snoekhengel"; 

dat verder uit het feit, dat, naar de R echt
bank heeft beslist, het van a lgemeene bekend
heid is, dat de snoekhengel is een hengel, ge
aasd met levende visch , voortvloeit, dat onder 
"visch" in de uitdrukking " hengel geaasd met 
visch", voorkomende in art. 4 lid 1 van de 
wet, moet worden verstaan levende visch, het
geen ook strookt met den inhoud van bepalin
gen Ïn bestaande vissche rijreglementen, waarin 
de wet is uitgewerkt, gelijk de Rechtbank met 
een voorbeeld aantoont; 

dat req ui rant weliswaar nog beweert. dat 
ook met doode vi sch op snoek wordt gev ischt, 
maar dat deze bewering - afgezien van de 
vraag, of zij tegenover de zooevengemelde be
sli ssing der Rechtbank in cassatie toegelaten 
is - op zich zelve beteekenis mist, nu hij 
daaraan toevoegt "mits die doode visch in be
weging wordt gehouden", omdat alsdan het 
vischtu ig, waarmede gevischt wordt, is een 
"sleephengel", eveneens in art. 4 lid 1 van den 
hengel afgescheiden en clààr afwncled ijk ge
noemd; 

dat · het middel a lwo uiet opgaat. \\'Ol'· 

<lende ten aanzien van het onder 4 iu de toe
lichting op het middel betoogde nog opge
merkt, dat de door requirant gevreesde moei
lijkheid bij de controle op de voorschriften van 
de artt. 16 en 17 de.r wet - gesteld al , dat die 
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moeilijkheid bestaat - nimmer aanleiding 
mag zijn eene met de wet strijdige uitlegging 
te aanvaarden ; 

Verwerpt het bemep. (N. J.) 

13 N ove,nber 1933. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Grondwet art. 7; Sv. artt. 94, 
111 en 354.) 

Art. 7 der Grondwet verzet zich noch 
rechtstreeks noch zijdelings tegen een in
beslagneming a ls i. c. gevorderd, a l zou 
die inbeslagneming ook geschieden ter 
voorbereiding eener later door den rechter 
te bevelen vern ietiging of onbruikbaarma
king der in beslag te nemen drukpersen, 
zetmach ines, enz. en al zou het verwijderd 
doel van den I aatstbedoel den maatregel 
ook zijn , den daders van de gepleegde fei
ten althans tijdelijk de gelegenheid te ont
nemen, of hen daarin te belemmeren , om 
in den vervolge soortgelijke feiten als de 
gepleegde te begaan. 

De ten deze onju iste overweging der 
Rechtb . vormt echter niet den eenigen 
grond voor hare afwijzende beslissing. 
Deze rust mede op gronden, welke haar 
zelfstandig kunnen dragen. 

Bij de beoordeel ing der vraag, of het 
algemeen belang de vernietiging of on
bruikbaarmaking der persen enz. zou 
eischen en of de gevraagde inbeslagnemillg 
in verband hiermede moest worden toege
staan, mocht de Rechtb . rekening houden 
met den geest der Grondwet en tradities, 
die op het stuk van drukpersvrijheid bij 
het N ederlandsche volk levend zijn. Of i.c. 
aan die tradities in dezen tijd een te over
weg·ende beteekenis is toegekend staat niet 
ter beoordeeling van den cassatierechter. 

De omstandigheid, dat de vordering tot 
inbeslagneming van den 0 . v. J. op de wet 
is gegrond, verplicht den R. -C. niet tot 
inbeslagneming over te gaan. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te Amsterdam, requirant van cassatie 
tegen een beschikking dier R echtbank van 28 
Oct. 1933, houdende afwijzing van het hooger 
beroep, door hem ingesteld tegen de beschik
king van den R .-C. voor strafzaken te Amster
dam van 26 Oct. 1933, waarbij de vordering, 
door den requirant gedaan in het gerechtelijk 
vooronderwek in de zaken tegen J. Schw. en 
onbekende personen als drukkers en uitgevers 
en redacteuren van het dagblad ,,De Tribune" 
en als schrijvers van artikel en in dat dagblad, 
is afgewezen, voor wover betreft de gevorderde 
inbeslagneming der in de vordering aange
duide drukpersen, zetmachines e n andel'e v oor
werpen of werktuigen, en voor het overige is 
toegewezen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Gezien de beschikking van de Rechtbank te 
Amsterdam van 28 October 1933, waarbij is 
afgewezen het hooger beroep van den 0. v. J. 
aldaar van eene beschikking van den R.-C. 
belast met de behandeling van st1·afzaken in 
genoemd Arrondissement, houdende afwijzing 

der vordering -van dezen tot inbeslagneming 
der daarin aangeduide drukpersen, zetmachi
nes en andere voorwerpen of werktuigen en 
toewijzing dier vordering voor het overige; 

Gelet op het door gemelden 0. v. J. tijdig 
ingesteld cassatieberoep van de beschikking 
der gezegde R echtbank, voorzoover daarin het 
gevoelen van dien R.-C. gedeeld wordt met 
betrekking tot de afwijzing der vordering; 

Mede gelet op de tegen eerstgenoemde be
schikking bij schriftuur van 31 Oct. 1933 aan
gevoerde cassatiemiddelen; 

0. dat de eerste grief niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. immers, dat de Rechtbank uitdrukkelijk 
vaststelt, dat het geven van het gevraagde be
vel niet in rechtstreekschen strijd zijn wu met 
art. 7 der Grondwet en zij, aldus beslissende, 
moeielijk dit artikel kan hebben geschonden 
of verkeerd toegepast; 

0. dat ook het tweede middel faalt ; 
0. toch dat voor een oordeel over de vraag, 

wat onderwerpelijk het algemeen belang vor
dert, de Rechtbank zeer zeker reke,:iin6 mocht 
houden met de algemeene opvattingen, als
mede met de hier levende traditie op het stuk 
der vrijhe id van drukpers; 

0. dat eindelijk ook de derde klacht moet 
worden afgewezen omdat, waar in het bijwn
der het hier toepasselijk art. 111 Sv. aan den 
0. v. J . de bevoegdheid verleent tot den R.-C. 
eene vordering te richten als de onderwerpe
lijke, dit .vanzelf het recht van laatstgenoemde 
in zich sluit haar in te willigen of geheel of 
tendeele af te wijzen, al naar gelang dit hem 
geraden voorkomt; 

0. dat overigens geen gronden aanwez ig zijn 
bevonden, waarom de gegeven beschikking 
ambtshalve behoort te worden vernietigd, daar
bij in aanmerking nemende, dat de Rechtbank 
feitelijk en dus in cassatie onaantastbaar heeft 
vastgesteld, dat der Rechtbank geen reeks 
andere gelijksoortige strafbare feiten, met · be
hulp van bedoelde werktuigen gepleegd is 
medegedeeld;" 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
I. S . of v. t . van art. 7 der Grondwet, door

dien de Rechtbank overweegt, dat door een 
inbeslagneming en door een eventueel later 
bevel tot vernietiging of onbruikbaarmaking 
van de hierbedoelde werktuigen of voorwerpen, 
anders dan met de repressieve middelen, welke 
de Grondwet stelt, ( derhalve met preventieve 
middelen), wu worden opgetreden tegen straf
bare feiten, gepleegd door middel van de 
drukpers, terwijl toch in de onderhavige zaken, 
waarin de inbeslagne ming we:rd gevorderd, de 
misdrijven reeds vóór het indienen van de hier
bedoelde vordering van hem, Officier, waren 
begaan; 

II. S. of v. t . van art. 354 Sv. of overschrij
ding van rechtsmacht, doordien de Rechtbank 
zich bij het motiveeren van hare beantwoor
ding in ontkennenden zin van de vraag, of de 
vernietiging of de onbruikbaarmaking van de 
hierbedoelde werktuigen of voorwerpen, ge
diend hebbende tot het begaan der onder
havige strafbare feiten, wu kunnen worden 
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bevolen, zich niet heeft bepaald binnen de ' 
grenzen van de eischen van het a lgemeen be
lang, c.a. door in dezen tijd te overwegen de 
beteekenis toe te kennen aan de tradities, die 
op het stuk van drukpersvrijheid bij het N e
derlandsche volk levend zou zijn; 

III. S. of v. t. of buiten toepassing laten 
van de artt. 94, 103, 104,111, 134 en art. 354 Sv. 
en de artt. 33, 361, 266 en 267 Sr., of ovcr
sch~ijding va n rechtsmacht, doordien de R echt
bank de beschikking van àen R.-C. heeft be
vestigd en het beroep heeft afgewezen, niet
tegenstaande de vorder ing van hem, Officier, 
tot inbeslagneming der hierbedoclde werktui
gen of voorwerpen op de wet - immers op de 
hier aangehaalde artikelen ·- was gegrond, 
zoodat de R. -C. die vordering niet had mogen 
afwijzen, doch tot de inbeslagneming had moe
ten overgaan ; 

0. dat het eerste middel terecht opkomt 
tegen de overweging in de bestreden beschik
king, dat, - al zou door een bevel, a ls door 
den 0. v. J .. gevorderd, niet in rechtstreek
schen strijd met a rt. 7 der Grondwet worden 
gehandeld , - langs dezen weg toch feitelijk 
anders dan met de repressieve middelen, welke 
de Grondwet veronderstelt, tegen strafbare fei
ten door middel van de drukpers gepleegd wu 
worden opgetreden, hetgeen dan naar het oor
deel der Rechtbank met den geest der Grond
wet wu strijden; 

dat immers uit art. 7 der Grondwet, - het
welk aan het voorschrift, dat niemand vooraf
gaand verlof noodig heeft om door de druk
pers gedachten of gevoelens te openbaren, de 
uitdrukkelijke toevoeging verbindt, dat ieder 
voor de wet verantwoordelijk blijft, - ten dui 
delijkste blijkt, dat ook tegen misdrijven door 
middel van de drukpers gepleegd met de ge
wone middelen kan worden opgetreden; 

dat tot die middelen mede behooren de inbe
slagneming van a lle door de wet daarvoor 
vatbaar verklaarde voorwerpen en de vernie
tiging of onbruikbaarmaking in het algemeen 
belang van werktuigen of andere voorwerpen 
gediend hebbende tot het begaan van een 
strafbaar feit, en art. 7 der Grondwet zich der
halve rechtstreeks noch zijdelings verzet tegen 
eene inbeslagneming, als ten deze gevorderd, 
al wu die inbeslagneming ook geschieden ter 
voorbereiding eener later door den rechter te 
bevelen vernietiging of onbruikbaarmaking 
der in beslag te nemen drukpersen, zetmachi
nes en andere voorwerpen of werktuigen, en 
al zou het verwijderd doel van den laatstbe
doelden maatregel ook zijn, den daders van 
de gepleegde feiten a lthans tijdelijk de gele
genl).eid te ontnemen, of hen daarin te belem
meren, om in den vervolge soortgel ijke feiten 
als de gepleegde te begaan; 

0. dat desniettemin het middel niet tot cas
satie kan leiden, daar de voorzegde overwe
ging wel tot de bestreden besli ssing heeft me
degewerkt, doch zij daarvan niet den eeni gen 
grond uitmaakt, nu de Rechtbank daa rnevens 
op gronden, welke zelfstandig de beslissing 
kunnen dragen, overweegt, dat rekening moet 
worden gehouaen met den ernst van het ge
pleegde strafbaar feit, met de mate, waarin 
het te vernietigen voorwerp reeds tot het ple
gen van soortgelijke feiten heeft gediend, en 
met de rechtsgoederen, die door de vernieti-

ging noodzakelijkerwijze in meer of mindere 
mate wuden worden gekrenkt, - aan welke 
omstandigheden vervolgens eenige overwegin
gen worden gewijd, welke de Rechtbank ten 
slotte leiden tot een ontkennende beantwoor
ding der vraag, of de belangen der openbare 
orde, ter beveiliging waarvan de gevraagde 
inbeslagneming wu strekken , wel tegen de , 
aan dien stap verbonden, bezwaren opwegen ; 

0 . dat ook het tweede middel niet kan op
gaan, daar de R echtbank bij de beoordeel ing 
der vraag, of het a lgemeen belang de vernie
tiging of onbruikbaarmaking der meerbedoelde 
voorwerpen wu e ischen en of de gevraagde 
inbeslagneming in verband hiermede moest 
worden toegestaan, rekening mocht houden met 
den geest der Grondwet en tradities, die op 
het stuk van drukpersvrijheid bij het Neder
landsche volk levend zijn, en het niet ter be
oordeeling van den rechter in cassatie staat, of 
de Rechtbank aan die tradities in dezen t ijd 
een te overwegende beteekenis heeft toege
kend; 

0 . dat het derde middel er ten onrechte rnn 
uitgaat, dat de omstandighe id, dat de v<1 rcle-
ring tot inbeslagneming van den 0. v. J. op 
de wet is gegrond, den R echter-Commissaris 
tot die inbeslagneming wu verplichten, ver
mits de artt. 94 en 111 Sv. dien rechter wel 
bevoegd verklaren tijdens het gerechteiiji< 
vooronderzoek alle daarvoor vatbare voorwer
pen in beslag te nemen, doch de verplichting 
daartoe hem noch bij die artikelen noch bij 
eenig ander wetsvoorschrift is opgelegd; 

dat derhalve ook dit middel niet tot cassat ie 
kan lei den; 

Wijst het beroep af. (N. J. ) 

14 November 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 38.) 

Een gemeentelijke afvloeiingsregeling 
voor onderwijzers, ingevolge welke, in over
eenstemming met ai·t. 96 2e lid a---4. Alg . 
Rijksambtenarenreglement, na hen, di e 
zulks wenschen, en de gehuwde onde1wij 
zeressen, niet-kostwinsters van een gezin, 
het eerst voor ontslag in aanmerking ko
men zij, die 35 of meer voor pensioen gel
dige dienstjaren hebben, waarbij ongehuw
den, die geen kostwinner van een gezin 
zijn, vóór de overigen en in beide groepen 
ouderen in leeftijd vóór de jongeren gaan, 
is niet in strijd met de bepalingen der 
L.-O.wet 1920 en evenmin met de billijk
heid. 

Wij WILHELMINA enz., enz ., enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mevrouw A. Plas, geboren De Jonge, te Edam, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland van 26 ,Juni 19J5, n°. 235, 
waarbij met handhaving van het besluit van 
den raad der gemeente Edam van 10 December 
1934, n°. 3, waarbij aan haar ten gevolge van 
de opheffing van de betrekking van boventallio
onderwijzer eervol ontslag is verleend als onder': 
wijzeres aan de openbare lagere school aan de 
Voorhaven aldaar, van welk ontslag burge
meester en wethouders van Edam bij besluit 
van 11 December 1934 den dag van ingang 
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bepaalden OP. 1 Januari 1935, het daartegen 
door haar bij Gedeputeerde Staten ingestelde 
beroep ongegrond is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 30 
October 1935, n°. 456; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ·wetenschappen van 
!) November 1935, n°. 1122/i, afd. L. 0.; 

0. : dat de raa.d der gemeente Edam in zijne 
vergadering van 10 December 1934, onder 
n°. 3, heeft besloten aan Mevrouw A. Plas-de 
Jonge geboren te Joure 12 September 1877, 
wegens opheffing van de betrekking van boven
tallig onderwijzer, eervol ontslag te verleenen 
als onderwijzeres aan de open bare lagere school 
Voorhaven; 

dat de raad daarbij gelet beeft op zijn be
slui t van gelijken datum. waarbij de afvloei
ing van boventallige onderwijzers bij het open
baar lager onderwijs en uitgebreid lager onder
wijs in zijne gemeente in hoofdzaak overeen
komstig artikel 96 van het Rijksambtenaren
reglement is geregeld en voorts heeft overwogen, 
dat met ingang van 1 ,Januari 1935 aan de 
openbare lagere school Voorhaven wederom 
een bove. ntallig onderwijzer werkzaam zal zijn; 

dat, nadat Mevrouw A. Plas-De Jonge van 
dit besluit bij Gedeputeerde Staten van Noord
Holland in beroep was gekomen, dit college bij 
besluit van 26 Juni 1935, n°. 235, met hand
having van het bestreden raadsbesluit, het 
daartegen ingestelde beroep ongegrond heeft 
verklaard, uit overweging, dat de raad van 
Edam, alvorens de betrekking van de appel
lante op te heffen, eene regeling heeft vastge
steld omtrent de a,fvloeiing van onderwijzend 
personeel, welke regeling in hoofdzaak in over
eenstemming is met artikel 96 van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement (Ons besluit 
van 12 Juni 1931, Staatsblad n°. 248); dat, 
daar aan de onderhavige school geen leerkrach
ten waren verbonden, die ontslag wenschten, 
terwijl daara.an evenmin gehuwde onderwijze
ressen niet-kostwinster van een gezin werkzaam 
waren, de appellante van de aan die school 
verbonden leerkrachten degene was, die het 
eerst voor ontslag in aanmerking kwam, om
dat zlj de eenige leerkracht was, die 35 of meer 
voor pensioen geldige dienstjaren had; dat 
ook afgescheiden hiervan, aan de appellante 
terecht ontslag is verleend, omdat uit de inge
wonnen ambtsberichten valt af te leiden, dat 
de appellante, haar leeftijd en gezondheids
toestand in aanmerking nemende, minder goed 
dan de jongere leerkrachten haar taak kan 
vervullen, mede in verband met de omstandig
heid, dat in rle lagere klassen der school, waar
aan zij onderwijs gaf, het getal leerlingen is toe
genomen: 

dat va,n deze beslissing Mevrouw A. Plas-De 
JongEI bij Ons in beroep is gekomen, aanvoeren
de, dat zij aan de genoemde openbare lagere 
school was de leerkracht met de meeste dienst
jaren in het algemeen in de gemeente en aan 
de school ; dat, al schrijft de Lager-Onderwijs
wet l 920 geen bepaalde afvloeiingsregelen voor, 
de beslissingen der Kroon toch duidelijk wijzen 
naar de opvatting, dat de leerkracht, die het 
laatst aan de school werd aangesteld, het 
eerst bij afvloeiing behoort te worden ontslagen ; 
dat zij eind October 1934 een schrijven van 

burgemeester en wethouders ontving, waarin 
haar werd meegedeeld, dat zij in Januari 1935, 
zou worden ontslagen, omdat zij naar het oor
deel van burgemeester en wethouders, in over
eenstemming met dat van de Rijks-Inspectie,. 
het eerst voor afvloeiing in aanmerking be
hoorde te komen ; dat regelen voor afvloeiing 
toen nog niet waren vastgesteld ; dat daarna 
echter in den raad der gemeente eene regeling 
voor de afvloeiing werd vastgesteld ; dat men 
nu in eens de regeling nam, die geldt voor Rijks
ambtenaren bij afvloeiing, neergelegd, in het 
Rijksambtenarenreglement; dat echter deze· 
regelen, zooals zij in genoemd reglement staan ,_ 
niet gelden voor de onderwijzers, wat begrij
pelijk is, daar onderwijzers eene geheel andere· 
wachtgeldregeling hebben en men voor hen, 
geen vervroegde pensionneering kent, zooal!r
bij enkele groepen Rijksambtenaren; dat een 
onderwijzer bij ontsla~ wachtgelder wordt en 
dan beschikbaar moet ziJn voor alle betrekkingen. 
in het geheele land; dat men deze positie in het 
algemeen niet kent bij de Rijksambtenaren ; 
dat bovendien deze regeling in den gemeente
raad van Edam werd vastgesteld zonder eenig 
voorafgaand overleg, noch met de betrokkene, 
noch met de organisaties voor onderwijzers 
in de gemeente Edam ; dat volgens deze rege
ling, vastgesteld eenige minuten voor haar· 
ontslag, juist zij de eerst aangewezene zou zijn en 
de raad zich dus kon aansluiten bij het reeds. 
door burgemeester en wethouders genomen 
voorstel ; dat zij de gemeente 37 jaar trouw 
heeft gediend, in Edam bekend is, en daar een 
zeer ~root deel van haar leven heeft gewoond , 
dat zij zich nu op 57-jarigen leeftijd beschikbaar· 
moet stellen voor elke mogelijke betrekking 
in geheel Nederland; dat op haar werk in de· 
school nooit eenige aanmerking gemaakt is ; 
dat zij in alle klassen heeft Jes gegeven en altijd 
tot volle tevredenheid der autoriteiten ; dat 
zij ziekteverlof in haar langen diensttijd maar· 
zeer sporadisch heeft gehad en dan meestal 
voor zeer korte termijnen ; dat zij het dan ook 
als eene onbillijkheid voelt nu aan kant gezet 
te worden en afgeschoven naar andere ge
meenten ; dat zij het den moreelen plicht acht 
van de gemeente Edam, waar zij hare beste 
jaren sleet, haar ook in de gemeente te houden ,
nu er eene leerkracht moet afvloeien en aan 
deze school andere leerkrachten zijn, die allen 
jonger in dienstjaren en jonger in leeftijd zijn;· 
dat zij officieel is erkend als kostwinster ; dat 
toch haar man als wachtgelder van vóór 1920· 
telkens vergeefs getracht heeft in of buiten 
het onderwijs eene betrekking te verkrijgen ; 
dat hij nu noch wachtgeld noch pensioen heeft ; 
dat hij thans niet meer mag solliciteeren en 
de kans op eenige verdienste voor hem op
zijn leeftijd uitgesloten is ; dat het wachtgel
der-zijn, afgescheiden van de spoedige ver
mindering van salaris tot 65%, voor niemand 
aangenaam is, maar dat jonge menschen dat 
in elk geval beter kunnen dragen dan ouderen 
en meerdere kansen hebben op herplaatsing; 
dat het systeem : den oudste het eerst te ont
slaan, ook voor het Rijk het meest nadeelig zal:. 
zijn ; dat geen enkele gemeente haar op haar 
leeftijd meer vast zal aanstellen, zoodat ook 
haar pensioen nooit het maximum-bedrag kan 
worden, waarop zij gerekend heeft en met. 
haar gezondheid mocht rekenen ; 
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0. : dat, nu de wet geen regelen geeft omtrent 
de vraag, welke leerkracht het eerst voor ont
slag in aanmerking behoort te komen, indien 
in verband met de daling van het aantal leer
lingen eener school het aantal onderwijzers 
aan die school kan worden verminderd, de ge
meentebesturen uiteraa rd de bevoegdheid be
zitten deze ontslagen in hunne gemeente vol
gens eene bepaalde regeling te doen geschieden, 
mits zij daarbij niet in strijd komen met eenige 
bepaling der Lager-Onderwijswet 1920 of met 
de billijkheid ; 

dat de onderhavige, door de gemeente Edam 
aanvaarde regeling, hierin bestaande, dat bij 
afvloeiing van onderwijzers bij het openbaar 
lager onderwijs in de gemeente eene volgorde 
zal worden in acht genomen overeenkomende 
met die, neergelegd in artikel 96, 2• lid, onder 
a tot en met d van het Algemeene Rijksambte
na renreglement, zoodat, na hen, die zulks 
wenschen, en de gehuwde onderwijzeressen 
niet-kostwinsters van een gezin, het eerst voor 
ontslag in aanmerking komen zij, die 35 of 
meer voor pensioen gelclige dienstjaren hebben, 
waarbij ongehuwden, die geen kostwinner van 
een gezin zijn, vóór de ovori~en en in beide 
groepen ouderen in leeftijd voór de jongeren 
gaan, geenszins in strijd is met de bepalingen 
der Lager-Onderwijswet 1920 en evenmin met 
de billijkheid ; 

dat op grond van deze regeling de appellante 
terecht voor ontslag in aanmerking is gebracht ; 

dat niet gebleken is, dat het belang van het 
onderwijs aan de betrokken school a fwijking 
van de door den raad aanvaarde r e"elino- vor-
dert; '° " 

d11,t onder deze omstandigheden Gedeputeerde 
Staten terecht het raadsbesluit hebben ge
handhaafd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten eu 

Wetenschappen is belast enz . 
(A.B.) 

15 November 1935. KO KLIJK BESLU IT. 
(Woningwet Art. 36.) 

Ten onrechte hebben appell anten bij 
hunne berekening van de diepte der bouw
perceelen ook in aanmerking genomen een 
strook, welke aan het Rijk moet worden 
afgestaan voor de aan leg van een pa ra l lel. 
weg. - Bij de berekening van de opper
vl akte der perceelen moet worden ui tge
gaan van de diepte, zooals deze in de be· 
bouwingsvoorschriften is voorgeschreven; 
h et feit, dat de ter reinen van appe llanten 
€en grootere diepte hebben, moet daarbij 
buiten beschouwing worden gelaten. 

Bij de bes! issing over de in acht te 
nemen tusschenruimte tusschen de wonin
gen moet uits lui tend worden uitgegaan van 
het karakter en aspect van den weg; de 
aanwezigheid van een onbruikbare strook 
grond, op een a fstand van 60 m . uit de 
grens van den weg gelegen behoort daarbij 
geen rol te spelen. 

H et landel ijk karakter van een weg 
volgt reeds uit de aanwezigheid van uit 
bosch en heide bestaande, aan een nabu-

rige gemeente behoorende teneinen, welke 
oostemd zijn duurzaam onbebouwd te blij . 
ven. 

Wij WILHELMINA, enz., enz., enz.: 
&schikkende op het beroep, ingesteld door 

C. W. den Breejen van den Bout, Weduwe van 
A. G. J. Wilod. Versprille c. s., te Nijmegen, 
tegen goedkeuring van een uitbreidingsplan 
c. a. voor Heumen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. gehoord, advies van 30 
October 1935, N°. 352; 

Op de voord racht van Onzen Minister va n 
Sociale Zaken van 11 November 1935, No. 10117 
M/P. B. R., afdeeling Volksgezondheid; 

0. : dat Gedeputeerde Staten van Gelder
la nd bij hun besluit van 27 Febrnari 1935, 
N°. 51, het do~r den raad der gemeente Heumen 
bJJ ZIJne beslrnten van 28 Juni 1934, nummers 
109 en 110, vastgestelde plan van uitbreiding 
voor rue gemeente met de daarbij behoor ende 
bebouwingsvoorschriften hebben goedgekeurd 
met ongegrondverklaring van de door A. G. J'. 
Wilod Versprille c. s . daartegen ingediende be
zwaren; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen, dat het hoofd bezwaar van deze re. 
questranten _gericht is tegen de bebouwings
klasse, waarrn hunne langs den Rijksweg Nij
megen-Vei:ilo gelegen gronden zijn ingedeeld, 
en wel spemaal tegen den in acht te nemen af
stand van den zijgevel tot de erfscheiding van 
het bouwperceel; dat de requestranten hebben 
betoogd, dat de extra zware bebouwinl7svonr
schriften , naast den in acht te neme; voor
g:~velrooilij na~stand, hunne gronden zeer moei
liJk te explo1teeren zullen maken, aangezien 
voor den bouw van een huis ongeveer 2000 m' 
benoodigd zal zijn ; dat de requestranten er 
bovendien op hebben gewezen, dat de aan 
hunne gronden aansluitende, eveneens aan 
den Rijksweg gelegen terreinen een veel minder 
bebouwingstype vertoonen ; dat zij ten slotte 
hebben verzocht, hetzij indeeling in eene lagere 
bebouwingsklasse, waarin blokken van 3 wo
ninge~ mogen worden gebouwd, hetzij ver
zachtmg van den voorgeschreven zijgevelaf. 
stand; dat evenwel de door de requestranten 
g~geven :v~orstelling door Gedeputeerde Staten 
met als Jmst kan worden aanvaard, aangezien 
hun college na technische voorlichting is ge
bleken, dat voor den bouw van eene woning o:e 
de gronden van de requestranten gemiddeld 
1000 m' grond .benoodigd is, welk oppervlak 
voor eene landebJke gemeente als Heumen niet 
overdreven 1s te noemen ; dat bovendien de 
cliepte van het grondbezit van de requestranten 
van dien. aard !s, dat het later door aanleg van 
straten mtens1ef kan worden geëxploiteerd ; 
dat, al moge op de aangrenzende terreinen eene 
bebouwing zijn verrezen, die in dat gedeelte 
der gemeent~. niet thuis hCJort, dit nog geen 
reden mag ZIJn eene clergelIJke bouwwijze ook 
voor de gronden van de requestranten toe te 
laten ; dat bovendien het toelaten van blokken 
van 3 woningen zou beteekenen het introdu
ceeren van eene bouwwijze, welke in deze ge
meente practisch niet voorkomt; 

dat van dit besluit C. W. den Breejen van den 
Bout, Weduwe van A. G. J. Wilod Versprille 
en acht anderen bij Ons in beroep zijn gekomen, 
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aanvoerende, dat zij zich met de daarin vQor
komende weerlegging van hunne bezwaren niet 
kunnen vereenigen ; dat zij in hun bezwaar
schrift aan den raad hebben berekend, dat, 
moet de door de verordening voorgeschreven 
afstand van den zijgevel tot de erfscheiding 
worden in acht genomen, voor een enkel huis 
een terrein van 1300 à 2000 m2 noodig zou zijn 
naar gelang van de diepte van hunne perceelen, 
die afwisselt tusschen 65 en 100 m ; dat bij 
eene dergelijke groote oppervlakte de perceelen 
practisch onverkoopbaar zouden zijn ; dat toch, 
wat betreft de enkele woningen, de voorge
schreven minimum-gevelbreedte 8 meter be
draagt en de afstand van den zijgevel tot de 
erfscheiding 6 meter zou moeten bedragen, 
zoodat de minimum-breedte van deze perceelen 
20 meter zoude bedragen ; dat de diepte van 
hunne perceelen wisselt tusschen de 65 en 100 
meter, zoodat de minimum-oppervlakte van 
eene enkele woning 1300 m2 zou moeten be
dragen ; dat, wat betreft de dubbele woningen, 
de minimum,gevelbreedte van de 2 woningen 
14 meter bedraagt en de afstand van den zij
gevel tot de erfscheiding 8 meter, zooclat hier 
de minimumbreedte 15 meter bedraagt en de 
minimum-oppervlakte 65 x 15= 975 m2, waarbij 
wel in aanmerking moet worden genomen, dat 
de diepte in het algemeen aanmerkelijk meer 
dan 65 m bedraagt en dus ook de oppervlakte 
de 1000 m2 in het algemeen verre zal overschrij
den ; dat de overweging van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland, als zou voor den bouw 
van woningen op hun grond gemiddeld 1000 m 2 

grond benoocligd zijn, dus geenszins juist is; 
dat toch de gemiddelde oppervlakte van de 
perceelen 1500 m 2 zal moeten bedragen ; dat 
ook de oppervlakte van een perceel bouwgrond 
van 1000 m2, de kleinste oppervlakte, die in de 
practijk mogelijk zal zijn, te groot is om hunne 
terreinen met redelijke kans van slagen te 
verkoopen; dat toch deze oppervlakte nog 
aanmerkelijk grooter is dan de groote der per
ceelen, zooals zij tot dusver langs den Rijksweg 
in het Zuidelijk gedeelte van de gemeente 
Nijmegen en in de gemeente Heumen voor 
kleine villa's zijn verkocht; dat andere reflec
tanten dan de bouwers van kleine villa's aan 
dezen weg niet te verwachten zjjn, gezien het 
feit, dat dit - afgezien nog van de talrijke 
kleine arbeiders- en middenstandswoningen -
de algemeen voorkomende bouwwijze langsdezen 
weo- is ; dat het groote perceel, hetwelk zij in 
dei~ loop der jaren hebben kunnen verknopen 
en hetwelk geheel aan de te stellen voorwaarden 
voldoet, een van de zeer weinige uitzonderingen 
vormt op de bebouwing langs den Rijksweg; 
dat dit exceptioneele geval niet als argument 
mag worden gebezigd voor de stelling, dat 
eene dergelijke bebouwing in het algemeen 
mogelijk zou zijn ; dat vervolgen s het gedeelte 
van de gemeente Heumen lang den Rijksweg, 
waar hunne terreinen liggen, niets landelijker is 
clan het aansluitende gedeelte langs den Rijks
weg in het Zuidelijke gedeelte van de gemeente 
Nijmegen; dat deze gronden slechts geschikt 
zijn voor huizen bouw en er van eenig landbouw
bedrijf op deze armelijke zandgronden geen 
sprake is ; dat er niet het minste verschil be
staat in aard en karakter van den Rijksweg in 
het Zuidelijke gedeelte van de gemeente Nij megen 
en in het aangrenzende gedeelte van de gemeente 

L . 1935. 

Heu men , zoodat deze gedeelten volkomen ver
gelijkbaar zijn ; dat de overweging van Ge
deputeerde Staten van Gelderland·, ,,dat de 
diepte van het grondbezit van de requestranten 
van dien aard is, dat het later door aanleg van 
straten intensief kan worden geëxploiteerd", 
niet opgaat, aangezien toch de diepte van hunne 
perceelen juist voldoende is voor den bouw van 
één woning, en er dus van aanleg voor straten 
op deze perceelen geen sprake kan zijn ; dat 
toch blijkens de bij het uitbreidingsplan behoo
rende besluiten de voorgevel-r ooilijn van de 
huizen op 25 tot 40 meter uit de as van den 
Rijksweg moet zijn, zoodat, aannemende eene 
maximum-diepte van eene woning van 15 
meter en eene minimum-diepte van den 
achtertuin van 20 meter, de totale minimum
diepte toch steeds 60 meter zou bedragen ; 
dat het duidelijk is, dat, waar hunne terreinen 
van 65 tot 100 meter diep zijn, er bij eene 
minimum-diepte van 60 meter geen terrein 
overblijft voor den aanleg van straten ; dat 
er, naar hunne bescheiden meening, niet van 
lintbebouwing kan worden gesproken, wan
neer de voorgevel-rooilijn van de huizen 25 tot 
40 meter uit de as van den Rijksweg moet 
zijn, terwijl de onderlinge afstand tusschen de 
huizen tusschen 6 en 10 meter zal wisselen; 
dat er dan ook van eenig bezwaar in verband 
met de veiligheid van het verkeer geen sprake 
kan zijn; weshalve zij verzoeken het uitbrei
dingsplan van de gemeente Heumen niet goed 
te keuren, dan nadat huune terreinen zullen 
zijn aangewezen voor eene andere soort van 
bebouwing, respectievelijk de voorschriften voor 
open bebouwing A. zullen zijn gewijzigd in 
den geest van het door hen aan den raad der 
gemeente Heumen gedaan verzoek ; 

0., dat de appellanten, evenals zij zulks bij 
het college van Gedeputeerde Staten hebben 
gedaan, ook thans weer naar voren brengen, 
dat ingevolge de voorschriften betreffende de 
OP.en bebouwing A., waarvoor hunne terreinen 
zijn aangewezen, voor den bouw van elke wo
ning in verband met de diepte hunner terreinen, 
welke ~isselt tusschen de 65 en 100 m, eene 
gemiddelde oppervlakte van 1500 m2 zal noodig 
zijn, doch dat dit niet juist is te achten; 

dat immer s blijkens een nader op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur uitgebracht 
ambtsbericht de appellanten o. m. bij hunne 
berekening van de diepte van de perceelen 
ook de strook van 5 m in aanmerking nemen, 
welke aan het Rijk moet worden afgestaan voor 
den aanleg van een parallelweg ; 

dat zulks echter niet aangaat, terwijl overi
gens het afstaan van de genoemde strook op 
zichzelf ook niet onbillijk kan worden geacht ; 

dat voorts bij de berekening van de opper
vlakte der perceelen moet ,vorden uitgegaan 
van de diepte, zooals deze in de bebouwingsvoor
schriften is voorgeschreven, terwijl daarbij het 
feit, dat de terreinen van de appellanten eene 
grooter diepte hebben, buiten beschouwing 
kan worden gelaten ; 

dat van de zjjde van de appellanten in de 
openbare vergadering van de Afcleeling van den 
Raad van State voor de Geschillen van Bestuur , 
waarin over deze aangelegenheid verslag is 
uitgebracht, er nog wel op gewezen is, dat het 
overblijvende gedeelte aan de achterzijde veel 

26 
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te klein is om afzonderlijk t e worden geëxploi
teerd, t erwijl combinatie met andere eigenaren 
ter plaatse niet mogelijk is, omdat de naastge
legen terreinen toebehooren aan de gemeente 
Nijmegen, welke deze terreinen in verband met 
het doel, waartoe zij dienen, niet voor bebouwing 
zal afstaan ; 

dat echter deze omstandigheid, wat daarvan 
ook zij , in ieder geval geen grond kan opleveren 
om de in acht te nemen tusschenruimte tusschen 
de woningen kleiner te maken, zooals door de 
appellanten is verzocht, aangezien bij de be
slissing hieromtrent toch uitsluitend moet wor
den uitgegaan van het karakter en aspect van 
den weg, terwijl daarbij de aanwezigheid van 
eene onbruikbare strook grond, op een afstand 
van 60 m uit de grens van den weg gelegen, 
geen rol behoort te spelen ; 

dat nu, mede op grond van de nadere, op 
verzoek van de voormelde Afdeeling van den 
Raad van State ingewonnen ambtsberichten, 
moet worden aangenomen, dat de hierbedoelde 
weg een landelijk karakter draagt, waarmede 
eene meer intensieve bebouwing dan thans 
mogelijk is, zich niet zou verdragen ; 

dat dit landelijk karakter, hetwelk ten on
rechte door de appellanten wordt ontkend, 
reeds moet volgen uit de aanwezigheid van de 
bovengenoemde, uit bosch en heide bestaande, 
terreinen der gemeente Nijmegen, welke be
stemd zijn om duurzaam onbebouwd te blijven; 

dat er in verband met een en ander ook geen 
aanleiding bestaat om den appellanten toe te 
staan, in plaats van twee woningen, zooals 
thans is voorgeschreven, drie woningen onder 
één kap te brengen ; 

dat, aangezien ook overigens van gegronde 
bezwaren tegen het uitbreidingsplan en de 
daarbij behoorende bebouwingsvoorschriften 
niet is gebleken, Gedeputeerde Staten mitsdien 
terecht hunne goedkeuring daaraan hebben 
verleend; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast enz. 

(A.B.) 

18 Novemb er 1935. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Loterijwet 1905 art. 1, l e lid.) 

Ambtshalve: H et bewezenverklaarde 
houdt wel in, dat zij , aan wie het inzenden 
van het [uit de door middel van gesloten 
bonnen verkregen letters samen te stellen] 
woord "Steenwijk" en van de [op diezelfde 
wijze verkregen onderdeelen samen te stel
len] complete photografie gelukte, in aan
merking kwamen voor prijzen, maar niet 
op welke wijze de aanwijzing van de deel
nemers als winnaars zou geschieden en dus 
ook niet, dat dit zou plaats vinden door 
het lot of eenige andere kansbepal ing, 
waarop zij geen overwegenden invloed 
kunnen uitoefenen. 

H. R. vernietigt het vonnis a quo, voor 
wat betreft qualificatie, strafbaar verkla
ring en strafoplegging, doet ten principale 
recht en ontslaat 1·equiranten van alle 
rechtsvervolging. 

Op het beroep van: 1. A . A . v. d. W ., manu
facturier, 2. W. H . Ph. D., koopman, 3. N. D., 
winkelier, allen wonende te Steenwijk, requi 
ranten van cassatie tegen een te hunnen laste 
gewezen vonnis van de Rechtbank te Zwolle 
van 6 Juni 1935, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een vonnis van het K an
tongerecht te Steenwijk van 23 Jan. 1935, re
quiranten ter zake van: ,,eene andere loterij 
aanleggen en houden dan de wodanige, tot het 
aanleggen en houden waarvan de bij de Lo
terijwet 1905 vereischte toestemming is ver
leend", met aanhaling van de artt. 6, jis 2 
aanhef en sub 1 °, en 1 der Loterijwet 1905 , 
23, 91 Sr., zijn veroordeeld ieder tot eene 
geldboete van twee gulden vijftig cents en ver
vangende hechtenis van één dag. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
0 . dat noch bij de aanteekening van het be

roep, noch naderhand door of vanwege de re
quiranten eenige gronden voor dat beroep zij ll 
aangevoerd ; 

0 . echter ambtshalve: 
dat aan de requiranten bij inleidende dag

vaarding is telastegelegd, dat zij in of omtrent 
de maand September 1934, althans in dit jaar, 
in de gemeente Steenwij k, althans in het Kan
ton Steenwijk een loterij , waarvoor de krach
tens de Loterijwet 1905 vereischte toestemming 
niet was verleend, hebben aangelegd en ge
houden: In hun hoedanigheid van bestuurs
leden van de rechtspersoonl ijkheid bezittende 
vereeniging " Steenwijker Belangen" althans 
als personen belast met het organiseeren, al 
thans bevorderen van een te gemel der tijd door 
de winkeliers, aangesloten bij deze vereeni
ging, te houden winkelweek, hebben zij do01· 
verschillende dezer winkeliers, ter gelegenheid 
van deze winkelweek, een hoeveelheid bonnen 
in omloop gebracht, welke bonnen door ge
zegde winkeliers aan hen, die in de door die 
winkel iers gedreven winkels, voor een zeker 
bedrag waren kochten, gratis werden afgege
ven; een dergelijke bon bestond uit een pa
pier, hetwelk was dubbelgevouwen en dusdanig 
gesloten, dat men van hetgeen aan de binnen
zijde was aangebracht bij het in ontvangst 
nemen geen kennis kon nemen; de binnenzijde 
was bedrukt met een der letters van het woord 
,,Steenwijk" en met een deel van een photo
graphie voorstellende een gezicht op Steen
wijk. De deelnemers aan de loterij moesten 
woveel bonnen verzamelen, dat zij het woord 
,,Steenwijk" en de complete photografie kon
den vormen, hetgeen bemoeilijkt werd doo,· 
het feit dat bonnen, voerende de letter N en 
dat deel van de photografie waarop de toren
spits van de Groote Kerk voorkwam, in veol 
geringer aanta l waren ui tgegeven dan de bon
nen met de overige letters en photograf ie
deelen. 

Zij , aan wie het bovenstaande gelukte, kwa 
men in aanmerking voor prijzen, zijnde bons 
van 60, 50, 40, 30, 20, 5 en - dit voor ieder 
binnenkomende complete inzending - 2½ gu l
den, waarop goederen konden worden verkre
gen bij de winkeliers aangesloten bij gezegde 
vereeniging. 

Het bestaan van - en de mogelijkheid om 
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deel te nemen aan deze loterij werd aan het 
publiek bekend gemaakt door advertenties in 
een plaatselijk blad, plakkaten in winkels en 
strooibiljetten; 

dat de Rechtbank wettig en overtuigend be
wezen heeft verklaard dat de verdachten het 
hun telastegelegde hebben begaan, en wel in 
de maand Sept. 1934, in de gem. Steenwijk, en 
voorts in dier voege, dat zij "als personen, be
last met het organiseeren" van de bij dagvaar
ding omschreven winkelweek door , erschil 
lende dier winkeliers een hoeveelheid bonnen 
in omloop hebben gebracht, en - voor wat het 
gedeelte der dagvaarding, handelende over de 
afgifte dier bonnen betreft - dat die bonnen 
door gezegde winkeliers "in de door die winke
liers gedreven winkels" gratis werden afge
geven; dat het bewezenverklaarde is gequalifi
ceerd en te dier zake straf is opgelegd als 
boven is gezegd ; 

0. dat de Rechtbank in het bestreden vonnis 
nog heeft overwogen, dat de voorwaarde, 
waaraan de deelnemers aan deze loterij moes
ten voldoen, bestond in het inzenden van het 
als voormeld verkregene woord "Steenwijk" 
en de complete photografie voormeld, terwijl 
voor de aanleggers en andere winkeliers het 
voordeel ontstond, dat het bewek aan hunne 
winkels werd gestimuleerd ; 

0 . dat het bewezenverklaarde wel inhoudt, 
dat zij, aan wie het inzenden van het woord 
en van de complete photografie gelukte, in 
aanmerking kwamen voor prijzen, als in de 
bewezenverklaring omschreven, maar niet op 
welke wijze de aanwijzing van de deelnemers 
als winners wu geschieden en dus ook niet, 
dat dit zou plaats vinden door het lot of eenige 
andere kansbepaling, waarop zij geenen over
wegenden invloed kunnen oefenen ; 

dat hieruit voortvloeit, dat de Rechtbank 
het bewezenverklaarde ten onrechte heeft ge
bracht onder de aangehaalde artikelen van de 
Loterijwet 1905, én haar vonnis derhalve wat 
de qualificatie, de strafbaarstelling en de straf

. oplegging betreft, niet in stand kan blijven; 
Vernietigt het bestreden vonnis doch enkel 

ten aanzien van de genoemde punten; 
En, rechtdoende ten principale ingevolge 

art. 105 der Wet R. 0.: 
0. dat het bewezenverklaarde ook niet bij 

eene andere wet of wettelijke verordening is 
strafbaar gesteld en dus niet strafbaar is; 

Verklaart het bewezenverklaarde niet straf
baar; 

Ontslaat requiranten te dier zake van alle 
strafvervolging; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Berger.] 

(N . .J.) 

18 No v.ember 1935. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Invaliditeitswet art. 266.) 

De bestrijding van req., hierin bestaande 
dat de kaart op den dag der overtreding 
niet in zijn feitelijk bezit was, kan reeds 
daarom geen deel treffen, wijl art. 266 
Invaliditeitswet slechts eischt, dat de kaart 
in bewaring is genomen, hetgeen is bewe
zen verklaard en bewezen verklaard kon 

worden, terwijl de stelling, dat van "in 
bewaring nemen" in den zin van genoemd 
artikel alleen sprake kan zijn, indien de 
kaart door den werknemer tegen bewijs -
overeenkomstig art. 265 - in bewaring is 
gegeven, niet opgaat. 

Op het beroep van Ch. J. de J., rijwielhan
delaar te Amsterdam , requ irant van cassa"ie 
tegen een vonnis van de Rechtbank te Amster
dam van 18 Juni 1935, houdende bevestigi'lg 
in hooger beroep van een mondeling vonnis 
van den Kantonrechter te Amsterdam van 10 · 
Jan. 1935 , waarbij requirant ter zake van "als 
werkgever van een verzekeringsplichtig bedrijf 
niet voldoen aan de vordering bedoeld in art. 
266 der Invaliditeitswet", met toepassing en 
aanhaling van de artt. 11, 266, 391 der Inva
liditeitswet, 23 , 91 Sr., is veroordeeld tot een 
geldboete van vijftien gulden en een vervan
gende hechtenis van tien dagen . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Bij het bestreden vonnis werd bevestigd het 
monde] ing vonnis van den Kantonrechte,· te 
Amsterdam, houdende veroordeeling van requi
rant in eene geldboete van f 15 subsidiair tien 
dagen hechtenis wegens het " als werkgever 
van een verzekeringsplichtig bedrijf niet vol 
doen aan de vordering bedoeld in art. 266 der 
Invaliditeitswet". 

Bewezen verklaard werd het bij inleidende 
dagvaarding aan den requirant telastegelegde: 
"dat hij te Amsterdam op 25 Juni 1934 in 
perceel Berenstraat 2 als werkgever van Wil
lem Gerardus Ras, die bij den Raad van Ar
beid te Amsterdam als krachtens de Invalidi
teitswet verzekeringsplichtig arbeider was inge
schreven, voor wien de verzekeringspremie in 
zegels moest worden betaald, en dien hij, ver
dachte, in zijn bedrijf tot het herstellen van 
i-ijwielen, het stallen van rijwielen en het ver
handelen van rijwielen in loondienst had, toen 
een in dat perceel aanwezige adjunct-commies 
bij den Raad van Arbeid, die door den Raad 
van Arbeid was aangewezen tot het vorderen 
van vertooning van rentekaarten, van hem, 
verdachte, -vorderde hem de rentekaart van 
Willem Gerardus Ras voornoemd te vertoonen, 
welke rentekaart door hem, verdachte, in be
waring was genomen en in het bezit van welke 
rentekaart hij, verdachte, alstoen moest zijn , 
aan die vordering niet heeft voldaan". 

Requirant heeft eene schriftuur ingediend, 
waarin hij schrijft: ,,Volgens art. 265 behoort 
de rentekaart in 't bezit te zijn van de werk
nemer en mag hij deze afgeven tegen bewijs 
of reçu aan de werkgever. Daar werkgever niet 
in ',t bezit was van rentekaart en werknemer 
niet in bezit was van bewijs of reçu van afgif
te kan hier onmogelijk art. 266 worden toe
gepast". 

Uit den inhoud van het als bewijsmiddel ge
bezigde proces-verbaal van P. B. Oranje, ad
junct-commies bij den Raad van Arbeid te 
Amsterdam blijkt, dat de in de dagvaarding 
genoemde werknemer, Ras, aan den verbali
sant verklaarde, dat hij zijne rentekaart aan 
zijnen werkgever, requirant, in bewaring had 
gegeven, deze niet had teruggevraagd, en even
min ongevraagd had terugontvangen. De Kan-



1935 18 NOV~MBER 404 

tomechter en de .Rechtbank hebben hieruit 
kunnen afleiden, dat requirant de bewuste 
rentekaart in zijn bezit had. Voorzoover requi 
rant derhalve met zijne bewering, dat hij niet 
in het bezit van die rentekaart was, niet mocht 
bedoelen, dat hij deze niet tegen afgifte van 
een bewijs, als bedoeld in art. 265 der Inval i
diteitswet in bewaring had genomen. komt die 
bewering vruchteloos op tegen de feite lijke be
slissing, dat d ie kaart in feitelijken zin we l 
door requirant in bewaring was genomen. Re
quirant heeft weliswaar voor het kantongerecht 
opgegeven: ,.omdat ik de rentekaart niet in 
mijn bez it had, kon ik niet aan de vordering 
van den adjunct-commies van den Raad van 
Arbeid voldoen", doch het komt mij voor, dat 
de rechter in deze, niet nader toegelichte, ver
klaring niet anders behoeft te zien, dan eene 
ontkenning van het bij dagvaarding gestelde 
in bewaring nemen, waarvan de verwerping 
dus reeds I igt opgesloten in de bewezenver
klaring van het telastegelegde. Blijkens het 
proces-verbaal" van de terechtzitting in hooger 
beroep heeft requirant aldaar verklaard: ,,Het 
is juist, dat op 25 Juli 1934 Willem Gerardus 
Ras als verzekeringsplichtig arbe ider in mijn 
bedrijf te Amsterdam, Berenstraat 2, in mijn 
dienst was. Ik herinner mij dat een ambtenaar 
van den Raad van Arbeid vóór dien bij mij 
was om naar de rentekaart van Ras te vrageu. 
Ik kon hem die kaart echter niet vertoonen, 
daar ik de rentekaart van Ras niet in bewa
ring had. Deze kaart berustte toen bij den 
Raad van Arbeid". 

De verbalisant deelt in zijn proces-verbaal 
mede, dat hij den requirant reeds had bezocht 
op 23 Juni 1934 en hem ook toen verzocht had 
de kaart van Ras te vertoonen, waaraan hij 
niet had voldaan en waarop de verbalisant 
hem tijd van beraad had gelaten, hem wijzende 
op de strafbare overtreding. 

Uit een en ander volgt m. i., dat requirant 
ook met voormelde verklaring niet bedoeld 
heeft te beweren, dat hij op 25 Juli 1934, toen 
de desbetreffende vordering tot hem werd ge
richt, tengevolge van overmacht buiten staat 
zoude zij n geweest daaraan te voldoen, noch 
dat aan de bij art. 266 der Invaliditeitswet 
bedoelde verplichting door hem was voldaan 
door vertooning van de kaart aan den Raad 
van Arbeid. 

Inderdaad is niet gebleken, dat de werk
nemer Ras zijne rentekaart aan requirant in 
bewaring heeft gegeven tegen bewijs, als be
doeld in art. 265 der Invaliditeitswet, doch, 
gelijk Uw H. R. bij arrest van 2 Januari 1923 
W . 11030, N. J. 1923, 453 besliste, kan de 
werkgever, die eene rentekaart van zijnen 
werknemer feitelijk in bewaring heeft genomen 
en die dus tot de vertooning der kaart i tl de 
gelegenheid is, zich aan zijne verplichting 
daartoe niet onttrekken, omdat hij in gebreke 
is gebleven om voor de inbewaringneming aan 
den werknemer een bewijs te verstrekken. 

De blijkens voormelde schriftuur hiermede 
strijdige bewering van requirant zal derhalve 
niet tot cassatie kunnen le iden, zoodat ik con
cludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 

Gelet op de door _den requirant i 11 g-ezo11<lc11 
schriftuur, luidende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bevestigde vonn is overeen
komstig de dagvaarding, met qua lificatie ~n 
strafoplegging als voormeld, ten laste van 
requirant is bewezen verklaard: (zi<l con
clus ie); 

0. ten aanzien van het bij sch,·iftuar aan
gevoerde: 

dat, voorzoover requirant daarbij bestrijdt. 
dat de kaart op den dag der overtreding niet 
in zijn fe itelijk bezit was, deze bestrijding 
reeds daarom geen doel kan treffen, wijl art. 
266 der Invaliditeitswet slechts eischt, dat d" 
kaart in bewaring is genomen, hetgeen is be
wezen verklaard en op grond van de gebezigde 
bewijsmiddelen kon bewezen verklaard wot·· 
den; 

terwijl, voorzoover requirant daarnevens 
stelt, dat van "in bewaring nemen" in den 
zin van art. 266 der Invalidite itswet alleen 
sprake kan zijn, indien de kaart door den 
werknemer tegen bewijs - overeenkomstig art. 
265 - in bewaring is gegeven, die stelling niet 
opgaat, omdat die beperking in art. 266 niet 
is uitgedrukt en er geen voldoende reden is 
de uitdrukking "in bewaring nemen" in art. 
266, in afwijking van hare gewone beteekenis, 
uitsluitend op te vatten in den zin van "tegen 
bewijs in bewaring nemen"; 

dat dus het aangevoerde niet tot cassat ie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

18 November 1935 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 32.) 

Weigering tot steunverleening door het 
burgerlijk armbestuur, op grond van het 
zich op zeer jeugdigen leeftij d, zonder in
komsten zijnde, in het huwelijk begeven. 

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

Binnenlandsche Zaken van 13 November 1935, 
n°. 11317, afdee ling Armwezen; 

0 . dat J. A. Luttje, geb. 11 Mei 1916, ge
huwd 30 Maart 1935, en H. Abee, geb. 29 
September 1913, gehuwd 22 Maart 1935, bei 
den verblijf houdende te Veendam, zich in het 
voorjaar van 1935 wendden tot het burgerlijk 
armbestuur te Veendam om ondersteuning, 
aangezien zij zich en hunne echtgenooten het 
noodzakelijk levensonderhoud niet konden ver
schaffen; 

0 . dat door genoemd armbestuur op die ver
zoeken afwijzend is beschikt, omdat dit bestuur 
zich op het standpunt stelde, dat de kinderen , 
die niet in · staat zijn in hun onderhoud te 
voorzien en met toestemming van de ouders 
gaan trouwen, ten laste van de ouders moeten 
blijven; 

dat het meergenoemd armbestuur in een d .d. 
27 Juni 1935 aan den burgemeester van Veen
dam uitgebracht rapport zijne opvatting nader 
heeft toegelicht in dien zin, dat het bestuur 
meent, dat aan onverantwoordelij k optreden 
van jonge -menschen, die zich in het huwelijk 
begeven, terwijl zij weten niet in staat te zijn 
in het onderhoud van een gezin te voorzien , 
geen voet moet worden gegeven ; 
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0. dat voor J. A. Luttje en H. Abee onder
steuning niet kan worden verkregen van per
sonen of instel] ingen als bedoeld in artikel 28 
der Armenwet; 

0. dat, ingevolge art. 30 der A1menwet, het 
bestuur van de burgerlijke instelling in de ge
meente, waar de arme zich bevindt, zonder 
beroep beslist op het verzoek om ondersteu
ning; dat krachtens deze bepaling het bur
gerlijk armbestuur eener gemeente de bestem
ming heeft ondersteuning te verleenen aan 
armen, die zich in die gemeente bevinden, 
voor zoover de noodzakelijkheid van onder
steun ing is gebleken; 

0. dat, hoewel het a ll eszins redelijk moet 
geacht worden, dat bij de beslissing op ver
zoeken om ondersteuning, uitgaande van per
sonen, die op zeer jeugdigen I eeftijd en zonder 
inkomsten zijnde, zich in het huwelijk hebben 
begeven, met hun van we inig verantwoorde
lijkheidsbesef getuigend gedrag rekening wordt 
gehouden, hun evenwel eene ondersteuning tot 
voorziening in het noodzakelijk levensonder
houd niet kan worden onthouden; 

0. derhalve, dat het burgerlijk armbestuur 
te Veendam ondersteuning aan J. A. Luttje 
en H. Abee voornoemd geweigerd heeft op 
gronden, niet overeenkomende met de bestem
ming van de burgerlijke armenverzorging; 

Gelet op artikel 32 van de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te . bepalen, dat door het burgerlijk armbe
stuur te Veendam aan J. A. Luttje en H . Abee 
ondersteuning moet worden toegekend ter 
voorz iening in het noodzakelijk levensonder
houd van zich en hunne gezinnen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(B.) 

18 Nov embe,r 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Uit het enkele feit, dat de arts te B. , 
die den patient heeft geadviseerd zich te 
laten onderzoeken door een deskundige te 
A ., in welke gemeente patient na dat on
derzoek in een ziekenhuis is opgenomen, 
naast zijn particuliere praktijk tevens als 
geneesheer aan den geneeskundigen en 
gezondheidsdienst te B. is verbonden, kan, 
waar niet is gebleken, dat dit advies op 
andere dan medische gronden zou berusten, 
niet worden afgeleid, dat hier "afschui
ving" in den zin van art. 40 aanwezig is. 

Wij WILHELMINA, enz., enz., enz., 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van den arm
lastige J. R. J. A. Brügemann ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
:30 October 1935, N°. 451 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 November 1935, 
No. 11367, Afdeeling Armwezen ; 

0. dat, J. R. J. A. Brügemann, wonende te 
Breda, op 20 Februari 1934 door den arts 
Dr. Payens aldaar verwezen n,i,ar Professor 
Brouwer te Amsterdam, op 21 Februari daar
aanvolgend in het Wilhelmina-gasthuis in deze 
gemeente werd opgenomen, en op 4 April 1934 

weder uit deze inrichting werd ontslagen, 
zonder in staat te zijn de kosten van verpleging 
uit eigen middelen te voldoen ; 

dat burgemeester en wethouders van Amster
dam het sterke vermoeden hebben, dat tot 
de komst in hunne gemeente van den behoeftige 
J. R. J. A. Brügemann invloed vanwege burge
meester en wethouders der gemeente Breda, 
als bedoeld in artikel 40 der Armenwet, heeft 
medegewerkt, aanvoerende, dat het vaststaat, 
dat de patiënt door een gemeente-ar~s te Breda 
naar Amsterdam is verwezen, terw1Jl deze ge
meente-arts met zekerheid wist, dat de patiënt 
verkeerde in een toestand, die ondersteuning 
noodzakel~ik maakte ; dat voor de verpleging 
van Brügema.nn aanvankelijk garantie is ge
geven door de gemeente Breda, doch dat deze 
garantie later op een huns inziens niet steekhou
denden grond werd ingetrokken; dat burge
meester en wethouders van Breda voorts twee 
gronden aanvoeren, waarop zij hunne mee
ning doen steunen, dat artikel 40 der Armen
wet in dit geval geen toepassing zou kunnen 
vinden: 1°. dat de patiënt Brügemann niet 
armlastig was, en 20. dat Dr. Payens, toen hij 
den patiënt naar Amsterdam verwees, niet 
handelde in zijne kwaliteit van gemeente-arts ; 
dat, wat het eerste punt aangaat, moet worden 
opgemerkt, dat, hoewel in het systeem der 
Armenwet de beoordeeling over de vraag, of 
iemand à! dan niet als arme in den zin der wet 
is aan te merken, in beginsel toekomt aan het 
eventueel tot ondersteunen geroepen orgaan 
van armenverzorging, de Kroon in gevallen, 
waarin op Haar een beroep wordt gcda.an 
krachtens artikel 40, deze vraag zelfstandig 
heeft te beoordeelen; dat immers, blijkens den 
aanhef van het artikel wordt verondersteld, 
dat een arme in geding is en, mocht hierover 
dus in een bepaald geval strijd bestaan, dan 
de Kroon, of, indien de instellingen of gemeen
ten, die bij het geschil betrokken zijn, in eene 
provincie zijn gelegen, het college van Gede
puteerde Staten, zelfstandig zal hebben te be
slissen, of het artikel àl dan nirt toepassing 
kan vinden; dat zij, de beoordeeling omtrent 
dit punt alzoo aan het inzicht der Regeering 
overlatende, tegenover de bewering van hunne 
ambtgenooten te Breda de hunne plaatsen, dat 
Brügemann zoowel tijdens zijn verblijf te Breda 
als bij zijne komst in Amsterdam armlastig was, 
immers financieel niet bij machte, de kosten 
zijner verpleging uit eigen middelen te betalen, 
dat Brügemann niets bezat en als eenig in
komen een ziekengeld genoot ten bedrage 
van f 16.- per week; dat zijn geheele inkomen 
van het tijdstip van zijne komst in hunne ge
meente af tot aan zijn overlijden alzoo niet 
toereikend zou zijn geweest voor de bekostiging 
zijnër verpleging; dat, wat bet tweede punt 
aangaat, kan worden gewezen op Ons besluit 
van 10 Juli 1926, N°. 40; dat zij ten slotte 
verzoeken de kosten van verpleging van 
J. R. J. A. Brügemann, bedragen<le f 7.50 per 
dag, of f 322,50 in totaal, ten laste van de 
gemeente Breda te brengen; 

dat burgemeester en wethouders van Breda 
niet bereid zijn deze kosten voor rekening van 
hunne gemeente te brengen, aanvoerende, dat 
de betreffende patiënt Brügemann in Februari 

1934 door den arts Pa yens, te Breda, :tls part,icu
lier patiënt is onderzocht, waarna hem door dien 
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arts de raad werd gegeven zich te laten onder
zoeken door Professor Brouwer te Amsterdam, 
da t in verband hiermede opgemerkt zij, dat 
deze arts tevens is een der aan den Genees
kundigen- en Gezondheidsdienst der gemeente 
Breda verbonden geneesheeren, die naast deze 
functie particuliere geneeskundige praktijk uit
oefent; dat hij als zoodanig niet bevoegd is 
om patiënten voor rekening dezer gemeente 
naar eene ziekeninrichting te verwijzen en dit 
in casu ook niet heeft gedaan ; da t aan Brüge
ma nn eenvoudig een advies is gegeven ; dat 
Brügemann als pa-rticulier pa tiënt geheel op 
eigen gelegenheid - zonder medewerking en 
zonder medeweten van het gemeentebestuur, 
den Geneeskundigen Dienst of het Burgerlijk 
Armbestuur dezer gemeente - naar Amst erda m 
is gegaan ~oor het door zijn geneesheer aan
geraden specialistisch geneeskundig onder
zoek ; dat de pa tiënt noch onderstand va n het 
Burgerlijk Armbestuur, noch ko telooze ge
neeskundige hulp -vanwege den Geneeskundigen
en Gezondheidsdienst der gemeente Breda ge
noot; dat hij ongehuwd was en in zijn eigen 
levensonderhoud . voorzag; dat hieruit reeds 
moge blijken , dat artikel 40 der Armemt et in 
het onderhavige geval geen t oepassing ka n 
vinden, omda t de patiënt niet armlastig was 
en tot de komst van den pa tiën t Brügema nn 
in de gemeen te Amsterdam geen invloed van 
of vanwege het bestuur der gemeente Breda 
heeft. medegewerkt ; dat ter toelicht ing van het 
onderwerpelijke geval nog valt mede te deelen, 
dat op 20 F ebruari 19~4 de gemeenta Breda 
werd opgebeld d oor den Gemeen telijken Ge
neeskundigen- en Gezondheidsdienst van Am
sterdam; dat het ziektegeval van Brügema nn aan 
een der wethoudf'rs werd medegedeeld m den 
geest, dat onmiddellijk operatief ingr ij pen voor 
patiënt noodig was om blind worden te voor
komen ; dat tevens om de bereidverklaring 
werd verzocht voor het betalen der verpleeg
kosten door de gemeente Breda, welke kosten 
f 5.- per dag zouden bedragen ; dat door den 
bovenvermelden wethouder, die Brügemann ook 
niet kende, toegezegd werd, dat de gemeente 
Breda de kosten voor hare rekening zou nemen, 
indien de patiënt later zou blij ken armlastig 
te ziin en mitsdien aanspraak kon maken aan 
de hand van de betrekkelijke gemeentelijke 
verordeningen op genees- en heelkundige ~e
handeling van gemeentewege ; dat, aangezien 
blijkens mededeeling uit Amsterdam, operatief 
ingrijpen zonder uitstel geboden was, vanwege 
de gemeente Breda naar een en ander niet te 
voren een onderzoek kon worden ingesteld ; 
dat naderhand echter bleek , dat de pa tiënt eerst 
veel later en wel op 2 Maart 1934 eene voor
loopige operatie heeft ondergaan en da t z1Jn 
gezichtsvermogen ook toen (~ Ma~rt) r:iog van 
dien aard was, dat van blindheid met kon 
worden gesproken;_ dat voorts bleek, da~ de 
pa tiënt op 11 April daaraanvolgend op eigen 
gelegenheid naar B~eda was gekomen , onthoden 
door den R aad van Ar beid, en dat hij o p 14 
April daarna wederom op eigen izelegenheid 
zonder hulp vanwege de gemel:nte Breda !?-aar 
zijne moeder te A~ sterd_am 1s terup.gereisd ; 
dat, gezien deze feiten, ZIJ de op 20 F ebruari 
1934 telefonisch ge!?ieve:n ~ere.id_-yerklaring, die 
niet gegeven zou z1Jn, u;id1en ZlJ de toedracht 
der aangelegenheid gekend hadden, niet konden 

handha ven en zij niet bereid waren de toege
zonden nota, waarop t en overvloede bleek, dat 
de verpleegkosten berekend waren tegen f 7,50 
per dag, terwijl telefonisch over f 5.- per dag 
werd gesproken, te honoreeren ; 

0 . da t, daargelaten de vraag, of J, R. J. A. 
Brügemann armlastig wa~ in den zin der Armen
wet, er voor toepassin~ van artikel 40 dier 
wet in het onderwerpeli:Jke geval reeds hierom 
geen plaats is, nu niet gebleken is, dat tot de 
komst van den pa tiënt in de gemeente Amster
dam eenige invloed van of vanwege den burge 
meester, burgemeester en wethouders of van 
het bestuur van eene burgerlijke instelling van 
weldadigheid in de gemeente Breda heeft 
medegewerkt; 

da t zulks met na me niet ka n worden afge
leid uit het enkele feit , da t Dr. P ayens, t e 
Breda , die aan Brügema nn heeft geadviseerd 
zich te laten onderzoeken door Professor Brou
wer te Amsterda m, naast zijne particuliere 
praktijk tevens a ls geneesheer aan den Genees
kundigen- en Gezondheidsdienst der gemeen te 
Breda is verbonden ; 

da t immers niet is gebleken, da t dit advies 
op andere dan medische gronden zou berust en ; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedge,onden en verst aan : 

te verklaren, dat een geval, als bedoeld. in 
artikel 40 der Armenwet , zich hier niet voor
doet en dit a rt ikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geen t oepassing ka n vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B. ) 

18 No vembe,· 1935. ARREST van den H oo
gen R aad. (Grondwet art. 7 ; Gemeente
wet artt. 168 , 169 en 209 . ) 

A rt. 44 A. P . V. van Zaandam verbiedt 
gedru kte of geschreven stukken of afbeel
dingen om niet of te koop aan te bieden 
enz. op de door B. en W. in een door hen 
af te kondigen besluit te bepalen wegen , 
uren en dagen. 

K antonr. : Art. 44 laat de mogelijkheid 
open, dat de verspre id ing van gedrukte 
stukken in de gemeente Zaandam in het 
algemeen wordt verhinde rd; het mist als 
strijdi g met art. 7 Grondwet ve rbindende 
kracht. 

R echtb.: De opvatting van den Kantonr. 
is m inder juist. Indien die delegatie toe
laatbaar is, staat aan de mogelij kheid 
daarvan nie t in de n w e g, dat B . en \ i\J , 
daarvan een onjui t, met art. 7 der Grond
wet strij d ig, gebrn ik zouden kunnen m a
ken . De ve rorden ing is echter onve rbin
dend, omdat deze n iet aan B. en W. uit
voe,·ingsbcvoegdheid geeft, niet aan hen 
telkens in een bijzonder geva l te bes! issen 
geeft o[ eenig persoon va lt onder zekere 
omsch rijvi ng der vernrdening, doch in
houdt een delegatie van vero,·denende be
v oegdheid aan B. en W ., hetgeen niet is 
toegelaten. 

H. R .: H et hij de wijzig ing van 1931 in 
de Gemeentewet opgenomen voorschrift 
yan a rt. 169 verklaart de delegatie van 
wetgevende bevoegdheid in raadsverorde
ningen · op B. en W. nopen bepaalde, in 
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de verordening aangewezen, onderwerpen 
geoorloofd. Reeds op dien grond is er hier 
van een ongeoorloofde delegatie van veror
denende bevoegdheid geen sprake. Volgt 
vernietiging van het bevestigend vonnis 
t . a.v. het ontslag van rechtsvervolging en 
veroordeeling van gereq. 

[Adv.-Gen. Berger: Voorzoover de over
dracht al niet gedekt wordt door art. 169 
Gemeentewet, mag de door B. en W. ge
dane aanwijzing worden aangemerkt als 
een daad van uitvoering (art. 209a}. De 
kennelijke opvatting van de Rechtb., dat 
uitvoering zich beperkt tot hetgeen telkens 
in een bijzonder geval te bes! issen staat, 
vindt in de wet geen steun. 

Gezien de rechtspraak van den H. R. , 
kan de verordening, met de daaraan door 
B. en W. gegeven uitvoet·ing niet geacht 
worden strijdi g te zijn met art. 7 Grond
wet. 

De strafbepaling der verordening strekt 
zich uit over overtreding van alle bepa
lingen der verorden ing en dus ook op over
t reding van het nieuw ingevoegd art. 44. 

Dat het besluit van B. en W. wettelijken 
g rondslag zou missen, omdat in de consi
derans daarvan enkel wordt gewaagd van 
art. 44 der A. P . V. zonder vermelding 
van de wijzigingsverordening, is niet juist.] 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te Haarlem, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de genoemde R echtbank van 
6 Juni 1935, waarbij in hooge,· beroep is be
vestigd met verbetering van gronden een von
nis van het Kantongerecht (,e Zaandam van 
29 Jan. 1935, bij welk vonnis J. C. V. te Am
steh·een, makelaar, is_ vrijgesproken van twee 
hem telastegelegde fetten en ter zake van een 
derde, hèm telastegelegd feit is ontslagen van 
alle rechtsvervolging, als zijnde dit laatste 
feit wèl bewezen maar niet strafbaar; (Ge
pleit rnor gereq. door Mr. J . P. v. Vessem). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Art. 44 van de Algemeene Politievemrde
ning 1910 voor de gemeente Zaandam, woals 
die bij besluit van den Raad dier gemeente 
van 17 Augustus 1933 is gewijzigd, luidt: ,,Het 
is Yerboden gedrukte of geschreven stukken 
of afbee ldingen om niet te koop aan te bieden, 
het koopen of de kennisneming daarvan aan 
te heYelen of de inhoud daarvan geheel of ge
deeltelijk bekend te maken op de door burge
meester en wethouders in een door hen af te 
kondi gen besluit aan te wijzen openbare wegen 
of gedeelten van openbare wegen op de in dit 
besluit te bepalen dagen en uren" . 

In verband met deze bepaling_ hebben B. en 
,,-. voornoemd bij hun, op 28 December 1934 
afgekondigd, besluit van 22 December 1934 als 
openbare wegen, waarop het verboden is ge
drukte of geschreven stukken of afbeeldingen 
om niet of te koop aan te bieden, het koopen 
of de kennisneming daarvan aan te bevelen 
of de inhoud daarvan geheel of gedeeltelijk 
bekend te maken, aangewezen alle openbare 
wegen in de gemeente en tevens bepaald, dat 
de dagen en uren, waarop het verbod zal gel
den , zu ll en zijn alle dagen tusschen O en 5 uur 

en tusschen 16 uur en 24 uur, bovendien de 
Zaterdagen tussohen 12 uur en 16 uur en de 
Zondagen tussohen 9 uur en 16 uur. Behalve 
twee feiten, waarvan hij zoowel in eersten 
aanleg, als in hooger beroep is vrijgesproken, 
werd don gernquireerde bij inle idende dag
vaarding telastegelegd: ,,dat hij op Vrijdag 
5 Januari 1935, des namiddags te omstreeks 
4½ uur, in de gemeente Zaandam op den 
openbaren weg, de Stationsstraat, aan een 
aldaar loopende man een gedrukt stuk "Volk 
en Vaderland" te koop heeft aangeboden, be
hoorende genoemde weg, dag en uur tot die, 
waarop dit een en ander ingevolge 28 Decem
ber 1934 door den Burgemeester en Wethou
ders dier gemeente afgekondigd besluit van 
dat college dd. 22 December 1934 is ver
boden". 

De Arr.-Rechtbank te Haarlem vereenigde 
zich bij het thans bestreden vonnis, onder over
neming van gronden, met het schriftelijk von
nis van den Kantonrechter te Zaandam, voor
wover daarbij bewezen werd verklaard, dat 
voormeld telastegelegde door den verdachte 
werd begaan. Zij oordeelde dit feit echter met 
den Kantonrechter niet strafbaar en bevestigde 
mitsdien het beroepen vonnis, ook voorwover 
de thans gerequireerde daarbij ter zake van 
bedoeld feit van a lle rechtsvervolging was ont
slagen. zulks evenwel met verbetering van de 
door den Kantonrechter daarvoor aangevoerde 
g ronden, ten aanzien waarvan het vonnis der 
Rer,htbank luidt als volgt: 

,,0. dat de Kantonrechter dit feit niet straf
baa r heeft geoordeeld , op grond dat art. 44 
der A. P. V. 1910 vpor de gemeente Zaandam 
in zijn tegenwoordige redactie de mogelijkheid 
openlaat, dat de verspreiding van gedrukte 
stukken in de gemeente Zaandam in het alge
meen, wordt verhinderd - immers dit artikel 
aan Burgemeester en Wethouders de bevoegd
heid geeft alle openbare wegen in die ge
meente en alle dagen en uren aan te wijzen 
a ls wodanigé, waarop die verspreiding is ver
boden, derhalve dit artikel als zijnde in strijd 
met art. 7 der Grondwet verbindende kracht 
mist; 

" 0. dat echter deze grond der R echtbank 
minder juist is voorgekomen, aangezien, mocht 
i11 het a lgemeen aan Burgemeester en Wethou
de,·s bij verordening het geven van algemeene 
voorschriften kunnen worden overgelaten, aan 
die mogelijkheid van delegatie niet in den weg 
zou staan het feit, dat B. en W. naast een 
juist gebruik wel eens een onjuist gebruik 
van hunne bevoegdheid wuden kunnen maken, 
en slechts in het laatste geval het feit, door 
overtreding van het voorschrift van B. en W . 
begaan, niet strafbaar wu zijn wegens onver
bindbaarheid van laatstgenoemd voorschrift; 

" 0. dat de verordening echter onverbindend 
is op dezen grond, dat deze niet aan B. en W . 
uitvoeringsbevoegdheid geeft, niet aan hen 
telkens in een bijwnder geval te bes! issen 
geeft of eenig persoon valt onder zekere om
schrijving der verordening, doch inhoudt een 
delegatie van verordenende bevoegdheid aan 
B. en W., immers aan deze overlaat algemeene 
voorschriften uit te vaardigen, hetgeen niet 
is toegelaten". 

Tegen voormeld vonn is der Rechtbank heeft 
de heer requirant zich onbeperkt in cassatie 
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voorzien. Voorzoover dat vonnis bevestiging 
van de door den Kantonrechter gegeven vrij
spraak bevat, zal het cassatieberoep derhalve, 
op g rond van de bepaling van art. 430 Sv., 
niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. In 
zijne schriftuur beperkt de heer requirant zich 
dan ook ertoe om, naar aanle iding van het 
ontslag van rechtsvervolging, voor te dragen 
zijn middel van cassatie, luidende : 

,.S. of v. t. van de artt. 144 der Grondwet, 
168, 169 en 209 der Gemeentewet, 44 en 318 
der .\.. P. V. 1910 voor de gemeente Zaandam, 
door te bes! issen, dat art. 44 van genoemde 
vero1'tlening niet de uitvoering van een rege
lend voorschrift aan B. en \V. opdraagt, doch 
een ve rboden delegatie van verordenende be
rnegdhei d a an dat College bevat". 

ter toe lichting van welk middel wordt opge
merkt: ,,dat aan B. en W. niet wordt over
gelaten een algemeen voorschrift uit te vaar
digen, doch slechts wordt overgelaten het vast
stellen va11 p l:iats en tijd, waar en waarop een 
rloor den Raad gegeven a lgemeen voorschrift 
in werki11g behoort te zij n; dat een dergelijke 
a anwijz ing van plaats en tijd door B. en W. 
a ls een daad van ui tvoering moet worden be
schouwd (vgl. H. R. 9 Jan. 1933, W. 12582), 
terwijl <ie mogelijkheid, dat B. en W. bij deze 
ui!Yoeriug in strijd kome n met a rt. 7 der 
Grondwet, niet de onverbindbaarheid der ver
ordening, doch, naar den gedach tengang de r 
R echtbank, waarmede requirant zich vereen igt, 
s lechts dwingt tot het onderwek, of B. en W. 
bij de u itvoering in strijd zijn gekomen met de 
Grondwet". 

Het middel komt mij juist voor. In het 
midden gelaten toch, of de hier aan B. en W. 
overgelaten aanwijzing van plaatsen, dagen en 
uren, waarop het in de verordening vervatte 
verbod toepasselijk zal zijn, zelfs al ware daar
bij sprake van overdracht van verordenende 
bevoegdheid, niet krachtens de bepaling van 
Mt. 169 der Gemeentewet als geoorloofd zoude 
moeten worden beschouwd, ben ik overigens 
van meening, dat die aanwijzing mag worden 
aangemerkt a ls eene daad van uitvoer ing, 
welke ingevol ge art. 209 aanhef en onder a 
der Gemeentewet behoort tot de bevoegdheid 
van B. en vV. 

Hieraan doet, meen ik, niet a f, dat deze 
daad van uitvoering bestaat in een door B. en 
\V. gegeven voorsch rif t, dat voor iedereen 
geldt, wanneer dit voorschrift, gelijk ten 
rlezen naar mijne meening het g11val is, slechts 
de nadere ui twerking bevat van het door den 
Gemeenteraad gestelde verbod, dat - blijkens 
zijne p laatsing onder Hoofdstuk III, Afdee
l ing A van de A. P. V . der gemeente Zaan
dam, tot opschrift d ragend : ,,Op de openbare 
orde en veiligheid" - kennelijk bestemd is 
om te worden toegepast overeenkomstig het
geen in het belang dier openbare orde en vei
ligheid noodzakelijk voorkomt. De opvatting 
der Rechtbank, welke blijkbaar het begrip uit
voering wenscht te beperken tot hetgeen tel 
kens in een bijzonder geva l te beslissen staat, 
vindt, naa r het mij voorkomt, in de wet geen 
steun. Terech t wordt da n ook m. i. door den 
heer requira nt ten dezen een beroep gedaan 
op Uw arrest van 9 Januari 1933 \V . ... 1.2582, 

J. 1933, 389, waarbij Uw Raad eene daad 
van uitvoering zag in aanwij zing van dê'wegen 

en de uren, waarop een door den gemeente
raad uitgevaardigd ventverbod toepasselij k 
wucle zijn, a l werd de bedoelde verordening 
clan ook onverbindend verklaard op grond, dat 
de uitvoering ten onrechte aan den Burge
meester in plaats van aan B . en W. was opge
dra gen. Ik moge hier bovendien verwij zen 
naa r 's Hoogen Raads arresten van 2 J anuar i 
1900 W. 7386, 30 October 1911 W . 9235 , wo
mede naar de conclus ie van lVIr. Besier, voor
afgaande aan het arrest van 17 October 1921 
W. 10805 , N . J . 1921, 1263. 

Bijaldien w H. R. zich met mijne oprnt-
ti ng omtrent de gegrondheid van het middel 
mocht kunnen vereenigen, rijst intusschen nog 
rlc mede in het middel aangernerde en doo,· 
den geachten raadsman van gereq uireerde bij 
pleidooi meer nadrukkelijk behandelde n-aag, 
welke ik mij zoude will en veroorloven aldus 
te stell en, of niet de onderhavige verordening 
door de uitvoering, welke B. en W. daaraan 
111 hun boven vermeld besluit hebben gegernn, 
geacht moet worden verbindende krncht te 
missen als st rijdig met art. 7 der Grondwet. 
Mij wil het voorkomen, dat deze vraag ont
kennend za l moeten worden beantwoord . Naar 
het gevoelen immers van Uwen Raad. in ta l 
van arresten tot uitdrukking gekomen. wordt 
weliswaar door de woorden van gemeld arti kel 
rler Grondwet, geheel in overeenstemming met 
zijne geschiedenis, niet a ll een uitgesloten de 
censuur, noodig ter verkrijging van het ver lof 
om een tot openbaarmaking bestemd geschrift 
te drukken of te doen drukken , maar evenzeer 
het "voorafgaand verlof" van het openbaar 
gezag om een gedrukt geschrift, en bij gevolg 
wat daar in gedrukt is, op welke wijze dan ook 
openbaar te maken, doch laat gemeld artike l 
anderzijds onaangetast de bevoegdheid van den 
gemeentel ijken wetgever om de verspreiding 
van gedrukte stukken op den openba ren weg 
te onderwerpen aan voo ,·schriften in het be
lang der openbare orde, bepaaldel ijk ter be
ve ili gi ng van het openbaar verkeer (vg. H . R. 
7 Nov. 1892 W. 6239 ; 23 Maa ,·t 1896 W. 
6733: 1 Febr. 1897 W. ö928 ; 1 Nov. 1897 
W . 7036; 5 Dec. 1898 W. 7213; 27 Oct. 1902 
W . 7825; 20 Nov. 1905 \V. 8298 ; 4 April 
1910 W. 9018; 18 April 1910 W. 9027: 13 
Jnni 1910 W. 9052: 29 Juni 1910 W. 9062 ; 
8 Maart 1913 W. 9797, N . J. 1915 , 66î: 2 
October 1916 W. 10005, N. J. 1916, 1095 ; 28 
Juni 1920 W. 10616, N . J. 1920, 810 ; 5 Nov. 
1928 W. 11913, . J. 1929 , 498; 24 October 
1932 W. 12580, N. J. 1932, 1755) . 

De geëerde pleiter voor gerequiree rcle ves
tigde voornamelijk de aandacht op voormeld 
arrest van 2 Octobet· 1916, W. 10005 , N. J. 
1916, 1095 , waarbij wegens strijd met vo01·
noemd grnndwetsartike l onverb indend werd 
verklaard eene verordening van de gemeente 
Rosendaal (G.), luidende: ,,Het is ve rboden 
zonder schriftelijke vergunning van B. en vV. 
tusschen 's morgens 8 uur en 's avonds 8 uur 
prentbriefkaarten, andere voorwerpen of waren 
van welken aard ook, hetzij op of aan den 
openbaren weg, hetzij aan de huizen te rn,·
koopen. aan te bieden of ten verkoop in voor
raad te hebben". Echter we1·d bij dit arrest de 
verbindende kracht aan voormelde verordening 
ont,egd op grond van het daarbij uitdrukke lijk 
gevorderde voorafgaande verlof, waarvan in 
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de onderwerpelijke vei·ordcning geen sprake is. 
Er bestaat dan ook m. i. meer aanlei ding 

om de onderhavige verordening te toetsen aan 
de nieuwere verordening der gemeente Rosen
daal, welke luidde: ,,Het is verboden in de 
maanden Mei , Juni, Juli, Augustus en Sep
tember op of aan den openbaren weg of aan 
de hui zen der ingezetenen tusschen 11 uul' des 
voo rmiddags en 5 uur des namiddags prent
brief kaarten te verkoopen of ten verkoop aan 
te bieden" , welke verordening bij Uw a r-rest 
van 28 Juni 1920 W. 10616 , N. J . 1920, 810 
niet in strijd met art. 7 der Grondwet werd 
geoo l'deeld, wijl daarbij de openbaarmaking 
van gedrukte stukken niet in het a lgemeen 
verboden of va n een voorafgaand ve rl of a f
hankelijk we rd gesteld, doch slechts werd on
derworpen aan eene beperking, welke niet wo
ver gaat, dat de vrijheid om prentbriefkaa rten 
(gedrukte stukken) in bedoelde gemeente te 
verspreiden gezegd kan worden mette rdaad te 
zijn opgeheven . 

Ofschoon de hier ter sprake zijnde regeling 
,·oor de gemeente Zaandam wellicht geacht 
moet worden verder te gaan in de beperking 
der vrijheid van verspre iding van gedrnkte 
stukken, dan voormelde verordening van Ro
sendaal, zoo wil het mij toch voorkomen, dat 
ook deze regeling, welke immers iederen dag 
nog een aantal uren voor d ie vrije versprei
ding beschi kbaar laat, evenm i11 gezegd ka n 
worden, de vrijheid van verspre iding geheel 
te hebhen opgeheven. 

Of de bedoelde regeling, welke, ge let op de 
boven reeds bespro ken plaatsing van art. 44 
der Zaandamsche verordening onder de voor
schriften betreffende de opcnbarn orrle en 
ve il igheid, m.i. moet geacht worden te zijn 
getro ffen in het bela ng van die openbare orde 
en ter beveiliging van het openbaar verkeer, 
inderdaad in de gemeente Zaandam door· deze 
belangen wordt gevorderd, kan m. i., a ls be
t reffende de doelm atigheid van de vooJ'sehrif
ten , we lke niet ter beoordeeling staat van de 
rechterlijke macht, ook in cassatie niet worden 
onderzocht. 

De onverbindbaarheid der verordening za l 
dus m. i. noch op den door de R echtba nk aan
gevoerden grond , noch wegens strijd met art. 
7 der Grondwet, ku nnen worden aangenomen. 

Door den raadsman van gerequ ireerde is 
i ntusschen nog een andere gmnd voor de hand
ha ving va n het ontslag van rech tsvervolg ing 
ter sprake gebracht en wel deze, dat de sanctie 
op overtreding van het gegeven verbod zoude 
ontbreken. ,,Art. 44" - aldus werd betoogd -
,, is een nieuw artikel, berustende op een be
sluit van den Raad v,m 17 Augustus 1933 . 
De R aad heeft niet bepaald, welke sanctie 
staat op de overtreding van het verbod. Wel
licht heeft men, maar dan ten onrechte, ge
meend, dat het a rtikel zijn sanctie ,,0u kunnen 
vinden in art. 318 van de A. P. V . 1910, waar
in bepaald wordt, met welke stra f overtreding 
nm een der be palingen van deze vero rdening 
gestraft wordt. Dit artike l kan echter a l leen 
en uitsluitend betrekking hebben op bepalin
gen, die bij het totstandkomen van di t a rt ikel 
in het leven waren geroepen. Zonder uitdruk
kelijk daartoe strekkend besluit van den Raad 
kan de uit 1910 dateerende bepaling van art. 
318 onmogelijk toepasselijk zijn op een ver-

ordening van 1933. Dat het a rtikel in de rnr
o rdening is ingelascht verandert hie raan niet:s ; 
niet hierdoor kan men eene slrafreehtelijke 
sanctie in het leven roepen". 

Met di t betoog kon ik mij niet vereen igen. 
Door de bij Raadsbesluit van 17 Aug ustus 
1933 vastgestelde opneming van het ni ecnrn 
art. 44 in de A. P. V. 1910 voor de gemeente 
Zaandam is, naar het mij voorkomt, de straf
bepaling van art. 318 dier verordening, welke 
zich, onder een hier niet ter zake doend voor
behoud, uitstrekt tot overtreding van alle be
palingen dier verordening, van zelf toepnsse
lijk geworden op overtreding van het in art. 
44 (nieuw) gegeven verbod (vg. H. R. 6 F ebr. 
1899 W. 7243) . Evenmin ka n ik den geachten 
pleiter toegeven, dat het meergemelde beslu it 
van B . en 'vV. wettelijken grondslag zoude 
missen, omdat in den Considerans van dat 
besl uit staat te lezen: ,,Gelet op art. 44 rnn 
de A. P . V. 1910 voor de gemeente Zaandam" 
zonder de toevoeging: ,,zooals dat gewij zigd 
is bij besluit van den Raad van 17 Augustus 
1933". Ook ronder die toevoeg ing is het im
mers volkomen duide lijk, dat gemeld besluit 
betrekking heeft op a r t . 44 de r A . P . V. 1910, 
zooals die luidt na de daa rin op 17 Augustus 
1933 door den gemeenteraad aangebrachte 
wij ziging , zulks te meer , waa r in art. 44 (oud ) 
van eeni ge aanwijzi ng door B . en W . geen 
sprake was. 

Op grond van vorenstaande beschouwi11gen 
ben ik van oordeel , dat het bestreden vonni 
ten onrechte heeft bevestigd het vonnis Yan 
den K a ntonrechter, voo l'wover gerequireerde 
daarbij van a lle rechtsvervolging werd ontsla 
gen . Ik concludeer mitsdien, dat Uw H. R. , 
de n heer requi rant niet-ontvankelijk verklaren
de in het ingestelde cassatiebe roep, voorzoover 
dit mede is gericht tegen de in het bestreden 
vonnis bevestigde vrijspraak, dat vonnis en 
het daa rbij bevestigde vonnis van den Kan
ton rechter zal vernietigen , doch a ll een voor
wover het ten laste va n ge requiree rde bewezen 
verklaarde fe it niet strafbaar is geoordeeld en 
deze te dier zake van alle rechtsvervolging 
werd ontslagen, voorts, rechtdoende krach tens 
art. 105 R . 0 ., aan het bewezenverklaarde zal 
geven de benaming: ,,het te Zaandam ge
drukte stukken te J,oop aanbi eden op de door 
B. en W . in een door hen a fgekondi gd beslu it 
aangewezen openbare wegen op de in di t be
sluit bepaalde dagen en uren" , gemeld feit en 
gerequireerde te di er zake zal verklaren straf
baar en, met toepassing van de a rtt.. 44 en 31 
der gemelde poli t ieverorden ing, 23 en 91 Sr. 
en gelet op de ter terechtzitting gebl eken om
standigheid , dat gerequireerde te goeder t rou"· 
kon meenen, dat het feit niet strafbaar was. 
dezen te veroordeelen tot eene geldboete rnn 
f 1, bij gebreke van betaling en verhaal te 
ve rvangen door hechtenis van één dag. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Schepel ; 
Gelet op .het middel van cassatie door rnqui 

rant voor gestel cl bij schriftuur en luidende: 
(zie conclusie) ; 

0. dat bij het bevestigde vonnis gerequi
reerde van het hem telastegelegde, dat hij op 
Vrijdag 4 Januari 1935, des namiddags te om-
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streeks 4½ uur in de gemeente Zaandam de 
-onder 1 en 2 omschreven feiten zou hebben 
begaan, is vrijgesproken en dat hij ter zake 
van het hem onder 3 telastegelegde alstoen 
.aldaar op den openbaren weg, de Stations
.straat, aan een aldaar loopenden man een ge
drukt stuk " Volk en Vaderland" te koop aan
bieden, behoorende ·genoemde weg, dag en uur 
tot die, waarop dit een en ander ingevolge 
28 December 1934 door B. en W. dier ge
meente afgekondigd besluit van dat college 
-d. d. 22 December 1934 is verboden, van a ll e 
rechtsvervolging is ontslagen ; 

0. dat het beroep in cassatie onbeperkt is 
ingesteld maar requirant in dat beroep is n iet
-ontvankelijk voor zooverre het is gericht tegen 
-de bevestiging van de gegeven vrijspraken; 

0. dat art. 44 van de A . P. V. 1910 voor de 
gemeente Zaandam, zooals dit art. luidt na 
de daarin op 17 Augustus 1933 gebrachte 
·wijziging, bepaalt, {zie conclus ie); dat B . en 
\V. in een door hen genomen en op 28 De
<:ember 1D 34 afgekondigd besluit als openbare 
wegen, a ls in genoemd art. 44 bedoeld, hebben 
aangewezen {zie conclusie); 

0 . dat de R echtbank in haar bestrnden von
nis omtrent de strafbaarheid van het onder 3 
tela tegelegde heeft overwogen: 

dat de K antonrechter enz. {zie conclusie) 
..... . hetgeen niet is toegelaten; 
dat mitsdien op dezen grond het derde aan 

verdachte ten laste gelegde fe it niet strafbaar 
.is en het vonn is van den Kantonrechter met 
verbeter ing van gronden kan worden beves
t igd ; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat het bij de wet van 31 J anuari 1931 , S. 

4 1, in de gemeentewet opgenomen voorschrift 
van art. 169 delegatie van wetgevende be
voegdheid in verordeningen van den raad op 
B . en ·w. nopens bepaalde, in de verordening 
aangewezen onderwerpen ·geoorl oofd is komen 
verklaren, zoodat reeds op dien g rond van 
verboden delegatie van verordenende bevoegd
heid hier geen sprake kan zijn ; 

0. dat dus het middel is gegrond en het 
bestreden vonnis, voor zooverre de bevestiging 
-daarin van de in des K antonrechters vonnis 
voorkomende beslissing omtrent ontslag van 
rechtsvervolging ter zake van het onder 3 
telastegelegde betreft, niet in stand kan blij 
ven; 

Verklaart den requirant niet-ontvankelijk in 
zijn beroep voor wovei-re dit gericht is tegen 
de bevestiging van de geg.even vrijspraken; 

Vernietigt het bestreden vonn is in voege a ls 
boven is g'ezegd; En, rechtdoende ten princi
pale ingevol ge a rt. 105 der Wet R. 0. ; 

Vernietigt ook het bevestigde vonn is ten 
aanzien van bovenbedoeld punt; 

0. dat het onder 3 telastegelegde en bewezen 
verklaarde feit strafbaar is, a ls opleverende 
-de overtreding "het te Zaandam gedrukte 
stukken te koop aanbieden op de doos B. en 
W. in een door hen afgekondigd besluit ,als 
daarvoor verboden aangewezen openbare we
gen op ·de in dit beslui t bepaalde dagen en 
uren"; 

Verklaart gerequireerde te dier ,zake straf
baar aangezien van geen rede is gebleken 
waaro1h hij dit niet-zoude zijn; 

Gezien de a rtt. 44 en 318 van de A. P : V. 

1910 voor, de gemeente Zaandam ; 23 en 91 Sr. ; 
Veroordeelt gerequireerde te dier zake tot 

eene geldboete van één gulden bij gebreke van 
betaling en ve rhaal te vervangen door hech
ten is van één dag, zijnde deze straf geëven
redi gd aan de beteekenis van het feit. 

{N. J.) 

21 November 1935. UITSPRAAK van den 
Central en Raad van Beroep. {Ambtenarnn
wet 19 29 Art. 58 le lid.) 

De vraag, of klager, amanuensis in vas
ten dienst bij de kweekschool tot opleid ing 
van onderwijzers{essen) te Rotterdam, be
hoorde tot de onder e van l id 1 van at·
t ikel 1 van de "Regel ing betreffende de 
volgorde van afvloeiing in geval van over
bodig worden van personeel, dat op den 
voet van de bepalingen va n het Ambte
narenreglement of het Reglement P erso
neel R . E. T. in vasten dienst of op proef 
is aangesteld" genoemde groep van per
sonen "die de minste dienstjaren hebben" , 
moet bevestigend beantwoord worden , aan
gezien met " dienstjaren", a ls voormeld, 
worden bedoeld dienstjaren, welke een 
betrokkene als ambtenaar der gemeente 
Rotterdam heeft vervuld, en niet enkel 
dienstjaren, bij den betrokken dienst of de 
betrokken afdeeling vervuld. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

J. R ., wonende t e Rotterdam, klager, voor 
wien ter openbare t erechtzitting als gemachtigde 
is opgetreden : J . Meertens, wonende te Rot
terdam, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 

van Rotterdam, verweerder, vertegenwoor
digd door den Burgemeester , voor wien ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde i8 op
getreden: Mejuffronw Mr. A. R. Werner, hoofd
commies aan de afdeeling Onderwijs en Volks
ontwikkeling, ter secretarie te R otterdam, wo
nende te Hillegersberg. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding; 
0. dat Burgemeest er en Wethouders van 

Rotterdam bij besluit van 14 Mei 1935 - ge
zien hun besluit van 29 Maart 1935, 0. en V. 
n° . 334ae/1934, waarbij aan een achttal ama
nuenses aan inrichtingen van onderwijs {waar
onder klager) wegen s nieuwe organisatie van 
den tak van dienst, waartoe zij behooren, met 
ingang van 1 Juni 1935 eervol ontslag is ver: 
!eend, en na overweging, dat als nog aanleiding 
wordt gevonden om bovenvermelclen maatregel 
eer st op 16 Juli 1935 te doen ingaan, behalve 
ten aanzien van het Lyceum voor meisjes, aan 
welke school het noodzakelijk is gebleken den 
nieuwen toestand eerst op 1 September 1935 in 
werking te doen treden .- hebben besloten 
a . .hun voormeld besluit van 29 Maart 1935, 
0. en V. n°. 334ae/1934, in,te trekken, b. onder 
meer aan voornoemden J. R ., a manuen is bij 
de Kweekschool tot opleiding van onderwij
zers{ essen), met ingang van 16 Juli 1935, eervol 
ontslag t e verleenen wegens nieuwe organisatie 
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van den tak van dienst, waartoe hij behoort, 
zulks onder toekenning met ingang van den
zelfden datum van wachtgeld overeenkomstig de 
bepalingen der verordening, opgenomen in het 
gemeenteblad van 1932, n°. 14; . 

0. dat het cheidsgerecht voor het Gemeente
personeel te Rotterdam bij uitspraak, waarvan 
op 24 Juli 1935 aan partijen mededeeling is 
gedaan - naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen - heeft uitgesproken, dat het door 
klager bestreden ontslag terecht is verleend; 

0. dat J. R. van die uitspraak tijdig is ge
komen in bernep en bij klaagschrift - onder 
aanvoering dat naar zijn meening onder de 
woorden "de minste dienstjaren", bedoeld in 
art. I, lid 1, letter e van de regeling, betreffende 
de volgorde van afvloeiing van overbodig per
soneel, opgenomen in het Gemeenteblad Nr.32 
van 1932, verstaan moet worden : de miIL~te 
dienstjaren in de functie waaruit de afvloeiing 
plaats vindt - kennelijk heeft bedoeld te 
vorderen vernietiging van die uitspraak en 
van opgemeld besluit cl. d. 14 Mei 1935, voor
zoover dit op hem betrekking heeft ; 

I n rechte: 
0. dat een eervol ontslag als in casu is ver

leend aan klager - die was in vasten dienst 
als amanuensis bij de Kweekschool tot op
leiding van onderwijzers(essen) te Rotterdam 
en als zoodanig behoorde tot de afdeeling Onder
wijs en Volksontwikkeling - alleen kan worden 
gegeven met inachtneming van het bepaalde 
in de "Regeling betreffende de volgorde van 
afvloeiing ingeval van overbodig worden van 
personeel, dat op den voet van de bepalingen 
van het Ambtenarenreglement of het Reglement 
Personeel R. E. T. in vasten dienst of op proef 
is aangesteld ", welke regeling is vastgesteld bij 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Rotterdam van 26 April 19:!2 (Gemeenteblad van 
R otterdam 1932, n°. 32); 

0. dat op grond van de gedingstukken als 
vaststaande moet worden aangenomen : 

dat bij de afdeeling Onderwijs en Volks
ontwikkeling wegens reorganisatie personeel, 
te weten amanuenses, overcompleet kwam ; 

dat van de gezamenlijke amanuense~ klager, 
en nog zeven andere amanuenses, bij de ge
meente Rotterdam de minste clienstjaren 
hadden; 

0. dat alsnu ter beslissing van het onderha
vige geschil moet worden beantwoord de vraag, 
of klager in casu behoorde tot degenen, ver
meld onder artikel 1, -lid 1, sub e, van voren
bedoeld Reglement ; 

0. dat, deze Raad clie vraag bevestigend be
antwoordt; 

0. toch dat met "dienstja.ren in gezegd ar
tikel 1, lid l, sub e, kennelijk worden bedoeld 
dien tjaren, welke een betrokkene, die behoort 
tot het vast of op proef aangestelde personeel 
en rlerhalve tot de ambtenaren in den zin van 
het Ambtenarenreglement van Rotterdam, 
als ambtenaar der gemeente Rotterdam heeft 
vervuld, en dat, inclien daaronder zouden zijn 
te verstaan enkel dienstjaren, bij den betrokken 
dienst of de betrokken afdeeling vervuld, zulks 
in de redactie van het artikel tot uitdrukking 
had kunnen en moeten zijn gébracht, hetgeen 
ten deze niet is geschied ; ' , , 

0 . dàt mitsdien het bestreden ontslagbesluit 
feitelijk noch rechtens strijd met bedoeld arti-

kel 1, lid 1, sub e, zijnde den Raad ook overigens 
niet gebleken van het bestaan van eenig alge
meen ,,erbindend voorschrift, waarmede dat 
besluit zou strijden; 

0. dat voorts door klager niet is beweerd en 
ook dezen Raad niet is gebleken, dat Burge
meester en Wethouders van Rotterdam bij 
het nemen van dat besluit van hunne bevoegd
heid kennelijk een ander gebruik hebben ge
maakt dan tot de doeleinden , waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat mitsd ien de uitspraak, waarvan be
roep, behoort te worden bevestigd ; 

R echt doende in naam der Konin<>in ! 
Bevestigd de uitsprnak, waarvan beroop. 

(A.B.) 

25 Nove1nber 1935. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Loterijwet 1905 art. 1, le lid.) 

Bewezen is verklaard, dat "deel nemers 
aan de prijstoewijzing" waren zij , ,,die het 
woord of de lettercombinatie " zesdaagsche" 
goed hadden samengesteld en dientenge
volge in het bezit waren gesteld van een 
bon met serienummer", terwij l verder uit 
de bewezenverkl ar ing blijkt dat iedere 
bonhouder meedraaide in het z.g. rad van 
avontuur. 

Deze deelgeving en deelneming aan de 
prijstoewijzing is als loterij te qualificeeren, 
daar hier de gelegenheid is opengesteld 
om tegen vo ldoening aan zekere voorwaar
de - daarin bestaande, dat mocht wol'den 
ingeleverd het woord " zesdaagsche" samen
gesteld ui t letters, die, tegen aankoop van 
warnn voor f 0.50, bij de winkelie rs waren 
verkregen - mede te dingen naa r prijzen 
uitgeloofd ten behoeve van die inl everaars, 
die door het lot als winners zouden worden 
aangewezen. 

De door req . opgeworpen vraag, of naar 
de wet alle deel nemers kans moeten heb
ben op een prijs, kan hier buiten beschou
wing blijven . 

Req's bef.oog, dat hier van loterij geen 
prake zou zijn, omdat de toewijzing van 

een prijs door het rad van avontuur !echts 
geschiedde tusschen h/m, die het woord 
goed ha dden samengesteld en dus reeds 
recht hadden op een prijs, faalt, daar toch 
dit z.g. ,,rech't" op een prijs niets sterker 
was dan het recht van eiken deelnemer in 
iedere loterij, n.l. aanspraak om, indien 
het lot een prijs zou aanwijzen, dien te ont
vangen. 

In het geheel der bewezenverklaring ligt 
onmiskenbaar opgesloten, dat zij , die het 
woord inlevel'den en een bon ontvingen, 
wisten daarmede een kans te krijgen op 
een Prijs. · 

Het vonnis bevat de verklaring van elk 
der verdachten, dat zij gehandeld hebben 
zonder de daa_rvoor vereischte toestemming. 

Op het beroep vau 1 °. J . H. Sch ., 2°. C. D. 
Sch. , 3°. J. J , de M. , allen manufactur ier te 
Schagen·;• 1·equirai1ten . van cassatie tegen een 
vonnis van· de R echtbank te Alkmaa,· van 28 
Juni 1935, houdende in hooger beroep beves
tiging van een vonnis vàn den K a ntonrechter 
te .Alktnaa1' van 22 Maart 1935, waa rbij requi
ranten ter zake 'van : ,,een àn·dere loterij aan-
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leggen, dan de zoodanige, tot het aanleggen 
en houden waarvan de bij de Loterijwet 1905 
vereischte vergunning is verleend", met toe
passing en aanhaling van de artt. 1, 2, 3, 6, 
8, 12 der Loterijwet 1905, 23, 91 Sr., zijn ver
oordeeld ieder tot betaling eener ge ldboete van 
één gulden en tot vervangende hechtenis van 
één dag; (Gepleit door Mr. J. A. E. Buis
kool). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner· 
Gelet' op de middelen van cassatie, namens 

de requiranten voorgesteld bij pleidooi en lui 
dende: 

I. S. , a lthans v. t. van de artt. 1, 2, 3, 6, 
8 der Loterijwet 1905 S. 171, woals thans van 
kracht zijnde, de artt. 23 en 91 Sr. en de artt. 
350, 3fil, 352, 358 en 359 juncto ·425 en 415 
Sv., aangezien de Kantonrechter en de Recht
bank ten onrechte hebben aangenomen en be
wezen verklaard, dat in casu sprake was van 
een loterij in den zin der Loterijwet, immers 
de genoemde coll eges hebben ten onrechte be
s\ ist, dat in art. 1 der Loterijwet de woorden 
.,de deelnemers" niet beteekenen "alle deel
nemers", dat in casu geen overwegenden in
vloed door de deelnemers kon worden uitge
oefend op de kansbepaling, en dat de prijzen 
waren "uitgeloofd"; 

II. S., a lthans v. t. van de artt. 1, 2 en 6 
der Loterijwet j 0

• de sub I aangehaalde arti
kelen van de Wetboeken van Strafrecht en 
Strafvordering, daar toch ten onrechte de ge
noemde artikelen der Loterijwet op het be
wezen ver ki aarde zijn toegepast. Immers, het 
pub! iek moet, wil van een loterij sprake zijn, 
bekend zijn met het feit, dat het m1,dedingt 
naar uitgeloofde prij zen. In de dagvaarding 
had derhalve gesteld moeten zijn, dat het pu
bliek daarmede bekend was, althans dat daar
van aankondiging aan het publiek was ge
daan. In de dagvaarding staat niets daarvan, 
wodat ontslag van rechtsvervolging had moe
ten volgen; 

III. S ., althans v. t . va11 de sub I genoemde 
artikelen, daar toch de Kantonrechter ten on
rechte een veroordeeliug heeft uitgesproken. 
ImmeTS, het gemis der vereischte toestemming 
was in de tenlastelegging opgenomen. Uit de 
bewijsmiddelen blijkt van dat gemis niets ; 

0. dat bij het bevestigde vonn is overeen
komstig . de dagvaarding ten laste van requi
ranten is bewezen verklaard, dat zij tezamen 
en in Vereen iging respectievelijk a ls vool'zitter, 
secretar is en penningmeester van het comité 
van de " Zesdaagsche" te Schagen, gevormd 
uit bestuursleden of leden van de te Schagen 
gevestigde middenstandsorganisaties "Schager 
Handeldrij vende en Industrieele 'liddenstancls
vereeniging" en "de I-Ianze" Bond van 
Roomsch-K athol ieke Vereenigingen van den 
Handeldrij venden en Iudustrieelen Midden
stand in het Bisdom H aarlem, afdeeling Scha
gen", te Schagen van 19 tot en met 29 Octo
ber 1934 hebben aangelegd en gehouden de 
navolgende loterij, waarvoor de vereischte toe
stemming niet was verleend; 

Bedoeld comité stelde beschikbaar voor de 
b ij een der bovengenoemde middenstandsorga
nisaties aangesloten winke liers en ueringdoen-

den. letters, gedrukt op een roodanig ge,·ou
wen papier, dat ronder beschadiging Yan dat 
papier niet kon worden gezien, welke letter 
op ieder papier was aangebracht. H et publiek 
kon bij aankoop en besteding bij ieder der 
aangesloten winkeliers en neringdoenden voor 
ieder bedrag van f 0.50 van den winkelier of 
neringdoende, waar hij dit bedrag had besteed 
een papier met aldus aangebrachte letter ont
vangen, welke letter dus voor den kooper on
bekend was. De koopers nu moesten aldus 
ieder minstens 11 letters verzamelen en uit 
die letters het woord of de letter-combinatie 
" Zesdaagsche" vormen. De letters waren door 
of vanwege het Zesdaagsche-com i té in zeer 
ruime mate en in behoorlijke evenredigheid tot 
elkander aan de winkeliers en ne ringdoenden 
beschikbaar gesteld. 

Om nu het woord " Zesdaagsche" te vormen, 
moest in haast alle gevallen tusschen de koo
pers - houders van de letters - een ruiling 
van letters plaats vinden. Om de koopers en 
houders der letters hiertoe ruimschoots de ge
legenheid te geven, had het Zesdaagsche
comité een bureau ingericht in een perceel , 
gelegen aan de Laan, alwaar koopers en hou
ders der letters onderling letters konden ruilen 
en was tevens aan de moge lijkheid om tot 
ru iling te komen ruime bekendheid gege,·en, 
onder andere door dit bekend te maken in ad
vertentie of publicaties in de "Schager Cou
rant", alsmede op de p laats, waar gelegenheid 
tot ruilen bestond. Op dit burnau aan de Laan 
werd clan ook op de daarvoor aangewezen 
uren druk geruild. Waren houde rs va n lette rs 
er in geslaagd het woord of de lettercombi
natie "Zesdaagsche" goed samen te stellen, 
zoo moesten zij dit na opplakking op een stuk 
papier inleveren op het meergenoemde bureau 
aan de Laan, al waar zij dan vanwege iemand 
van het Ze daagsche-comité ontvingen uit een 
boekje een bon met een ser ienummer en een 
volgnummer. Deze bonnen waren door perfo
ratie in tweeën gedee ld. Het ecne gedeelte, 
waarop de houder naam en adres moest innd 
len, behield het Zesdaagsche-com ité, het andere 
gedeelte behield de houder en samensteller mu 
het woord " Zesdaagsche" . In het geheel \\"aren 
vanwege het Zesdaagsche-comité een g root aan
tal boekje , in series vercleeld, samengesteld. 
l eder boekje bevatte 100 volgnummers dus bij
voorbeeld ser ieboekje N°. 44 met bonnen ge
nummerd 1- 100. 

Op 4 dagen , vallende in het t ijdvak van 19 
tot en met 29 October 1934 werden te Schagen 
dau op ieder dier dagen eenige prij zen. be
staande uit diver e voorwerpen, toegewezen 
aan telkens een andere houder van een bon 
1net serienun1rner en volgnun1mer. Deelnen1ers 
aan deze prijstoewijzing waren zij , die het 
woord of de lettercombinatie " Zesdaagsche" 
goed hadden sa mengesteld en dientenge,·olge 
in het bezit waren gesteld van een bon met 
serienummer en volg nummer al s bovenvermeld. 

De prijstoewijzing geschiedde a ls volgt: 
Er was een roogenaamd rad va n avontuur, 

samengesteld vanwege het Comité der . . Zes
daagsche". Dit rad was door middel van kt-ijt-
trepen op den buitenrand verdee ld voor de 

dagen, dat prijstoewijzingen plaats vonden. in 
woveel gelijk genummerde clee len of vakken, 
a ls dien dag ser ie zouden uit- e n medeloten. 
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Dit warnn dan de series (boekjes), die dien 
dag en één of meer dagen te voren, vanwege 
het comité der "Zesdaagsche" waren afgege
ven en opgebruikt. Het rad werd 11u bij elke 
prijstoewijzing in bewtlging gebrncht vanwege 
iemand van het comité der " Zesdaagsche" en 
wees dan, na tot stilstand te zijn gekomen, het 
nummer aan, waarin de prijs zou vallen. Bo
vendien was dit rad van avontuur verdeeld in 
100 gelijke vakken, genummerd van 1 tot 100. 
Nadat het serienummer was aangegeven, werd 
het rad wederom bij iedere prijstoewijzing in 
beweging gebracht en wees dan, na tot stil 
stand te zijn gekomen, het nummer aan, waar
op de prijs was gevallen in de reeds aange
wezen ser ie . 

Als winner was dan dus aangewezen de 
bovenomschreven deelnemer, die houder was 
van de bon met het seri enummer en het volg
nummer, a ls aangewezen door het twee keer 
draaien van het rad van avontuur. 

Op deze wij ze van prijstoewijzing konden de 
bovenomschreven deel nemers geen overwegen
den invloed oefenen . Er wa ren steeds meer 
goed samengestelde woorden " Zesdaagsche" 
ingeleverd dan er prijzen beschikbaar waren. 
Tegen inlevering van de bon met se ,·ienummer 
en volgnummer kon de deelnemer-winner over 
den hem toegewezen prijs beschikken bij 
iemand vanwege het comité aangewezen en 
werd de prijs aan dien winner a fgeleverd; 

dat dit bewezen verklaarde is gequalificeerd 
en deswege straf is opgelegd als voormeld; 

dat ten aanzien van de qualifica ti e de Kan
tonrechter nog heeft overwogen: 

door de verdachten werd opengesteld een 
gelegenheid om tegen voldoen ing van een 
bepaald bedrag in geld als koopsom van win
ke lgoederen mede te dingen naar prijzen of 
premiën in geld of goed, uitgeloofd ten be
hoeve van de deelnemers, die als winners wer
den aangewezen door het lot; 

,rnli swaar verkregen de koopers van winkel
goederen voor den door hen besteden koopprijs 
gekochte waren en geheel niet is gebleken, dat 
de koopers waardeloos of bijna waardelooze 
voorwerpen kochten, doch deze koopers ha dden 
te voldoen aan de voorwaarde van koop van 
goederen om aan de onderhavige gelegenheid 
deel te nemen en tegenover het koopen door 
de koopers stond aan zijde van de verkoopers 
- onder wie de verdachten als leden van de 
bij dagvaarding genoemde Vereenig ingen -
de op die verkochte goederen genoten winst 
en de bedoeling, door het uitloven van prijzen 
den verkoop van winkelwaren te bevorderen ; 

deelnemers aan de door verdachten open
gestel de gelegenheid waren zij, die zich een 
letter a anschaften met de bedoeling mede te 
dingen naar een prijs; om voor een prijs in 
aanmerking te komen, moesten deze deel-
11emers prestatiën verrichten , (namelijk woor
den samenstellen, letters ruilen, woorden op
plakken en geperforeerde bonnen ophalen) en 
in zooverre konden deze deelnemers overwc
genden invloed oefenen op het door hen be
halen van een prijs in geld of goed, doch wan
neer alle vereischte prestatiën door de deel
nemers waren verricht, werden de deelnemers, 
aan wie een prijs wu worden toegekend, door 
het lot aangewezen, op welke aanwijzing geer, 
der deel nemers eenigen invloed kon oefenen; 

in dit geval had niet iede1·e deelnemer, die 
het woord samenstelde, 1·echt op een der prij
zen desnoods door loting te verdeelen, doch 
h ie{· bleef als element voor het verkrijgen van 
een prijs een toewijzing door het lot; 

uit de redactie van art. 1 der Loterijwet 1905 
volgt niet, dat slechts dan sprake is van een 
loterij, indien a lle deelnemers aan de prijstoe
wijzing door het lot deelnemen; 

al is de bedoeling van het openstellen van 
de onderhavige gelegenheid geweest het mede
werken tot den bloei van den Middenstand en 
het verschaffen van een bijzondere a ttractie 
aan de winkels voor het publiek, toch kan dit 
motief aan de bewezen verklaarde feiten niet 
de strafbaarheid ontnemen, nu deze feiten alle 
elementen van een strafbaar gesteld feit in
houden, hetgeen evenzeer geldt voor het feit , 
dat het motief der Regeering tot het indienen 
van het ,vetontwerp is geweest, de sp il- en 
speelzucht van het pub! iek tegen te gaan; 

de vraag, of de onderhavige lote rij hoofd
zaak voor de aanl eggers is geweest of wel een 
bijkomstig karakter droeg in het samenstel 
der fe iten, door de verdachten verricht ter 
bevordering van den bloei van den midden
stand (reclamecampagne) doet naar 's Rechters 
oordeel n iet af aan de al of niet strafbaarheid 
eener loterij ; een zoodanige vraag is wellicht 
op haar p laats bij de beoordeeling of een feit 
al dan niet valt onder het begrip premie
leening; 

de verdachten , te zamen handelende a ls een 
comité, hebben de letters aan de neringdoen
den uitgereikt, de uitg ifte van letters bewerk
stelligd, de gelegenheid tot ruiling in de cou
rant kenbaar gemaakt, de opgeplakte letters 
ontvangen en naar aanleiding daarvan de ge
perforeerde bonnen uitgereikt, zoodat zij de 
loterij hebben ingericht en dus aangelegd; 

0. ten a anzien van de voorgestelde middelen 
van cassatie: 

dat het eerste middel zich keert tegen de 
hiervoren vermelde beschouwingen, die de 
K antonrechter aan de qualificatie van het 
bewezen verklaarde heeft gewijd; 

dat echter - wat er zij van die beschouwin
gen - in elk geval in het bewezenverklaarde 
zijn gegeven voldoende feiten om daarop de 
in het vonnis vermelde qualificatie toe te 
passen; 

dat toch blijkens het vorenstaande bewezen 
is verklaard, dat " deelnemers aan de prijstoe
wijzing" waren zij , ,,die het woord of de let
te rcombinatie " Zesdaagsche" goed hadden sa
mengesteld en dientengevolge in het bezit wa
ren gesteld van een bon met serienummer en 
volgnummer als bovenvermeld", blijkende dan 
verder uit de bewezenverklaring dat iedere 
bonhouder meedraaide in het zoogenaamde rad 
van avontuur; 

dat deze deelgeving en deelneming aan de 
prijstoewijzing als loterij is te qualificeeren, 
zijnde hier toch de gelegenheid opengesteld om 
tegen voldoening aan zekere voorwaarde -
daarin bestaande, dat moest worden ingeleverd 
het woord "Zesdaagsche" samengesteld uit let
ters, die, tegen een aankoop van waren voor 
f 0.50, bij de winkeliers waren verkregen -
mede te dingen naar prijzen, uitgeloofd ten 
behoeve van die inleveraars, die door het lot 
als winners zouden worden aangewezen; 
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dat hieruit volgt, dat de in het eerste middel 
opgeworpen vraag, of naar de wet all e deel
nemers kans moeten hebben op een prijs, bui
ten beschouwing kan blijven, i=ers in de 
loterij als vorenomschreven alle deelnemers 
kans hadden op een prijs; 

dat bij de toelichting tot het middel nog is 
betoogd, dat hier van " loterij" geen sprake 
zou zijn "omdat de toewijzing van een prijs 
door het rad van avontuur slechts geschiedde 
tusschen hen, die het woord goed hadden sa
mengesteld en dus reeds recht op een prijs 
hadden, maar dat het rad van avontuur over 
de definitieve toewijzing beschikte, omdat er 
meer goede samenstellers dan prijzen waren, 
wodat deze wijze van toewijzing geen doel 
was, maar slechts middel om het beperkt aan
tal prijzen te verdeelen onder diegenen, die er 
recht op hadden, iets wat door het comité ook 
binnenskamers had kunnen worden gedaan; 
dat daarom ook hier van "uitloving" geen 
sprake zou zijn" ; 

dat dit betoog - daargelaten, dat de voor
stelling, welke aldus wordt gewekt, als zoude 
het hier gaan over een verdeeling van enkele 
prijzen in kleiner kring, al zeer weinig over
eenstemt met bijvoorbeeld de vermeld ing in 
de bewezenverklaring van de 44e serie van 100 
bonnen - niet opgaat; dat toch het woge
naamde "recht" op een prijs, hetwelk de ln
leveraar van het woord bereids zou verkregen 
hebben niets sterker was dan het recht van 
eiken deelnemer in iedere loterij, namelijk de 
aanspraak om, indien het lot een prijs wu aan
wijzen, di en te ontvangen; 

dat dus het eerste middel niet opgaat; 
dat aan het tweede middel de fe itelijke 

grondslag ontbreekt, waar in het geheel der 
bewezenverklaring onmiskenbaar ligt opgeslo
ten, dat zij, die het woord inleverden en een 
bon ontvingen, wisten daarmede kans te krij
gen op een prijs ; 

dat hetzelfde geldt van het derde middel, 
immers het vonnis de verklaring bevat van elk 
der verdachten, dat zij hebben gehandeld ron
der dat daarvoor toestemming was verleend 
door Burgemeester en Wethouders van Scha
gen of door den Minister van Justitie; 

dat dus geen der middelen tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep (N. J .) 

25 November 1935. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 37.) 

Ged. Staten hebben terecht goedgekeurd 
een wijziging van een uitbreidingsplan, nu 
door die wijziging bet aanzien van een in 
het plan opgenomen plein niet wordt ge
schaad en het karakter van dit plein daar
door niet wordt aangetast. 

Belemmering van het oorspronkelijk vrije 
uitzicht uit de aan het plein staande hui
zen is geen grond om aan de wijziging 
van het plan goedkeuring te onthouden, 
nu vanwege he't; gemeentebestuur uitdruk
kelijk is verklaard, dat het nilit in de be
doeling van dat bestuur ligt, het gedeelte 
van den aan het plein gelegen grond, dat 
aan de gemeente in eigendom toebehoort, 
te doen bebouwen. 

Wij WILHELM.INA, enz., enz., enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

R. L. Verheij c.s., te Rotterdam, tegen het 
besluit. van Gedeputeerde Staten van Zwd-Hol
land van 29 Mei li,35, B. N°. 4509/21 (2• af
deeling), G. S. N°. 56/1, tot goedkeuring van 
he. door den Raad der gemeente Rotterdam 
bij zijn besluit van 28 Juni 1934 vastgestelde 
plan tot herziening v:tn het wtbreidingsplan 
voor het oordelijk- en Noord-Westelijk stads
deel, voor zoover betreft het Oostelijk ge
deelte daarvan, met de daarbij behoorende 
,, bebouwingsvoorschriften Bergpolder I'' ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 6 
November 1!)35, N°. 447; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 20 November 1935, N°. 104l:8 
M/P.B.R., Afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat de raad van Rotterdam in zijne ver
gadering van 2 Juni 1934 heeft besloten I. vast 
te stellen eene wijziging van het in dato 10 Juni 
Hl20 vastgestelde uitbreidingsplan voor het 
Noordelijk- en Noord-Westelijk Rtadsdeel, voor 
zoover betreft het Oostelijk gedeelte daarvan, 
zulks overeenkomstig de bij zijn besluit be
hoorende teekening, waarop mede de bestem
ming in onderdeelen is bepaald en waarop de 
begrenzing van het wijzigingsgebied met eene 
gestippelde omlijning is aangeduid ; II. voor 
de bouwterreinen, begrepen in het onder J be
doelde gebied, vast te stellen de bebou1\ ings
voorschriften Bergpolder 1, waanan de arti
kelen 3 en 4 luiden als volgt : 

Artikel 3. 
Op den grond, in het plan bestemd voor niet 

voor bewoning in~erichte bebouwing, mogen 
alleen kerken, scholen, mnseq,, kantoorgebou
wen, warenhuizen en dergelijke met bijbehoo
rende werken worden gebouwd. 

Artikel 4. 

Op den grond, in het plan bestemd voor 
bijzondere bebouwing, mogen alleen flatge
bouwen, hotelR, vereenigingsgebouv.en en der
gelijke worden gebouwd. ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
bij hun besluit van 29 Mei 1935, B. N°. 4509/21 
(2• afdeeling), G. S. N°. 56/1, met ongegrond
verklaring van de door R. L. Verheij c.s. inge
diende bezwaren, aan dit plan hunne goed
keuring hebben verleend, daarbij o.m. over
wegende, dat de ingediende bezwaren hierop 
neerkomen: 1•. dat het plan voor de reclamanten 
een grooten achteruitgang beteekent en hun 
belangrijke schade zal berokkenen, aangezien 
da.alÎn aan de oordz~jde van het Lischplein 
eene hooge bebouwing is ontworpen, welke 
niet slechts uit een kerk, een school, een kan
toorgebouw of dergeljjke, niet voor bewoning 
ingerichte gebouwen, doch ook uit een flatge
bouw of hotel, zelfs uit een arbeidersflat kA.n 
bestaan, terwijl het bestaande, door den raad 
bij beslwt van 10 Juni 1920 vastgestelde uit
breidingsplan aldaar geenerlei bebouwing toe
laat en derhalve aan de huizen van de recla 
manten een uitzicht biedt op het toekomstige, 
daar ontworpen kanaal, en voorts, omdat de 
a:tn de Oostzijde van dat plein tegenover de aan 
de Westzijde daarvan gelegen huizen , an de 
reclamanten gep.i:ojecteerde bebouwing thans 
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50 meter dichter bij die huizen is ontworpen 
dan in het plan van 1920, en wel zoodanig, dat 
die bebouwing nog gedeeltelijk langs de voor
gevels van de genoemde huizen schiet, terwijl 
het in het plan van 1920 voorkomende Lisch
water zal vervallen ; 2•. dat het plan ten op
zichte van de huizen Lischplein 1- -8 in den 
grond der zaak geen wijziging is, doch als een 
nieuw plan moet worden beschouwd; 3•. dat 
de reclamanten op grond van het plan van 1920 
de prijzen voor hunr::e huizen hebben betaald; 
dat zij aan het Lischplein wel willen wonen bij 
een toestand volgens het plan van 1920, doch 
niet bij een toestand, zooals die ten gevolge van 
het onderhavige herzieningsplan zal ontstaan; 
dat, ware het door het plan van 1920 gegeven 
schoone uitzicht er niet geweest, de reclamanten 
nooit op het Lischplein waren gaan wonen ; 
4•. dat het plan ten opzichte ,an de reclamanten 
in strijd is met de goede trouw; 5•. dat een 
prachtig plekje water en groen door het plan 
onnoodig en ten onrechte tot een pleintje wordt 
gemaakt; 

dat burgemeester en wethouders in hun 
ambtsbericht mededeelen, dat bij de bestem
ming van den grond aan de Noordzijde van 
het Lischplein voor eene niet voor bewoning 
ingerichte of bijzondere bebouwing gedacht is 
aan een kerk of schoolgebouw, welke bebouwing 
zeer waarschijnlijk niet hooger zal zijn dan 
de reeds bestaande bebouwing aan dit plein ; 
dat de bebouwing aan de Oostzijde niet , gelijk 
in het bezwaarschrift vermeld, 50 meter dichter 
bij de huizen der reclamanten .is gekomen, 
doch slechts 35 meter; dat, overigens de plein
ruimte ondanks deze versobering nog zóó 
groot is, dat na voltooiing der bebouwing de 
aanleg zeer royaal zal aandoen ; dat de bewo: 
ners der panden van de reclamanten · daarb1J 
een vrij uitzicht behouden over deBergschelaan; 
dat het vervangen van een verouderd plan door 
een ander, waarvan de opzet en inhoud in 
hoofdtrekken gelijk gebleven zijn, niet anders 
dan eene "wijziging'' kan worden genoemd; 
dat, nu de oemeente zich bij de wijziging van 
het bestaande uitbreidingsplan stipt heeft ge
houden aan de bepalingen der Woningwet, niet 
aan de goede trouw is tekort gedaan ; dat het 
door de reclamanten bedoelde prachtige plekje 
water en groen in werkelijkheid niet aanwezig is, 
aangezien het Lischwater reeds jaren geleden 
is gedempt; dat het in de plaats daarvan aan
gelegde, thans bestaande plantsoentje aan
merkelijk kleiner is dan het in het plan ont
worpen plantsoen; dat derhalve als gevolg van 
de onderhavige herziening voor de bewoners ter 
plaatse een betere en meer bevredigende toe
stand zal worden geschapen en deze wijziging 
geenerlei ongunstigen. inv:loed zal uitoefenen 
op de waarde van de hierb1J betrokken panden ; 
dat hieromtrent is te overwegen, dat de ver
korting van den afstand tusschen de bebouwing 
aan de Westelijke en die aan de Oostelijke zijde 
van het Lischplein, welke volgens het plan 
slechts 35 meter bedraagt, het logisch en on
vermijdelijke gevolg is van de bij het plan voor
ziene verschuiving in Westelijke richting van de 
uitmonding der Bergschelaan op den ontworpen 
Gordelweg; dat de vorenbedoelde afstand vol
gens het plan nog 75 meter zal bedragen, ter
wijl het uitzicht van de huizen Lischplein 1- 8 
op de Bergschelaan nagenoeg onveranderd zal 

blijven; dat ook na de afsluiting van het Lisch
plein aan de Noordzijde door een kerk of school
gebouw, als door burgemeester en wethouders. 
in hun ambtsbericht bedoeld, naar het oordeel 
van hun college dit plein nog zoo ruim zal zijn,. 
dat de aanleg zeer royaal zal aandoen; dat de 
afstand tusschen het aan de Noordzijde op te 
richten gebouw en het meest Noordelijke perceel 
van de reclamanten ongeveer 62,50 meter zal 
bedragen, en dat de vervanging van het h1 
het plan van 1920 geprojecteerde Lischwater· 
door een plantsoen met vijver het aanzien van 
het plein niet zal schaden; dat bovendien aan, 
een uitbreidingsplan, hetwelk periodiek pleegt 
te worden herzien , geen blijvende rechten kun
nen worden ontleend (cf. Ons besluit van 19• 
December 1934, N°. 34; Bijvoegsel van het 
Provinciaal Blad van Zuid-Holland 1935, N°. 2);. 
dat hun college de bezwaren van de reclamanten, 
mitsdien ongegrond acht ; dat hun college ook 
overigens geen termen vindt om aan het plan 
goedkeuring te onthouden ; 

dat van deze beslissing R. L. Verheij, no
taris, alsmede H. G. C. Kreiken, Mevrouw· 
W. M. H. Stulemejjer-Dom,e, Mr. W. A. C. van· 
Dam, Mevrouw de Weduwe H. C. Kok-Smitt~ 
P. Loncq de Jong en Mevrouw J. M. Meijeringh
Centen, allen eigenaren en bewoners van de· 
huizen genummerd 1 tot en met 8 aan het 
Lischplein te Rotterdam, bij Ons in beroep zijn, 
gekomen, aanvoerende, dat zij door de wijzi-
ging van het plan 1920 belangrijke schade lijden,. 
aangezien de waarde van hunne huizen hierdoor· 
belangrijk zal dalen ; dat toch volgens het plan, 
1920 de Noordzijde van het Lischplein onbe
bouwd zal blijven en zij vrij uitzicht zouden 
houden over het kanaal ; dat volgens het nieuwe· 
plan de Noordzijde bebouwd zal worden, mo
gelijk zelfs met een hoog flatgebouw ; dat de· 
bebouwing aan de Oostzijde hunne huizen 35-
meter meer nadert : dat hierdoor een mooi, 
stukje groen, het eenige in het Noordelijk 
stadsgedeelte, wordt prijsgegeven; dat zii zich, 
dan ook afvragen, waarvoor dit alles noodig· 
is · 

'dat naast hunne belangen ook die van de
bewoners van de omgeving worden geschaad ~ 
dat naar hunne meening de dienst van Stadsont-
wikkeling der gemeente Rotterdam geen juisten 
kjjk op de zaak heeft gehad en het uitbreidings
plan 1934 een aanmerkelijken achteruitgang bij 
dat van 1920 beteekent, zoo voor wat betreft 
hunne belangen, als voor wat betreft de alge
meene belangen van de bewoners van het be
treffende stadsdeel ; 

0 . dat door de wijziging van het plan het, aan
zien van het Lischplein niet wordt geschaad 
en met name het karakter van dit plein daardoor· 
niet wordt aangetast; 

dat de belemmering van het uitzicht naar
het Noorden geen grond behoort te zijn om 
aan het plan de goedkeuring te onthouden, nu 
in de openbare vergadering van de Afdeeling· 
van den Raa.d van State voor de Geschillen 
van Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, door den vertegenwoordiger van 
Rotterdam uitdrukkelijk is verklaard, dat het 
niet in de bedoeling van het gemeentebestuur
ligt, het Westelijk gedeelte van den ten Noorden 
van het plein gelegen grond., welke aan de ge
meente in eigendom toebehoort, te doen h<'
bouwen; 
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clat onder het licht van een en ander het be- 1 

sluit van Gedeputeerde St,aten behoort te worden 
gehandhaafd ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast enz. 

(A.B.) 

25 Novernber 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 38 j0 art. 37.) Daar art. 
38 le I id aan den gemeenteraad slechts 
bernep op de Krnon toekent tegen weige
r ing van de goedkeur ing, en van een 
mededeel ing van Ged. Staten , dat de ter
mijn, binnen welken hun college een be
slissing kan nemen, geëindigd was en der
ha lve goedkeuring van het plan niet meer 
mogelijk was, krachtens geen wetsbepaling 
beroep op de Kroon openstaat, is de ge
meenteraad in zijn tegen die mededeeling 
ingesteld beroep niet ontvankelijk. 

Wjj WILHELMINA, enz., enz., enz ; 
Beschikkende op · het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Eindhoven tegen het 
onthouden van goedkeuring aan een uitbrei
dingsplan c. a . ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 6 
November 1935, n°. 425; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 19 November 1935, n°. 10427 
M/P.B.R., afd. Volk gezondheid; 

0 . : dat de raad der gemeente Eindhoven bij 
besluit van 16 Februari 1934 heeft vastgesteld 
het partieele uitbreidingsplan voor het ge
deelte van den E ckartscheweg, vanaf ongeveer 
250 m ten Zuid-Westen van den Nieuwedijk 
tot aan de grens der gemeente, benevens de 
mondingen van den Nieuwedijk en den Kouden
hovenscheweg op den Eckartscheweg, met bijbe
hoorende bebouwingsvoorschriften ; 

dat, nadat dit raadsbesluit door burgemeester 
en wethouders van Eindhoven bij brie.f van 6 
April 1934 (verzonden op 9 April 1934) aan 
Gedeputeerde Staten · van Noord-Brabant ter 
1!:oedkeuring was ingezonden en Gedeputeerde 
.:,taten bij schrijven van 3 October 1934 aan 
het gemeentebestuur bericht van verdaging 
van hunne beslissing voor den tijd van 6 maan
den, te rekenen Yan 10 October 1934 af, hadden 
doen toekomen en omtrent een bij hem gerezen 
bezwaar tegen het plan met het gemeentebestuur 
in briefwisseling waren getreden, Gedeputeerde 
Staten bij schrijven van 24 April 1935, G. 
n°. 368, I• Afd., aan burgemeester en wethouders 
o. a. hebben doen weten, dat de goedkeuring 
van het onderhavige uitbreidingsplan niet meer 
mogelijk is, vermits de termijn, binnen welken 
Gedeputeerde Staten eene beslissing kunnen 
nemen, op 9 April 1935 is geëindigd ; 

dat de raad der gemeente Eindhoven te dezer 
zake bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat weliswaar een vormelijk weigeringsbesluit 
door Gedeputeerde Staten niet is genomen, 
doch dat als zoodanig moet worden aangemerkt 
de brief van Gedeputeer de Staten van 24 April 
1935, G. n°. 368, I• Afd ., daar anders, indien 1 

het gemeentebestuur het plan ongewijzigd ha nd
haaft en Gedeputeerde Staten op hun st and
punt blijven staan, de mogelijkheid bestaat , 
dat eene beslissing op het pla n nimmer wordt 
verkregen; dat daarom moet worden aange
nomen, dat Gedeputeerde Staten weigeren het 
plan goed te keu_ren; dat zijns inziens de goed
keuring als nog aan het plan behoort te worden 
verleend; 

0.: dat artikel 38, 1° lid, der Woningwet aan 
den gemeenteraad slechts beroep op Ons toe
kent tegen weigering van de goedkeuring ; 

dat in het onderwerpelijke geval van weigering 
van goedkeuring door Gedeputeerde Staten geen 
sprake is, aangezien dit college in het geheel 
geen beslissing ingevolge artikel 37, 5• lid, der 
Woningwet omtrent het uitbreidingsplan heeft 
genomen; 

dat Gerleputeerde Staten door niet te be
slissen, ook niet geacht kunnen worden hunne 
goedkeuring te hebben geweigerd, vermits het 
niet beslissen binnen den wettelijken termijn 
door de wet hier niet, zooals b.v. in artikel 33, 
3de lid, der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), 
met eene weigering wordt gelijkgesteld; 

dat van de in het schrijven van Gedepu
teerde Staten vau 24 April 1935, G. n°. 368, 
I• Afdeeling, o. m. gedane mededeeling, c!at 
den termijn, binnen welken hun college eene 
beslissing kon nemen, op 9 April geeindigd was, 
en derhalve goedkeuring van het onderhavige 
plau niet meer mogelijk was, krachtens geen 
enkele wetsbepaling beroep op Ons openstaat ; 

dat mitsdien de gemeenteraad in zijn onder
werpelijk beroep niet kan worden ontvangen ; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant in zijn beroep niet-ontvanke
lijk te verklaren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast enz. 
(A.B.) 

28 Novernber 1935. KONINKLIJ K BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 51.) 

Ten omechte heeft appellante geweigerd 
te aanvaarden de haar aangeboden betrek
king van onderwijzeres aan een school, ge
legen op 13 K. M. van haar woonplaats 
en gemakkelijk dagelijks per tram, auto
bus of rijwiel te bereiken nu aan haar 
gezin buiten en behalve haar inkomsten 
ook nog de jaarwedde van haar echtge
noot als leeraar aan de R. H. B. S. ten 
goede komt, zoodat het haar mogel ij k moet 
zijn, in hare huishoudelijke plichten zoo
noodig door aanstelling van een betaalde 
hulp te voorzien. 

Wij WILH E LMINA enz., enz. , enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mevrouw J. P. Klein-Wassink geboren van der 
Weijde, te Zierikzee, tegen de beschikking van 
Onzen M.inister van Onderwijs, K unsten en 
Wetenschappen van 18 September 1935, 
n°. 5866w, afd. L. 0., waarbti haar wachtgeld is 
verminderd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van bestuur, gehoord , advies van 6 
November 1935, n°. 468; 
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:Op de voordracht "\!an, ÜRzenJ_l\'lil)ister vl!,n 
Onderwijs_, Kunsten .en-, Wi:tenschappen vafi 
22 November 19.35, n°. 7936 "W., Afdt L. 0 ,; 
, . 0. dat Onze Minister ,van Onderwijs ,Kunsten 

en Wetenschappen bij zijne :bovengenoemde 
beschikking het f 1254.:- bedragende wacM
geld van Mevrouw J. P. Klein-Wassink, ge
boren van der Weijde, als gewèzen onderwij
zeres aan eene openhare lagere school te Zierik
zee, te rekenen van 27 Augustus 1935 blijven(l. 
vervallen heeft verklaard voor eeii bedrag van 
f 410.-, uit overweging, dat deze wachtgeld
ster geweigerd heeft eene betrekking, welke ha,a,r 
redelijkerwijze kan wovden öpgedragen, te aa,n-
vaarden; · 

dat van deze beslissing Mevr. J. P. Klein
Wassink, geboren van der Weijde, hij óns in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat zij haars 
inziens gerechtigd was de haa r aangeboden be
trèkking · van onderwijzeres aan de openbare 
lagere school te Ellemeet te weigeren; ,dat zij 
immers woont te Zierikzee, waar zij de ver
zorgster is, behalve van een huishouden, van eeh 
kind van tien maanden ; dat een dagelijks heen 
en weer reizen, per fiets of per autobus, naar , 
Ellemeet, , een afstand van plus minus 16 km. 
met_ zich zou brengen, 'dat zij op werkdagen, 
uitgezonderd Zaterdag;- · afwezig zou zijn van 
ongeveer 8.4.5 uur , tot . 18 uur ; dat dit, naar 
hare meening, meer is dan met het oog op de 
genoemde baby redelijkerwijs·· van haar ge
vorderd kan worden ; dat de eenige andere . 
mogelijkheid, namelijk verhuizen naar Ellemeet, ' 
ten gevolge zou hebben, eene scheiding van 
het gezin, d1tar haar echtgenoot door zijn be
roep, leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschc,ól ' 
te Zierikzee, verplicht is da11,r te wonen ; dat 
ook dit, . na.ar hare meening, redelijkerwjjze niet 
van ha1tr kan worden gevergd ; 

0. dat de afstand van de openbare lagere 
school te Ellemeet ± 13 km. van Zierikzee, 
waar de ·appellante met haar gezin woont, ver
wijderd is en van daaruit blijkens de ingewonnen 
ambtsberichten gemakkel\ik dagelijks per tram, 
autobus of rijwiel te bereiken is ; 

dat de appellante w·eliswaar stel1;, behalve 
baar huishouding een kind van nog geen jaar 
to verzorgen te hebben, doch dat het, nu aan 
het gezin der appellante buiten en behalve hare 
inkomsten ook nog de_, jaarwedde van haar 
echtgenoot als leeraa_r aan _ de Rijks Hoogei'e 
Bureerschool te Zierikzee ·ten goede komt, haar 
mogelijk moet zijn, in hare huishoude!ijk"e plich
ten zoo noodig door de aanstelling van een be

. taalde hulp 'te voorzien ; dat onder dezè om
standigheden de bovenbedoelde betrekking aan 
de. appellante redelijkerwijze kon worden opge
dragen, zoorlat Onze Minister ti>recht op ~rond · 
van artikel 51, 6• lid, der Lager-Ondervnjswet 
1920 het wachtgeld der appt>llante vervallen 
heeft verklaard voor het bedrag, waarmede het 

· wachtgeld, vermeerderd met de -verzi:,.imde 
inkomsten, de laatstelijk genoten jas,rwedde zou 
hebben overschreden ; · · ' 

·Gezien de Lager-Onderwijswet_ 1920; 
Hebben. goedgevonden en .verstaan; 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunst~n en 

vy-etenschappen is btlast_ enz. 
(A.B.) 
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,2. Pewm,ber 11!35. , ,A~EST VI\'} '.'i!e,;i, E;o?g~n 
Ra.ad. (~ot.- ei;i ,RiJ\Y,WElt ,art, 22; ;SV" l\_!~-
342.) . (, , _ _ ... ; , ,;, 

De ongeldigheid van een rijbewijs, kan, 
i. v,,m. ,d!l g,<;m_den waarop die .,ongeldig
heid kan be,rustj,ln, _o,;,.d!lr, O,ll}Standighedep 
en -met pame, ook; voor agenten van politi'l), 
voor E1igen waarneming vatbaar zijn. '· . 1 

De verklaring van den get., dat, toen 
verd., uit zijn auto gekomen, naar qën 
achterkant , van , zijn auto liep, hij ; , verct'., 
zich aan den auto moest vasthouden, is .i. c. 
te begrijpen· -in dezen, voor rechtstreeksche 
waarnemi)lg vatl:)arel), zin, dat req. aän 
den auto een kenpelijk noódzakelijken 
steun. vond. ' · 

Uit den ,inho_ud der in het vonnis opge
nomen bewijsmiddelen heeft de Rechtb. 
kunnen afleiden,, dat req. niet in staat 
moest wordel). ,geacht zijn motorrijtuig naar 
behooren te besturen. De wet eis,cht ntet, 
dat het niet tpt, behoorlijk besturen· in 
staat zijn uit het .rijden zelf moet blijken. 

Het enkelt:1 feit, dat req., even voordl\t 
hij werd ~taande geho:uden, µet motor~ij
tuig behoorlijk op · den weg hield, .- slµit 
niet in, dat -,--, _gezien den .toestand, waarin 
1·eq. v,erlrn,erde - , het besturen · van· dat 
rijtuig met het-, oog , op verkeersmoeilljk
heden, welke zich; steeds kunnen •vo01;doe,;i, 
aan req. kon worden . tqevertrouwd. , 

Op het bero.ep van Th. M. R._ 'Ji' .. ,. J:oopman 
te Wassenaar, requirant van cassatie tegel)' een 

.vonnis van de Rechtbank ,te 's,-GraveJI!-,.age van 
27 Juni 1935, waarbij_ in hooger beroep ..,- met 
vernietiging van een mondeling vonnis van het 
K antongerecht te 's-Gravenhage van 29 Sept. 
1934, -alsmede van het daarbij, met. uitwnde
ring van de straffen, bekrachtigde · vom;iis van 
dat Kantongerecht van 1 September 1934 ~ 
requirant ter zake van: ,,als bestuurder van 
een motorrijtuig daarmede rijden over een 
weg, te,•wijl hij verkeert onder wodanigen 
invloed van het gebruik van alcoholhoudenden 

.dcank, dat hij niet in staat moet worden ge
acht het motorrijtuig naai: behooren te be
sturen", tnet toepassing en aanhaling van de 
adt: 22 aanhef en sub b, 29, 31 M. en R. wet, 

-91 Sr., is veroordeeld tot hechtenis ,voor den 
tijà van één q,aand, met ontzegging van de 

· bevoegdheid motorrijtuigen te bes.turen voor 
den tijd van één jaar; (Gepleit door Mr. J . 
H. Rolandus Hagedoorn). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag , van den RaadshPer 

Donner ~ f 

Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den requii·ant . voorgesteld bij pleidpoi en I ui-
dende: , 

I. ,,S., althans v. t. van de artt. 33_8, 339, 
350, ;!51, . .352; 358, 359, 425 Sv. j 0

• art. 22 
aanhef en sub b der Motor- en Rijwielwet, 
door den requirant t.e vero.ordeelen wegens 
overtreding van laatstgenoemd artikel, hoewel 
de Rechtbank uit geen der in het veroordee
lend vonnis geciteerde bewijsmiddeleI). kon af
leiden dat de requirant niet in staat moest 
worden geacht een motorrijtuig. naar behooren 
te besturen." - , , 

·IL " S., althans v. t. van de artt. 338, 33~, 
27 
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'344, 350, 351 , 358, 359, 425 Sv., door tot het 
bewijs te doen medewerken de verklaring van 
de verbalisanten Klarenberg en Rutgers: ,,dat 
op zijn, des verbalisants vordering aan dien 
bestuurder tot het vertoonen van een geldig 
rijbewijs A voor het besturen van een motor
rijtuig op meer dan twee wielen (als waar
mede hij reed), hem afgegeven door den Heer 
Commissaris der Koningin in de Provincie, 
waar hij woonde, bedoelde bestuurder hem, 
verbalisant, een rijbewijs vorenbedoeld toonde, 
afgegeven door den Heer Commissaris der 
Koningin in de Provincie Zuid-Holland, welk 
rijbewijs zijn geldigheid had verloren". 

III. ,,S., althans v. t. van de artt. 338, 339, 
342, 350, 351, 358, 359 en 425 Sv. door tot 
het bewijs te doen medewerken de verklaring 
van den getuige Rutgers: ,,dat, toen ver
dachte, uit zijn auto gekomen, naar den ach
terkant van zijn auto liep, hij, verdachte, zich 
aan den auto moest vasthouden". 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding, met qua] ificatie en straf
oplegging als voormeld, ten laste van requi
rant is bewezen verklaard: ,,dat hij te 's-Gra
venhage op 25 Mei 1934 des voormiddags om
streeks 1 ¼ uur als bestuurder van een vier
wielig motorrijtuig heeft gereden over den 
voor het openbaar verkeer openstaanden rijweg 
Nieuwe Parklaan, terwijl hij wozeer verkeerde 
onder den invloed van gebruikten alcoholhou
denden drank, dat hij niet in staat moest wor
den geacht dat motorrijtuig naar behooren te 
besturen"; 

0. ten aanzien van de voorgestelde middelen 
van cassatie, en wel allereerst van het tweede 
en derde middel : 

dat de ongeldigheid van een rijbewijs, in 
verband met de gronden waarop die ongeldig
he id kan berusten, onder omstandigheden en 
met name ook voor agenten van politie, gelijk 
de verba! isanten waren, voor e igen waarne
ming vatbaar kan zijn, wodat in het tweede 
middel ten onrechte wordt gesteld, dat de 
daarin vermelde verklaring niet a ls een ge
tuigeverkl aring in den zin van art. 342 Sv. 
zou kunnen gelden; 

dat de in het derde middel bedoelde verkla
ring van den getuige Rutgers, in verband met 
de in het vonnis uit het ambtseed ige proces
verbaal van dien getuige en zijn mede-relatant 
overgenomen mededeeling, dat door ieder der 
verbal isanten werd waargenomen: dat requi
rant, nadat hij uit het motorrijtuig gestupt was, 
een waggelenden gang had, gereedelijk is te 
begrijpen in dezen, voor rechtstreeksche waar
neming vatbaren, zin, dat requirant aan de 
auto een kennelijk noodzakelijken steun vond; 

dat dus deze beide middelen niet opgaan; 
dat - wat betreft het eerste middel - de in 

het vonnis opgenomen bewijsmiddelen inhou
den dat requirant, na gebru ik van drie à vier 
gla~en whisky, ten tijde en ter plaatse, in de 
telastelegging en bewezenverklaring vermeld, 
met het bedoelde motorrijtuig reed, zonder dat 
het nummer met letter aan de achterzijde van 
het rijtuig helder verlicht was, immers de lan
taarn, tot beschijning van een en ander aan
gebracht, niet brandde, evenmin als de zich 
aan de linkerachterzijde bev indende lantaarn, 
bestemd om achterwaarts een rood licht uit te 
stralen; dat requirant, ter zake van deze over-

tredingen door de verbalisanten staande ge
houden en daarop gewezen, uit het motor
rijtuig kwam, een waggelenden gang toonde, 
eenen naar sterken, althans a lcoholhoudenden. 
drank rieken den, adem had en wartaal sprnk; 
dat den requ irant viermaal moest worden ge
zegd, dat zijn achterlicht niet brandde, al vo
rens deze blijk gaf, zulks te begrijpen ; dat 
requirant, naar den achterkant van zijn uuto 
loopende, zich aan dat rijtuig moest vasthou
den ; dat hij naar het achterlicht is gaan kij
ken en toen zeide, dat dit licht wel brandde ; 
dat hij, door de verbalisanten in een politie
motorrijtuig met zijspan overgebracht naar het 
politiebureau aan den Gevers Deynootweg, al
daar, gevraagd naar zijn rijbewijs, eerst een 
ongeldig geworden rijbewijs te voorschijn 
bracht en, hierop opmerkzaam gemaakt, eene 
jachtakte toonde, zeggende: ,,dit is wel vol
doende"; dat hij op gemeld politiebureau ter 
ontnuchtering in bewaring is gesteld; 

dat de Rechtbank uit een en ander heeft 
kunnen afl eiden, dat requirant niet in staat 
moest worden geacht zijn motorrijtuig naai· 
behooren te besturen, en hieraan niet kan 
afdoen, dat uit de bewijsmiddelen niet is op 
te maken, dat het niet tot behoorlijk besturen 
in staat zijn uit het rijden zelf was gebleken, 
vermits de wet zulks niet eischt; dat het be
wijs evenmin zou zijn ontzenuwd, indien inder
daad, gelijk bij de toelichting is aangevoerd, 
rnquirant bij de aanhouding gewoon reed, ver
mits het enkele feit, dat requirant, even voor
dat hij door de verbalisanten werd staande ge
houden, het motorrijtuig behoorlijk op den wo.;g 
hield, niet wu hebben ingesloten, dat - gezien 
den toestand, waarin hij blijkens het voren
staande verkeerde - het besturen van dat 
rijtuig met het oog op verkeersmoeilijkheden. 
welke zich steeds kunnen voordoen, aan requi
rant kon worden toevertrouwd; 

dat dus ook het eerste middel niet tot cas
satie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenko11,stig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal B erger. ] 

(N. J.) 

2 D ecem ber 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36 j 0

• art. 37.) 
Nu tengevolge van een wijziging, door 

den Ra.id aangebracht in het ontwerp
uitbreidingsplan, zooals dat ter visie heeft 
gelegen, geen nieuwe, tevoren niet-bestaan• 
de, bezwaren tegen het plan konden op
komen, is een hernieuwde ter visie leg
ging, a ls bedoeld in art. 37 2e lid, niet 
noodzakelijk. 

Al ontbreekt een aanduiding van de 
wijze, waarop de aansluiting van één der 
in het plan begrepen verkeerswegen op 
den Rijksweg zal worden totstandgebracht, 
zoo kan toch het plan daarom niet van 
onvoll edigheid worden beticht, nu omtrent 
die aansluiting met den Rijkswaterstaat 
nog onderhandelingen worden gevoerd en 
het tracé van dezen verkeersweg niet zon
der medewerking van de rijksorganen tot 
stand kan worden gebracht. 

Geen wetsbepaling verzet zich tegen het 
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niet-opnemen van een t.errein in het plan; 
wel-opnemen is i. c. niet mogelijk, daar 
aan het terrein nog geen definitieve be
st.emming kan worden gegeven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschlkkende op het beroep, ingesteld door 

Mevrouw G. J. A. Janzen-Kraakman, te 
Bloemendaal, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Noord-Holland van 26 Juni 1935, n°. 195, 
houdende goedkeuring van het door den raad 
der gemeente Haarlem bij besluit van 10 Octo
ber 1934, n°. 25, vastgestelde nieuwe uitbrei 
dingsplan met bijbehoorende bebouwingsvoor
schriften; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 November 1935, n°. 478; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 27 November 1935, n°. 
10588 M/P .B.R., afd. Volksgezondheid; 

0. dat de raad van Haarlem in zijne vergade
ring van 10 October 1934, na intrekking van 
het bij raadsbesluit van 13 Juli 1932, n°. 14, 
vastgestelde uitbreidingsplan, detail 17 van 
"Noord" en het bij raadsbesluit van 16 Januari 
1929, no. 22, vastgestelde uitbreidingsplan 
(geraamteplan) voor zooveel betreft de gronden, 
begrepen in het na te melden nieuwe uitbrei
dingsplan, heeft vastgesteld een uitbreidings
plan met daarbij behoorende bebouwings
voorschriften voor de gronden, gelegen ten 
Noorden van de Eksterstraat, ten Zuiden van 
de in aanleg zijnde begraafplaats, t en Oosten 
van den Rijksstraatweg en ten Westen van de 
zoogenaamde verboden kringen van de vesting
werken te Spaarndam ; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland bij hun 
besluit van 26 Juni 1935, n°. 195, aan dit nieuwe 
uitbreidingsplan met bijbehoorende bebouwings
voorschriften, alsmede aan -het raadsbesluit tot 
intrekking van vroeger vastgestelde uitbrei
dingsplannen hunne goedkeuring hebben ver
leend, daarbij overwegende, dat van de zijde 
van Mevrouw G. J . A. Kraakman, echtgenoote 
van Th. S. J. Janzen , te Bloemendaal, de na
volgende bezwaren zijn te berde gebracht: 

10. dat, ten gevolge van de omstandigheid, 
dat de raad bij zijn vorenvermeld besluit van 
10 October 1934, op voorstel van burgemeester 
en wethouders, de begrenzing van het voor
liggende uitbreidingsplan, gelijk het in ontwerp 
ter visie had gelegen heeft gewijzigd in dien zin, 
dat de in het ontwerp-plan "voor verkeers
oplossing" gereserveerde ruimte buiten het 
plan werd gelaten, een ander plan is vast
gesteld dan overeenkomstig art. 37, 2• lid, der 
Woningwet in ontwerp t er inzage heeft ge
legen ; dat ten aanzien van het plan, zooals het 
is vastgesteld, de voorgeschreven ter-inzage. 
ligging niet heeft plaats gehad, zoodat dit plan 
niet op wettige wijze is tot stand gekomen ; 

20. dat de breede verkeersweg, welke het 
nieuwe plan aan de Noordzijde afsluit, dood
loopt tegen het vorenbedoelde terrein, dat, 
ten gevolge van de door den raad aangebrachte 
wijziging in de begrenzing, buiten het plan is 
gelaten en mitsdien de bestemming voor land
bouw-doeleinden, welke dit terrein volgens het 
thans nog van kracht zijnde uitbreidingsplan 
heeft, zal behouden; dat gelijk bezwaar geldt 
voor de overige op dat terrein uitJoopende 

straten, welke in het plan zijn begrepen ; dat 
aldus een onvolledig plan is ontstaan, dat uit 
men hoofde met de wettelijke voorschriften 
in strijd is; dat weliswaar van de zijde van de 
gemeente is aangevoerd, dat voor het buiten 
het plan gelaten gedeelte van het oorspronke
ljjke ontwerp te zijner tijd een nieuw ontwerp 
zal kunnen worden opgemaakt, doch dat dit 
ni<'t wegneemt, dat ten gevolge van de te 
dezen opzichte door de gemeente gekozen op
lossing, groote onzekerheid is ontstaan ten 
aanzien van de tegenwoordige en toekomstige 
gebruiksmogelijkheid van de in het onder
werpelijke gedeelte gelegen gronden, waardoor 
in het bijzonder voor de reclamante, wier eigen
dom, te weten perceel, kadastraal bekend ge
meente Haarlem, sectie A, n°. 535, thans voor 
niet minder dan 4/5 gedeelte buiten het uit
breidingsplan valt, ernstig nadeel ontstaat, een 
nadeel, dat des te duidelijker in het oog springt 
indien in aanmerking wordt genomen, dat het 
terrein van de reclamante, gezien de ontwikke
ling van de bebouwing in deze omgeving, voor 
spoedige exploitatie als bouwterrein ongetwij
feld in aanmerking komt; 

dat, wat de in de eerste plaats aangevoerde 
bezwaren betreft, in de Woningwet niet met 
zoovele woorden is voorgeschreven, dat, in<lien 
de raad, beslissende omtrent tegen het ont
werpplan ingebrachte bezwaren, in het plan 
wijziging brengt, het ontwerp andermaal moet 
worden vastgesteld en opnieuw ter visie gelegd 
moet worden, alvorens de definitieve vast
stelling van het plan door den raad zal kunnen 
plaats vinden; dat, indien dit laatste regel zou 
zijn, de in het 3• lid van art. 37 vervatte bepa
ling, dat het uitbrei<lingsplan na vaststelling 
door den raad gedurende 14 dagen ter gemeente
secretarie voor een ieder ter inzage moet worden 
gelegd, welke bepaling kennelijk strekt om 
belanghebbenden in de gelegenheid te stellen 
kennis te nemen van eventueele wijzigingen, 
door den raad in het oorspronkelijke ontwerp 
aangebracht geen redelijken zin zou hebben; 
dat voor het opnieuw volgen van de procedure, 
voorgeschreven in het 2• lid van art. 37 alleen 
dàn aanleiding zou kunnen bestaan, in<lien de 
raad in het plan, door burgemeester en wet
houders in ontwerp opgemaakt, zoodanige 
wijzigingen zou aanbrengen, dat daardoor 
nadeel zou ontstaan voor belanghebbenden, die, 
omdat hunne belangen door het oorspronke
lijke ontwerp niet werden aangetast, daartegen 
bij den raad geene bezwaren hebben ingebracht 
en uit dien hoofde het recht van beroep op 
eene hoogere instantie missen ; dat in het 
onderhavige geval evenwel de wijziging, door 
den raad in het plan aangebracht, geen belan
gen van anderen dan de reclamante raakt ; 
dat de reclamante zich met bezwaren tegen 
het plan tot den raad heeft gewend en derhalve 
hare bezwaren ook bij Ged. Staten en in beroep 
bij de Kroon kan kenbaar maken, zoodat te 
haren .opzichte geenszins is te kort gedaan aan 
de waarborgen, welke belanghebbenden aan 
de Woningwet kunnen ontleenen; dat, wat 
aangaat de bezwaren van de zijde van de recla
mante, in de tweede plaats naar voren gebracht, 
uit de zoowel schriftelijk als mondeling ver
kregen inlichtingen is gebleken, dat het buiten 
het plan laten van het door de reclamante be
doelde terreingedeelte een gevolg is van de 
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orilstandigheid, ,dat ten .aanzie'r\ vaî:l. de kruish:ig 
·i:net' den Rijk$stra,atWeg van •de ·aan de Noord• 
zijde van het plan 'ontworpen verkeersweg en de 
aansluiting van •dieri weg aan •een ten• Westen 
van den Rijksstràatweirgelegen wegvak, waar
omtrent m et den Rijkswaterstaat onderhande
lingen loopende zijn, nog geen oplossing is ge·
vonden, zobdat het tracé van den bedoelden 
verkeersweg, voor zoover vallende binnen het 
uitgezonderde terreingedeelte, thans nog nie,t 
definitief kam worden vastgesteld ; dat het 
•onder deze omstandigheden alleszins rationeel 
en volkomen verantwoord is te achten, dat d!l 
gronden, waaraan, in verband met het voren
staande, thans nog geen definitieve best emming 
kan worden gegeven, uit het voorliggende plan 
zijn gelicht; dat daartegen te minder bezwaar 
bestaat, nu de mogelijkheid van vaststelling 
voor deze gronden van een uitbreidingsplan, 
volkomen aansluitende bij het thans door den 
raà d vastgestelde plan, is opengehouden; dat 
hun college den stelligen indruk heeft ver
kregen, . dat door het gemeentebestuur ~ .et 
kracht wordt gestreefd naar eene spoedige 
oplossing van het thans hangende verkeers
probleem, hetgeen mede wordt bevestigd door 
het bepaalde sub VII van het vorenaangehaald 
raads,- besluit, waarbij burgemeester en wet
hquders worden uitgenoodigd voor de uit het 
plan gelichte gronden een nieuw uitgewerkt 

·uitbreidingsplan vast te stellen; dat, gelijk ook 
bij Ons besluit van 28 Augustus 1934, n°. 138, 
werd beslist, geen enkele wettelijke bepaling 
zich tegen het niet Opnemen van eene bepaalde 
strook grond in het uitbreidingsplan verzet; 
dat in verband met het vorenstaande de door 
de reelamante · geopperde bezwaren als .on
gegrond moeten w:orden beschouwd ; dat voor 
het overige ·t egen het voorliggende ·plan bij hun 
college geene bedenkingen zijn gerezen ; 

dat van de 'beslissing van Ged. Staten 
Mevrouw G. J. A. Kraakman, echtgenoote van 
·Th. S. J . Janz·en, ten deze voor zooveel nóodig 
:gemachtigd en bijgestaan door haar voornoem 
,den echtgenoot, bij Ons in beroep is gekomen, 
·aanvoe'rende, wat betreft de afwijzing door 
Ged. Staten van haar eerste bezwaar, dat zij 
deze hiet juist acht; dat het overbodig wart,, 
dat de Woningwet nog eens bepaalde, dat, 
'indien de raad wij ziging in het plan brengt, 
•het ontwerp andermaal' moet worden vastge 
steld en ter visie gelegd alvorens de raad het 
plan zal · kunnen vaststellen, daar immers de , 
·woningwet reeds met zoovele woorden voor
·schrijft, dat het plan vóór deszelfs vaststelling 
ter visie gelegd wordt ; dat dit dan ook on
vermijdelijk is, daar de wet slechts diegenen, die 
vóór · de vaststelling hunne bezwaren bij den 

:raad hebben ingediend; toelaat tot het in
brengen van bezwaren in de hoogere instanties ; 
dat, blijkens de bij het tot stand komen van 
art. 37 d er Woningwet in zijne t egenwoordige , 
redactie door de Regeering gegeven t oelichting . 
"het eisch van goede o-rde is, dat de raad alle 
bezwaren kan overwegen en dat alleen over 
door den raad niet erkende bezwaren door de 
hoogere instantie wordt geoordeeld' '; dat het 
duidelijk is, dat aan dezen "eisch van goede 

·orde" - ·welke aan de wettelijke regeling ten 
<>rondslag ligt - in het systeem van Ged. 
Staten niet wordt voldaan ( en nimmer kan 
worrl en voldaan) in een geval als het onderha-

vige; r •\'1darinnrhar~, r· veclamante',s door,., Ged. 
·Stà:ten ·'te <booordee1en bezwairen j nist. golden het 
plltn1 zoóa:J,Ïhét door ,de'in den raad aa:rigebrachte 
wijziging gewnrden cwa:s .en de> raad, daarover 
niet had geoordeeld ; dat de do<>r Ged. Staten 
vermelde tweede· ter-visie-legging van art, ''37, 
·geenszins k@.µelijk de door Ged. Staten 'ge,
noemçle strékking heeft, . welke .strekking zij 
niet kan heb.ben ten behoe~e _ van belang
·hebbènden die geene bezwaren tegen het oor
'sprénkelijke ·ontwerp ·hadden, doch deze wel-
1,icht wel tegén het gewijzigde plan hebben, 
·omdat dezulken volgens de wet geene bezwaren 
·bij Ged. Statén, noch bij de Kroon, kunnen in·
brengen ; dat ten aanzien van hen , die wel 
bezwaren bij den raad hebben ingediend, de 
gemelde tweede ter-visie-legging gewenscht 
is om hen .in de gelegenheid t e stellen gewaar 
te worden, wat de raad met het ontwerp 4eeft 
,gedaan ; dat overigens eene bepalin&., als die 
betreffende deze tweede ter-visie-legging uiter
àard · nlet de overigens dwingende bepalingen 
der Woningwet vermag te niet te doen; dàt 
Ged. Staten voorts bezwaarlijk konden beoor
deelen of de wijziging van het plan gèene be
langen van anderen. dan de reclamante raakt; 
'dat immers anderen - die geen bezwaren bij 
den raad hadden 'ingediend - zich hierover 

-niet hebben kunnen ,uitlaten, terwijl het systeem 
d er wet kennelijk ervan \J..itgaat, dat de vér
dedigîng der belangen van belanghebbenden bij 
een uitbreidingsplan bij die belanghebbenden 
zelve berust en geenszins aan het inzicht van 
Ged. ·Staten ambtshalve is overgelaten; dat, 
t en overvloede, d e in ]:iet plan gebrachte wijzi. 
·ging van zeer ingrijpenden aard is en t erdege de 
belangen zoowel van de overige eigenaren van 
ih het buiten het ·plan 'gebrachte -terrein ge
legen gronden, alsoök van de eigenaren van 
·omliggende terreinen, raakt en schaadt, gelijk 
!lie van haar, reclamante; dat d erhalve Ged. 
Staten ten onrechte dit bezwaár hebben ver

·worpen ; ten aanzien van de ongegrondver
. klaring door Ged. Staten van haar twe~de be
zwaar, dat door haar was aangevoerd, dat de 

"breede verkeersweg, welke het nieuwe plan aan 
de Noordzijde afsluit, doodloopt op het voor

, melde buiten het plan gebrachte t errein, dat 
volgens het bestaande uitbreidingsplan . be
stemd is voor "Landbouw" terwijl gelijk be
zwaar geldt ·voor de overige op dat terrein uit
loopende straten, welke in het plan zijn be
grepen, zoodat een onvolledig plan is ontstaan, 

· dat uit dien hoofde met de wettelijke voor•
schriften in. strijd is ; dat z~j er daarbij op heeft 

· gewezen, dat groote onzekerheid is ontstaan 
"t en aanzien der tegenwoordige en toekoinstige 
· gebruiksmogelijkheden van het buiten het 
plan gebrachte terrein, waarvan haar perceel 

· grootendeels deel uitmaakt, welk nadéel des 
te duidelijker in het oog springt, indien in aan
merking wordt genomen, dat haar perceel, dat 
aan den Rijksstraatweg is gelegen, gezien .de 
ontwikkeling van de bebouwing in deze om
geving, voör spoedige exploitatie als bouw
terrein ongetwijfeld in aanmerking komt; dat 
zij de motiveering en d e beslissing dienaan
gaande van Ged. Staten onjuist acht; dat im
mers daarbij in de eerste plaats is over het hoofd 
gezien het wettelijke bezwaar tegen de vaststel
ling van het plan ; dat het plan niet voldoet 
aan art. 12 sub a van het Woningbesluit, omdat 



hét _stratenplan door de_ weglating , van ,h_et 
buiten het . plan ; gestèlde , terrein onvolledig is 
geworden-; dat -h~t 'plan ook niet -vo)doet aan 
art . . 15 sub . b. van het Woningbesluit, immers 
niet aangeeft de aansluiting van den in het plan 
begrepen grond en de .verkeerswegen op -het 
buiten het plan gelegen gebied en de aldaar aan
wezige verkeerswegen; dat dit een en .ander des 
te sterker uitkomt, nu burgemeester en wet
houders- in hun aan Ged. Staten gericht ver
weerschrüt ten opzichte van haar bezwaar 
hebben aangevoerd: ,,dat de juiste beoordeeling 
daaI'van pas zal kunnen geschieden, zoodra .het 
uitbreidingspl<1,n bedoeld sub VU van het voren
genoemde raadsbesluit dd. 10 October 193<!,, 
n°. 25, z_al zijn ontworpen" : dat burgemeester 
en -wethouders daarmede te kennen geven, dat 
ook naar hun inzicht het plan geen volledig 
plan is; dat voorts ook in ander opzicht de 
argum<:nten van Ged. Staten niet overtuigend 
zijn ; dat Ged. Staten gewagen van de "zoowel 
schriftelijk als mondeling verkregen inlichtin
gen", doch, wat de schriftelijke inlichtingen 
betreft, geen aode11e worden vermeld - en ook 
geen andere bekend zijn ~ dan die in haar, 
appellante's bezwaarschrift, het verweerschrift 
van burgemeester en wethouders en de adv:iezen 
van de Vaste Commissie voor Uitbreidings
plannen in Noord-Holland en van den Inspec
teur voor de Volkshuisvesting; dat in die 
schrifturen van den Rijkswaterstaat en van 
met dezen gevoerde onderhandelingen niet 
wordt gerept ; dat het niet aangaat om de 
beslissing in deze zaak te baseeren op mede
deelingen omtrent de houding van den Rijks
waterstaat, welke eerst bij. de mondelinge be
handeling van de zijde der gemeente zijn ge
daan, hoewel tevoren alle gelegenheid bestond 
dit punt schriftelijk en gemotiveerd naar voren 
te brengen; dat zij zelfs thans, bij gebreke van 
iedere omlijnde vastlegging daarvan,niet weet, 
wat de rol van den Rijkswaterstaat in deze 
zaak nu eigenlijk zou zijn, en wat er àl of niet 
voor werkelijke belemmering bestaat om het 
uitbreidingsplan uit te strekken over het bij 
het raadsbesluit van 10 October 1934 daar 
buiten gestelde terrein; dat, al mogen Gedepu
teerde Staten dan "indruk" hebben verkregen, 
dat door het gemeentebestuur met kracht wordt 
gestreefd naar eene spoedige oplossing van het 
thans hangende verkeersprobleem - hoedanige 
indruk echter bezwaarlijk kan worden geput 
uit de bij het besluit van 10 October 1934 door 
den raad aan burgemeester en wethouders ge
richte uitnoodiging - zulks geenerlei zekerheid 
geeft omtrent datgene, wat het zakelijke en 
redelijke belang van haar, appellante, uitmaakt, 
namelijk de tegenwoordige en toekomstige 
gebruiksmogelijkheden van haar perceel ge
meente Schoten, sectie A n°. 535, welk perceel 
naar zijn aard en ligging nu reeds als bouw
terrein te verkoopen of te exploiteeren zou 
zijn ; dat naar hare meening Ons door Ged. 
Staten vermeld_ besluit van 28 Augustus .1934, 
n°. 138, in deze zaak geen beslissend belang 
heeft ; dat Ged. Staten derhalve evenzeer ten 
onrechte het hiervoren behandelde tweede 
bezwaar , van haar, appellante, , hebben ver
worpen; weshalve de appellante heeft_yerzocht, 
met vernietiging van de beslissing van Ged. 
Staten, waarvan beroep, alsnog het voormelde 
besluit van den raad der gemeente _ liaarlem 

van 10 Octob\lr ,1934, n°. -~5, ,, e~ 4et çlaai;l;iij 
vastgestelde plan , vap. wijziging ,van het ~it; 
breidingsplan "l'f oord'' . der gemeente. Ha11,rlem 
niet -goed te keuren; . 
- 0. ten aanzien van het eerste bezwaar dei 
appe!-lante, qat op het ontwerp-ui.tbreid\ngsplan, 
zooals dat overeenkomstig art. 37, 2• lid, der 

. Woningwet voor een ieder ter inzage heeft .ge

. legen en zooals dit doo;r b,urgemeester en wet, 
l;iouders van Haarlem bij den raad is ingediend, 
voorkwam een gebied vitn ongeveer 3 ha, 
grootcndeels in eigendom toebehoorende aan de 
appellante, met bestemming : ,,gereserveerd 
voor verkeersoplossing"; ., . 

dat de raad van Haarlem ter tegemoetkoming 
aan het door de appellante ingediende bezwaar, 
dit gebied buiten het (nieuwe) uitbreidingsplan 
heeft gelaten ; 

dat de appellante door het niet . opnieuw in 
ontwerp ter visie-leggen van het gewijzigde 
plan in hare rechten niet is verkort, aangezien 
zij zich met hare bezwaren tegen het·, a,!l,n
vankelijk voor haar meer bezwarende, plan 
tot. den raad heeft gewend en mitsdien niet ver-, 
hinderd is, tegen het plan, zooals het door den 
raad was vastgesteld, bij Ged. Staten bezwaren 
in te dienen en van de goedkeuring van het 
plan door dit college beroep bij Ons in te 
stellen; , 

dat ook andere eventueele belanghebbenden 
daardoor niet in hunne belangen zijn geschaad,· 
aangezien de bedoelde wijziging van het plan 
eene matiging beteekende van de aanvankelijk 
gestelde eischen, vermits daardoor kwam te 
vervallen de reserveering van de hedoelçle 
gronden "voor verkeersoplossing", wat ten 
gevolge zou hebben gehad, dat ter plaatse in 
het geheel niet meer zou mogen worden gebouwd, 
verbouwd of herbouwd, terwijl volgens het 
bestaande, thans van kracht blijvende uit
breidingsplan de bedoelde gronden "voor land
bouw' ' zijn bestemd, zoodat de aanwezige ge
bouwen ten dienste van het landbouwbedrijf 
mogen worden hersteld, vernieuwd, uitgebreid 
alsmede door nieuwe vervangen ; 

dat derhalve ten gevolge van de meergemelde 
wijziging geen nieuwe, te voren niet bestaande, 
bezwaren tegen het plan konden opkomen ; 

dat onder deze omstandigheden eene her
nieuwde ter-visie-legging, als bedoeld in art. 37, 
2• lid, der wet in deze niet noodzakelijk was en 
er dan ook geen. aanleiding besta:11t om op grond 
van niet-naleving van de in deze wetsbepaling 
vervatte voorschriften het bestreden besluit 
van Ged. Staten en het daarbij goedgekeurde 
raadsbesluit te vernietigen ; 

0. met betrekking tot het twl'lede bezwaar 
der appellante, dat het uitbreidingsplan, zooals 
het door den raad is vastgesteld, voldoet aan -
de bij art. 12, onder a en b va_n het Woning
besluit gestelde eischen ; , 

dat weliswaar ontbreekt eene aanduiding van 
de wijze, waarop de aansluiting van één der 
in het plan })egrepen verkeers\Vegen op den 
Rijksweg zal .worden tot stand gebracht, doch 
dat daarvan aan het gem,eentebe~tuur be;i;waar
lijk een grief kan worden gemaakt, aangezien 
omtrent de bierbedoelde aansluiting met de 
organen van den Rijkswaterstaat nog onder
handelingen worden gevoerd en het tracé van 
dezen verkeersweg niet zonder medewerking; 
der Rijksorganen tot stand kan wordrn gebracht 
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dat op grond hiervan het plan niet van on
volledigheid kan worden beticht ; 

dat appellante's bezwaar in hoofdzaak is 
gericht tegen de omstandigheid, dat door de 
voormelde wijziging van het plan hare gronden 
buiten het uitbreidingsplan zijn ~elaten ; 

dat echter geen enkele wetteliJke bepaling 
zich tegen het niet opnemen van het bedoelde 
terrein in het nieuwe (partieele) uitbreidings
plan verzet, terwijl het wel betrekken van dit 
terrein in het plan vooralsnog niet wel mogelijk 
is, zoolang het tracé van den bovengemelden 
verkeersweg niet vaststaat, zoodat aan dit 
terrein nog geen definitieve bestemming kan 
worden gegeven ; 

dat door het lichten van de meerbedoelde 
gronden uit het uitbreidingsplan aan het aan
vankelijke bezwaar der appellante tegen de 
aan haar terrein gegeven bestemming door den 
gemeenteraad eenigermate is tegemoet ge
komen, terwijl, blijkens de stukken, het in de 
bedoeling van het gemeentebestuur ligt om, 
zoodra het verkeersvraagstuk ter plaatse tot 
oplossing zal zijn gekomen, tot aanvulling van 
het plan over te ~aan ; 

dat redelijkerwijze door de appellante niet 
meer kan worden verlangd ; 

dat de appellante zich er nu wel bezwaard 
door gevoelt, dat zij in dien tusschentijd in de 
gebruiksmogelijkheden van ha.ar perceel be
perkt is, doch dat zulks het gevolg is van de 
omstandigheid, dat haar perceel ingevolge het 
nog van kracht zijnde uitbreidingsplan voor 
"landbouw" is bestemd, waartegen thans geen 
bezwaar kan worden gemaakt ; 

dat hierin geen verandering is gebracht en 
- teleurstelling van mogelijk bij haar opge
wekte verwachtingen daargelaten - van be
nadeeling van de appellante dan ook geen 
sprake is; 

dat ook deze grief mitsdien niet aan de goed
keuring van het plan in den weg staat; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A.B.) 

2 Dece1nbe1· 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 15 j 0

• artt. 12 en 8.) 
Daar art. 15 zonder eenige beperking 

het recht van beroep toekent o. m . ter zake 
van beslissingen, ingevolge art. 12 geno
men, staat ook van een beslissing op een 
verzoek om ontslag van een voorwaarde, 
tot welken maatregel B . en W. ingevol ge 
art. 12, 2e lid de bevoegdheid bezitten, 
beroep op de Kroon open. 

Al hebben B. en W. nagelaten van hun 
besluit overeenkomstig art. 8, l e lid j 0

• 

artt. 12 en 15 door aankondiging aan het 
publiek kennis te geven zoo is toch appel
lant in zijn beroep ontvankelijk, daar de 
in art. 15, le lid bedoelde termijn niet uit
sluit de bevoegdheid om voor dien termijn 
in beroep te komen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. van West te Nijmegen, tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders dier gemeente 

van 29 Juni 1934, waarbij afwijzend is beschikt 
op het verzoek van den appellant om ontslag 
van de bij besluit van burgemeester en wet
houders van ]8 December-1931 gestelde voor- 
waarde; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 November 1935, n°. 368; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 27 November 1935, n°. 666n, 
Afdeeling Arbeid; 

0 . dat burgemeester en wethouders van 
Nijmegen bij hun evengenoemd besluit afwijzend 
hebben beschikt op het verzoek van H. van 
West, aldaar, om hem te ontslaan van de voor
waarde, verbonden aan de hem op 18 December 
1931 verleende vergunning tot uitbreiding van 
zijne ijsfabriek aan de Smidstraat n°. 19, t e 
weten, dat tusscben des namiddags 11 uur en 
des voormiddags 5 uur geen der motoren, com
pressors of machines in de voormelde inrichting 
in bedrijf zijn ; · 

dat burgemeester en wethouders daarbij 
hebben overwogen, dat naar hun oordeel de 
gestelde voorwaarde moet blijven gehandhaafd ; 

dat H . van West in beroep aanvoert, dat hij 
door de voorwaarde, verbonden aan de hem 
op 18 December 1931 verleende vergunning, 
en van welke voorwaarde hij tevergeefs ont
slag heeft verzocht, belangrijk wordt benadeeld ; 
dat toch zijn bedrijf is een seizoenbedrijf, in 
hoofdzaak werkend in de maanden, Mei, Juni, 
Juli en Augustus, en dat goeddeels in deze vier 
maanden de ·inkomsten van het geheele jaar 
moeten worden verdiend ; dat het dus voor 
hem van het hoogste belang is, dat hij in dit 
kort~ tijdsbestek zoo min mogelijk in zijne 
productie wordt bele=erd; dat hij genoeg 
afnemers en afzetgebied heeft voor zijne ijs. 
producten, om in de zomermaanden zijn bedrijf 
gedurende het geheele etmaal t e laten door
werken, terwijl hij thans gedurende een vierde 
deel daarvan niet mag produceeren ; dat hij 
thans niet aan alle aanvragen van zijn cliëntèle 
kan voldoen en daardoor in niet geringe mate 
winsten derft; dat bovendien, wanneer de 
machines gedurende zes uren hebben stilgestaan, 
het geruimen tijd duurt alvorens er weder ijs 
gereed is, daar tevoren de daardoor vereischte 
lage temperaturen moeten worden bereikt, wat 
slechts langzamerhand mogelijk is; dat ook 
dit tijdsverlies en dientengevolge schade voor 
hem beteekent ; dat hij er trouwens op moge 
wijzen, dat zeer vele, om niet te zeggen de 
meeste, ij sfabrieken in het zomerseizoen dag 
en nacht plegen door t e werken ; dat aan den 
anderen kant hij van oordeel is, dat de om
wonenden geen schade, last of hinder van zijne 
inrichting zullen ondervinden, wanneer deze 
gedurende het geheele etmaal werkt in de zo
mermaanden ; dat uit de bewoordingen van de 
opgelegde voorwaarde is af te leiden, dat burge
meester en wethouders van meening waren, 
dat er gevaar bestond, dat bij doorwerken van 
zijn bedrijf gedurende den nacht,de omwonenden 
in hunne nachtrust zouden worden gestoord ; 
dat hierop echter zeer weinig kans is, daar de 
betrokken machines en motoren noch lawaai, 
noch trillingen van eenige beteekenis veroor
zaken en het gedempte geluid daarvan van 
zoodanigen aard is dat van hinder of overlast 
in de naburige woningen niet kan worden ge-
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sproken, gelijk bij een behoorlijk onderzoek 
ter plaatse zal blijken ; dat men in het maat
schapv.elijk verkeer, vooral in den tegenwoordi
gen tijd, nu eenmaal enkele onbeteekenende 
ongemakken heeft te dulden en b.v. toch ook 
het automobielverkeer ondanks het geraas, dat 
dit met zich brengt, des nachts niet pleegt te 
worden stopgezet ; dat in ieder geval de kans 
op eenigen hinder voor de omwonenden mini
maal is en niet geëvenredigd aan het groote 
belang, dat hij er bij heeft om althans in de 
maanden Mei, Juni, Juli en Augustus zijn be
drijf ook des nachts in werking te kunnen hou
den ; weshalve hij verzoekt, met vernietiging 
van het bestreden besluit van burgemeester 
en wethouders van Nijmegen hem alsnog te 
ontslaan van de voorwaarde, hem opgelegd bij 
de hem bij besluit van dit college d.d. 18 Decem
ber 1931 verleende vergunning; 

0. dat burgemeester en wethouders van Nij
megen blijkens de stukken van meening zijn, 
dat van hunne onderhavige beslissing, waarbij 
geweigerd werd om den appellant van eene 
eerder opgelegde voorwaarde te ontslaan, vol
gens de wet geen beroep openstaat ; 

dat zulks echter niet juist is, daar toch art. 15 
der Hinderwet zonder eenige beperking het 
recht van beroep toekent o. m. ter zake van 
beslissingen ingevolge art. 12 genomen , waaruit 
volgt, dat ook van eene besli sing op een ver
zoek om ontslag van een e voorwaarde, tot 
welken maatregel burgemeester en wethouders 
ingevolge art. 12, 2• lid, de bevoegdheid be
zitten, beroep op Ons openstaat; 

dat voorts uit de stukken blijkt, dat burge
meester en wethouders van Nijmegen hebben 
nagelaten van het bestreden besluit overeen
komstig art. 8, l • lid, in verband met art. 12 
en 15 der Hinderwet door aankondiging aan 
het publiek kennis t e geven ; 

da t weliswaar krachtens art. 15, 1 • lid, der 
wet _beroep openstaat binnen 14 dagen na de 
afkondiging der beslissing, doch dat de appel
lant niettemin in zijn beroep ontvankelijk is ; 

dat immers de bedoelde termijn geenszins 
uitsluit de bevoegdheid om vóór dien termijn 
in beroep te komen ; 

0 . ten aanzien van de hoofdzaak, dat met 
den Directeur-Generaal van den Arbeid moet 
worden aangenomen, dat ook gedurende den 
nacht van de desbetreffende motoren, compres
sors of machines geen hinder behoeft te worden 
gevreesd; 

dat, aangez ien derhalve blijkt, dat de na
leving der bierbedoelde voorwaarde niet noodig 
is, burgemeester en wethouders ten onrechte op 
het verzoek van den appellant, om hem van 
deze voorwaarde te ontslaan, afwijzend hebben 
b<-schikt; 

dat burgemeester en wethouders wel blijkens 
eene tot den Raad van State gerichte nadere 
memorie hun standpun t meenen te moeten 
handhaven, daarbij, onder overlegging van een 
politierapport aanvoerende, dat huns inziens bij 
de onderwerpelijke inrichting zeer zeker van 
ernstigen hinder sprake is, doch dat de Directeur 
Generaal van den Arbeid na een door hem op 
verzoek van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur ingesteld 
nader onderzoek, niett emin geen aanleiding 
kan vinden zijn oordeel in deze te wijzigen; 

_dl/-t blijkens het nader ambtsbericht van den 

genoemden hoofdambtenaar wel de mogelijk
heid bestaat, dat in den zomer van 1934 op 
sommige dagen in meer of mindere mate hinder 
van de inrichting is ondervonden ten gevolge 
van oenige, inmiddels herstelde, defecten ; 

dat echter deze omstandigheid geen vol
doenden grond oplevert om op het onder
havige verzoek van den appellant afwijzend te 
beschikken ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van burgemeester en wethouders van Nijmegen 
van 29 Juni 1934, den concessionaris alsnog te 
ontslaan van de voorwaarde, gesteld bij het 
besluit van da t college van 18 December 1931, 
Afd. A.Z. Db. n°. 38/21/'31 B. W. n°. 29, waarbij 
hem vergunning werd verleend tot het uit
breiden van zijne door electriciteit gedreven 
inrichting voor het bereiden van vanille-ijs en 
ruw-ij s-producten in het achtergedeelte van het 
perceel aan de Smidstraat n°. 19, kadastraal 
bekend gemeente Nijmegen, sectie C, n°. 3381. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. (A.B.) 

2 D ece1nber 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Grnndwet art. 159 ; Sv. art. 121 ; 
Vuurwapenwet 1919 artt. 14 en 15 ; Drank
wet art. 64.) 

Rechtb. : Naar analogie van art. 121 Sv. 
moet worden aangenomen, dat de door den 
burgemeester krachtens art. 64 der Drank
wet verstrekte last om verd.'s woning bin
nen te treden ui tslui tend en a ll een strekte 
tot het bijzondere doel van Drankwetcon
trole. De ambtenaren mochten tot eenig 
ander doel op grond van dien last a l even
min in verd.'s woning verblijven. Nu hun 
voor de controle vuurwapenwet de toegang 
geweigerd was, mochten zij zich niet ten 
fine daa,rvan zonder schriftelijken last als 
in art. 14 der Vuurwapenwet 1919 om
schreven in verd.'s woning bevinden en 
was de gemeenteveldwachter ook niet be
voegd een geweer in beslag te nemen op 
grond van het bepaalde in a1·t. 15 dier wet. 

H. R. : De omstandigheid, dat een amb
tenaar all een ter controle ingevolge de 
Drankwet aanwezig is in een woning en 
daar, uit dien hoofde, ook tegen den wil 
van den bewoner, aanwezig mag blijven, 
belet dien ambtenaar niet om op diezelfde 
plaats opsporingsbevoegdheden, steunende 
op een andere wet dan de Drankwet, uit 
te oefenen . Het tegendeel volgt niet uit 
art. 121 Bv., daa r dit artikel wel regelt de 
bevoegdheid om tegen den wil van een be
woner diens woning binnen te treden, doch 
niet inhoudt eene beperking van andere 
opspor ingsbevoegdheden. 

De vraag, welke bevoegdheden de ge
meenteveldwachter in de woning had, kan, 
nu die ambtenaar i . v. m. den hem inge
volge de Drankwet verstrekten last de wo
ning tegen den wil van den ca féhouder 
mocht binnentreden, reeds daarom hat"e 
beantwoording niet in den wil van den 
bewoner vinden . 

De uitspraak kan, als niet gegeven op 



den · grondslag · der t.Ji1. ,'- imrhers ' als uit, 
' ,, gaandè van eene on§-uiste ·opvatting· van de 
·, ·; bèvoegdheid ingevolge art. 15 der Vuur
·0·~··1'wapenwet 1919, niet gelden als een vn,C 

1 
. sp'raak in den zin van art. 430 Sv . 

• ~') 7 J .. ' '· ' 1 ' 

· Óp hét ' beroèp van ·den P.-G. bij het Ge-· 
riichtshof ' te 's-Hertogénbosch, requirant'. van 
cassatie tegen een arrest van gemeld Gerechts
hof van 17 Juni 1935, houdende bevestiging 
in )10oger beroep van eene door de Rechtbank 
te· Breda op 21 Maart 19·35 gedane uitspraak, 
waarbij de gerequireerde M. P. J . V. , café
houder te Kaatsheuvel; van het hem ten laste 
gelegde is vrijgesproken. · 

' .Conclusie · van den Adv.-Gen: Berger. 

' De heex requirant heeft zich in cassatie voor
zien tegel} een arrest van zijn Gerechtshof,' 
houdende bevestiging van het vonn is van eer
stfé\n aanleg, waarbij gerequireerde is vrij-• 
gèsproken van de telastelegging: ,,dat hij op 
of omstreeks 10 December 1934 onder de ge
meente Loon op Zand, toen de gemeenteveld
wachter Gerardus Flos aldaar een geweer, het
welk hij, verdachte, in de door hem bewoonde 
woning, plaatselijk gemerkt Kaatsheuvel 
Loo'nsch Hoekje nummer 4 onbevoegdelijk 
voorhanden had, had vastgepakt teneinde dat 
geweer op grond van het bepaalde in art. 15 
der Vuurwapenwet 1919 in beslag .te nemen, 
opzettelijk deze door dien ambtenaar onder
nomen handeling heeft belemmerd door opzet
telijk krachtdadi g aan dat geweer, hetwelk die 
veldwachter vasthield te rukken en te trek
ken". De overwegingen, waarop de door het 
Hof bevestigde vrijspraak berust, luiden: 
· ,,0 . dat bij het onderwek ter terechtzitting 
is komen vast te staan, dat verdachte op 10 
December 1934, toen de gemèenteveldwachter 
·Flos in de keuken van verdachte's woning 
onder Loon op Zand een geweer, dat deze 
aldaar onbevoegdelijk voorhanden had, had 
vastgegrepen , -uan dat geweer opzettelijk heeft 
getrokken; 

"0. dat tevens vaststaat, dat verdachte, toen 
·even te voren getuige Flos en getu ige Vis-
scHers, adj.-inspecteur der Drankwet, die keu
ken binnenkwamen en hun voornemen, om 
aldaar krachtens de Drankwet te controleeren, 
hadden kenbaar gemaakt, tot deze personen 
heeft gezegd: ,,Als jullie voor de Drankwet 
komen, kun je het heele huis vrij afweken"; 

"0. dat de R echtbank van oordeel is, dat 
verdachte door die woorden zijn toestemming 
tot het binnentreden en verblijven in zijn w·,
ning beperkte tot de contrple der Drankwet, 

'en hij hun den toegang tot en het verblijf in 
zijn woning tot eenig ander doel weigerde; 
' ,,0. dat tevens is komen vast te staan, dat 
genoemde personen alleen voorzien waren van 
een last om verdabhte's woning binnen te tre
den krachtens art. · 64 dei· Drankwet verstrekt 
door den Burgemèester van Loon op Zand; 

"0. dat naar analogie van art. 121 Sv. moet 
\vorderi aangenomen, dat die last uitsluitend 
en .alleen strekte tot' het• bijzonder doel van 
Drankwetcontróle en de · getuigen Visschers en 
'Flos tot eenig ander doel op grond van dien 
last al evenmin in vcrdachte's woning rp.ochten 
vlfrbl ij ven; 

j "0. · da:t- ,V<Jlc •art..- 15 der-Vuurwapenwet ·i..9'1!l 
bedoelde ambtena1•en • te allen tij de 'bevoegd 

, verklaart o.a. om in , beslag te ·nemen een ge
weer, dat onbevoegdetijk vot>rhanden is, doc.h 
di't , artikel .moet gelezen ·. worden in san1,."E1n-, 
hang met het voorafgaande, en zij ·.-'-, nu -" hun 
voor de controle der Vuurwapenwet de ·tóe
gang geweigerd was - zich -ten . fine daai:van 
ronder schriftelijkert last als in art. 14 om
schreven in verdachte's worting niet mochten 
bevinden en getuige Flos dus ook niet bevoegd 
was ·aJdaar een · geweer in beslag te nemen op 
grond van het bepaalde Ïn a rt. 15 der V uür
wapehwet 1919''. 
, Bij schriftuur stelt de heer • requirant als 
middelen van cassatie voor: 

I. ,,Sèhending van de artt. 348, 350, 352, 
358, 359 j 0

, 415 en 423 Sv.; 
II. ,,Schending door niet toepassing van 

art'. 180 Sr. , de artt. 14 en 15 der Vuurwapèn
wet 1919". 

Met toelichting: 
ad I . ,,Het Gerechtshof bevestigt bij - r.ijn 

arrest dd. 17 Juni 1935, met overneming 'der 
beweegredenen, de beslissing van de R echt
bank, neergelegd in haar vonnis dd . 21 ·Ma\i.rt 
1935. De gegeven vrijspraak is niet te beschou
wen als een vrijspraak bedoeld in art. 430 Sv., 
immers de Rechtbank constateert in haar von
nis wat van het telastegelegde vaststaat; de 
daarop volgende overwegingen zijn beschou
wingen over de vraag of dat bewezene st.-af
baar is; dit is eene rechtsvraag, en daarom is 
de gegeven vrijspraak niet eene feitelijke, doch 
eene rechtsbèslissing. Er is hier dus van e·en 
bedekt ontslag van' rechtsvervolging sprake, 
en omdat het vonnis niet bevat den inhoud van 
de bewijsmiddelen, en geen beslissing bevat, 
dat het feit door den verdachte is begaan, 
schond de Rechtbank de artt. 348, 350, ~52, 
358 en 359 Sv. en het Hof door het vonnis te 
bevestigen in plaats van te vernietigen de 
artt. 415 en 423 Sv.; 

ad II. Rechtbank en Hof zijn in twijfel of 
in casu de opsporingsbevoegdheid van ,. den 
opsporingsambtenaar en zijn bevoegdheid' tot 
inbeslagname van daarvoor overigens vatbare 
voorwerpen voorwovcr betreft gerequireePde's 
woning, kunnen worden beperkt tot het consta.
teeren van overtredingen der Drankwet; ' · 

1 °. door den wil van den bewoner der -te 
betreden woning; 

2°. door eene schriftelijke lastgeving tot bin
nentreden der woning afgegeven overeenkom
stig art: 64, 4e lid, der Drankwet S. 19'()4 
n°. 235. 

Immers slechts door analogische toepas5Îhg 
v'an art. 121 Sv. meenen Rechtbank en Hof 
die beperking te moeten aannemen. Ten on
rechte, daar dit -artikel slechts van toepassing 
is indien een ' opsporingsambtenaar, ingevolge 
eenige bepaling van het Wetboek van Straf
vordering (vide art. 120 "eenige bepaling van 
di t Wetboek"} to het binnentreden in ' eét'ie 
woning tegen· den wil van den bewoner' be
voegd is. De Drankwet S. 1904 n° . 235 geeit 
in arl.- -54 eene afwijlrei;:ide.regeling. Geeft deze 
regeling, evenals die in zoovele andere ,vètten, 
alleen de bevoegdheid opsporingen te 'doen 
van overtredingen va,n die wet, · op g rond 
waarvan de last tot binnerltreden is vérfee·no? 
Moet een opsporingsambtenaar, indien hij ' bij-
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voorbeeld bij zijn · Drankwetcontrêll!l" · .in het, 
door hem op last ingevolge.• die ' W!l"t betreden 
huis', oon moord ziet g,füeuren, er ·van afzien 
proces-verbaal op te maken, den dader te vat
ten en .bes1agnemirigerr te doen? Is op zijn 
próces-v'erbaal · niet mee'r cvan toepassing art. 
344; 2° ' Sv., ' omdat het" wu zijn opgemaakt 
door een · daartoe niet ' bevoegde? Hij wu dat
misdrijf dàn zelf~ niet mogen "waarnemenl', 
immers hij zou a:ls getuige ervan zijne verkla
ring kunnen ,geven'.< Zou hij dus dat misdrijf 
ook niet mogen waarnemen, om het huis te 
verlaten, en da'arna te~ug te keeren met in-
achtneming zoo noodig van de bepalingen der 
artt. 120-123? · 

Ondergeteekende meent, dat al deze vragen 
ontkennend moéten beantwoord worden; er 
blijkt niet, dat de lastgevingen der speciale 
wetten niet louter en alleen wuden dienen, 
dan· om iu gevallen waarin redelijke grond 
bestaat overtredingen van een bepaalde wet 
te constateeren of waarin controle op de na
leving dier wet noodig is, voor den opsporings
ambtenaar als het ware · de deur van het huis 
te openen. De Grondwet eischt in art. 159, dat 
de wet de gevallen bepaalt, wanneer en ,door 
wien 1,ist kan worden gegeven het " huisrecht" 
te· breken, en deze gevallen worden in die 
speciale wetten geregeld, maar dat daardoor 
aan een op po,;ingsambtenaar na d ie binnen
treding eénige beperking •in zijne ·bevoegdheid 
wu zijn op te leggen blijkt uit gemelde be
paling der Grondwet niet. Naar ondergetee
kendes meening- was in -casu de gemeente-veld
wachter van Loon op Zand bevoegd het onbe
voegdelijk gehouden geweer op g rond van art. 
15' der Vuurwapenwet 1919 in beslag te nemen, 
en pleegde gerequirnerde wederspannigheid 
door er aan te rukken om de in beslagneming 
te beletten". 

Het ad I door den heer requirnnt betoogde 
komt mij minder juist voor . De hierboven 
aangehaalde beschouwingen van de Rechtbank 
toch zijn niet gewijd aan de vraag, of hetgeen 
volgens de Rechtbank feitelijk is komen vast 
te staan strafbaar is, maar aan de vraag, of, 
behalve die vaststaande .feiten , ook bewezen is, 
dat inbeslagnem ing door den genoemden veld
wachter werd ondernomen "op grond van het 
bepaalde in art. 15 der Vuurwapenwet 1919", 
woals in de telastelegging wordt vermeld, 
blijkbaar öm daarmede uit te drukken, dat de 
vèldwachter op grnnd van gemélde wetsbepa
ling tot inbeslagneming bevoegd, de11halve 
werkzaam was in de rechtmatige uitoefening 
zijner bediening. Door middel van hare be

schouwingen omtrent des veldwachters bevoegd
heid tot vertoeyen in de woning van den ge
r~quireèrde komt de Rechtbank nu tot de slot
som, dat diens bevoegdheid tot inbeslagneming 
op grond van het genoemde wetsartikel ont
brak en dus een van de bestanddeelen van het 
telast\lgelegde niet is 'komen va~t te staan. De 
vraag, of er. teb dezen is eene zuivere vrij 
spraak, dan wel een l'iedekt ontslag van rechts
vervolging kan dan ook m . i. niet worden 
opgelost op de wijze, in de schriftuur gevolgd, 
immers door ze in laatstgemelden zin te be
antwoorden op grond, dat de in ·het be-vestigde 
vonn<is vervatte beschouwingen, eéne • rechts
vr'aag •betreffen. Hèt, antwoord zal , naa11 het 
mij voorkomt, a ll een i-n •• dien zin 'kunnen ,var-

cleni gegeven, ' wanneer . mocht blijken, 1 dat dè' 
Rechtbank , en op haar voetspoor het ·Hof aa11 
de in de dagvaarding ·voorkomende wo01·den 
" op grond van het bepaalde in art . . 15, ·der 
Vuurwapemvet 1919" eene beteekenis heeft 
toegeken'd, welke daaraan in verband met de 
beoordeeling van des genoemden veldw'achters 
bevoegdheid tot ' inbeslagneming niet kan woe
den ·gehecht. De Rechtbank is van oordeel, 
dat inbeslagneming op grond van gemeld wets: 
artikel in eene woning alleen dan door de in 
art. 14 der •genoemde wet bedoelde op parings
ambtenaren bevoegdelijk kan geschieden, wan
neer die ambtenaren bepaaldelijk tot het doeL 
der in art. 15 gemelde inbeslagneming in we 
woning vertoeven, hetzij met instemming van 
d·en rechthebbende, hetzij voorzie11 van eenert 
algemeenen of bijzonderen last, bepaaldelijk 
tot dat doel strekkende. Ten betooge, dat zulks 
teu dezen , wat betreft den bij dagvaarding
genoemden gemeenteveldwachter Flos niet het 
geval was, dient, dat gerequireerde zijne toe
stemming tot het binnentreden en verblijve11 
in zijne woning voor genoemden veldwachter 
en den· hem vergezellenden ad junct- inspecteur 
der Drankwet door de hun toegevoegde woor
den: ,,Als jullie voor de Drankwet komen, 
kun je het heele huis vrij afweken" uitdruk
kelijk beperkt zoude hebben tot controle in 
verband met de Dranlnvet en hun den toegang 
en het verblijf in zij ne woning tot eenig ander 
doel wude hebben geweigerd, te1·wijl genoem
de ambtenaren ook alleen voorzien waren van 
eenen last om gernquireerde's woning binnen 
te treden, krachtens art. 64 der Drnnkwet,. 
vet~trekt door den Burgemeester der betrokken. 
gemeente. 

Het wil mij voorkomen, dat de door dE: 
R echtbank aangenomen beperking der toestem
ming van den rechthebbende, die de bedoelde 
ambtenaren vrijwillig in zijne woning had toe
gelaten, ·niet kan leiden tot de gevolgtrekking, 
dat die ambtenaren, behoudens wat de con
trole ten aanzien van de Drankwet betreft, 
onbevoegdelijk in gerequireerde's woning aan
wezig wuden zijn geweest. De waarborg, door 
a rt. 159 der Grondwet geboden, omvat immer& 
niet meer dan het recht van den bewoner om: 
aan wien het ook zij den toegang tot zijne 
woning te weigeren (v.g. Buijs II bi. 393 ad 
art. 153 oud der Grondwet). Eenmaal toege
laten, hetzij vrijwillig, hetzij op grond van 
eenen last tot eenig bepaald · doel , vertoeft, 
naar het mij toeschijnt, de, ook wel! icht later 
minder gewenscht blijkende, · bezoeker bevoeg
del ij k in de woning. Ik kan dan ook niet in
zien, dat, is die bezoeker, gelijk hier, een 
ambtenaar, tot opsporing van eenige overtre
ding en in besl agneming te dier zake krach
tens eenige wet bevoegd, deze daartoe in de 
door hem betreden woning niet bevoegdelijk 
wude kunnen overgaan. Het tegendeel volgt, 
naar mijne bescheiden meening, in elk garni 
niet uit eene der hier meer bepaaldelijk in 
aanmerking komende bijzondere wetten, de 
Drankwet en de Vuurwapenwet 1919, gelijk de 
heer requirant m. i. ad II terecht betoogt, 
waar hij er tevens op wijst, dat Rechtbank en 
Hof dienaangaande blijkbaar ook in twijfel 
hebben 'verkeerd en dezen twijfel slechts schij
nen te hebben overwonnen door behandeling 
van het vraagstuk naar analogie -van art. 121 
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Sv. Met den heer requirant zoude ik meenen, 
dat het beroep op deze bepaling reeds hierom 
minder gelukkig kan worden geacht, wijl zij 
blijkens de daarin voorafgaande wordt be
perkt tot den opsporingsambtenaar of den 
deurwaarder, die ingevolge eenige bepaling 
van het Wetb. van Strafvord. tot het binnen
treden in eene woning tegen den wil van den 
bewoner bevoegd is. Bovendien echter vraag 
ik mij af, of de strekking van de bepaling van 
art. 121 Sv. wel zoude moeten medebrengen, 
dat de daarbij bedoelde ambtenaar, in eene 
woning toegelaten krachtens algemeenen of 
bijzonderen schriftel ijken last, behelzende de 
machtiging om ter verwezenlijki ng van ecnig 
daarbij omschreven bijzonder doel deze te be
treden, door dat bepaalde doel zoude worden 
verhinderd om de hun in het algemeen toe
komende bevoegdheden in die woning uit te 
oefenen. Liever waag ik het, al moet ik toe
geven, dat bepaalde vaste gegevens te dien 
aanzien ontbreken, te veronder tellen, dat de 
in art. 121 Sv. voorgeschreven beperking der 
machtiging enkel daartoe strekt, dat de be
woner van de binnen te treden woning zich 
ervan kunne overtuigen, of de ambtenaar, 
die den last vertoont, inderdaad aan eenige 
bepaling van het Wetboek van Strafvordering 
de bevoegdheid ontleent tot het tegen den wil 
van den bewoner binnentreden. 

Mocht Uw H. R. zich met het vorenstaande 
kunnen vereenigen, dan komt het mij voor, 
dat Rechtbank en Hof tot de gegeven vrij
spraak kennelijk zijn geleid door eene minder 
juiste opvatting van dat deel der telasteleg
g ing, hetwelk betreft de omstandigheid, dat 
de daarbij bedoelde ambtenaar werkzaam was 
in de rechtmatige uitoefening zijner bediening. 
Hieruit zoude dan volgen, dat de vrijspraak 
in werkelijkheid niet beru t op het niet bewe
zen zijn, dat de verdachte het hem telaste
gelegde heeft begaan en derhalve niet is eene 
vrij praak in den zin van art. 352 in verband 
met 430 Sv., zooàat het daartegen gericht be
roep in cassatie ontvankelijk is, en het Ge
rechtshof derhalve, het vonnis der Rechtbank 
bevestigende, evenals deze. in strijd met art. 
350 j O • 415 Sv. niet op den grondslag der 
telastlegging heeft beraadslaagd over de bij 
eerstgemeld artikel vermelde punten, hetgeen 
ingevolge art. 358 van genoemd wetboek nie
tigheid tengevolge heeft. 

· Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het bestreden arrest en tot verwijzing der zaak 
naar een aangrenzend Gerechtshof, teneinde 
op het bestaand hooger beroep opnieuw te wor
den berecht en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

"faverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

1·equ irant voorgesteld bij schriftuur : {zie con
clusie); 

0. dat, nu het beroep tegen eene vrijspraak 
is gericht, allereerst moet worden onderzocht, 
of het beroep ontvankelijk is ; 

0. dienaangaande: 
dat aan den gerequireerde bij inleidende 

dagvaarding is ten laste gelegd, dat hij enz. 
(zie conclusie); 

0. dat de door de Rechtbank in het beves-

tigde vonnis gegeven vrijspraak steunt op de 
navolgende overwegingen: 

dat bij het onderzoek ter terechtzitting enz. 
{zie conclusie) ; 

0. dat uit deze overwegingen blijkt, dat de 
Rechtbank de telastlegging feitelijk aldus 
heeft opgevat - eene opvatting, welke met 
de bewoordingen volkomen vereenigbaar is -
dat door de woorden "op grond van het be
paalde in art. 15 der Vuurwapenwet 1919" is 
uitgedrukt, dat de gemeenteveldwachter inge
volge genoemd wetsartikel bevoegd was het 
geweer in beslag te nemen, welke bevoegdheid 
echter, op grond van voormelde beschouwin
gen, door de Rechtbank niet aanwezig wordt 
geacht; 

0. dat uit hetgeen de Rechtbank heeft over
wogen, moet worden afgeleid, dat getuige Flos 
aanvankelijk niet tegen den wil der bewoner, 
aanwezig was in de keuken van diens woning, 
in welke keuken zich het geweer, dat ver
dachte onbevoegdelijk voorhanden had, be
vond, en in elk geval voorzien was van een 
schriftelijken last ingevolge art. 64 van de 
Drankwet om tegen den wil van den bewoner 
diens woning binnen te treden; voorts dat de 
bewoner vóór de inbeslagneming uitdru\<kelijk 
had te kennen gegeven, dat hij aanwezigheid 
van Flos in zijn woning slechts wilde dulden 
voor een controle betreffende de Drankwet; 

dat het dus de vraag is, of de krachtens art. 
15 juncto 14, eerste lid, der VuurwapenwP.t 
bestaande bevoegdheid van getuige Flos om 
een onbevoegdelijk voorhanden geweer in be
slag te nemen, onder die omstandigheden niet 
aanwezig moet worden geacht, met name ook 
doordat de bewoner had te kennen gegeven, 
dat hij aanwezigheid van Flos in zijne woning 
niet wilde dulden voor eene controle betref
fende de Vuurwapenwet, waartoe deze getu ige 
geen bij zonderen schriftelijken last bezat; 

0. dat de H. R. deze vraag ontkennend be
antwoordt; 

dat toch niet mag worden aangenomen, dat 
de omstandigheid, dat een ambtenaar alleen 
ter controle ingevolge de Drankwet in een 
woning aanwezig is en daar, uit dien hoofde, 
ook tegen den wil van den bewoner, aanwezig 
mag blijven, dien ambtenaar belet om op die
zelfde plaats opsporingsbevoegdheden, steu
nende op eene andere wet dan de Drankwet, 
uit te oefenen; dat met name uit art. 121 Sv., 
waarop de Rechtbank een beroep heeft gedaan, 
niet het tegendeel volgt, daar dit artikel wel 
regelt de bevoegdheid om tegen den wil van 
een bewoner diens won ing binnen t,e treden , 
doch niet inhoudt eene beperking van andere 
opsporingsbevoegdheden; 

dat daaraan ook niet kan afdoen, dat in het 
onderhavige geval de caféhouder uitdrukkelijk 
had te kennen gegeven alleen de controle inge
volge de Drankwet te willen toestaan, omdat 
de vraag, welke bevoegdheden de getuige Flos 
in de woning had, nu deze getuige in verband 
met den hem ingevolge de Drankwet verstrek
ten last de woning tegen den wil van den 
caféhouder mocht binnentreden, reeds daarom 
hare beantwoording niet in den wil van den 
bewoner kan vinden; 

0. dat uit het voorafgaande volgt, dat de 
vrijspraak, als niet gegeven op den grondslag 
der telastlegging, immers als uitgaande van 
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eene onjuiste opvatting van voorschreven be
voegdheid ingevolge art. 15 der Vuurwapen
wet 1919, niet kan gelden als eene vrijspraak, 
als bij art. 430 Sv. bedoeld, zoodat het beroep 
ontvankelijk is; 

0 . dat uit het voorafgaande tevens volgt, 
dat het eerste middel - daargelaten de al of 
niet juistheid van hetgeen tot toelichting van 
dit middel door requirant in zijne schriftuur is 
aangevoerd - gegrond is, wodat het tweede 
middel buiten onderwek kan blij ven; 

Vernietigt het bestreden arrest en 
Rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 

R. 0 .: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Arnhem ter berechting en afdoening op het 
bestaande hooger beroep, met inachtneming 
van dit arrest. (N. J. ) 

4 D,ece1nbe1· 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 238 oud.) 

De Gemeente is van oordeel dat ook een 
niet van den openbaren weg deel uitma
kend gedeelte van een weg, die eigendom 
is van de gemeente, voor den openbaren 
dienst bestemd kan zijn, als gevorderd in 
dit artikel. Art. 1, lett. B sub 11 der Ver
ordening evenwel belast het hebben van de 
daar bedoelde voorwerpen op den open
baren weg, zoodat de R. v. B. terecht mede 
heeft onderzocht of de roosters, terzake 
waarvan krachtens die bepaling belasting 
is geheven, zich bevinden in de openbare 
straat. 

Ingevolge art. 1 lett. D. sub 6 der Ver
ordening is het hebben van een hijschbalk 
boven een openbaar gemeentewerk of bo
ven een openbare gemeentebezitting belast, 
en derhalve heeft de R . v. B. terecht mede 
onderzocht, of de hijschbal k zich bevindt 
boven de openbare straat de Langebrug, 
zijnde van een ander openbaar gemeente
werk of van eene andere openbare gemeen
tebez itting dan de openbare traat in dit 
geding nimmer sprake geweest. 

De uitdrukking "openbare gemeente
werken en gemeentebezittingen", voorko
mende in het tweede I id van art. 1 der 
Verordening, heeft geen andere beteekenis 
dan de in art. 238 oud voorkomende uit
drukking "voor den openbaren dienst be
stemde gemeentewerken en bezittingen". 

De R. v. B. kon uit de omstandigheid, 
dat de strooken grond beide ten t ijde van 
den aanslag waren omgeven en nog altijd 
zijn omgeven door een met sloten afge
sloten ijzeren hek van dusdanige hoogte, 
dat verkeer over die strooken zelfs voor 
voetgangers onmogelij k is en toegankelijk
heid van de erdoor ingesloten terreinen is 
uitgesloten, afleiden, dat de strooken grond 
geen deel uitmaken. van de voor den open
baren dienst bestemde Breestraat en Lan
gebrug. 

Gezien het beroepschrift in cassatie van den 
Inspecteur der Gemeentebelastingen te Leiden 
tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen aldaar van den 
4den Juni 1935, betreffende een aanslag in de 

Plaatselijke Bel asting dier gemeente voor het 
gebruik van openbare gemeentewerken en 
-bezittingen, over 1928 opgelegd aan het Hoog
heemraadschap van Rijnland, te Leiden; 

Gehoord den raadsman van de gemeente 
Leiden; 

Gezien de stu kken ; 
Gelet op de schr iftelijke conclusie van den 

Procureur-Gene raa l, strekkende tot vernieti 
ging van de bestreden uitspraak; 

0. dat helanghebbende in de genoemde be
lasting over 1928 is aangeslagen wegens het 
hebben van twee roosters in dtJ stoep van !let 
,,gemeenlandshu is van Rijnland" aan de Bree
straat te Leiden en wegens het hebben van een 
hijschbalk aan de achterzijde van dat pand 
boven de stoep aan de Langebmg aldaa r ; 

dat de in 1928 geldende verordening der 
gemeente Leiden, regelende de heffing van 
eene plaatselijke belasting van het gebruik 
van openbare gemeentewerken en -bezittingen 
te Leiden en voor diensten door de gemeente 
bewezen, voorzooveel van belang, luidt: 

Art. 1. Geen gebruik van een ig openbaar 
gemeentewerk of van eenige openbare gemeen
tebez itting mag worden gemaakt da n na ver
kregen vergunning van Burgemeester en ,vet
houders en onder de voorwaarden in het be
lang der gemeente daaraan te verbinden. 

Behoudens hetgeen daaromtrent in a ndere 
verordeningen of besluiten of bij de door de 
gemeente verleende concessiën mocht zijn of 
worden bepaald, wordt voor het gebruik van 
openbare gemeentewerken en gemeentebezit
t ingen en voor diensten door de gemeente be
wezen, een belasting geheven naar het onder
staand tar ief: 

Tarief. 
B. Gebruik van gemeentegrond. 
11 °. Voor het hebben van een trap of in

gang, een keldergat, een bank of iets derge
lijks op den openbaren weg voor een jaar f 2.50; 

D . Werken boven gemeentegrond of -water. 
5° . Voor het hebben van een hijschbalk, 

voor een jaar f 1.50; 
dat ten deze vaststaat, dat Breestraat en 

Langebrug zijn openbare wegen en in eigen
dom toebehooren aan de gemeente Lei den; 

dat echter belanghebbende te r bestrijding 
van den bij beschikking op bezwaarschrift ge
handhaafden aanslag voor den Raad van Be
roep als verweer heeft gevoerd: 

a. dat wowel de grond onder de stoep aan 
de Breestraat als de grond onder de stoep aan 
de Langebrug haar eigendom is en dat der
halve de gemeente Leiden ten onrechte be
weert, dat het eigendom van de gemeente zich 
in beide straten daar ter plaatse van gevel tot 
gevel uitstrekt ; 

en b. dat in geen geval de beide strooken 
grond deel uitmaken van den openbaren weg ; 

0 . dat de R aad van Beroep in de bestreden 
uitspraak heeft vooropgesteld, dat het hier de 
vraag geldt of terecht is toegepast art. 1 B, 
sub 11 van de bovenvermelde verordening, 
voor wat de twee roosters betreft, en art. 1 D , 
sub 5 dier verordening, voor wat den hijsch
balk betreft; dat deze toepassing a lleen dan 
rechtmatig is en de aanslag alleen dan kan 
worden gehandhaafd a ls vaststaat, dat de 
grond, waarin de roosters zijn aangebracht en 
waarboven die hijschbalk zich bevindt, a. is 



gemeentégrortl'.l, dat wil zeggen eigendom vàn •il'ê 
gèméetité Beiden, b.. is Gen d!llll van"deri" open
b:aren wel,; dat \vel .is waar in art. 1 B sub 11-
de eisch, ' dat de ' .gebruikte gemeentegrond 
openbare wég moet zijn, wordt gesteld en deze 
eisch in art. 1 D sub 5 niet is herhaald; dat 
echter art. 1 der verordening in den aanhef 
spreekt van · ·gebruik van , eenig openbaar ge
meentewerk of openbare ' gemeentebezi.tting, 
waarop het tarief, onder, A-E. gespeoifici:f;lrd" 
töegèpast moet worden; dat dus ook de onder 
D. •van dat tarief voorkomende hijschbalk moet 
voldöen aan den eisch van zich boven een 
openbaar gemeentewerk of boven , een open
bàre -gemeen.tebezi-tting te bevinden, zal deze 
verdrdening er op toepasselijk zijn; " 

dat de Raad vervolgens de gegrondheid van 
het onder a vermelde verweer heeft onderzocht 
en heeft beslist; dat ·de beide strooken grond 
eigendom zijn van de gemeente Leiden; 
; dat de Raad bij .'Cle motiveering van die be
slissing ook heeft nagegaan, of belanghebben
de door verjaring den eigendom van de stroo
ken grond heeft verkregen, en dienaangaande 
onder meer heeft overwogen, d"t belangheb
bende dien, grond niet heeft bezeten als · e ige, 
naar' daarvan, doch als bezitter van een niet 
nader gedefinieerd "jus in re a liena" om er 
een stoep en · hek op te hebben, welke quasi 
possessio bij aanwezigheid,van de overige requi
sieten voor de acquisitieve verjaring wèl mis
schien tot een quasi-dominium van dat recht, 
maar niet tot dominium ·tot vol eigendom of 
töt eeri bezwaard e igendom van· die strooken 
grond kan hebben geleid, niet onder de wer
king van het subsidiair geldende gerec ipiee1·de 
Romeinsche Recht en evenmin onder de ·latere 
wetgeving; 

dat de Raad echter het hierboven onder b 
vermelde verweer gegrond heeft geoordeeld en 
deswege den opgelegden aanslag heeft vernie
t igd, daarbij overwegende, dat partijen heL e't· 
over èens zijn en het den R aad uit eigen dan
sdhouwing bekend is, dat de strooken grond 
aan Breestraat en Langebrug beide door met 
sloten afgesloten ijzeren hekken ten tijde van 
den aanslag waren en nog, altijd zijn omgeven, 
die dusdanige hoogte hebben, dat verkeer over 
deze strooken zelfs voor voetgangers onmoge
lijk is; dat zoolang deze hekken èi· zijn , toe
gankelij kheid van de er door ingesloten ter
reinen is uitgesloten en daarmee ook de open, 
baarheid er• van; 

·O. dat als middelen van cassatie zijn gesteld: 
I. S. , althans v. t ., van art. 238. (ond) dei· 

in 1928 geldende Gemeentewet, art. 275 der 
thans geldende Gemeentewet en art. 1 der in 
1928 vigeerende verordening der Gemeente 
Leiden van 8 Augustus 1921, woals die toen
maals na wijziging luidde, en woals zij na de 
wijziging van 5 Maart 1928 is opgenomen in 
het Gemeenteblad van Leiden anno 1928, ver
zamelnummer 35, N°. 5, door de beslissil1g 
mede te doen steunen op de volgende over
weging: 

,,dat ,deze toepassing (van de genoemde arti
kelen der verordening) alleen dan rechtmatig 
is , en de aanslag •alleen dan kan . worden ge
handhaafd , als vaststaat, dat de grond, waarin 
die 1'oosters zijn aangebracht, en waa,rboven de 
hijschbalk ·zich, bevindt' a. is . gemeentegrond, 
d.w.z. e igendom,•-van de ' Gemeente LeideN, , b. 

is •een, deel ·•van , den openbaren weg", , --~· 
·-w:,iarbij de Raad' van Beroep over het hogf.g 

zag, dàt art. 238 (275) der Ge111eentewe\; 
waarop 'de. verordening ' steunt, den ei_sch. $t!)I~ 
van gebruik of genot van voor den è>penba.reQ. 
dienst bestemde gemeentewerken, ,bezittingen 
en inriehtingen, terwijl een gedeel,te van 'à)ên 
weg, die eigendöm is van de Gemeente, \;Oor 
den openbaren di enst bestemd kan zijn, rot1,!er 
te zijn een deel van "openbare weg" ; . 

al thans, door na te hebben bes! ist, dat , de 
openbare wegen Breestxaat en Langebrug van 
gevel tot gevel e igendom zijn der Geme,eµte 
Leiden, ten aanzien van het vereischte . df;lt 
openbaarheid zijn beslissing te doen steu,;en 
op de volgende gronden: . 

" dat partijen het er over eens zijn, en h!,t 
den .Raad van Beroep uit eigen aanscho.uwipg 
bekend is, dat de strooken grond aan Bree
straat en Langebrug beide door met sloten 
afgesloten ijzeren hekken, ten tijde van den 
aanslag waren, en nog altijd zijn omgexen, , die 
dusdanige hbogte hebben, dat verkee1• ,n-er 
deze strooken zelfs voox voetgangers onmoge-
1 ijk is ; .. 

dat zoolang deze hekken er zijn, toegµ11ke
lijkheid van de er door ingesloten terreinen is 
uitgesloten. en daarmede ook de openbaarheid 
daarvan" ; , , 

ten onrechte, omdat de Raad van Beroep te 
voren heeft over:wogen, dat het Hoogheemraad
schap van Rijnland vergunning heeft verzocht 
en verkregen om op de openbare Breestraat 
een hek te hebben, bij welk verzoek het Hoog
heemraadschap van Rijnland verwij&t naar de 
31e keur van het Keurboek van 1583, zijnde 
immers door het plaatsen van het hek na daar
toe van de Overheid verkregen vergunning, 
het straatgedeelte binnen het hek een gedeelte 
van de openbare Breestraat gebleven, en niet 
aan den openbaren dienst onttrokken, w,ijl de 
Gemeente door de mogelijkheid om die ver
gunning in te trekken, over die strnok de -vrije 
beschikking hield; geldende ten aanzieQ- van 
de strook grond aan de _Langebrug hetzelfde, 
omdat de Raad van Beroep ten aanzien daar
van blijkbaar eveneens aanneemt, dat voor het 
plaatsen van een hek a ldaar, ook vergunning 
van de Overheid moet zijn verzocht en , ver
kregen; 

Il. S., althans v. t. van art. 16 der \Vet 
van 19 December 1914, S. 564, omdat ,door 
de overwegingen, waarop de beslissing ten aan
zien van het vereischte der openbaarheid 
steunt, niet voldoende wordt gemotiveerd, 
waarom de Raad van Beroep de bewuste s troo
ken langs de Breestraat en de Langebrug be
schouwt als geen deel uit te m1;1,ken van de 
openbare Brecstraat en de openbare Lange
brug, althans niet voldoende wordt ge_moti
veerd, waarom deze strooken geen deel meer 
uitmaken van de voor den, openbaren dienst 
bestemde Breestraat en Lange brug ; ; 

0. dat het eerste middel in de eerste plaats 
a ls grief aanvoert, dat de Raad . van B,iroep 
heeft voorbijgezien, dat art. 238 der in- 1928 
geldende Gemeentewet, waarop de meerge
noemde verordening steunt, den eisch stelt ,van 
gebruik • of genot van voor den openba1:en 
dienst bestemde gemeentewerken, .bezittingen 
en inrichtingen, en een gedeelte van een weg, 
die eigendom is van de :gemeente , voor deµ 



ó:penbaren d·ienst bestemd, ka}i:r , zijn, , zonder ,te 
•zijn een gedeelte van ,den openbaren weg ; ., • 

dat evenwel art. 1 letter B sub 11 i\Tan de 
Verordening belast · het hebben· van de daar 
bedoelde voorwerpen , op den openbaren weg, 
zoodat de Raad van Beroep terecht mede heeft 
ondèrwcht oi de roosters, ter• zake wa:arvan 
krachtens die• bepaling belasting is· geh<:ven, 
zich bevinden in de openbare ·strnat; . 

dat de Raad voorts op ,goede g,onden hèeft 
aangenomen, dat ingevolge a•rt. 1 letter D 
sub "5 van de Verordening het hebben.van een 
hijschbalk boven een openbaar gemeentewerk 
of boven een openbare gemèentebezitting is 
belast en derhalve terecht 'mede heeft onder
zoèht,' 6f de hijschbalk, ter ' zake waarvan be
lasti-ng is geheven, zich bevindt boven de open
bare straat de Langebrug, zijnde van een 
a nder openbaar gemeentewerk of van eene 
ahderè ' openbare · gemeentebezitting dan de 
o.penbàre straat in dit geding nimmer sprake 
·geweest; · 

dat aan het vorenstaande zij toegevoegd, dat 
de · uitdrukking opertbare gemeentewerken en 
gemeentebezitti_ngen, voorkomende in den aan
·vang va'll · het tweede lid van , ai·t. 1 van de 
Verordening, •geene andere beteekenis ,heeft 
da'tl de in voormeld art. 238" voorkomende · uit
drukking voor den openbaren dienst bestemde 
gemeentèwerli:en en bezittingen; 
• dat derhalve de voorschreven grief is onge-

grond; ' 
0. dat de tweede grief, welke nóg in het 

eers·te middel is vervat, steunt op de stelling, 
dat de gemeente Leiden bevbegd is de vergun
_ning tot het hebben van het hek aan de Bree
_straat en de vergunning tot het · hebben va:: 
het hek aan de Langebrug in te trekken, het
geen wri medebrengen, dat ·de strooken grond, 
çloor . die hekken omgeven, ter ·vrije beschik-
1,ing zijn gebleven van de gemeente en nog 
een gedeelte van de openbate straat uitmaken; 

dat echter voormelde stelling- feitelijken 
g1·ohdslag mist, daar de· R aad van Beroep 
bl ijkens · zijne bovenweergegeven• ui 'tspraak met 
de mogelijkheid heeft reken{rig .gehouden, dat 
belanghebbende het recht oin op de genoemde 
plaatsen een stoep en een hek te hébbên · do01· 
verjaring heeft verkregen; ' 

dàt derhalve ook dit onderdeel · van het eer
ste middel niet tot cassatie kan leiden; 

·, ·O, aangaande het tweede middel•: · • , , ·· 
.. , dat ten deze vaststaat, dat hier niet spr.ake 
i van een tijdelijke afslui t ing van de strooken 
grond ' àan Breestraat en Lange.brug door hek
ken, doch deze afsluiting van oudsher heeft 
'bestaan·· 

:dat •rn'ede hierop gelet, de ,Raad van -Beroep 
·uit de omstandigheid, · dat de · -stroolfon grond 
·neide ten tijde van den aanslag. waren omg<;>
ven en nog altijd zijn omgeven dodr een met 
sloten afgesloten ijzeren hek van -dusdanige 

, hoogte, dat verkeer over die- strooken zelfs 
vobr voetgangers onmogelijk is · en toegllnke

, 11jkheid van de e'r dom; ingeslöten terreinen 
is uitgesloten, kon. afleiden, _dat ·de strookeh 

lgrond geen· deel 'uitma:ken van de voor den 
opehbàren dienst bestemde l3reestraat en Lan-
'gebrug; : ·: · ; '·' · · . 

dat mitsdien ook dit middel faalt; 
Verwerpt het beroep. (N. J.} 

4- Decern btr i9~6 .. ,Al;l,REST van de,:,, lfo,qg<;>n 
Raad. (:B . W . ·a~t. 1n; Ontei-g .wet art, ·4Q.) 

De beide door :de .Rec,htb, gegeven .beslis
.singen_ zijn 'onjuist. Wat betreft de bep,lan
ting met 19 , iepen, heeft de Rechtb. ten 
onrechte beslist, dat bij de schadeber(lke
ni ng alleen eene. beplanting me't iepep in 
aanmerking komt. -Grondslag en maat~taf 
voor de schadeberekening moet· zijn 1h~t 
recht ze.IL en de ·waarde, welke dit voor 
een gegadigde heeft met inachtneming'van 
ullc de waarde bepalende omstandigheden, 
daaronder begrepen aannemelijke wij,-,en 
van exploitatie van het recht ook , in · de 
toekomst. 

De, artt. 772 en 773 B. Y..7., waaruit 
:volgt, dat·, . ind,ien de, erfpachter bij het 
einde van het recht het door hem op den 

. grond gepbatste niet wegneemt, het aldu)l 
geplaatste zonder eenige vergoeding voor 
hem op qen grondeigenaar overgaat, vin
den bij beëindiging van het recht tenge;-

, volge :van onteigening ·:geen toepas~ing. 
,Immers, . zonder de onteigening ' wu he.t 
recht ·nog . hebben voortbestaan en • zou de 
erfpachter dus nog niet voor de keuze .. zijn 
gesteld· tusschen de wegneming van .het 
geplaatste en verlies daarvan ronder 
eenige vergoeding. De -onteigening van he.'t 
erfpachtsrecht vormt dan ook niet een 
eindigen van dat recht in den zin 'van 
genoemde artikelen. Veeleer is onteigening 

· van het erfpachtsrecht gelijk te stellen 
mat een ove1·gang van het recht op de ont,. 
eigenende partij, al zal het recht ,tenge
volge van de onteigening door den grond-
eigenaar te niet .gaan. . 

Anders Concl. Adv.-Gen. Berger t. a. '1· 
de 82 boomen, daar door het gedane aan
bod alle schade voor de onteigende, parlij 
wordt voorkomen. 

r. ~ . 

N. A. van d~~- Burght, weduwe ,van C. 
0 

A. 
H. Wagtho,. ,v.onende te Zaa.ndani, e ischeres 
·tot cassatie van een vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Breda, den 15 October 1935 tusschen par
tijen gewezen, advocaat Mr-. A . E. J. Nysingh, 
' . te~: . 
den Burgemeester, hoofd van het gemeentè
bestuur de·r gemeente Tholen, wonende te 
Tholen, zijnde thans Mr. A . J. van der Hoe
ven, wonende te Tholen, optredende ingevolg,e 
art. 19 der Onteigeningswet, verweerder, ad
vocaat Mr.,·G. W. J. Jonker, gepleit door M.r. 
J. C. A" F. Kuyp.ers. 

Conclusie van den· Adv.-Gen. Berger. 

Als middel van cassatie is voorgedragen: : 
,,S. of v. t. van artt. 152 Grondwet, 1, 2, '3, 

4 , 37, 38, 39, 40, 41, 47, 59, 62, .63, 64·, 72a 
Onteigeningswet, 555, 559, 560, 564, , ·639, 671, 
767, 768, 71'9,, 771, 772, 780, 782

1 
,783, 765 en 

766 B. W. en 48 Rv., doordat ae Rechtbank 
in dit gedirig, waarin gevorderd wordt. ont
eigening van een erfpachtsrecht, na vastge
steld te hebben; dat partijen het erover eens 
zijn, dat het .er.fpaèhtsrecht, , waarvan de ont-

, eigening wordt gevorderd, zijn waarde uit
sluitend ontleent aan het daarin begrepen 
recht, om boomen te planten, te houden, en te 
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rooien, en het mede daarin begrepen recht van 
grasetting, beslist, dat dus de schade, die 
gedaagde zal lijden door de onteigening, alleen 
bepaald wordt door het feit, dat zij die even
genoemde rechten komt t.e verliezen, waaruit 
volgt, dat die schade wordt bepaald door de 
navolgende drie factoren: 

1. verlies van het recht, om hoornen t.e plan
ten etc. op zich; 

2. waardeverl ies, doordat tengevolge van 
verlies van het t.e oot.eigenen erfpachtsrecht 
vroegtijdig moet worden overgegaan tot het 
ruimen der bestaande beplanting; 

3. verlies van het recht van grasetting; 
en vervolgens 
a. de schadeloosstelling voor het verlies van 

sub 1 bedoelde recht op nihil waardeert, daar
bij uitgaande van deze overwegingen dat on
betwist is, dat tot dusver op den grond, waar
op het erfpachtrecht rust, steeds iepen zijn ge
plant, laatstelijk in 1933 ten geta le van 19 
stuks; 

dat derhalve bij de berekening van de schade 
door het verlies van dat recht ook slechts in 
aanmerking kan komen de waarde, die dat 
recht heeft bij beplanting met iepen, en niet 
eene, wo als gedaagde meent, waarbij reke
ning gehouden wordt met de mogelijkheid van 
beplanting met een andere boomsoort; .zulks 
op grond, dat deze meening van gedaagde in 
strijd wude zijn met de Onteigeningswet, die 
voor vergoeding slechts in aanmerking doet 
komen de werkelijke schade en niet de schade, 
welker ontstaan alleen op onderstelde mogelijk
heden - i, c. de mogelijkheid, om ter uitoefe
ning van het erfpachtsrecht een andere boom
soort dan iepen te planten - berust ; waarna 
de R echtbank de gronden aangeeft, waarop 
haar waardeering van het recht om iepen t.e 
planten, t.e houden en t.e rooien op nihil be
rust; 

b. ten aanzien van schadefactor 2 overweegt 
en beslist: 

dat de eischende gemeent.e bij oorspronkelijke 
conclusie van eisch heeft aangeboden en zich 
verbonden heeft, om vergunning t.e verleenen 
aan de gedaagrle en hare rechtverkrijgenden, 
tot het in stand houden van de thans bestaande 
beplanting op den erfpachtsgrond, voor wat 
betreft de 82 halfwas hoornen, dus met uit
zondering van de 19 hoornen, die woals onbe
twist 1s, in 1933 zijn geplant en wel uiterlijk 
tot en met 31 December 1960, zoodra het 
erfpachtsrecht aan de gemeente Tholen komt; 

dat door dit aanbod ten aanzien van de be
doelde 82 hoornen die volgens den deskundige 
van Lennep over 25 jaar dus in 1960 kaprijp 
zullen zijn, hetgeen door gedaagde niet is 
t.egengesproken - het schadelijk gevolg van 
de onteig.ening van het erfpachtsrecht wordt 
opgeheven, zoodat deze schadefactor voorzoo
ver, die 82 boomen betreft, niet in aanmerking 
kan komen bij de vaststelling der schadeloos
stelling; 

dat de gedaagde wel heeft betoogd, dat hij 
met dit aanbod geen genoegen behoeft te 
nemen, omdat hij volgens het stelsel van de 
O.W. recht heeft op schadeloosstelling in geld, 
doch ten onrechte, omdat dit aanbod niet in 

de plaats treedt van de schadeloosstelling, 
maar schade als gevolg van de onteigening 
voorkomt; 

0. ten aanzien van de 19 hoornen, waarvoor 
vorenstaand aanbod niet geldt, dat de Recht
bank zich vereenigt met het oordeel van den 
deskundige van Lennep dat deze hoornen ten 
deele reeds dood of .kwijnend, bovendien slech t 
onderhouden en niet veel voor de toekomst 
belovend zijn, en op dezen grond de schade, 
die door deze boompjes uit dezen schadefactor 
voortvloeit, meent op nihil te mogen waar
deeren; 

dat de R echtbank hier nog opmerkt, dat 
naar haar oordeel , zulks in tegenstelling met 
dat van partijen en den deskundige, van ver
goeding der tegenwoordige waarde der than 
staande 19 jonge hoornen geen sprake kan 
zijn , en daarin mitsdien ook geen schadefactor 
gelegen is, omdat art. 772 B. W. den erf
pachter het recht geeft, de gemaakte beplan
tingen weg te nemen bij het e indigen van zijn 
recht; 

Ten onrechte, omdat de Rechtbank aldus in 
strijd met de Wet den onteigende n iet vergoe
ding toe.kent voor de werkelijke waarde van 
het te onteigenen recht, noch vergoeding van 
de volledige schade, welke hij ten gevolge van 
de onteigening zal lijden: 

a. daar de te vergoeden werkelijke waaTde 
van het te onteigenen recht niet, zeker niet 
uitsluitend, wordt bepaald door de wijze waar
op de rechthebbende tot dusverre van dat 
recht heeft gebruik gemaakt, doch afhangt 
van wat eventueele gegadigden voor dat recht 
zullen bieden, terwijl derg. gegadigden hun 
bod zullen baseeren op den omvang van net 
recht, d. i. de mate waarin zij van dat recht 
kunnen gebruik maken, hetgeen niet beperkt 
is tot de mate of wijze van wtoefening door 
de (n) onteigende en mitsdien de Rechtbank 
het recht, om hoornen te planten, te houden 
en te rooien, niet mocht waardeeren als be
perkt tot een recht om iepen te pi anten, t.e 
houden en te rooien, nu, ook volgens de Recht
bank, de mogelijkheid om ter uitoefening var, 
het erfpachtsrecht een andere boomsoort dan 
iepen te pi anten, bestaat, althans nu de Recht
bank het tegendeel niet vaststelt en die moge
lijkheid veronderstellende haar slechts ter zijde 
stelt op grond van het feit, dat de onteigende 
tot dusverre steeds iepen heeft geplant en de 
onjuiste juridieke beschouwing, welke de 
Rechtbank aan dat fe it verbindt, 

b. daar onteigening van het erfpachtsrecht 
tot gevolg heeft, dat dat recht van den ont
eigende overgaat op den onteigenaar, zoodat 
de onteigende tengevolge van de onteigening 
het recht verliest, de door hem gemaakte be
plantingen weg te nemen en mitsdien de 
Rechtbank schadeloosstelling voor de werke
lijke waarde dier beplantingen aan den ont
eigende had moeten toekennen, en wel in geld, 
zoo voor wat betreft de 19 hoornen, welke in 
1933 zijn geplant, als voor wat betreft de 82 
halfwas hoornen welke volgens het vonnis tot 
e inde 1960 wuden mogen blijvën staan, terwij l 
de vraag, of er daarnevens plaats is voor de 
door de Rechtbank onder 2 genoemde schade-



431 4 DECEM B ER 1935 

factor - en wo ja, op welke wijze - afhangt 
van de uiteindelijke beslissing met betrekking 
tot de in het middel sub a en b aangegeven 
gronden en bij geheele of gedeeltelijke ge
grondbevinding daarvan mitsdien niet kan blij
ven gehandhaafd" . 

Met de onder a van het middel aangevoerde 
grief wude ik mij willen vereenigen. Ook mij 
toch wil het voorkomen, dat de R echtbank ten 
onrechte voor de bepaling van de waarde, 
welke aan het, in het te onteigenen erfpach ts
recht begrepen, recht, in de derde rechtsover
weging omschreven als een recht om hoornen 
te planten, te houden en te rooien, valt toe te 
kennen, alleen rekening houdt met de wijze, 
waarop dit recht op het oogenblik, en in het 
verleden steeds door de rechthebbenden is 
uitgeoefend, namelijk door aanplanting van 
iepen, en dusdoende op grond van de feitelijke 
beslissing , dat zoodanige aanplanting geener
lei voordeel kan opleveren er toe komt, de 
schadevergoeding te dier zake op nihil vast te 
stellen. Weliswaar spreekt het vonnis in ver
band met de geopperde mogelijkheid, om ter 
uitoefening van het onderhavige erfpachts
recht eene andere boomsoort dan iepen te 
pl anten, van eene onderstelde mogelijkheid, 
doch uit niets blijkt, voorwover ik zie, dat 
hiermede kan zijn bedoeld, feitelijk vast te 
stellen, dat die mogelijkheid moet worden 
aangemerkt a ls eene bloote eventuali teit, m . 
a.w. dat hare verwezenlijking dermate denk
beel dig moet worden geacht, dat een eventueel 
gegadigde, die het onderwerpelijke erfpachts
recht van de rechthebbende wude willen ver
werven, bij het bepalen van den prijs, dien hij 
daarvoor wude willen besteden, met zoodanige 
andere wijze van exploitatie van dat recht 
geacht wude moeten worden geen rekening 
te houden, in welk geval immers alleen sprake 
wude zijn van een bloote eventualiteit, welke 
bij de berekening der schadeloosstelling buiten 
aanmerking behoort te blijven. 

Het spreekt toch m. i. van zelf, dat de 
waarde van een recht, daaraan bij onteigening 
toe te kennen, geenszins beperkt wordt door 
de wijze, waarop de rechthebbende heeft goed
gevonden, daarvan - zij het ook sedert men
schenheugenis - gebruik te maken, doch op 
die waarde stellig van belangrijken invloed 
zullen kunnen zijn concrete mogelijkheden van 
een voordeeliger gebruik van dat recht, dan 
tot dusverre door de opvolgende rechthebben
den daarvan gemaakt. Aangezien het bestre
den vonnis, naar het mij voorkomt, met zulke 
concrete mogelijkheid blijkbaar geene rekening 
heeft gehouden, doch deze zonder meer ter 
zijde stelt, zal de gegeven beslissing m . i. niet 
in stand kunnen blijven, wijl niet blijkt, dat 
de wei·ke lijke waarde van het te onteigenen 
recht daarbij is bepaald, doch enkel de waarde, 
welke dit recht ontleent aan de eenmaal ge
volgde wijze van exploitatie. 

De gr ief onder b schijnt mij, voor wat betreft 
de daarbij geldend gemaakte aanspraak op 
vergoeding van de werkelijke, wowel tegen
woordige, a ls toekomstige, waarde in geld van 
de 82 hoornen, waarop het aanbod der ge
meente betrekking heeft, niet gegrond. Immers 

dit aanbod heeft voor de onteigenende partij 
kennelijk tengevolge, dat iedere, uit hoofde 
der onder 1 en 2 bedoelde factoren door haar 
te lijden, schade wordt voorkomen, wodat op 
dezen grond van eenige schadeloosstelling in 
geld geen sprake behoeft te zijn (vg. H. R. 
29 April 1910 W . 9028; 8 Mei 1916 W . 9927 ; 
3 Nov. 1917 W . 10199, N . J . 1918, 29; 9 Jan_ 
1924 W. 11184, N. J. 1924, 301; 23 Augustus 
1926 W . 11159, N . J. 1926, 1156 ; 30 Maart 
1927 W. 11655, N. J . 1927, 554; 23 J an. 1935 
W . 12868, N . J . 1935, 476) . 

Hieraan doet, naar mijne meening, niet af 
de overigens m. i. juiste stelling, dat onteige
ning van het erfpachtsrecht tot gevolg heeft, 
dat dat recht van den onteigende overgaat op 
den onteigenaar, daar immers het aanbod van 
dezen laatste hier, in verband met het oordeel 
van den deskundige, dat de bedoelde hoornen 
in 1960 kaprijp zullen zijn, medebrengt, dat 
de bedoelde 82 hoornen ter algeheele beschi k
king van de onteigende partij bi ij ven, tot tijd 
en wijle deze in staat zal zijn, daarvan de 
volledige opbrengst te genieten. 

Ten aanzien van de 19 hoornen, waarvoor 
het vommelde aanbod niet geldt, heeft de 
R echtbank in de 13e rechtsoverweging fe itelijk 
- en dan ook door eischeresse in cassatie niet 
betwist - uitgemaakt, dat hunne toekomstige 
waarde op nihil is te stellen. In de 14e rechts
overweging wordt echter ten aanzien van deze 
hoornen ook vergoeding hunner tegenwoordige 
waarde afgewezen op grond, dat art. 772 B . 
W. den erfpachter het recht geeft, de ge
maakte bepl antingen weg te nemen bij het 
eindigen van zijn recht. Met den geëerden 
pleiter voor e ischeresse schijnt deze, op mis
kenning van voormelde stelling berustende, 
overweging mij niet juist en ik kan anderzijds 
den geëerden pleiter voor verweerder niet toe
geven, dat zij slechts eene overweging ten 
overvloede wude zijn. In tegenstelling toch 
tot de 13e rechtsoverweging, die blijkens de 
daarin vervatte waardeering op nihil, die voor 
de 19 jonge hoornen voortvloeit " uit de,,en 
schadefactor", waarmede, blijkens de plaats, 
door deze overweging in het vonnis ingenomen, 
wordt bedoeld de schadefactor, onder 2 ge
meld, en in den aanhef der rechtsoverwegin
gen geformuleerd als het " waardeverli es, door
dat tengevolge van verlies van het te ont
eigenen erfpachtsrecht, vroegtijdig moet wor
den overgegaan tot het ruimen der bestaande 
beplanting" , handelt de 14e rechtsoverweging 
uitsluitend over de tegenwoordige waarde de
zer 19 jonge hoornen. Maar dan is, dunkt mij, 
terecht opgemerkt, dat de grond, waarop de 
Rechtbank meent, dat hier geen schadefactor 
aanwezig is, niet opgaat, omdat het erfpachts
recht door de onteigening overgaat op de ont
eigenende partij, dus niet eindigt bij de thans 
rechthebbende, maar bij de onteigenende partij 
als eigenares van den grond,. waarop het erf
pachtsrecht rust, te niet gaat door vermenging_ 
In verband hiermede is m. i. ook terncht door 
den geachten raadsman van eischeresse erop 
gewezen, dat voormelde formuleering van den 
schadefactor sub 2 in het vonnis minder juist 
is en dat die behoorde te zijn omschreven als 
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'waardeverlies, doordat tengevolge van -de dnt
eigening van . liet. erfpachtsrecht ; h'et . recht op 
de daarin begrepen boomen ontijdig ,verloxén 
•gaat:·_ Ten aanzien. van de 82 hoornen ~peelt 
dit, naav ik meen, tengevolge van het ·meer
gemelde aanbod der onteigenende pattij geene 
rol,' we1 •echter ten äanzien van de 19 boo'tnen, 
welk(i niet in het aanbod begrepen zijn•,. en 
waal'op het recht dus tengevolge van· de ont
e igening overgaat aan de gemeente Tholen, 
van wie niet blijkt, dat zij aan .de onteigende 
partij het recht wil laten, die boompjes .te 
ruimen en tot zich te nemen. Ik meen daarom, 
dat de werkelijke tegenwoordige waarcle van 
die 19 hoornen aan eischeresse zal moeten 
worden vergoed, tenzij haai· alsnog mocht wor
den toegelegd de waarde, welke het erfpac-hts
recht, als omvattende het recht orri ook andere 
boomen, dan iepen, aan te planten, voor eenen 
mogelijk gegadigde mocht blijken te vertegen
woordigen. In die waarde zal dan imme rs be
grepen zijn zoowel de tegenwoordige waarde 
van het bestaande houtgewas, als de toekom
stige waarde der nieuw aan te brengen ,be
planting, zoodat voor den thans onder . 2 ge

·noemden schadefactor a lsdan geene plaats 
meer zal zijn en dus ook het aanbod der ge

,meente ten aanzien van de 82 hoornen verder 
buiten beschouwing zal kunnen blijven. 

Ik cöncludeer mitsdien tot vernietiging van 
het bestreden vonnis en tot terugwijzing der 
.zaak naar .de Arr.-Rechtbank te Breda, ten
-einde haar met inachtneming van het door 
den H. R :: in dezen te geven arrest, verder fe 
berechten. en af te doen, met ·veroordeeling 

.van verweerder qq. in de kosten, op de behan
--deling · van het beroep in cassatie gevallen. 

De Hooge, Raad, enz. ; 
· 0. dat, voor woveel thans van belang, nit 
het bestreden vonnis en de daaraan vooraf
.gaande interlocutoire vonnissen van 27 , No
vember 1934 en 19 Maart 1935 blijkt: 

dat bij Koninklijk Besluit van 28 October 
1933 N°. 49, den Raad van State. gehoord , is 
bepaald, dat ten behoeve van de verbetering 
van zekeren nader aangegeven grindweg zal 
worden onteigend ten behoeve en ten name 
der gemeente Tholen het erfpachtsrecht, rus

-tende op perceelen onder de gemeente Tholen 
Sectie E. nos. 26bis en 26ter, bekend als 

-Zijkantweg; 
_,· dat ·,bij voormeld Besluit a ls rechthebbende 
op het erfpachtsrecht is aangewezen de eische
res in cassatie, partij van der Burght ; 

dat bij inleidende dagvaarding tot onteige
ning de verweerder in cassatie, - de gemeente 
Tholen - heeft aangeboden en zich verbonden 

-aan partij van der Burght en hare rechtver
krij genden vergunning te verleenen tot het 
instandhouden van de thans bestaande beplan
ting , op · de zijkanten van den nader aange

·· duiden grindweg, uiterlijk tot en met den 
-31 - December 1960, onder beding, dat deze 
vergunning niet .geldt voor bepaalde in 1933, 
zonder vergunning van Burgemeester en Wet-

. houders geplante boomen en eerst van kracht . 
wordt, wanneer het erfpachtsrecht .aan de 
Gemeente komt; . zulks onder aanbieding van 

het bedrag wan twaalf , _g,u!.den als , schadeloos
stelling; , . _" , "~> ,.,, 

dat de Rechtbank bij haar eerste ·uterJocu
toir voonis eenen deskundige:: neeft benoemd 
-tot ' het uitbrengen van rappo1-t en na bij haar 
tweede interlocutoir vonnis .een hernieuwd .des
kundigen onderzoek te . hebben ·bevolen en 

1eenen anderen deskundige te hebben benoem(\, 
na .door dezen laatste . uitgebracht .rapport bij 
eindvonnis heeft ovei:wqgen: 

dat partijen het erover eens zijn, dat het 
erfpachtsrecht, waarvan de onte igening wordt 
,gevorderd, zijn waarde. uitsluitend ontleent 
aan het daarjn begrepen ;recht, om boome!} te 
planten, te houden, en te rooien, enz. ; ., 

,dat dus de schade, die gedaagde .zal lijden 
.door de onteigening, alleen bepaald wordt 
door het feit, dat zij die eyengenoemde. rechten 
komt te verliezeni . w~aruit , volgt, d'/,t , f]ie 
schade wordt bepaa d door de navolgende dri P. 
factoren: . 

1. verlies van " het .recht, om hoornen te 
pi anten etc. op zich ; . 

2. waardev~rlies, · doorc\a,t tengevolge van 
verlies van het te onteigenen .erfpachtsrecht 
vroegtijdig moet worden overgegaan tot het 
ruimen der bestaande beplaoti ng ;. en~. 

Ad schadefactor 1: . , 
dat vooropgesteld zij, dat onbetwist is, da.t 

tot dusverre op den grond, ,waarop het · erf
pachtsrecht rust, steeds iepen zijn geplant , 
laatstel ijk in 1933 ten getale van 19 stuks.; 

dat derhalve bij de berekening van de schade 
door het verlies van dat :cecht ook _,slecht.s . in 
aanmerking kan komen de waarde, die ·dat 

,recht heeft bij beplanting met iepen ,. en .ni.et 
eene, woals gedaagde meent, waarbij .rekf'nirtg 
gehouden wordt met de mogelijkheid v,an be
planting met een andere boomsoort; 

dat toch dit in strijd zoude zijn met de Ont
eigeningswet" die voor vergoeding slechts in 
aanmerking doet komen de werkelijke schaèle 
en niet de schade, welker ontstaan a ll een op 
onderstelde mogel ijkheden - in casu d~ .moge 
lijkheid, om ter uitoefening van het edpachts
recht een andere boomsoort tl.an- iepen te plan-
ten - berust; , . 

. dat de Rechtbank de waarde van het 1·echt 
pm iepen te planten, te houden en te rooien, 
in overeenstemming met het oordeel -van den 
nader benoemden deskundige met overneming 
van diens gronden, op nihil ·stelt en dan -ver-
vol-gt: 1 · 

- · Ad schadefacto_r 2 : . . . 
dat de eischende gemeente bij oorspronkelijke 

conclus ie van e isch heeft aangeboden en zich 
verbonden heeft, om vergunning t.e verlcenen 
aan .de gedaagde en hare rechtverkrijg_enden, 
tot het instandhouden van de thans bestaande 
beplanting op den erfpachtsgrond, voor wat 
betreft de 82 halfwas hoornen , dus met uit
zondering van de 19 hoornen, die, zooa ls onbe
twist is, in 1933 .zijn geplant, en wel ui'terlijk 

.tot ,en met 31 December 1960, wodra het erf
. pachtsrecht aan de gemeente Tholen komt; 

dat door dit, aanbod ten aanzien van de be
doelde 82 hoornen, die volgens den des_lumdige 
van L ennep over 25 jaar dus in 1~60 kaprijp 
zullen .zijn, hetgeen . door ge.daagde ,niet,. is 



4 DECEMBER 1935 

tegengesproken - het schadelijk gevolg van 
de onteigening van het erfpachtsrecht wordt 
opgeheven, wodat deze schadefactor voor zoo
ver die 82 boomen betreft, niet in aanmerking 
kan komen bij de vaststelling der schadeloos
stelling; 

dat de gedaagde wel heeft betoogd, dat hij 
met dit aanbod geen genoegen behoeft te 
nemen, omdat hij volgens het stelsel van de 
Onteigeningswet rech t heeft op schadeloosstel
ling .in geld, doch ten onrechte, omdat dit 
aanbod n iet in de pi aats treedt van de schade
loosstelling, maar schade a ls gevolg van de 
onteigening voorkomt; 

0. ten aanzien van de 19 boomen, waarvoor 
vorenstaand aanbod niet geldt, dat de R ech t
bank zich vereenigt met het oordeel van den 
deskundige van L ennep, dat deze boomen ten 
deele reeds dood of kwijnend, bovendien slecht 
onderhouden en niet veel voor de toekomst 
belovend zijn, en op dezen grond de schade, 
die voor deze boompjes uit dezen schadefactor 
voortvloe it, meent op nihil te mogen waar
deeren; 

dat de R echtbank hier nog opmerkt, dat 
naar haar oordeel , zulks in tegenstelling met 
dat van partijen en den deskundi ge, van ver
g oeding der tegenwoordige waarde der thans 
staande 19 jonge boomen geen sprake kan zijn, 
en daarin mi tsdien ook geen schadefactor ge
legen is, omdat art. 772 B . W . den erfpachter 
het recht geeft, de gemaakte heplantingen weg 
te nemen b ij het e indigen van zijn recht; 

dat de R echtbank op deze gronden, de ont
e igening uitsprekende, het bedrag der schade
loosstelling op nihil stelt en verstaat, dat de 
Gemeente Tholen verplicht is, aan partij van 
der Burght en hare rechtverkrijgenden toe te 
s taan, de thans bestaande bepl anting met uit
zondering van de hierboven vermelde in 1933 
geplante 19 boomen in stand te houden uiter
lijk tot en met 31 December 1960 ; mei ver
oordeeling van partij van der Burght in de 
proceskosten ; 

0. da t tegen deze uitspraak a ls middel van 
cassatie is gesteld: zie concl . Adv.-Gen.; 

0 . omtrent het middel onder a: 
C:at de R echtbank vaststelt, dat het erf

pach tsrecht, waarvan de onte igening wordt ge
vorderd, voor woveel hier van belang, zijne 
waarde ontleent aan het daarin begrepen recht 
-om boom en te pi anten, te houden en te rooien; 

dat derhalve het erfpachtsrecht niet tot het 
planten van eenige bepaalde boomsoort be
perkt is en de onte igende partij recht heeft 
p vergoeding der waarde van het recht in 

dezen ru imen omvang; 
dat dan ook de Rechtbank eene onjuiste 

bes! iss ing geeft door uit de omstandigheid, dat 
tot dusver op den grond steeds iepen zijn ge
pl a nt, de gevolgtrnkking te maken, dat b ij de 
sch adeberekening a lleen eene bepla nt ing met 
iepen in aanmerking komt; 

dat wel in het vonnis wordt aangevoerd, dat 
hier niet meer zou bestaan dan eene onder
stelde mogelijkheid om andere boomen dnn 
iepen te planten, doch de R echtba nk zulks 
a ll een op grond der huidige beplanting aan
neemt; 

L. 1935. 

dat echter de tegenwoordige wij ze van uit
oefening van het recht zonder meer ter zake 
niet het uitgangspunt mag vormen, daar 
grondslag en maatstaf voor de schadebereke
ning moet zijn het recht zelf in zijn voormelden 
ruimen omvang en de waarde, welke dit voor 
een gegadigde heeft, met inachtneming van 
alle de waarde bepalende omstandigheden -
aannemel ijke wijzen van exploitatie van het 
recht ook in de toe komst daaronder begrepen ; 

dat dus het m iddel onder a gegrond is ; 
0. omtrent het middel onder b: 
dat hierin wordt bestreden de besliss ing de r 

R echtbank, dat art. 772 B. W. ten deze toe
passelijk wu zijn, welk artikel den erfpachter 
het recht geeft bij het e indigen van zijn recht 
de door hem gemaakte beplantingen weg te 
nemen; dat, volgens het middel en de daar
van gegeven toelich t ing, dit recht van weg
neming voor de onteigende wu verloren gaan, 
omdat tengevolge der onteigen ing het recht 
op den onteigenaar overgaat en daarna door 
vermenging in diens vermogen e ind igt, wodat 
de beë indig ing niet in het vermogen van de 
onte igende p laats vindt; · 

0. dat uit het stelsel , neergelegd in de artt. 
772 en 773 B. W. , volgt, dat, indien de erf
pachter hij het einde van het recht het door 
hem op den grond geplaatste n iet wegneemt, 
het a ldus geplaatste zonder eeni ge vergoeding 
voor hem op a en grondeigenaar overgaat; 

dat deze artikelen bij beëindiging van het 
recht tengevolge van onteigening geene toe
passing vinden; 

dat immers, zonder de onteigening, het recht 
nog zou hebben voortbestaan en de erfpachter 
dus nog niet voor de keus zou zij n gesteld tus
schen de wegneming van het geplaatste en 
verlies daarvan zonder eeni ge vergoeding ; 

dat eene vervroegde wegneming xeeds bij de 
onteigening op straffe van ve r! ies van het 
gepl aatste ronder eenige vergoeding niet van 
den erfpachter is te vergen en dan ook de 
onte igening van het er fpachtsrecht niet vormt 
een e indigen van dat recht in den zin van 
genoemde artikelen; 

dat onteigening van het erfpach tsrecht veel
eer is gelijk te stell en met een overgang van 
het recht op de onteigenende partij , a l zal het 
recht tengevolge van de onteigen ing door den 
grondeigenaar te n iet gaan; 

dat m itsdien het middel gegrond is; 
0. dat derhalve de beslissing der Rechtbank 

wowel wat den in het vonn is genoemden ee r
sten schadefactor a ls wat den tweeden schade
factor betreft herziening behoeft en de R echt
bank eene uitspraak dient te geven, waarbij 
met 's Hoogen Raads opvatting omtrent beide 
punten in onderlingen samenhang is rekening 
te houden; 

Vern ietigt het vonnis der Al'r.-Rechtbank te 
Breda, den 15 October 1935 in deze zaak ge
wezen; 

Verwijst de zaak naar genoemde R echtbank, 
ten einde met inachtneming van dit arrest 
verder te worden behandeld en beslist; (Sa la
ris f 350, R ed.). 

(N. J.) 

28 
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5 Deoeniber 1935. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 3 j 0

• art. 58 le lid.) 
Het ambtenarengerecht te Arnhem beeft 

zich ten onrechte bevoegd verklaard van 
de onderwerpelijke zaak kennis te nemen, 
aangezien de ambtenarenrechter niet de 
bevoegde rechter is ten aanzien van be
sluiten, handelingen of weigeringen, ge
nomen, verricht of uitgesproken voor de in
werkingtreding van titel II der Ambtena
renwet 1929. Terecht beeft voornoemd 
Ambtenarengerecht derhalve t.oenmaals
klager in het door hem ingestelde beroep 
niet-ontvankelijk verklaard. 

Uitspraak in zake: 
Mr. Th. M. G. Treussart Ridder van Rappard, 

wonende te Oosterbeek, eischer in hooger be
roep, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman 
Mr. J. Wolterbeek Muller, advocaat te 's-Gra
venhage, 

tegen: 
den Minister van Justitie - vertegenwoordi
gende Hare Majesteit de Koningin, gedaagde 
in hooger beroep, - voor wien ter open bare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden: 
Mr. U. J. W. Sibmacher van ooten, advocaat 
te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen ; 
Wat aangaat daf- feiten van het twistgeding: 
0. dat bij Koninklijk Besluit d.d. 2 Decem

ber 1932. n°. 46, onder meer aan fr. Th. M. G. 
Treussart Ridder van R appard, Inspecteur van 
het Rijkstucht- en Opvoedingswezen, onder 
dankbetuigir;ig voor de door hem bewezen 
diensten, met ingang van l Januari 1933 eervol 
ontslag is verleend uit dat ambt, wegens ver
andering in de inrichting van het Departement 
van Justitie; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Arnhem 
- bij hetwelk Mr.Th. M. G. Treussart Ridder 
van Rappard tegen vorenbedoeld besluit beroep 
heeft ingesteld bij klaagschrift, op 27 April 
1935 ter griffie van dat Gerecht ingekomen -
bij uitspraak van 2 Augustus 1935 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - zich 
bevoegd heeft verklaard van de onderwerpe
lijke zaak kenuis te nemen en het beroep niet
ontvankelijk heeft verklaard; 

0. dat Mr. Tb. M. G. Treussart Ridder van 
Rappard van die uitspraak tijdig is gekomen 
in hooger beroep en bij beroepschrift op de daar
bij aangevoerde gronden heeft gevorderd : 

a. dat de beslissing van het Ambtenaren
gerecht te Arnhem, waarvan ten deze beroep, 
zal worden vernietigd ; 

b. dat dit Gerecht zal worden verklaard 
bevoegd van deze vordering kennis te nemen, 
en de vordering zelve worde verklaard ont
vankelijk; 

c. dat de zaak zal worden terugg wezen 
naar het Ambtenarengerecht te Arnhem; 

ubsidiair: 
d. dat het aan verzoeker bij Koninklijk 

Besluit van 28 December 1932 n°. 46 verleend 
eervol ontslag zal worden verklaard te zijn 
onrechtmatig ; 

e. dat aan verzoeker vergoeding worde toe
gekend van de schade, door hem door het on
rechtmatig ontslag geleden en te lijden, zijnde , 
over het jaar 1933 f 950.57 ; de som van 
f 121.37 ½ per maand, van 1 Januari 1934 ·tot 
23 Februari 1937 ; daarna de som van f 7fü
per kwartaal (f 25.- per maand) ; een en ander 
tot aan verzoekers overlijden ; ' 

In rechte: 
0. dat allereerst moet worden beantwoord 

de vraag, of het Ambtenarengerecht te Arnhem 
bevoegd was te oordeelen over en kon ontvangen 
het· beroep tegen het bestreden besluit, hetwelk 
op 28 December 1932 en derhalve vóór l Maart 
1933 is genomen, met ingang van welken laatst
genoemden datum titel II der Ambtenarenwe 
1929 is in werking getreden ; 

0. dat krachtens het bepaalde in art. 4 van 
de Wet, houdende a lgemeene bepalingen der 
wetgeving van het Koninkrijk, de wet alleen 
voor het toekomende verbindt, en geene terug
werkende kracht heeft; 

0. dat derhalve geen enkele bepaling van een 
wet terugwerkende kracht vermag te hebben. 
tenzij uit een wetsvoorschrift uitdrukkel,ik 
het tegendeel blijkt, geldende dit beginsel voor 
elke wet, mitsdien ook voor die, waarbij, gelijk 
in titel II der Ambtenarenwet 1929, mede de 
competentie en de procedure worden geregeld; 

0. nu dat de Ambtenarenwet 1929 niet eenige 
bepaling inhoudt en er ook overigens niet een 
wetsvoorschrift bestaat, waarbij aan -den 
Ambtenarenrechter de bevoegdheid wordt 
verleend, om te oordeelen over besluiten, hánde
lingen en weigeringen ( om te besluiten of t,e. 
handelen) vóór de inwerkingtreding van titel II, 
vorenbedoeld, genomen, verricht of uitgespro
ken· o: dat het kennelijk ook niet in de bedoeling· 
van den wetgever heeft gelegen zoodanig beroep 
op den ambtenarenrechter mo~elijk te maken, 
gezien de verklaring van deMinIStersvanDefen
sie en Justitie in hun Memorie van Antwoord 
betreffende het Voorloopig Verslag van de 
Tweede Kamer der taten-Generaal over het 
wetsontwerp, houdende regelen betreffende den 
rechtstoestand van de militaire ambtenaren, 
welk wetsontwerp bevatte een bepaling - ge
worden art. 2 der tot stand gekomen wet -
luidende, dat Titel II van de Ambtenarenwet 
1929 in militaire ambtenarenzaken overeen
komstige toepassing vindt, met inachtneming 
van het bepaalde in de drie aldaar aangeduide 
(hier niet ter zake doende) paragraphen; 

0. toch dat deze Ministers in bedoelde Memo
rie van Antwoord hebben verklaard - welk 
ter zake door hen ingenomen standpunt deze 
Raad juist oordeelt - : ,,Dat het ontwerp en 
de Ambtenarenwet 1929 een leemte zouden 
bevatten ten aanzien van het lot van "proce-
dures over zaken, volgens de nieuwe regeling 
aan de kenuisneming der Ambtenarengerechten 
onderworpen, welke bij de invoering dier rege
ling bij den gewonen rechter aanhangig zullen 
zijn", kunnen de ondergeteekenden niet toe
geven. 

Om de eenvoudige reden, dat zoodanige 
procedures zich niet kunnen voordoen . In het 
Verslag wordt op dit punt., ten onrechte, uit
gegaan van de veronderstelling, dat de nieuwe 
ambtenarenrechter ook bevoegd zal zijn voor 
oude rechtsfeiten - van vóór invoering van d e-



435 5 DECEMBER 1935 

ambtenarenrechtspraak Deze veronder
stelling vindt echter, voor zoover de onder
getel)kenden zien, in geen wetteliJke bepaling 
voldoenden grond. Men bedenke, dat te dezen, 
gezien art. 4 van de Wet, houdende algemeene 
bepalingen der wetgeving van het Koninkrijk, 
een ondubbelzinnig wetsvoorschrift vereischt 
zou zijn. Zoodanig voorschrift is bijv. niet te 
vinden in art. 3 der Ambtenarenwet 1929. 
Noch de tekst zelf van dit voorschrift, noch zijn 
verband met andere voorschriften dwingen tot 
de interpretatie, dat het art. ook toepasselijk 
is op besluiten, handelingen en weigeringen 
vóór zijn inwerkingtreding genomen, verricht 
of uitgesproken. 

Ten aanzien van oude rechtsverhoudingen en 
aanhangi~e procedures blijft dus de gewone 
rechter bij uitsluiting bevoegd. 

De veronderstelling van het Verslag zou 
trouwens tot onaanvaardbare consequenties 
leiden.'' 

0. dat derhalve, nu geenerlei wetsbepaling 
uitdrukkelijk een beroep op den Ambtenaren
rechter toekent tegen besluiten, handelingen 
of weigeringen (om te besluiten of te handelen), 
genomen, verricht of uitgesproken vóór de 
inwerkingtreding van titel II van de Ambtena
renwet 1929, de Ambtenarenrechter niet de 
ten deze bevoegde rechter is, zoodat klager, 
thans eischer, in het door hem ingestelde be
roep terecht niet-ontvankelijk is verklaard 
door het Ambtenarengerecht te Arnhem, welk 
Gerecht echter ten onrechte zich bevoegd heeft 
verklaard van de onderwerpelijke zaak kennis 
te nemen, aangezien het juist ter zake niet 
bevoegd is; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan beroep, 
behoort te worden bevestigd, voor wat betreft 
de daarbij uitgesproken niet-ontvanke~jk
ver~ar!ng, en voor het overige moet worden 
verrnet1gd ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, voor 

wat betreft de daarbij uitgesproken niet-ont
vankelijk-verklaring; 

Vernietigt haar voor het overige. 
(A.B.) 

5 December 1935. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 58 le lid.) 

Nadat B. en W. van Rotterdam aan 
klager, havenloods bij het havenbedrijf te 
Rotterdam, hadden medegedeeld, dat het 
in hun voornemen lag hem te straffen met 
terugzetting tot een !ageren rang en het 
scheidsgerecht in beroep had uitgesproken, 
dat geen straf behoorde te worden opge
legd (van welke uitspraak geen beroep 
werd ingesteld) hebben vervolgens B. en 
W., voornoemd, den directeur van het 
havenbedrijf gemachtigd klager als haven
bediende te werk te stellen. 

C. R. v. B. : De vraag, of klager in 
plaats van met het beloodsen van schepen 
met ander werk mocht worden belast, is er 
niet eene, welke uitsluitend ter beoordee
ling zijner superieuren staat. Indien toen 
het administratieve orgaan daarbij handelt 
in strijd met een algemeen verbindend 
voorschrift of zich daarbij schuldig maakt 

aan misbruik van bevoegdheid, handelt 
het onrechtmatig en treedt de rechter, dit 
onderzoekende, niet in vragen van doel
matigheid. 

1. c. kan het bestreden besluit op geen 
der beide genoemde gronden worden aan
gevochten. 

Uitspraak in zake: 
M. T. S., wonende te Rotterdam, klager, in 

persoon ter openbare terechtzitting verschenen, 
bijgestaan door zijn raadsman J. Meertens, 
wonende te Rotterdam, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
van Rotterdam, verweerder, vertegenwoordigd 
door den Burgemeester, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigden zijn opgetreden : 
Mr. J. Coert, advocaat te Rotterdam, en 
A. Kortlandt, Havenmeester, Chef der Nauti
sche afdeeling van het Havenbedrijf der ge
meente Rotterdam, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat namens Burgemeester en Wethouders 

van Rotterdam op 10 October 1934 is bericht 
aan voornoemden M. T. S., havenloods bij het 
Havenbedrijf te Rotterdam, dat het in hun 
voornemen lag om hem te straffen met terug
zetting tot den !ageren rang van havenbediende 
voor onbepaalden tijd, met daarmede gepaard 
gaande verlaging van bezoldigin~ tot op het 
voor dien rang vastgestelde max1mum,salaris, 
zijnde als grond daarvoor aangegeven : ,,het 
op onverantwoordelijke wijze vervullen van 
Uw taak als havenloods in den nacht van 3 op 
4 September j.J., waardoor het door U heloodste 
Engelsche s.s. ,,Greenawn" ernstige schade ver
oorzaakte aan het remmingwerk ten zuiden van 
den veersteiger in den mond der W aalliaven"; 

0. dat het Scheidsgerecht voor het Gemeente
personeel te Rotterdam, naar aanleiding van 
het door M. T. S. ter zake ingestelde beroep, 
bij uitspraak, op 6 December 1934 aan partijen 
medegedeeld, heeft uitgesproken, dat aan den 
appellant geen straf behoort te worden opgelegd; 

0. dat vervolgens Burgemeester en Wet
houders van Rotterdam bij besluit van 16 
Februari 1935 den Directeur van het Haven
bedrijf dier gemeente hebben gemachtigd om 
S. als havenbediende te werk te stellen; 

0. dat vorenbedoeld Scheidsgerecht, tot 
hetwelk S. zich wederom heeft gewend, bij 
uitspraak op 26 Juni 1936 aan partijen mede
gedeeld, heeft uitgesproken, dat door des 
appellant - tewerkstelling als havenbediende 
zijn belang is geschaad in strijd met de billijk
heid en zonder dat het algemeen belang het 
vorderde of een redelijke uitvoering van wet, 
verordening of algemeene regeling het nood
zakelijk maakte; en Burgemeester en Wethou
ders heeft geadviseerd om hem, tot herstel van 
zijn geschonden belang, wederom als haven
loods in dienst te doen stellen en hem een 
schadevergoeding te verleenen tot het bedrag 
van het door hem gemiste reizengeld vanaf het 
t ijdstip, waarop hij als havenloods buiten 
dienst is gesteld, tot het tijdstip, waarop hij 
zijn dienst als zoodanig zal hervatten ; 
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0. dat daarop Burgemeester en Wethouders 
van Rotterdam bij besluit van 30 Juli 1935 
- gelet op hun vorenbedoeld besluit van 15 
Februari 1935 en gezien evenbedoeld advies 
van het Scheidsgerecht - hebben besloten den 
havenloods bij het Havenbedrijf der Gemeente, 
M. T. S., te berichten, dat zij geen aanleiding 
vinden om tot de door het Scheidsgerecht in 
overweging gegeven maatregelen over te gaan ; 

0. dat M. T. S. tegen dat besluit van 30 
Juli 1935 tijdig bij dezen Raad beroep heeft 
ingesteld en bij klaagschrift op de daarbij aan
gevoerde gronden heeft te kennen gegeven 
zijn eisch, om als havenloods te werk te worden 
gesteld, te blijven handhaven, en voorts heeft 
gevorderd een schadeloosstelling voor het gemis 
aan reizengeld sedert 4 September 1934 tot 
den datum, waarop hij wederom als haven
loods zal zijn te werk gesteld; 

0. dat de Burgemeester van Rotterdam, in 
zijn opgemelde hoedanigheid, bij contra
memorie het standpunt van bet College van 
Burgemeester en W ethouders te dezer zake 
nader heeft verdedigd en heeft geconcludeerd, 
dat het dezen Raad moge behagen den eisch 
van den havenloods M. T. S., om als haven
loods te werk te worden gesteld en zijn vorde
ring wegens schadevergoeding voor gemis aan 
"reizengeld" sedert 4 September 1934, af te 
wijzen; 

In rechte: 
0. dat deze Raad niet vermag te deelen het 

standpunt van verweerder, in de contra-memo
rie ingenomen, dat de vraag, of de havenloods 
S. in plaats van met het beloodsen van schepen 
met ander werk dient te worden belast, er eene 
is, welke uitsluitend ter beoordeeling van zijn 
superieuren staat; 

0. immers dat geenszins is uitgesloten, dat 
in een bepaald geval door het belasten van een 
betrokkene met ander dan zijn gewone werk, 
wordt gehandeld in strijd met een a lgemeen 
verbindend voorschrift, of wel dat het admini
stratieve orgaan daarbij van zijn bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik maakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven , in welke gevallen dat orgaan dus on
rechtmatig zou hebben gehandeld; 

0. dat derhalve in ca u moet worden onder
zocht, of het aangevallen besluit op een der 
gronden, bedoeld in art. 58, lid 1, der Ambte
narenwet 1929, kan worden aangevochten, 
door welk onderzoek, naar uit het vorenstaande 
volgt, niet wordt beoordeeld de doelmatigheid 
van den getroffen maatregel, doch enkel of de 
aan dien maa tregel ten grondslag liggende feiten 
en omstandigheden het nemen daarvan wet
tigden; 

O. dat art. 15 van het Reglement op den 
rechtstoestand van het personeel der gemeente 
Rotterdam in zijn 1 • en 3• lid luidt als volgt : 
· lid 1 : ,,De ambtenaar i verplicht, zoo noodig 

andere dan zijn gewone werkzaamheden te ver
richten, voor zoover de verrichting daarvan 
in het belang van den dienst redelijkerwijze van 
hem kan worden gevorderd.'' 

lid 3 : ,,Indien aan een ambtenaar (buiten 
het geval van als straf opgelegde verlaging in 
rang of van overplaatsing naar de Gemeente
lijke Arbeidersreserve wegens overbodigheid) 
werkzaamheden worden opgedragen, die ge
woonlijk door een ambtenaar van !ageren rang 

of hij wordt aan~ewezen om 
ambtenaar tijdelijk te ver
in het genot van zijn gewone 

worden verricht, 
een zoodanigen 
vangen, blijft hij 
wedde''· 

0. dat mitsdien thans in de eerste plaats 
moet worden nagegaan of het doen verrichten 
door klager van de werkzaamheden van een 
havenbediende in het belang van den dienst 
redeljjkerwijze van hem kon worden gevorderd ; 

0. te dien aanzien dat op grond van de ge
dingstukken vaststaat, dat het totaal aantal 
schadevaringen van klager ver ligt boven het 
gemiddelde der schadevaringen van alle ha ven
loodsen te Rotterdam. en dat laatstelijk in den 
nacht van 3 op 4 Septemb r 1934 het door 
klager beloodste stoomschip "Greenawn '' ernsti
ge schade heeft veroorzaakt aan het remming
werk ten zuiden van den veersteiger in den 
mond der Waalhaven; 

0. dat deze Raad, gezien het aantal van 
klagers schadevaringen en gelet op den overigen 
inhoud der gedingstukken, waaronder mede de 
bij contra-memorie overgelegde bijlagen, de 
overtuiging heeft bekomen, dat klager zijn 
werkzaamheden als havenloods in geenen deele 
op zoodanige wijze heeft verricht, als in het 
algemeen van een havenloods kan en mag 
worden geëischt ; 

0. dat het in de gegeven omstandigheden 
alleszins gemotiveerd was klager andere werk
zaamheden dan die van havenloods te doen 
verrichten, zijnde de Raad van oordeel, dat 
het in casu doen verrichten van de werkzaam
heden van een havenbediende in het belang 
van den dienst redelijkerwijze van hem kon 
worden gevorderd ; 

0 . dat het bestreden besluit derhalve niet 
strijdt met vorenbedoeld art. 15, lid 1 ; 

0 . dat alsnu behoort te worden beslist, of 
klager recht heeft op de gevorderde schade
loosstelling voor het gemis aan "reizengeld", 
welke tevens bij bedoeld besluit is geweigerd; 

0. dat krachtens art. 15, lid 3, hiervoren 
aangehaald, de aldaar bedoelde ambtenaar 
blijft in het genot van zijn gewone wedde ; 

0. dat klager dus blijft in het genot van zijn 
wedde als havenloods ; 

0. dat ingevolge het bepaalde bij art. 10, 
2• lid, sub V, der Verordening, regelende de 
salarissen van de ambtenaren e n beambten, 
voorzoover niet werkzaam bij de Politie of het 
Onderwijs, aan de havenloodsen (naast hun 
vaste salaris) wordt toegekend f 0.85 voor elke 
door hen volbrachte reis, t erwijl het derde lid 
van dat artikel luidt: ,,Ook aan andere ambte
naren en beambten kan door den Gemeente
raad, boven hunne wedden, belang worden 
gegeven bij de geldelijke uitkomsten van de 
dienstvakken, waarbij zij werkzaam zijn."; 

O. dat art. 14 dier Verordening het volgende 
inhoudt: 

"Zoowel bij aanstelling als bij bevordering 
kan het salaris boven het minimum bepaald 
worden. Bij bevordering wordt aan wedde, 
emolumenten en toelagen nimmer een lager 
bedrag toegekend dan daaraan gezamenlijk in 
de lagere functie werd genoten." ; 

0. dat uit een en ander, naar 's Raads oordeel, 
duidelijk blijkt, dat de aan de havenloodsen 
toe te kennen f 0.85 voor elke door hen vol
brachte reis niet is aan te merken als te behoo
ren tot de gewone wedde, bedoeld in art. 15, 
lid 3, voormeld ; 
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0. dat klager mitsdien aan dat art. 15,. lid 3, 
ten deze geen aanspraak kan ontleenen op de 
door hem gevorderde schadeloosstelling ; 

0. dat dezen Raad ook niet is gebleken van 
het bestaan van eenig ander algemeen ver
bindend voorschrift, waarmede het bestreden 
beslwt feitelijk of rechtens in strijd zou zijn; 

0. dat klagers raadsman, blijkens zijn voor 
dezen Raad gehouden pleidooi, van oordeel is, 
dat door het belasten van klager met de werk
zaamheden van havenbediende ten deze 
,, détournement de pouvoir" heeft plaats gehad, 
en wel, omdat het betrokken administratief 
orgaan, toen t engevolge van eerstbedoelde, 
hierboven vermelde, wtspraak van het Scheids
gerecht straf niet kon worden opgelegd, daarna 
opeens onbekwaamheid van klager, als haven
loods, als motief voor den genomen maatregel 
aanvoerde, om op deze wijze van hem als haven
loods verlost te worden ; 

0. dienaangaande dat allereerst moge worden 
opgemerkt, dat het aan Burgemeester en Wet
houders van Rotterdam - die kennelijk in 
twijfel verkeerden, of zulks wel mogelijk was -
vrij had gestaan van evenbedoelde wtspraak 
van het Scheidsgerecht, tempore utili, in be
roep te komen bij dezen Raad ; 

0. dat, nu dit niet is geschied, weliswaar de 
voorgenomen straf aan klager niet mocht 
worden opgelegd, doch dit geenszins mee
bracht, en deze Raad in casu dan ook niet aan
neemt, dat Burgemeester en Wethouders, door 
den Directeur van het Havenbedrijf de machti
ging te verleenen om klager als havenbediende 
te werk te stellen en hun, ten deze bestreden, 
besluit t e nemen, van hun bevoegdheid- voort
vloeiende uit bovengemeld art. 15, lid l, -
kennelijk een ander gebrwk hebben gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven, nn zij blijkbaar van oordeel 
waren, dat de verrichting van andere dan zijn 
gewone werkzaamheden in het belang van den 
dienst redelijkerwijze van klager kon worden 
gevorderd, en van eenig onoirbaar of onredelijk 
motief t e dezer zake in geen enkel opzicht is 
gebleken; 

0. dat derhalve het bestreden besluit op 
geen der gronden, bedoeld in art. 58, lid l, der 
Ambtenarenwet 1929, kan worden aangevoch
ten, zoodat het onderhavige beroep ongegrond 
moet worden verklaard; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart het onderhavige beroep ongegrond. 

(A. B.) 

5 /Jweni ber 1935. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 58, l e lid. Gemeentewet 
Art. 190.) 

Het beslui t van den gemeenteraad van 
Amsterdam cl.cl. 4 0ctober 1934, tot toe
kenning aan de ambtenaren en werklieden 
dier gemeente boven hun salar is of loon 
van een bedrag van 1 ½ % van dat salaris 
of loon, is bij K. B. van 25 0ctober 1934 
geschorst tot 1 Maart 1935 en vervolgens 
bij K. B. van 3 April 193.5 vernietigd 
wegens strijd met het algemeen belang. 

C. R . v. B.: Vernietiging van geschorste 
raadsbesluiten is te all en tijde mogelijk 
(ook na den in het schorsingsbeslui t ge-

noemden termijn, i.c. 1 Maart 1935) tenzij 
de wet anders bepaalt. 

De vernietiging van voornoemd raadsbe, 
sluit was kennelijk een vernietiging van 
het oogenblik af, dat het besluit tot stand 
.kwam, en van alle gevolgen van dat be: 
sluit, aangezien geen sprake was van een 
niet met het algemeen belang strijdig ge
volg (art. 190, lid 2 der Gemeentewet). 

Uitspraak in zake : 
W. Prinsen, wonende te Amsterdam, klager, 

voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden : B. C. Franke, 
wonende te Amsterdam, 

tegen: 
b.et College van Burgemeester en Wethouders 
van Amsterdam, verweerder, vertegenwoordigd 
door den Burgemeester, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden : 
Mr. Dr. M. I. Prins, Directeur der afdeeling 
Arbeidszaken ter Gemeentesecretarie, wonende 
te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven, 

genoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat Burgemeester en Wethouders van 

Amsterdam bij hun brief van 4 April 1935 aan 
het Bestuur van den Centralen Nederlandschen 
Ambtenaarsbond, afdeeling Amsterdam. als 
vertegenwoordiger van klager, hebben mede
gedeeld, dat zij aan het verzoek van genoemde 
afdeeling om over te gaan tot betaling van 1 ½ % 
van het aan klager toekomende salaris, ge
rekend van 1 Juli 1934 af, niet kunnen voldoen, 
hebbende zij zich voor deze weigering beroepen 
op de omstandigheid, dat het besluit van den 
Gemeenteraad van 4 0ctober 1934, tot toe
kenning aan de ambtenaren en werklieden der 
Gemeente boven hun salaris of loon van een 
bedrag van l ½ % van dat salaris of loon, welk 
besluit bij Koninklijk Beslwt van 25 0ctober 
1934, n°. 48, is geschorst tot 1 Maart 1935, 
bij Koninklijk Beslwt van 3 April 1935, n°. 1, 
is vernietigd wegens strijd met het algemeen 
belang en dat ingevolge art. 190 der Gemeente
wet, in geval van vernietiging wegens strijd 
met het algemeen belang, de met dat belang 
strijdige gevolgen niet in stand kunnen blijven ; 

0. dat de Commissie van Beroep, bedqeld in 
art. 13 van het R eglement voor de Ambtenaren 
in dienst der gemeente Amsterdam, bij uit
spraak van 1 Juli 1935 - naar welker inhoud 
hierbij wordt verwezen - het door klager 
tegen evengenoemde beslissing ingestelde be
roep ongegrond heeft verklaard ; 

0 . dat klager van deze uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in beroep is gekomen en bij kla-ag
schrift op d e daarbij aangevoerde gronden h eeft 
verzocht, dat deze Raad met gegrondverklaring 
van zijn beroep verweerder zal veroordeelen 
ter zake omschreven (over het t.ijdvak 1 Juli 
1934 tot 1 Maart 1935) tegen kwijting aan klager 
te betalen de som van f 17. 77 ½ ; 

In rechte: 
0. dat klager de rechtsgeldigheid van het 

Koninklijk Beslwt van 3 April 1935 betwist, 
vermits het niet binnen den in het schorsin~s
beslwt van 25 0ctober 1934 genoemden terrrujn 
en dus voor 1 Maart 1935, is genomen; 
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0. dat deze Raad echter met de Commissie 
van Beroep en op de door haar aangevoerde 
gronden 1, welke hij overneemt en tot de zijne 
maakt, van oordeel is, dat vernietiging van 
geschorste raadsbesluiten ten allen tijde moge
lijk is, tenzij de wet anders bepaalt; 

0. dat klager voorts aanvoert, dat, afgezien 
van de vraag, of het vernoemde Koninklijk 
Besluit als rechtsgeldig kan worden aangemerkt, 
het raadsbesluit van 4 October 1934 hetwelk 
vernietigd is wegens strijd met het algemeen 
belang, tot het oogenblik van zijn vernietiging 
rechtskracht heeft gehad, weshalve de betaling 
over de periode l Juli 1934 - 1 Maart 1935, 
waarop zijn vordering betrekking heeft, be
hoort plaats te hebben; 

0. dat aan klager kan worden toegegeven, 
dat inderdaad het geschorste besluit geacht 
moest worden geldig te zijn op hetzelfde oogen
blik, waarop de voor de schorsing bepaalde 
tijd was verstreken ; 

0. echter dat juist de latere vernietiging, 
vanwege strijd met het algemeen belang, van 
het ten deze bedoelde raadsbesluit, moet worden 
aangemerkt als te zijn kennelijk een vernieti
ging van het oogenblik af, dat het vernietigde 
besluit tot stand kwam, zoodat dit meebracht 
de vernietiging van alle gevolgen van het ver
nietigde besluit, nu immers in het onderhavige 
geval geen sprake was van een niet met het 
algemeen belang strijdig gevolg - hetwelk 
krachtens art. 190, lid 2, der Gemeentewet in 
stand kan blijven - aangezien opgemeld 
Koninklijk Besluit van 3 April 1935 juist de 
bij het raadsbesluit van 4 October 1934 toe
gekende salarisverhooging in strijd acht met 
het algemeen belang ; 

0. dat klager derhalve aan evenbedoelrl 
raadsbe luit geen vorderingsrecht kan ont
leenen; 

0. dat uit het bovenstaande volgt, dat er 
geen algemeen verbindend voorschrift bestaat, 
in strijd waarmede verweerder ten deze heeft 
gehandeld, terwijl evenmin is gesteld of ge
bleken, dat verweerder in het onderhavige geval 
van zijn bevoegdheid kennelijk een ander ge
bruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat de uitspraak, waarvan beroep, der-
halve moet worden bevestigd ; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

1 Deze gronden luiden als volgt : 
0. ten aanzien van klagers eerste stelling, 

dat art. 185 der Gemeentewet luidt als volgt : 
,,De besluiten van den Raad en van Burge

meester en Wethouders kunnen, voor zoover 
zij met de wetten of het algemeen belang strij
den, door ons worden geschorst of vernietigd". 

0. dat eenige op art. 185 der Gemeentewet 
volgende artikelen verschillende bepalingen 
bevatten, welke het Koninklijk schorsings- en 
vernietigingsrecht regelen, doch dat geen dier 
bepalingen de Kroon verbiedt een raadsbesluit, 
dat gedurende een zekeren termijn geschorst 
werd na afloop van dien termijn te vernietigen; 

0. dat met name het voorschrift, neergelegd 
in ar.t. 188 eerste lid der Gemeentewet, niet als 
zoodanige bepaling kan worden opgevat, aan
gezien dit voorschrift geen andere strekking 
heeft dan twijfel weg te nemen omtrent de 

vraag, of een geschorst besluit na afloop van den 
schorsingstermijn, geldig is; 

O. dat het ondenkbaar zou zijn, dat de wet
gever, indien hij de bedoeling had gehad ge
schorst-geweest-zijnde besluiten aan het ver
nietigingsrecht van de Kroon te onttrekken 
(en daarmede deze besluiten in een onaantast
bare en zeer exceptioneele positie tegenover 
niet geschorste raadsbesluiten te brengen), van 
deze bedoeling niet uitdrukkelijk in de wet had 
doen blijken ; 

0. voorts, dat bijaldien evenvermelde be
doeling inderdaad bij den wetgever zou hebben 
voorgezeten, het voor de hand zou he)?ben ge
legen daarvan melding te maken in art. 189 
der Gemeentewet, inhoudende, dat bepalingen , 
die geschorst zijn geweest niet opnieuw kunnen 
worden ge chorst en dit a rtikel dan had moeten 
luiden, dat geschorste voorschriften niet op
nieuw kunnen worden geschorst of vernietigd ; 

0. dat deze redeneering te meer klemt, omdat 
op een andere plaats in de Gemeentewet 
(art. 237), handelende over chorsing of ver
nietiging van besluiten van Ged. Staten, waarbij 
een besluit van een gemeentebestuur is goed
gekeurd, uitdrukkelijk is bepaald, dat zoo een 
dergelijk besluit van Ged. Staten geschorst is 
geweest, het niet kan worden vernietigd, indien 
binnen den voor de schorsing bepaalden tijd de 
vernietiging niet is uitgesproken; 

0. dat deze uitdrukkelijke bepaling in art. 237 
der Gemeentewet bij de Wet van 31 Januari 
1931, S. n°. 41, als gevolg van een in de Tweede 
Kamer aangenomen amendement, aldus is op
genomen; 

0. dat hierbij klaarblijkelijk is uitgegaan van 
de algemeen aanvaarde en blijkens het hier
boven overwogene, ook uit de letter der Wet 
voortvloeiende alsmede logisch juiste stelling, 
dat ook van geschorste besluiten vernietiging 
te allen tijde mogelijk is, tenzij de Wet anders 
bepaalt; 

0. dat voor de Commissie de rechtsgeldigheid 
vau het Koninklijk . besluit van 3 April 1935, 
nc. l, op vorenomschreven gronden mitsdien 
vaststaat. (A. B.) 

6 Dece1nber 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet openbare vervoerm iddelen Art. 3. ) 

Als "belanghebbende" in den zin van 
het le lid kan slechts worden beschouwd 
hij, die een eigen persoonlijk belang heeft 
bij de vernietiging of wijziging van een 
bestreden beschikking. Zoodanig belang 
kan niet worden afgeleid uit de enkele om
standigheid, dat enkele jaren tevoren aan 
appellant tot tweemaal toe door Ged. Sta
ten vergunning voor een autobusdienst is 
verleend en beide keeren door de Kroon 
deze vergunning is geweigerd, resp. voor 
hetzelfde traject en voor een gedeelte daar
van, als waarvoor thans door Ged. Staten 
aan een derde een vergunning is verleend. 

Wij WILHELMINA enz., enz., enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. de Boode, te Deventer, tegen de beschik
kingen van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 19 Maart 1935, no. 130 (Provinciaal blad 
n°. 54) en van Gedeputeerde Staten van Over
ijssel van 26 Maart 1935; n°. 3271/2468, 3• afd. 
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(Provincia.a.l blad n°. 27), wa.a.rbij aan Gebrs. 
Robart, te Apeldoorn, vergunning is verleend 
tot het .onderhouden van een autobusdienst op 
het trl!,ject Deventer---Gietelo-Klarenbeek
Loenen-Woeste Hoeve; 

Den, Raad van State, Afdeeling voor da Ge
schill~n van bestuur, gehoord, advies van 25 
September 1935, n°. 386; 

Op, de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 2 December 1935, n°. 491, 
Afd. Vervoer-en Mijnwezen; 

0. : dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bij hun besluit van 19 Maart 1935, n°. 130 
(Provi~ciaal blad n°. 54) aan Gebrs. Robart, 
te Apeldoorn, voor het tijdvak, gedurende het
welk zij krachtens overeenkomst met de gemeen
te Apeldoorn een plaatselijken autobusdienst 
exploiteeren, onder een 10-tal voorwa.a.rden, 
voo~ zooveel de provincie Gelderland betreft, 
vergunning hebben verleend tot het onder
houden van een autobusdienst op het traject 
Deventer - Gietelo - Klarenbeek - Loenen -
vVoeste Hoeve ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
daarbij o. m. hebben overwogen, dat door de 
aanvragers reeds een autobusdienst wordt 
onderhouden van Apeldoorn via Woeste Hoeve 
naar Arnhem en inwilliging van het onder
werpelijke verzoek hun eene directe verbinding 
van Deventer via station Loenen en Woeste 
Hoeve naar Arnhem zoude mogelijk maken ; 
dat door burgemeester en wethouders van Voorst 
ten zeerste op het tot stand komen van een 
dergelijke verbinding wordt aangedrongen, aan
gezien het groote gedeelte van het aangevraagde 
traject, hetwelk in hunne gemeente is gelegen, 
van alle' verkeersmiddelen is verstoken en in de 
verkeersbehoeften der betrokken streek niet 
voldoende door den dienst der spoorwegen 
wordt voorzien; dat Gedeputeerde Staten dan 
ook moeten aannemen, dat aan eene directe 
ver,binding Deventer-Loenen Woeste Hoeve
Arnhem behoefte bestaat ; dat nu weliswaar 
vooi· dat traject mede een aanvraag is ingediend 
door "de Vereenigde Autobusdienst Deventer
Apeldoorn", te Deventer, doch dat inwilliging 
van het verzoek van Gebrs. Robart de voor
kew· verdient, niet alleen omdat zij reeds tus
schen Arnhem en Woeste Hoeve een autobus
verbinding onderhouden, maar ook met het 
oog op de tusschen hen en de gemeente Apel
doorn te sluiten overeenkomst, waarbij zij op 
zich nemen de exploitatie met ingang van 1 
April 1935 van een plaatselijken autobusdienst, 
zood/l,t hier een verband kan worden gelegd 
t usschen de exploitatie van den dienst Deven
ter-Woeste Hoeve en van den plaatselijken 
dienst; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij 
hun besluit van 26 Maart 1935, n°. 3271/2468, 
3• Afd., (Provinciaal blad n°. 27), onder een 
12-tal voorwaarden aan Gebrs. Robart, te Apel
doorn, vergunning hebben verleend tot het 
n werking brengen en onderhouden van een 
autobusdienst op het in de provincie Overijssel 
gelegen gedeelte van het traject Deventer 
Brink- Gietelo - Klarenbeek - Loenen -
Woeste Hoeve ; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel ~aar
bij hebben overwogen, dat de beoogde dienst 
in hoofdzaak zal worden uitgeqefend op Gel
dersch gebied ; dat blijkens mededeeling van 

de Gedeputeerde . Staten van· Gelderland aan 
dien dienst behoefte bestaat ; dat er voor hun 
college geen aanleiding bestaat af te wijken 
van het standpunt van hun ambtgenooten 
voornoemd ; dat tegen inwilliging van de aan
vrage bij hun college mitsdien geen bezwaren 
bestaan, doch dat het hun met hun ambtge
nooten van Gelderland gewenscht voorkomt 
een vervoerverbod op te leggen voor het ge
deelte Deventer-Gietelosche Bierbrouwerij ; 

dat H. de Boode, te Deventer, in beroep aan
voert, dat aan hem destijds bij besluit van 
Gedeputeerde Staten vergunning werd verleend 
voor het exploiteeren van een autobusdienst 
Deventer - Klarenbeek- Loenen - Woeste 
Hoeve-Arnhem, doch dat dit besluit door 
Ons is vernietigd, waarb~j als reden naar voren 
kwam, dat deze autobuslijn teveel reizigers van 
de spoorwegen zou aftappen ; dat daarna door 
hem opnieuw bij Gedeputeerde Staten deze 
autobuslijn, maar eenigszins gewijzigd, is aan
gevraagd, waarop wederom vergunning werd 
verleend, doch daarna ook weer en onder het
zelfde motief van bezwaren door Ons is ge
weigerd, alleen met dit verschil , dat toen door 
Ons is toegestaan, dat hij deze autobuslijn 
mocht blijven exploiteeren op het traject De
venter-Loenen; dat, omdat deze lijn geen 
levensvatbaarheid had, deze dienst moest 
worden gestaakt ; dat hij dan ook nu ernstig 
bezwaar moet maken tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland en Over
ijssel, waarbij aan de firma Gebrs. Robart te 
Apeldoorn deze - aan hem geweigerde - ver
gunning is verleend , zij het dan ook onder een 
andere verkapte aanvraag van : Deventer
Woeste Hoeve, en wel omdat deze autobus
exploitanten reeds de autobuslijn Apeldoorn
Woeste H oeve-Arnhem exploiteeren en nu, 
door aanslui t ing te geven op hun reeds be
staande lijn , de verbinding Deventer-Klaren
beek-Loenen-Woeste Hoeve-Arnhem een 
voldongen feit is geworden; dat volgens zijn 
oprechte meerring een Koninklijk Besluit tot 
weigering op een lijn , die hij zoo gaarne aan 
hem had zien toegewezen , toch als een weige
ring zonder aanzien des persoons gerekend mag 
worden ; dat, als dit zoo is, het toch z. o. on
mogelijk is, dat hetgeen destijds aan hem - en 
bij herhaling - is geweigerd geworden, alsnu 
a.a.n iemand anders zou worden toegestaan ; 

0. : dat ingevolge artikel 3, 1 • lid, der Wet 
Openbare Vervoermiddelen van beschikkingen 
van Gedeputeerde Staten beroep op Ons open
staat voor ieder belanghebbende ; 

dat als zoodanigslechts kan worden beschouwd 
hij, die een eigen persoonlijk belang heeft bij 
de vernietiging of wijziging van een bestreden 
beschikking ; 

dat zulks ten aanzien van den appellant 
echter niet het geval is, aangezien hij noch een 
autobusdienst op of nabij het hierboven be
doelde traject of gedeelte da.a.rvan exploiteert, 
noch een vergunning voor een dergelijken 
dienst heeft aan~evraagd, terwiJI evenmin ge
bleken is, dat hij uit eenigen anderen hoofde 
belang zou hebben bij de vernietiging of de 
wijziging van de door hem bestreden besluiten ; 

dat dit laatste met name niet kan worden 
afgeleid uit de enkele omstandigheid, dat enkele 
jaren tevoren aan den appellant tezamen met 
B. Vlaswinkel te Deventer tot tweemaal toe 
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door Gedeputeerde Staten van Gelderland ver
gunning voor een autobusdienst onderscheiden
lijk op het hierbedoelde traject en een gedeelte 
daarvan is verleend geworden en hun beide 
keeren door Ons deze vergunning is geweigerd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

. dt:~ appellant niet-ontvankelijk te verklaren 
10 Z!Jn beroep. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(A.B.) 

9 December 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 24.) 

Nu de regeling betreffende loting, in het 
reglement van orde van den Raad vervat, 
uitsluitend van toepassing is, ingeval bij 
tusschenstemming of herstemming op twee 
personen een gelijk aantal stemmen wordt 
uitgebracht, is de Raad in · het geval van 
een loting, als bedoeld in art. 24, ge
rechtigd tot loting op de door hem te be
palen wijze t~ besluiten. 

Wij WILHELM.INA enz., enz., enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

~- Mes, t e Hellevoetsluis, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 21 
Augustus 1935, G. . n°. 124, waarhij ongegrond 
is verklaard het door den appellant bij dat 
cofü•.~e ingestelde beroep tegen het besluit van 
den raad der gemeente Hellevoetsluis van 1 
Augustus 1935,-waarbij P. Essen berg, in plaats 
van N. Mes voornoemd, al lid van dien raad 
is toegelaten ; 

Den R aad van State. Afdeeling voor de Ge
schillen van Be~tuur, gehoord, advies van 20 
November 1935, n°. 487; 

Op de voordracht van Onzen l\'.[inister van 
Binnenlaudsche Zaken van 5 December 1935, 
n°. 28436, afd. B. B.; 

0 . : dat de iaad van Helliwoetsluis in zijne 
vergadering van 1 A11gustus Hl35, oordeelende 
over de toelating van de bij be luit van het 
desbetreffende Centraal Stembureau dd. 17 
Juni 1935 tot leden van clien raad benoemd 
verklaarden, heeft geconstateerd, da.t van <leze 
tusscheii P. Essen berg en N. Mes zwagerschap 
in den eersten graad ·bestond en dat mitsdien, 
ter volcloening aan het bepaalrie in artikel 24 
der gemeentewet, het lot moest beslissen, wie van 
beirlen zou worden toegelat!'n: dat daarop 
de Voorzitter van clen raad heeft uiteengezet, 
dat de vereischte 10ting z.ou plaats hebben door 
het nemen van een briefje mt een vaas, waarin 
tevoren twee clichtgevouwen briefjfl~ waren ge
worpen, op een waarvan de naam van Mes voor
noemd en op het andere de naam van Essen herg 
voornoemd was vermeld en dat hes<'houwd 
zou worden , dat, niet voor toelating in aan
merking komt degene, wiens briefje het eerst 
uit de vaas zou worden genomen ; dat de raad 
zich met deze wijze van loting heeft vereenigd 
en daarna, bij loting op do voorgestelde wijze, 
het briefje, "aarop de naam van Mes stond 
vermeld, het eerst uit de vaas werd genomen, 
waarna P. Essenherg werd toegelaten a.Js Jid 
van den raad : 

dat, nadat N. M:es tegen deze beslissing bij 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland be-

zwaren had ingediend, dit College bij ·besluit 
van 21 Augustus 1935. G. S. n°. 124, 'het 
beroep ongegrond heeft verklaard, uit over
weging, dat uit de ingewonnen ambtsberichten 
bl[jkt,, dat, de ,·aad der gemeente Rellevcetsluis 
geen loting heeft doen plaats hebben overeen
komstig artikel 29 van het Reglement van Orde 
voor de vergadering!'n van den raad dier ge
meente ; dat het voormelde artikel 29 is op
genomen in Hoofdstnk III van het Reglement 
van Orde "Van het doen van keuzen, voor
draC'hten of aanbevelingen van personen" en 
ZOO\\ el uit den aanhef van artikel 26 aL5 uit 
den onderlingen samenhang van de artikelen 
26 tot en met 30 duidelijk blijkt, dat deze be
palingen bedoelen eene regeling te geven van 
de stemming bij het doen van keuzen, voor
drachten of aanbevelingen van personen en 
dat mitsdien met de lot,ing, waarvan sprake is 
in artikel 29 voornoem<l, ook waar dat artikel 
van toepaesing is verklaard op "een zoodanige 
loting" als .. door eenige bepaling van de ge
meentewet is voorgeschreven", slechts be
doeld kan zijn eene loting, welke ern nood
zakelijk sluitst,uk vormt van de stemming om
trent de vorenbedoelde ondP-rwerpen; dat hun 
college daarom van oordeel is, dat voor eene 
loting, als bedoeld in artikel 24- der gemeente
wet - wellrn loting op zichzelf sta~.t en niet 
als het sluitstuk eener stemming is bedoeld -
artikel 2i:I van het Reglement van orde niet 
is geschreven en de voorschriften vfl.n dit art-i
kel daarom bij de plaats gehad hebbende loting 
niet behoefden te worden in acht, genomen; 
dat het Reglement van Orde ook overigens 
geen regeling blijkt te bevatten omtrent lotingen, 
A.ls bedoeld in a rtikel 24 der gemeentewet, zoo
dat de raad der gemeente Hellevoetslui5 - te 
meer nu dat reglèment in zijn artikel 45 zelf be
paalt, dat in gevallen , waarin het niet voorziei;, 
cl e beslissing aan de vergadering is - volkomen 
gerechtigd wn,s, incülenteel de wijze t e regelen, 
op welke de loting zou plaats hebben ; dat de 
raad daMtoe gerechtigd zou zijn geweest, 
zelfs wanneer er nog twijfel had kunnen be
staan omtrent de itl of niet toepasselijkheid 
van het artikel 29 van het R eglement van 
Orde op de onclerha.vige loting, vermits het
zelfde artikel 45, ook ingevat eenige bepa.ling 
van het Reglement voor verschillende uitleg
ging vatbaar is, dt" beslissing aan de vergo-dering 
laat; dat de raad der gemeont.e H ellevoetsluis 
mitsdien na de loting en nadat gebleken was, 
dat zich overigens geen omstandigheden tegen 
zijne toelating verzetten, P. Essenberg voor' 
noemd terecht heeft toegelaten als lid van den 
raad dier gemeente ; 

dat van d!'ze uitspraak N. l\1t"s bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat zij,~s in
ziens door den Voorzitter van den raa<l eene 
verkeerde toepassing is gegeven aan artikel 29 
van het Reglement ,an Orde voor de veri-rade
ringen vap den gemeenteraad, waardoor nief 
hij, doch zijn schoonvader P . Essenberg ais 
lid van den raad werd toegelaten ; weshalve 
hij heeft verzocht, met vemietiging van hot 
hestreden besluit van Gedeputeerde Stat!'n te 
bPvelen, dat hij alsnog als lid van den raad 
in <le plaats van P. E ssanberg worde toegelaten; 

0. : dat de raad van HellevoetRluis den 
appellant niet en zijn schoonvader P. Essenberg 
wèl als lid van den rall.d heeft toegefatén·, na 
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loting als bij artikel 24 der gemeentewet 1s 
voorgeschreven; 

dat echter, naar de mee11ing van den appel
lant, het lot juist te zijnen gunste en niet ten 
gunste van P . Essenberg zou hebben beslist, 
aangezien het. briefj e, waarop zijn naam stond, 
uit de vaas genomen was, zoodat ingevolge 
artikel 29, 4• lid, van het Reglcmant van Orde 
voor de vergaderingen van den raad der ge
meente Hellevoetsluis d e keuze op hem zou 
zijn gevallen ; 

0. dienaangaande, dat de toelating van 
P. E ssenberg · en de niet-toelating van den 
appellant het gevolg was van het door den raad 
tevoren M ngenomen voorstel van den burge
meester, dat niet voor toelating in aanmerking 
kwam, wiens briefje het eerst uit de vaas zou 
worden genomen ; 

dat Gedeputeerde Staten op juiste gronden 
hebben geoordeeld, dat de in artikel 29, 2• 
en -1° lid , van het R eglement van Orde ver
vatte regeling geen !iet-rekking heeft op eene 
loting, als in artikel 24 der gemeentewet be
doelrl, doch uitsluit.end van toepassing is, 
ingeval bij tusBchenstemming of herstemming 
op twee personen een gelijk aantal stemmen 
wordt uitgebracht; 

dat de raad in het, onderi<erpeljjke geval, 
waarin van geen st emming, laat staan van 
t usschenstPmming of herstemming, spra.ke kon 
zjjn, gerechtigd was tot loting op de wijze, als 
hiervoren is aangegeven, te besluiten, nu daar
voor noch bij de wet, noch tij het Reglement 
van Orde voorschriften zij n vastgesteld; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien t erecht 
het door den appel lant tegen de beslis~ing van 
den gemeenteraad ingerl.iende bezwaar hebben 
afgewezen: 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedg,wonden Pn Yersta11,n : 

het herorlp ongegrond te verklaren. 
Onze l\t:inister van Binnenlandsche ,;aken is 

belast enz. (A. B .) 

\i Decemb e,· 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.wet art. 24 ; Sv. art. 
344, Jid 1, 5°.) 

De in het eerste middel gewraakte schrif
telijke verkla r ing onderteekend door A. 
H . J . Nord, arts te Zwoll e heeft - voor
zoover zij al niet als een vers] ag van een 
deskundige in den zin van art. 344, 4°, 
maar als een "ander geschrift" in den zin 
van art. 344, 5° Sv. is te beschouwen -
voldoende verband met den inhoud van 
andere in het vonnis opgenomen bewij s
middel en om haar ingevolge art. 344, 5° 
Sv. als bewijsmiddel te mogen doen gelden . 

Van bemoeilijking door doorrijden van 
de vaststelling der identi te it, ook in den 
zin waarin deze uitdrukking voorkomt in 
art. 24 M. en R .wet, kan reeds worden 
gesproken, indien de identiteitsvaststelling 
door het doorrijden slechts moeilij ker is 
geworden m. a. w. de moeilijkheden , in 
welke mate ook, daardoor zijn vermeer
derd . 

Op het beroep van A. C. H ., handelsreizi ger 
te Kampen, requirant van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 20 

,Juni 1935, waarbij in hooger beroep, me't verc 
betering van gronden, is bevestigd een ten 
zijnen laste gewezen vonnis van de Rechtbank 
te Zwoll e van 4 April 1935, bij hetwelk requic 
rant ter zake van: ,,al s bestuurder van een 
motorrijtuig na een ongeval tengevolge va:n 
botsing met dat r ij tuig, waarbij een mensch 
is gekwetst, doorrijden" , met toepass ing van 
de artt. 29, 24, 31 der Motor- en Rijwielwet, is 
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor den 
tijd van drie maanden, met ontzegging van de 
bevoegdheid motorrijtui gen te besturen voor 
den t ijd van één jaar ; (Gepleit door Mr. S. 
van Oven ). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Doo= · ' 
Gelet' op de middelen van cassatie, namens 

den 1·equirant voorgesteld bij ple idooi en lui
dende: 

I. S., a lthans v. t. van de artt. 350, 358, 
359, 415 , 422, 344 5° Sv. , omdat de Rechtbank 
als bewijsmiddel bezigt de verklar ing onder
teekend door A. H. J. Nord, arts, te Zwolle, 
hoewel uit het hevestigde vonnis niet blijkt, 
dat er verband bestaat tusschen deze verk la
r ing en den inhoud van a ndere bewijsmiddelen ; 

II. S . al s voornoemd, omdat de R echtbank 
bij het bevestigde vonnis bewezen verklaart, 
dat het vaststellen van de ident iteit van ver
dachte's automobiel door de in de bewezen
verkla ring opgenomen handelingen van ve r
dachte werd bemoei lij kt, hoewel zulks uit de 
bewijsmiddelen niet blijkt; 

0 . dat bij het bevestigde vonnis, overeen
komstig het hem subsidiai r ten laste gelegde, 
ten aanzien van requirant, met quali ficatie en 
strafoplegging als voormeld, is bewezen ve r
klaard, dat hij als bestuurder van een a uto
mobiel , zijnde een rijtuig, bestemd om i., it
slu itend door een op dat rij tuig zelf aanwezige 
mechanische kracht anders dan langs spoor> 
staven te worden voortbewogen, nadat op ge
melden voor het openbaar verkeer openstaan
den rijweg Zwolle- 's H eerenbroek- K ampen 
een ongeval had p laats gevonden tengevolge 
van bots ing van verdachtes automobiel met 
een wielrijder, waarbij die wielrijder , Wilhelm 
Jonen, die in een sloot langs den weg terecht 
kwam , een schedelbreuk had bekomen, is door
gereden, niettegenstaande hij door den aard en 
de hevigheid van de voor zijn oogen voorge
vallen botsing wel moest begrijpen, dat de 
wielrij der gedood of gekwetsLmoest zijn, zu lks 
terwijl het vaststell en van de identiteit va1\ 
verdachtes automob iel en van verdachtes per
soon daardoor - zooals verdachte moest be
grijpen en beoogde - werd bemoeilijkt; 

dat de rechtbank di t vonnis heeft gewezen 
onder meer " gehoord d e voorlez ing van een 
verklaring, het hoofd dragende : ,,A. H . J . 
Nord Arts", gedateerd: ,, Zwoll e, 11 December 
1934" en onderteekend: ,,A. H . J . Nor<I 
arts" ; terwijl verder in het vonnis wordt over
wogen: 

dat bovenaangehaa lde verkl aring, het hoofd 
dragende: ,,A. H . J . Nord arts", gedateerd: 
,,Zwolle, 11 December 1934" en onderteekend: 
" A. H . J . Nord arts'', zakelijk inhoudt, dat 
de arts A. H . J . Nord, gemeente-geneesheer 
van Zwollerkerspel , op den avond van 11 De-
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oember 1934 op den l inkerberm (gerekend 
vanuit Zwolle ) van den weg Zwolle-Kampen, 
een man heeft aangetroffen, àie bleek te zijn 
overleden; da t die man een schedelbreuk en 
e en gecompliceerde breuk van den linkerarm 
had · 
. o.' ten aanz ien van de voorgestelde middelen 
.van cassatie, en wel all ereerst wat betreft het 
eerste middel: 

da t in het vonnis voorkomen de navolgende 
verkl aringen: 

a. va n den getuige Theodorus Joanne 
Henricus Geertman : 

dat hij op Dinsdag 11 December 1934, des 
avonds tusschen half zeven en zeven uur, met 
een door hem bestuurde a uto over deh open
baren rijweg Zwolle-'s H eerenbroek- Kampen 
kwam gereden, komende van Zwolle en gaan
de in de ri cht ing K ampen, toen hij te Westen
holte onder Zwollerkerspel, een vijfta l kil o
meters van Zwolle verwijderd, op den (voor 
hem , getuige ) liukerberm van d ien weg een 
rij,Yiel met een brandende lantaarn zag li g
gen ; dat hij, getuige, toen is ui tgestap t en zich 
daarheen heeft begeven ; da t hij toen bevond, 
dat juist terzijde van dat rijwiel in de langs 
dien berm loopende en met water gevulde 
loot een man op zijn buik met de beonen a an 

den overkant op het la nd en met het hoofd 
onder water lag; dat hij , getuige, dien ma n 
met behulp va n eenige a ndere personen ui t 
di e sloot heeft gehaald en op meergenoemden 
berm heeft neergelegd ; dat die man een bloe
dende wond aan het hoofd had en een be
bloeden linkerarm en, na gedurende korten 
tijd adem gehaald te hebben, na ongeveei· een 
kwartie r geen teekenen van leven meer ga[ ; 
d at kort daarop een dokte r is verschenen te ,· 
plaatse; 
. b. van den getuige Theodorus Da ng: 

dat hij, getuige, op Dinsdag 11 December 
1934, des avonds kort na acht uur, aan den 
openbaren rijweg Zwolle-'s H eerenbroek
Kan1pen te Westenholte onder Zwollerkerspel 
- op het wogenaamde "rechte e ind" niet ver 
van het Witte brugje - een man heeft aan
get,roffen, die daar ronder teeken van leven te 
geven op den (gerekend vanaf Zwoll e ) linker-
1:)eri:n van dien weg lag ; dat van dien man de 
kleeren nat en gehavend waren, terwij l hij 
a an de linkerachterzijde van het hoofd een 
groote bloedende wonde had en zij n kl eercn 
op den liukerarm sterk bebloed waren ; 

dat met het oog op deze getuigen-verklar in
gen de in het eerste middel gewraakte sch1·i[
telijke verklaring - voorzoover zij a l niet a ls 
een verslag va n een deskundi ge in den zin van 
art. 344 4°, maar a ls een "ander geschrift" in 
den zin van art. 344 5° Sv. is te beschouwen 
- voldoende verband heeft met den inhoud 
van andere in het vonnis opgenomen . bewijs
middel en om haar ingevol ge a rt. 344 5° voor
noemd als bewijsmiddel te mogen doen gelden ; 

dat dus het eerste middel faal t ; 
da t het tweede middel aldu is toegelicht, 

dat niet voldoende is vastgeste ld, da t de be
moei lijking van de vastste lling van de iden
titeit riiet door andere omstandigheden, bij 
voorbeeld het later op den avond wegmaken 
van de sporen der aanrijding, dan het door
rijden wu hebben plaats gehad ; 

dat echter - daargelaten, da t het wegmaken 

van de sporen van de aanrijding blijkens .het 
vonnis juist het aanknoopingspunt is geweest 
voor het daarna tot den requirant leidend on
derwek der politie - bij het a ldus toegelichte 
middel in elk geval wordt voorbij gezien, dat 
van bemoeilijking door doorrijden van de 
vaststelling der identiteit, ook in den zin 
waarin deze uitdrukking voorkomt in het hier 
toegepaste art. 24 der Motor- en Rijwielwet, 
reeds kan worden gesproken, indien de iden
titeitsvaststelling door het doorrijden slechts 
moeilijker is geworden, met andere woorden, 
de moeilijkheden, in welke mate ook, daardoo1· 
zijn vermeerderd, hetgeen de rechter u it de in 
het vonnis opgenomen bewijsmiddeleu zeke r 
a lleszins heeft kunnen a fl e iden : 

da t dus ook het tweede middel niet tot cas
satie kan le iden ; 
• Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenko1nstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal W ijnveldt.] 

(N. J.) 

12 Decem•be,· 1935. ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W. art. 1401; M. en R.
Regl. a r t. 5.) 

Hof : De plaatselijke toestand, waarmede 
geïnt. (eischer tot cassatie) als inwoner 
van Arnhem bekend was, is van dien aard, 
dat het anders dan kruipend oprijden van 
den Amst. straatweg, zonder zich te over
tuigen, da t deze weg vrij is, al tijd gevaar
lijk en onvoorzichtig is, ook al wu men 
als van rechts komend verkeer voorrang 
hebben. Appella nt, die met een vaart van 
ongeveer 60 km den hoofdweg bereed, heeft 
de auto van geïnt. eerst kunnen zien, toen 
hij 20 meter van den zijweg verwijderd 
was; hij wist niet, dat daar een zijweg uit 
kwam en hij kon d it door den plaatselijken 
toestand geenszins vermoeden. Geïnt. die 
met een vaart van 10 à 15 km den hoofd. 
we~ over dwars opreed, zelfs zonder dui 
delijke teekenen te geven, tot schadever
goeding veroordeeld. 

H oo ge Raad : Verweerder , die het voor
schrift van art. 5 M. en R.Regl. niet in 
acht nam, h eeft mede schuld, tenzij het 
voor hem redelijkerwijze onmogelijk was 
om met het naderen van het motorrij tuig 
van eischer rekening te houden. Terecht 
heeft het Hof zulks, onder de hier vast
staande omstandigheden, aangenomen. Cas
satieberoep verworpen. 

J. H. St il , koopma n, wonende te Arnhem , 
e ischer tot cassatie van het op 23 J anuari 1935 
door het Gerechtshof te Arnhem tusschen par
tij en gewezen a rre t, advocaat Jhr. Mr. H. de 
R an itz, 

tegen: 
P . Zwaan, koopman, wonende te 's-Graven
hage, verweerder in cassa tie, advocaat Mr. P. 
Wessels, gepl e it door Mr. R . Rensma. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia : 
Het Ho[ veroordeelde Stil om aan Zwaan te 

vergoeden alle sch aden do01· dezen p_e,·soon en 
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diens vrouw geleden tengevolge van de ten 
processe bedoelde aanrijding, op te maken bij 
staat en te vereffenen volgens de wet, en 
bracht voorts de proceskosten in beide instan
t ies ten laste van Stil. 

Deze kon zich hiermede niet vereenigen en 
droeg in cassatie als middel voor: S. of v. t. 
van artt. 162 Grondwet, 20 R. 0., 1401, 1402 
B. W., 48 59 Rv., 5 Motor- en Rijwielregle
ment, omdat het Hof onder meer op grond, 
" dat vaststaat, dat e ischer ronder te stoppen 
en om te zien, of de hoofdverkeersweg (Am
sterdamsche straatweg) geheel vrij was, ze i fs 
zonder duidelijk teeken te geven en zonder 
volooende zijn vaart te verminderen, dien ver
keersweg overdwars is opgereden" en "dat de 
plaatselijke toestand daar van dien aard is, 
dat het anders dan kruipend oprijden vau den 
Amsterdamschen straatweg ronder zich te over
tuigen, dat deze weg vrij is, altijd gevaarlijk 
en onvoorzichtig is , ook al zou men als van 
rechts komend voorrang hebben", zulks op 
den in het arrest omschreven grond, en in aan
merking nemende, dat eischer met de bijron
dere gevaarlijkheid van den ten processe be
doelden weguitgang bekend was, de bewezen 
feiten voldoende heeft geacht om aan te ne
men, dat de aanrijding aan eischers schuld te 
wijten is geweest en met nevenbeslissingen 
eischer heeft vernordeel d om aan verweerder 
alle schade door verweerder en zijn vrouw ten 
gevolge van de aanrijding gelerlen te ver
goeden; 

waarbij he t Hof over het hoofd zag: 
dat wa11neer eischer als van rechts komend 

voorrang had, verweerder onvoorwaardel ijk 
verplicht was om bij nagenoeg gel ij ktijdige 
nadering van het punt van vereeniging van 
twee openbare wegen voor den auto, die voor 
hem van rechts kwam, den doorgang vrij te 
laten: 

dat ' uit verweerders verzu im om die wette
lijke verplichting na te leven volgt, dat hij 
schuld aan de aanrijding heeft, roodat de ver
oorzaakte schade door hem behoort te worden 
gedragen en niet ten laste van e ischer had 
mogen zijn gebracht, subsidiair dat verweerder 
mede schuld aan de aanrijding heeft en de 
veroorzaakte schade dus mede door hem be
hoort te worden gedragen ; 

dat hieraan niet afdoet, dat verweerder niet 
wist dat ter p laatse een weg uitkwam en hij 
zulks geenszins door den plaatselijken toestand 
kon vermoeden, aangezien hij dan immers ver
plicht was met de mogelijkheid, dat daar een 
weg uitkwam, rekening te houden en zijn wijze 
van rijden zoodanig te regelen, dat hij roo 
noodig zijn bovenbedoelde wettelijke verplich
ting kon nakomen, zijnde de door het Hof aan 
gemelde omstandigheden verbonden gevolgtrek
king onjuist; 

Zoodat het Hof: 
" · voor het geval de beteekenis der woorden 

ook al zou men als van rechts komend den 
~oorrang hebben" deze mocht zijn, dat het 
Hof in het midden heeft gelaten of eischer als 
van rechtskomend voorrang had, ten onrechte 
heeft nagelaten te onderzoeken of zulks inder
daad het geval was, en eveneens ten onrechte 
heeft nagelaten hetgeen onder b wordt ver
meld : 

. b. voor het geval de beteekenis der ondeE a 

aangehaalde woorden deze mocht zijn, dat het 
Hof zijne beslissing geeft ook voor het geval 
eischer als van rechts komend den voorrang 
had, ten onrechte heeft nagelaten te onder
roeken, of verweerder den doorgang voor 
eischers auto had moeten vrijlaten en zulks 
heeft verzuimd; 

ten gevolge waarvan het Hof tot boven
gemelde onjuiste eindbesliss ing gekomen is. 

De feiten komen hierop neer, dat de motor
rijder Zwaan met ongeveer 60 km vaa_rt op 
den hoofdverkeersweg reed, terwijl Stil met 
zijn auto vrij langzaam ui t een zijweg kwam, 
een zijweg, welke Zwaan eerst heeft kunnen 
zien , toen hij daarvan ongeveer 20 meter ver
wijderd was, een afstand welke hij dus in ruim 
één seconde heeft afge legd. 

Het Hof heeft nu uitvoerig aangegeven, 
waarom het de schuld van den automob ilist 
Sti l aannam. 

Het overwoog, dat vaststaat, dat Stil ronder 
te stoppen en om te zien, of d ie hoofdverkeers
weg geheel vrij was, zelfs ronder duidelijke tee
kenen te geven en zonder voldoende zijn vaart 
te verminderen, dien verkeersweg overdwars 
is opgereden; 

dat niet bewezen is, dat hij den hoofdweg is 
opgereden tot ruim de halve breedte, doch 
naar 's Hofs oordeel dit punt zonder belang 
is, waar vaststaat, dat de plaatselijke toestand 
daar van dien aard is, dat het anders dan 
kruipend oprijden van den Amsterdamschen 
straatweg ronder zich te overtuigen, dat deze 
weg vrij is, a ltijd gevaarlijk en onvoorzichtig 
is, ook a l rou men a ls van rechts komend voo.r
rang hebben , omdat, al wordt zóó spoedig 
gestopt, dat van links komend verkeer nog 
vóór de auto langs kan gaan, door het met 
eenige vaart dien weg oprijden een verkeers
beeld wordt geschapen, dat voor het met 
groote snelheid op den Amsterdamschen straat
weg rijdend ,·erkeer verwarrend werkt, zoodat 
de kans groot is dat daarop n iet tijdig op 
juiste wijze kan worden gereageerd. 

Het Hof nain voorts in aanmerking, dat Stil 
a ls inwoner van Arnhem met de bijzondere 
gevaarlijkheid van dezen weguitgang bekend 
was, zooals ook door hem aan een getuige was 
erkend, en achtte daarom de bewezen feiten 
voldoende om aan te nemen, dat de aanrijding 
die toen heeft plaats gehad, aan zijn schuld 
te wijten is geweest. 

Tegen deze fe itelijke beslissing richt zich het 
middel niet, maar tegen wat in dit geval een 
verzuim van het Hof wordt geach t, n.l. dat 
het niet zou gelet hebben op de medeschuld 
van Zwaan, Immers medeschuld van den be
nadeelde vaststaande, brengt, ook volgens Uw 
vaste rechtspraak mede, dat de vergoedings
plicht moet worden afgemeten naar de mate, 
waarin ieders schuld heeft medegewerkt tot 
het veroorzaken der schade (b.v. H. R. 19 
Febr. 1 916, W. 9949, N. J . 1916, 450; 29 Nov. 
1929, W. 12101, N, J. 1930, 203; 17 Juni 
1932, W . 12486, N. J . 1932, 1297). 

Het geschi l hangt in deze zaak wef'r te 
nauwste samen met de beteekenis van "den 
doorgang vrij laten" en " de voorrang" in art. 
5 Motor- en Rijwielreglement, De stelling toch 
is, dat uit overtreding van dit voorschrift 
altijd schuld aan de aanrijding volgt behou
dens beroep op overmacht . 
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Zwaan toch had den doorgang moeten vrij
laten en deed geen beroep op overmacht, is 
door e ischer betoogd. 

Bij de bespreking van dit geva l is van be
lang Uw arrest van 23 Febr. 1933 (W. 12575, 
N. J . 1933, 1003), waarbij de Procureur-Gene
raal in zijn conclusie opmerkte, dat dit arti kel 
niet een beperkende onderscheiding kent, voor 
het geval dat een bestuurder zich op een 
hoofdweg bevindt, en dat het ten zijnen op
zichte van rechts komend verkeer uit een 
kleinen zijweg komt. 

Gemeld art. 5 van het Motor- en Rijwiel
reglement spreekt in het eerste lid niet van 
.,voorrang", maar van " den doorgang vrijl a
ten". W anneer ik het bestreden arrest juist 
lees, dan zie ik daarin, dat het Hof, gelet op 
hetgeen feitelijk gebleken is, aanneemt, dat 
Zwaan niet de minste schuld heeft aan de om
standigheid, dat hij den doorgang niet heeft 
vrijl aten. Het Hof zegt in zijn arrest clan ook, 
dat Zwaan 'niet wist en niet kon vermoeden, 
dat een zijweg op den hoofdweg uitkwam en 
dat hij, rooals reeds vermeld , de auto van 
Stil eerst heeft kurn,en zien, t-oen hij onge
veer 20 meter van den zijweg ve rwijderd was. 
Het Hof neemt m. i. dan ook aan , dat, al is 
bij het stellen van de schuld door Zwaan in 
de dagvaarding een beroep op overmacht niet 
met dit woord gedaan zulks toch blijkbaar 
volgt uit de mededeel ing dat berijders van 
den hoofdweg niet konden zien of er op den 
zijweg rijders zich bevonden. Vermoedelijk 
heeft het Hof hierbij gedacht, al geef ik toe, 
dat veronderstellen gevaarlijk kan zijn , aan 
lid 2 van art. 73 Motor- en Rijwielreglement, 
dat de overtreding van art. 5 niet door straf 
doet volgen, wanneer de dader aannemelijk 
maakt, dat hij de nadering van den ander aan 
zijn rechterhand, niet heeft kunnen bemerken. 
Intusschen betreft dit artikel de a l of niet 
strafbaarheid. In deze zaak loopt het al leen 
over de schuld van partijen. 

De schuld van Stil stelt het Hof feitelijk 
en in cassatie onaantastbaar vast. Ten aanzien 
van Zwaan blijkt uit het arrest duidelijk, dat 
het diens schuld niet aanneemt, het geeft daar
voor de gronden aan op een wijze waaruit 
tevens moet volgen, dat Zwaan, wanneer hij 
strafrech telijk vervolgd wu zij n, niet strafbaar 
geacht moet worden. 

Ik kan echter niet inzien, dat het Hof rooa ls 
het middêl stel t te kort is geschoten in de 
daarvoor aangevoerde gronden. Het heeft niet 
aangenomen, dat er een onvoorwaardelijke 
plicht was den doorgang L·echt.s vrij te laten , 
en dit punt dus niet over het hoofd gezien. 

Ik meen dus , dat het middel in zijn beide 
onderdeelen niet tot cassatie kan l eiden en 
concl udeer tot verwerping van het beroep met 
veroordeeling van eische r in de kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat ui t het bestreden an-est, voor roover 

thans van belang, blijkt: 
dat op 18 September 1932 op den Amster

damschen straatweg onder Amhem een aan
rijding heeft plaats gehad tusschen den ver
weerder in cassatie - Zwaan -, die op zijn 
motorrijwiel den weg in de richting naar Arn
hem bereed, en den eischer - Stil -, die, een 
motorrijtuig besturende. uit den voor Zwaan 

zich- rechts bevindenden H eijenoordschen weg 
den straatweg opreed; 

áat Zwaan bij inleidende dagvaarding ver
goeding heeft gevorderd van de schade aan 
hern en zijn mede op het motorrijwiel gezeten 
echtgenoote berokkend door de aanrijding, die 
hij wijt aan de schuld van Stil; 

dat deze, onder meer, tegen de vordering 
heeft aangevoerd, dat hij voor iwaan van 
rechts kwam en dus voorrang had; 

dat de Arr.-Rechtbank te Arnhem bij vonnis 
van 3 Mei 1934 de vordering heeft ontzegd, 
doch het Hof in hooger beroep haar alsnog 
aan Zwaan heeft toegewezen, na te hebben 
overwogen: 

"dat bij het oprijden met een auto van den 
Amsterdamschen straatweg vanuit den Heyen
oordschen weg volgens de verklaringen van 
de deskundige getuigen Zoetelief Norman, 
Mierlo, Nijenhuis en Schimmel een vaart · van 
J.U à 15 km per uur te groot is, en het Hof 
deze meening deelt; 

,,dat immers de uitgang van den Heyen
oordschen weg op den Amsterdamschen straat
weg een zeer gevaarlijk punt is, rooals de ge
tuigen Zoetelief Norrnan en Mierlo ook heb
l,en verklaard, welke getuigen zelf daar den 
Amsterdamschen straatweg in "kruipenden" 
gang plegen op te rijden en zelfs hun auto of 
motorrijwiel wel doen stilstaan, om zien te 
overtuigen of de weg vrij is; 

"dat de pi aatsel ijke toestand roodanig is, dat 
volgens de met nauwkeurige berekeningen ge
staafde verklaring van getuige Zoetelief Nor
man, appellant, die, zooals vaststaat, met een 
vaart van ongeveer 60 km per uur heeft ge
reden, de auto van geïntimeerde eerst heeft 
knnnen zien, toen hij , op den Amsterdamschen 
trnatweg rijdende, ongeveer 20 rn vau den 

Heyenoordschen weg verwijderd was, welke 
afstand door hem dus in ruim één seconde 
werd afgelegd ; 

,,dat getuige Winkhof wel heeft verklaard, 
dat hij zijn 4 m van de uitmonding af op den 
Heyenoordschen weg staande a uto in een op 
den rechterhelft van den Amsterdamschen 
straatweg rijdende auto reeds op 44 meter 
afstand van die uitmonding heeft kunnen 
zien, doch geenszins vaststaat, dat de auto van 
dezen getuige dezelfde hoogte heeft a ls die 
van geïntimeerde, terwijl appell a nt niet in 
een auto doch op een motorrijwiel was gezeten , 
en bovendien, waar appellant niet wist, dat 
dáár een weg uitkwam, hij zulks geenszin 
door den pi aatsel ijken toestand kon vermoeden 
(zie verklaring van getui ge Mierlo) en van 
hem dus niet kon worden verlangd, dat hij 
aan dien weg aandacht rou schenken; 

,,dat wel is waar moet worden aangenómen. 
dat geïntimeerde kort vóór het oprijden van 
den Amsterdamschen straatweg een of meer 
s igna len heeft gegeven, doch de getuige n Te1·
bruggen en Beurner, die speciaal op die auto 
hebben gelet, zich van het geven van signa! en 
niets her inneren, en de juist voorbijrijdende 
getu ige Schouten geen signalen heeft gehoord, 
zoodat het aannemelijk is, dat die s igna len 
evenmin tot appellant zijn doorgedrongen; 

" dat dus vaststaat, dat geïntimeerde rondex 
te stoppen en om te zien, of die hoofdverkeers
weg geheel vrij was, zei fs ronder duidelijke 
teekenen te geven en ronder vo ldoende zijn 
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vaa?t te verminderen, dien verkeersweg over
dwars is opgereden ; 

" dat niet bewezen is, dat geïnt imeerde den 
hoofdweg is opgereden tot ruim de halve 
breedte, doch naar 's Hofs oordeel dit punt 
zonder belang is, waar vaststaat, dat de plaat
selijke toestand daar van dien aard is, dat het 
anders dan kruipend oprijden van den Amster
damschen straatweg ronder zich te overtuigen, 
dat deze weg vrij is, altijd gevaarl ijk en on
voorzichtig is, ook a l wu men a ls van rechts 
komend voorrang hebben, omdat, a l wordt zóó 
spoedig gestopt, dat van links komend ver
keer nog vóór de auto langs kan gaan, doo r 
het met eenige vaart dien weg oprijden een 
.verkeersbeeld wordt geschapen, da t voor het 
met groote snelheid op den Amsterdamschen 
stráatweg rijdend verkeer verwarrend werkt, 
wodat de kans groot is dat daa rop niet tijdig 
op juiste wijze kan worden gereageerd ; 

" dat het Hof in aanmerking nemende, dat 
geïntimeerde als inwoner van Arnhem met de 
bijwndere gevaarlijkheid van dezen weguit
gang bekend was, zooals ook door hem aan 
getu ige Mierlo is erkend, de bewezen feiten 
voldoende acht om aan te nemen, dat de aan
r ijding, die toen heeft plaats gehad, aan zijn 
schuld te wijten is geweest;" 

0. dat Stil tegen 's Hofs uitspraak het vol
gende middel van cassatie hee ft aangevoerd: 
zie concl. Adv. -Gen.; 

0. daaromtrent: 
dat, toen partijen, rijdende a ls vool'meld, 

het punt naderden , waar de Heyenoordschen 
weg uitkomt op den Amsterdamschen straat
weg, Zwaan partij Stil aan zijn rechterhand 
had, doch voor hem den doorgang niet, gelijk 
art. 5, lid een, van het Motor- en Rijwiel
reglement voorschrijft, heeft vrijgela ten, wat 
geleid heeft tot de aanrijding; 

dat daarom moet worden aangenomen, dat 
ook Zwaan schuld aan de aanrijding heeft, 
tenzij de omstandigheden, waaronder · deze 
plaats vond medebrachten, dat het voor hem 
redelijkerwijs niet mogelijk was om rekening 
te houden met het naderen van het motor
rijtuig va n Stil ; 

dat blijkens het bovenstaande daaromtrent 
het volgende is vastgeste ld : dat Stil zonder 
duidelijke signalen te geven den straatweg is 
opgereden; dat Zwaan diens motorrij tuig eerst 
heeft kunnen zien op een afstand van ongeveer 
20 meter, di en hij , daa r hij reed met een vaart 
van ongeveer 60 km per uur, in ruim één 
seconde a fl egde; dat Zwaan niet wist en door 
den plaatselijken toestand geenszins kon ver
moeden , dat daar een weg op den straatweg 
uitkwam; 

dat op grond van die omstandigheden het 
Hof terecht geoordeeld heeft, dat van Zwaan 
nie t kon worden verlangd, dat hij aan dien 
zijweg aandacht wu schenken ; 

dat mitsdien in de gegeven omstandigheden 
n iet opgaat het betoog van het middel, dat 
Zwaan verplicht was om met de mogelijkheid, 
dat ter r,laatse een weg uitkwam, rekening 
te houden en zijn wijze van rijden wodanig te 
regelen, dat hij zoonoodig aan voormelde wet
telij.ke verplichting kon voldoen; 

dat hieruit tevens volgt, dat de grieven in 
het middel aangevoerd onder a en b fe itelijken 
grondslag missen, daar het Hof niet heeft 

nagelaten om te onderzoeken, of Stil a ls van 
rechtskomend voorrang had en of hij (l ees : 
Zwaan, R ed.) den doorgang voor Stil' s mo
torrij tuig had moeten vrijlaten en zu lks ver
zuimd heeft ; 

dat toch het Hof besli t heeft, dat in de 
gegeven omsta ndigheden Zwaan geen verwijt 
treft, dat hij het voorschrift om den doorgang 
vl'ij te laten niet is nagekomen; 

Verwerpt het beroep; (Salaris f 350, R ed.). 
(N. J .) 

13 Decembe1· 1935. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 147.) 

Een beroep, als bedoeld in het 2e Jid, 
moet worden beschouwd tijdig te zijn in
gesteld, wa nneer het beroepschrift bij de 
Kroon is ingekomen binnen 30 dagen na 
den dag, waarop het besluit van Ged. 
Staten ter kennis van het gemeentebestuur 
is gebracht . 

Al s orgaan, door middel waarvan eene 
belanghebbende gemeente voor de toepas
sing van art. 147 heeft te handelen, moet 
worden aangemerkt de Raad. Ook al is de 
aanvrage door B. en W . ingediend, is de 
gemeente toch ontvankelijk in haar ver
zoek, nu de Raad, voordat Ged. Staten 
hun besli ss ing hadden genomen, B. en W. 
a lsnog tot het doen van de aanvrage heeft 
gemachtigd (i.c. bijna 6 jaa r na de aan
vrage: R ed.). 

Nu de arbeiders, terzake van wier werk
zaamheid in een andere gemeente de te
gemoetkoming is gevraagd, werkzaam wa
ren in mijnen, die zich uitstrekken onder 
het grondgebied van verschillende gemeen
ten, waaronder ook de aanvragende ge
meente, en niet is gebleken, dat bedoelde 
arbeiders speciaal onder het gebied der ge
meente, van welke de tegemoetkoming is 
verlangd, effectieven arbeid zouden heb
ben verricht, hebben Ged. Staten ten on
rechte het verzoek voor inwilliging vatbaar 
geacht. 

Wij WILHELMINA, enz., enz., enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Heerlen t egen he t besluit 
van Gedeputeerde Staten van Limburg van 14 
September 1934, n°. 7966, 3. X. 1° afd., tot 
vaststelling een er door de gemeente H eerlen aan 
de gemeente Hoensbroek toe te kennen tegemoet
koming, als bedoeld in artikel 147 de r gemeen
tewet; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
15 Mei 1935, n°. 217 en 21 Augustus 1935, 
n°. 217/91; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 December 1935, 
n°. 21870, afd. B.B. ; 

0 . dat burgemeester en wethouders van 
H oensbroek bij schrijven van 17 Maart 1!)27 
tot Gedeputeerde Staten van Limburg het ver -
zoek hebben gericht. eene aan hunne gemeente 
door de gemeente H eerlen uit te keeren tege
moetkoming, als bedoeld in het toenmalige 
art.ikel 122a der gemeentewet, over het jaar 
1925 vast te stellen ; 

dat Gedeputeerde Staten, nadat burgemees-
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ter en wethouders bij schrijven van 29 Juni 
1931 in aansluiting en ter aanvulling van hun 
schrijven van 17 Maart 1927 aan Gedeputeerde 
Staten nog diverse stukken hadden toegezonden 
en nadat de raad van Hoensbroek bij besluit 
van 20 December 1932 burgemeester en wet
houders tot het doen van de aanvrage alsnog 
hadden gemachtigd, bij hun besluit van 14 Sep
tember 1934, l• afd., La. 7966, 3. X., dit verzoek 
hebben inge1Villigd en het bedrag der gevraagde 
tegemoetkoming hebben bepaald op f 5000. ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen, dat ingevolge het bepaalde bij artikel 
l22ci (oud) der gemeentewet eene tegemoet
koming, als daarin bedoeld, kan worden toe
gekend voor het geval, dat voor de gemeente, 
in welke de in dat wetsartikel nader aange
duide arbeiders hoofdverblijf hebben, door de 
aanwezigheid dier arbeiders aanwijsbare kosten 
worden veroorzaakt, welke niet door van hen 
te heffen belastingen knnnen worden gedekt; 
dat naar het oordeel van burgemeester en wet
houders van Hoensbroek als aanwijsbare kosten 
in den vorenbedoelden zin moeten worden aan
gemerkt de ten laste der gemeente komende 
meerdere kosten ter zake van het lager onder
wijs, armwezen, algemeen beheer, openbare 
veiligheid, volksgezondheid en openbarewerken; 
dat onder de in meergemeld artikel 122a be
doelde aanwijsbare kosten moeten worden ver
staan kosten, welke voor de betrokken ge
meente niet of minder te haren laRte zouden 
komen, indien de in dat wetsartikel aangeduide 
arbeiders niet in de gemeente woonachtig zouden 
zijn; dat de ten laste der gemeente komende 
meerdere kosten ter zake van het gewoon lager 
onderwijs naar de meening van hun college 
kunnen worden beschouwd als aanwijsbare 
kosten in den voormelden zin en dat het bedrag, 
hetwelk gemiddeld per kind ten laste der ge
meente blijft - zijnde volgens de cijfers der 
vastgestelde rekening der inkomsten en uit
gaven over 1925 rond f 23.50.- gevoeglijk als 
maatstaf kan worden genomen ; dat naar dezen 
maatstaf en in verband met het aantal school
gaande kinderen van in de gemeente Heerlen 
werkzaam zijnde en in de gemeente Hoensbroek 
hoofdverblijf houdende arbeiders, als in artikel 
122a (oud) bedoeld, volgens opgave van burge
meester en wethouders van Hoensbroek o--;er 
1925 hedragende 624 de aanwijsbare kosten 
ter zake van het gewoon lager onderwijs geacht 
moeten worden over dat jaar rond f 14.700.
te hebben bedragen ; dat bovendien de ten 
laste de, gemeente komende meerdere kosten 
ter zake van armwezen en voL,sgezondbeid -
dit laatste voor wat betreft de bijdragen van 
den keuringsdienst van waren en aan de ge
zondheidscommissie - tot de door burgemeester 
en wethouders van Hoensbroek opgegeven be
dragen, onderscheidenli_ik van f 3189,58 en 
f 461 .07, naar het oordeel van hun college als 
aanwijsbare kosten in den meerbedoelden zin 
kunnen worden aangemerkt; dat voorts, al 
kunnen de over 1925 in de gemeente Hoens
broek geheven plaatseli_ike belastingen en 
schoolgelden op zich zelf niet zeer hoog worden 
genoemd en al hadden dezewel eenigszinshooger 
gesteld kunnen worden, dezelve met het oog 
op de mindere financieele draa!!"krachtigheid 
der betrekken arbeiders toch bezwaarliik zoo 
hoog hadden kunnen opgevoerd worden, dat 

de vorenbedoelde aanwijsbare kosten in casu 
geheel door van hen te heffen belastingen had
den kunnen worden gedekt; dat intusschen, 
hoewel door hun college als regel is aangenomen, 
dat de bedoelde aanwijsbare kosten door de 
beide betrokken gemeenten gelijkelijk moeten 
worden gedragen en de tegemoetkoming daarin 
derhalve op de helft van de als zoodanig aan
genomen bedragen zou behooren te worden 
gesteld, deze tegemoetkoming in casu met het 
oog op de evengemelde omstandigheid, te 
weten den minder hoogen belastingdruk, op een 
lager bedrag dient te worden bepaald, hetwelk 
naar het oordeel van hun college gevoeglijk 
op f 5000.- zou kunnen worden gesteld ; dat 
de rechtstreeksche baten, welke door de ge
meente Heerlen ter zake van de aldaar werk
zaam zijnde en in de gemeente Hoensbroek 
wonende arbeiders, in artikel 122a (oud) be
doeld, over 1925 zijn of konden zijn genoten, 
buiten een gedeelte der opbrengst van de divi
dend- en tantièmebelasting, wegens opbrengst 
der zakelijke belasting op het bedrijf f 16.980.
hebben bedragen; dat, wat betreft de meerdere 
kosten ter zake van algemeen beheer, openbare 
veiligheid en openbare werken, deswege door 
burgemeester en wethouders van Hoensbroek 
de gemiddelde kosten per inwoner als aanwijs
bare kosten worden opgegeven, doch dat naar 
de meening van hun college niet is aangetoond, 
dat de kosten te dier zake voor de gem.eente 
even zooveel minder zouden hebben bedragen, 
indien de meerbedoelde arbeiders niet in de 
gemeente Hoensbroek woonachtig zouden zijn 
geweest, zoodat dit bedrag zonder meer niet 
als maatstaf voor de bepaling der aanwijsbare 
kosten kan worden aanvaard en voor toekenning 
eener tegemoetkoming daarin mitsdien geen 
voldoende gronden aanwezig zijn ; dat evenmin 
ten aanzien van de opgegeven meerdere kosten 
ter zake van het nijverheidsonderwijs en van 
"vaccinatiën en subsidiën' ', tezamen ten bedrage 
van rond f 900.-, is duidelijk gemaakt dat 
de kosten te dier zake even zooveel minder 
zouden hebben bedragen, indien die arbeiders 
niet in Hoensbroek woonachtig geweest waren 
en dat die kosten in deze dan ook buiten be
schouwing dienen te worden gelaten ; 

dat de raad van de gemeente H eerlen van 
dit besluit bij Ons in beroep is gekomen, A. 
wat de formeele zijde der beslissing betreft: 
dat Gedeputeerde Staten hunne beslissing heb
ben genomen op een door het gemeentebestuur, 
i. c. door burgemeester en wethouders der ge
meente Hoensbroek ingediende aanvrage tot 
het vaststellen van eene door de gemeente 
H eerlen aan de gemeente Hoensbroek toe te 
kennen tegemoetkoming, als bedoeld in art. 122a 
(oud) der ~emeentewet voor het jaar 1925; 
dat naar zÎ_Jn oordeel slechts de raad der ge
meente Hoensbroek bevoegd was de bedoelde 
aanvrage in te dienen, daar als orgaan, door 
middel waarvan een belanghebbende gemeente 
in deze heeft te handelen, uitsluitend moet 
worden aangemerkt de raad, aan wien met 
betrekking tot de regeling en het bestuur van 
de huishouding der gemeente alle bevoegd
heid behoort, die niet bij de gemeentewet of 
eenige a.ndere wet aan <len burgemeester of 
aan burgemeester en wethouders i8 opgedragen ; 
dat burgemeester en wethouders der gemeente 
Hoensbroek in casu niet hebben gehandeld 
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ter uitvoering van een besluit van den raad 
dier gemeente ; dat nu weliswaar de raad der 
gemeente Hoensbroek bij besluit van 20 De
cember 1932 - derhalve 5 jaar en 9 maanden 
nà den datum, waarop burgemeester en wet
houders dier gemeente hunne voormelde aan
vrage bij Gedeputeerde Staten hadden inge
diend - burgemeester en wethouders zijner 
gemeente heeft gemachtigd tot het doen der 
betrekkelijke aanvrage voor 1925, doch dat 
het bedoelde raadsbesluit naar zijne meening 
aan die aanvrage geen rechtskracht kan ver
leenen, en wel : 1°. omdat het met het rechts
karakter eener machtiging t en eenenmale in 
strijd zou zijn daaraan een zóó geruimen tijd 
terugwerkende beteekenis toe te kennen, als 
burgemeester en wethouders van Hoensbroek en 
met de raad dier gemeente daaraan toegekend 
wenschen te zien en 2°. omdat, gelijk in het 
vorenstaande reeds is betoogd, slechts de raad 
eener gemeente - in overeenstemming met het 
Koninklijk Besluit van 22 ,Juli 1930, n°. 158 -
bevoegd was tot het indienen van eene aan
vrage ex art. 122a (oud) der gemeentewet, 
terwijl burgemeester en wethouders, zoodra een 
dergelijk besh.:it was gevallen, ingevolge art. 179a 
(oud) der gemeentewet verplicht waren aan 
dat besluit zonder meer uitvoering te geven, 
en aldus eene uitdrukkelijke machtiging aan 
het college van burgemeester en wethouders 
om iets te doen, waartoe genoemd artikel 179a 
dat college in voormeld geval-reeds verplichtte, 
zeker misplaatst is te achten ; dat Gedeputeerde 
Staten, om redenen als bovenvermeld, burge
meester en wethouders der gemeente Hoens
broek in hunne aanvrage niet-ontvankelijk 
hadden dienen t-0 verklaren; B. wat den mate
rieelen inhoud der beslissing aangaat : dat 
volgens artikel 122a (oud) der gemeentewet 
in het aldaar bedoelde geval de eene gemeente 
van de andere gemeente eene tegemoetkoming 
kan vragen, wanneer de "aanwezigheid dier 
(d.w.z. der in dat artikel bedoelde) arbeiders 
aanwijsbare kosten veroorzaakt, welke niet 
door van hen te heffen belastingen kunnen 
worden gedekt"; dat hij, appellant, ten stel
ligste ontkent, dat dit geva.J zich in de gemeente 
Hoensbroek heeft voorgedaan in het jaar 1925, 
waarover deze gemeente eene tegemoetkoming 
van de gemeente Heerlen heeft gevraagd; 
dat hij, ter staving -van deze zienswijze, kan ver
wijzen naar het vermelde in de negende alinea 
van de bestreden beslissing van Gedeputeerde 
Staten, waar dit college onomwonden toe
geeft, dat de over 1925 in de gemeente Hoens
broek geheven plaatselijke belastingen en 
schoolgelden op zich zelf niet zeer hoog kunnen 
worden genoemd en deze wel eenigszins hooger 
hadden knnnen worden gesteld, waaruit reeds 
aanstonds de gevolgtrekking is te maken, 
dat e1, ook naar het oordeel van Gedeputeerde 
Staten, die nu eenmaal - doch ten onrechte, 
gelijk in het onderstaande zal worden aangetoond 
- de .,aanwjjsbaarheid'' der kosten aanne
men, over ]925 in het onderhavige geval jufat 
sprake is van kosten, die wel, zij h"t geheel of 
gedeeltelijk gedekt hadden kunnen worden door 
belastin11en, welke van de betrokken arbeiders 
hadden kunnen worden geheven; dat zulks 
bovendien gereedelijk blijkt uit het onloochen
bare feit, dat de raad der gemeente Hoensbroek 
destijds den druk van de plaatselijke inkomsten 

belasting voor het belastingjaar 1925/1926; 
dat voor 2/ 3 deel viel in het jaar, waarover de 
tegemoetkoming is aangevraagd, in vergelijc 
king met het daaraan voorafgegane belasting
jaai· met ongeveer 27.8 ten honderd verminderde 
door het vermenigvuldigingsgetal van dit be> 
belasting terug te brengen van l.8 op 1.3 ;• 
dat Gedeputeerde Staten derhalve, in overeen-• 
stemming met de Koninklijke besluiten van 121 
November 1924, n°. 22 en van 2 Juni 1926, 
n°. 6, alleen reeds op grond van het vermelde 
in de twee vorige zinsneden van dit beroep-. 
schrift de door het gemeentebestuur van Hoens
broek ingediende aanvrage voor 1925 hadden 
dienen af te wijzen ; dat zulks te meer klemt, 
daar de gemeente Hoensbroek bevoegd was, 
zakelijke bedrijfsbelasting te heffen ten aan-, 
zien van alle mijnwerkers, die - alhoewel 
binnen het grondgebied dier gemeente woon
achtig, doch op de binnen de gemeente Heerlen 
gelegen mijn Emma werkzaam - onder het 
het grondgebied van de gemeente Hoensbroek 
in 1925 hunne werkzaamheden verrichtten ; 
dat een dergelijke belastingheffing voor de 
gemeente Hoensbroek aanzienlijke inkomsten 
zou hebben opgeleverd en naar 's raads oordeel 
zeker een bedrag zou hebben uitgemaakt, dat 
de thans volgens de beslissing van Gedepu• 
tee1·de Staten door de gemeente Heerlen aan 
de gemeente Hoensbroek te betalen tegemoet
koming zou hebben overschreden; dat overigens. 
de door Gedeputeerde Staten genomen be
slissing naar de meening van hem, appellant; 
ook in strijd is met de duidelijke bewoordingen 
van artikel l22a (oud) der gemeentewet, waar, 
dit artikel als eisch stelt, dat door eene .ge~, 
meente slechts tegemoetkoming in aanwijsbare 
kosten kan worden gevraagd, indien arbeiders, 
in die gemeente woonachtig, in de gemeente, 
waarvan de tegemoetkoming verzocht wordt ; 
in eene onderneming of inrichting werkzaam 
zijn; dat deze laatste eisch in geenen deele is 
vervuld ten aanzien van alle arbeiders, die het; 
gemeentebestuur van Hoensbroek voor het 
opstellen van zijne aanvrage in aanmerking 
heeft genomen ; dat het immers een vaststaand 
feit is, dat een groot gedeelte van de arbeiders, 
die op de binnen de gemeente Heerlen gelegen 
mijn Emma werken en door hare mijnschachten 
afdalen, hun werk niet onder het grondgebied 
van de gemeente Heerlen, doch onder het 
grondgebied van andere gemeenten, waaronder , 
ook de gemeente Hoensbroek veirichten; dat 
ditzelfde geval, zij het wellicht in eenigszins 
bescheirlener omvang, zich voordoet ten aan
zien van de op de binnen de gemeente Heerlen 
gelegen mijnzetels der Oranje-Nassau-Mijnen 
werkzaam zijnde arbeiders ; dat als zeer waar
schijnlijk, ja zelfs als vaststaand, mag worden 
aangenomen, dat onder die arbeiders ook per
sonen zijn, van wie het gemeentebestuur van 
Hoensbroek zonder meer aanneemt, dat zij 
in zijne gemeente woonachtig zijn, doch werk
zaam zijn in de gemeente Heerlen in eene 
onderneming of inrichting, als bedoeld bij ar
tikel 122a (oud) der gemeentewet; dat de 
Hooge Raad der Nederlanden in dergelijke 
gevallen reeds herhaaldelijk, ten aanzien van 
de toepassing van artikel 242• ( oud) der ge
meentewet - welk artikel in nauw verband 
staat met artikel 122a (oud) dier wet - heeft 
uitgemaakt, dat arbeiders, als bovenbedoeld, 
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niet geacht kunnen worden werkzaam te zijn 
in die gemeente, waar de mijnzetel is gelegen, 
waar zij in dienstverband zijn, doch in die 
gemeente, onder wier grondgebied zij hun werk 
verrichten (arresten van 11 Juni 1931 W. 12326 
en van 18 Mei 1932 W. 12452) ; da t reeds eer
der - bij arrest van 13 Maait 1929 W. 11978 -
door den Hoogen Raad is beslist, dat in geval
len, als voormeld , de gemeente, onder wier 
grondgebied de bedoelde arbeiders werkz:1am 
ziJn, het recht bezit tot heffing van zakelijke 
bedrijfsbelasting met uitsluiting van andere 
gemeenten ; dat het gemeentebestuur van 
Hoensbroek in gebreke is gebleven aan te 
toonen, dat het bij de samenstelling van zijne 
aanvrage slechts rekening heeft gehouden met 
d ie arbeiders, welke overeenkomstig de recht
spraak van den Hoogen Raad inderdaad ge
acht kunnen worden in de gemeente Heerlen 
werkzaam te zijn en evenmin is gebleken, d:1t 
Gedeputeerde Staten, alvorens hunne beslissing 
te nemen, zich daaromt rent zekerheid hebben 
verschaft : dat zoodoende met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid voor het staven 
van de door het gemeentebestuur van Hoens
broek ingediende aanvrage in aanmerking zijn ge
bracht arbeiders, die, alhoewel in dienstverband 
aangesteld op een van de binnen de gemeente 
Heei;len gelegen mijnzetels en hinnen de ge
meente Hoensbroek woonachtig. toch - naar 
de gevestigde jurisprudentie van den Hoogen 
Raad - niet in de gemeente Heerlen in eene 
ondernemini? of inrichting, als bedoeld in arti
kPl 122a ( oud) der gemeentewet werkzaam ZlJn; 
dat het gemeentebestuur van Hoensbroek 
derhalve met zijne rnrmeende aanspraken, 
uit het hoofdverblijf van de meerbedoelde 
arbeiders in zijne gemeente voortvloeiende, 
voor een "root deel aan het verkeerde adres is 
(namelijk"'voor zooveel rlie arbeiders onder het 
grondgebied van andere gemeenten dan Re~rlen 
e.n Hoensbroek werken) en daarnaast arbeiders 
in aanmerking heeft gebracht, die in ieder ge
val nooit in een dergelijke aanvrage kunnen 
worden betrokken (namelijk de arbeiders, die 
onder het grondgebied van de gemeente Hoens
broek werken} : dat de aanvrage van het gemeen
tebestuur van Hoenshroek daarom alleen reeds 
niet voor inwilliging vatbaar is en door Gede
puteerde Staten had moeten zijn afgewezen, 
zelfs al zou - wat hij, appellant, ontkent -
ove1·igens aan alle hij de wet gestelde eischen 
zijn voldaan; dat tot staving van deze be
wering, naast hetgeen hierboven is aangehaald, 
nog het volgende wordt opgemerkt: dat Gede
puteerde Staten in hunne bestreden beslissing 
overwegen, daL de ten laste van de gemeente 
Hoensbroek komende meerdere kosten ter
zake van het gewoon lager onderwijs "naar de 
meening van dit college" kunnen worden be
schouwd als aanwijsbare kosten in den zin van 
artikel 122a (oud} der gemeentewet en dat ook 
de ten laste dier gemeente komende meerdere 
kosten ter zake van armwezen en volksge
zondheid - dit laatste wat betreft de bijdragen 
aan den keuringsdienst van waren en aan de 
gezondheidscommissie - ,,naar het oordeel van 
dit college" als aanwijsbare kosten in voormel
den zin kunnen worden aangemerkt ; dat Gede
puteerde Staten voor hun voornoemde "mee
ning ·' respectievelijk hun voormeld "oordeel " 
geen enkel argument naar voren brengen en 

zich zelfs niet de moeite hebben getroost de 
argumenten, welke van de zijde van de gemeente 
H eerlen in de tusschen Gedeputeerde Staten 
en het bestuur van de juistgenoemde gemeente 
gevoerde briefwisseling tot motiveering van 
het tegendeel zijn aangebracht, op eenigerlei 
wijze te weerleggen; dat de " meening", ~es
pectievelijk het "oordeel " van Gedeputeerde 
Staten in deze neerkomen op eene petitio 
princ1p11, die van iedere waarde ontbloot is 
te achten ; dat Gedeputeerde Staten in elk 
geval uit het oog hebben verloren , dat door de 
Kroon bij Hare Besluiten van 13 Maart 1924, 
n°. 23, 29 Mei 1928, n°. 21, en 22 Juli 1930, 
n°. 158, is beslist, dat onder "aanwijsbare'' 
kosten in den zin van ar t ikel 122a (oud) der ge
meentewet slechts kunnen worden verstaan "die 
kosten, ten aanzien waarvan post voor post wordt 
aangetoond, dat de uitgaven voor de desbetref
fende gemeente lager zouden zijn geweest, in
dien de betreffende arbeiders, wdke in die ge
meente hoofdverblijf hadden, er niet aanwezig 
waren geweest"; dat burgemeester en wet
houders van Hoensbroek immers ten aanzien van 
geen enkele school en van geen enkel school 
lokaal - welker kosten zij als maatstaf voor 
hunne berekening doen gelden - hebben aan 
getoond, dat de instandhouding daarvan niet 
of niet in de mate, waarin zulks over 192ó het 
geval is geweest, noodig geweest ware bij af. 
wezigheid van de betreffende arbeiders; dat 
- als voorbeeld- met name ten aanzien van de 
openbare school in Hoensbroek, de Wilhelmina
school, vaststaat, dat deze school , welke de 
eenige openbare school binnen die gemeente is, 
in ver band met het daaromtrent in de Lager
Onderwijswet 1920 bepaalde, ook in stand had 
moeten zijn gehouden, indien de kinderen der 
meerbedoelde arbeiders , die deze school be
zochten, niet in de gemeente Hoensbroek aan
wezig waren geweest; dat Gedeputeerde Staten 
voorts blijkbaar geen aandach t hebben ge
schonken aan de Koninklijke Besluiten van 24 
October 1925, n°. 19 en 6 Juli 1927, n°. 23, 
waarbij werd be8list, dat - wil men de kosten, 
aan armlastigen c. q. werkloozen besteed, voor 
de toepassing van artikel 122a ( oud) der ge
meentewet in aanmerking doen komen - t en 
aanzien van die kosten moet blijken en aan
nemelijk moet worden gemaakt, dat zij aan 
de betreffende arbeiders en hunne gezinsleden 
zijn ten koste gelegd tijdens de werkzaamheden 
dier arbeiders in de gemeente, van welke de 
tegemoetkomin~ wordt gevraagd en voorts, dat 
deze kosten ziJn gemaakt rechtstreeks voor 
ieder aangewezen a rbeider of zijne gezinsleden; 
dat burgemeester en wethouders van Hoens
broek ten deze immers in gebreke zijn gebleven 
aan te toonen, dat de hier bedoelde kosten in
derdaad zijn gemaakt tijdens de door dat college 
beweerde werkzaamheden der meerbedoelde ar
beiders binnen de gemeente Heerlen; dat het 
tegendeel veeleer aannemelijk is te achten, om
dat het meer voor de hand ligt, dat die uit
gaven gedaan zijn op tijdstippen, waarop die 
z.g. werkzaamheden, in verband met blijvende 
of tijdelijke werkloosheid der bedoelde arbei
ders, waren gestaakt; dat de aangegeven uit
gaven ten slotte niet rechtstreeks aan de be
trokken arbeiders kunnen zijn ten koste ge
legd, doch ten hoogste onrechtstreeks, n .l. 
bij wijze van subsidietoekenning aan het Bur-
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gerlijk Armbestuur, wêlk lichaam ook andere 
inkomstêl'i heeft ·gehad dan ' het gemeentelijk 
subsidie; dat de bestreden beslissing van Ge
deputeerde Staten naar 'de zienswijze Van hem, 
appellant, ook in verband met hetgeen laa.t
stelijk hierboven is opgemerkt, niet houdbaar 
is, weshalve hij heeft verzocht, primair, de door 
burgemeester en wethouders ingediende aan
vrage voor het jaar 1925, met vernietiging van 
de beslissing van Gedeputeerde Staten, alsnog 
niet-ontvankelijk te verklàren ; secundair, met 
gegrondverklaring van het door den raad der 
gemeente Heerlen ingestelde beroep en met 
vernietiging van de beslissing van Gedeputeerde 
Staten te beslissen, dat geen termen aanwezig 
zijn om te bepalen, dat door de gemeente Heer
len aan de gemeente Hoensbroek over het jaar 
192/i eene tegemoetkoming ex art. 122a (oud) 
der gemeentewet moet worden toegekend ; 

0. dat, blijkens de nadere memorie, door het 
gemeentebestuur van Hoensbroek bij de Af. 
deeling van den Raad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, ingezonden, dit gemeen
tebestuur van oordeel is, dat het onderwerpe
lijke beroep niet is ingeBteld binnen der, daar
voor bij artikel 147 der gemeentewet gestelden 
"termijn, zoodat de raad van Heerlen in dit 
beroep niet-ontvankelijk zoude zijn ; 

0. dienaangaande, dat volgens artikel 147, 
2e lid, laatsten zin, van eene ingevolge dit 
artikel door Gedeputeerdp Staten genomen be
slissing binnen dertig dagen beroep bij Ons 
openstaat; 

dat, daar dit artikel den voormelden beroeps
termjjn niet doet ingaan na de dagteekening 
vau de beslissing, het beroep als tijdig inge
steld moet worden beschouwd, nu blijkens de 
stukken het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten eerst op 22 September 1934 ter kennis 
van het gemeentebestuur van Heerlen is ge
bracht, en het beroepschrift binnen 30 dagen 
-daarna, immers op 19 October 1934, bij Ons is 
ingekomen; 

dat de appellant mitsdien in zijn beroep ont
vankelijk is ; 

0. dat de appellant zijne~zijds heeft betoogd, 
.dat ·het gemeentebestuur van Hoensbroek in 
·zijn aanvrage krachtens artikel 122a (oud) der 
_gemeentewet niet door Gedeputeerde Staten 
had mogen worden ontvangen; 

tl.at ingevolge de . voormelde wetsbepaling 
,(thans 147) der gemeentewet in het daarom
schreven geval de eene gemeente va1' de a~dero 
-eene tegemoetkoming kan vragen, waarb1J, zoo 
de gemeenten in ééne provincie zijn geleaen, 
·Gedeputeerde Staten beslissen of er aanlei~g 
bestaat om tegemoetkoming toe te kennen, en 
zoo .ja tot welk bedrag; 

dat als o,rgaan, door middel waarvan eene 
belanghebbende gemeente in deze heeft te 
handelen, moet worden aangemerkt de raa::l, 
.aan ,~ien met betrekking tot de regeling en 
het bestuur van de huishouding der gemeente 
a.lle .bevoegdheid be.hoort, die niet bij . de ge
meentewet of eenige andere wet aan den bur
gemeester of aan burgemeester en wethouders 
is opgedragen ; 

_ dat burgemeester en wethouders van Hoens
broek in een schrijven aan Gedeputeer<le .Staten 
van Il Juli 1933, ter bestrijding van het_ be
too_g van .ambtgenooten van Heerlen, welis
-waar gewezen hebben op de bepaling van het 

L. 1935. 

-toen reeds.. geldende artikel 129, 1 e lid; 2den zin 
(nieuw) der gemeentewet, volg~ns welke voor 
de toepassing . van dit artikel en de artikelen 
130 tot en met 147 . onder besturen van ··ge
meenten verstaan worden.' de raden en de col
·leges van burgemeester en wethouders van 
-die gemeente, doch dat, daargelaten of de 
vermelding van artikel 147 in artikel 129, be
treffende het treffen van eene gemeenschappe
lijke regeling door de best.uren van twee of 
meer gemeenten wel op haar plaats is, het be
roep op dit artikel niet, opgaat, vermits ·1°. in 
artikel 147 in het geheel niet van gemeente
besturen gesproken wordt en, afgezien nog 
hiervan, 2°.- eene aanvrage behoort te worden 
beoordeeld naar de wet, die gold ten tijde dat 
zij werd ingediend, wat in het onderhavige 
geval is geschied op 17 Maart 1927, toen de 
W'et van 31 Januari 1931 (Staatsblad 41) tot 
wijziging van de gemeentewet nog niet in wer
king was getreden, waaraan niet afdoet, dat 
·burgemeester en wethouders van Hoensbroek 
op 29 Juni 1931, dus nà het inwerkingtreden 
van de laatstgemelde wet, in aansluiting van 
hun schtijven van l7 Maart 1927 nog diverse 
nieuwe stulclrnn aan Gedeputeerde Staten heb
ben doen toekomen ; 

dat niettemin Gedeputeerde Staten terecht 
het gemeentebestuur van Hoensbroek in zijn 
onderwerpelijke aanvrage hebben ontvangen, 
nu de raad, vóórdat Gedeputeerde Staten hun 
beslissing in deze hadden genomen, in zijne 
vergadering van 20 December 1932 burge
meester en wethouders alsnog tot het doen van 
de aanvrage heeft gemachtigd, terwijl de in
diening van een aanvrage, als hierbedoeld, door 
de wet niet aan een termijn gebonden is ; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak : dat het 
meergemelde artikel 122a van de gemeente
wet,, zooals deze ten tijde van de aanvrage 
luidde, krachtens zijne bewoordingen toepassing 
kan vinden, indien in eene gemeente hoofd
verblijf hebben arbeiders, die minder verdienen 
dan een bedrag, vast te stellen hij algemeenen 
maatregel van bestuur, en die in eene andere 
gemeente werkzaam zijn in eene onderneming 
of inrichting, waar ten minste gemiddeld tien 
zoodanige arboiders·werkzaam z\jn, en wel voor 
het geval, <lat de aanwezigheid van die arbei
ders aanwijsbare kosten veroorzaakt, welke 
niet door van hen te heffen belastingen kunnen 
worden gedekt ; 

dat derhalve in de eerste plaats dient vast 
te staan de juistheid van het door het gemeen
tebestuur van Hoensbroek gestelde, dat over 
het jaar 1925 in de gemeente Heerlen in eene 
onderneming of inrichting, als in artikel 122a 
(oud) der gemeentewet bedoeld, werkza.am zijn 
geweest de door het gemeentebestuur van 
H oensbroek vermelde 1389 arbeiders, die in de 
laatstgemelde gemeente hoofdverblijf hadden; 

dat de bierbedoelde arbeiders, die blijkens 
de stukken minder verdienden dan f 2300.-, 
naar de mededeeling van het gemeentebe
stuur van Hoensbroek over het jaar 1925 werk
zaam zouden zijn geweest onderscheidenlijk 
op de staats~jn "Emma", op een der mijnen 
van de Maatschappij tot Exploitatie van Lim,
burgsche Steenkolenmijnen en op de bedrijven 
van de N. V. Maatschappij tot exploitati.e van 
bruinkolenvelden "Carisborg" van welke mijnen 

29 
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de zetels binnen de gemeente Heerlen zjjn ge
legen; 

dat echter, daargelaten of iemand, die onder 
het grondgebied eener gemeente arbeidt, wel 
geacht kan worden in die gemeente werkzaam 
te zijn, uit het gestelde geenszins volgt, dat de 
hlerbedoelde arbeiders in de gemeente Heerlen 
werkzaam zijn geweest, aangezien de staatsmijn 
"Emma" en de mijnen van de Maatschappij 
tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolen
~jnen zich niet slechts rutstrekken onder het 
gebied van Heerlen maar mede ondei dat van 
andere ~emeenten ; dat in het bijzonder de 
staatsmjJn "Emma'' zich grootendeels bevindt 
onder het grondgebied van de gemeente Hoens
broek; 

d at het gemeentebestuur van Hoensbroek 
niet heeft gesteld, noch van elders is gebleken, 
dat de meerbedoelde arbeiders speciaal onder 
het gebied der gemeente Heerlen effectieven 
arbeid zouden hebben verricht; 

dat onder deze omstandigheden Gedepu
teerde Staten ten onrechte het verzoek voor 
inwilliging vatbaar hebben geacht; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden beslrut van 
Gedeputeerde Staten van Limburg van 14 
September 1934, La. 7966, 3.X. 1° afd., het 
door het gemeentebestuur van Hoensbroek tot 
Gedeputeerde Staten gerichte verzoek tot 
toekenning van eene tegemoetkoming, als be
doeld bij artikel 122a (oud) der gemeentewet 
over het jaar 1925 ten laste van de gemeente 
Heerlen, af te wijzen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast en z. (A. B). 

16 December 1935. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Winkelsluitingswet art. 2.) 

A1·t. 2 Winkelsluitingswet bevat het al
geheele onvoorwaardelijke verbod, een win
kel voor het publiek geopend te houden 
op den Zondag. Bij een t.1.1. , betrekki ng 
hebbende op een winkel zonder nadere om
schrijving, kan derhalve worden volstaan 
met enkel aan te geven, dat dit verbod 
niet is nagekomen. De opsomming in de 
volgende artikelen van gevallen, waarin de 
bepalingen der wet niet van toepassing zijn 
of t. a. waarvan de verbodsbepaling geen 
toepassing vindt, heeft geen ander gevolg, 
dan dat hij, aan wien niet-nakoming van 
de verbodsbepaling is telastegelegd, daar
op een beroep kan doen. 

Gereq. heeft i. c. zulk een verweer niet 
gevoerd. De door haar a fgelegde verkl a
ring kan niet worden beschouwd als een 
beroep op een geval als vermeld in art. 4, 
d der wet. [Adv.-Gen. Berger: De Kan
tonr. had omtrent dit verweer bepaaldelijk 
een beslissing moeten geven.] 

H. R. doet ten principale recht. [De 
Adv.-Gen. concludeert tot verwijzing.] 

Qualificatie van H. R. en Kantonr. 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de 
Rechtbank te Breda, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van genoemde Rechtbank 
van 19 Sept. 1935, waarbij in hooger beroep is 

vernietigd een mondeling vonnis van het Kan
tongerecht te T ilburg van 12 Maa rt 1935 en 
gerequireerde E. M. D., huisvrouw van C. , . 
te Tilburg, winkelierster, is ontslagen van alle 
rechtsvervolging ter zake van het haar telaste
gelegde, als zijnde dit wèl bewezen maar niet 
strafbaar. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Aan de gerequireerde werd telastegelegd: 
,.dat zij op Zondag 3 Februari 1935 des ua
middags circa 12¼ uur te Tilburg als hoofd 
en bestuurder van een winkel (gevestigd in 
perceel plaatselijk gemerkt Groeseind N°. 70) 
zijnde een besloten ruimte, waar of van waar
uit voorwerpen of stoffen aan het publiek in 
het klein plegen te worden verkocht of afge
leverd, die winkel voor het publiek heeft ge
opend gehad" . 

Zoowel de Kantonrechter te Tilburg, als de 
Arr.-Rechtbank te Breda, rechtdoende in hoo
ger beroep, achtten het telastegelegde bewezen, 
de laatste met dien verstande, dat in den win
kel voorwerpen aan het publiek plegen te wor
den verkocht. Terwijl echter de K antonrechter 
gerequi reerde te dier zake wegens het "een 
winkel voor het publiek geopend hebben gedu
rende den Zondag" , welke qualificatie zoude 
behooren te I ui den: ,.het als hoofd en bestuur
der van een winkel dezen voor het publiek 
geopend hebben gedurende den Zondag" (H. 
R. 6 Juni 1933 W. 12633, N. J. 1933, 1444), 
met toepassing van de artt. 1, 2 en 10 der 
Winkelsluitingswet 1930 S. 460 en de artt. 23 
en 91 Sr., veroordeelde in eene geldboete van 
f 5, bij gebreke van betaling en verhaal te 
vervangen door hechtenis gedurende twee 
dagen, was de Rechtbank daarentegen van 
oordeel "dat het bewezenverklaarde feit niet 
is strafbaar volgens de Winkelsluitingswet, nu 
daaruit niet. blijkt, dat hier niet aanwezig is 
een der gevallen, omschreven in de artt. 3 en 
4 dier wet, terwijl immers alleen bij afwezig
heid daarvan de in art. 2 omschreven verbods
bepaling toepassing vindt". Aangezien het be
wezene ook niet bij eenige andere wettelijke 
bepaling strafbaar' is gesteld, ontsloeg de 
Rechtbank bij haar thans bestreden vonnis, na 
vernietiging van het beroepen vonnis, de ge
requireerde van alle rechtsvervolg ing te dier 
zake. 

De heer requfrant acht door deze bes! issing 
geschonden door niet toepass ing de artt. 1 , 2 
en 10 der Winkelsluitingswet 1930 S. 460, 
423 j0

• 425 Sv., omdat, naar zijn meening de 
niet-aanwezigheid van de gevall en geno~md 
in de artt. 3 en 4 der Winkelsluitingswet in 
de dagvaarding niet behoeft te worden gesteld, 
vermits deze uitzonderingen geen element van 
het strafbaar feit ui tmaken, maar zuiver als 
,,faits d'excuse" moeten worden beschouwd. 

Het bezwaar van den heer requirant komt 
mij gegrond voor. Art . 2 aanhef en onder a. 
der Winkelsluitingswet 1930 S. 460 bevat toch 
een algemeen verbod om een winkel voor het; 
publiek geopend te hebben gedurende den 
Zondag, terwijl vervolgens de artt. 3 en 4 van. 
genoemde wet een aantal gevallen noemen, 
waarin de eerstgemelde bepaling niet van toe
passing is. Tusschen art. 2 onder a eenerzijd 
en de artt. 3 en 4 anderzijds bestaat dus m. i. 
wo duidelijk mogelijk de verhouding van regel 
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tot uitwndering. Het uitwnderingskarakter 
van laatstgenoemde bepalingen brengt dan 
ook, naar het mij voorkomt, mede, dat het 
ontbreken van de daarin genoemde gevallen 
niet in de telastelegging behoeft te worden 
vermeld. De formul eering der onderwerpelijke 
dagvaarding sluit zich geheel aan bij de be
woordingen van de verbodsbepaling van art. 
2 aanhef en onder a, in verband met · art. 1 
der Winkelsluitingswet, en omschrijft den win
kel, waarom het gaat, door aanduiding zij,1er 
ligging met straat en huisnummer, wodanig, 
dat de gerequireerde niet in twijfel kon ver
keeren, waarvoor zij zich te verantwoorden 
had. De overweging der R echtbank, dat het 
aldus omschreven feit niet strafbaar is volgens 
de Winkelsluitingswet, omdat daaruit niet 
blijkt, dat niet aanwezig is een der geval I en, 
omschreven in de artt. 3 en 4, schijnt mij dan 
ook onjuist, al zal, bij gebleken aanwezigheid, 
dan wel bij twijfel omtrent aan- of afwezigheid 
van een dier gevallen, geene veroordeel ing 
kunnen volgen. 

Naar mijne meening zal het bestreden vonnis 
derhalve niet in stand kunnen blijven en zal 
de zaak dienen te worden teruggewezen naar 
de R echtbank, teneinde haar in de gelegenheid 
te steil en, alsnog te onderzoeken en te bes! is
sen, of een van de gevallen, in art. 3 en 4 der 
wet omschreven, zich hier al dan niet voor
doet. Nu hieromtrent geene zekerheid bestaat, 
zal Uw H. R. immers, mocht het middel ge
grond voorkomen, niet ten principale recht 
kunnen doen. Gerequireerde verklaarde voor 
het Kantongerecht, dat zij in haren bij dag
vaarding bedoelden winkel verkocht en ver
koopt kruidenierswaren, eieren, sigaren, siga
retten, zeep en verpakte waren, doch tevens, 
dat zij echter in hoofdzaak verkocht en ver
koopt chocolade en suikerwerk en daarom 
meent, dat zij haren winkel dus geopend mocht 
hebben. Omtrent dit verweer geeft de Kanton
rechter m. i. ten onrechte, immers in strijd met 
het bepaalde bij art. 358, lid 3, Sv. niet be
paaldelijk eene beslissing, terwijl gerequireerde 
voor de Rechtbank opgaf, dat zij toen (d. i. 
ten tijde bij dagvaarding genoemd) verkocht 
- en dus Zondags steeds verkoopt - in hoofd
zaak suikergoed en chocolade, waartoe zij toen 
haar winkel geopend hield, en wel - als naar 
gewoonte des Zondags - van 11 tot 16 uur, 
waartoe een hierop betrekking hebbende kaart 
in haar winkel was opgehangen. Uit deze 
opgave blijkt zeer zeker niet van aanwezigheid 
van het geval, bedoeld in art. 4 onder d der 
Winkelsluitingswet. Immers dit geval wude 
- naar luid van genoemde bepaling ingevolge 
hare wijziging bij art. 1 sub IV der Wet van 
27 Jul i 1934 S. 450 - slechts aanwezig zijn, 
wanneer in den winkel van gerequireerde uit
sluitend of in hoofdzaak suik<>rwerk en choco
lade ten verkoop in voorraa d ware, en wan
neer de bedoelde kaart door den Burgemeester 
ware gewaarmerkt, terwijl bovendien het ge
opend zijn van den winkel gedurende de aan
gegeven vijf uren slechts geoorloofd wude zijn, 
bijaldien ten dezen toepasselijk mocht blijken 
het bepaalde in art. 4 van evengenoemde 
wijzigingswet, hetgeen volgens art. 5 afhanke
lijk is van het al dan niet bestaan van eene 
daarbedoelde verklaring van den Gemeente
raad. 

Ik concludeer derhalve tot vernietiging van 
het bestreden vonnis en tot terugwijzing der 
zaak naar de Arr.-Rechtbank te Breda, ten
einde op het bestaande hooger beroep opnieuw 
te worden berecht en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie door requi

rant voorgesteld bij schriftuur en I ui den de: 
( zie conclusie) ; 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan ge
requireerde was telastegelegd, (zie conclusie); 

dat bij het bestreden vonnis dit telastege
legde wettig en overtuigend bewezen is ver
klaard met dien verstand_e, dat in den winkel 
voorwerpen aan het pub! 1ek plegen te worden 
verkocht ; dat omtrent de strafbaarheid van 
dit bewezen verklaarde de Rechtbank heeft 
overwogen, dat het niet strafbaar is volgens 
de winkelsluitingswet, nu daaru it niet blijkt 
dat hier niet aanwezig is een der gevallen 
omschreven in de artt. 3 en 4 dier wet; dat 
immers alleen bij afwezigheid daarvan de in 
art. 2 omschreven verbodsbepaling toepassing 
vindt; dat het bewe1,ene ook niet bij eenige 
andere wettelijke bepaling strafbaar is gesteld, 
wodat verdachte te dier zake van alle rechts
vervolging moet worden ontslagen; 

op welke gronden de Rechtbank hare boven
vermelde bes! issing heeft genomen; 

0 . omtrent het middel van cassatie: 
dat art. 2 van de Winkelsluitingswet, S. 

1930, n° . 460, zooals deze Wet is gewijzigd bij 
de wet van 27 Juli 1934, S. 450, het algeheele 
en onvoorwaardelijke verbod bevat, een winkel 
voor het publiek geopend te hebben gedurende 
den Zondag ; dat dus bij eene telastelegging, 
betrekking hebbende op een winkel ronder 
nadere omschrijving, kan worden volstaan met 
enkel aan te geven, dat dit verbod niet is na
gekomen; dat nu wel in volgende artikelen 
van de wet gevallen worden opgesomd, waarin 
de bepalingen der wet, en dus ook deze ver
bodsbepaling, niet van toepassing zijn of ten 
aanzien waarvan de genoemde verbodsbepaling 
geen toepassing vindt, maar dit geen ander 
gevolg kan hebben dan dat degene, aan wien 
niet-nakoming van de verbodsbepaling is te
lastegelegd, mag aanvoeren en trachten aan 
te toonen, dat op zijn geval de wet niet van 
toepassing is of ten aanzien van zijn geval de 
verbodsbepaling geen toepassing vindt; dat 
hiervan het gevolg zal zijn, dat de verdachte 
Yan alle rechtsvervolging wordt ontslagen of 
anders dat de rechter omtrent dit verweer be
paaldelijk eene besl issing zal hebben te geven; 

dat echter de gerequireerde zoodanig ver
weer niet heeft gevoerd; dat zij wel blijkens 
het proces-verbaal van de terechtzitting der 
Rechtbank heeft aangevoerd, dat zij, ter 
plaatse en ten tijde als in de bewezen verkla
ring bedoeld, haar winkel voor het publiek 
geopend heeft gehad, maar zij toen - als des 
Zondags steeds - - in hoofdzaak suikergoed en 
chocolade verkocht, waarvoor zij toen haar 
winkel geopend hield, en wel - als naar ge
woonte des Zondags - van 11 tot 16 uur, 
waartoe een hierop betrekking hebbende kaart 
in haar winkel was opgehangen; dat dit ech
ter niet is een beroep op een · geval, zooals dit 
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vermeld wordt in art. 4d van -de Winkelslui
tings,vet in verband met de a rtt. IV en V van 
bovengenoemde wijzigingswet; 

dat dus het middel is juist en het bestreden 
vonnis, voor zoover daarbij het bewezene niet
strafbaar is verklaard en verdachte te dier 
zake van alle rechtsver:volging is ontslagen, 
niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis voor zoo
verre; 

En, rechtdoende ten principale ingevolge art. 
105 der Wet R. 0.: 

0. dat het bewezen verklaarde strafbaar is 
als opleverende: ,,het als hoofd en bestuurder 
van een winkel dezen voor het publiek ge
opend hebben gedurende den Zondag", straf
baar gesteld bij de artt. 1, 2 en 10 der Win
kelsluitingswet S. 1930, n°. 460, 23, 91 Sr. ; 

0. dat geréquireerde deswege strafbaar is 
omdat van geenerlei om tandigheid is geble
ken, waarom 1,ij niet-strafbaar zoude zijn; 

Veroordeelt haar tot eene geldboete •van vijf 
gulden bij gebreke van betaling en verhaal te 
vervangen door hechtenis gedurende twee da
gen, zijnde deze straf geëvenredigd aan de 
beteekenis van het strafbaar feit. 

(N. J.) 

16/19 D ecember 1935. BESCHIKKING van 
de Ministers van Financiën en van Bin
nenlandsche Zaken, n°. 121, Gen. Thes. en 
n°. 29621, Binnenlandsch Bestuur. 

Een door burgemeester en wethouders 
eener gemeente krachtens het Financieele
verhoudin!f:!besluit •ingesteld beroep is niet 
ontvankeliJk, omdat die functie niet is te 
beschouwen als de uitvoering van 1·egels, 
door een hoogere publiekrechtel ijke cor
poratie gesteld, en evenmin kan worden 
afgeleid uit een bepaaldelijk aan burge
meester en wethouders bij de wet, als uit
zondering op de taak van den raad met 
betrekking tot de regeling en het bestuur 
van de huishouding der gemeente gegeven 
opdracht. 

Ook aan een algemeene opdracht, krach
tens artikel 212, derde lid, der Gemeente
wet door den raad aan burgemeeste'r en 
wethouders gegeven, kan deze bevoegdheid 
van burgemeester en wethouders niet wor
den ontleend, omdat bij dit wetsartikel de 
daar gegeven delegatiebevoegdheid be
perkt is tot de gevallen, dat het recht van 
beroep bij de wet is verleend, en het hiér' 
bedoeld beroep njet steunt op de wet maar 
op het bovengenoemd Financieele-verhou
dingsbesluit. 

De· Minister' van Financiën en de Ministe,, 
van Binnenl andsche Zaken ; 

Gezien het tijdjg ingekomen beroepschrift 
van burgemeester en wethouders van Helmond, 
dd. 7 Augustus 1935, n°. 5a/13, tegen het• be
sluit van den Minister van Financiën, dd. 11 
Juli 1935, Afd: Generale Thesaurie n°. 1, tot 
vaststelling voor die gemeente van het quo
tient, bedoeld in art. 21, tweede lid, van het 
Financieele-verhoudingsbesluit, voor· elk der 
boekingstijdvakken 1931/1932, 1932/1933 en 
1933/1934; 

Gezien de stukken; 

Gehoord de Rijkscommissie van Advies voor 
de Gemeentefinanciën; 

0. dat de Minister van Financiën bij · de 
vaststelling van bovenbedoelde quotienten de 
opbrengst van de hoofdsom der personeele be
lasting volgens het tarief der wet op de Per
soneele Belasting 1896, vermeerderd met 150 
opcenten, in de klasse of de klassen, waarin 
de gemeente voor de heffing dezer belasting 
gerangschikt is, heeft gesteld op: 
voor het boekingstijdv. 1931/1932 f 183,313.50 

1932/1933 f 173,642.52 
,, ,, ,, 1933/1934 f 220,000.- ; 
0. dat burgemeester en wethouders van Hel

mond in beroep aanvoeren, dat deze opbrengst 
gesteld moet worden op: 
voor het boekingstijdv. 1931/1932 f 173,385.80 

1932/1933 f 165,996.50 
,, ,, ,, 1933/1934 f 155,253.97; 
0 . dat nu het beroep is ingesteld door het 

college van burgemeester en wethouders, valt 
te onderzoeken of burgemeester en wethouders 
van Helmond tot het instellen van een beroep 
als hierbedoeld bevoegd waren; 

dat de bevoegdheid van burgemeester en 
wethouders in dezen behoort of tot -de be
voegdheden, aan het gemeentebestuui· toeko
mende, waar het autonoom optreedt de belan
gen der gemeente te behartigen of tot de be
voegdheden aan het gemeentebestuur toeko
mende, waar het optreedt krachtens opdracht 
van een die corporatie bindende hoogere re
geling; 

dat eenige plicht der gemeentebesturen om 
medewerking te verleenen aan de uitvoering 
van regels, door een hoogere publiekrechtelijke 
corporatie gesteld, hier niet gevestigd is; 

dat immers waar het gaat over de vraag of 
namens de gemeente Helmond een beroep
schrift zal worden ingediend, van eenige op
dracht aan de publieke corporatie, door het 
gemeentebestuur uit te voeren, de rede niet is; 

dat derhalve nog moet worden onderzocht of 
buiten den bovenomschr!')ven werkkring van 
de gemeente, burgemeester en wethouders de 
bevoegdheid zouden hebben een beroepschrift 
als bovenbedoeld in te dienen; 

dat ech ter de regeling en het bestuur der 
gemeente ten aanzien van den eigen vrijen 
werkkring van de gemeente krachtens grond
wet en wet is opgedragen aan den raad, tenzij 
burgemeester en• wethouders of de burgemees
ter uitdrukkelijk tot het vervullen van bepaal
de functiën zijn geroepen; 

dat tot deze laatste functiën het komen in 
beroep niet behoort; 

dat derhalve burgemeester en wethouders tot 
het insteller! van beroep als bovenbedoeld niet 
waren gerechtigd, behoorende .dit tot de func
tiën van den raad; 

dat weliswaar de raad der gemeente Hel
mond bij beslui t van 25 October 1934, goed
gekeurd door de Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Brabant bij besluit van 7 No
vember 1934, G. n° . 263, met toepassing van 
art. 212, detde üd, der gemeentewet een al
gemeene machtiging heeft verleend tot het 
verrichten van de in dat lid omschreven han
delingen; 

dat even:we) art. 212, derde lid; der gemeen
tewet; de aldaar gegeven-delegatiebevoegdheid 
beperkt tot de gevallen, dat het recht van 
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beroep bij de wet is verleend ; 
dat nu het recht van beroep tegen de vast

stelling van het quotient, bedoeld in artikel 
21, tweede lid, van het Financieele.verhou• 
dingsbeslu it niet bij de wet, maar bij genoemd 
besluit aan de gemeente is toegekend, bmge• 
meester en wethouders van H elmond evenmin 
uit hoofde van de hen verleende bevoegdheid 
tot het verrichten van de in artikel 212, derde 
li d, der gemeentewet vermelde handelingen, 
gerecht igd waren het onderh av ige beroep in 
te stell en ; 

Gelet op de wet van 15 J uli 1929, S. 388, 
en het Financieele•verhoudingsbeslu it; 

Beslu iten: 
I. Burgemeester en wethouders van H el

mond in beroep n iet-ontvankel ijk te verklaren. 
(B.) 

16 D ecernber 1935 . K ONINK LIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Wel is aan den armlast ige op diens ver
zoek een bedrag voor re iskosten verstrekt 
door den dienst van maatsch . hulpbetoon, 
maar nu zulks is geschied nadat hij had 
verkl aard wegens huiselijke moeilijkheden 
het in zijn woonplaats niet langer te kun
nen u ithouden, zoodat hij een u itnoodig ing 
van zijn familie elders, om daarheen te 
verhuizen, had aangenomen, kan de u it
keering van deze tegemoetkom ing niet on
redelijk worden geacht. I n de woorden van 
den controleur van genoemden dienst, dat 
h ij het voor belanghebbende beter en de 
beste oplossing vond, dat deze naar zijn 
famil ie elders ging, kan geen pressie van 
de zijde van den dienst worden gezien. 

Wij WI LHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van J osef Th. M. 
Truij en; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
GeschilJen van Bestuur, gehoord , advies van 
27 November 1935, n°. 497 ; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 December 1935, 
n°. 12482, Afd. Armwezen ; 

0. dat J. Th. M. Truijen, verblijf houdende 
te 's-Gravenhage, in April 1935 in verband met 
huiselijke moeilijkheden naar Venlo verhuisde, 
waar hij familie had wonen , nadat hem ter 
tegemoetkoming in de reis- en transportkosten 
door den gemeen telijken dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te 's-Gravenhage een 
bedrag van f 35.- was uitgekeerd; 

dat burgemeester en wethouders van de ge
meente Venlo, alwaar J . Th. M. Truij cr. na 
aankomst vanwege de gemeentelijke armenzorg 
met f 4.25 per week moest worden ondersteund, 
door tusschenkomst van Ged. Staten van 
Limburg hebben verzocht met toepassing van 
art. 40 der Armenwet deze kosten voorloopig 
voor den tijd van een jaar t en laste van 's-Gra
venhage t e brengen, aangezien huns inziens 
door den gemeentelijken dienst . voor Maat
schappelijk Hulpbetoon aldaar door de voor
melde betaling van f 35.- invloed in den zin 
van het voormelde wetsartikel', op de komst 
van de11 genoemden armlastige t e Venlo was 
uitgeoefend, zich daarbij in liet bijzondër be
roepende op de mededeeling van den armlastige, 

volgens welke de controleur ·van M-aatschappe
lijk Hulpbetoon t e ' s-Gravenhage tot hem 
woordelijk zou hebben gezegd: ,,Ik vind het 
beter voor U, dat U naar Venlo gaat, naar Uw 
familie ; da t is de best e oplossing" ; . . 

. dat de directeur van Maatschappelijk Hulp
betoon te ' s-Gravenhage ontkent, dat van de 
zijde van zijn dienst pressie op het vertrek van 
Truijen naar Venlo zou zijn uitgeoefend, daarbij 
aanvoerende, dat het voormelde bedra~ van 
f 35.- aan Truij en is verstrekt, nada t hij had 
verklaard het te 's-Gravenhage niet langer t e 
kunnen uithouden , zoodat hij eene uitnoodiging 
van zijne familie te Venlo om daarheen te ver
huizen , had aangenomen ; dat Truijen er op 
gewezen is, dat het t,vijfelachtig zou zijn, of de 
gemeente Venlo bereid zou zijn hem ondersteu
ning te verleenen doch dat hij verklaarde bij 
zijn voornemen te blijven en geen steun noodig 
te hebben, daar zijne, familie liem ook financieel 
ter zijde zou staan ; 

0 . dat blijkens de overgelegde stukken aan 
J. Th. M. Truijen op d iens verzoek een bedrag 
ter tegemoetkoming in zijne reis- en transport
kosten naar Venlo door den gemeentelijken 
dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon te 
' s-Gravenhage is verstrekt, nada t hij had ver 
klaard het te 's .Gravenhage niet langer te kun
nen ui thouden, zoodat hij eene uitnoodiging 
van zijne familie te Venlo, om daarheen te 
verhuizen , had aangenomen ; 

da t onder deze omstandigheden de uitkeering 
van de voormelde tegemoetkoming niet on 
redelijk kon worden geacht, terwijl van pressie 
van de zijde van Maatschappelijk Hulpbetoon 
te 's-Gravenhage om den armlastige deze ge
meen te t e doen verlaten , niet is gebleken ; 

dat in de woorden van den controleur dezer 
insteJJing, dat hij het voor den belanghebbende 
beter en de beste oplossing vond, dat deze naar 
Venlo naar zijne familie ging, indien zij inder
daad zijn gebezigd , wat van de zijde van den 
gemeen telijken dienst voor MaatschappeliJ.·k 
Hulpbetoon t e 's-Gravenhage wordt ontkend, 
niet zoodanige pressie kan worden gezien ; 

dat deze woorden van den cont roleur, indien 
gebezigd, geen andere strekking. behoefden te 
hebben, dan om kenbaa r t e maken, dat hij de 
posit ie van den verzoeker begreep en in verband 
daarmede diens voornemen om naar Venlo te 
verhuizen kon billijken ; 

dat van afschuiving van een a rmlastige, als 
in ar t . 40 der Armenwet bedoeld, hier dan ook 
niet kan worden gesproken ; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

te beslissen , da t een geval, als in art. 40 der 
Armenwet bedoeld, zich hier niet voordoet en 
dit art ikel mitsdien met betrekking tot dit 
gesch.i1 geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B. ) 

17 D ecernber 1935. KONINKLIJK BESLU IT. 
(Gemeentewet A,·t. 23. ) 

Daar . een bij loting ingevol ge art . 24 
toegelaten raadslid en de echtgenoote va n 
appellant kinderen zijn van eenzelfde moe
der, bestaan zij zich in den tweeden graad, 
en is terecht appell ant niet als lid toege
l aten. 
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Wij WILHELMINA enz., enz., enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. J. de Groot, te Sassenheim, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 
21 Augustus 1935, n°. 125, waarbij ongegrond 
is verklaard het beroep, door H . J. de Groot 
voornoemd bij dat college ingesteld tegen zijne 
niet-toelating als lid van den raad der gemeente 
Sassenheim ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 6 
November 1935, n°. 464; . 

Op de voordracht van Onzen M:inister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 December 1935, 
no. 29039, afd . B. B. : 

0. : dat de raad der gemeente Sassenheim bij 
besluit van 31 Juli 1935, H. J. de Groot niet 
heeft toegelaten als lid van zijnen raad, op 
grond, dat tusschen H. J. de Groot en J . W. 
Kortekaas, eveneens benoemd tot raadslid, 
zwagerschap in den tweeden graad bestaat en 
het geval, bedoeld in artikel 24 der gemeente
wet, aanwezig is, zijnde bij beslissing door het 
lot J. W. Kortekaas als lid van den raad aange
wezen met uitsluiting van H. J. de Groot; 

dat, nadat van dit raadsbesluit H. J . de 
Groot bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land in beroep was gekomen, deze bij hun be
sluit van 21 Augustus 1935, G. S. n°. 125, het 
beroep ongegrond hebben verklaard, daarbij 
o. a overwegende, dat de appellant voor zijne 
bewering, dat de raad hier ten onrechte zwager
schap tusschen hem en Kortekaas heeft aange
nomen, als grond aanvoert, dat zijne echtge
noote en J. W. Kortekaas voornoemd weliswaar 
zijn kinderen van eenzelftle moeder, doch uit 
huwelijken met een verschillenden echtgenoot; 
dat tusschen den appellant en .J. W. Kortekaas 
zwagerschap in den zin van de artikelen 350 
en 351 van het Burgerlijk Wetboek bestaat, 
aangezien ,T. W. Kortekaas en de echtgenoote 
van den appellant kinderen zijn van eenzelfde 
moeder en derhalve bloedverwanten en de om
standigheid, dat zij een verschillenden vader 
hebben, hieraan niet afdoet ; 

rlat van dit besluit H. J. de Groot bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat zijns in
ziens de uitspraak van Gedeputeerde Staten 
en het raadsbesluit in strijd zijn met den geest 
van het Burgerlijk Wetboek en van de gemeen
tewet, inzonderheid met de artikelen, welke de 
bloed- en aanverwantschap regelen ; dat toch 
de wetgever nooit kan hebben bedoeld, dat in 
een geval als het onderhavige het hebben van 
eene ~emeenschappelijke stammoeder beslissend 
zou z1,jn; dat dit wel het geval zou zijn, indien 
of J. W. Kortekaas of de echtgenoote van hem, 
appellant, beiden buitenechtelijke kinderen 
,varen; 

0 ., dat in den 14° 'l'itel van het Eerste Boek 
van het Burgerlijk Wetboek o. a . is bepaald, 
dat voor bloedverwantschap tusschen personen 
in de zijlinie het bezit van een gemeenschap
pelijken stamvader wordt gevorderd en dat de 
graden van bloedverwantschap in de zijlinie 
worden berekend naar het aantal geboorten 
eerst tusschen den eenen bloedverwant en den 
naast gemeenen stamvader en vervolgens tus
schen dezen en den anderen bloedverwant ; 

dat deze bepalingen, welke ingevolge artikel 
351 van het genoemde wetboek ge1ijkeli,jk gelden 
ten aanzien van zwagerschap, naar hare strek-

king in verband met het stelsel der wet moeten 
worden verstaan aldus, dat met den gemeen
schappelijken stamvader is bedoeld de eerste 
gemeenschappelijke bloedverwant in de op
gaande linie ; 

dat J. W. Kortekaas en de echtgenoote van 
den appellant kinderen van eenzelfde moeder 
zijn en zich derhalve bestaan in den tweeden 
graad; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht de 
beslissing van den gemeenteraad hebben ge
handhaafd; 

Gezien de gemeentewet en het Burgerlijk 
Wetboek; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze l\Uni ter van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (A. B.) 

17 D ecembe1· 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36.) 

Appellant, van wiens eigendom onge
veer 15 h. a. in het uitbre idingsplan zijn 
begrepen, waarvan 3½ à 4 h. a. bestemd 
zijn voor plantsoen en de rest voor bebou
wing, wordt door deze bestemming niet on
redelijk benadeeld, daar de voor plantsoen 
bestemde strook wegens haar ligging niet 
als bouwterrein kan worden aangemerkt 
en de gemeente zich bereid verklaard heeft, 
deze stt-ook voor een billij ken prijs over 
te nemen. Bedoelde strook is terecht niet 
voor bebouwing bestemd, daar zij grenst 
aan een van de mooiste gedeelten van het 
gemeentelijk bosch en behoud van zooveel 
mogelijk natuurschoon voor de gemeente 
als een levensbelang moet worden be
schouwd. 

Wij WILHELMINA enz., enz., enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. A. van Waveren, te Driebergen, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 1 Juli 1935, 2° Afd., n°. 1946/1119, waarbij 
goedkeuring is verleend aan een uitbreidings
plan van Driebergen-Rijsenburg met de daarbij 
behoorende teekening en bebomvingsvoor
schriften; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 27 
November 1935, n°. 493; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 12 December 1935, n°. 
11163 M/P. B. R., afd. Volksgezondheid; 

0 . dat de raad van Driebergen-Rijsenburg 
in zijne vergadering van 20 Februari 1935 heeft 
vastgesteld 1°. een plan van uitbreiding voor 
een terrein, gelegen achter de Melvi ll- van Carn
beelaan en de Traaij, zooals op de bij het raads
besluit behoorende kaart is aangegeven, 20. voor
schriften omtrent bebouwing van de in dit 
uitbreidingsplan begrepen gronden, voor zoover 
zij niet voor weg of plantsoen zijn bestemd; 

dat de raad daarbiJ ten aanzien van het tijdig 
bij den raad ingediende bezwaarschrift van 
J. A. van Waveren onder meer heeft overwogen, 
dat deze bezwaar maakt tegen de bestemming 
van een gedeelte van het hem toebehoorende 
terrein, ter grootte van ongeveer 4 ha voor 
plantsoen, aangezien dit terrein juist zeer ge-
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schikt zou zijn voor bouwterrein en hij daardoor 
groot verlies zal lijden, temeer daar op een 
vroeger door hem ontworpen wegenplan een 
weg over dien grond was geprojecteerd, loopende 
langs het bestaande plantsoen en die terreinen, 
welke een vrij uitzicht behouden, altijd eene 
hoogere opbrengst hebben dan de terreinen, 
waartegenover ook mag worden gebouwd ; dat, 
zooals burgemeester en wethouders terecht 
opmerken, er eene bijzondere omstandigheid 
is, welke bestemming van het genoemde terrein 
t ot plantsoen in het gemeentebelang noodzake
lijk maakt, daar het aanzien van het gemeen
telijke boschbezit daar ter plaatse en de rustige 
wandeling voor altijd zouden worden bedorven, 
indien er aan die zijde ook een weg met be
bouwing direct aan grensde, daar de bebouwing 
dan in ernstige mate zou inspringen in het 
boschcomplex der gemeente en het belangrijke 
offer , dat de gemeente voor den aankoop der
bosschen als rusti~ wandelterrein en in. het 
belang van het benoud van zooveel mogelijk 
natuurschoon heeft gebracht, gedeeltelijk 
t evergeefs zou zijn geweest; dat bestemming 
van een strook tot plantsoen langs de andere 
zijde van dit gedeelte gemeentebosch aanvan
kelijk ook is overwo!!'en, doch dit door de 14e
ringe diep te van het bouwterrein bezwaarlijk 
is, t enzij met ~root nadeel VQOr den exploitant, 
met wiens belangen bij de samenstelling van 
het ontwerp door burgemeester en wethouders 
ernstig rekening is gehouden, terwijl de ge
steldheid van het gemeentebo ch aan die zijde 
zich niet in die ma.te ver.zet tegen aanleg van ee.n 
weg met bebouwing direct daarlangs, als dit 
aan de andere zijde het geval is; dat het be
zwaar van den adressant tegen de bestemming 
van het bedoelde terrein tot plantsoen , a ls 
naar diens meening met zich brengende een 
groot verlies voor hem in vergelijking met een 
door hem ontworpen wegen:plan, niet gerecht
vaard igd is, aangezien juist bij het opmaken van 
het ontwerpplan rekening is gehouden met het 
verkrijgen van zooveel mogelijk bouwterrein 
bij zoo min mogelijk wegenaanleg en, door be
stemming van het genoemde terrein tot pla nt
soen, vervallen is een oorspronke4jk door den 
adressant geprojecteerde weg, welke slechts aan 
eene zijde kon worden bebouwd, waardoor 
dubbele exploitatie-kosten op de aan dien weg 
grenzende perceelen zouden drukken; dat bij 
gehouden besprekingen van burgemeester en 
wethouders met den adressant is gebleken, dat 
de laatstgenoemde aan het tot plantsoen be

·stemde gedeelte grond <Ie waarde toekent van 
bouwrijp t crreiD, terwijl het hier boschgrond 
bet,reft, beplant met vrijwel waardeloos hout
gewas, terwijl aan de hand van berekeningen 
getracht is hem duidelijk 'te maken, dat aan
neming van het ontwerp-plan der gemeente 
geen verlies voor den adressant beteekent; 
dat aan het voor plantsoen bestemde terrein 
ter grootte van ongeveer 4 ha geen grootere 
waarde behoort te worden toegekend dan 
f 4000.-, tloor betaling van welk bedrag bij 
overname door de gemeente de heer Van Wa
veren ruimschoots schadeloos zal worden ge
steld voor het verlies van dezen boschgrond ; 

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij hun 
besluit van 1 Juli 1935, 2° Afd., n°. 1946/ll 19, 
aan dit nitbreidingsplan, met de daarbij be
hoorende teekening en bebouwingsvoorschrif-

ten, hunne goedkeuring hebben verleend; 
dat van deze beslissing J. A. van Waveren 

bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
zijns inziens in het èloor Gedeputeerde Staten 
van Utrecht goedgekeurde ontwerp geen vol
doende rekening is gehouden met zijne be
langen; dat hij in het bijzonder zijne reeds 
eerder geopperde bezwaren handhaaft tegen 
de thans ontworpen bestemming van een ge
deelte van het hem toebehoorende terrein ter 
grootte van ongeveer 4 ha tot plantsoen ; dat 
hij vooropstelt, dat van eene dergelijke be
stemming in het oorspronkelijke ontwerp geen 
sprake was en ruj destijds, aannemende, dat 
er wel geen wijziging in het oorspronkelijk aan
genomen ontwerp, waarin wegen, als thans door 
hem voorgesteld, waren geprojecteerd, zouden 
worden aangebracht, de terreinen, gelegen om 
den Accaciavijver en de Koekepan, ter groot te 

. van 34 ha, voor een bedrag ad f 45.000.- aan 
de gemeente Driebergen heeft verkocht, welke 
terreinen hem f 102.000.- hadden gekost ; dat 
hij met een prijs ad f 45.000.- genoegen heeft 
genomen, daar hij kon en mocht aannemen, 
dat de t erreinen, om de voormelde 34 ha gele
gen , bebouwd zouden worden, zooals hij zich 
<lit had voorgesteld en, daar de huizen aldaar 
te bouwen een vrij uitzicht zouden verkrijgen , 
deze grond eene hooge waarde zou hebben ; 
dat thans de gemeente Driebergen-Rijsenburg 
4 ha van dezen ~rond, die bovendien bij uitstek 
voor bouwterrem ge chikt is, daar dit vlakke 
g rond is, in tegenstelling met het overige ter
rein, dat heuvelachtig is, tot flantsoen heeft 
bestemd ; dat hij, voor zoovee noodig, er op 
wijst, dat het hen velachtige terrein eerst geëga
liseerd zal moeten worden, hetgeen extra kosten 
met zich brengt en dit daarna een kaal terrein 
zal zijn, hetwelk dus eene mindere waarde zal 
hebben dan de voormelde 4 ha, waarop de 
hoornen kunnen blijven staan; dat hij ont
kent, dat er in het door hem ontworpen plan 
van eene ernstiger inspringing der bebouwing 
in het gemeentelijke boschcomplex spra ke is, 
dan in het thans door Gedeputeerde Staten van 
Utrecht goedgekeurde plan, hetgeen uit de 
teekeningen blijkt; dat de gemeenteraad in 
zijn besluit verder overweegt, dat bij het op
maken van het ontwerp-plan rekening is ge
houden met het verkrijgen van zooveel mogelijk 
bouwterrein bij zoo min mogelijk we~enaanleg, 
doch door den gemeenteraad hierbiJ over het 
hoofd wordt gezien, dat in het door hem, appel-

.. lant, ontworpen plan de meerdere kosten , welke 
aan het aanleggen der wegen zouden moeten 
worden besteed, meer dan ruimschoots ver
goed zouden worden door de veel grootere op
brengst van het bouwterrein, hetgeen ook het 
~eval zou zijn, voor zoover die wegen maar aan 
eén kant zouden worden bebouwd ; dat, hij aan 
de voornoemde 4 ha inderdaad de benaming van 
bouwterreing geeft ; dat de ~.emeenteraad blijk
baar onder bouwterrein alleen verstaat ter
reinen, welke aan . den openbaren weg liggen 
en waarop terstond gebouwd ka n worden, ter
wijl de gemeenteraad, zoolang dat niet het ge
va1 is, dergelijke terreinen gelijk stelt met 
boschgron zonder meer; dat deze gelijkstelling 
naar zijne meening onjuist is, omdat bij deze 
opvatting geen rekening wordt gehouden met 
de ligging van deze 4 ha en juist deze ligging 
aan dezen boschgrond de waarde van bouw-
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~rrein geeft; dat ·volgens het plan van burge 
meester en wethouders er aan bou$rrein 89440 
m2 is, volgens hettdoor hem ontworpen plan daar
entegen 117882 m•; dat hij de opbrengst van den 
b'ouwgrond in zijn ontwerp pp gemiddeld f 1.50 
à f 1.75 per m2 schat, in het ontwerp van burge
meester en wethouders op gemiddeld f 1.25 
à f 1.50 per m2 ; dat de kosten wegenaanleg in 
het door hem ontworpen plan f 85050.- en in 
het plan van burgemeester en wethouders 
f 49. 00.- bedragen, zoodat de opbrengst van 
den bouwgrond volgens zijn plan ten minste 
f 30.000 hooger zal zijn dan volgens het thans 
goedgekeurde ontwerp ; 

0. dat, blijkens de overgelegde stukken, in 
het door den raad van Driebergen-Rijsenburg 
vastgestelde uitbreidingsplan ongeveer 15 ha, 
in mede-eigendom toebehoorende aan den appel
lant, zijn begrepen, waarvan 3½ à 4 ha be temd 
zijn voor plantsoen en de rest voor bebouwing ; 

dat de appellant en zijne mede-eigenaren 
door deze bestemming niet onredelijk worden 
benadeeld, aangezien de thans voor plantsoen 
bestemde strook op grooten afstand ligt van de 
bestaande wegen, waaraan mag worden ge
bouwd, zoodat zij niet als bouwterrein kan 
worden aangemerkt, terwijl de gemeente zich 
bereid verklaard heeft, deze strook voor f 4000.
over te nemen, welke prijs voor boschgrond 
geenszins te Jaag moet worden geacht. 

dat de appellant nu wel een ander plan van 
verkaveling heeft ontworpen, waarbij hij eene 
hoogere opbrengst van zijn grond meent te 
mogen verwachten, doch dat, daargelaten of 
deze verwachting gerechtvaardigd is,_ het ge
meentebestnur, naar Ons oordeel, terecht de 
bedoelde strook niet voor bebouwing heeft be
stemd, vermits deze grenst aan een van de 
mooiste gedeelten van het Driebergsche Bosch 
en behoud van zooveel mogelijk natuurschoon 
voor deze gemeente als een levensbelang moet 
worden beschouwd ; 

dat onder deze omstandigheden Gedeputeerde 
Staten terecht aan het uitbreidingsplan hunne 
goedkeuring hebben verleend ; 

Gezien de Woningwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A.B. ) 

21 Decem ber 1935. KO1 11 KLIJK BESLUI'I'. 
(Gemeentewet Art. 228 a). 

Nu de financieele toestand der gemeente 
niet eischt, den duur van de daarvoor te 
slui ten ge ldl eening gelijk te stellen met 
den vermoedelijken levensduur der wer
ken, waarvoor zal worden geleend , hebben 
Geel. Staten terecht een leeningsduur van 
40 jaar voor rioleeringswerken te laag ge
oordeeld. - Heffing van een rioolbelasting 
maakt op zichzelf een rioleeringswe1·k .nog 
niet rendabel. 

Wij WILHELMINA enz., enz., enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Sluis tegen het besluit 
van 'Gedeputeerde Staten van Zeeland van 2 
Augustus 1935, n°. 61, l • Afdeeling, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit 
van die gemeente van 22 Juli 1935 tot h et aan- . 
gaan van eene. geldleening; · 

Den R~a\l. .::au. tl!-te.,A{deelipg jvoor de ge. 
schillen vatl Biistuur, gehoord,· advies-. van 27 
November 1935, n°. 505; . . , _ .. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken .van 18, December 1935, 
n°. 29048, afd. B. B. ; · 

0. : dat de raad der gemeente Sluis in zijne 
vergadering van 22 Juli 1935 heeft besloten tot 
het aangaan van een,e geldleening groot f 5400.
a pari, rentende ten hoogste 4%, waaryan 
f 3400.- (voor den aanleg van rioleeringsiver
ken) af te los en in ten hoogste 40 jaar en 
f 2000.- (.voor wegverbetering) af te lossen in 
ten hoogste 20 jaa,r ; 

dat Gedeputeerde taten van Zeeland bij 
hun besluit van 2 Augustus 1935, n°. 61, I• afd ., 
aan dit besluit hunne goedkeuring hebben ont
houden, uit overweging, dat de financieele 
toestand der gemeente Sluis t hans gunstig is 
te noemen lln er mitsdien uit dien hoofde geen 
enkel bezwaar tegen bestaat om den aflossings
duur der leening aanmerkelijk te verkorten; 
dat een leeningsd uur van 40 jaren voor een 
betrekkelijk gering bedrag van f 3400.- te 
lang moet worden geacht, te meer nu voor 
dit bedrag werken ·.vorden verkregen, die niet 
rendabel zijn ; 

dat van dit besluit de raad van Sluis bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het àl of niet gunstig zijn van den financieelen 
toestand der gemeente en de hoegrootheid van 
het te leenen bedrag niet van belang kunnen 
zijn bij het bepalen van den aflossingsd uur ,a-n 
eene geldleening, doch dat dient beoordeeld te 
worden, of de levensduur van het object, waar
voor wordt geleend, ongeveer gelijk is aan den 
aflossingsduur der geldleening; dat de wegs
vernieuwing zeker kan geacht worden onge,eer 
20 jaar te zullen voldoen, daar de provincie 
Zeeland ook voor zoogenaamde asphaltwegen 
een levensduur rekent van circa 20 jaar ; dat 
een levensduur van 40 jaar voor rioleering te 
kort moet worden geacht, daar te Sluis riolee
ringen aanwezig zij n van meer dan 100 jaar 
oud, die nog goed functionneeren en geen ondèr
houd behoeven, terwijl de constructie van het 
voor de onderhavige rioleering gebruikte mate
riaal van de beste kwaliteit is en zeker met dat 
van de bovenvermelde, meer dan 100 jarige, 
kan gelijk gesteld worden ; dat niet geheel 
juist is de meening van ~ edeputeerde Staten, 
dat voor het te leenen bedrag werken worden 
verkrrgen, die niet rendabel zijn ; dat de aan
gelegde rioleeringswerken, waarvoor het Jee
ningsbedrag geldt, in 1935 aan rioolbelasting 
hebben opgebracht f 100.-, hetgeen moge 
blijken uit een bij het beroepschrift overge
legden staat; dat deze belastingopbrengst in de 
naaste toekomst nog zal stijgen , daar nog meer 
aansluitingen zullen volgen ; ' . 

0. : dat, daarg!llaten of aan de voorgenomen 
rioleeringswerken een nutt.igheidsduur van 40 
jaar kan worden toegekend, blijkens de inge
wonnen ambtsberichten de financieele toestand 
der gemeente Sluis geenszins eischt, den duur 
van de daarvoor te sluiten geldleening gelijk 
te stellen met den vermoedelijken levensduur 
der werken, waarvoor in deze Q:al worden ge-
leend· · · 

d11-t:· vooral in_ de huidige onzekere tijdsom
standigheden, het ongewenscht · moet worden 
geacht lasten, die het heden vermag te dragen, 
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naar eene· zoover· mogelijke. toekomst te ver.-
schuiven: . . 

dat Gedeputeerde Staten dan ook terecht 
den voormelden leeningsduur te lang hebben 
geoordeeld ; . 

dat de raad nog heeft opgemerkt, dat de 
bovenbedoelde rioleeringswerken met het oog 
op de opbrengst van de rioolbelasting niet 
onrendabel kunnen worden geacht, doch dat 
deze meening niet kan worden gedeeld, aange
zien de heffing van eene bijzondere belasting, 
in verband met bepaalde door het gemeente
bestuur tot stand gebrachte werken, deze wer
ken OJ? zichzelf nog niet rendabel maakt ; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (A. B.) 

23 Dece1nbe1· 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 25 h). 

Een leeraar bij het nijverheidsonderwijs
wet valt niet onder de uitsluiting, bedoeld 
in art. 25 h., en moet dus als lid van den 
raad worden toegelaten. 

Wij WILHELMINA enz., enz., enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Assen tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 28 
Augustus 1935, n°. 91, waarbij met vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Assen van 22 Augustus 19:è\5, n°. 112, tot niet 
toelating van H. van Stavercn als lid van dien 
raad, laatetgenoemde alsnog als zoodanig is 
toegelaten ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 20 
November 1935, n°. 458; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 December 1935, 
n°. 28438, afd. B. R.; 

0. : dat de raad der gemeente Assen bij be
sluit van 22 Augustus 1935 H. van Staveren 
niet heeft toegelaten als lid van zijnen raad, 
uit overweging, dat hij van beroep is leeraar 
bij het nijverheidsonderwijs ; 

dat. nadat H. van Staveren van dit raads
besluit bij Gedeputeerde Staten van Drenthe 
in beroep was gekomen, deze bij hun besluit 
van 28 Augustus 1935, n°. 91, met vernietiging 
van het bestreden raadsbesluit, H. van Sta
veren alsnog als lid van den raad der gemeente 
Assen hebben toegelaten, daarbij o. a. over
wegende, dat waar in de Nijverheidsonder
wijswet de verschillende soorten van onder
wijs, waarop die wet betrekking heeft, naar 
den aard en het doel worden on<l erverdeeld in 
Jager- en middelbaar onderwijs, daaruit niet 
de gevolgtrekking behoeft te worden gemaakt, 
dat het nijverheidsonderwijs, ook nadat -iit bij 
afzonderli3ke wet is geregeld, naar de wettelijke 
onderscheiding, hetzij tot het lager-, hetzij tot 
het middelbaar onderwijs moet worden ge
rekend; dat, ook al zoude daaromtrent ver
schil van meening mogelijk zijn, dit niet mag 
leiden tot de conclusie. dat ook onderwijzers 
en leeraren bij het nijverheidsonderwijs zouden 
vallen onder de uitsluiting ·van artikel 25 sub 
h der gemeentewet; dat toch eene wetsbepaling, 

welke het zitting,,nemen in vertegenwoordigenûe
overheidscolleges verbiedt, in beperkten zin 
moet worden uitgelegd en dientengevolge, nu 
het nijverheidsonderwijs aan de bestaande 
1vettelijke re~elingen van het lager- en middel
baar onderwijs is onttrokken, de meergenoemd& 
bepaling de:c ~emeentewet, welke alleen de 
onderwijzers biJ lager- en middelbaar onderwijs 
noemt, niet op de onderwijzers bij het nijver
heidsonderwijs toepasselijk kan worden geacht 
dat het feit, dat bij de laatste herziening der 
gemeentewet, niettegenstaande aanvankelijk 
van de z~jde der Regeering het voorstel vas 
gedaan om in artikel 23 sub i dier wet naast 
lager- en middelbaar onderwijs ook te vermel
den nijverheids- en handelsonderwijs, de oude 
bepaling, behoudens eene onbeduidende redao
tiewijziging, onveranderd is ge)Jleven, er mede 
voor pleit, de uitsluiting van het raadslid
maatschap van onderwijzers van het lager- of 
middelbaar onderwijs niet uit te strekken tot 
hen, die bij het nijverheidsonderwijs als leer 0 

kracht werkzaam zijn ; 
dat van dit besluit de gemeenteraad van 

Assen bij Ons in beroep is gekomen, aanvoeren
de, dat de geschiedenis van de wijziging der 
gemeentewet in 1931 voor de onderwerpelijke 
vraag irrelevant is ; dat zij geen uitsluitsel 
geeft omtrent do vraag, welke beteekenis aan 
de woorden van de toen gehandhaafde bepaling 
van 1851 wettelijk toekomt; dat de zaak 
toen zonder meer bij het oude gelaten is en 
men dus voor den uitleg van de beteekenis van 
de onderwerpelijke wetsbepaling nog in de 
positie verkeert, waarin men verkeerde voor 
1931 ; dat voor een onderzoek naar de betee
kenis van de woorden der wet, zooals deze in 
1851 op het onderwerpelijke punt is tot stand 
gekomen, het feit, dat het nijverheidsonderwijs 
in 1919 bij afzonderlijke wet is geregeld, niet 
van wezenlijke beteekenis is ; dat voor de tot
standkoming der Njjverheidsonderwijswet het 
ambachts- en ander vakonderwijs werden onder
gebracht bij het middelbaar onderwijs ; dat, 
toen evenwel de practijk leerde, dat het be
doelde vakonderwijs door zijn aard deels als 
lager- , deels als middelbaar onderwijs behoorde 
be chouwd te worden en dus in de Middelbaar
Onderwijswet niet op zijne plaats was, het 
ger egeld is in eene afzonderlijke wet, de Nij
verheidsonderwijswet, welke wet nu weer dat 
vakonderwijs verdeelt in lager- en middelbaar 
onderwijs overeenkomstig den opzet, volgens 
welken men in 1851 drie soorten onderwijs 
onderscheidde : lager-, middelbaar- en hooger 
onderwijs ; dat er geen grond is om aan te 
nemon, dat artikel 25, letter h, zich slechts zou 
beperken tot het zoogenaamde algemeen vor
mend onderwijs, welke woorden in de wetsbe
paling ook niet worden gebezigd; dat de tegen
stelling, die den grondslag vormt van de uit
sluitingsbepaling van artikel 25, letter h, niet 
is "algemeen vormend" tegenover "vakonder
wijs", maar: hooger onderwijs eener - en 
lager- en middelbaar onderwijs anderzijds; 
dat slechts o:r. die wijze de wetsbepaling rede
lijken zin krijgt, ook voor eene verdere toe
komst, waarom aan clien uitleg bij eene orga
nieke wet als de gemeentewet de voorkeur be
hoort te. worden ge~even ; dat de doelstelling 
van het vakonderwÎJS niet van wezenlijken in
vloed kan zijn voor de materie, die door artikel 
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25, letter h, wordt geregeld, zijnde deze de on
vereenigbaarheid met de bekleeding van het 
raadslidmaatschap door de bij het onderwijs 
werkzame onderwijzers ; dat ilit geen geven 
is van eene uitbreidende interpretatie aan 
artikel 25, letter h; dat deze er zou zijn, indien 
de uitsluiting werd beperkt tot hen, ilie algemeen 
vormend onderwijs geven en men ging zeggen 
dat de daarvoor geldende ratio ook gelijkelijk 
voor anderen zin zou hebben en men mitsdien 
ook op die anderen de uitsluiting ging toepas
sen ; dat dit echter de redeneering niet is ; dat 
zij deze is: dat het vakonderwijs, dat thans in 
eene afzonderlijke wet is geregeld, daarom in 
wezen niet minder tot het onderwijs behoort, 
dat in artikel 25, letter h, wordt beoogd en 
waarvan de onderwijzer, zoo het geen hooger 
onderwijs is, van het raadslidmaatschap is 
uitgesloten ; 

0. dat, al moge in 1851 het onderwijs, 
thans met den naam nijverheidsonderwijs be
titeld, onder la~er- of middelbaar onderwijs 
zijn gevallen, biJ de wet van 4 October 1919 
(Staatsblad n°. 593) dit opderwijs naast het 
genoemde lager- en het middelbaar onderwijs 
afzonderlijk is geregeld, en mitsdien niet meer 
als zoodanig kan worden beschouwd ; 

dat ook de wordingsgeschiedenis van de wet 
van 31 Januari 1931 ( taatsblad n°. 41), tot 
wijziging van de gemeentewet er op wijst, dat 
naar de bedoeling van den wetgever van 1931 
het nijverheidsonderwijs niet onder het lager 
of het middelbaar onderwijs in artikel 25, 1 • lid, 
onder h (oudtijds artikel 23, l• lid, onder i), 
kan worden gerangschikt ; 

dat toch de Regeering bij haar ontwerp van 
wet, dat tot de bovengenoemde wijzigingswet 
van de gemeentewet heeft geleid , aanvankelijk 
had voorgesteld eene aanvulling van de even
vermelde bepaling in dien zin, dat daarin na.ast 
het lager- en middelbaar onderwijs mede het 
handels- of nijverheidsonderwijs werd genoemd ; 
dat, nadat bij het afdeelingsonderzoek in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal o. m. tegen 
eene dusdanige uitbrriding van de hierbe
doelde uitsluiting bedenking was gerezen , de 
Regeering bij nota van wijziging de bepaling 
van artikel 23, l • lid, letter i (oud) heeft ge
schrapt ; dat daarop bij amendement de be
staande bepaling is gehandhaafd, nadat de 
voorsteller uitdrukkelijk had verklaard, dat 
de onderwijzers bij het nijverheidsonderwijs in 
d e bepaling opzettelijk niet werden betrokken, 
aangezien dit eene uitbreiding zou zijn en tot 
uitgebreide discussies aanleiding zou kunnen 
geven; 

dat uit een en ander volgt, dat aan de woor
den : ,,lager- of middelbaar onderwijs" eene be
perkte beteekenis werd toegekend ; 

dat derhalve Gedeputeerde State!l terecht 
hebben geoordeeld, dat de hoedanigheid van 
H. van Staveren van leeraar bij het nijverheids
onderwijs aan zijne toelating als lid van den 
raad der gemeente Assen niet in den weg staat 
en zij hem mitsdien terecht alsnog tot lid van 
dien raad hebben toegelaten ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. .(A. B.) 

23 December 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
{Woningwet Art. 36.) 

Met de strekking der Woningwet, bepa
lingen vast t,e st.ellen betreffend de volks
huisvesting verdraagt zich niet de bestem
ming van een deel der gronden tot cultuur
grond (land- en tuinbouw of veet.eelt). 

Compensatie van schade en voordeel als 
geiolg van een uitbreidingsplan zou alleen 
dàn gerechtvaardigd zijn, indien voor een 
bepaaJ,d perceel voor- en nadeelen tegen 
elkaar opwegen, niet, als in casu, waar de 
voor- en nadeelen betreffen verschillende 
perceelen, aan eenzelfden eigenaar toebe
hoorend. 

Nu de comm iss ie, ingevolge de "schade
vergoedingsregeling" met de vastst.elling 
der schade belast, zonder medewerking van 
belanghebbenden, eenzijdig door den raad 
wordt benoemd, is geen voldoende waar
borg aanwezig, dat op onpartijdige wijze 
met de belangen van de betrokkenen zal 
worden rekening gehouden. 

Wij WILHELM1N""A, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

P. J . H. Brouwers c.s., H. Nelis, P. J. See
verens, H . J. Griens, H. A. Voncken, all en 
te Heerlen, en C. L. J. Fleischeuer en haar 
echtgenoot Ir. J. M. Meijer, te Maastricht, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Lim
burg van 1 Juni 1934, 4e afdeeling, La. 
3120/3 Q, waarbij goedgekeurd is een uitbrei
dingsplan voor de gemeente Heerlen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
29 Mei 1935, N°. 231, 2 October 1935, N°. 
231/111 , 6 Tovember 1935, 0

• 231/121, en 
4 December 1935, 0

• 231/127; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken va11 18 December 1935, N°. 
11412 MJP.B.R. , Afdeel ing Volksgezondheid; 

0. dat de raad van Heerlen in zijne verga
dering van 30 Mei 1933, o.' m. heeft vastge
st.eld een algemeen plan van uitbreiding voor 
de gemeente, met uitschakeling van de be
bouwde kommen van Heerlen, Heerlerheide 
en Welten, in onderdeelen, zooals dit op de bij 
het besluit behoorende kaarten en met inacht
neming van de daarop gestelde verklaring van 
de aanduidingen en in de toelichtende beschrij
ving is aangegeven, alsmede eene verordening, 
houdende bebouwingsvoorschriften voor de in 
dat plan begrepen gronden; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
volgens art. 14, lid 1, van het Woningbesluit 
bij de aanwijzing van de be temming van 
gronden in onderdeelen wordt aangenomen, 
dat de bebouwing zich in de eerstvolgende 
jaren niet za l uitbreiden over een oppervlakte 
grooter dan die van de bestaande bebouwde 
kom, doch, indien de plaatselijke omstandig
heden daartoe aanleiding geven, de aanwijzing 
van de bestemming in onderdeelen ook over 
een grooter gebied kan worden uitgestrekt; 
dat, wat de gemeente Heerlen betreft, a. de 
zeer verstrooide ligging van grootere of klei
nere woninggroepen - wil een behoorlijk en 
logisch aaneengroeien zijn gewaa,·borgd, het
welk een uitbreidingsplan toch zeker behoort 
te beoogen - a ll een reeds noopt tot het vast
tellen van een .gede~iiilleerd plan voo1· wel-
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haast de geheele gemeente, b. daarnevens de 
beteekenis van den land- en tuinbouw het noo
dig maakt ook gronden voor cultuur te be
stemmen, c. ook ten aanzien van de in de sub 
b bedoelde gronden gelegen wegen behoefte 
bestaat aan regeling van de bebouwing, d. ten 
slotte uitbreiding van de bebouwing op de 
basis van een plan als onder a bedoeld geacht 
kan worden den bevolkingsaanwas ook voor 
een verdere toekomst op te vangen; dat mits
dien de plaatselijke omstandigheden als voren
vermeld all e aanleiding geven om een plan 
van uitbreiding voor de geheele gemeente -
met uitwndering van de bebouwde kommen 
- in onderdeel en vast te stellen; dat overeen
komstig het bepaalde in de artt. 37 lid 2 en 
39 lid 2 van de Woningwet het ontwerp van 
het plan van uitbreiding in uitvoerige kaarten 
uitgewerkt en voorzien van de vereischte bij
lagen womede het ontwerp van de bij het 
plan behoorende bebouwingsvoorschriften van 
12 November af lot en met 10 December 1932 
ter gemeente-secretarie voor een ieder ter in
zage hebben gelegen; 

dat de raad voorts in diezelfde vergader ing 
heeft besloten onder voorbehoud van goedkeu
l'Îng van het uitbreidingsplan, te erkennen 
een aanspraak op vergoed ing van door het 
uitbreidingsplan door een 10-tal in het besluit 
met name genoemde belanghebbenden te lijden 
schade, met dien verstande, dat de hoegroot
heid van de schade, alsmede het tijdstip, waar
op deze geacht kan worden zich te doen ge
voelen, zullen worden vastgesteld met inacht
neming van de in het besluit daaropvo lgende 
regeling ; 

dat Geel. Staten van Limburg bij hun besluit 
van 1 Juni 1934, 4e afdeeling, L a. 3120/3 Q, 
aan het raadsbesluit tot vastste lling van het 
bedoelde uitbreidingsplan en van de veror
dening houdende bebouwingsvoorschriften hun
ne goedkeu ,·ing hebben verleend , daarbij -
post alia - ten aanz ien van de door H. Nelis, 
H. J . Griens, H. A. Voncken, P. J. Seeverens, 
allen te Heerl erheide, P . J. H. Brouwers, te 
Heerlen, voor zichzelf en namen Ia. Ma. Vo. 
Lemmens, te Heerlen, Ha. Ma. Ca. Aa. Lem
mens, echtgenoote van Puijenbroeck, te Ant
werpen, J. Ph. M. G. Steegh en Ph. A. A. 
Steegh, beiden te Venlo, en anderen inge
di ende bezwaarschriften overwegende, dat bij 
deze bezwaar chriften wordt aangevoerd, dat 
belanghebbenden schade lijden, doordat aan 
perceelen, welke hun toebehooren, bij het plan 
van uitbreiding cene andere bestem1ning wordt 
gegeven dan van bouwterrein; dat bij onder
wek is gebleken: dat in zeer vele gevall en de 
beweerde schade niet geacht kan worden aan
wezig te zij n, hetzij omdat de betreffende per
ceel en ten gevolge van de bepalingen van de 
voor de gemeente Heerlen ge ldende verorde
ning op het bouwen en de bewoning ook eerder 
11iet als bouwterrein konden worden gebruikt, 
hetzij omdat de bedoelde perceelen blijkens 
den daarvoor bij aankoop besteden prijs niet 
als bouwterrein, doch als cultuurgrond zijn 
gekocht ; dat in vele andere gevall en de be
weerde schade, voor wover zij geacht kan wor
den aanwezig te zijn, wordt goedgemaakt, 
doordat andere terreinen, aan dezelfde belang
hebbenden toebehoorende, ten gevolge van de 
daaraan in het p lan van uitbt·eid ing gegeven 

bestemming tot bouwterrein in waarde zullen 
stijgen; dat mitsdien de ingediende bezwaren 
geen grond opleveren om de goedkeuring aan 
het plan van uitbreiding te onthouden; 

dat van het bes lu it van Ged. Staten P . J . H . 
Brouwers, voor zichzelf en in kwaliteit a ls bo
vengemeld, H. Nelis, P. J . Seeverens, H. J. 
Griens en H . A. Voncken, allen te Heerlen, 
en C. L. J . Fleischeuer en haar echtgenoot 
Ir. J. M. Meijer, te Maastricht, bij Ons in 
beroep zijn gekomen; 

dat P. J . H. Brouwers voor zichzelf aan
voert, dat de perceelen gemeente Heerlen, 
sectie B nummers 948 en 949, aan hem in 
e igendom toebehooren en in het gemelde uit
breidingsplan worden bestemd tot cultuur
gronden; dat deze perceelen zij n aan te mer
ken a ls bouwterreinen c.q. industrieterreinen 
en zij in de onmiddellijke nabijheid der Mijn 
Oranje Nassau IV zijn gelegen aan een weg, 
die ter plaat.se is voorzien van rioleering en 
leidingen; dat tegenover deze perceelen reeds 
eenige jaren geleden beambtenwoningen zij n 
gebouwd en in gebruik genomen; dat ook het 
publiek deze perceelen als bouwterrein be
schouwt, hetgeen moge blijken uit den in 1932 
geboden prijs van f 1 per centiare; dat blij
kens mondeling ingewonnen inlichtingen de 
gemeente Heerlen, hoewel toch de toe te bren
gen schade duidelijk is, deze schade niet er
kent, zich beroepende op bouwverordeningen 
krachtens welke zij ter plaatse bouwvergun
ning zou hebben kunnen weigeren; dat even
wel eene zoodanige geste zou gelijken op een 
verkapt bouwverbod, terwijl toch de,e per
ceelen geenszins door een bouwverbod over
eenkomstig de wet zij11 getroffen; dat daaren
boven de gemeente Heerlen ter plaatse geen 
bouwvergunning heeft geweigerd, getuige de 
be taande woningen ; dat het toch ook niet wu 
aangaan aan de eene zijde van den weg be
bouwing toe te staan en deze op gelijkwaardige 
perceelen aan den overkant ronder meer te 
weigeren; dat de gemeente H eetlen voorts wel 
aanspraak op schadevergoed ing toekent voor 
perceelen, die op eenigen afstand aan den
zelfden weg zijn gelegen; dat hij voorts na
mens zijne echtgenoote, Mevrouw I. M. V. 
Lemmens, eigenaresse van perceel gemeente 
Heerlen, sectie B N°. 4116 gedeeltelijk, groot 
3 are en gelegen met eene frontbreedte van 
10 meter aan den Heideveldweg bezwaar 
maakt tegen het uitbreidingsplan, waarbij dit 
perceel aan bebouwing wordt onttrokken; dat 
dit perceel bij toedceling in December 1931 op 
een kostprijs i komen te staan van f 1500, 
terwijl het thans zoo goed a ls waardeloos 
wordt; dat hij ten aanzien van dit perceel, 
om redenen uitvoerig in een request aan Geel. 
Staten ve1·meld, geen bezwaar heeft ingediend 
bij den raad de,· gemeente H eerle>1 om de een
voudige reden, dat het hem ondanks herhaald 
onderzoek niet is mogen gelukken te ontdek
ken, dat dit perceelsgedeelte aan bebouwing 
werd onttrokken; dat dit niet alleen het geval 
is met hem, appellant, doch meerderen met 
hem eerst achteraf bleken ,niet de hoedanig
heden te bezitten, die blijkbaar worden ver
e ischt om de aan be langhebbende door het uit
bre id ingsplan toe te brengen schade te achter
halen; dat zulks niet het geval wu zijn ge
weest, indien aan belanghebbenden, desnoods 
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tegen betaling, afschriften van het plan of 
a l thans van de daarbij behoorende verklaring 
der teekens en beschrijving op hunne aanvraag 
ter besch'ikking waren gesteld; dat h ij ten 
siotte van meening is, dat de uitvoering van 
het uitbreid ingsplan niet strookt met de wet, 
aangezien ten deze a lléén de kernpunten der 
bebouwingscentra a ls bebouwde kommen zij n 
aangemerkt; dat het bouwterrein B 4116 on
m iddellijk grenst aan drie nieuw gebouwde 
winkelhu izen en als roodanig moet worden 
aangemerkt te behooren tot de kom, die zich 
op het kru ispunt Heerenweg, Robroekerweg 
en Heideveldweg met naaste omgeving heeft 
gevormd en a lwaar ook eene nieuwe parochie 
is gest ich t; dat mitsdien ten aanzièn van per
ceel B 4116 ook geen bezwaarschrift behoefde 
te· worden ingediend ; 

dat P. J. H. Brouwers voorts voor en na
mens Mevrouw I. :W. V . Lemmens, te H eerlen, 
Mevrouw H. M. C. A. Lemmens, te Antwer
pen, echtgenoote van den heer Jean van 
Puijenbroeck, J. Ph. M. G. Steegh en Ph . A. 
A . · Steegh, beiden te Venlo, eigenaren van na 
te melden onroerend goed, aanvoert, dat de 
perceelen, voorkomende op leggerartikel ge
meente Heerlen 10479, te weten de nummers 
sectie B 972, 955, 2293, 2292, 3657, 1659, 2181 
en een gedeelte van 4118 (voor zoover gelegen 
langs den Heideveldweg) in onverdeelden 
eigendom toebehooren aan de belanghebben
den voornoemd ; dat deze pe1·ceelen ronder uit
rondering gelegen zijn aan verharde wegen en 
doo r de onmiddellijke nabijheid der M ijn 
Oranje Nassau IV, bij uitstek gesch ikt zijn 
voor bouwterreinen c.q. industrieterreinen; dat 
de be langhebl1C'nden, daarin gesteund door de 
meening van deskundigen, om de waarde van 
hunne perceelen nog meer te verzekeren , het 
perceel Heerlen, sectie B N°. 3826, gratis heb
ben afgestaan voor .den bouw van eene kerk 
en het perceel B 3699 voor matigen prijs heb
ben verkocht voor den bouw van scholen c.a.; 
dat daarenboven de eigenaren in afwacht ing 
van de ontwikkel ing ter p laatse jarenlang de 
rente der geïnvesteerde gelden hebben moeten 
m issen ; dat de perceel en B 972, 955, 2293 en 
365 7 met eene gezamenlij ke frontbreedte van 
ongeveer 1 32 meter aan den grooten weg van 
H eerlen naar Brunssum liggen ; dat deze weg 
de d irecte verbinding vormt tusschen deze 
beide plaatsen en een zeer druk verkeer heeft ; 
dat de perc. 2181, 1659 en 4118 gedeeltelij k 
(voor zoover gelegen langs den Heideveldweg) 
langs den Heideveldweg eene gezamenlij ke 
fro ntbreedte hebben van ong. 146 m; dat langs 
deze perceelen het geheele verkeer gaat van en 
naar de Oranje Nassau Mijn IV; dat daaren
boven het perceel B 4118 vlak bij het kruis
punt van 4 wegen en nabij een woninggroep 
der stich t ing "Thuis Best" ligt; dat uit d it 
perceel een bouwterrein (thans genummerd 
B 3909) werd verkoch t voor den prijs van 
f 200 per fro ntmeter ( akte Notaris K oolhaas 
te H eerl en 6 M.aart 1928) , een bouwterre in 
(thans genummerd B 4148) voor den prijs van 
f 200 per frontmeter (akte Notaris Koolhaas 
te H eerlen 16 December 1931), het naburi ge 
perceel B 3825 door bel anghebbenden werd 
verkocht voor f 5 per centiare, terwijl voor t~ 
herhaaldelijk aanvragen voor bouwter reinen, 
ook voor de overige pe1·ceelcn in kwestie, zijn 
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bi nnengekomen; dat ,belanghebbenden· in rnr
band met het vorenstaande zich zeer ernstig 
benadeeld achten, doordat de bovenomschre:ven 
perceelen ronder meer tot cultuurgronden wor
den bestemd en een gedeelte van B 4118 zelfs 
ronder nadere bestemming eenvoudig aan be
bouwing wordt onttrokken, hoewel' j uist di t 
gedeelte groote waarde heeft en vrijwel onm id
dellijk aan de bovenstaande bebouwi ng aan
sluit; dat, blijkens mondeling ingewonnen be
ricliten, de gemeente Heerlen de door het uit
breidingsplan aan belanghebbenden toege
brachte schade niet ontkent, doch van meening 
is, dat deze schade wordt gecompenseerd door
dat belanghebbendeh het 1·echt verkrijgen om 
op eigen kosten een weg aan te leggen door 
de perceelen sectie B nummers 1646 en 831, 
een en ander overeenkomstig het bepaalde bij 
het uitbreidingsplan; dat belanghebbenden, 
die doordrongen zijn van de vele en groote 
moeil ijkheden, die in verband met het uitbre i
dingsplan voor de gemeente H eerl en ontston
den, gaarne hunne volle medewerking toe
zeggen, ten e inde tot eene bevredigende op
lossing te geraken; dat belanghebbenden ech
ter het door de gemeente geboden compen
satie-object (namelij k het bovenomschreven 
recht van wegenaanleg op eigen kosten door 
de perceelen B 1646 en 831) niet a ls zooclanig 
kunnen erkennen, dat het tot stand komen van 
de geprojecteerde wegen in kwestie absoluut 
onzeker en zelfs hoogst onwaarschijnlijk voor
komt; dat belanghebbenden althans op dezen 
weg geen prijs stell en en nimmer op de ge
dachte gekomen zijn aldaar een weg te wen
schen; dat daarenboven de totstandkoming af
hankelijk blijft van de medewerking en wille
keur van de aangrenzende eigenaren; da.t , ook 
a l zou de totstandkoming van dezen weg wor
den verzekerd, clan nog belanghebbenden ,·a n 
meening blijven, dat daardoor bouwterreinen 
worden verkregen, die door hun vorm en lig
ging juist in een sterk geacc identeerd terrein 
a lle aantrekkel ij khe id missen; dat belangheb
benden, ten einde dit betoog met fe iten te 
staven, zich bereid hebben verklaard en zich 
thans alsnog bereid verklaren, deze perceelen 
(B 1646 en 831) binnen drie maanden, dade
l ij k aan de gemeente Heerlen over te drngen 
tegen een p1·ijs, waarin bovenbedoeld recht tot 
wegenaanleg niet is berekend, terw ij l zij zich 
nu voor a lsdan reeds accoord verklaren met 
een prijs door dr ie onpa1·tij dige deskund igen 
(te benoemen door den Kantonrechter te H eer
len) vast te stellen; dat verder belanghebben
den bezwaar maken tegen de wijze , waarop de 
gemeente Heerlen de toegebrachte schade 
denkt te regelen; dat toch de wetgever angst
valli g waakt en uitdrukkelijk regelt de ge
vallen van schadeloosstel! ing en schadebepa
l ing bij onteigening; dat, hoewel ten deze de 
Onteigeningswet niet toepassel ij k moge zij n, 
het uitbre idi ngsplan even diep ingrij pt in het 
e igendomsrecht en feite lij k neerkomt op ecne 
idiëele on teigen ing van de bouwterre in- c. q. 
industriewaarde der betrokken perceel en : dat 
derhalve ook de schaderegeling woveel moge
lijk in overeenstemming behoort te zij n met 
die ingeval van onteigening door de Wet be
paald; dat althans ten minste de goede trouw, 
de bi llijkheid en de rorgvuldighe id , die de 
gemeenschap tegenover het indiv idu behoort 



in acht, te nemen, vó"rdert, dat deze schade
bepaling· onpartijdig geschiede door deskun
digen, die niet indirect door een der partijen 
zij n aangewezen ·en zonder daaraan het ge
dwongen prijsgeven van het eigendomsrecht 
te verb inden; dat nu de vanwege de gemeente 
Heerlen voorgestelde schaderegeling n iet 
strookt met de aangehaalde beginselen en 
mitsdi en ongewenscht en verwerpelijk voor
komt ; dat het toch niet aangaat, dat een der 
partijen zich onvoorwaa1·delijk moet binden 
aan eene uitspraak van eenzijdig te benoemen 
deskundigen, zonder daarin medezeggingschap 
te hebben en zonder recht van beroep; dat hij 
ten slotte van meening is, dat de ui tvoering 
van het ui tbre idingsplan niet strookt met de 
wet, aangezien ten deze alleen de kernpunten 
der bebouwingscentra als bebouwde kommen 
zijn aangemerkt ; dat ook tot de bebouwde kom 
moet worden gerekend het kruispunt, gevormd 
door den H eerenweg, den Robroekerweg en 
den Heideveldweg, met de naaste omgeving, 
waaronder het perceel B 4118; dat immers ter 
plaatse all één reeds de stichting "Thuis Best" 
twee honderd woningen heeft, ongeach t nog 
de particuliere bebouwing ; dat ter plaatse 
eene nieuwe parochie is gesticht en het tenein, 
waarop de kerk zal worden gebouwd, reeds 
vóór het vaststellen van het uitbreidingsplan 
werd aangewezen, blijkende de verplichting tot 
het bouwen der kerk op perceel sectie B 0 

3826 uit eene akte verleden voor Notar is Kool
haas te H eerlen den 6den April 1932; dat het 
stichten der nieuwe parochie en de plaats, 
waar de nieuwe kerk moet worden gebouwd, 
aan de gemeente Heerlen zeer goed bekend 
waren ; weshalve hij heeft verwcht het uit
breidingsplan eerst dàn goed te keuren, nadat 
de aan belanghebbenden toegebrachte schade 
door onpartijdig aangewezen deskundigen zal 
zijn gewaardeerd en geregeld; 

dat H . Nel is aanvoert, dat hij bij akte, op
gemaakt door den Notaris A. M. A . Begeijn, 
te Nieuwenhagen , dd . 27 Mei 1932, een bouw
terrein gekocht heeft, gelegen aan den Heide
veldweg onder de gemeente H eerlen, groot 11 
aren, 90 cent iaren, voor den prijs van f 1408 
en f 65 beschrijvingsgeld, in totaal f 1473 ; dat 
hij eene aanvrage heeft gedaan aan burge
meester en wethouders der gemeente H eerlen 
om op bovenbedoeld bouwterrein twee midden
standswoningen te bouwen; dat hem vanwege 
burgemeester en wethouders een schrijven ge
werd, dat geen bouwvergunning kon worden 
verleend, met het oog op het eventueele uit
breidingsplan, en dat deze weg niet · zes meter 
breed en verhard is; dat aan denzelfden weg 
tegenover zijn bouwterrein ,acht beambten
woningen gebouwd zijn, toebehoorende aan de 
Oranje-Nassau-mijnen; dat hij zich rot burge
meester en wethouders gewend heeft met het 
verwek om, indien bouwvergunning geweigerd 
bleef, hem schadeloos te stellen in dit groote 
bedrag van f 1473 ; dat hij hierop aanspraak 
kan maken, op grond hiervan, dat deze weg 
wel breed en hard genoeg was om den Oranje
N assau-mijnen bouwvergunning te verleenen; 
dat hem op alle voorstellen, gedaan aan het 
gemeentebestuur van H eerlen, afwij zende be
schikkingen werden toegestuurd ; weshalve hij 
heeft verzocht om eene uitspraak; waardoor 
dê gemeente lleerlen verplicht wordt, hem in 

deze tegemoet te komen; 
dat P. J. Seeverens aanvoert, dat. hij zich 

door het vaststellen van het voormelde uitbrei
dingsplan ernstig financieel benadeeld . acht; 
dat immers op een terre in, gelegen Verlengde 
Kempstraat, sectie B N °. 17, en groot 20.30 
a bouwverbod is gelegd ; dat hij indertijd h,et 
genoemde terrein kocht voor de som van 
f 1804. 75 ongerekend de . onkosten, met . pe 
bedoel ing het later te kunnen verkoopen als 
bouwterrein en zelf ter plaatse een huis te 
bouwen, wat kon gedekt worden door het geld 
van de verdere terreinen; dat dit verbod voor 
zijn huisgezin een totalen ondergang betee
kent, daar hij in armoede leeft, omdat hij door 
zijne ziekte (steenstoflongen) niet veel meer 
kan verdienen, terwijl zijne vrouw, zeer zie
kelijk en door operaties ongelukkig, zich het 
hoognoodige niet kan veroorloven; dat een 
won, priester-student geweest, door armnede 
gedwongen is zijne studie te staken en, na een 
half jaar werkloos te ûjn geweest, thans in 
milita iren dienst is; dat een andere zoon nog 
priester-student is, hetgeen groote onkosten 
meebrengt, terwijl een derde nauwelijks zijn 
kost verdienen kan, daa r hij ook n iet gerond 
is; weshalve hij heeft verwcht het door het 
uitbreid ingsplan veroorzaakte verbod om te 
bouwen, op te heffen of te verstaan, dat hem 
eene redel ijke schadevergoeding worde toege
kend; 

dat H. J. Griens aanvoert, dat hij door het 
vastgestelde uitbreidingsp lan financieel wordt 
benadeeld, doordat voor een hem toebehoorend 
perceel bekend onder sectie B N °. 2960 ge
meente H eerl en, op schriftelijke aanvrage dd. 
10 Juni 1930 vergunning werd verleend het
zei ve tot bouwterrein te mogen bezigen; wes
halve hij heeft verwcht de door Ged. Staten 
verleende goedkeuring te vern ietigen, clan ·,vel 
hem in het genot van eene schadevergoeding 
te stellen; 

dat H . A. Voncken aanvoert, dat zijne ter
i-einen nummers 1225 en 497, gelegen aan de 
Bloemenstraat, als bouwterrein zijn te beschou
wen, liggende aan een verharden weg, waa,r
aan de bebouwing zich tot op 60 meter van 
zijn eigendom uitstrekt; dat deze perceel en 
in het uitbreidingsplan zijn bestemd tot cul
tuurgronden, terwijl zij als wodanig n iet eens 
verpacht lnmnen worden en in respectievelijk 
1914 en 1924 door hem als bouwterrein zijn 
gekocht en betaald ; dat de perceelen nummers 
2493 en 2494 thans als boomgaard aan zijn 
huis behooren en het uitbreidingsplan deze ter
reinen door een geprojecteerden wegenaanleg 
weliswaar tot bouwterreinen promoveert, maar 
dat de resteerende deelen te klein of te ondiep 
zijn om als wodanig te dienen, dat hij deze 
perceelen als fruitwei aan zijn huis wenscht te 
behouden en derhalve mede 1n verband: met 
het voorafgaande, in de ontworpen bouwter
reinen geen compensatie vindt tegenover de 
schade door bet bouwverbod op de perceelen 
aan de Bloemenstraat, integendeel de hem 
aldaar roegebrachte schade door den geprojec
teerden wegaanleg nog vergroot wordt ; dat 
de bebouwde kom op sommige plaatsen te eng 
is genomen, onder andere Klompstraat en Val
kenburgerweg, terwijl de bebouwde kom vol
gens de Motor- en Rijwielwet aan den laatst
genoemden weg circa 1000 ,:neter verder. is 
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vastgesteld, met het gevolg, dat het uitbre i
dingsplan zich uitstrekt over terreinen, die on
tegenzeggelijk in de bebouwde kom zijn gele
gen, en derhalve in strijd is met de wet; dat 
in het uitbreidingsplan niet zijn vermeld de 
rndenen, waarom uitgestrekte terreinen, met 
bouwverbod bezwaard en tot bosch of cu ltuur
grond bestemd, niet zijn aangekocht of ont
eigend, zoodat de gemeente hierdoor op eene 
wijze geheel strijdig met den geest van de wet, 
kosteloos in het bezit geraakt van uitgestrekte 
natuurlijke parken; dat bij het uitbreidings
plan van H eerlen niet is opgenomen eene a lge
meene schadeclausule; .weshalve hij heeft ver
wcht, aan het u itbreid ingsplan alsnog goed
keuring te onthouden; 

dat C. L. J . F leischeuer en haa r echtgenoot 
Ir. J . M. Meijer aanvoeren, dat de gemeente
raad op 30 Mei 1933 een uitbreidingsplan 
vaststelde, waarin de perceelen sectie E . num
mers 1284, 1549 en 1530 (lees: 1550), tezamen 
groot 84.80 a, en sectie D. N °. 2598, groot 
37.64 a, toebehoorende aan haar, appellante, 
we1·den bestemd tot zoogenaamde groene, wne, 
ten gevolge waarvan op de perceelen niet meer 
mag worden gebouwd; dat zij door dit besluit 
ten zeerste in hare belangen is geschaad en 
des te pijnlijker, omdat door dit besluit de ge
heele moederlijke nalatenschap waardeloos 
wordt gemaakt; dat immers de terreinen zeer 
waardevolle bouwterreinen zijn en met name 
het eerstgenoemde perceel ten aanzien van de 
ligging te midden van een reeds bebouwd 
villa-complex eene eenige plaats in H eerlen 
inneemt; dat dit perceel met eene frontbreedte 
van ruim 60 meter aan den Valkenburgerweg, 
het eenige bouwterrein is, dat met een bouw
verbod werd getroffen te midden van eene be
bouwing, welke zich meer dan 1000 meter 
voorbij dit bouwterrein uitstrekt; dat de be
bouwde kom, aangegeven door het bord der 
maximum-snelheid, ruim 700 meter voorbij het 
perceel begint en de belasting deze perceelen 
steeds a ls bouwterrein heeft belast; dat zij, 
appellanten, geen gebruik hebben gemaakt 
van het tegen het voormelde besluit toege
kende rechtsmiddel, omdat: a. zij de mogelijk
heid, dat op dergelijke waardevolle perceelen, 
gelegen in de bebouwde kom, een bouwverbod 
kon worden gelegd, niet hebben voorzien, b. 
toen zij inzage gingen nemen van de ter visie 
gelegde plannen, het renvooi, waarin het 
essentieele der beslissing lag, onder aan de 
kaart door de talrijke aanwezigen niet was te 
zien, terwijl het eenige ter tafel liggende exem
pl aar der toelichting (n.b. voor eene gemeente 
van 50,000 inwoners) in handen van een be
langhebbende was, die het copieerde, c. de 
keuze van eene flauwe gele kleur ter aandui
ding van eene groene wne, d ie bovendien ook 
bedekte aangrenzende reeds bebouwde percee
len, een verwarrenden invloed heeft uitge
oefend; dat de aan hen toegebrachte schade 
door het bouwverbod gereedelijk op f 60,000 
kan worden begroot, eene schade zoo groot, 
dat het leggen van dit bouwverbod kan worden 
genoemd misbruik van recht(,,abus de droit"); 
dat het uitbreidingsplan van Heerlen in strijd 
is met de wet, omdat het zich uitstrekt over 
perceelen in de bebouwde kom gelegen, de 
schaderegeling met getroffen eigenaren illu
soir is en eene a lgemeene schade-clausule ont-

breekt ; weshalve ook zij hebben verwcht aan 
het uitbre idingsplan de goedkeuring te ont
houden ; 

0. dat art, 38, le lid , der Woningwet tegen 
de beslissing van Ged. Staten tot het verleenen 
van goedkeuring van een uitbre idingsplan be
roep op Ons toekent aan belanghebbenden, die 
bezwaren tegen het plan bij den gemeenteraad 
hebben ingediend; 

dat zulks in het onderwerpel ijke geval niet 
is geschied door de appellanten C. L . J. 
Meijer, geboren Fleischeuer, en Ir. J . M. 
Meijer, en evenm in door den appellant P. J. 
H . Brouers, voor zoover zijn bezwaar betrek
king heeft op het aan zijne echtgenoote toe
behoorende perceel gemeente H eerlen sectie 
B, N°. 4116 ; ' 

dat mitsdien de eerstgenoemde appellanten, 
alsmede de laatstgenoemde appellant, voor wo
ver i ijn voormeld bezwaar betreft, in hun be
roep niet kunnen worden ontvangen; 

dat deze appellanten nu wel aanvoei-en, dat 
ter plaatse, waar het ontwerp van het plan 
met de daarbij behoorende stukken ter inzage 
heeft gelegen, bestudeering van het plan 
uiterst moeilijk is geweest, o. m. omdat de aan
wezigheid van talrijke belangstellenden daar
toe een beletsel vormde, doch dat hierin geen 
aanleiding kan worden gevonden hen in hun 
beroep toe te laten, nu niet is beweerd, veel 
m inder gebleken, dat gedurende de geheele 
periode van 12 November tot en met 10 De
cember 1932, dat de bedoelde stukken overeen
komstig art. 37, 2de lid , en art. 39 , 2de l id, 
der Woningwet ter gemeentesecretarie voor 
een ieder ter inzage hebben gelegen, eene be
hoorlijke inzage voor hen volstrekt onmogelij k 
is geweest; 

0 . voor het overige, dat bij het onderwer
pelijke plan, waarbij de bestemming der gron
den in onderdeelen is bepaald, aan een deel 
der gronden de bestemming van cultuurgrnnd, 
blijkens art. 12 van de bebouwingsvoorschri f
ten voor de uitoefening van land- en tuin
bouw en veeteelt, is gegeven; 

dat zulks zich met de strekking van de Wo
ningwet niet verdraagt; 

dat toch deze wet, die, blijkens hare con
siderans, beoogt bepalingen vast te stellen 
betreffende de volkshuisvesting, met de artt. 
36 en volgende, zooals deze artikelen luiden 
na de wijziging bij de wet van 9 Juli 1931 
S. 266 ten doel heeft eene stelselmatige be
bouwing te bevorderen door het aanwijzen van 
de bestemming van de gronden, waarover de 
bebouwing der gemeente zich zal uitbreiden ; 

dat het bevorderen van cultuur (land- en 
tu inbouw of veeteelt) niet l igt in de bedoeling 
van deze wet; 

dat dan ook in art. 12, le l id, van het Wo
ningbesluit onder meer ter uitvoering van a r t. 
42 der Woningwet wèl gesproken wordt van 
een plan van straten en daarnevens van de 
aanwijzing van de bestemming van gronden 
voor den aanleg van grachten, ple inen, plant
soenen, parken, sport- en speelterre inen, volks
tuinen, begraafplaatsen en andere doeleinden 
van openbaar nut, a lsmede van nadere aanwij 
zing van de bestemming van de gronden, welke 
zijn aangewezen voor bebouwing met won ingen 
en andere gebouwen en met inrichtingen ten 
behoeve van handel en nijverheid, doch daarin 
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terecht van het bestemmen van terrein voor 
zoogenaamden cultuurgrond geen gewag wordt 
gemaakt; 

dat weliswaar art. 12, le lid, naast deze op
somming van bestemmingsmogelijkheden, den 
tusschenzin bevat "behalve hetgeen de ge
meenteraa d meent daarin overigens te moeten 
bepalen", doch dat deze tusschenzin den ge
meenteraden geen bevoegdheid kan geven om 
bestemmingen vast te stellen, die, gelijk "cul
tuurgrond", buiten de bedoeling van de Wo
ningwet vallen; 

dat, voor wover het de bedoeling van den 
gemeenteraad mocht zijn door het bestemmen 
der bedoelde gronden voor cultuurdoeleinden 
uitbreiding van de bebouwing ter plaatse tegen 
te gaan, dit doel op andere wijze behoort te 
worden bereikt; 

dat in ieder geval art. 36 der Woningwet 
daartoe niet behoort te worden gebezigd; 

dat reeds op dezen grond Ged. Staten ten 
onrechte aan het uitbreidingsplan hunne goed
keuring hebben verleend; 

dat echter ook overigens teg.ep het boven
genoemde uitbreidingsplan bedenking bestaat, 
vermits daarbij niet voldoende rekening is ge
houden met de financieele belangen der daar- , 
bij betrokken grondeigenaren ; 

dat toch, blijkens de ingewonnen ambtsbe
richten, door dit uitbreidingsplan aan de eige
naren van verschillende perceelen, zich bevin
dende in de sfeer der bebouwing en gelegen 
aan wegen, waaraan vóór de vaststelling van 
het plan, volgens de gemeentelij ke bouwveror
dening mocht worden gebouwd, direct aanwijs
bare schade wordt toegebracht, nu hun het 
boÛwen op hunne perceelen door de daaraan 
bij het plan gegeven bestemming wordt belet; 

dat dit in het bijzonder, voor zoover het de 
in hun beroep ontvankelijke app.ell anten be
treft, geldt voor de aan de I astgevers van den 
appellant P . J . H. Brouwers toebehoorende 
perceelen sectie B nummers 972, 955, 2293, 
2292, 3657 1659, 2181 en 4118 (ged eltelijk) 
gelegen h~tzij aan den Hcideveldweg, hetzij 
aan den weg Heerlen-Brunssum, dan wel aan 
beide wegen, welke aan de in de bouwveror
dening gestelde vereischten vo ldoen en waar
aan mitsdien vóór de vaststelling van het uit
breidingsplan wèl mocht worden gebouwd; 

dat het gemeentebestuur de aanwezigheid 
van schade voor deze eigenaren heeft erkend 
en gewaardeerd op een schade-bedrag van 
totaal f 5300, doch van meening is, dat deze 
schade wordt gecompenseerd door de waarde
vermeerdering van a ndere hun toebehoorende 
perceelen, welke voor bebouwing worden be
stemd ; 

dat echter, nog daargelaten, dat het, blij
kens de stukken, hoogst twijfelachtig is of de 
hierbedoelde waardevermeerdering door de be
trokken eigenaren kan worden gerealiseerd, 
hier van eene bijzondere bevoordeeling voor 
hen geen sprake is en zij ten achter staan bij 
andere eigenaren, aan wie zoodanige waarde
vermeerdering eveneens te beurt valt, zonder 
dat schade elders daartegenover staat; 

dat compensatie alleen dàn gerechtvaardigd 
zou zijn, indien voor een bepaald perceel de 
voor- en nadeelen tegen elkaar opwegen, het
geen hier niet het geval is ; 

dat de raad van H eerlen nu wel bij besluit 

van 30 Mei 1933 N° . 79/II eene verordening 
heeft vastgesteld, regelende de toekenning van 
vergoeding van door het uitbreidingsplan te 
lijden schade, doch dat daarbij slechts de aan
spraak op schadevergoeding is erkend van 
daarbij met name genoemde belanghebbenden, 
onder wie de hierbedoelde eigenaren niet voor
komen, terwijl , al ware di t anders, nu de com
missie, die ingevolge deze verordening met de 
vaststelling van de schade is belast, zonder 
medewerking van de belanghebbenden, een
zijdi g doo r den raad, op voord racht van bur
gemeester en wethouders wordt benoemd, geen 
voldoende waarborg aanwezig is, dat op on
partijdige wijze met de belangen van de daar
bij betrokkenen zal worden rekening gehou
den· 

d~t ook met het oog op een en ander het 
bestreden besluit van Ged. Staten niet behoort 
te worden gehandhaafd; 

Gezien de Woningwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

1 °. Mevrouw C. L. J. Meijer, geboren Flei
scheuer en Ir. J . M. Meijer in hun beroep 
niet-ontvankelijk te var kl aren ; 

2°. P. J. H . Brouwers niet-ontvankelijk te 
verklaren in het door hem voor zichzelf inge
stelde be1·oep, voor zoover het zijn bezwaar ten 
aanzien van het perceel kadastraal bekend 
gemeente Heerlen, sectie B N°. 4116, betreft; 

3°. met vernietiging van het bestreden be
sluit van Ged. Staten van Limburg van 1 J u ni 
1934, 4e afdeeling, La. 3120/3 Q, aan het bij 
besluit van den gemeenteraad van H eerlen 
van 30 Mei 1933 vastgestelde plan van uit
breiding met daarbij behoorende bebouwings
voorschriften de goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. (A.B.) 

24 D ewmibetr 1935. KONINKLIJK BESLUIT_ 
(Gemeentewet Art. 242.) 

Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
onthouden aan de gemeentebegrooting, 
daar voor onvoorziene uitgaven een veel te 
laag bedrag is geraamd en daarin behoort 
te worden voorzien door schrapping van 
een garantie post voor rente en a flos i ng 
van een leening voor de drinkwaterleiding, 
die niet noodzakelijk is te achten om tot 
een goede drinkwatervoorziening te ge
raken, daar zulks op doelmatiger wijze 
kan worden bereikt door uitbreiding van 
de in de bouwverorden ing opgenomen ver
plichting tot aansluiting tot bestaande wo
n ingen, die daarvoor in aanmerking ko
men; het aan deze verplichting voor ver
schil] ende ingezetenen verbonden bezwaar 
van kosten wordt niet van zoodanig ge
wicht geacht, dat om die reden van dezen 
maatregel zou moeten worden afgezien. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Muntendam tegen de 
bij schrijven van 18 Juli 1935, n°. 186, 5e 
afdeeling, door Ged. Staten van Groningen 
aan het bestuur der voornoemde gemeente 
kenbaar gemaakte beslissing, dat goedkeuring 
ia onthouden aan de gemeentebegrooting voor 
het jaar 1935; 
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, Den Raad van · Stat!!, Afdeeling voor de 
,Ge,schillen van Bestuur, gehoord, advies · van 
'9 Oçtober 1935, n°. 422 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.Binnenlandsche Zaken van 21 December 1935, 
n°. 29119, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de vorengenoemde beslissing van Ged. 
Staten steunt op de overwegingen, dat de ge
meenteraad bezwaar heeft gemaakt te voldoen 
.aan hun verzoek om den post wegens garantie 
van de drinkwatervoorzieninf van·de begrooting 
voor 1935, ten bedrage van 1600.- te schrap
pen; dat deze niet volstrekt onvermijdelijke 
uitgaaf in eene gemeente als Muntendam , welker 
tinancieele positie zeer on$unstig is, bedenking 
moet ontmoeten ; dat biJ behoud van dezen 
post van een reëel sluiten de begrooting niet 
kan worden gesproken ; dat het voor onvoor
ziene uitgaven geraamde bedrag van f 108.43 
.als geheel onvoldoende moet worden aange
merkt; dat het aanvaarden van de opbrengst
garantie door de gemeente Muntendam niet 
.alleen een garantiepost op de begrooting voor 
1935 noodig maakt, doch tevens ten gevolge 
:zal hebben, dat in de twee of drie eerstvolgende 
jaren een - zij het afloopend- bedrag hiervoor 
op de begrooting beschikbaar dient te worden 
gesteld, aangezien volgens eene destijds op
gemaakte raming verwacht kan worden, da t 
eerst in het vijfde bedrijfsjaar de ontvangsten 
nit waterverkoop tot een zoodanig bedrag 
:zullen zijn gestegen, dat door de gemeente geen 
uit de opbrengstgarantie voortvloeiende bij
dragen meer behoeven te worden gegeven ; dat 
zelfs, indien de begrooting voor dit jaar als 
r eëel sluitend kon worden <1,angemerkt, er, op 
grond van de hierboven uiteengezette gevolgen 
voor volgende jaren, tegen garantieverleening 
ernstige bezwaren zouden blijven bestaan, daar 
in het geheel geen zekerheid bestaat, dat de 
gemeente Muntendam in de eerste jaren haar 
begrooting zonder raming van extra-bijdragen 
r eëel sluitend zal kunnen maken; dat zij mits 
dien hunne goedkeuring aan de begrooting voor 
1935, zooals deze door den raad in zijne ver
gadering van 25 April 1935 nader is vastgesteld, 
onthouden; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
d e gemeente Muntendam zich in 1932 op 
instigatie van Ged. Staten garant heeft gesteld 
voor de rente en aflossingen van eene geldleening 
voor de drinkwaterleiding ; dat de financieele 
positie van de gemeente Muntendam in 1932 
slechter was dan die van 1935 ; dat, wanneer 
in 1932 deze financieele bezwaren niet bestonden 
of niet werden geacht, deze in 1935 in geen 
geval bestaan of mogen worden geacht ; dat 
Ged. Staten overigens geen bezwaar hebben 
t egen de invoering van de zoogenaamde ver
plichte aansluiting aan de drinkwaterleiding, 
tegen eene verplichte kostenoplegging derhalve 
aan de ingezetenen; dat de gemeente en hare 
ingezetenen een onverbreekbaar geheel vormen 
en de welstand van die ingezetenen zich af 
spiegelt in de financieele positie van de ge
meente; dat, wannèer het eene, volgens Ged. 
Staten, namelijk de verplichte aansluiting, wel 
mogP,liik is, het andere :. de garantiestelling, 
niet als onmogelijk mag worden verworpen ; 
dat de gemeente alzoo in dezen de vrije keuze 
kan en moet worden gelaten; dat het logische 
verband in de redeneering van Qed. Staten dit 

laatste ·medebrengt; dat de drinkwaterleiding 
van verstrekkende sociale beteekenis en de 
garantiestelling de eenig mogelijke vorm tot 
aansluiting wordt geacht; dat de Naamlooze 
Vennootschap Waterleidingmaatschappij voor 
de provincie Groningen eene garantiestelling 
voor aansluiting voldoende acht; · 

0, dat met Ged. Staten moet worden geoor 
deeld, dat de begrooting, zooals zij door den 
gemeenteraad is vastgesteld, in wezen niet kan 
geacht worden te sluiten, aangezien voor on
voorziene uitgaven een veel te laag bedrag is 
geraamd, en dat daarin door schrapping van 
den onderhavigen garantiepost behoort te 
worden voorzien ; 

dat toch deze post, daargelaten, dat hij, nu 
het jaar 1935 reeds grootendeels voorbij is, aan 
beteekenis heeft ingeboet, geenszins nood
zakelijk is om tot eene goede drinkwatervoor
ziening in Muntendam te geraken, daar zulks 
op doelmatiger wijze kan worden bereikt, indien 
de gemeenteraad de in de bouwverordening op
genomen verplichting tot aansluiting aan de 
drinkwaterleiding zou uitbreiden tot bestaande 
woningen, welke voor aansluiting in aanmerking 
komen; 

dat deze uitbreiding van de verplichting tot 
aansluiting voor verschillende ingezetenen wel 
kosten zal meebrengen, doch dat het daaraan 
verbonden nadeel niet van zoodanig gewicht is, 
dat om die reden van dezen maatregel zou 
moeten worden afgezien ; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (A. B:) 

-30 December 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 25 / en g.) 

Een ambtenaar van · een aan eenige ge
meenten tezamen behoorend gemeenschap
pelijk liohtbedrijf valt niet onder het ver
bod van art. 25 / of g, daar het beheer 
en de exploitatie van het bedrijf zelfstan
dig geschieden door eene door de gemeen
ten tezamen ingestelde commissie van be
heer, zoodat het bedrijf niet als onderge
schikt aan elk der betrokken gemeente
besturen afzonderlijk kan worden be
schouwd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. van den Abeele, te oord-Scharwoude, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 28 Augustus 1935, n°. 175, strekkende tot 
ongegrondverklaring van bezwaren door den 
appellant bij het genoemde college ingediend 
tegen de beslissing van den raad der gemeente 
Noord-Scharwoude van 9 Augustus 1935, 
waarbij hij niet als lid van dien ra-ad is toegela 
ten· 

D~n Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 November 1935, n°. 483 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 24 December 1935, 
n°. 28437, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Noord-Schar
woude bij besluit van 9 Augustus 1935 J. van 



465 ~0 D EC E M B E R 1935 

den Abeele, die de betrekking vervult van 
klerk-incasseerder bij de gemeenschappelijke 
lichtbedrijven der Langendijker gemeenten en 
Sint-Pancra-s, niet heeft toegelaten als lid van 
dien raad, op grond, dat hiJ moet worden be
schouwd a ls ambtenaar, bedoeld in art. 25 
onder/ eng der Gemeentewet; 

dat, nadat J. van den Abeele van dit raads
besluit bij Ged. Staten van Noord-Holland in 
beroep was gekomen, deze bij besluit van 28 
Augustus 1935, n°. 185, het beroep ongegrond 
hebben verklaard, daarbij o. a. overwegende, 
dat de door den adressant bedoelde regeling 
in zake de exploitatie van eene steenkolen
gasfabriek voor den Langendijk en Sint-Pancras 
betreft het voor gemeenschappelijke rekening 
beheeren en exploiteeren van een aan de ge
meenten op Langendijk, Zuid-Scharwoude, 
Noord-Scharwoude, Oud-Karspel en Sint
pancras gezamenlijk toebehoorend bedrijf, 
hetwelk, mede blijkens de geschiedenis van de 
totstandkoming van de onderwerpelijke rege
ling, niet als een op zichzelf staand lichaam is 
aan te merken en ook geen eigen vermogen, 
afgescheiden van dat der betreffende gemeenten, 
bezit; dat weliswaar het beheer en de exploi 
tatie is opgedragen aan eene commissie van 
beheer, doch dat deze commissie, waarvan de 
leden telkens voor den tijd van vier jaren door 
en bij voorkeur uit de raden der betreffende 
gemeenten worden benoemd, geen zelfstandig
bestaan voert en alle bij haar berustende be
voegdheden aan de raden dier gemeenten ont
leent; dat het hier derhalve in feite een door 
de vijf gemeenten gezamenlijk beheerd ge
meentel(jk bedrijf betreft, hetgeen o. m. ook 
hieruit blijkt, dat de rekening en verantwoording 
van het bedrijf, na door de gemeenteraden 
voorloopig te zijn vastgesteld, vergezeld van 
de desbetreffende raadsbesluiten, met de reke
ning der gemeenten ter definitieve vaststelling 
aan Ged. Staten wordt ingezonden, dat de 
geldleeningen, ten behoeve van het bedrijf 
aangegaan, alsmede de rente en aflossingen 
dier leeningen voor 1/5 gedeelte op de begrooting 
van elke der gemeenten voorkomen en dat de 
voorwaarden tot gaslevering bij eene door de 
gemeenteraden vastgestelde verordening zijn 
geregeld en dat aok de regeling betreffende den 
rang, het getal, de bezoldiging en de wijz_e van 
benoeming van de ambtenaren en werklieden 
van het bedrijf bij verordening door de gemeen
teraden is vastgesteld ; dat de commissie van 
beheer, ambtenaren of werklieden bij het be
drijf aanstellende, daarmede handelt uit kracht 
van de door de gemeentebesturen aan haar 
overgedragen bevoegdheid, zoodat deze ambte
naren en werklieden geacht moeten worden 
vanwege de gemeentebesturen te zijn aange
steld ; dat ook blijkens art. 4 der door de ge
meenteraden vastgestelde verordening~ rege
lende den rang, het getal, de bezoldiging en de 
wijze van benoeming van de ambtenaren en 
werklieden van het bedrijf, deze ambtenaren 
en werklieden geacht worden in dienst der ge
meenten werkzaam te zijn, hetgeen mede wordt 
bevesti(?;d door de omstandigheid, dat de pen
sioensbijdragen, ter zake van deze functiona
rissen verschuldigd, door de gemeenten, elke 
voor haar aandeel, worden betaald; dat in 
verband met het vorenstaande J . van den 
Abeele moet worden beschouwd als ambtenaar, 
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aangesteld vanwege de betreffende gemeente
besturen en derhalve mede vanwege hot ge
meentebestuur van Noord-Scharwoude, zoodat. 
hij op dien grond terecht niet als lid van den 
gemeenteraad is toegelaten ; 

dat van dit besluit J. van den Abeele bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, 
dat de omstandigheid, dat de bedrijven geza
menlijk eigendom der gemeenten zijn, op zich
zelf nog niet bepaalt de mate van ondergeschikt
heid van de commissie van beheer aan die ge
meenten; dat de wijze van toezicht oefenen op 
deze bedrijven eene andere is dan die bij een 
gemeentelijken tak van dienst, daar de genoemde 
bedrijven onder toezicht staan van Ged. Staten: 
dat de periodieke benoeming door de gemeente
besturen van de leden der commissie van beheer 
van geen invloed is op de rechtsverhouding 
ten deze, daar zich hetzelfde zou voordoen, 
indien de vorm van een rechtspersoonlijkheid 
hebbend lichaam was gekozen; dat deze com 
missie nagenoeg geheel een zelfstandig bestaan 
voert ; dat, indien hier sprake was van een aan 
het gemeentebestuur van Noord-Scharwoude 
ondergeschikt bedrijf, de raad het recht zou 
moeten hebben de benoeming van oen ambte
naar niet goed te keuren ; dat de gemeente
besturen niet hunne bevoegdheid tot het aan
stellen van ambtenaren aan de genoemde 
commissie hebben overgedragen, doch dat dit 
voortvloeit uit de zelfstandige taak, welke de 
commissie heeft ; dat het door Ged. Staten 
gedaan beroep op art. 4 van de in 1921 vast
gestelde verordening, regelende o. a. den rang 
en het getal der ambtenaren bij de gemeen
schappelijke bedrijven, niet opgaat, omdat dit 
artikel geacht kan worden te zijn vervallen 
door het in 1932 vastgestelde ambtenaren
reglement voor die ambtenaren; dat dus hunne 
rechtsposit,ie nadrukkelijk is gesteld in handen 
van de commissie van beheer; dat de pensioens
bijdragen voor de functionarissen der Licht
bedrijven door deze bedrijven ten volle aan de 
gemeenten worden uitbetaald, zoodat deze 
slechts voor doorzending hebben te zorgen; 
dat het gemeentebestuur van Noord-Schar
woude slechts medezeggenschap heeft ten aan
zien van de rekening en de begrooting ; dat het 
voor de aanstelling van personeel bij de Licht
bedrjjven geen zeggenschap heeft; dat de 
appellant niet is een ambtenaar vanwege het 
gemeentebestuur van Noord-Scharwoude aan
gesteld, terwijl hij daaraan ook niet onder 
geschikt is; dat, daar het toezicht wordt uitge
oefend door Ged. Staten, de administratie niet 
geacht kan worden ondergeschikt te zijn aan 
het gemeentebestuur van Noord-Scharwoude, 
terwijl het gemeentebestuur daarop uiterst 
weinig invloed kan uitoefenen door de zelf
standige taak der commissie ; dat de functie 
van klerk-incasseerder evenmin een zoodanige 
is, dat hij rekenplichtig is aan eene aan het 
gemeentebestuur van Noord-Scharwoude onder
geschikte administratie, terwij l bovendien de 
administratie door den Directeur wordt ge
voerd onder toezicht en verantwoordelijkheid 
van de commissie en alleen het besluit van Ged. 
Staten tot definitieve vaststelling van de reken 
Ding en verantwoording tot décharge aan de 
commissie strekt; dat hij tot staving van zijn 
standpunt nog verwijst naar de uitspraak der 
Kroon van 1 Mei 1918 betreffende de toelating 
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van J. Bcou tot lid van den raad van Cadzand ; 
Q. dat de appellant in zijne functie van klerk

incasseerder bij de Gemeenschappelijke Licht
bedrijven ,oor den Langendijk en Sint-Pancras 
wel als een aan deze bedrijven rekenplichtig 
ambtenaar, in den zin van art. 25, 1 e lid, onder g, 
der Gemeentewet moet worden aangemerkt, 
doch dat deze Lichtbedrijven zelve niet als 
eene .aan het gemeentebestuur van Noord
Scharwoude ondergeschikte administratie, in 
den zin van de genoemde wetsbepaling, zijn 
te beschouwen; · 

dat immers de besturen der vijf samenwer
kende gemeenten weliswaar in zooverre op het 
beheer en de exploitatie der genoemde bedrijven 
invloed uitoefenen, dat o. m. de raad van elke 
dezer gemeenten twee leden der commissie van 
beheer benoemt en de begrooting van inkomsten 
en uit~aven der bedrijven aan de goedkeuring 
der viJf gemeenteraden is onderworpen, doch 
het beheer en de exploitatie overigens zelf. 
standig geschieden door de genoemde commissie 
van beheer; 

dat dan ook het personeel der Lichtbedrijven 
deels door de commissie zelve, deels onder hare 
goedkeuring door den Directeur-Administrateur 
wordt benoemd, geschorst en ontslagen ; 

dat in ieder geval de Lichtbedrijven niet als 
ondergeschikt aan elk der hierbedoelde ge
meentebesturen afzonderlijk kunnen worden 
beschouwd; 

dat dan ook de bepaling van art. 25, 1 c lid, 
onder g, der Gemeentewet aan de toelating van 
den appellant tot lid van den raad der gemeente 
Noord-Scharwoude niet in den weg staat; 

dat onder het licht van het voorgaande de 
appellant evenmin kan worden aangemerkt 
als een ambtenaar vanwege het bestuur der 
gemeente oord-Scharwoude aangesteld of 
daaraan ondergeschikt, zoodat ook het be
paalde in art. 25, l • lid, sub/, op hem niet van 
toepassing is ; 

dat mitsdien de appellant, daar ook van 
andere redenen, die aan zijne toelating in den 
weg zouden staan, niet is gebleken, ten on
rechte niet als lid van den raad der gemeente 
Noord-Scharwoude is toegelaten; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
~staten van Noord-Holland van 28 Augustus 

1935, n°. 175, en van het besluit van den raad 
der gemeenteN oord-Scharwoude van 9 Augustus 
1935, J. van den Abeele alsnog toe te laten als 
lid van den raad dier gemeente. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (A. B.) 

30 D ece1nbe1· 1935. KONINKLIJK BESLUI'l'. 
(Keurenwet Art. 4.) 

De bevoegdheid van een waterschaps
bestuur tot het maken van keuren of po
litieverordeningen en het stellen van straf
fen op de overtreding daarvan kan zich in 
het algemeen niet verder uitstrekken daD 
zijn gebied reikt. ru noch de reglemen
teer ing noch de inrichting van het onder
havige waterschap met het oog op de aan 
die instelling opgedragen taak tot het ma
ken van een uitzondering op dit beginsel 

aanleiding geeft, hebben Ged. Staten ten 
ourechte goedgekeurd een keur, die voor
schriften bevat, welke hun werking ook op 
het grondgebied van een aangrenzend wa
terschap uitstrekken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van het waterschap "Havelte" 
tegen het besluit van Ged. Staten van Drenthe 
van 18 October 1933, n°. 36, waarbij is goed
gekeurd het Reglement van Politie voor de 
Hoofdleiding en de daartoe behoorende werken 
in het waterschap " De Oude Vaart"; 

Den Raad van tate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
30 J anuari 1935, n°. 346 (1934), en 2 October 
1935, n°. 346 (1934)/110; 

Op de voordracht van Onzen l\'1inister van 
Waterstaat van 24 December 1935, n°. 421, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

0. dat het bestuur van het waterschap " De 
Oude Vaart" bij besluit van 3 Februari 193:l 
heeft vastgesteld een Reglement van Politie 
voor de Hoofdleiding en daartoe behoorende 
werken in dat waterschap, waarvan de artt. 1 
en 2 luiden: 

Art. 1. Dit reglement is van toepassing 
op de Hoofdleiding of Oude Vaart en daartoe 
behoorende werken, welke aan het toezicht of 
schouw van het bestuur van het Waterschap 
zijn onderworpen. 

Art. 2. Eigenaren van gronden, waarop het 
vee wordt geweid en gelegen langs de Hoofd
leiding van het Waterschap, zijn verplicht op 
een afstand van 50 centimeters landwaarts 
gemeten, van den bovenkant van de aan
grenzende glooiing dier waterleiding op hunne 
gronden eene afrastering van puntdraad of 
door het waterschapsbestuur . ander goed
gekeurd materiaal t e hebben en te onderhouden, 
tot een hoogte van minstens 65 centimeters 
boven het maaiveld. Waar een kade langs de 
Hoofdleiding aanwezig is, mag de afrastering 
niet dichter aan de Hoofdleiding worden aan
gebracht, dan aan den landkant van de kruin 
der kade. H et bestuur van het Water chap 
kan van deze bepaling schriftelijke ontheffing 
verleenen ; , 

dat Ged. taten van Drenthe bij hun besluit 
van 18 October 1933, n°. 36, aan het genoemde 
besluit hunne goedkeuring hebben verleend; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het be
stuur van het waterschap "Havelte" bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat bij 
reglementswijzig ingen van d e waterschappen 
,,De Oude Vaart" en "Havelte", van de gron
den, vallende onder het waterschapverband 
"Havelte" is afgenomen het riviertje "De Oude 
Vaart" plus een strook grond ter breedte van 
een meter aan weerszijden, gemeten van den 
insteek van het talud af, welk gebied is toe
gevoega aan het waterschap " De Oude Vaart"; 
dat volgens art. 2 van het Reglement van 
Politie in verband met art. 1, genoemd art. 2 
ook van toepassing is op de gronden, gelegen 
langs het riviertje De Oude Vaart, voor zoover 
dit door of langs het w11,terschap "Havelte'' 
stroomt, daar immers deze gronden, voor 
zoover betreft een strook van een meter langs 
het riviertje, onder het waterschap "De Oude 
Vaart" komt te vallen; dat door de invoering 
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van het meergenoemde reglement van politie 
de eigenaren der gronden, hierboven aangeduid, 
zouden belemmerd worden in het gebruik der 
gronden, gelegen aan de rivierzijde van- de in 
art. 2 vastgestelde afrastering, immers deze 
gronden niet kunnen doen weiden door het vee 
en verder verstoken zouden zijn van het water 
der rivier als drinkwater voor het vee, terwij l 
overigens geen voldoend drinkwater ter plaatse 
aanwezig is; dat reeds in 1905- 1906 het 
waterschap "Havelte" de Oude Vaart heeft 
genormaliseerd en in kaden gelegd en sinds
dien het vee altijd vrij tot aan den stroom 
heeft geweid, zonder dat dit aan het profiel van 
den stroom schade heeft berokkend, daar de 
oevers zandhard zijn, a lthans voor zoover den 
loop der rivier binnen genoemd waterschap 
betreft; dat het bestuur van het waterschap 
" llavelte" zich door genoemd reglement, voor 
zoover de artt. 1 en 2 betreft, bezwaard gevoelt, 
daar onder art. 2 ook vallen de gronden van dit 
waterschap, gelegen ter weerszijden van de 
rivier, hoewel voor deze gronden de bepaling, 
die veel belemmering meebrengt, geen bestaans
recht heeft en waarschijnlijk ook niet voor 
de bedoelde gronden bestemd is ; dat het aan 
genoemd art. 1 zou willen toegevoegd zien de 
woorden: ,,met uitzondering van het gedeelte 
der -Oude Vaart, thans vallende onder het 
waterschapsgebied "Havelte", wanneer dit te 
eeniger tijd tot het waterschap "De Oude Vaart'' 
zou komen te behooren ; 

0. dat, zooals het reglement van het water
schap "De Oude Vaart" thans luidt, dit water
schap o. m. omvat de terreinstrook, ingenomen 
door de verbeterde Oude Vaart van de samen
vloeiing van de Wold Aa tot de Altingerleek, 
met inbegrip, voor zoover het in het water
schap "Havelte" gelegen gedeelte van de Oude 
Vaart betreft, van een strook van 1 m buiten 
den insteek van elke zijde; 

dat in de artt. 2 en 4 van het onderhavige 
Reglement van Politie evenwel voorschriften 
worden gegeven, welke hunne werking ook 
buiten de even bedoelde strook, en derhalve· op 
het grondgebied van het waterschap "Havelte" 
uitstrekken; 

dat echter de bevoegdheid van een water
schapsbestuur tot het maken van keuren of 
politieverordeningen en het stellen van straffen 
op de overtreding daarvan zich in het algemeen 
niet verder kan uitstrekken dan zijn gebied 
reikt, tenvjjl noch de reglementeering noch de 
inrichting van het onderhavige waterschap, 
met het oog op de aan die instelling opgedragen 
taak tot het maken van eene uitzondering op 
,dit beginsel aanleiding geeft ; 

dat Ged. Staten van Drenthe mitsdien ten 
-onrechte het onderwerpelijke reglement van 
politie hebben goedgekeurd; 

Gezien de I<.e urc owet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van ·Drenthe van 18 October 
1935, n°. 36, alsnog goedkeuring te onthouden 
aan het Reglement van Politie voor de Hoofd
l eiding en de daartoe behoorende werken in 
.het waterschap "De Oude Vaart". 

Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 
(A. B.j 

30 Decernber 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 248.) 

Het is niet verantwoord om het tekort, 
ontstaan door overschrijding van de ra
ming der ko ten wegens ondersteuning van 
armlastigen en werkloozen, ten laste van 
een verdere toekomst te brengen door uit
stel van vorming van een fonds tot dek• 
king der pensioenlasten voor het in 1913 
in dienst zijnd personeel. Een behoorl ijk 
financieel beleid eischt, dat de stortinger> 
in dit fonds blijven geschieden volgens de 
daarvoor vastgestelde regeling, nu niet is 
gebleken, dat de daaraan ten grondslag 
liggende berekeningen al te voorzichtig 
zijn opg8'.tet. 

Er bestaat geen bezwaar om de hoogere 
uitgaven voor rentebetaling, die uitslui
tend een g volg zijn geweest van een con
versie waarvan de voordeelen tot het volle 
bedrag aan volgende dienstjaren ten voede 
komen, over de eerstvolgende dienstjarer. 
te verdeelen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Utrecht tegen het be
sluit van Ged. Staten van Utrecht van 1 Juli 
1935, n°. 2115/1698, 3• afdeeling, waarbij goed
keuring is onthouden aan de raadsbeslwten 
van 20 Juni 1935, str ekkende tot ,vjjziging 
a. van de gemeentebegrooting voor het jaar 
1934, b. van de begrootingen van gemeentelijke 
bedrijven en fondsen voor het jaar 1934; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 October 1935, n°. 443; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 December 1935, 
n°. 25787, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Utrecht bij een 
tweetal besluiten van 20 Juni 1935 heeft ge
wijzigd a. de begrooting van inkomsten en 
uitgaven der gemeente, en b. de begrootingen 
van gemeentelijke bedrijven en fondsen, alle 
voor het dienstjaar 1934, waarbij o. m. onder
scheidelijk : a. l. onder volgnummer 77 der 
uitgaven van den gewonen dienst de bijdrage 
aan het reservefonds voor eigen pensioenen tot 
dekking van het ingevolge de wetenschappelijke 
balans van het reservefonds vastgestelde tekort 
in totaal wordt verlaagd met f 149,999.-, 
waartegenover in denzelfden dienst onder volg
nummer 20 der inkomsten de vergoeding van 
de bedrijven in de kosten van verzekering, pen
sionneering enz. van ambtenaren en beambten 
in totaal wordt verlaagd met f 91,666.88; 
2. wordt ingesteld onder de inkomsten van den 
gewonen dienst een nieuw volgnummer 702a 
bijdrage van den gewonen dienst van 1935 
f 100,000.- ; b. op d"e begrooting van het reser
vefonds der eigen pensioenen hoofdstuk III 
der inkomsten van den kapitaaldienst "bijdrage 
van den algemeenen dienst en de bedrijven tot 
dekking van het ingevolge de wetenschappelijke 
balans van het reservefonds der eigen pensioenen 
vastgestelde tekort'' wordt vermindèrd met 
f 150.000.-, in verband waarmede de begroo
tingen van de overige in hetzelfde raadsbesluit 
genoemde gemeentelijke bedrijven en fondsen 
o.a. onder de uitgaven eene vermindering 
ondergaan gelijk aan die, vermeld in de onder a 
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aahgehaalde begrootingswijziging ; 
dat Ged. Staten van Utrecht aan deze beide 

raadsbesluiten bij hun besluit van 1 Juli 1935, 
3• afdeeling, n°. 2115/1698, de goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat blijkens 
de in de raadsbesluiten van 20 Juni 1935 aan
gehaalde voordracht van 17 Juni 1935, n°. 
108/15 F., van burgemeester en wethouders 
(Gedrukte verzameling n°. 111 van 1935) de 
raad met de aangehaalde begrootingswijzigingen 
heeft bedoeld maatregelen te treffen tot ver
mindering met f 249,999.- van het op den 
gewonen dienst van de gemeentebegrooting 
voor 1934 bestaande tekort; dat deze maatrege
len nochtans niet kunnen worden aanvaard, 
omdat zij vooreerst verkeerdelijk uitgaven, 
welke in 1934 moesten zijn gedaan, niet ten 
laste van dit dienstjaar brengen, en verder de 
werkelijke dekking van in 1934 gedane uit
gaven ten onrechte naar de toekomst ver
schuiven; dat immers de betaling van het ten 
la te van 1934 komende aandeel in het tekort 
van het reservefonds voor eigen pensioen niet 
- zooals de bedoeling is - mag worden uit
gesteld en verdeeld over de nog komende, even
eens voor de dekking van gedeelten van dit 
tekort aangewezen overblijvende 40 jaren dan 
wel tot nà dit tijdvak verschoven; dat eene 
soortgelijke verschuiving naar de toekomst 
wordt beoogd met de ramin;:; van een bedrag 
van f 100,000.- als bijdrage voor den gewonen 
dienst van 1935, doordat deze moet dienen tot 
dekking in de jaren 1935 tot en met 1939 van 
tot het dienstjaar 1934 behoorende en daarin 
dus terecht gedane uitgaven wegens in het 
jaar 1934 verschenen rente van geldleeningen, 
welke verschuiving evenmin toelaatbaar is ; 
dat hetgeen de raad der gemeente Utrecht bij 
zijne aangehaalde besluiten van 20 Juni 1935 
wil bewerkstelligen in strijd is met een normaal 
en goed geldelijk beleid, zoodat deze besluiten 
niet voor goedkeuring vatbaar zijn ; 

dat van het genoemde besluit van Ged. 
Staten de raad der gemeente Utrecht bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat op de 
door de Ged. Staten goedgekeurde begrooting 
voor 1934 de kosten van de ondersteuning van 
armlastigen en van werkloozen, inbegrepen de 
kosten van werkverschaffing, voor zoover deze 
ten laste van de gemeente komen, werden ge
raamd op rond f 2,555,000.- ; dat deze kosten 
bij het afsluiten van den dienst 1934 blijken te 
bedragen rond f 3,298,000.- of f 743,000.
meer dan aanvankelijk werd geraamd ; dat 
deze overschrijding van de geraamde bedragen 
uitslui tend een gevolg is van de omstandigheid, 
dat de gevolgen van de economische inzinking 
zich in 1934 in scherper mate hebben doen ge.
voelen dan aanvankelijk mocht worden ver
wacht en dat daardoor, in het bijzonder door 
de gevolgen van de toenemende werkloosheid, 
een zeer zware druk op de gemeentefinanciën 
werd gelegd ; dat reeds thans is te voorzien, 
dat, om in de naaste toekomst het evenwicht 
in de gemeentefinanciën te handhaven, het 
uiterste van de draagkracht der bevolking zal 
worden gevergd ; dat het uitgesloten moet 
worden geacht een belangrijk tekort van 1934 
in volgende dienstjaren te dekken ; dat in ver
band met deze omstandigheid en op grond van 
de overweging, dat de overschrijding van .d\l 
kosten van ondersteuning van armlastigen en_ 

werkloozen in 1934 als crisisverschijnsel een 
bijzonder karakter droeg, het noodzakelijk 
werd geacht voor de dekking van het op den 
dienst 1934 te verwachten tekort bijzondere 
maatregelen te treffen; dat de raad daartoe o.a. 
de hiervoor genoemde maatregelen heeft ge
nomen, niet omdat hij deze maatregelen als 
,,normaal" beschouwt, doch omdat de bijzonde
re omstandigheden eene bijzondere dekking 
noodzakelijk maakten ; dat de raad betwist, 
dat door de voorgenomen maatregelen "ver
keerdelijk uitgaven, welke in 1934 moesten 
zijn gedaan, niet ten laste van dit dienstjaar 
zijn gebracht"; dat toch de "bijdrage van den 
algemeenen dienst en de bedrijven tot dekking 
van het ingevolge de wetenschappelijke balans 
van het reservefonds der eigen pensioenen vast
gestelde tekort" niet betrekking heeft op uit
gaven, welke in 1934 hadden moeten geschieden, 
doch dat deze bijdrage wordt gereserveerd, 
omdat voor de pensioenla;iten, ontstaan uit 
vóór 1 Mei 1913 vervulden gemeentedienst, in 
dien tijd (dus vóór 1 Mei 1913) geen gelden 
werden gereserveerd, zoodat thans geschiedt, 
wat door het voorgeslacht is nagelaten ; dat de 
gemeente Utrecht tot de enkele gemeenten 
behoort, welke zich rekenschap hebben ge. 
geven van de financieele gevolgen, welke het 
afgeven van de verklaring, bedoeld in art. 68 
van de Pensioenwet voor de Gemeenteambte
naren 1913 ten slotte voor de betrokken ge
meenten heeft opgeleverd en door het treffen 
van eene voorziening terzake blijk heeft ge
geven eene gezonde financieele politiek te 
willen volgen ; dat voor de dekking van dit 
berekende tekort een tijdvak van 45 jaar is 
aangenomen, in verband waarmede jaarlijks 
ten laste van den gewonen dienst komt een 
bedrag van f 249,310.95 ; dat de raad, zich 
bewust van de ernstige moeilijkheden, welke 
in de naaste toekomst bij het beheer der ge
meentefinanciën zijn te verwachten, krachtige 
bezuinigingsmaatregelen heeft genomen en in 
de naaste toekomst ook nog zal moeten nemen ;. 
dat dergelijke bezuinigingsmaatregelen bij de 
overheidsadministratie niet aanstonds tot het 
volle bedrag kunnen worden gerealiseerd, wes
halve reeds bij het vaststellen van de begrooting 
voor 1934 door den raad in principe werd be
slist, dat de bijdrage in het reservefonds zou 
worden verminderd met het verschil tusschen 
de jaarlijksche opbrengst der in 1934 te nemen 
bezuinigingsmaatregelen en de bate, welke 
deze maatregelen voor 1934 zouden afwerpen, 
in verband waarmede de betrokken post op de 
begrooting met f l. - werd verminderd , t en 
einde daaromtrent eene beslissing van de Ged
Staten uit te lokken ; dat de Ged. Staten deze 
verlaging hebben goedgekeurd, zij het ook onder· 
mededeeling bij brief van 17 April 1934, 3• 
afdeeling, n°. 913/926, dat de verlaging van de 
bijdrage aan het reservefonds voor eigen pen
sioenen bij hun college ernstig bezwaar zou 
ontmoeten; dat de Ged. Staten daarbij het. 
vertrouwen uitspraken, dat het gemeente
bestuur er in zou slagen door andere maat
regelen eventueel voor dit jaar noodige dek
kingsmiddelen te vinden; dat het gemeente
bestuur hierin stellig zou zijn geslaagd, wann~er· 
de gevolgen van de crisis, zooals hiervoor is 
gebleken, zich niet in die mate hadden doen 
gevoelen; dat het verschil tusschen de opbrengst. 
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bij volledige doorwerking van de in 1934 ge
nomen bezuinigingsmaatregelen en de opbrengst 
daarvan in 1934 het bedrag van f 150,000.-, dat 
per saldo op de bijdrage aan het r eservefonds 
wordt gekort, aanmerkelijk overschrijdt; dat 
de raad mitsdien eene financieele politiek 
volgt, welke weliswaar niet "normaal" kan 
worden genoemd, doch welke onder de gegeven 
abnormale omstandigheden zonder bezwaar 
kan worden aanvaard ; dat voorts de raad hier 
niets anders doet, zij het op veel bescheidener 
schaal dan het Rijk in tal van gevallen heeft 
gedaan ; dat, wat den post geraamd onder 
volgnummer 702a " bijdrage van den gewonen 
dienst van 1935", groot f 100,000.- betreft, 
het volgende wordt opgemerkt: dat de post 
,,Rente van geldleeningen" in 1934 werd over
schreden met een bedrag van f 142,519.19; 
dat deze overschrijding voor een bedrag van 
f 114,453.33 een gevolg is van de omstandig
heid, dat de coupons van de 4 % geldleening 
1934, groot f 17,325,000.-, dienende onder 
meer ter conversie van de 4 ½ % leeningen 
1927, 1928 en 1929 en de 47l8 % leening 1929, 
vervallen op 1 Juli en 2 Januari, terwijl de 
rentebetalingen van de genoemde geconver
teerde leeningen vervielen op 1 Juni en 1 De
cember voor de 4½ % leening 1927, op 1 Mei 
en 1 November voor de 4½ % leeningen 1928 
en 1929 en op 1 Februari en 1 Augustus voor 
de 47l8 % leening 1929, waardoor over de ge
converteerde bedragen in plaats van 12 maanden 
r espectievelijk 13, 14 en 17 maanden rente ten 
laste van den dienst moest worden verantwoord; 
dat in verband met het bijzonder karakter van 
deze overschrijding , namelijk als gevolg van den 
bijzonderen vorm waarin de gemeentelijke 
administratie krachtens de voorschriften moet 
worden gevoerd, de raad heeft besloten ten 
laste van elk der jaren 1935, 1936, 1937, 1938 
en 1939, in welke jaren de voordeelen van de 
conversie tot het volle bedrag worden genoten, 
een bedrag van f 20,000.- t e brengen, t en 
einde het boekhoudkundige verschil, dat in 
1934 is ontstaan, te dekken; dat de raad niet 
kan inzien, dat door de beide hiervoor genoemde 
maatregelen het financieel beheer der gemeente 
niet goed zou zijn gevoerd ; 

0. ten aanzien van de verlaging van de bij
drage aan het reservefonds voor eigen pens i
oenen, dat het standpunt van den gemeenteraad 
ten deze hierop neerkomt, dat het t ekort, 
ontstaan door de overschrijding in 1934 van de 
raming der kosten wegens ondersteuning van 
armlastigen en werkloozen, uiterst bezwaarlijk 
in de eerstvolgende dienstjaren ten volle kan 
worden gedekt en mitsdien - bij wege van 
uitstel van fondsvorming - een deel daarvan 
t en laste van eene verdere toekomst dient t e 
worden gebracht; 

dat echter deze gedragslijn niet verantwoord 
is t e achten, aangezien g!3enerlei vooruitzicht 
bestaat, dat in die verdere toekomst de ge
meente beter dan thans in staat zal zijn, den 
bedoelden last t e dragen ; 

dat hieraan niet afdoet, dat deze verschuiving 
van las ten geschiedt door middel van uitstel 
van afbetaling van gelden, welke het voor
geslacht reeds had behooren op te brengen ; 

dat toch een behoorlijk financieel beleid 
eischt, dat de stortingen in het hierbedoelde 
reservefonds blijven geschieden volgens de 

daarvoor destijds vastgestelde regeling, nu 
niet is gebleken, dat de aan die regeling ten 
grondsla$, liggende berekeningen al te voor
zichtig zijn opgezet ; 

O. ten aanzien van de bijdrage, groot 
f 100,000.-, te ontvangen uit den gewonen 
dienst van 1935, dat blijkens de stukken de 
hoogere uitgaven voor rentebetaling in 1934 
uitsluitend een gevolg zijn geweest van de in 
dat jaar plaats gehad hebbende conversie, 
waarvan de voordeelen tot het volle bedrag 
aan volgende dienstjaren ten goede komen ; 

dat het, deze omstandigheid in aanmerking 
genomen, naar Ons oordeel geen overwegend be
zwaar kan ontmoeten, indien de bedoelde hoo
gere uitgaven niet ten laste van het dienstjaar 
1934 worden gelaten, doch de dekking daarvan 
over de eerstvolgende dienstjaren wordt verdeeld; 

dat weliswaar ook in die eerstvolgende jaren 
aan de begrooting van Utrecht zware eischen 
zullen worden gesteld, doch dat hierin toch 
geen voldoende reden is gelegen, zich tegen deze 
op zichzelf niet onredelijke lastenverdeeling te 
verzetten; 

0. dat mitsdien, hoewel met den laatstbe
doelden post kan worden ingestemd, Ged. 
Staten terecht de begrootingen niet hebben 
goedgekeurd, aangezien de bezwaren van da t 
college tegen de verlaging van de bijdrage aan 
het reservefonds gegrond zijn te achten ; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. (A. B.) 

31 December 1935. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 32.) 

Nu aan B . en W. was verzocht om in 
de ondersteuning van den betrokkene te 
voorzien, had dit college op het verzoek 
een beslissing moeten nemen, en had de 
burgemeester den betrokkene niet naar een 
naburige gemeente behooren te doen bren
gen. W aar nader is gebleken dat B. en 
W. meenen niet tot ondersteuning gehou
den te zijn omdat zij vermoeden dat des
tijds het bestuur der naburige gemeente 
h ad medegewerkt om den betrokkene in 
een gesticht in hun gemeente te plaatsen, 
hebben zij ondersteuning geweiger d op 
gronden, niet overeenkomend met de be
ste=ing van de burgerlijke armenverzor
ging. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht enz. ; 
0. dat Christoffel E. Dijkman, geboren 

25 Juni 1887 te Sir-Jansland, gemeente Ooster
land, staande onder curateele van Lena de 
Jongh-Dijkm an, t e Stavenisse, einde Novem
ber 1930 werd verpleegd in het Sint-Antonius
gesticht te Oostburg ; 

0. dat de kosten van verpleging van Chris
toffel H. Dijkman werden betaald door de cura
trice, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit die 
van den verpleegde ; 

dat genoemde curatrice van 1 Januari 1934 
af niet langer in staat was deze kosten voor 
haren curandus te betalen ; 

0. dat de directeur van het Sint-Antonius-
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gesticht te Oostburg zich dientengevolge op 
11 Januari 1934 wendde tot Burgemeester en 
Wethouders van Stavenisse, de gemeente waar 
de curatrice woonde, met verzoek de verpleeg
kosten verder te betalen ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Sta
venisse daartoe niet bereid waren en genoem
den Directeur op 21 April 1934 - op advies 
van Gedeputeerde Staten van Zeeland - aan
raadden zich te wenden tot Burgemeester en 
Wethouders van Oostburg; 

dat daarop echter Dijkman op 7 Mei 1934 
vanwege de directie van het Sint-Antonius
gesticht naar de curatrice te Stavenisse werd 
gebracht; 

dat nadat inmiddels op 11 Mei 1934 Burge
meester en Wethouders van Stavenisse, in ver
band met den raad door hen gegeven aan den 
directeur van het meergenoemd ziekenhuis, 
aan Burgemeester en Wethouders van Oost
burg hadden verzocht de kosten van verzor
ging van Dijkman voor hunne rekening te 
nemen, de patiënt op 3 Juli 1934 door de cura
trice naar het ziekenhuis te Oostburg werd 
teruggebracht om op 4 Juli daaraanvolgende 
wederom door of vanwege den burgemeester 
van Oostburg in Stavenisse te worden terug
gebracht; 

dat nadat op denzelfden 4den Juli de patiënt 
door of vanwege den burgemeester van Sta
venisse naar Oostburg was teruggebracht, de 
patiënt voorloopig aldaar weer in het zieken
huis werd opgenomen ; 

0. dat bij onderzoek is gebleken, dat in het 
tijdvak 1 Januari 1934---7 Mei 1934 gedurende 
hetwelk de patiënt zich in Oostburg bevond 
een verzoek om ondersteuning van Dijkman 
aan Burgemeester en Wethouders van Oost
burg niet is gedaan ; 

dat ook gedurende het verblijf van den 
patiënt in de gemeente Stavenisse een dergelijk 
verzoek niet is gedaan aan Burgemeester en 
Wethouders dier gemeente of aan de burger-
lijke instelling in die gemeente ; ' 

dat als eerste verzoek aan Burgemeester en 
Wethouders van Oostburg om in de onder-

steuning van Dijkman te voorzien moet worden 
aangemerkt de bovenvermelde brief van Burge
meester en Wethouders van Stavenisse van 
11 Mei 1934; 

dat in verband met dat verzoek de burge
meester van Oostburg den patiënt niet op 
4 Juli 1934 naar Stavenisse had behooren te 
brengen of te doen brengen, doch dat Burge
meester en Wethouders inzake de ondersteu
ning van Dijkman een beslissing hadden be
hooren te nemen ; 

0 . dat voor Christoffel H. Dijkman onder 
steuning niet kan worden verkregen van per
sonen of instellingen, als bedoeld in a.rt. 28 der 
armenwet; 

0. dat ingevolge art . 30 der armenwet de 
burgerlijke instelling van weldadigheid en bij 
gebreke daarvan Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente, waar de arme zich bevindt, 
zonder beroep beslissen op het verzoek om 
ondersteuning ; dat krachtens deze bepaling 
het orgaan met de burgerlijke armenverzor
ging belast de bestemming heeft ondersteuning 
te verleenen aan armen, welke zich in de ~e
meente bevinden, voor zoover de noodzakeliJk
heid van ondersteuning is gebleken ; 

dat blijkens onderzoek, Burgemeester en 
Wethouders van Oostburg meenen tot onder
steuning niet gehouden te zijn, omdat zij ver
moedden, dat het gemeentebestuur van Ooster
land indertijd had medegewerkt om Dijkman 
in het Sint-Antoniusgesticht te Oostburg te 
plaatsen; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Oostburg ondersteuning aan Christoffel H. 
Dijkman geweigerd hebben op gronden, niet 
overeenkomende met de bestemming van de 
burgerlijke armenverzorging ; 

Gelet op art. 32 der armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de kosten van verpleging 

van Christoffel H. Dijkman in het Sint-Antonius
gesticht te Oostburg, te rekenen van 4 Juli 
1934 af komen kn laste van de gemeente Oost
burg. 

(A.B.) 
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AANVULLINGEN 1935. 

25 Janua1·i 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet Art. 63.} 

Art. 63 Armenwet laat slechts verhaal 
toe van kosten, welke inderdaad voor 
armenverzorging zijn gemaakt. u vast
staat, dat op een anderen onderhouds
plichtige reeds een verhaal van f 1 per 
week is toegestaan, zou door een verhaal 
op 1·equestrant van f 2 per week, meer aan 
Maatsch. Hulpbetoon worden vergoed dan 
het bedrag, dat deze, naar tot dusver is 
vastgesteld, aan het behoeftige gezin voor 
noodig levensonderhoud zou hebben uit
gekeerd. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
A. M. , kerkbediende, wonende te Breda, 

(adv. Mr. G. A. Fijn van Draat} ; 
dat op een door den Gemeentelijken Dienst 

voor Maatschappelijk Hulpbetoon gevestigd 
te Rotterdam ingediend verzoekschrift door 
den E.A. Heer Kantonrechter te Rotterdam 
dd. 11 Augustus 1934 is beschikt, dat de uit
spraak werd aangehouden tot de terechtzitting 
van 8 September 1934, terwijl bij beschikking 
d.d. 15 September 1934 werd bepaald, dat 
door hen die loon of andere periodieke inkom
sten verschuldigd zijn of worden aan requirant 
hiervan geregeld f 0.25 per week tot een 
totaal bedrag van f 62 (blijkbaar een schrijf
fout, bedoeld is f 26} aan den Gemeentelijken 
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Rotterdam zal worden uitgekeerd en boven
dien f 2 per week, zoolang de verzorging van 
B. A. M . en J. E . v. G. beiden wonende te 
Rotterdam zal duren; 

dat requirant van deze beschikking is ge
komen in hooger beroep doch de Arr. -Recht
bank te Rotterdam voormelde beschikking dd. 
15 September 1934 heeft bevestigd bij haar 
- door de Rechtbank zelve als zoodanig ge
qual ificeerd - ,,vonnis" dd . 12 Nov. 1934 ; 

dat requirant bij dezen van dit vonnis (deze 
beschikking) bij Uwen Raad beroep in cas
satie instelt, zijnde toch in opgemeld vonnis of 
beschikking geschonden, althans verkeerd toe
gepast artt. 48 Rv., 63 Armenwet en 376, 378 
en 1902 B. W.; 

dat wil verhaal mogelijk zijn, indien de aan
gesprokene de behoeftigheid van den onder
steunde ontkent, vóór alles in rechten moet 
.zijn vastgesteld, dat de steuntrekker "behoef
tit' in den zin van art. · 376 B . \V. is; 

dat in de overwegingen van de - door de 
Rechtbank in haar beschikking aangehaalde 
- beschikking dd. 11 Augustus 1934 de Kan
tonrechter feitelijk vaststelt: 

a. dat als verweer is aangevoerd, dat Maat
schappelijk Hulpbetoon heeft bevolen, dat de 
ondersteunde B. P . A . M. zijn zaak moet 
sluiten en deze dus daardoor werkeloos is ge
worden· 

b. d~t door verweerster in cassatie de juist
heid van dit feit is erkend ; 

dat de Rechtbank zelve aanhaalt het appèl
request, waarin met zooveel woorden is ge
steld, dat M. slechts gedeeltelijk werkeloos 
was en dus slechts gedeeltelijk eene onder
steuning behoefde ; 

dat het hierboven gerelateerde verweer dus 
inhoudt - zij het dan ook niet in sacramen
teele woorden - eene ontkenning der "Alge
heele behoeftigheid" van het echtpaar M. v. 
G., immers stelt dat M. tot het drijven van 
een zaak in staat is en zich aldus eenig -- al 
dan niet geheel voldoende - inkomen kan 
verwerven; 

dat tegenover deze ontkenning van requi
rant de Rechter op verweerster in cassatie 
(t. v. de arresten van Uwen Raad dd. 7 Octo
ber 1926 N. J. 1926, 1182 en dd. 19 December 
1927 N. J . 1928, 525) de last van het bewijs 
der "behoeftigheid" had behooren te leggen; 

dat op zijn minst de rechter vervolgens had 
moeten overwegen, of hij de behoeftigheid 
hetzij geheel, hetzij ge deel tel ijk bewezen 
achtte; 

dat in geen der hierboven aangehaalde be
schikkingen echter ook maar één woord wordt 
gewijd aan de toch alles beheerschende factor: 
is M. al dan niet geheel of gedeeltelijk " be
hoeftig" in den zin van art. 376 B. W., a.lzoo 
requirant is veroordeeld hoewel in de feite
lijke va tstelling de grondslag tot verhaal ont
breekt · 

dat toch de overweging van de Rechtbank, 
waar zij het verweer van den raadsman van 
M. bij de mondelinge behandeling van het 
request, te weten: dat de "van een tot x % 
in zijn engen behoeften voorziende en werk
verrichtende B. P. A. M." door toedoen van 
verweerster tot een 100 % werkelooze is "be
vorderd" op haar toetssteen legt, niet inhoudt 
een beslissing over de al dan niet "behoeftig
heid" van B. P. A. M., immers de Rechtbank 
stelt daar wel feitel ij k vast, dat bijaldien zich 
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een bepaald geval had voorgedaan (te weten 
het volgen van een bepaald systeem) door ver
weerster alsdan eene uitkeering van minstens 
f 2 per week zou zijn verstrekt, doch de 
Rechtbank stelt daarmede nog niet feitelijk 
vast, dat dusdanige uitkeering ad f 2 per week 
sedert 10 Februari 1934 in werkelij kheid is 
geschied en alsdan in werkelijkheid is ge
schied op grond van "behoeftigheid" van den 
steuntrekker; 

dat ook a l zou de Rechtbank feitelijk heb
ben vastgesteld, dat de steuntrekker "behoef
tig" is in den zin van art. 376 B. W., en al 
zou feitelijk zijn vastgesteld, dat er eene uit
keering van minstens f 2 per week is geschied 
sedert 10 Februari 1934, dan heeft de Recht
bank bij haar vonnis verweerster toegestaan 
meer te verhalen dan zij zelve heeft ui tgege
ven, a lthans waarvoor wettelijk verhaa l is 
toegestaan; 

dat toch bij opgemelde - op dit stuk in 
kracht van gewijsde gegane - beschikking 
dd. 11 Augustus 1934 de Weduwe A. G . -
behoudens tot inhaling van een achterstand -
is veroordeeld tot betaling van f 1 per week, 
voor denzelfden t ijdsduur als requirant; 

dat bij de bevestigde beschikking dd. 15 
September 1934 requirant is veroordeeld tot 
betaling van f 2 per week, hier buiten gelaten 
de in te halen achterstand; 

dat alzoo aan verweerster verhaal is toege
kend tot een grooter bedrag ( f 3 per week) 
dan zij zelve in werkelijkheid volgens de feite 
lijke vaststelling van de Rechtbank "op grond 
van behoeftigheid1' heeft uitgekeerd en zal 
uitkeeren, te weten f 2 per week; 

dat aldus requirant veroordeeld is buiten 
het bedrag waarvoor verhaal wèl mogelijk is 
(f 1 per week) ook tot een bedrag (f 1 per 
week) waarvoor - ook al zou venveerster het 
hebben uitgekeerd aan den ondersteunde -
volgens de feitelijke vaststelling van de R echt
bank op requirant geen verhaal toegelaten is; 

dat voorts voor het geval Uw R aad van oor
deel mocht zijn, dat het cijfer f 62 in de be
schikking dd. 15 September 1934 n iet op een 
schrijffout berust (de weduwe G. is vóórdien 
tot inhaling van f 26 achterstand veroordeeld) 
de Rechter meer heeft toegewezen dan moge
lijk is, zijnde op de Weduwe G. èn requirant 
samen toch slechts mogelijk verhaal van zoo
veel keer f 2 als er sedert 10 Februari 1934 
weken verstreken zijn tot 15 September 1934 
alzoo 30 maal f 2 is f 60; 

dat nu de Weduwe G. bij opgemelde be
schikking dd. 11 Augustus 1934 veroordeeld is 
tot inhaling van f 26 en f 1 per week sedert 
dien, waardoor ten laste van requirant slechts 
kan gebracht worden een bedrag van 30 maal 
f 1 is f 30 achterstand op 15 September 1934 ; 

Weshalve eerbiedig wordt verzocht het von
nis of de beschikking van de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam dd. 12 November 1934 tusschen 
partijen gewezen te vernietigen, en alsnog ver
weerster in cassatie niet ontvankelijk te ver
klaren in haar vordering, althans deze te ont
zeggen, zooal niet ten volle dan toch voorzoover 
zij het bedrag van f 30 achterstand en f 1 per 
week sedert 15 September 1934 te boven gaat, 
subsidiair de zaak terug te wijzen naar de 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam , teneinde met 
inachtneming van 's Hoogen Raads arrest op-
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nieuw berecht te worden, zulks met bepaling, 
dat de behandeling van dit cassatie-verzoek
schrift cum sequelis kosteloos zal geschieden. 

ANTIDOTAAL REQUEST. 

Geeft eerbiedi~ te kennen: 
de Gemeentelijke Dienst voor Maatschap

pelijk Hulpbetoon, gevestigd te Rotterdam, 
verder te noemen gerequestreerde, (adv. Jhr. 
Mr. J . H . de Brauw); 

dat gerequestreerde kennis heeft genomen 
van een 3 December 1934 gedateerd, door A. 
M., wonende te Breda, bij den H. R. inge
diend verzoekschrift, waarbij vernietiging 
wordt verzocht van de beschikking van de 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam van 12 Novem
ber 1934 ten verzoeke van verzoeker tot cas
satie gegeven; 

dat naar de meening van gerequestreerde het 
in bedoeld verzoekschrift aangevoerde cassatie
middel in geen zijner onderdeelen tot cassatie 
van de bestreden beschikking kan leiden; 

dat immers het middel in ieder zijner onder
deelen feitelijken grondslag mist en bovendien 
onjuist is; 

dat inderdaad verhaal slechts mogelijk is, 
wanneer de ondersteunde behoeftig is; 

dat echter uit de bestreden beschikking eene 
tegengestelde opvatting van de R echtbank 
niet blijkt; 

dat integendeel de Rechtbank vaststelt, dat 
in ieder geval, ook naar het door verzoeker 
tot cassatie juist geachte systeem van onder
steuning, ondersteuning van requestrants zoon 
plaats zou hebben moeten vinden; 

dat de Rechtbank dus kennelijk heeft geoor
deeld, dat requestrants zoon wel degelijk be
hoeftig in den zin der wet was; 

dat de Rechtbank verder tegenover reques
trant heeft vastgesteld, dat die ondersteuning 
minstens f 2 per week zou hebben bedragen; 

dat op grond hiervan de R echtbank volko
men bevoegd was, in verba'Tld met hetgeen 
haar - naar zij overwoog - omtrent de finan
tieele omstandigheid van requestrant was ge
bleken, te bepalen, dat van het als ondersteu
ning uitgekeerde bedrag twee gulden per week 
dat de ondersteuning heeft geduurd en zal 
duren, door l'equestrant zou worden terugbe
taald; 

dat niets - en zeker niet de in het middel 
aangehaalde artikelen - de Rechtbank ver
plichtte nog eenig verder bewij aan gereques
treerde op te leggen omtrent de behoeftigheid 
van den ondersteunde, nu zij zich omtrent die 
behoeftigheid en derzelver omvang voorzoover 
in dit geding van belang reeds een oordeel 
had kunnen vormen en al evenmin zij ver
pl icht was op eene andere wijze, dan zij deed , 
eene beslissing omtrent die behoeftigheid te 
geven of te formuleeren; 

dat bovendien in de bestreden beschikking 
het appelrequest en de beschikking van den 
Kantonrechter niet zijn overgenomen noch aan
gehaald, noch daarnaar is verwezen, en ken
nisneming van die stukken dus aan den H . R. 
is onthouden; 

dat de klacht, dat de Rechtbank niet acht 
zou hebben geslagen op een blij kens die stuk
ken gevoerd , verweer, dus· ook feitelijken 
grondslag mist en h et ve1-zoekschrift tot cas-
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satiè aan het eind van het eerste onderdeel 
(12de. alinea) de beslissing der Rechtbank 
onjuist weergeeft ; 

dat overigens requestrant niet, na in zijn 
appèl-request te hebben toegegeven, dat de 
ondersteunde behoeftig - immers "gedeelte
lijk" behoeftig .- was en eene ondersteuning 
behoefde, in cassatie bezwaar kan maken dat 
de Rechtbank de behoeftigheid heeft aange
nomen; 

dat evenzeer feitelijke grondslag ontbreekt 
aan het tweede onderdeel van het middel; 

dat immers uit de bestreden beschikking 
niet blijkt van eene veroordeeling van de we
duwe G.; 

dat de Rechtbank met die veroordeeling in 
het geding tusschen requestrant en gereques
treerde ook niet te maken had, maar kon vol
staan met tegenover requestrant vast te stel
len, dat in ieder geval de twee gulden per 
week, waarvoor op hem verhaal werd gewcht, 
a ls ondersteuning waren en werden betaald; 

dat trouwens de uitdrukking " minstens f 2" 
- vooral onder deze omstandigheden - de 
mogelijkheid openlaat, dat drie gulden of meer 
als ondersteuning ingevolge de wet werd of 
was uitgekeerd, en ook wat dat betreft het 
middel de beschikking der R echtbank onjuist 
wee1·geeft; 

dat ook het derde onderdeel feitelijken 
grondslag mist, zoowel omdat uit de beschik
king der Rechtbank niet blijkt van een tegen 
de weduwe G. ~egeven beschikking, als omdat 
geen van de mjfers en data, waarop in dat 
onderdeel beroep wordt gedaan, in de bestre
den beschikking is vermeld, a l ware het 
slecht,s door overneming van of verwijzing naar 
andere stukken; 

dat bovendien de grief ook voorwover zij 
niet in wezen eene herhaling is van de in het 
tweede onderdeel vervatte klacht, 

ongegrond is omdat terecht Kantonrechter 
en Rechtbank blijkbaar het bij inleidend re
quest gedaan verzoek aldus hebben verstaan, 
dat gevraagd werd verhaal op requestrant van 
evenzooveel malen twee gulden als er op den 
dag der eindbesohikking (15 September 1934) 
weken verstreken zouden zijn vanaf 10 Febr. 
1934, met inbegrip van de week die afliep op 
10 Februari 1934 en verder zoo lang als de 
ondersteuning duren zou; 

en, nu zij niet voor de Rechtbank is aange
voerd, niet voor het eerst in cassatie kan wor
den opgeworpen; 

met verzoek, dat het den H . R . moge be
hagen het ingestel de cassatieberoep te verwer
pen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

De Procm·eur-Generaal bij den H. R. der 
Nederlanden; 

Gezien het verzoekschrift van A. M. , strek
kênde tot vernietiging van een beschikking 
van de Arr. -Rechtbank te Rotterdam van 12 
•November 1934 houdende de bevestiging van 
-een beschikking van den Kantonrechter aldaar 
van 15 September 1934, waarbij is bepaald, 
dat dooi· hen, die loon of andere periodieke 
inkomsten aan hem verschuldigd zijn of wor
den; hiervan geregeld f 0.25 per week tot een 
totaa l bedrag van f 62 aan den Gemeentel ijken 
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Dienst voor Maarachappelijk Hulpbetóón . te 
Rotterdam zal worden uitgekeerd en boven
dien f 2 per week, zoolang de verzorging van 
B. P. A. M. en J . E. v. G., beiden wonende 
te Rotterdam, zal duren ; 

0. dat de Rechtbank, door bij de bestreden 
beschikking te overwegen, dat, al zou door 
Maarachappelijk Hulpbetoon (bij het geven 
der ondersteuning) het norm ale systeem zijn 
gevolgd, d.w.z. niet het systeem, dat namens 
den verzoeker als in .strijd met de bepalingen 
der Armenwet was gewraakt, dat niettemin 
het gevolg zou hebben gehad, dat door Maat
chappelijk Hulpbetoon een uitkeering van 

minstens f 2 per week zou zijn verstrekt, heeft 
beslist, dat de ondersteunde ten minste tot di t 
wekelij ksch bedrag als "behoefti g" moest wor
den aangemerkt, zoodat de grief, dat de feite
lijke vast,stelling van dezen grondslag tot ver
haal zou ontbreken, niet opgaat ; 

0. dat voor de grief gegrond op een verweer, 
dat door verzoekers raadsman bij de monde
linge behandel ing bij de Rechtbank zou zijn 
gevoerd, in de bestreden beschikking en in de 
stu kken, waarnaar deze verwijst, deze grond
s] ag niet te vinden is; 

0. dat de grief, a ls zoude de R echtbank 
door te overwegen, dat Maarachappelijk Hulp
betoon, indien deze instelling het "normale 
systeem" had gevolgd, den ondersteunden een 
uitkeering van minstens f 2 per week zou heb
ben verstre1.-t, no~ niet hebben vastgesteld, 
dat dit in werkelijkheid is geschied, a fstuit 
op de beslissing der Rechtbank, dat juist dit 
wekelijksch bedrag aan het verhalend lichaam 
behoort te worden uitgekeerd, hetgeen in zich 
sluit, dat de R echtbank heeft vastgesteld dat 
ten minste ditzelfde bedrag door dit li chaam 
aan de ondersteunden is toegekend; 

0. dat echter de grief, dat de Rechtbank 
Maat,schappelijk Hulpbetoon heeft toegelaten 
meer te verhalen, dan waarvoor aan deze in
stel I i ng verhaal is toegestaan, juist voorkomt, 
daar toch de Rechtbank, de beschikking van 
den K antonrechter bevestigende, waarbij ten 
bate van den verweker is toegelaten een ver
haal door haar van f 2 per week (nog onge
acht den in te halen achterstand) uit het oog 
heeft verloren, dat blijkens de bevestigde be
schikking zelve ook reeds tegen de weduwe 
A. G., geb. v. d. B. een vordering van deze 
instelling tot verhaal van deze! fde ondersteu
ning tot een in die beschikking niet genoemd 
bedrag was toegewezen; 

Concludeert tot vernietiging der bestreden 
beschikking en verwijzing der zaak naar de 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam om haar met 
inachtneming van de door den H. R . te geven 
beschikking opnieuw te berechten en af te 
doen . 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit de bestreden beschikking en uit 

de beschikkingen van den K antonrechter te 
Rotterdam van 11 Augustus en 15 September 
1934, waarnaar in eerstgenoemde beschikking 
wordt verwezen, blijkt, dat de Gemeentelij ke 
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Rotterdam, stellende de echtelieden B. P. A. 
M . en J. E. v. G. sedert 10 Februari 1934 
met een bedrag van f 12 per week te ünder
steunen, van requestra nt, den vader van B . P . 
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A . M., en van de weduwe A. v. G., de moeder 
van d iens vrouw, die kosten heeft terugge
vorderd, in dier voege, dat requestrant zal 
terugbetalen zooveel maal f 2 per week en de 
weduwe v. G. zooveel maal f 1 per week, als 
op den dag van des Kantonrechters eindbe
schikking weken zullen verstreken zijn sedert 
10 Februari 1934, een en ander te voldoen 
met f 0.25 per week, en dat requirant voorts 
in de verder te maken kosten zal bijdragen 
f 2 en de weduwe v. G. f 1 per week ; 

dat de Kantonrechter bij beschikking van 
11 Augustus ten aanzien van laai;stgenoemde 
het verzoek heeft toegestaan, waarbij de met 
een bedrag van f 0.25 per week terug te be
talen som is gesteld op f 26, en ten aanzien 
van requestrant de zaak heeft aangehouden, 
waarna bij beschikking va.n 15 September is 
bepaald, dat door hen, die loon of ande re 
periodieke uitkeeringen aa.n requestrant zijn 
verschuldigd, hiervan geregeld f 0.25 per week 
tot een totaalbedrag van f 62 aan genoemden 
Gemeentelijken Dienst zal worden uitgekeerd 
en bovendien f 2 per week, zoolang de verzor
ging van het echtpaar M. v. G. za.l duren; 

0 . dat requestrant in hooger beroep onder 
meer heeft aangevoerd, dat zijn zoon slechts 
gedeeltelijk werkeloos was en maar een gedee l
telijke ondersteuning behoefde, doch door den 
Gemeentelijken Dienst genoopt is zijn zaak te 
sluiten , waardoor hij geheel werkeloos is ge
worden; dat door dit optreden van dien 
Dienst, hetwelk trouwens in strijd is met art. 
29 Armenwet, de Gemeentelijke Dienst de 
algeheele werkeloosheid van B . P. A. M. zelf 
heeft veroorzaakt en niet gerechtigd is ter
zake van de deswege verstrekte ondersteuning 
op requestra nt verhaal u it te oefenen, althans 
niet tot een bedrag, als het gevorderde ; 

0. dat de Rechtbank bij haai· beslissing in 
het m idden heeft gelaten of het door den Ge
meentelijken Dienst toegepaste stelsel in strijd 
is met de Armenwet, omdat "zelfs als dat het 
geva l zou zijn" en het door requestrani;s ver
tegenwoordiger "als normaal erkende systeem 
gevolgd zou zijn, dit desniettemin tot gevolg 
zou hebben gehad, dat door Maatschappelijk 
Hulpbetoon een uitkeering van minstens f 2 
per week zou zijn verstrekt en het de Recht
bank op grond van requestrant's finantieele 
omstandigheden billijk voorkomt, dat dit be
drag aan het verhalend lichaam zal worden 
u itgekeerd", op welke gronden zij de be chik
king van den Kantonrechter heeft bevestigd; 

0. 11u betreffende het middel van cassatie: 
dat de beschikking der Rechtbank aldus is 

te verstaan, dat - ook indien requestt·ant's 
zoon zij n zaak zou zijn blijven uitoe[enen -
de opbrengst daarvan niet voldoende zou zij n 
geweest om in het onderhoud van hem en zijn 
vrouw te voorzien , en ook in dat geva l de 
Gemeentelijke Dienst het gezin ondersteuning 
zou ·hebben moeten verleenen en wel tot een 
bedrag van ten minste f 2 per week; 

dat derhalve de Rechtbank wel degelij k 
heeft bes! ist, dat requestrant's zoon behoeftig 
was, in e lk geval in zooverre, dat een bedrag 
van ten minste f 2 per week noodig was om 
in het levensonderhoud van hem en zijn vrouw 
te voorzien, zoodat het m iddel , voorzoover het 
beweert, dat zulks niet beslist is, fe ite lijken 
grondslag mist, terwij l de beweri ng, dat n iet 
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vaststaat, da.t inderdaad genoemd bedrag d!}Or 
genoemden Dienst aan dat gez in zou zij n ver
strekt, niet voor het eerst in cassatie kan wor
den gevoerd ; 

dat het middel voor het overige gegrond is; 
dat toch art. 63 Armenwet slechi;s verhaal 

toelaat van kosten, welke inderdaad voor 
ai·menverzorging zij n gemaakt; 

dat, waar vasrataat dat op de weduwe v. G. 
reeds een verhaal van f 1 per week is toege
staan en de Rechtbank niet meer heeft besl ist 
dan dat ten minste f 2 per week voor armen
verzorging noodig was, door een verhaal op 
requestrant van f 2 per week - waarbij de 
H. R. met aanneemt, dat het bedrag van f 62 
op een schrijffout berust - meer aan dien 
D ienst zou worden vergoed dan het bedrag, 
dat deze, naar tot dusver i vastgesteld , aan 
het gezin van B. P. A. M. voor noodig levens
onderhoud zou hebben uitgekeerd, zoodat de 
beschikking der Rechtbank niet in stand kan 
blij ven ; 

Vernietigt de bestreden beschikking der 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam de dato 12 No
vember 1934 ; 

Verwijst de zaak naa r die Rechtbank, ten
einde, met inachtneming van 's Hoogen Raads 
beslissing, verder te worden behandeld en 
beslist. (A. B . ) 

3 M ei 1935. ARRE T van den Hoogen Raad . 
{Octrooiwet art. 53.} 

De vordering tot opeisching van een oc
trooi kan niet met vrucht bestreden worden 
met de stelling, dat reeds tij dens de aan
vrage de uitvinding uithoofde van open
bare bekendheid als octrooieerbare uitvin
ding was tenietgegaan; immers op dien 
grond ka.n een verleend octrooi enkel wm·
den aangetast door de rechtsvordering tot 
nietigverklaring van art. 51, le en 2e lid 
Octrooiwet. 

Daarnaast i de kennelij ke strekking van 
a rt. 53, dat, indien overeenkomstig de in 
het l e lid genoemde artikelen het voort
brengsel of de werkwijze n iet is de vinding 
of de uii;sluitende vinding van hem, aan 
wien het octrooi i verleend, dit geheel, 
gedeeltelijk of in mede-e igendom kan wor
den opgeëischt door dengene, di e op de 
vordering een beter recht heeft da11 de 
houder van het octrooi. 

Ook hij, wiens vinding reeds vóór de 
verleening van het octrooi van openbare 
bekendheid is geworden, heeft in elk ge
val een beter ,·echt ditn degeen , die voor 
de door gene gedane u itvinding oct roo i 
heeft verkregen. ln zu lk een geva l verzet 
art. 53 Octrooiwet zich niet tegen een op
eisching door dien oorspro11kelij ken uit
vinder. 

H . A . Plieger, koopman, wonende te Heer
len, eischer tot cassatie van een arrest van 
het Gerechi;shof te 's-Gravenha.ge, op 23 Apri l 
1934 tusschen partijen gewezen (N. J . 1934, 
1412, Red.), a dvocaat M r. I r. H . Sma lhout, 

tegen : 
C. A. Budel, architect, wonende te A rnhem 
verweerder in cassatie, ädvocaat M r. B. M'. 
Telders. 



Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Post alia: 
De eischer voert thans als middel tot cas

satie aan: 
,,S., althans v. t. van artt. 48 Rv., 1, 2, 3, 

6, 9, 26, 26, 37, 53, 54 Octrooiwet, 675, 698, 
600, 640 B. W., 

"doordat het Hof, met vernietiging van het 
vonnis der Arr.-Rechtbank te 's-Gravenbage 
dd. 3 October 1933 partij Budel (verweerder 
in cassatie) alsnog ontvankelijk heeft ver
klaard in zijn vordering, strekkende tot op
eisching van het Nederlandsche octrooi Nr. 
11.157 met afwijzing van Plieger's (geïnti
meerde's) verweer, dat uit de door appellant 
gestelde feiten ook volgt, dat hij zijn beweerde 
uitvinding van openbare bekendheid heeft ge
maakt en dus aan iedereen, die daarvan slechts 
kennis wilde nemen, de gelegenheid gaf daar
aan iedere wetenschap te ontleenen die daar
aan mogelijkerwijs te ontleenen was, en zulks, 
naar uit het arrest en uit het vonnis (voor
zoover door het Hof overgenomen) blijkt, 
reeds vóór de octrooi-aanvrage door eischer 
in cassatie, en dat door het publiceeren van 
een uitvinding deze als octrooieerbare uitvin
ding teniet gaat en een uitsluitend recht op 
een uitvinding, die men bereids openbaar ge
maakt heeft, volgens het Nederlandsche recht 
onbestaanbaar is, 

"zulks op dezen grond, dat wat er zij van 
dat van openbare bekendheid maken der uit
vinding, de vraag of de uitvinding als octrooi
eerbare uitvinding zou zijn teniet gegaan niet 
aan de orde is en het recht om een octrooi op 
te eischen enkel daarvan afhangt of men een 
beter recht heeft dan de tegenwoordige houder 
en dit hierop neer zoude komen, dat het enkel 
gaat om de vraag of het de uitvinder is, of 
degeen die zijn recht van hem afleidt, die 
opeischt van hem, die niet de uitvinder is of 
degeen die zijn recht van hem afleidt; 

"Ten onrechte, omdat de rechtsvordering 
tot opeisching slechts toekomt aan hem die 
krachtens artt. 1 en 2 in verband met de artt. 
6, 7, 8, 8a, 9, 10 of 11 der Octrooiwet aan
spraak heeft op het octrooi, en verweerder, 
indien de uitvinding reeds (ten tijde van de 
indiening van de aanvrage) van openbare be
kendheid was gemaakt en als octrooieerbare 
uitvinding was teniet gegaan, en dit uit de 
door hem zelf gestelde feiten zou volgen, al 
hetwelk door het Hof wordt in het midden 
gelaten, ingevolge de aangehaalde artikelen 
geen aanspraak op het octrooi had noch heeft, 
en in zijne vordering tot opeisching van dat 
octrooi terecht door de Rechtbank was niet
ontvankelijk verklaard". 

Met dit middel kan ik niet medegaan. Juist 
is alleen de aanhef der daarin ontwikkelde 
grief, waar wordt gesteld, dat de rechtsvor
dering tot opeisching van een octrooi slechts 
toekomt aan hem, die krachtens o. a. de artt. 
1 en 9 Octrooiwet aanspraak heeft op het 
octrooi (art. 53 der Wet). Volgens art. 1 nu 
komt aanspraak op het octrooi in beginsel toe 
aan den uitvinder. Wel wordt hierop in art. 
6 een inbreuk gemaakt door het rechtsver
moeden, dat als uitvinder den eersten aan
vrager beschouwt, doch volgens art. 9 wijkt 
dit rechtsvermoeden weder, ingeval blijkt, dat 
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' dat eerste" aanvrager den inhoud zijner aan
vrage aan hetgeen reeds door een ander is 
vervaardigd of toegepast zonder diens toestem
ming heeft ontleend. Dit is nu juist wat de 
verweerder bij inleidende dagvaarding heeft 
gesteld en op het standpunt van dit gestelde 
moet de rechter zich bij de beoordeeling van 
de ontvankelijkheid der vordering plaatsen. 
En niet alleen bepaalt art. 9, dat in het ge
stelde geval het rechtsvermoeden, dat den 
eersten aanvrager tot uitvinder stempelt, wijkt, 
doch tevens dat dan de ander zijn aanspraak 
op octrooi behoudt, voor zoover althans het
geen ontleend we1·d voor octrooi vatbaar is. 

Eischer tracht nu wel dit betoog te onder
vangen door de bewering, dat ten tijde zijner 
aanvrage verweerders uitvinding I"0eds door 
de daaraan gegeven openbare bekendheid als 
octrooieerbare uitvinding was teniet gegaan, 
doch - daargelaten nog dat hij hierdoor tege
lijkertijd op waarlijk cynische wijze zijn eigen 
aanspraak op het octrooi ondergraaft - ziet 
hij hierbij over het hoofd dat art. 53 onder de 
artikelen, waarop de aanspraak, die tot op
eisching recht geeft, niet art. 2 der Wet 
noemt, waarop juist de eisch der nieuwheid 
van het voortbrengsel ten t ijde van de indie
ning der aanvrage steunt. 

Uit den samenhang der genoemde wetsbe
palingen volgt, dat voor de rechtsvordering 
tot opeisching van het octrooi de nieuwheid 
van het voortbrengsel ten tijde der uitvinding 
voldoende is en dat de niet-nieuwheid ten 
tijde der aanvrage wel aan den eersten aan
vrager kan worden tegengeworpen, maar niet 
door dezen aan den uitvinder, die van hem 
het octrooi opvordert. 

Daargelaten, dat m. i. de vraag, of de uit
vinding als octrooieerbare uitvinding zou zijn 
teniet gegaan, hier wel degelijk aan de orde 
was (en ontkennend moet worden beantwoord) 
heeft derhalve het Hof terecht geoordeeld, 
dat het recht om een octrooi op te eischen 
enkel hiervan afhangt, of de eischer een beter 
recht heeft dan de tegenwoordige houder, ge
lijk o. a. - als in dit geding - het geval is 
met den uitvinder, die opeischt van een niet
uitvinder. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
en tot veroordeeling van den eischer in de 
kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans nog van belang, blijkt, dat eischer tot 
cassatie, verder te noemen Plieger, houder is 
van het octrooi N°. 11157, hem in 1924 ver
leend voor een bepaald soort closetzittingen; 
dat verweerder in cassatie, verder te noemen 
Budel, dit octrooi voor zich opgeëischt heeft, 
omdat hij reeds in 1914 bedoelde zittingen 
heeft uitgevonden, den verkoop daarvan aan 
de firma Technisch en H andelsbureau de 
Rhijn te Arnhem heeft opgedragen, van wie 
Plieger in de jaren 1919- 1920 die zittingen 
heeft betrokken en kort daarop het recht op 
alleen-verkoop dier zittingen voor Limburg 
heeft verkregen, terwijl hij ten slotte zonder 
toestemming van Budel octrooi op die zittin
gen genomen heeft; 

dat Plieger het gestelde heeft ontkend be
ha lve dat hij bedoeld octrooi heeft verkregen; 
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-dat hij verder de niet-ontvankelijkheid van 
Budel's vordering heeft opgeworpen, op grond 
-dat uit het gestelde volgt, dat in ieder geval 
sinds 1918 die zittingen van openbare bekend
heid zijn geworden; 

dat de Rechtbank Budel in zijne vordering 
niet-ontvankelijk heeft verklaard; 

dat Budel van dit vonnis in hooger beroep 
is gegaan, terwijl Plieger in hooger beroep 
nog heeft aangevoerd, dat tengevolge van het 
publiceeren door Budel van zijne uitvinding 
<leze a ls octrooieerbare uitvinding teniet is 
gegaan; 

dat het Hof bij zijn bestreden arrest met 
vernietiging van het vonnis der Rechtbank 
Budel alsnog ontvankelijk in zijne vordering 
h eft verklaard en de zaak heeft terug gewe
zen naar de Rechtbank, daarbij onder meer 
overwegende, zooals in het middel zakelijk is 
medegedeeld ; 

0. dat Plieger tegen dit arrest het navol
gende middel van cassatie heeft opgeworpen : 
zie concl. Proc.-Gen.; 

Wat nu dit middel betreft: 
0. dat de daarin ontwikkelde stelling, dat 

de rechtsvordering tot opeisching van een 
-octrooi niet toekomt aan hem, wiens uitvin
ding reeds ten tijde der aanvrage uithoofde 
van openbare bekendheid als octrooieerbare 
uitvinding was teniet gegaan, trijdt met het 
stelsel van de Octrooiwet, zooals dit be
lichaamd is in de artt. 51 en 53 dier wet; 

0. toch dat een verleend octrooi op grond 
van het volgens art. 2 der Octrooiwet niet
octrooieerbaar karakter van ûjn onderwerp 
enkel kan worden aangetast door de rechts
vordering tot nietigverklaring van de artt. 51, 
le en 2e lid der Octrooiwet; 

0. dat, indien dit niet geschied is - woals 
in het onderhavige geval - een dergelijk 
octrooi rechtsgeldig bestaat; 

0 . dat daarnaast de kennelijke strekking 
van art. 53 is, dat, indien overeenkomstig de 
in het lste lid genoemde artikelen het voort
brengsel of de werkwijze niet is de vinding of 
<Ie uitsluitende vinding van hem, aan wien 
het octrooi is verleend, dit geheel , gedeeltelijk 
of in medeëigendom kan worden opgeëischt 
door dengene, die op de vinding een beter 
recht heeft dan de houder van het octrooi; 

0. dat ook hij, wiens vinding reeds vóór de 
verleening van het octrooi van openbare be
kendheid is geworden, in elk geval een beter 
1·echt heeft dan degeen, die voor de door gene 
gedane uitvinding octrooi heeft verkregen, en 
dan ook art. 53, woals het in onderling ver
band zijner bepalingen dient te worden opge
vat, zich tegen een opei ching door di en oor
spmnkelijken uitvinder niet verzet; 

0 . dat het Hof dan ook door zijne beslissing 
geen der in het middel aangehaalde artikelen 
heeft geschonden of verkeerd toegepast ; 

Verwerpt het beroep ; (Salari f 400, Red.). 
( . J.) 

12 , epten,ber 1935. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Armenwet artt. 28, 63.) 

De voorwaarden van art. 28 Armenwet 
zijn hier niet van toepassing. 

Andl'rs Adv.-Gen. Wijnveldt. 
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Geeft eerbiedig te kennen: 
H . J. van anten, Rijksinspecteur voor de 

ondersteuning van behoeftige ederlanders in 
het Buitenland, wonende te Arnhem, ten deze 
handelende als gemachtigde van den Minister 
van Binnenland che Zaken te 's-Gravenhage, 
optredende ingevolge art. 63 lid 3 van de Ar
menwet, (adv. Mr. A. F . Visser van IJzen
doorn); 

dat requestrant zich in zijn voormelde hoe
danigheid bij request van 12 December 1934 
heeft gewend tot den kantonrechter te Ter
neuzen; 

dat toch door het Rijk P . v. B., ederlander 
woonachtig te Vancouver (Canada) aanvullen
de ondersteuning is verleend wegens armlastig
heid over het tijdvak vanaf 27 October 19 30 
t/m 1 Maart 1934; 

dat •die ondersteuning heeft bedragen 173, 
waarvan de tegenwaarde in Nederlandsch cou
rant f 366.38 bedraagt en reque trant bij vo
renbedoeld request den kantonrechter hee~ 
verwcht de noodige beschikkingen te nemen, 
teneinde tot verhaal van genoemd bedrag te 
geraken en wel ten laste van: 

a. P. J . v. B. , wonende te Axel, Juliana
straat, zoon van den ondersteunde, voor f 91.59 
enz.; 

Alles nader omschreven en uitgewerkt in 

vorenbedoeld request dat is opgenomen in de 
hierbij overgelegde exped itie van de naar aan
leiding van dat request op 8 October 1934 en 
3 Mei 1935 dooi· den kantonrechter genomen 
beschikkingen; 

dat de kantonrechter bij bovenbedoelde be
schikking van 8 October 1934 alvorens een 
beschikking te geven op het inleidend verzoek
schrift, ambtshalve requestrant heeft opgedra
gen door getuigen te bewijzen: 

,,dat hij vóór 27 Ootober 1930 aan de onder
houdsplichtigen van P. v. B. voornoemd, die 
blijkens het inleidend request voor bijdrage in 
de ondersteuningskosten in aanmerking komen, 
heeft verzocht in de kosten bij te dragen, het
welk deze geweigerd hebben ; 

dat requestrant ten dienenden dage heeft 
afgezien van het hooren van getuigen en zijne 
zienswijze nader heeft ontwikkeld, waarna de 
kantonrechter op 3 Mei 1935, be chikkende 
op het inleidende verzoekschrift, het verzoek 
van requestrant van de hand heeft gewezen op 
de gronden in evengenoemde expeditie, die 
hierbij wordt overgelegd, opgenomen; 

dat requestrant zich zeer bezwaard gevoelde 
door die beschikking en tegen die laatste be
schikking en voor wover noodig tegen de tus
sohenbeschikking van 8 October 1934, beroep 
heeft ingesteld bij de Rechtbank te Middel
bur!', onder aanvoering - voor zoover voor 
dit cassatiebe roep van belang - van het vol
gende: 

,,dat de kantonrechter bij zij n laatste be
schikking, in aans lui ting aan de gedachten
gang, waarop zijn tus chenbeschikking steunde. 
heeft geoordeeld, dat voor een geval als het 
onderhavige, waarin de Staat verhaal wekt, 
het ter zake van kosten van verwrging, ge
maakt voor behoeftige ederlanders in het 
Buitenland, dezelfde regelen gelden, die gel
den in andere gevallen van verhaal; 
· ,,dat in de gewone gevallen a ll een dan ver
haal mogelijk is, indien blijkt, dat de onder-
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steuning eerst is verleend, nadat tevergeefs tot , 
ondersteuning zijn aangezocht, zij die volgens 
de Wet daartoe gehouden zijn (het subsidiaire 
karakter onzer Armenverzorging erkend o. a. 
bij de arresten van den H . R. van: 2 Maart 
1931 N . J . 1931, 1356, W . 12276 ; 14 Sept. 
1931 N. J. 1931, 1411, W . 12342 ; 6 Juli 1933 
N. J. 1933, 1697, W. 12662 ; 

"dat requestrant zich met die zienswijze van 
den kantonrechter niet kan vereenigen en in
tegendeel van oordeel is, dat het evenbedoelde 
vereischte niet mag worden geste ld, indien de 
Staat verhaal zoekt wegens steunverleening 
aan behoeftige Nederlanders in het Buiten
land; 

" dat requestrant ter ondersteuning van zijn 
standpunt er op wenscht te wijzen, dat de 
ondersteuning van behoeftige N ederlanders in 
het Buitenland, die door den Staat plaats 
heeft, niet plaats heeft ingevolge de Armenwet 
en dat die omstandigheid ook mede heeft ge
bracht, dat voor de Wetswijziging van 22 Juni 
1929 S. 326, de Staat geen verhaal a ls geregeld 
in de Armenwet had ; 

"dat bij de wijziging tot stand gekomen door 
evenbedoelde Wet, in deze leemte (het gebrek 
aan verh aalsmogelijkheid) - en ook alleen 
in deze leemte - is voorzien door een aanvul 
] ing van art. 63; 

,,dat het bijzondere karakter van de onder
steuning van behoeftige Nederl anders in het 
Buitenland, ook uit de redactie van d ie aan
vulling zelve blijkt, daar in die aanvul ling 
(het huidige lid 2) uitdrukkelijk naast elkaar 
zijn geste ld de kosten van verzorging door het 
Rijk gemaakt voor behoeftige Nederlanders in 
het Buitenland en de kosten van verzorging 
door het Rijk gemaakt ingevolge de Armenwet 
(zie o. a. a rt. 39) ; 

, .dat deze onderscheiding en de verschillende 
behandelingen die door requestrant worden 
voorgestaan, geheel aanslui ten aan den reeds 
boven aangestipten historischen groei aan de 
fe itelijke behoefte van een verzorgingsdienst 
in het Buitenland, daar het toch duidelijk is , 
dat ondersteuning van behoeftige N ederlan
ders in het Buitenland in vele gevallen te laat 
zal komen, indien eerst getracht moet worden 
van onderhoudsplichtigen hier in Nederland 
hulp te erlangen; 

,, dat dan ook bij de ondersteuning van be
hoeftige Nederlanders in het Buitenland, die 
zooals gezegd reeds lang vóór de Wetswijziging 
van 1929 plaats had, veelal een volgorde, zoo
al s art. 28 van de Armenwet zich die heeft ge
dacht - terecht - niet is gevolgd en waar uit 
niets bl ijkt , dat men bij de bovenbedoelde aan
vulling van de Armenwet voor wat betreft het 
verhaal in de bestaande praktijk wijziging heeft 
willen brengen in wat, uit die toen reeds be
staande feitelijke gedragingen voortvloeit, dat 
ook heden voor de toepassing van verhaal niet 
geëischt mag worden, dat eerst een verzoek is 
gericht tot hen, die tot ondersteuning volgens 
de wet verplicht zijn ;" 

dat de Rechtbank, na bij hare voorloopige 
beschikking van 3 Juni 1935, de oproeping 
van de ten verzoekschrifte bedoelde onder
houdspl ichti gen te hebben gelast tegen 14 Juni 
1935, en de zaak op dien datum in Raadkamer 
te hebben behandeld, bij besch ikking van 12 
Juli 1935 de beschikkingen van den Kanton-
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rechter te Terneuzen van 8 October 1934 en 
3 Mei 1935, waarvan appèl, heeft bevestigd ; 

dat requestrant zich door deze beschikking 
der Rechtbank bezwaard gevoelt en daartegen 
bij dezen beroep in cassatie instel t, onder over
legging van een expeditie van die beschikking, 
waaraan o. a. voorafgaat het appèl-request 
waarnaar de Rechtbank in haar beschikking 
verwijst; 

dat de Rechtbank hare bevestiging doet 
steunen op de volgende overwegingen: 

" 0 . dat appellant in zijn appèl-request a ls 
eenige grief tegen de eindbeschikking van den 
Kantonrechter te Terneuzen aanvoert, dat deze 
ten onrechte het bij inle idend request gedaan 
verzoek heeft van de hand gewezen, omdat 
art. 28 Armenwet niet van toepassing zoude 
zijn ingeval het Rijk verhaal zoekt voor ver
zorgingskosten, welke voor behoeftige Neder
landers in het Buitenland zijn gemaakt; 

"0. dat appellant van gevoelen is, dat de 
juistheid van ziju standpunt zoude volgen uit: 

"a. de omstandigheid, dat de ondersteuning 
van behoefti ge N ederlanders in het Buitenland 
door den Staat niet geschiedt ingevolge de 
Armenwet, en dat slechts de wijze, waarop het 
Rijk dergelijke kosten kan verha len in art. 63 
1 id 2 der Armenwet is geregeld; 

"b . dat uit de 1·edactie van art. 63 lid 2 der 
A,·menwet blijkt, dat dit verhaal uitdrukkelijk 
gesteld is naast het verhaal van verzorgings
kosten door het Rijk krachtens de Armenwet 
gemaakt; 

"0. dat het der Rechtbank voorkomt, dat 
deze beide middelen, die nauw met elkander 
samenhangen, niet kunnen opgaan, omdat wel
iswaar aan appellant kan worden toegegeven, 
dat de ondersteuning zelve van behoeftige N e
derlanders in het Buitenland niet in de Ar
menwet is geregeld, doch dit niet wegneemt, 
dat - nu het verhaal van dergelijke door het 
Rijk gemaakte verzorgingskosten in art. 63 
tweede lid der Armenwet is mogelijk gemaakt 
- dit verhaal daarmede is geplaatst in het 
systeem der Armenwet, en mitsdien slechts 
dan mogelijk is, indien voldaan is aan hetgeen 
deze Wet daarvoor in art. 28 van het ver
halend lichaam vordert, te weten een vooraf
gaand verzoek aan de aan te spreken onder
houdsplichti gen tot betaling dezer verzorgings
kosten; 

"0. dat hiermede tevens elke kracht aan het 
middel sub b ontvalt, immers juist uit de re
dactie van art. 63 lid 2 der Armenwet volgt, 
dat de Staat, die in sommige gevallen (c. f. 
art. 39) krachtens die Wet verplicht is onder
steuning te verleenen, dit met betrekking tot 
behoeftige Nederlanders in het Buiten land 
buiten die Wet om doen kan, indien geen ver
haal dezer kosten verlangd wordt; 

,,0. toch, dat in zoodanig geval de Armen
wet den Staat volkomen vrij laat, en zij slechts 
voorschriften geeft welke de Staat in acht moet 
nemen, ingeval deze gemaakte kosten van ver
zorging, als waarvan hier sprake is, op ande
ren wenscht te verha len; 

" 0. dat - nu in casu is gebleken, dat een 
verzoek als bedoeld in art. 28 der Armenwet 
niet heeft plaats gehad - de h•ei-voren be
doelde beschikkingen van den Kantonrechter 
te Terneuzen hehooren te worden bevestigd;" 

dat 1·eq~estrant van oordeel is, dat door 
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a ld us te beslissen de Rechtbank heeft geschon
den, a l thans verkeerd toegepast, artt. 48 Rv., 
1, 2, 3, 4, 6, 16, 17, 18, 28, 30, 31, 38, 39, 40, 
63, 64, 65 , 66, 67, 68, 69 Armenwet; 

dat h ij ter motiveering en ondersteuning van 
d it cassatiemiddel vóór alles meent te mogen 
verwijzen naar het door hem in appèl aange
voerde, hierboven woordelij k overgenomen; 

dat hij voorts ter weerlegging van de door 
de Rechtbank gegeven argumentatie wenscht 
op te merken, dat het systeem der Armenwet 
was: ondersteuning door kerkelijke, bijwndere 
of gemengde instellingen van weldadigheid en 
subs id iair door burgerlijke instellingen van 
weldadigheid en door de Gemeenten (in een 
zeer bijzonder geval - art. 39 - betaalt het 
Rij k), en dat de activiteit van het Rijk, zor
gende voor behoeftige Nederlanders in het 
B uitenland, dan ook geheel viel buiten het 
systeem van de Armenwet; 

dat uit de wijziging in 1929 gebracht in art. 
G3, allerminst volgt, dat men het R ijk heeft 
willen plaatsen in dit systeem der Armenwet, 
hetgeen reeds hieruit blijkt, dat het Rijk ook 
na de wetswijziging van 1929 in de vooraf
gaande hoofdstukken (behoudens de enkele 
zeer bijzondere gevallen van art. 39) niet als 
lichaam , spelende een rol in de ondersteuning 
der armen, is genoemd, en clan ook de omstan
digheid dat het Rijk - behoeftige Nederl an
ders in het Buitenland gesteund hebbende -
in ~rt. 63 het verhaalsrecht geregeld in de 
artt. 63 en vlg. ronder meer is toegekend dan 
ook geenszins rnedebrengt, dat die mogelij k
heid van verhaal is beperkt tot het geval, dat 
het Rijk zich wu hebben gedragen op eene 
wijze, die in art. 28 niet is voorgeschreven 
voor het Rijk , maar alleen voor de Burgerlijke 
Overheid. en de Burgerlijke Instellingen waar
onder ongetwijfeld - o. a . blijkt dit uit de 
geschiedenis en art. 38 - het Rijk, steunende, 
in het Buitenland, niet valt; 

dat requestrant den gedachtengang van de 
Rechtbank, neergelegd in de vierde en vijfde 
hierboven overgenomen overwegingen, niet ge
heel kan volgen, maar het hem in elk geval 
ontgaat hoe men uit de 1·eclactie van lid 2 van 
art. 63 kan hal en, dat de Wetgever bedoeld 
heeft in het leven te roepen twee wijzen van 
ondersteu ning, 

ééne waarbij het Rijk volkomen vrij is in zijn 
doen en laten , maar waarbij het Rijk dan ook 
het bijwnclere verhaalsrecht niet deelachtig 
wordt, en 

ééne waarbij het Rijk zich gedraagt naar de 
voorschriften der Armenwet (o. a. art. 28) en 
het bijzondere verhaalsrecht wel deelachtig 
wordt ; 

dat requestrant integendeel, ook na lez ing 
van de argumenten van de Rechtbank en na 
herl ezing van vorenbedoeld tweede lid en de 
daarop betrekking hebbende Memorie van Toe-
1 ich ting, van oordeel bl ijft, dat voor het heb
ben van verhaalsrecht het eenige vereischte is, 
dat het R ijk kosten van verwrging heeft ge
maakt voor behoeftige Nederlanders in het 
Buitenland; 

dat het e r bij de wijziging rnn 1929 alleen 
om g ing om d ie bevoegdheid te verkrijgen en 
n iet om het Rijk aan voor harnn dienst bezwa
rende voorschri ften te binden; 

Met eerbiedig verwek de vorengenoemde 
beschikking van de Rechtbank te Middelburg 
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van 12 J uli 1935 te vernietigen met w odanige 
verdere uitspraak als Uw Raad zal vermeenen 
te behooren. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijuveldt. 

0. dat, naar ook uit het middel blij kt de 
eenige vraag is, of, - wanneer het R ijk ver
haal zoekt voor verzorgingskosten, welke het 
voor behoeftige Nederlanders in het Buiten
land gemaakt heeft, krachtens de bevoegdheid 
aan het Rijk verleend bij art. 63 lid 2 der 
Armenwet, - het bij dit verhaal weken ge
heel is onderworpen aan de voorschriften der 
Armenwet, o. a. aan dat van art. 28, dan wel 
of het alleen gebonden is aan de procedure 
voorgeschreven in hoofdzaak V dezer ,vet ; 

0. dat art. 28 -dat in 1929 ongewijzigd is 
gebleven -, het beginsel der wet bevat, daar
in in 1912 neergelegd, n.l. dat het Burgerlijk 
Armbestuur of het gemeentebestuur niet mag 
helpen, voordat vaststaat, l e. dat de a rme 
zichzelf niet helpen kan, 2e. dat de arme hulp 
- hoewel een verwek daartoe gedaan is -
niet ontvangt: a. van anderen, die wettel ij k 
daa rtoe verplicht zijn als ouders, k inderen 
enz., b. van kerkelijke, bij zondere of gemengde 
instellingen; 

0. dat, toen onder de werking der Wet van 
1912 gebleken was van een leemte, daar het 
Rijk, wanneer het behoeftige Nederlanders in 
het buitenland steunde, niet het vereenvou
digde verhaalsrecht bezat, dat de Armenwet 
aan gemeenten e. d. toekende, hier in voorzien 
is door de wijziging aangebracht bij de Wet 
van 22 Juni 1929, S. 326 ; 

0. dat blijkens de geschiedenis dier wijziging 
dit punt bij de totstandkoming der Wet niet 
uitvoerig behandeld is, doch a lleen de Minister 
blijkens de Memorie van Toelichting (zitting 
1928-1929, 0

• 290, blz. 8 bovenaan) op
merkte : ,,Een onbevredigende toestand is, dat 
het Rijk, hetwelk zich de ondersteuning van 
behoeftige Nederlandei·s in het bu itenland 
heeft aangetrokken, van het bijwndere ver
haalsrecht verstoken is" ; 

0 . dat uit deze korte geschiedenis volgt, dat 
de wetgever het Rijk dezelfde rechten wilde 
toekennen a ls aan de Gemeente, doch dat 
daaruit tevens voortvloeit, evenals u it de woor
denkeus van art. 63 1, 2, dat spreekt van "op 
gelijke wijze", dat het Rijk dit verhaalsrecht 
uitoefenend onderworpen is aan de verdere be
palingen de r Armenwet, vonrwover toepasse
lij k, o.a. aan art. 28, zoodat alvorens tot de 
vordering over te gaan, het daar bedoelde 
verzoek moet zijn gedaan; 

0 . dat dan ook het standpunt van reques
trant, die van oordeel is, dat aan het R ij k een 
gemakkelijke1· uit te oefenen verhaa lsrecht is 
toegekend dan aan de Gemeente, onj uist moet 
worden geach t, hetgeen te meer k lemt, wa 11 -
neer men in aanme rking neem t, dat in het 
voorschrift van art. 28, dat vooraf een ., ,·er
wek" moet worden gedaan, een waarborg ligt 
voor hen, die tot verhaal ku nnen worden aan
gesproken, terwij l zij in hetzelfde land wonen 
als de ondersteunde; 

dat zu lks nog noodzakelij ker is, wanneer de 
ondersteunde in het buitenland woont, en de 
vraag of de ondersteuning noodzakelijk is. des 
te moeilijker is te beantwoorden; 

Concludeert tot verwerping van het bernep. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
0. met betrekking tot het voorgestelde mid

del van cassatie; 
dat art. 63 lid 2 Armenwet aan het Rijk 

recht van verhaal toekent wowel van kosten 
van verwrging, ingevolge de genoemde wet 
gemaakt, als van kosten, ten behoeve van be
hoeftige Nederlanders in het buitenland ge
maakt· 

dat ~u, wat er zij van de vraag, of en in 
welke gevallen het Rijk teneinde eerst bedoeld 
verhaalsrecht te kunnen uitoefenen de bepa-
1 ingen der Armenwet, inzonderheid art. 28, 
omtrerit de aan burgerlijke instellingen en de 
burgerlijke overheid gestelde voorwaarden bij 
het verleenen van onderstand aan hier te 
lande woonachtige behoeftige personen heeft 
na te leven, - de bewoordingen van art. 63 
lid 2 zeker geen aanleiding geven om ook het 
verhaalsrecht van verwrgingskosten, niet in
gevolge de Armenwet en in het buitenland 
gemaakt, van dezelfde voorwaarden afhanke
lijk te stellen; 

dat het artikel wel inhoudt, dat beide groe
pen kosten "op gelijke wijze" kunnen worden 
verhaald, doch dat het - gelet op het verband 
met art. 63 lid 1 duidelijk is, dat met deze 
woorden alleen wordt te kennen gegeven, dat 
het verhaal door het Rijk op dezelfde per
sonen, in denzelfden omvang en langs den
zelfden weg zal worden uitgeoefend als dat, 
hetwelk in het eerste lid aan instellingen van 
weldadigheid en de gemeente is toegekend; 

dat ook de geschiedenis niet tot eene andere 
opvatting leidt, daar de bij de wet van 22 
Juni 1929 S. 326 in art. 63 Armenwet aange
brachte wijziging slechts is verdedigd met de 
opmerking, dat deze noodig was om in een 
gebleken leemte te voorzien, doch daarbij niet 
is gewaagd van bijwndere voorwaarden, 
voortaan door het Rijk bij het verleenen van 
onderstand aan behoeftige Nederlanders in het 
buitenland na te komen; 

dat het middel derhalve is gegrond; 
Vernietigt de bestreden beschikking; 
Wijst de zaak terug naar de Arr.-Rechtbank 

te Middelburg teneinde haar met inachtneming 
van deze beschikking opnieuw te berechten en 
af te doen. (N. J.) 

19 September 1935. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Rv. artt. 343-358; Merken
wet artt. 3, 10.) 

Art. 3 Merkenwet kent het recht tot uit
slu itend gebruik van een merk ter onder
scheiding van iemands fabrieks- of han
delswaren van die van anderen toe aan 
dengene, die het eerst tot omschreven doel 
van dat merk gebruik heeft gemaakt, doch 
alleen voor die soort van wa1·en, waarvoor 
het door hem gebruikt is. 

Nu het Hof feitelijk besliste, dat room
ijs, ten tijde dat verweerster haar merk 
het eerst ter onderscheiding van die waar 
is gaan gebruiken, niet tot de waar melk
prodtucten kon worden gerekend, heeft het 
Hof terecht aangenomen, dat eischeres, 
die haar merk het eerst slechts voor de 
waar melkproàtucten heeft gebruikt en be
doeld merk ook alleen voor die waar heeft 
doen inschrijven, daardoor voor de waar 
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roomijs op dat merk geen recht verkreeg, 
terwijl verweerster voor die waar tot het 
gebruik van bedoeld merk gerechtigd werd. 
Hierin werd geen verandering gebracht 
door de omstandigheid dat roo1nijs sinds
dien tot de waar m•elkprodtucten is gaan 
behooren. 

Het middel, dat klaagt over overschrij
ding van rechtsmacht, mist feitelijken 
grondslag, daar het Hof bij zijne beslis
sing niet is gegaan buiten de tegen de 
beslissing der- Rechtb. aangevoerde gr ief . 
Ook lijdt 's Hofs beschikking niet aan in
nerlijke tegenspraak harer overwegingen. 

De N. V. ,,Holland ia" Hollandsche Fabriek 
van Melkproducten en Voedingsmiddelen, ge
vestigd te 's-Gravenhage, (adv. Mr. Ir. J. van 
Hettinga Tromp); 

1 . dat het Bureau voor den Industrieelen 
Eigendom alhier dd. 27 November 1934 onder 
n°. 67399 ten name van de Vennootschap on
der firma IJscompagnie Hollandia te 's-Gra
venhage voor consumptie- ijs, roomijs en des
sertijs heeft doen inschrijven in het daartoe 
bestemde openbarn register een merk bestaan
de uit het woord "Holl and ia", waaronder ge
plaatst een meisje in boeri nnedracht; 

2. dat requestrante bij inleidend request van 
11 Januari 1935 zich heeft gewend tot de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage met het verzoek 
de sub 1 genoemde inschrijving nietig te ver
klaren, op grond dat requestrante krachtens 
art. 3 der Merkenwet hier te lande het uitslui
tend recht heeft op het gebruik o. m. voor 
"melkproducten" , wowel van het woordmerk 
"Hollandia" als van een beeldmerk, waarvan 
de hoofdvoorstelling wordt gevormd door een 
meisje in boerinnedracht, alsook van een 
combinatie van deze beide merken, welke zij, 
in aansluiting aan het oudste depot van het 
beeldmerk dd. 14 April 1882 onder n°. 1496 
bij de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage en van 
dat beeldmerk met bijschrift "Holl andia" dd. 
16 Augustus 1894 onder n°. 10551 bij het Bu
reau voor den Industrieelen Eigendom laat
stelijk heeft doen inschrijven onder n°. 43303 
dd. 8 Juli 1921 (woordmerk) , onder n°. 44529 
dd. 10 Februari 1922 (beeldmerk) en onder 
n°. 44793 dd. 10 April 1922 (combinatie); 

3. dat de Rechtbank voormeld verwek bij 
hare beschikking van 19 Maart 1935 heeft toe
gewezen na te hebben vastgesteld, dat noch het 
beweerde eerder gebruik noch de overeenstem
ming der merken werd bestreden en te hebben 
beslist, dat roomijs moet worden beschouwd als 
een mei kproduct; 

4. dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage op 
het daartegen door gerequestreerde ingestelde 
hooger beroep bij zijn beschikking van 28 Juni 
1935 voormelde beschikking der Rechtbank 
heeft vernietigd en het oorspronkelijk verwek 
heeft afgewezen; 

5. dat requestrante tegen laatstgenoemde 
beschikking beroep in cassatie instelt hierbij 
die beschikking alsmede de daaraan' vooraf
gaande beschikkingen overleggende, als mid
delen aanvoerende: 

I. Overschrijding van rechtsmacht t. o. v., 
a lthans s., althans v. t. van art. 154 en 155 
Grondwet, art. 2 R. 0 ., 345 Rv. en artt. 3, 4, 
5, 10, 12 en 12bis der Merkenwet; 
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omdat het Hof, 
hoewel overwegende, dat gerequestreerde van 

de beslissing der Rechtbank in hooger beroep 
is gekomen op den éénigen grond dat zij van 
oordeel is, dat roomijs niet tot de waar melk
producten moet worden gerekend ; 

en verder overwegende, dat roomijs wèl tot 
de melkproducten in den zin der Merkenwet 
behoort; 

desniettegenstaande gerequestreerde in haar 
hooger beroep heeft verklaard ontvankelijk, 
althans de gevraagde vernietiging van de be
schikking der Rechtbank heeft uitgesproken; 

Ten onrechte: 
omdat het Hof, alzoo de eenige tegen de be

schikking aangevoerde grief onjuist achtende, 
daarna zonder meer het beroep had djenen af 
te wijzen en de aangevallen beslissing te be
vestigen. 

II. S., althans v. t. van artt. 3, 3bis, 4, 5, 
6, 10, 12, 12bis Merkenwet; 

omdat het Hof, 
hoewel overwegende, dat geïntimeerde haar 

merk voor melkproducten eerder dan appel
lante het hare heeft gebruikt en dat tot de 
melkproducten in den zin der Merkenwet 
roomijs behoort. 

niettemin heeft beslist, dat het gebruik voor 
roomijs niet onder dat eerder gebruik valt en 
geïntimeerde mitsdien niet het recht heeft zich 
op dat eerder gebruik voor melkproducten te 
beroepen en nietigverklaring van appellante's 
inschrijving voor roomijs te verzoeken, met het 
gevolg, dat de beschikking der Rechtbank 
werd vernietigd en requestrante's oorspronke
lijk verzoek werd afgewezen, 

omdat toen appellante haar merk voor room
ijs het eerst in Nederland gebruikte, de ver
vaardiging en de verkoop van roomijs niet 
door de groote zuivelfabrieken, maar nagenoeg 
uitsluitend door de banketbakkerijen gesch ied
de, en dus die waar niet tot dezelfde tak van 
handel en industrie, als de waar melkproduc
ten behoorde, weshalve die waren - hoezeer 
ook thans wèl - toenmaals niet tot dezelfde 
soort van waren behoorden; 

Ten onrechte: 
1. omdat de door het Hof i. c. te beslissen 

vraag niet was, of roomijs thans (of eertijds) 
een gelijksoortige waar als melkproducten is 
(of was) - c.q., wat het Hof noemt een: 
"melkproduct in . den zin der Merkenwet" is 
of was -, doch slechts, of roomijs moet (en 
uiteraard dan ook eertijds moest) worden ge
rekend een melkproduct te zijn, zoodat het 
Hof, laatstgenoemde vraag bevestigend beant
woordende, de daarop terecht steunende be
sl issing der R echtbank had dienen te beves
tigen; 

2. omdat het Hof, thans ter zake van een 
aangevallen inschrijving gelijksoortigheid van 
waren beoordeelende en die gelijksoortigheid 
aannemende, het oudere recht van requestrante 
op het gebruik van het overeenstemmende 
merk voor die zelfde soort van waren had die
nen te erkennen en in geen geval meer een 
uitsluitend recht van gerequestreerde voo1· die 
warensoort h ad mogen erkennen; 

6. dat requestrante zich veroorlooft ter toe
lichting van voormelde middelen eerbiedig het 
navolgende onder 's Hoogen Raads aandacht 
te brengen: 
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ad I. Het Hof heeft in het beroepschrift 
als eenige grief van gerequestreerde tegen de 
beschikking der Rechtbank gelezen, dat de 
Rechtbank ten onrechte had beslist, dat room
ijs moet worden beschouwd - in den tegen
woordigen tijd - als een melkproduct. Deze 
lezing in het verzoekschrift staat dus in cas
satie vast. 

Die grief verklaart het Hof ongegrond, uit
drukkelijk beslissende, dat roomijs thans be
hoort tot de melkproducten. 

Wel overweegt het Hof verder, dat appel
lante ook nog gesteld heeft - en geïntimeerde 
dit niet heeft weersproken-, dat in de laatste 
jaren de groote zuivelfabrieken de vervaar
diging en den verkoop van roomijs meer en 
meer aan zich hebben getrokken, doch deze 
(,,voor de moraliteit van het geval" door ap
pellante aangevoerde) stelling werd blijkens 
de in cassatie vaststaande uitleg van het be
roepsrequest slechts geponeerd ter adstructie 
van de eeni ge door gerequestreerde tegen de 
beslissing aangevoerde gr ief. Voor i-equestrante 
bestond dan ook - binnen het kader van het 
ingestelde hooger beroep - geen aanleiding 
tot tegenspraak, i=ers was deze stelling voor 
het geschilpunt volkomen irrelevant. 

Het Hof heeft echter proprio motu deze stel
ling ten grondslag gelegd aan een n iet door 
gerequestreerde, maar door het Hof zelf opge
worpen grief tegen de beschikking der Recht
bank. Zulk een niet door gerequestreerde op
geworpen grief was echter aan de beoordeeling 
door het Hof onttrokken en mocht niet tot 
vernietiging der beslissing leiden (H. R. 22.2. 
1935 N . J. 1935 blz. 817). 

ad II. 1. Het zijn twee geheel verschillende 
vragen of een waar behoort tot een bepaalde 
warensoort, dan wel of een waar, resp. waren
groep, gelijksoortig is aan een andere waren
soort. 

Het spreekt vanzelf, dat als men eenmaal 
voor een bepaalde warensoort recht bezit, men 
dat recht bezit voor alle tot die soort behoo
rende waren. Er kan kwestie over zijn of ka
toenen garens en wollen garens gelijksoortig 
zijn en of uit dien hoofde het recht voor de 
eene waar ook het recht geeft voor de andere; 
maar heeft men eenmaal het uitsluitend recht 
voor garens in het algemeen, dan bezit men 
dit vanzelf wowel voor katoenen als voor wol 
len garens (H.R. 28.9.1922 N. J . 1922, 1202). 

Zoo zou ook de vraag onderzocht kunnen 
worden, of melk eenerzijds en diverse melk
producten als boter, kaas, room, roomijs ander
zijds gelijksoortig zijn; doch heeft men een
maal, gelijk requestrante, het recht voor 
"melkproducten", dan bezit men dat vanzelf 
voor alle waren, die melkproducten zijn. De 
eenige vraag is alsdan, gelijk in casu, of een 
bepaalde waar moet gerekend worden tot de 
melkproducten te behooren, dus een melkpro
duct te zijn (zoo ook Hof 's-Gravenhage 
16.10.1929 Ind. Eigendom 1930 blz. 43). Niet 
alle waren, waarin eenige melk voorkomt, be
hooren als "melkproducten" te worden er
kend; wèl echter die waar, waarvan melk het 
hoofdbestanddeel vormt. 

De eerste vraag, die van gelijksoortigheid, is 
veelal eene van economischen aard; zij wordt 
opgelost door te onderzoeken of de waren tot 
dezelfde tak van industrie of handel behooren. 
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De andere vraag is ·echter eene van zuiver 
technologischen aard; zij kon i. c. zuiver en 
alleen worden opgelost door zich rekenschap 
te geven van de samenstelling der waar. Op 
dien grond werd door gerequestreerde dan ·ook 
betwist, da t roomijs een melkproduct is, welke 
betwisting echter door de Rechtbank werd ver
worpen. 

Het Hof valt ten deze de R echtbank vol 
komen bij. H et geeft immers vooreerst aan 
geïntimeerde gereedel ijk toe, dat goed bereid 
roomijs een groot gedeelte en goed bere id 
vanilleroomijs een zeer groot gedeel te melk 
bevat en spreekt verder van het productief 
maken van melk tot de bereiding van roomijs 
en komt dan ook tot de conclusie, dat roomijs 
thans tot de melkproducten in den zin der 
Merkenwet behoort. 

H et hier gebruikte woord "thans" kan niet 
geacht worden ten aanzien dezer beslissing 
van technologischen aard bij zondere beteeke
nis te hebben, vermits het H of niet overweegt 
- naar appell ante ook geenszins gesteld had 
-, dat dit eertijds anders zou zijn geweest. 

Hiermede h ad het Hof de zaak - gelijk de 
Rechtbank deed - voor bes] ist moeten houden 
en was dus voor overweging van vragen over 
gelijksoortigheid van roomij s met melkproduc
ten, waarop de gemaakte tegenstelling tus
schen thans en vroeger geacht moet worden te 
slaan, geen plaats. 

Zou aan de bijgevoegde woorden " in den zin 
der M erkenwet" in verband met het gebezigde 
woord "thans" eenige specia le beteekenis moe
ten worden toegeschreven, n.l. in dien zin, dat 
het Hof aanneemt dat roomijs in technologi
schen zin wèl , doch in den zin der Merkenwet 
v roeger n iet een melkproduct was, dan vindt 
die beslissing geenerlei steun in de wet. Deze 
bepaalt nergens en kan niet bedoelen, dat bij 
de beoordeeling van de hoedanigheid eener 
waar een ander dan het normale technologi
sche criterium gesteld wordt met het gevolg, 
dat i. c. op grond van economische factoren 
bij gelijkblijvende samenstelling der waar 
roomijs nu eens wel dan weer niet als een 
melkproduct moet worden aangemerkt. 

2. De strekking van het merkenrecht is om 
iemands waren van die van een ander door 
het pub! iek te onderscheiden. Geeft het ge
bruik van een overeenstemmend merk door 
twee personen aanleiding tot verwarring van 
waren, a l thans van herkomst dier wa ren, dan 
dient door den Rechter het recht van den oud
sten gebruiker van het merk beschermd te 
worden en moet de jongere gebruiker wijken. 

De R echter moet het verwarringsgevaar 
uiteraard beoordeelen op het oogenblik dat 
zijne beoordeeling gevraagd wordt. Oordeelt 
hij op dat oogenblik overeenstemming der 
merken en gelijksoortigheid (gelijkhe id) van 
waren aanwezig, dan moet dus het recht tot 
verder gebruik worden erkend van dengene, 
die het me·rk voor deze gelijksoortige waar het 
eerst heeft gebru ikt. 

Hierbij kan niet meer in aanmerking ge
nomen worden, of de R echter m isschien vroe
ger anders zou geoordeeld hebben, omdat hij 
toen een bepaalde bedrijfssituatie niet zou heb
ben gezien of een normale ontwikkeling dier 
s ituatie niet wu hebben voorzien. Eenmaal die. 
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situatie wèl ziende, dient daarnaar geoordeeld 
te worden en ook het verleden retrospectief in 
dien zin te worden beschouwd (zoo ook de 
H. R. 12 Juni 1914 W. 9710) (N. J. 1914, 
862, Red.). 

Nu het Hof erkent, dat thans een normale 
ontwikkeling van bedrijven a ls dat van reques
trante - immers het productief maken van. 
hunne melk in den vorm van melkproducten, 
waarmede requêstrante lang vóór gereques
treerde begonnen was en waarvoor zij haai•· 
merk reeds sedert 1882 ter onderscheiding
harer waren voortdurend gebruikte - ertoe 
gele id heeft a ls melkproduct ook roomijs te 
gaan vervaardigen, is het natuurlijke gevolg-
daarvan, dat het publiek roomijs onder dit 
merk als van haar afkomstig aanziet. ' s Hof 
bes] issing wu echter tot consequentie hebben, 
dat nu toch niet voor requestrante, doch inte
gendeel voor gerequestreerde het ui tslui tend 
recht tot di t gebrui k zou worden erkend en 
requestrante niet eens meer haar e igen oude
merk voor deze waar zou mogen gebruiken. 

H et recht krachtens art. 3 der Merkenwet is. 
dus naar requestrantes meening niet beperkt 
tot gebruik voor de waren, waarvoor het merk 
het eerste werd gebruikt en de waren, di e bij 
dat eerste gebruik tot denzelfden ta k van han
del en industrie behoorden, maar omvat even
zeer de waren, d ie blijken ten gevolge van een 
normale ontwikkeling in die tak van industrie 
daa rtoe te zijn gaan behooren. 

Wesh alve het den H . R. moge behagen de
beschikking, waartegen beroep, te vernietigen 
met zoodanige verdere voorziening als Uw 
Raa d zal di enstig oordeelen . 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de vennootschap onder de firma IJscom

pagnie Hollandi a, gevestigd te 's-Gravenhage, 
(adv. Mr. H . A. Tels); 

dat enz.; 
I. Het eerste middel houdt een klacht in 

omtrent innerlijke tegenspraak der overwegin
gen, welke - daargelaten dat hie r van over
schrijding van rechtsmacht nimmer sprake zou 
kunnen zijn - slech ts verstaanbaar is, wolang· 
men nalaat die overwegingen in haar onder-
1 ing verband te lezen. Daarin is immers du i
delijk gemotiveerd , waarom in casu gelijksoor
tigheid van waren in den zin der wet ,, iet. 
werd aangenomen. 

Uit de beschikking bl ij kt geenszins, dat het 
Hof het fe it, waarmede de beslissing der 
Rechtbank werd weerlegd, proprio motu zou 
hebben vast.gesteld. Dit ware overigens onver
schillig, daar ook dan aan den eisch de r wet 
ware voldaan, vermits de R echter in de onder
werpelijke procedurn met betrekking tot de, 
vaststelling der fe iten volmaakt vrij is. In 
geen geval kan het echter bezwaar ontmoeten, 
indien, woal s is geschied, een bij het appèl 
rekest nog slech ts adstructief voorgedragen 
grond bij de in art. 12bis lid 4 j 0

• art. 12 
lid 5 Mw. voorgeschreven behandeling op den 
voorgrond t reedt. I ets geheel anders is, dat de 
R echter geen zaak kan ontvangen, welke .(wo
a ls in het bij cassatie-rekest geciteerde, op 
22.2.1935 door Uwen Raad besliste, geval) niet 
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tijdig en in den vorm aan zijn oordeel is on
derworpen. 

II. H et tweede middel berust op de mee
ning, dat de gelijksoortigheid der waren moet 
worden beoordeeld, niet naar het oogenblik, 
waarop het recht ontstaat, maar naar dat, 
waarop ' Rechters oordeel omtrent het recht 
wordt ingeroepen. Aldus wu de vrnag der 
gel ijksoortigheid "retrospectief" kunnen wor-
den behandeld. · 

De onjuistheid van het systeem springt in 
het oog. Van den aanvang af is het uitsluitend 
recht van den eersten gebruiker beperkt tot 
de soort van waren, waarvoor hij het merk 
gebru ikt. 

De vraag der gelijksoortigheid is niet een 
wetenschappelijke, logische of technologische , 
maar wordt beheerscht door de werkelijkheid, 
en de zich daaraan aansluitende opvattingen, 
in handel en industrie. Handel en industrie 
zijn in bepaalde takken verdeeld, en <laarnaar 
moet worden beoordeeld of waren gel ijk oortig 
zijn te achten. De uitsluitendheid van het recht 
heeft van den aanvang af slechts werking voor 
der-elfde en gelijksoortige waren, doch blijft 
dan ook daarvoor naar werking behouden. 

Het spreekt vanzelf, dat de grenzen der ge
lijksoortigheid niet eens en voor al va tliggen, 
maar het spreekt evenzeer vanzelf, dat indi en 
ondernemingen andere takken van handel en 
industrie tot zich gaan trekken, zulks wel voor 
de toekomst grenzen der gelijksoortigheid kan 
verleggen, doch niet, met aantasting van ver
kregen rechten, ook voor het verleden. 

Indien dus, gelijk in ca u, de vervaardiging 
van, n de handel in roomijs en ander con
sumabel ijs tevoren niet behoorde tot de tak 
van handel en industrie der zuivelfabrieken, 
doch tot die der banketbakkers, en in dien tijd 
het eerst gebruik der gerequestreerde in cas
satie viel, dan moge het voor de zuivel fabr ie
ken teleurstell end zijn, dat zij voor haar nieuw 

gestichte afdeel ingen met oudere, en dus betere, 
rechten rekening hebben te houden, eon ige 
onbillijkheid is daarin niet gelegen. Integen
deel, het is veelee1· met de beginselen der wet 
in overeenstemming, dat zij een collisie heb
ben te vermijden, welke dreigt als gevolg van 
hunne uitbreiding van het terrein, waarop zij 
zich tot dusverre bewogen. De verzoekster tot 
cas atie zal dus, indien zij roomij gaat produ
ceeren, - hetgeen zij zelfs niet heeft gesteld 
zelve reeds te hebben gedaan en in werkelijk
heid tot dusverre aan een zusterin telling heeft 
overgelaten - ter onderscheiding daarvan het 
merk in kwesti e niet kunnen bezigen. 

H et Hof heeft slechts vastgesteld, dat, toen 
de gerequestreerde tot cassatie haar eer t ge
bruik aanvi ng, de vervaardiging en de ver
koop van roomijs niet door de zuivelfabrieken 
plaats vond, doch dat deze een en ander in de 
laatste jaren meer en meer aan zich hebben 
getrokken. Dat zulks het gevolg eener "nor
male ontwikkeling" zou zijn, wordt door ver
wek ter tot cassatie zonder den minsten grond 
beweerd, en valt in de aangevallen beschik
king niet te lezen. Mitsdien kan in het mid
den blijven, of zulk een element op de beslis
sing van invloed hadde kunnen zijn. 

Weshalve het den H. R. behage het beroep 
in cassatie te verwerpen. 
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Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

0. dat het eerste middel ten onrechte klaagt 
over overschrijding van rechtsmacht, en voor 
zoover daarin voorts sprake is van innerlij ke 
tegenspraak der overwegingen van het H of, 
berust op een onjuiste lezing dier beschou
wingen; 

dat toch het Hof wel zegt, dat thans roomijs 
en melkproducten tot dezelfde soort van waren 
behooren, althans roomijs behoort tot de melk
producten in den zin der Merkenwet, dooh 
daarna gemotiveerd feitelijk va tstelt, dat dit 
nog geenszins het geval was, toen gereque -
treerde haar merk voor roomijs het eerst in 
Nederland gebruikte; 

dat nergens uit blijkt, dat het Hof deze 
weerlegging van de opvatting der Rechtbank 
uit eigen beweging heeft vastge teld, hetgeen, 
indien juist ook overigen niet tot cassatie wu 
kunnen leiden,daar het betreft een vaststelling 
der feiten; 

0. ten aanzien van het tw ede middel, dat 
het in zijn beide onderdeelen samenhangt met 
en berust op de onderscheid ing welke het H of 
gemaakt heeft bij de beoordeeli ng van de 
vraag in hoeverre de waren - destijds en nu 
- gelijksoortig moeten worden geacht; 

0. dat uit de be chikking van het Hof volgt, 
dat roomijs <lestijd , toen gerequestreerde haar 
merk daarvoor gebruikte, niet viel onder de 
waren, waarop requestrante haar merk plaatste; 

dat het recht van requestrante dan ook be
perkt moet worden geacht tot de soort van 
waren, waarvoor zij destijds het merk ge
bruikte, en het niet aangaat requestrante meer 
recht toe te kennen, dan zij aanvankelijk be
zat, nu, zooals het Hof zegt, ten tijde, dat 
gerequestreerde haar merk voor roomijs het 
eerst in ederland gebruikte, de vervaardi 
g ing en de verkoop van roomijs n iet door de 
fabrieken, maar 11agenoeg uitsluitend door de 
banketbakkers g schiedde, zoodat roomijs niet 
tot de mei kproducten kon worden gerekend; 

0. dat de omvang van het recht niet uitge
breid mag worden, door het zich wijzigen van 
den ontwikkelingsgang der industrie, nadat 
het recht is ontstaan, want dat op die wijze 
juist vroegere gebruikers van een merk voor 
een waar, welke eerst niet en later wel in die 
industrie was opgenomen, iu hun rechten be
nadeeld wuden kunnen worden; 

dat derhalve het Hof terecht rekening heeft 
gehouden met den toestand woals die oor
spronkelijk was; 

dat deze opvatting niet mede brengt, dat de 
Rechter niet het gevaar voor verwarring zou 
hebben te beoordeelen op het oogenbl ik, dat 
zijn oordeel gevraagd wordt, daar het in deze 
zaak niet zoozeer loopt over vragen van moge
lijke verwarring, doch wel over het recht van 
gerequestreerde het merk te voeren; 

dat derhalve ook dit middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat het eerste middel feite! ijken gronds! ag 

mist; 
dat toch het Hof - na voorop te hebben 

gesteld, dat bij de beantwoording der vraag, 
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of een waar gelijksoortig is aan een andere 
waar, van groot belang is, of die waren tot 
dezelfde tak van handel en industrie behooren, 
- de door eischeresse (lees: verweerster, R ed. ) 
aangevoerde grief, dat de Rechtbank roomijs 
ten onrechte tot de waar melkproducten had 
gerekend, gegrond heeft bevonden, op grond 
dat roomijs ten tijde, toen verweerster haar 
merk voor de waar roomijs voor het eerst in 
Nederland ging gebruiken, nog niet door de 
groote zuivelfabrieken werd vervaardigd en 
destijds dus niet tot de waar melkproducten 
behoorde, en het Hof bij zijn beslissing dus 
niet buiten de voorzegde grief is gegaan; 

dat uu wel tevens is beslist, dat roomijs en 
melkproducten thans, nu die fabrieken de v·er
vaardiging en den ve1·koop van roomijs meer 
en meer aan zich zijn gaan trekken, tot de
zelfde soort van waren behooren, doch de be
streden beschikking, - waar het Hof kenlijk 
aannam, dat beslissend is het tijdstip, waarop 
verweerster haar merk voor de waar roomijs 
het eerst heeft gebruikt, - hierdoor niet aan 
innerlijke tegenspraak harer overwegingen is 
komen te lijden; 

0. met betrekking tot het tweede middel: 
dat art. 3 der Merkenwet het recht tot uit-

\ 
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sluitend gebruik van een merk ter onderschei
ding van iemands fabrieks- of handelswaren 
van die van anderen toekent aan dengene, die 
het eerst tot omschreven doel van dat merk 
gebruik heeft gemaakt, doch alleen voor die 
soort van waren waarvoor het door hem ge
bruikt is; 

dat, waar nu het Hof feitelijk besliste, dat 
roomijs ten t ijde, dat verweerster haar merk 
het eerst ter onderscheiding van die waar is 
gaan gebruiken, niet tot de waar melkproduc
ten kon worden gerekend, - het Hof terecht 
aannam, dat eischeres§e, die haar merk het 
eerst slech ts voor de waar melkproducten heeft 
gebruikt en bedoeld merk ook alleen voor die 
waar heeft doen inschrijven, daardoor voor de 
waar roomijs op dat merk geen recht ve rkreeg, 
terwijl verweerster door eerst gebruik van het 
door haar gebezigde merk voor de waar room
ijs voor die waar tot het gebruik van dat merk 
gerechtigd werd, en hierin geen verandering 
werd gebracht door de omstandigheid, dat 
roomijs sindsdien tot de waar melkproducten 
is gaan behooren; 

dat het middel derhalve in zijn beide onder
dee len is ongegrond; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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6 November 1935', ARREST vàn den Hoo
gen Raad. (Onreig.wet artt. 39, 40.) 

De nieuwe eigenaar heeft wel, a ls eige
naar op het oogenblik der onteigening, 
recht op schadevergoeding wegens de ont
zetting uit zijn goed, maar de hem toe te 
kennen vergoeding kan niet onder alle 
omstandigheden eene volledige zijn, door
dien volgens art. 39 Onteig.wet bij de be
reken ing der schadevergoeding niet mag 
worden gelet op veranderingen na be
doelde nederlegging gemaakt. 

Wel staat hier vast, dat reeds vóór de 
nederlegging het goed bestemd was voor 
reserve-terrein voor het bedrijf van inter
veniente, doch tevens, dat interveniente 
eerst na de nederlegging eigenaar van het 
goed is geworden en de vroegere eigena
ren het terrein niet in e igen bedrijf ge
bruikten. 

Ware derhalve na de nederlegging de 
eigendom niet overgegaan, dan zou aan 
de onteigende partij geenerlei vergoeding 
voor bedrijfsschade verschuldigd zijn ge
weest. Mitsdien is de onderhavige eigen
domsovergang eene verandering, welke de 
schadevergoed ing zoude vermeerderen en 
waarop dus hij de berekening dier vergoe
ding niet mag worden gelet. Aan een en 
ander kunnen de enkele bestemming van 
het goed vóór de nederlegging en de als
toen totstandgekomen rechtshandelingen 
niet afdoen, terwijl van eene waardever
mindering van het niet onteigende als 
noodzakel ijk gevolg van de onteigening 
niet is gebleken. 

Mr. Alexander Eppo Baron van Voorst tot 
Voorst, Commissaris der Koningin in de Pro
vincie Overijssel, wonen.de te Zwolle, op wiens 
naam het Onteigeningsgeding volgens de wet 
wordt gevoerd ten behoeve van den Staat der 
Nederlanden, e ischer tot cassatie van een von
nis der Arr. -Rechthank te Almelo den 18den 
September 1935 tusschen partijen gewezen,. 
advocaat Mr. A. F . Visser van IJzendoorn, 

tegen: 
1. G. H. Haverkate, fabrieksdirecteur, wo
nende te Enschedé, 2. de N. V. Textielfabriek 
" Holland", gevestigd en kantoor houdende te 
Enschedé, verweerders in cassatie, advocaat 
Jhr. Mr. J. H. de Brauw, 

en tegen: 
A. I . Bobach, weduwe van A. G. Beltman, 
met wien zij in a lgeheele gemeenschap var. 
goederen was gehuwd, c.s,. medeverweerders, 
niet verschenen. 

Conclusie van den Prnc.-Gen. Besier. 

P ost alia: 
Het middel luidt: 
,,S., althans v. t. van artt. 152 Grondwet, 

48 Rv., 2, 12, 18, 37, 39, 40, 41 Onteig.wet, 
door, na te hebben vastgesteld dat hetgeen 
onteigend wordt, thans is reserveterrein voor 
het textielbedrijf van interven iente, en dat 
interveniénte den e igendom van hetgeen ont
eigend wordt eerst verkreeg nà de nederlage ter 
inzage bedoeld in art. 12, krachtens eene acte 
eveneens nadien verleden, aan interveniente, na 
te hebben overwogen : 
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,,dat ten deze nu vaststaat, dat· het te ont
eigenen terrein in 1927 door gedaagde H aver
kate en Beltman respectievelijk als directeur 
en comm issaris van de tusschenkomende partij 
ten behoeve van haar bedrij f is gekocht, dat 
die koop in de eerstvolgen.de be~tuursvergade
ring is goedgekeurd, dat daarna in de alge
meene vergadering der tusschenkomende partij 
d .d. 19 Mei 1928 tot den aankoop van het 
terrejn voor de vennootschap is besloten, dat 
de koopsom reeds in 1927 door haar was be
taald en de plannen om op dit terrein een 
spinnerij ten behoeve van haar bedrijf te ves
t igen ook reeds in 1927 bestonden; 

,,dat de R echtbank op grond van dié om
standigheden van oordeel is, dat ook vóór den 
e igendomsovergang krachtens de akte van 18 
December 1930 het terrein bestemd was voor 
reserveterrein voor het bedrijf der tusschen
komende partij , wodat er geen verandering 
in de bestemming van het terrein heeft plaats 
gehad; 

"dat de tusschenkomende partij door de 
ontneming van haar reserveterrein dus be
drij fsschade lijdt, die haar vergoed behoort te 
worden; · 

,,dat deze haar vergoed wordt door toeken
ning van wodanig bedrag, dat, gevoegd bij 
het bedrag · dat haar als verkoopwaarde van 
de te onteigenen perceelen zal worden uitge
keerd, haar in staat zal stellen een de rge lijk 
reserveterrein van gelijke grootte voor haar 
bedrijf terug te koopen." 

toe te kennen de in het vonnis vermelde 
posten van f 23,136 en f 2892 = tezamen 
f 26,028, . 

" immers art. 39 aan die toekenning in den 
weg staat, daar o. a . het door de R echtbank 
vastgestelde n.l. dat ook vóór den eigendom.~
overgang, krachtens de acte van 18 December 
1930 het terre in bestemd was voor reserveter
rein, onaangetast laat het eveneens door de 
R echtbank vastgestelde feit van den e igen
domsovergang, met de gevolgen van d ien, en 
het we n ieuwe eigendomsposïti e - ·altbana 
mede die positie - is, waarop ·de toekenning 
der voornoemde f 26,028 steunt." 
. Dit middel schijnt mij gegrond. Met de 
eigendomsverkrijging door· de tusschenkomende 
partij na de nederlegging der stukken mag 
volgens art. 39 der Onteigeningswet, zooals 
dit sedert 's Hoogen Raads arrest van 28 
Augustus 1.925 (W. 11444, N. J. 1925, blz. 
1113) wordt opgevat, geen reken ing worden 
gehouden. Dit wordt niet anders, ook al had 
deze partij reeds I ang vóór de nederlegging 
der stukken den koopprijs voor den nog nie~ 
door haar doch door haren directeur en een 
h arer commissariesen gekochten grond betaald 
en a l ha dden toen ook reeds de koopers en de 
tusschenkomende partij zelve in gedachten aan 
het terrein de bestemming gegeven tot reserve
terrein voor het bedrijf der laatstgenoemde. 
Deze bestemming toch is niet de bes! isscnde 
factor. Wel gebruikt ook het aangehaalde 
arre t deze uitdrukking, doch bij lezing van 
het arrest blijkt dat in het daar berechte 
geval de verandering welke het onteigende 
na de nederlegging der stukken had onder
gaan, niet was een gewijzigde bestemming 
daarvan doch a lleen een wisseling van eige
naar. 
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Ik zie bij het bovenstaande niet over het 
hoofd, dat art. 39 der Wet volgens de recht
spraak van den H. R. bij arrest van 23 Jan. 
1928 (W. 11788, N. J . 1928, blz. 358} niet 
geldt voor de schadeloosstelling wegens waar
devermindering van het niet onteigende en dat 
de Rechtbank door de met f 26,028 te vergoe
den sch ade een bedrijfsschade te noemen 
een igszins den schijn kan wekken, dat deze 
schadeloosstelling wordt toegekend voor de 
waardevermindering, welke het niet onteigende 
deel van het eigendom der tusschenkomende 
partij , waarop hare reeds lang bestaande fa
br iek is gevestigd zal ondergaan, doordat haar 
bedrijf a ldaar minder goed zal kunnen worden 
uitgeoefend. Deze opvatting wu echter onjuist 
zijn. Haar bedrijf toch wordt niet alleen in de 
bestaande fabriek uitgeoefend, maar strekt 
zich ook uit over het onteigende reserveterrein, 
dat immers - gelijk de R echtbank ook vast
stel t - juist ten behoeve van dit bedrijf, dat 
bl ijkbaar een reserveterrein noodig had, is aan
gekocht. Juist daarom moet het na de ont
eigening nieuw terrein koopen, op grond 
waarvan haar de schadeloosstel] ing voor "be
drijfsschade" is toegekend. Deze schadeloos
stelling is door de Rechtbank dus niet toege
kend voor de waardevermindering van het niet 
onteigende bestaande fabrieksterrein doch wel 
degelijk als een extravergoeding voor de ont
nem ing van een terrein, waarover het bedrijf 
der tusschenkomende partij zich uitstrekte. Dit 
nu is in strijd met art. 39 der Wet, daar dit 
terrein pas na de nederlegging van art. 12 
haar eigendom is geworden. 

De toegekende schadeloosstell ing zal dus met 
f 26,028 verminderd moeten worden. Daar zij 
ook dan nog het aangeboden bedrag zeer be-
1 angrijk blijft overtreffen, zal deze vermin
der ing niet tot wijziging van de uitgesproken 
kostenveroordeeli ng behoeven te leiden. 

Ik concludeer, dat het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd, doch alleen voor wover 
betreft de daarbij bepaalde aan de tusschen
komende partij te beta len schadeloosstell ing, 
dat deze a lsnog bepaald zal worden op 
f 34,728.10 met de rente daarvan tegen 5 % 
's jaars van 11 A pril 1934 af en dat de tus • 
sohenkomende partij zal worden veroordeeld 
in de kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord de raadslieden van den e ischer en 

van de verweerster onder 2 ; 
0 . dat, voorzooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en het daaraan vooraf
gaand interlocutoir vonnis van 11 April 1934 
blijkt: 

dat bij de wet van 21 December 1929, S. 
556, is verklaard, dat het algemeen nut de 
onteigening vordert, ten name van het Rijk, 
van perceelen, noodig voor den aanleg van 
zeker nader aangeduid werk; 

dat ter uitvoering van genoemde wot bij 
Kon inklijk Besluit van 27 April 1931 n°. 27 
onder meer ter onteigening zijn aangewezen de 
perceelen, gelegen in de gemeente Lonneker, 
aldaar bekend Sectie Nos. 262 en 263 groot 
respectievelijk 0.29.60 ha en 3.56.00 ha: ge lij k 
deze in li gging en omvang in het grondplan 
zijn aangewez'en; 

dat bij inl eidende dagvaarding de eisen.er 
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tot cassatie in zijne hoedanighE>id den eersteri 
verweerder in cassatie Gijsbert Hendrik H a
verkate en den overleden echtgenoot van de 
eerste medeverweerster Arend Gerrit Beltman 
heeft gedagvaard, ten einde de Rechtbank, 
met vaststelling van het bedrag der schade
loosstelling op f 21956, de onteigening van 
voormelde perceelen uitspreke. staande vol
gens genoemd Koninklijk Besluit de perceelen 
ten name van genoemde Haverkate en Belt
man, als gezamenlijke eigenaren; 

dat de eischer daarbij heeft meegedeeld het 
recht, bedoeld in art. 54a Onteigeningswet te 
willen verkrijger,; 

dat de tweede verweerder in cassatie, de 
Textielfabriek "Holland", heeft gesteld e ige
nares der te onteigenen perceelen te zijn ge
worden, blijkens op 18 December 1931 ver
leden en den 19den December 1931 ten hypo
theekkantore te Almelo overgeschreven koop
akte; - op welken grond de "Holl and" h eE> ft 
gevorderd te worden toegelaten als tusschen
komende partij ; 

dat de Recht:bank bij haar interlocutoir 
vonnis, rechtdoende op het incident, partij 
"Holland" als tusschenkomende partij in het 
geding heeft toegelaten en rechtdoende in het 
hoofdgeding drie deskund igen heeft benoemd 
ten einde omtrent de schadeloosstelling rap
port uit te brengen; 

dat de Rechtbank vervolgens in haar eind-· 
vonnis onderwekt, welk bedrag aan de " Hol 
l and" als eigenares der te onteigenen perceelen 
als schadeloosstelling moet worden uitgekeerd 
en, oordeelend, dat de perceelen moeten wor
den beschouwd als cultuurgrond met eene ver
hoogde waarde als toekomstig industrieterrein, 
de waarde ervan vaststelt op f 34704; 

dat de Rechtbank vervolgens de vraag be
antwoordt of aan de " Holl and" vergoeding 
van bedrijfsschade behoort te worden toege
kend, omdat de te onteigenen perceelen reserve 
industrieterrein voor haar textielbedrijf zouden 
zijn en de R echtbank, de bezwaren van den 
eischer tegen deze vergoeding onder oogen 
ziende, ter zake onder meer overweegt: 

,, dat eischer eindelijk in art . 39 der Ont
eigeningswet een beletsel voor toekenn ing van 
bedrijfsschade aan de tusschenkomende partij 
heeft gezien, omdat deze den e igendom van 
het te onteigenen terrein eerst heeft verkregen 
krachtens a kte van 18 December 1931, over
geschreven ten hypotheekkantore op 19 Dec. 
1931, zulks terwijl de stukken, bedoeld in art. 
12 dier wet, ter inzage hebben gelegen van 
17 October tot 7 November 1930 ; 

dat ten deze nu vaststaat, dat het te ont
eigenen terrein in 1927 door gedaagde H aver
kate en Beltman respectievelijk a ls directeur 
en commissaris van de tusschenkomende partij 
ten behoeve van haar bedrijf is gekocht ; 

dat die koop in de eerstvolgende bestuurs
vergadering is goedgekeurd; dat daarna in 
de algemeene vergadering der tusschenkomen
de partij d.d. 19 Mei 1928 ·tot den aankoop 
van het terrein voor de vennootschap is be
sloten; 

dat de koopsom reeds in 1927 dcior haar 
was betaald en de plannen om op dit terrein 
een spinnerij ten behoeve van haar bedrijf te 
vestigen ook reeds in 1927 bestonden; . 

dat de R echtbank op grand van die o!ll§tan-· 
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digheden van oordeel is, dat ook voor den 
eigendomsovergang krachtens de akte van 18 
December 1930 {lees: 18 December 1931) het 
terrein bestemd was voor reserveterrein voor 
het bedrijf der tusschenkomende partij, zoodat 
er geen verandering in de bestemming van 
het terre in heeft µhats gehad ; 

dat de tusschenkomende partij <loor de ont
nem ing van haar rnserveterrein dus bedrijfs
schade lijdt, di e haar vergoed behoort te wor
den ; 

dat deze haar vergoed wordt door toekenning 
van wodanig bedrag, dat, gevoegd bij het be
drag dat haar a ls verkoopwaarde van de te 
onteigenen perceelen zal worden uitgekeerd , 
haar in staat za l stellen een dergelijk reserve
terrein van gelijke grootte voor haar bedrijf 
terug te koopen;" 

waarna de Rechtbank de vergoeding uit 
dezen hoofde op f 26028 stelt en in verband 
met eenen anderen, hier niet te·r zake doenden 
post bij het uitspreken der onteigening de 
geheele schadeloosstelling op f 60756.10 be
paalt, uit te keeren aan de tusschenkomende 
partij met de rente daarvan ad 5 % 's jaars 
vanaf 11 April 1934, zijnde de dag, waarop 
de in art. 27 der Onteigeningswet omschreven 
benoemingen hebben pl aats geh ad, met ver
oordeeling van de onteigenende partij in de 
kosten van het geding, aan de zijde van ge
daagden en de tusschenkomende partij begroot. 
op f 470.10, het salaris van den procureur 
inbegrepen, en bedragende de kosten van het 
deskundigenonderwek f 2055.77 ; 

0. dat tegen deze uitspraa k als middel van 
cassatie is aangevoerd: zie concl . Proc.-Gen. ; 

0. hieromtrent : 
dat de eigendomsovergang van het te ont

eigenen goed, ook wanneer deze na de neder
legging ter inzage, bedoeld in art. 12 der 
Onteigeningswet, geschiedt, ten gevolge heeft, 
dat de nieuwe verkrijger, e igenaar zijnde op 
het oogenblik der onteigening, recht heeft op 
schadevergoeding wegens de ontzetting uit zijn 
goed; 

dat echter in dat geval de vergoeding, aan 
den nieuwen eigenaar toe te kennen, niet onder 
alle omstandigheden eene ,·olledige kan zijn , 
doordien volgens art. 39 bij de berekening der 
schadevergoeding niet mag worden gelet op 
veranderingen, na bedoelde nederlegging ge
maakt; 

dat het gevolg hiervan is met betrekking tot 
deze onteigening, dat bij de vaststelling van 
het bedrag der vergoeding geen rekening mag 
worden gehouden met na de nederlegging tot 
stand gekomen veranderingen in den eigen
dom, voorwover deze een vermeerdering van 
schadevergoeding met zjch ·wuden brengen ; 

dat het hier gaat om de schade, -welke de 
Textielfabriek " Holland" in haar bedrijf lijdt, 
doordien het te onteigenen goed, dat reserve
terrein voor haar industriebedrijf is, haar 
wordt ontnomen; dat ten deze fe itelijk is vast
gesteld, dat reeds vóór de nederlegging ter 
inzage, in verband met zekere a lstoen ver 
richte tot het verbintenissenrecht behoorende 
handelingen, boven nader omschreven, het 
goed bestemd was voor reserveterrein voor het 
bedrijf der "Holland"; dat echter teveps vast
staat, dat de " Holland" .eerst na de neder
legging eigenaar van het goed is geworden en 
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-de vroegere eigenaren het terrein niet in eigen 
bedrijf gebruikten; 

dat derhalve, ware na de nederlegging de 
eigendom - niet overgegaan, de onteigende 
partij uit hoofde der bestemming van het goed 
als reserveterrein geenerlei vergoeding voor 
bedrijfsschade verschuldigd zou zijn geweest; 

dat mitsdien de onderhaYige eigendomsover
gang, geschied na de nederlegging ter ii-ifage, 
een verandering is, die de schadevergoeding 
zoude vermeerderen en waarop dus bij de be
rekening van deze niet mag worden ge let ; 

dat aan een en ande r de enkele bestemming 
van het goed vóór de nederlegging en de als
toen tot stand gekomen rechtshandelingen niet 
ku.nnen a fdoen, terwijl van een waardevennin
dering van het niet onteigende als noodzake
lijk gevolg van de ontdgening niet is geble
ken; 

0 . dat mitsdien het middel gegrond is en 
de door de Rechtbank aan de tusschenkomende 
partij toegekende schadeloosstelling van 
f 60756.10 moet worden verminderd met het 
voo1·meld bedrag van f 26028 en dus moet 
worden gesteld op f 34728.10; 

0. met betrekking tot de proceskosten: 
da t de door de onteigenende partij aangi,

boden schadeloosstelling slechts f 21956 be
draagt, zoodat aan de tusschenkomende partij 
meer wordt toegewezen dan bij dagvaarding 
werd aangeboden, terwijl voor compensatie 
geen termen aanwezig zijn, weshalve de rege
ling van de Rechtbank omtrent de proces
kosten in stand kan blijven; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Almelo den 18den September 1935 in deze 
zaak gewezen, doch a lleen voorwover betreft 
de daarbij vastgestelde, aan de tusschen
komende partij te betalen schadeloosstelling; 

Bepaalt die schadeloosstelling op f 34728.10 
met de rente daarvan tegen 5 % van 11 April 
1934 af, zijnde de dag, waarop de in art. 27 
der Onteigeningswet omschrèv.én benoemingen 
hebben plaats gehad; 

Veroordeelt de tweede verweerster in de 
kosten op het beroep in cassatie gevallen; 
{Salaris f 350 en f 25. R ed.). 

{ . J.) 

4 D ecèmb.er 1935. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Onteig.wet art. 40.) 

Eene schadeloosstellin&" wegen de ver
plaatsing van bet bedrijf uit het thans 
onteigend wordend, sindsdien leegstaand 
perceel, naar een ander, gehuurd, pand, 
komt den onteigende volgens de wet niet 
toe. Wel staat rue verplaatsing in ver
band met een brief van Burg. en Wéth. 
van 's-Gravenhage {onteigenende partij), 
zonder dat echter die brief de toezeg
ging bevat, dat eene eventueele ontneming 
van den eigendom zou kunnen geacht 
worden reeds in te treden op den dag van 
eerder vertrek uit het te onteigenen per
ceel. De hierbedoelde schade is dan ook 
niet een rechtstreeksch gevolg van de ont
zetting van den eigendom, die bij de uit,.
spraak van het vonnis geschiedt, maar van 
de in 1931 bij den ontejgende besta_ande 
bekendheid, dat wellicht · èerlang het per.
ceél zou ,vorden onteigend. De schade zou 
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dari ook evenzeer ten laste van de ont
eigende partij zijn gebleven, indien de . 
Gemeente van de onderhavige procedure 
tot onteigening had afgezien. 

Ten onrechte heeft de Rechtb. eene scha
deloosstelling toegekend uit hoofde, dat 
de onteigende, zoo het perceel heni niet 
werd ontnomen, zich alsnog eene aanzien
lijke besparing van bedrijfskosten zou kun
nen verschaffen door hun bedrijf, dat zij 
in 1931 overbrachten naar een pand met 
een huurprij s van f 1690 wederom te ver
plaatsen naar het te onteigenen perceel 
met · eene huurwaarde van f 900. Immers 
hier is niets anders dan de enkele moge
lijkheid van nadeel, waaromtrent niets 
vaststaat, daar uit niets blijkt, dat de ont
eigende indien hem het perceel niet werd 
ontnomen, zijn bedrijf wederom naar dat 
perceel zou verplaatsen. 

In de zaak (n°·. 295) . 
B. P., gehuwd met P . van Emden, c.s., bei

den wonende te. 's-Gravenhage, eischers tot 
cassatie van een vonnis der Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage den derden October 1935 tus
schen partijen gewezen, advocaat Mr. J. E. B. 
Rutgers, 

tegen: 
I. Mr. S. J. R. de Monchy, in zijn hoedanig
heid van Burgemeester der gemeente 's-Gra
venhag.e en a ls zoodanig deze Gemeente ver
tegenwoordigende, te wiens name volgens de 
wet het geding tot onteigening wordt gevoerd, 
wonende ·te 's-Gravenhage, verweerder, advo
caat Jhr. Mr. J. H. de Brauw, 

en tegen: 
Il. de gezamenlijke erfgenamen van C. R. 
Rotbmeyer, weduwe van Frans Gustaaf Meyer, 
te weten: c.s., eerste medeverweerders. advo
caat Mr. J . F . B. Rutgers, (niet gepleit). 

en tegen: · 
III. de "N. V. Heerenkleedingfabiiek voor-
heen Gebroeders Lev ie", gevestigd te Gronin
gen, c.s. tweede medeverweerders, advocaat 
Mr. J. F . B. Rutgers, (niet gepleit) . · 

En in de zaak (n°. 298): 
Mr. Salomon Jean R ené de Moncby, qq., 

advocaat Jhr. Mr. J . H . de Brauw, 
tegen: 

J. B. Poons, gehuwd met Philip van Emden', 
c.s ., adv. Mr. J. F. B. Rutger, 

e·n tegen : 
II. de gezamenlijke erfgenamen van C. R . 
R othmeyér, weduwè van F . G. Meyer, te we
ten: c.s., adv: Mr. J . F. B . Rutgers (niet 
gepleit), 

en tegen: 
III. ,,N. V . Heerenk}eëd"ingfabriek 'voorheen 
Gebroeders Levie", gevestigd te Groningen, 
c.s., adv. Mr. J . F. B . Rutgers (niet gepleit). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Post alia: 
De ontzegging van deze ve,:goed,ng bij het 

bestreden vonnis gaf van Emden daarom aan
leiding zich · daartegen in cassatie te voorzien 
met het volgende middel: 

"S. of v. t. van art. 152 Grondwet• en van 
artt. 1, 2, 37, .38, 39, 40 en 41 Onteigenings
wet en -art. 48 Rv. doordat de Rechtbank; 
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na overwogen te hebben da t gedaagden 
voorts aanspraak maken op vergoeding van 
de schade, welke zij hebben geleden: 

a. doordat zij in verband met de voorgeno
men onteigening en te,: beperking van de 
daardoor te lijden schade, daar een andere, 
goedkoopere oplossing om hun bedrijf in de 
toekomst op gang te houden, niet bestond_. in 
September 1931 hun bedrijf hebben overge
bracht naar het daartoe door hen gehuurde 
pand Vleerstraat n°. 1 D, waardoor bun be
drijf met hoogere onkosten is belast, <lie niet 
door een boogere bruto-opbrengst worden 
goedgemaakt, . 

b. doordat het onteigende pand sedert deze 
overbreng ing leeg heeft gestaan, en 

c. doordat deze overbrenging verhuis- en 
installatiekosten heeft medegebracht; 

en na hieromtrent overwogen te hebben dat 
vaststaat, dat Burgemeester en Wethouder~ 
van 's-Gravenhage bij hun door gedaagden 
overgelegden brief van 31 October 1930 aan 
gedaagden hebben geschreven, dat zij den 
door gedaagden voor het thans onteigende 
pand gevraagden prijs van - f 40,000 veel te 
hoog achtten en zièh dan ook genoodzaakt 
hadden gezien om stappen te -doen ten einde 
de onteigening van het pand te bevorderen, 
waaraan zij toevoegden, dat het wellicht voor 
gedaagden een goede oplossing zou zijn, indien 
zij de beschikking wuden kunnen verkrijgen 
over een der winkels, welke op een der aan
grenzende perceelen, waartoe het perceel 
Vleerstraat n°. 1 D behoorde, zouden worden 
gesticht; 

overweegt en beslist dat gedaagden blijk
baar in verband h iermede en met de voorge
nomen onteigening, welke inmiddels reeds het 
stadium van het definitieve Raadsbesluit, be
doeld in art. 79 Onteigeningswet voorbij was, 
het pand Vleerstraat 1 D hebben gehuurd en 
hun bedrijf daarheen hebben verplaatst, doch 
de hierdoor voor hen ontstane schade , ook al 
moge deze verplaatsing er op gericht zijn ge. 
weest de door de onteigening te lijden schade 
te voorkomen, niet is veroorzaakt door de 
toekomstige ont.eigening, daar gedaag<len· niet 
verplicht waren om in 1931 hun pand te ver, 
laten, en deze schade dan ook evenzeer te 
hunnen laste wu zijn gebleven, indien eischer 
van de onderhavige procedure had afgezien; 

en voorts nog overweegt en bes! ist dat de 
tijd, gedurende welken het pand rnnteloos 
heeft gelegen, mogë zijn vergroot, doordát 
door een fout van e ischer de voorbereiding 
tot de onteigening langer dan te verwachten 
viel heeft geduurd, doch ook deswege, zeker 
in deze procedure, aan gedaagden geen ver-
goeding kan worden toegekend, · 

ten. onrechte, 
daar de hierboven sub a, b en c genoemde 

schadefactoren, die ontstaan zijn ten .gevolge 
van de verplaatsing, welke er op gericht is 
geweest de door de onteigening te lijden 
schade woveel mogelijk te beperken, uitslui
tend veroorzaakt zijn door de onteigening, zoo
dat de rechtbank daarvoor VE'rgoeding had 
moeten toekennen, daar bij de onteigeningswet 
is aangenomen het beginsel eener volledige 
vergoeding; dus van vergoeding voor alle 
schade, die de eigenaar door of ten gevolge 
van de onteigening ' }ijdt, terwijl bovendien 
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niet van den· onteigende mag· \VOrden geëischt, 
dat hij aan de voor het overbrengen van zijn 
bedrijf en voor de verhuizing .noodzakelijke 
werkzaamheden gratis of op eigen kosten zal 
medewerken, ook niet wanneer die verhuizing 
noodzakelijkerwijze reeds voor .het onteige-
ningsvonnis plaats vindt". . ~ . 

Door het feit, dat de Rechtbank, niettegen
staande hare voormelde beslissing omtrent de 
bedoelde schadefactoren, door van Emden .ge
steld, gemeend heeft, dezen nièttemin eene 
extra-schadevergoeding van f 5000 te moeten 
toeleggen ter zake van de hem door de ont: 
eigening te ontnemen mogelijkheid om zijn 
bedrijf weder over te plaatsen in het te ont
eigenen perceel, hetgeen hem, volgens de 
Rechtbank, eene op voormeld bedrag te schát
ten besparing van bedrijfsonkosten zoude ver
schaffen, voelt de Gemeente zich gegriefd en 
poogt daarom harerzijds cassatie- te verkrijgen 
door het middel I uidende: ' 

,,S. of v. t. van artt. 152 Grondwet, 2, 37, 
39, 40, 41 Onteigeningswet, 48 Rv., doordat 
de Rechtbank aan de verweerders boven de 
waarde van het onteigende- goed toelegt een 
bedrag groot f 5000, zulks overwegende, 

" dat naar het · oordeel der Rechtbank het 
hierboven als waarde van het .pand aange
nomen bedrag niet een volledige vergoeding 
zou vormen van de door gedaagden ten ge
volge der ooteigening te lijden schade'; 

"dat toch vaststaat, dat gedaagden in het 
onteigende pand jarenlang tot SepLember 
1931 een winkel in goedkoope kleeren hebben 
gedreven, welke zij, zooals gezegd, thans drij
ven in het pand Vleerstraat 1 D; 

" dat mede vaststaat, dat gedaagden voor 
het gebruik van dat laatste pand een huur 
moeten betalen van f 1690 per jaar, terwijl 
voorts, mede op grond van het rapport der 
deskundigen mag _ worden aangenomen, dat 
een· ander, daarvoor geschikt pand niet goed-
kooper was of is te krijgen; · 

,,dat de Rechtbank daarentegen wel aan,. 
neemt, dat gedaagden, zoo het thans onte igen
de pand hun niet werd ontnomen, zich alsnog 
een aanzienlijke besparing van hun bedrijfs
onkosten zouden kunnen verschaffen, door hun 
bedrijf wederom naar dit laatste pand, welks 
huurwaarde naar de juiste schatting der des
kundigen slechts f 910 per jaar bedraagt te 
verplaatsen; 

" dat het pand Vleerstraat 1 D moderner 
moge zijn ingericht, doch de Re-chtbank niet 
kan inzien, dat dientengevolge de bruto-op
brengst van het bedrijf in die mate zou ûjn 
gestegen en zou blijven stijgen, als deskun
digen aannemen; 

"dat weliswaar een wedet-verplaatsing van 
het bedrijf naar het onteigendfl pand voor ge
daagden kosten zou meebrengen, doch de 
Rechtbank meent, dat desn iettegenstaande het 
voordeel dat daaruit per saldo voor gedaagden 
zou ontstaan, aanzienlijk zou zijn, en op een 
bedrag van f 5000 moet worden geschat; 
· ,,dat door de onteigening da mogelijkheid 
van zoodanige wederv~rplaatsing aan gedaag
den wordt ontnomen en zij op vergoeding van 
het hun daardoor berokkende vermogensnadeel 
recht hebben·" ·. • ; • · 

· ten onrech~ en in strij a met d.J '.aai)gehaalde 
artikelen, ~•· 
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omdat verweerders geen vermogen nadeel 
lijden tengevolge van het verlies van de m<>'
gelijkheid hun bedrijf naar het onteigende 
perceel te verplaatsen, 

en omdat, nu, blijkens het vonnis, in het 
onteigende perceel geen bedrijf wordt uitge
oefend, maar dit sinds 1931 in een ander pand 
wordt gedreven, en niet eens vaststaat en zelfs 
niet is gesteld, dat verweerders hun bedrijf 
wederom naar het onteigende pand, wo dit 
hun niet werd ontnomen, zouden verplaatsen; 
tengevolge van de onteigening geen schade in 
het bedrijf wordt geleden, en vergoeding wordt 
toegelegd van schade, waarva n niet zeker is, 
dat zij tengevolge van de onteigening zal wo1·: 
den geleden". 

Het middel van partij van Emden zal, naar 
het mij cvoorkomt, niet kunnen slagen. Naar 
het stelsel der Onteigeningswet toch kan 
slechts worden vergoed die schade, welke eeri 
onmiddellijk en noodzakelijk gevolg is van de 
ontzetting uit den eigendom, welke geschiedt 
bij het vonnis, waarbij de ontei gen ing wor-0t 
uitgesproken (H. R. 10 Sept. 1919 W. 104!!6: 
N. J. 1919, 985; 21 Nov. 1927 W . 11771; 
N . J. 1928, 82). Het tijdstip waarop de ontl 
neming van den e igendom geschiedt, is be: 
si issend voor den toestand. waarin het ont
eigende verkeert. Men krijgt vergoeding rnor 
hetgeen men door de onteigening verliest en 
niet voor iets anders (H. R. 27 F eb1·. 1924 
W. 11248, N. J. 1924, 502). Vast taat nu in 
dezen, dat het perceel, waarvan de onteigening 
werd uitgesproken, ten tijde dier uitspraalr 
leeg stond en dat daarin dus geen bedrijf was 
gevestigd. ·w eliswaar heeft van Emden voor' 
heen in dat perceel zijn bedrijf uitgeoefend", 
maar hij heeft goedgevonden dit in 1931 tè 
verlaten in verband met de toen dreigendè 
onteigening. Al staat het verlaten van het 
perceel dus ook in verband met het bij dé 
gemeente destijds bestaande plan tot onteige:. 
ning, zoo kan toch niet worden aangenomen; 
dat de onteigening van het perceel en dl'! 
vestiging van het bedrijf in een ander pand 
met de daaraan verbonden onkosten een recht
streeksch onmiddellijk en noodzakelijk gevolg 
is van de thans uitgesproken ontzetting van 
van Emden uit den eigendom van het voor
heen voor zijn bedrijf gebezigd perceel. 
· Immers, zooals de Rechtbank overweegt, was 
van Emden geenszins verplicht öm in 1931 
dat oude pand te ver! aten. In_tusschen valt het 
wellicht te betreuren, dat van Emden doör 
het schrijven van het Gemeentebestuur in den 
waan zoude kunnen zijn gebracht, dat hij op 
vergoeding van de eventueel daardoor veroor: 
zaakte schade bij onteigening zoude kunnel1 
rekenen. 

Mogelijk heeft de Rechtbank zich door een 
dergelijk gevoel laten leiden, t-0en zij in dat 
deel van haar vonnis, waartegen het cassatie: 
middel van de gemeente is gericht, kennelijis 
verband ppogde te lèggen tusschen het than'? 
door van Emden in het nieuwe perceel uit
geoefende bedrijf en het te onteigenen leeg
staand pand, door dit laatste blijkbaar te be
schouwen als een alsnog voor dat bedrijf on: 
misbaar bestanddeel, waardoor aan v11n Emden 
de gelegenheid zoude worden geboden om zijn 
bedrijf op eenen mèer economisçhen voet teru~ 
te brengen. Ik vrees nochtans, dat · deze cou' 



1935 

structie niet zal kunnen worden gehandhaafd 
en wel op grond van de bij het middel der 
gemeente aangevoerde redenen, dat geenszins 
vaststaat en door van Emden zelfs niet is 
gesteld, dat hij erover wude hebben gedacht 
om zijne zaak weder naar het oude perceel te 
verplaatsen, indien de onteigening hem de 
mogelijkheid daartoe niet hadde ontnomen. 

H et wil mij dan ook voorkomen, dat het 
bedrag van f 5000, uit hoofde van den door 
de Rechtbank ambtshalve in overweging ge
nomen schadefactor aan van Einden toegelegd, 
inderdaad berust op eene zuivere eventuali
teit, waarvoor toekenning van schadeloosstel
ling in het onteigeningsgeding niet toelaat
baar is, wodat voormeld bedrag niet zal kun
nen worden gehandhaafd. 
. Indien Uw H. R. dus met mij het middel 
van van Emden ongegrond en dat van de ge
meente gegrond mocht oordeelen, in welk 
geval ten principale recht kan worden gedaan, 
dan zal aan van Emden niet meer dan 
f 11,000, de werkelijke waarde van het ont
eigende perceel, kunnen worden toegekend, 
hetgeen dan weder, nu deze som het aanbod 
der gemeente niet overtreft, ten gevolge zal 
moeten hebben dat van Emden alsnog mede 
dient te worden veroordeeld in de kosten van 
het geding in eersten aanleg. 

Ik concludeer mitsdien, dat de H. R., met 
verwerping van het cassatieberoep van van 
Emden, op grond van het door de Gemeente 
aangevoerde middel het bestreden vonnis zal 
vernietigen, doch alleen voorzoover daarbij de 
schadeloosstelling is bepaald op f 16000 met 
de daarbij bepaalde rente, en de toen eischer 
qq. is veroordeeld in de kosten van het gèding, 
en, ten principale rechtdoende, het bedrag 
dier schadeloosstelling zal vaststellen op 
f 11,000, met de rente daarvan naar 5 % 
's jaars van af de dagteekening van het vonnis 
.der Rechtbank, en partij van Emden zal ver
oordeelen in alle kosten van het geding, zoo 
in eersten aanleg, als in cassatie aan zijde van 
de wederpartij en de medevuweerders gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat de beide zaken zijn gevoegd; 
0. dat, voor,.ooveel than8 van belang, uit 

het bestreden vonnis en het daaraan vooraf
gaand interlocutoir vonnis van 20 December 
1934 blijkt: 

dat bij de wet van 9 December 1933 S. 667 
is bepaald, dat het algemeen nut de onteigo
ping vordert ten name van de Gemeente 
's-Gra ve nhage van perceelen in die Gemeente 
voor en ten behoeve van het verbreeden van 
de Vleerstraat aldaar; 

dat ter uitvoering van die wet bij Ko
ninklijk Besluit van 21 April 1934 °. 35, 
opgenomen in de Nederlandscbe. Staatscourant 
van 25 April 1934 N°. 79 ter onteigening is 
aangewezen het perceel groot 83 ca kadastraal 
bel_<:end ,Gemeente 's-Gravenhage Sectie C. N° . 
1444, zijnde bij genoemd Koninklijk Besluit 
Branca Poons, echtgenoote van Philip van 
Emden, als eigenares van het perceel aan
gewezen; 

dat bij inleidende dagvaarding de eischer tot 
cassatie in zijne hoedanigheid als schadeloos
stelling voor de onteigening van het perceel 
heeft aangeboden f 11000 ; 
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dat de eerste en de tweede medeverweerders 
hebben gevorderd bij vonnis als tusschen
komende partij te worden toegelaten, stellende 
hypotheek te hebben op meergemeld perceel, 
de eerste medeverweerders krachtens notarieele 
akte van 1 Maart 1920 voor een bedrag van 
f 8500, met 5¼ procent rente vanaf 1 Septem
ber 1934, en de tweede medeverweerders krach
tens notarieele akte van 28 November 1932 
voor een bedrag van f 8833.45, met 5 procent 
rente vanaf 1 Mei 1934; 

dat de Rechtbank bij haar interlocutoir von
nis, rechtdoende op het incident, de eerste en 
de tweede mede-verweerders als tusschen
komende partijen heeft toegelatenl en, recht
doende in het hoofdgeding, drie aeskundigen 
heeft benoemd ten einde omtrent de schade
Joosstell ing rapport uit _te brengen; 

dat de Rechtbank vervolgens na het uit
brengen van bedoeld rapport in haar eindvon
nis•omtrent de toe te kennen schadeloosstelling 
overweegt: 

dat het ten deze betreft een perceel inge
richt als winkel met achterhuis en bovenhuis, 
waarin gedaagden tot in 1931 hun bedrijf uit
oefenden; 

dat de R echtbank in aanmerking nemende, 
hetgeen deskundigen omtrent staat, ligging en 
grootte van het pand hebben aangevoerd, en 
voorts dat het pand een bijwndere geschikt
heid heeft voor soorj;gelijke bedrijven als ge
daagden uitoefenen, de waarde vaststelt op 
f 11000; 

dat gedaagden voorts aanspraak maken op 
vergoeding van de schade, welke zij hebben 
geleden: 

a. doordat zij in verband met de voorgeno
men onteigening en ter beperking van de daar
door te lijden schade, daar een andere., goed
koopere oplos~ing om hun bedrijf in de toe 
komst op gang te houden, niet bestond, in 
September 1931 hun bedrij f hebben overge
bracht naar het daartoe door hen gehuurde 
pand Vleerstraat 1 D, waardoor hun bedrijf 
met hoogere onkosten is belast, die niet door 
een hoogere bruto-opbrengst worden goedge
maakt; 

b. doordat het onteigende pand sedert deze 
overbrenging leeg heeft gestaan, en 

c. doordat deze overbrenging verhuis- en 
installatiekosten heeft meegebracht ; 

dat vaststaat, dat Burgemeester en Wethou
ders van 's-Gravenhage bij hun door gedaag
den overgelegden brief van 31 October 1930 
aan gedaagden hebben geschreven, dat zij den 
door gedaagden voor het thans onteigende 
pand gevraagden prijs van f 40000 veel te 
hoog achtten en zich dan ook genoodzaakt had
den gezien om stappen te doen ten einde de 
onteigening van het pand te bevorde1·en, waar
aan zij toevoegden, dat het wellicht vqor ge
daagden een goede oplossing zou zijn indien 
zij de beschikking wuden kunnen ver¼;rijgen 
over een der winkels, welke op een der aan
grenzende perceelen, waartoe het perceel 
Vleerstraat 1 D behoorde, wuden worden ge
sticht; 

dat gedaagden blijkbaar in verband hier
mede en met de voorgenomen onteigening, 
welke inmiddels reeds het stadium van het 
definitieve Raadsbesluit, bedoeld in art. 79 
Onteigeningswet voorbij was, het pand Vleer-
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straat 1 D hebben gehuurd en · hun ·bedrijf 
daarheen hebben verplaatst, doch de hierdoor 
voor hen ontstane schade, ook al ·moge deze 
verplaatsing er op gericht zijn geweest de door 
de onteigening te lijden schade te voorkomen, 
niet is veroorzaakt door de toekomstige ont
eigening, daar gedaagden niet verplicht waren 
om in 1931 hun pand te verlaten, en deze 
schade dan ook evenzeer te hunnen laste zou 
zijn gebleven, indien eischer van de onder
havige procedure had afgezien; 

dat in bedoelden brief van 31 October 1930 
niet ligt opgesloten, dat eischer toezegde om, 
indien het tot onteigening mocht komen, het 
er voor te zullen houden, alsof de ontneming 
van den eigendom reeds op den dag van der 
gedaagden eerder vertrek ware geschied, en 
gedaagden dit trouwens niet hebben beweerd, 
wodat niet behoeft te worden onderwcht, wat 
dé rechtsgevolgen van wodanige toezegging 
zouden zijn; 

dat de tijd, gedurende welken het pand ren
teloos heeft gelegen, moge zijn vergroot, door
dat door een fout van eischer de voorbereiding 
tot de onteigening langer dan te verwachten 
viel, heeft geduurd, doch ook deswege, zeker 
in deze procedure, aan gedaagden geen ver
goeding kan worden toegekend ; 

dat desniettemin naar het oordeel der Recht. 
bank het hierboven als waarde van het pand 
aangenomen bedrag niet een volledige vergoe
ding zou vormen van de door gedaagden ten 
gevolge der onteigening te lijden schade ; 

dat toch vaststaat, dat gedaagden in het ont
eigende pand jaren lang tot September 1931 
een winkel in goedkoope kleeren hebben ge
dreven, welken zij, zooals gezegd, thans drij -
ven in het pand Vleerstraat 1 D; 

dat mede vaststaat, dat gedaagden voor het 
gebruik van dit laatste pand een huur moeten 
betalen van f 1690 per jaar, terwijl voorts, 
mede op grond van het rapport der deskun
digen mag worden aangenomen, dat een ander, 
daarvoor geschikt pand niet goedkooper was 
of is te krijgen; 

dat de Rechtbank daarentegen wel aan
neemt, dat gedaagden, zoo het thans ont
eigende pand hun niet werd ontnomen, zich 
alsnog een aanzienlijke besparing van hun 
bedrijfsonkosten wuden kunnen verschaffen, 
door hun bedrijf wederom naar dit laatste 
pand, welks huurwaarde naar de juiste schat
ting der deskundigen slechts f 910 per jaar 
bedraagt, te verplaatsen; 

dat het pand Vleerstraat 1 D moderner moge 
zijn ingericht, doch de Rechtbank niet kan 
inzien, dat dientengevolge de bruto opbrengst 
van het bedrijf in die mate zou zijn gestegen 
en zou blijven stijgen, als deskundigen aan
nemen; 

dat weliswaar een weder-verplaatsing van 
het bedrijf naar het onteigende pand voor ge
daagden kosten zou meebrengen, doch de 
Rechtbank meent, dat desniettegenstaande het 
voordeel dat daaruit per saldo voor gedaagden 
zou ontstaan, aanzienlijk zou zijn, en op een 
bedr ag van f 5000 moet worden geschat; 

dat door de onteigening de mogelijkheid van 
zoodanige wederverplaatsing aan gedaagden 
wordt ontnomen en zij op vergoeding van het 
hun daardoor berokkende vermogensnadeel 
recht hebben; 
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dat op deze gronden de Rechtbank, de ont
eigening uitsprekende, de uit te·keeren schade
loosstelling off f 16000 bepaalt, met de 
rente ad vijf ten honderd 's jaars vanaf den 
dag van het uitspreken van het vonnis, uit te 
keeren aan de eerste intervenienten tot een 
bedrag van f 8500 met de rent€ ad vijf en één 
kwart ten honderd 's jaars vanaf één Septem
ber 1934 tot den dag der betaling, en vervol
gens aan de tweede intervienten tot een bedrag 
van f 8833.45 met de rente ad vijf ten honderd 
'-s jaars vanaf één Mei 1934 tot den dag der 
betaling, of woveel minder a ls het restant 
mocht bedragen, en voor het geval het restant 
meer mocht bedragen, dat meerdere aan de. 
verweerders uit te keeren, zulks met veroor
deeling van den eischer in hoedanigheid in de 
kosten van het geding, begroot tot aan de 
uitspraak aan zijde .der verweerders op f 3J2.30 
en aan zijde van de eerstgenoemde intervenien
ten op f 59.80 en van de in de tweeede plaats 
genoemde intervenienten op f 59.80; 

dat tegen deze uitspraak als middelen van 
cassatie zijn voorgesteld : 

In de eerste zaak door de eischers : zie con cl . 
Adv.-Gen.; 

En in de tweede zaak door den eischer in 
zijne hoedanigheid: zie alsvoren ; 

0. omtrent het middel in de eer te zaak: 
dat dit berust op de stelling, dat aan par

tijen Poons en van Emden schadevergoeding 
toekomt wegens de in 1931 door hen verrichte 
verplaatsing van hun bedrijf uit het thans ont
eigend wordend, sindsdien leegstaand perceel 
naar een ander; door hen gehuurd, pand; 

dat vaststaat, dat die huur en verplaatsing 
blijkbaar in verband stonden met den in het 
bestreden vonnis vermelden brief van Burge
meester en Wethouders van 's-Gravenhage van 
31 October 1930 en met de voorgenomen ont
eigening, gevende de brief met het oog 
op de toekomstige onteigening eene aandui
ding omtrent mogelijke verplaatsing van het 
bedrijf, ronder echter de toezegging te bevat
ten, dat eene eventueele ontneming van den 
eigendom zou kunnen geacht worden reeds in 
te treden op den dag van eerder vertrek uit 
het te onteigenen perceel ; 

dat op grond der vastgestelde feiten aan de 
partijen Poons en van Emden de verlangde 
schadeloosstelling volgens de wet niet toekomt; 

dat immers de schade, die zij ter zake lijden, 
niet een rechtstreeksch gevolg is van de ont
zetting van den eigendom, die bij de ui tspraak 
van het vonnis geschiedt, maar de schade het 
gevolg is van de in 1931 bij verweerders be
staande bekendheid, dat wellicht eerlang het 
perceel zou worden onteigend; 

dat de Rechtbank dan ook terecht oordeelt, 
dat de schade evenzeer ten laste der partijen 
Poons en van Emden zou zijn gebleven, indien 
de Gemeente van de onderhavige procedure tot 
onteigening had afgezien; 

0. dat mitsdien het middel in de eerste zaak 
ongegrond is ; 

0. omtrent het middel in de tweede zaak: 
dat het middel hierover klaagt, dat de 

Rechtbank aan de verweerders Poons en van 
Emden schadeloosstelling toekent uithoofde 
dat zij, wo het thans onteigend wordend per
ceel hun niet werd ontnomen, zich alsnog een 
aanzienlijke besparing van bedrijfsonkosten 
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zouden kunnen verschaffen door hun bedrijf, 
dat zij in 1931 overbrachten naar een pand 
met een huurprijs van f 1690 per jaar, weder
om te verplaatsen naar het te onteigenen per
ceel, waarvan de jaarlijksche: huurwaarde 
slechts f 910 bedraagt; zijnde de Rechtbank 
van oordeel, dat de onteigening de mogelijk
heid van wodanige wederverplaatsing aan de 
verweerders ontneemt, waardoor zij een ver
mogensnadeel lijden, dat vergoed moet wor
den; 

0. dat de Rechtbank spreekt van "eene aan
zienlijke besparing van bedrijfsonkosten", 
waaruit volgt dat de Rechtbank inderdaad het 
oog heeft niet op een vermogensnadeel , maar 
op een inkomensnadeel, immers een bedrijfs
schade; 

dat voorzeker zoodanige schade vergoed 
dient te worden, als zij een rechtstreeksch ge
volg der onteigening is, gelijk het geval wu 
zijn indien het te onteigenen perceel bestemd · 
was' om aan het bedrijf der verweerders ver
bonden of dienstbaar gemaakt te worden, en 
er nadeel zou opkomen, doordat die bestem
ming ten gevolge der eigendomsontneming 
verloren zou gaan; 

dat echter ten deze niet vaststaat en zelfs 
niet is gesteld, dat de verweerders, indien hun 
het perceel, dat hun eigendom is, niet werd 
ontnomen, hun bedrijf wederom naar dat per
ceel zouden verplaatsen en het vonnis dan 
ook alleen er van spreekt, dat de onte igening 
de mogelijkheid van weden-erplaatsing van 
het bedrijf aan de verweerders ontneemt; . 

dat evenwel de enkele mogelijkheid van 
nadeel de toekenning van schadevergoeding 
niet rechtvaardigt; 

dat mitsdien het middel in de tweede zaak 
gegrond is; 

492 

· Verwerpt het door de e ischers Poons en 
van Emden ingesteld cassatieberoep; 

Vernietigt, wegens gegrondbevinding van 
het door- den eischer in hoedanigheid - den 
Burgemeester van 's-Gravenhage - ingesteld 
cassatieberoep het vonnis der Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage den derden October 1935 in 
deze zaak gewezen, doch alleen voor zooveel 
daarbij de schadeloosstelling is bepaald op 
f 16000 met de rente ad vijf ten .honderd 
's jaars vanaf den dag van het uitspreken van 
laatstgenoemîl. · vonnis, en voorzooveel de 
eischer in hoedanigheid is veroordeeld in de 
kosten van het geding; 

Stelt het bedrag der schadeloosstelling vast 
op f 11000 met de rente daarvan naar vijf ten 
honderd 's jaars vanaf de dagteekening van 
het laatstgenoemde vonnis der Rechtbank; 

Veroordeelt de verweerders in de kosten 
van het geding, wo in eersten aanleg als in 
cassatie, aan de zijde van de wederpartij -
den Burgemeester van 's-Gravenhage in hoe
danigheid - en de medeverweerders gevallen, 
welke kosten worden begroot: 

in eersten aanleg: 
aan de zijde van de wederpartij op f 360 

voor verschot en salaris tezamen; 
aan de zijde der eerste medeverweerders op 

f 59.80 voor verschot en sal aris tezamen; 
aan de zijde der tweede medeverweerders op 

f 59.80 voor verschot en salaris tezamen; 
en in cassatie tot deze uitspraak begroot: 
aan de zijde van de wederpartij op f 48.10 

aan verschot en op f 400 voor salaris; 
aan de zijde der eerste medeverweerders op 

f 10 aan verschot en op f 25 voor salaris; 
aan de zijde der tweede medeverweerders op 

f 10 aan verschot en. op f 25 voor salaris. 
(N. J.) 
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gedrukt op geel papier. 

Aartlappelwet. 
- Besluit tot uitvoering van de · artikelen 2, 

3, 4, 8 li d 3, 9, 21 en 23 lid 2 van de Aard
appelwet 1935. S. 634. 30 October. 

Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Uentralen Raad van 

Beroep. (A11ibtenarenwet 1929 art. 58 le 
lid.) - Het besluit, waa,·van beroep, hou
dende eervol ontslag uit zijn betirekking, ge
nomen, nadat het scheidsgerecht een binden
de beslissing had genomen, kan niet anders 
worden beschouwd, dan als de mededeeling 
van verweerder aan klager, dat gehandeld 
wordt overeenkomstig die bindende beslis
sing van het scheidsgerecht en komt derhalve 
niet in strijd met één der in art . 58, lid 1 
de,· A. W. 1929 bedoelde gronden . 

10 Januari . 
- Uitspraak van den Central en Raad van B e

roep. ( A1nbtenarenwet 1929 art. 58 l e lid.) 
- Ofschoon B. en W. bij eerder geno1nen 
besluit aan klager hebben medegedeeld, dat 
zij voornemens waren hem te straf fen met 
voo,·waardelijk ontslag uit den dienst, heb
ben B. en W. bij hun besluit tot verleening 
van eervol ontslag op grond van ongeschikt
heid zich niet schuldig gemaakt aan "dé
tournement de pouvoir", daa,· het een vraag 
is enkel van doelmatigheid, of in plaats van 
of naast oplegging van straf, ontslag zal 
worden verl eend wegens ongeschiktheid, 
wanneer geenerl ei toepasselijk algemeen ver
bindend voorscMift zich tegen het verleenen 
van ontslag wegens ongeschiktheid verze:. 

24 Janum·i. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van B e-

1·oep. ( A 1nbtenarenwet 1929 art. 3, Se lid.) 
- Een scheidsgerecht, geroepen om te 001·-· 

deelen over de vraag, of aan een ambtenaar 
( eervol) ontslag wegens ongeschiktheid uit 
hoofde van andere omstandigheden dan ziek
ten of gebreken zal worden verleend, is niet 
bevoegd in zijn uitspraak te bepalen, dat 
aan den klager een straf zal worden opge
legd. 24 Januari. 

- R ondschrijven van den Minister van Bin
nenla-rnlsche Z aken n°. ll0849, afd. Amb
tena,·enzaken, aan de Colleges van Gedepu
teerde Staten, betreffende : Overleg over re
geling van de salarieering van burgemees
ters, secreta1·issen, ontvangers en ambtenaren 
van den Bu,·gerlijken stand,. 1 F ebruari. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtena,·enwet 1929 art. 58 l e 
lid.) - Afvloeiingsregeling ambtenaar der 
gemeente Utrecht - beteekenis van "voor 
pensioen geldige dienstjaren." - Klager is 
eervol ontslagen wegens mindere behnefte 

aan werkkrachten bij de befrokken tak van 
dien.st, i. v. m. het feit, dat hij ten minste 
35 voor pensioen geldige dienstjaren had. -
Onder voo,· pen,sioen geldige dienstjaren 
(punt 1, onde1· 2 der "afvloeiingsregeling 
ambtenaren" de,· gemeente Utr·echt), zijn 
ook te begrijpen dienstjaren, welke reeds 
met pensioen vergolden zijn en ,net pensioen 
vergolden zullen blijven, zij het ook krach
tens een andere wet, da:n de P ensioenwet 
1922, S . 240. 7 Februari. 

- Uitspraak van den Centmlen Raad van 
B eroep. ( A 1nbtenarenwet 1929 Art. 58 l e 
lid. ) - Agent van politi,e, tijdens verlofda
gen buiten de gemeente ziek geworden zijn
de, vraagt vergoeding voor te dezer zake ge
maakte en betaalde kosten voor geneeskun
dige hulp. - Aan de verordening regelende 
de inrichting der gemeentepolitie, toeken
nende o. m. aan den agent vrije genees- en 
heelkundige hulp en geneesmiddelen, kan 
worden ontleend een ,·echt op vergoeding 
van kosten wegens geneeskundige hulp en 
genees,niddelen, ter zake van ziekte, aan een 
agent van politie buiten de gemeente opge
komen, óólc indien die ziekte met de uit
oefening van de dienstbetrekking geen ver
band houdt. 14 Februari . 

- Uitspraak van den Cent,·alen Raad va,, 
Beroep. (Ambtenarenwet 1929 art. 58 l e 
lid.) - Ged,aagde is m. i. v. 16 Febr. 1934 
eervol ontslagen als directeur der ge1neente
lij ke gasfab,·iek van Miadelharnis en Som 
melsdijk wegens ongeschiktheid voor zijn 
betrekking. - Eischeres mocht ongevraagd 
ontslag ve,·leenen in geval van ongeschikt
heid voor de betrekking. Het ambtenaren
gerecht en de Centrale Raad van B eroep 
beslissen echter, dat van ongeschiktheid van 
ued,aagde voor het waarne,nen van zijn be
trekking geen sp1·a ke is en ,lat eisc heres zich 
heeft schuldig uemaakt aan "d,étournement 
de pouvoir." 21 Februari. 

- Uitsp,·aak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Ambtenarenwet 1929 art. 58, l e 
lid). - Loodsschipper l e klas is uit 's Rijks 
diens t eervol ontslag en m,. i. v. 1 Nov . 1984 
wegens ,neer dan 55-ja,·igen leeftijd. - Zs 
ontslag op dezen grond terecht verleend? -
A mbtuerecht: Onder "pensioenge,·echti(ld,en 
leeftijd" (art. 98 1e lid, sub / Alg. R ijks
ambt.reg/.) is te verstaan de leeftijd, waa,·
op men aansp1·aak op pensioen verwerft , 
indien ,nen onder meer na of ter zake van 
het bereiken ervan is ontslagen. Klager zou 
reeds op 1 Juni 1938, voor het geval hij m. 
i. v . dien datum zou wo,·den ontslager,, aan
spraak op pensioen verwe,·ven, ingevolge 



A ALPHABETISCH REGISTER 1935 2 

art. 48 1e l id sub b der P. W. 1922, en had 
dus m. i . v . 1 Juni 1933 reeds den "pen
sioengerechtigden l eeftijd" in den zin van 
art. 98 1e l id sub f Alg. Rijksambt.regl. be
reikt . H et besluit is derhalve niet in strijd 
met eenig algemeen ve,·bindend voorschri f t. 
- C. R . v . B. , alsnog over wegende, dat de 
stelling dat i . c. onder "pensioengerechtig
den leeftijd" m oet worden verstaan de lee f
tijd •van 65 jaren , onjuist is , bevestigt deze 
uitsp,·aak onder overneming de,· gronden. 

28 Februari . 
- Uitspraak van den Gentralen Raad van 

B e,·oep. ( A mbtenarcnwet 1929 art . 58 1e 
lid. - Ontslag gem eenteambtenaar op grond 
van ongeschiktheid wegens het maken van 
omvangrijke privé-schulden.) - Al m ogen 
in het algemeen j inancieel e moeil ij kheden 
van een ambtenaar behooren tot het terrein 
zijner private aangel egenheden, zoo hee ft 
toch verweerder door het kweeken van een 
011ivang.rijke schuldenlast - wetend dat af
lossing van het grootste deel daarvan niet 
mogelijk was, en twee zijne,· med eam btena
ren daarm ede dupeerende, - blijk gegeven 
behept te zijn ,net karaktereigenschappen, 
die van he,n, als ambtenaar, niet konden 
wo,·den geduld en zijn ontslag uit den dienst 
noodzakelijk ,naakten. 28 F ebruari. 

- lii tspraak van den Gentralen Raad van 
B eroep. ( Ambtena,·enwet 1929 art. 58, 1e 
lid. - Bijzondere afspraak tusschen admi
nistratief orgaan en een bepaalden ambte
naar - beroep op den ambtenarenrechter 
van een besluit, dat hiermede in strijd zou 
zijn.) - Kl erk bij de ge11ieente-el ectr. wer
ken te A ,nsterdam wordt, in verband m et 
zijn aanstell ing bij het gem eente-elect,·. be
drijf te Haarlem, bij beslui t van B. en W. 
van A11iste1·dam van 10 M ei 19$!9 eervol uit 
den dienst van laatstgenoemde gemeente 
ontslagen, onder ga,·antie o. ,n. van een be
paald netto-salaris per jaa,·. - Nadat de 
raad der gem eente Haarl e,n heeft besloten 
m. i . v . 1 Aug. 1934 een verhoogde pen
sioensbijdrage van 11h % toe te passen op 
de salarissen van het gem eentepersoneel 
(v oor betrokken e f 32.88) , verzoekt hij aan 
B. en W. van A,nsterdam di t bedrag bij te 
passen. - B . en W . besl issen op 8 Octo ber 
1934 afwijzend. - C. R. v . B.: ook al mocht 
strijd m et het beslui t van 10 M ei 1929 aan
wezig zijn, dan no g kan de Raad het besluit 
van 8 Octo ber 1934 niet nieti g verklaren, 
daar geen strijd aanwezig is m et eenig alg. 
11erbináend voorschri ft en B. en W. zich 
niet c,an "détournem ent de pouvoir" hebben 
schuldig gemaakt. 14 Maart , 

- Uitspraak van den Gentralen R aad van 
Beroep. (Ambt ena,·enwet 1929 Art. 105 j 0

• 

art. 86, Art. 58, 1e lid.) - Aan den ge-
1neentegen eesheer der gem eente A ., tevens 
belast ,net de a1'1nenpmktijk, wordt bij be
slui t van den Raad dier gemeente eervol 
ontslag, als zoodanig verl eend, zulks wegens 
ongeschiktheid voor de uitoefening van zijn 
ambt. - De Gentr . R. v . B er.: H et feit , dat 
de raad de,· gem eente A . nimmer een besluit 
hee ft genomen in hoo ger beroep te gaan, 
heeft niet tot gevolg, dat de burgemeester 
in deze niet kon optreden als vertegenwoor
dige,· van dien Raad, nu genoemde Raad in 

eersten aanleg als pa,·tij is opgetreden, 
krachtens het bepaalde in art. 26 l id 2 der 
Ambtenarenwet 1929 vertegenwoordigd dom· 
den burgem eester, en niet is gebl eken , dat 
die Raad t . a. v. het instell en van hooger 
beroep een ande,· standpunt hee ft ingenomen, 
waar bij nog wordt opgem erkt, dat art. 177 
der Gemeentewet - krachtens hetwel k de 
raad beoordeelt en besl ist, of vanwege de 
gem eente een rechtsgeding zal worden ge
voerd - geen betrekking hee ft op een twist
geding voo.r den administ,·atieven rechter, 
als het onderhavige. - V oorts, ( in overeen
ste1nming ,net den eersten ,·echte,-): Naast 
art. 37 de,- Arnienwet moes ten in deze wor
den in acht genomen art . 1 de,· des betref
f ende instructie en de artikelen 27, 2 , 30 
en 31 van het A ,nbtenarenreglement dei· ge
m eente A. - De v.raag, of bij betrokken e 
ongeschiktheid voor zijn betrekking bestond 
( hetgeen een vi·aag is niet van doel11iati g
heid, doch van ,·echtmatigheid) beantwoordt 
de Raad ontkennend. 14 Maart. 

·- Uitspraa k van den Gentralen Raad van 
B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 Art. 58 1e 
lid. ) - E en besluit van B. en W ., waar bij 
afwij zend we,·d beschikt op een namens kla
ger tot hen gericht verzoek om het van he11, 
wegens ongemotiveerd verzui,n ingehouden 
salaris alsno g uit te betalen, kan niet wor
den aangevochten op de in art. 58, 1e l id 
ve1·1nelde gronden, daa,· geen toepasselij k 
algemeen verbindend vo orschri f t B . en W . 
belet afwijzend te beschikken op een ver
zoek tot herziening van een besluit betre f
fende het nie t uitb etal en van ingehouden 
salaris en evenmin kan wo,·den geze gd, dat 
B . en W., aldus beschikkend, van hun be
voegdheid kennelijk een ander gebrui k heb
ben ge11iaakt dan · tot de do el einden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven. 

11 A pril . 
- Uitspraak van den Gentralen Raad van 

B eroep . ( A 11, btenaren wet 1929 Art. 58 , 1e 
lid.) - Onder " de m inste dienstjaren" in 
art. 9, sub e, der verc,rdening van R otter
da11i betreff ende de volgorde van afvl oeiing 
in geval van overbodig worden van onder
wijzend personeel aan gem eentelijke inrich
ting en v a n ond er wij s is t e vers taan, in t e g en
stelling m et " voor pensioen geldige dienst
jaren" (sub c van voormeld artikel): dienst
jaren in dienst der gem eente vervuld. -
Ingevolge art. 3, lid 1 die,· V erordening 
worden overeenkomstige ambtenaren aan 
over een konisti g e inrichtingen v an onderwij ts 
als één g,·oep beschottwd. 0 / schoon er van 
deze ·ambtenaren (l ee,·aren, -essen ) een vier
tal waren 11iet 1ninder dienstjaren dan klaag
ster, behoort toch klaagster voor ontslag in 
aanm e,·king te kom en, nu zij - wat e,· oo k 
van haar bekwaamheid zijn ,noge - blijkt 
minder geschi kt te zijn als zoodanig en van 
zul k een minder geschikt û j n bij voornoemd 
viertal mn btenarcn niet is gebleken. 

18 April . 
- Uitspraak van den Gentralen Raad van 

B eroep. ( A11i btenarenwet 1929 Art. 58 1e 
lid.) - T oe kenning van wachtgeld. B . en 
W . of de gem eenteraad de bevoegde instan
tie? - Na ontslag van S . als hoo fd der ge-
1neentelijke gymnastiekschool te Roermond 
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wordt op zijn verzoek tot toekenning van 
wachtgeld, zoowel bij besluit van B . en W., 
als bij besluit van den gemeenteraad af
wijzend beslist. - H et ambtenarengerecht 
verklaa,·t het beroep gericht tegen eerstg e
noemd beslui t niet-ontvankelijk en dat tegen 
laatstgenoemd besluit gegrond ,net vernieti
ging van dat besluit en bepaalt, dat wacht
geld behoo,·t te worden toegekend. - D e 
Centr. Raad v. B eroep beschouwt deze uit
spraak als inhoudende tw,ee uitspi·aken, van 
welke all een beroep is ingesteld tegen de 
uitspraak, gegeven in verband met het be
sluit van den ge,neente,·aad van R oermond. 
- M ed e in ve1·band met a1·t. 209 de,· Ge-
1neentewet ingevolge welk artikel tot het 
dagelijksch bestuur der gemeente, aan B. en 
W. opgedragen, onder ,nee,· behoort het uit
voeren de,· besluit en van den Raad - moet 
i. c. de uitvoering de,· wachtgeldregeling, 
verankerd in de ve1'01·dening, regelende d en 
rechtstoestand van de ambtenwren de,· ge-
1neente R oermond, geschieden niet door den 
gemeente,·aad, doch door B. en lV. De ge-
1neenteraad was derhalve niet bevoe gd een 
beslissing omtrent het wachtgeld van S. te 
nemen, zoodat het desbetref fend besluit nie
tig is. 18 April. 

- K oninklijk besluit. (Ambtenarenwet 1929 
Ai·t. 58 l e lid.) - Nadat ket K . B. van 28 
J uni 1933, wawrbij aan P. , adj.-re/ erendaris 
der P.'/'.'/' ., m.i. v . 1 Nov . 1933 eervol 
ontslag was ve,·leend wegen,ii reorganisatie, 
dooi· den rechter was nietig ve,·klaard, wordt 
heni bij K. B. van 28 Augustus 1934 1n. i.v. 
1 Nov. 1933 eervol ontslag verleend wegens 
onbekwaamheid of ongeschiktheid, anders 
dan op grond van l ichaanis- of zielsgebre
ken. - Ambt. Ger. en Centr. R. v . B eroep 
achten zijn ongeschiktheid vaststaande. -
CenfA•. R. v. B e,·. dam·enbomen : Op groncJ. 
van art. 98 lid 2, !lle zinsnede vam het Alg. 
Rijksambt .regt. kon het ontslag met terug
werkende kracht wo,·d en gegeven. E en ad
niinistratie/ orgaan ,naakt zich niet schuldig 
aan détou,·nement de pouvoir, indien het aan 
een ambtenaar, die blijkt ongeschikt te zijn 
voor het door hem bekleede ambt, anders 
dan op grond van ziels- of lichaa,nsgebre
ken, eervol ontslag verl eent op dien g-rond, 
ook al he.eft het tevoren gemeend den be
trokkene te kunnen ontslaan op een anderen, 
niet door den rechter aanvaarden grond. 

6 J uni. 
- Bes luit t.ot vaststel] ing van het Rechtst.oe

standsreglement Hoofdcomm issarissen en 
Commissari en van Politie. 

S. 344. 14 Juni. 
- Cent,· . Raad van B eroep. ( A ,nbtenarenwet 

1929 art. 58 1e lid j 0
• art. 58 4e lid.) -

H et beroep van klag er, voo1· zoover gericht 
tegen het besluit van den gemeenteraad, 
waarbij o. ,n. het salaris van den secretaris 
de,· Com,nissie voo,· B edrijven en Diensten 
(welk ambt doo-r klag er mede we1•d vervuld) 
nader we,·d vastgesteld ( ve1·minde1·ing ,net 
± 66 %), is niet-ontvankelijk, als zijnde 
gericht tegen een algem een verbindend 
voorschrift, daar deze regeling toch be
treft den drager van genoemd ambt, niet 
klag er persoonlijk. - De Raad heeft voorts, 
besluitende geen gevolg te geven aan het 

advies van het Scheidsgerecht voornoemd 
besluit te herzien, niet een algenieen ver
bindend voorschrift geschonden, ,net nanie 
niet laatstgenoem,d besluit en he.eft zich even
min daarbij schuldig gemaakt aan "détour
nement de pouvoir". - De Centrale Raad 
van B er. 1nag niet oordeelen over de vraag, 
of t. o. v . een bepaalden ambtenaar de bil
lijkheid wel is in acht geno,nen. 20 Juni. 

- Besluit tot vernietig ing van het besl uit van 
den raad der gemeente W ageningen van 17 
Mei 1935 , n°. 45, strekkende tot wijziging 
van de salarisregeling van de armbezoek
ster, tevens secretaresse-penningmeesteresse 
van het Algemeen Burger lijk Armbestuur. 

S. 392. 4 Jul i. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, a ls bedoeld in ar
tikel 1 der Wet van 21 Maart 1935, S. 149 , 
en tot regeling van de toekenning van 
wachtgeld aan de gewezen secretari ssen van 
en de gewezen ambtenaren in den zin van 
de Ambtenarenwet 1929 in vasten en tijde
lijke d ienst bij de voormalige Gezondheids
comm iss iën. S. 401. 17 Jul i. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van B e
roep. ( Ambtenarenwet 1929 Art. 58 l e lid.) 
- Genieentearts, aan wien, toen de geregel
de contról e op zieke ambtenaren en werk
lieden werd ingesteld, werd opgedragen die 
werkzaamheden te verrichten tegen een be
looning van f 2.50 per jaar per ambtenaar 
of werkman, wordt m.i. v . 1 Jan. 1934 van 
die werkzaaniheden ontlast. - Hij verzoekt 
uit dezen hoofde in het genot te worden ge
steld van wachtgeld. - Centr. Raad v. B er. : 
Hij verrichtte die werkzaamheden niet krach
tens een afzonderlijke junctie en hem is te
recht geen wachtgeld toegekend, omdat hem 
te dezen aanzien geen eervol ontslag is ver
leend, zijnde hij im,ners slechts ontheven 
van voornoemde contróle-werkzaamheden. -
I ndien zou worden aangenornen, dat hij be
doelde werkzaa,nheden verrichtte krachtens 
een afzonderlijke functi e (door den Raad 
niet als juist aanvaard, dan zou hij in die 
hoedanigheid niet zijn ambtenaar in den 
zin van art. 1 van het reglement voor de 
ambtenaren in dienst der gemeente, omdat 
zijn loon niet geacht kan worden bij de 
maand of langer bepaald te worden. 

17 Juli. 
- Uitspraak van den Centr. Raad van B eroep. 

( Ambtenarenwet 1929 art. 58 l e lid; Wacht
geldbesluit art . 5.) - Klaagster, gewezen 
adjunct-commies der Rijksverzekeringsbank, 
,naakt bezwaa,· tegen de vermindering van 
haai· wachtgeld, omdat haar destijds, vóó,· 
haa'r ontslag, door het bestuur dier instelling 
i., medegedeeld, dat haar een wachtgeld, 
waar v an het bedrag in die rnededeeling na
der werd aanged,uid, zou worden toegekend 
en meent uit dien hoofde aanspraak te heb
ben op behoud van het haar oorspronkelijk 
toegekende wachtgeld. - Centr. Raad v . 
B er.: Ingevolge art. 2 van het K. B . van 
5 Jan . 1935, S. 8 ,noest ook klaagster's 
wachtgeld worden herzien . De aan haar 
gedane mededeeling omti·ent de hoegroot
heid van haar wachtgeld had slechts gelding 
onder het vanzelfsprekende en daarom in 
den desbetref/enden brief niet uitgedrukte 
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voorb ehoud, dat de verstrekte inl ichting 
all een van waarde blee f , zoolang de ter zake 
betrekkelijke bepal ingen niet we,·den gewij 
ziyd. 3 Octo ber. 

- Uitspraak van den Cent1·alen Raad vam 
B eroep . ( A m btenarenwet 1929 A rt. 8 2e l id 
sub a) . - Door B urgemeester en W ethou
ders, die wel iswaar in het algemeen "een 
standpunt" hebb en ingenomen in de onder
havige aangel egenheid, is i . c. niet een con
cree t besluit genomen naar aanleiding van 
een uitdrukkelijk verzoek van klager. -
H ierui t volgt, dat het bes t,·eden besluit van 
Ged. S taten niet is een in administ1·atief be
ro ep genomen besluit en de Centmle R aad 

· van B eroep niet bevoegd is ove1· dit besluit 
te oordeelen . 10 Octo ber. 

- Uitspraak van den Centralen. Raad van B e
roep. ( A m btenarenwet 1929 A rt. 58 l e l id.) 
- Kl ager, tot 1 M ei 1931 adjunct-commies 
ter secretarie en amb tenaar van den Burger
lijken Stand der gemeente Driebergen, is, na 
de vereeniging der gemeenten Driebergen en 
Lijsenburg, genoemden datu1n in gelijke be
trekkingen en tegen dezel fde salarissen over
genomen door de vereenigde ge11,eente. H ij 
vraagt thans uitkeering van een bedrag aan 
wachtgeld, gelijk aan het sinds 1 Juli 1934 
op zijn jaarwedden ingehouden bedrag we
gens verplicht verhaal van pensioensbijcl1-a
gen. - B u1·gem ees ter en W ethouders en 
Ged. Staten (bij besluit in ad11iinistratief be
roep genomen) weigeren toekenning daa1-
van. - Cent,·ale R aad van B eroep: H et be
roep is ongegrond, daar geen sprake was van 
"aanvaarding van een ,ninder bezoldigde 
betre kking", als bedoeld in art. 13, lid 4, 
van de wet tot vereeniging der beide ge
meenten, terwijl ook niet kan worden ge
sproken van verlies van de betrekking, als 
bedneld in l id 6 van voornoemd art . 13. 

:7 Octo ber. 
- Uitspraak van den Central en Raad van 

B eroep . (Ambtenarenwet 1929 Art. 58 l e 
lid.) - Op grond van de in dit geding vast
staande feiten nee1nt de Central e Raad van 
B eroep aan de aanwezigheid bij klager van 
revolutionnaire gezindheid. - N u van re
volutionnctire gezindheid is gebl eken, staat 
de vraag, of op dien grond ontslag moest 
worden verl eend - als behoorende tot het 
bel eid van de administratie - niet ter be
oordeel ing van genoemden R aad. 

17 October . 
- Uitspraak van den Centralen R aad van 

B eroep . (Amb tenarenwet 1929 A rtt. 58 1 e 
lid en 196.) - T en onrechte hee f t de Com-
1nissie van B eroep overwogen, dat het bij 
haar dd. 21 J an . 1935 ingestelde beroep ge
acht wordt te zijn gericht tegen een besluit 
van Bur gemeest,er en Wethouders van 22 
F ebr. 1935, aangezien tegen een nog niet 
bestaand besluit beroep niet kan worden i11-
gesteld. - Uit nie ts blijkt , dat de bij art. 
126 der A . W . 1929 aan de K roon gegeven 
bevoegdheid nie t ,nag worden gebruikt , O"ln 
aan te dringen op een wij ziging in ongunsti
gen zin van bezoldiging enz. vam am bt'enaren 
en werklieden. - De bij besluit van de Cen
tral e Com missie voor Georganisee,·d Overleg 
in W erkl iedenzaken te Am.sterda11i dd. 8 
M aa1·t 1933 vastgestelde regel ing tot het 

to ekennen van een m aandelijksche ui tkeering 
mist rechtsgeldigheid, daar geenerl ei wets
bepaling aan een. Commissie als deze de be
voegdheid tot het vaststell en van zoodanige 
re gelingen verl eent, noch ook eenige wetsbe
paling den ge11,eentemad het recht geeft zij n 
bevoe gdheid ten deze aan een zoodanige Co11, -
1nissie over te dragen. 24 Octobe1·. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B eroep. (A11, btenarenwet 1929 A rt. 58 l e 
l id.) - T erugwer kende kracht van besl·uit 
tot salarisverlaging - strijd ,net alge1neene 
1·echts beginsel en. - B ij beslitit van Gedepu
teerde Staten van Utrecht van 19 M aa, t 
1935 is bepaald, dat klage,·s salaris wo,·dt 
verlaagd en dat die verlaging terugwerkt 
to t 1 April 1934 . - V oor zoove1· aan die 
verlaging terugwerkende kracht is toege
kend, 11,ist dit besluit rechts 1,,-,·acht, daar het 
al gemeene rechtsbe ginsel, hetwel k zoodanige 
aantasting van hetgeen rechtmatig is ve1·
worven verbiedt, 11ioet worden geëerbiedigd. 
- Voornoemd besluit van 19 Maart 1935, 
goedgekeu1·d bij K . B . van 12 Ap,·il 1935 -
van welke goedkeuring het rechtskarakter< 
dat zij voorwaarde is voo,· de werking var, 
het goed te keuren besluit - had, na goed
keuring, werking van 19 Maart 1935 af en 
niet van 12 A pril 1935 af . 81 October. 

- Uitspraak van den Centralen R aad van 
B eroep. (Ambtenarenwe t 1929 A rt. 58 l e 
lid.) - De vraag, of klager, amanuensis in 
vasten dienst bij de kweeksc hool tot oplei
ding van onderwijzers(essen) te R otterdam, 
behoorde to t de onder e van l id 1 van arti
kel 1 van de " R egeling betref fende de volg
orde van afvloeiing in geval van overbodig 
worden van personeel , dat op den voet van 
de bepalingen. van h,et A mbtenaren,·egle,nent 
of het Reglem ent P ersoneel R . E. T. in vas
ten dienst of op proef is aan gesteld" ge
noemde groep van personen "die de minste 
dienstjaren. hebb en", moet beves ti gend be
antwoord worden, aangezien met "dienst
jaren" , als voormeld, worden bedoeld dienst
ja,·en, wel ke een betrokkene als am btenaai 
der ge,neente R ot terdam heeft vervuld, en 
niet enkel dienstjaren, bij den betrokken 
dien.s i of de betrokken afdeeling vervuld. 

2 1 Novern ber. 
- Uitspraak van den Centralen R aad van 

B eroep . (Ani btenarenwet 19/2 9 A rt . 8 j 0
• art. 

58 l e l id.) - H et am btenarengerecht te 
A rnheni heeft zich ten onrechte bevoegd 
verklaa,·d van de onderwerpelii ke zaak ken
nis te ne1nen, aang ezien d e amb tenarenrech
ter niet de bevoegde rechter is ten aanzien 
van beslititen, handelingen of weigeringen, 
genomen, verricht of uitgesproken voor de 
inwe1·kingtreding van titel II der A mbte
narenwet 1929 . T erecht hee ft voornoemd 
A m btenarengerecht derhalve toenmaals-kla
ger in het door hem ingestelde be1·oep nie t
ontvankelijk verklaard. 5 Decemb er . 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B eroep. ( Ambtena1·enwet 1929 A1·t. 58 l e 
lid,) - N adat B. en W . van R otterdan, aan 
klag er, havenloods bij het havenbedrijf te 
R ot terdam, hadden niedegedeeld , dat het in 
hun voornemen lag hem te straff en m et te
rugze tting tot een lageren rang en het 
scheidsgerecht in beroep had ui tgesproken, 
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dat geen straf behoorde te worden opgelegd 
( van welke uitspraak geen ber·oep we,·d 
ingesteld) hebben vervolgens B. en W., 
voornoemd, den dfrecteur van het havenbe
drij f gemachtigd klager als havenbediende 
te werk te stellen. - C. R . v . B.: De vraag, 
of klager in plaats van ,net het beloodsen 
van schepen m et ander werk mocht worden 
belast, is er niet eene, welke uitsluitend ter 
beoordeeling zijner superieuren staat. I ndien 
toch het administratieve orgaan daarbij han
delt in strijd m-et een al gem een verbindend 
voorschrift of zich daarbij schuldig maakt 
aan misbruik van bevoegdheid, handelt het 
onrechtmatig en treedt de rechter, dit on
derzoekende, niet in vragen van doelmatig
heid. - 1. c. kan het bestreden besluit op 
geen der beide genoemde gronden worden 
aangevochten . 5 December. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Ambtenarenwet 1929 Art. 58, le 
lid. Gemeentewet Art . 190.) - H et besluit van 
den gemeenteraad van Amsterdam d.d. 4 
October 1934, tot toekenning aan de arnbte
naren en werklieden dier gemeente boven 
hun salaris of loon van een bedrag van 1½ % 
van dat salaris of loon, is bij K. B. van 
25 October 1934 geschorst tot 1 Maa,·t 1935 
en ve1·volgens bij K. B . van 3 April 1935 
vernietigd wegens strijd met het algemeen 
belang. - C. R. v. B . : Vernietiging van ge
schorste raadsbesluiten is te all en tijde mo
gelijk (ook na den in het schorsingsb esluit 
genoemden te1'7nijn, i. c. 1 Maart 1935) tenzij 
de wet anders bepaalt . - De vernietiging 
van voornoernd raadsbesluit was kennelijk 
een vernietiging van het oogenblik af, dat het 
besluit tot stand kwam, en van all e ge volgen 
van dat besluit, aangezien geen sprake was 
van een nir.t 1net het algemeen belang strij
dig gevolg (art. 190, l id 2 der Gemeente
wet). 5 Dece,nber. 

Arbeid. 
- Wet tot wijziging van de wet van den 16den 

Mei 1934, S. 257, tot regeling van het ver
richten van arbeid door vreemde) in gen. 

S. 722. 20 December. 
-- Besl uit tot aanvulling van het Koninklijk 

besluit van den llden Augustus 1934, S. 
473. tot vaststelling van voorschriften, _be
doeld in artikel 11 der wet van d n 16den 
Mei 1934, S . 257, tot. regeling van het ver
richten van arbe id door vreemdelingen. 

S . 780. 21 December. 
Arbeid swet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Arbeidswet 

1919 art . 1 ; Sr. art. 68.) - Het bij het eer
ste middel gedaan beroep op schending of 
verkee1·de toepassing van a1·t. 68 S1·. mist 
feitelijken g,rondslag, onidat het eerstbedoeld 
vonnis betrekking had op een op 29 J,frt. 
1933 begaan feit, terwijl de t.l.l. in de onder
havige zaak een op 28 Sept. 1933 voorge
vallen gebeu1·tenis betrof. - Uit req.'s toe
lichting op zijn beklag bl ijkt, dat dit in wer
kelijkheid niet steunt op art. 68, doch dat 
daaraan ten grondslag ligt de geheel buiten 
dat artikel omgaande stelling, dat de beslis
sing van een rechtsvraag in een bepaalden 
zin de mogelijkheid uitsluit, dat daarna in 
een gelijksoortig geval ten aanzien van clen
zelfden persoon een beslissing van dezelfde 

rechtsv.raag in anderen zin wordt gegeven . 
Die stelling vindt ook geen steun in eenige 
andere wetsbepaling. - Req.'s onde1·neming, 
uitsluitend daarin bestaande, dat rnet de in 
de nijverheid gebruikelijke we.rkmethoden 
buitenslands geteelde en vandaar inge·11oerde 
bananen voor de consumptie geschikt worden 
gemaakt, geldt niet als een onde1·neming van 
landbouw. Een andere opvatting zou in st1·ijd 
zijn niet het spraakgeb?-uik en ook niet over
eenkomen met de strekking van de in art. 1, 
lid 1, a Arbeidswet 1919 gegeven uitzon
dering, terwijl het mede kan blijken uit het 
tweede lid van voornoemd artikel. - Het 
tweede lid van art . 1 is niet aldus op te 
vatten, als zou elke handeling t . a. v. een 
landbouwproduct, welke niet valt onder de 
strikte o,nschrijving van dat 2e lid, die han
del ing tot een werkzaamheid in een onder
neming van landbouw ,naken. Dit 2e lid 
heeft slechts buiten twijfel willen stellen, dat 
de daar omschreven werkzaamheden buiten 
de uitzondering van het eerste lid vallen, 
zulks omdat zij "fabriekmatig worden gedre
ven en zij naar haren aa,·d geheel gel ijk zijn 
te stellen met andere fabriek en, waarop de 
ontworpen wet van toepassing zal zijn". -
Z ooals door req. niet wordt bestreden beant
wooirdt de inrichting op zich zelf aan de in 
art. 2 Arbeidswet gegeven omschrijving van 
,, fabriek of werkplaats". "/ Januari. 

- A1·rest van den H oogen Raad. (Gemeente
wet art. 168; Arbeidswet 1919 art. 99; 
Werktijdenbesluit voor fabr. en werkpl. a,·t . 
"/.) - Art. 130 de1· A. P. V. van Apeldoorn, 
luidende : ,,Het is den houder van een foto
gmfisch atelier verboden deze inrichting des 
Z ondags vo01· het publiek geopend te heb
ben", behoort, uit hoofde van den aaril van 
het daarin bepaalde, zee.,· zeker tot de ver-
01·deningen, wel ke een gemeenteraad, krach
tens art. 168 gerneentewet, bevoegd is te ma
ken. - Art. 7 lid S van het Werktijdenbe
sluit 1928, dat in afwijking van den alge
meenen regel, den houder van een photogra
fisch atelier toestaat op Zondag op bepaalde 
uren in zijn atel ie,· do01· een 1nan bepaalden 
arbeid te doen 'Verrichten, geeft daar1nede 
dien houder geenszins een onaantastbaar 
recht om zijn atelie,· op die u1·en voor het 
publiek geopend te hebben. H et artikel ver
zet zich er dan ook niet tegen, dat een ge-
1ncenteraad 01ntrent het voor het publiek 
geopend zijn van zulk een atelier die bepa
lingen maakt, welke hij noodig oordeelt. -
Ook aan art . 99 Arbeidswet 1919 kan geen 
argument voor de ongeldigheid der veror
dening w01·den ontleend. - Art. 99 strekt 
niet om een ande1·e aanwezige strijdigheid 
m et de Arbeidswet van de in dat artikel 
01nschreven verordeningen op te heffen. doch 
slechts om bij het inwerkingtreden de1· wet 
bestaande gemeentelijke verordeningen op de 
sluiting van winkels en 11an kof fiehuizen 
aan de we.rking va,n art . 194 gemeentewet te 
doen ontkomen. 4 Maart. 

- A rrest van den H oogen Raad. (Arbeidswet 
1919 art. 2.) - De werkzaan,heden i. c. van 
het 1net een bagge1·molen baggeren van zand 
en grind vallen onder de omschrijving van 
art. 2, l a der Arbeidswet 1919, daar het 
grind door het ziften tot ve1·koop en gebruik 
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,neer geschikt werd gemaakt en ook overi
gens aan de vereischten van genoemde bepa
ling is voldaan. - H et kan alleen nog de 
v-raag zijn, of de wet voor arbeid, ter plaatse 
als bij dagvaarding vermeld op een bagger
molen, welke inderdaad een vaartuig is, een 
uitzondering ,naakt; doch een dergelijke 
uitzondering is in de wet niet te vinden. -
Al hetgeen req. aanvoert omt,·ent de om
standigheden, waaronder aan boord van een 
baggermol en wordt gewerkt en o,ntrent de 
toepasselijkheid van het Baggerreglement 
kan aan de toepasselijkheid van de bepalin
gen der Arbeidswet 1919 niet afdoen. 

4 Maart. 
-- Arrest van den Hoogen Raad. (Arbeidswet 

1919 a,·t . 3; S v. art . 430 .) - Door den 
Kantonr. is feit elijk beslist, !lat de betrok
ken étalage-rui,nten, niet zijn "winkel", 
terwijl uit niets blijkt, dat de K antonr. on
de,· ,,winkel" iets anders heeft verstaan dan 
in de t.l.l. in ove1·eensteniniing ,net art. 3 
der Arbeidswet is vernield ,n. n. eene open 
of besloten ruimte "waar voorwerpen of 
stoffen aan het publiek in het klein plegen 
verkocht te worden". Nu aan il.en ge,·eq. is 
ten laste gelegd, dat de onderhavige arbeid 
in den winkel is v-erricht is de vrijspraak 
derhalve op den grondslag der t.l.l . gegeven 
en staat cassatiebel"Oep daa,·tegen niet open. 
- De vraag of de étalage-1-ui,nte een rui,nte 
is, waar voorwerpen of stoffen voor ve,·koop 
in den winkel worden bewaa1-d - en dan 
ingevol ge art. 3 lid 3 de,· Arbeidswet geacht 
zou ,moeten worden met den winkel een ge
heel uit te ,naken -, kan voo,· de al of 
niet-ontvankelijkheid vwn het beroep niet 
van gewicht zijn, daa1· voo1· de ontvankelijk
heid van een tegen een v1-ijspraak gericht 
cassatieberoep 1noet blijken, dat de rechter 
niet op den grondslag der t.l.l . hee f t be
raadslaagd en beslist, hetgeen, nu een étct
lage-r·ui,nte niet noodzakelijk is een rui,nte 
als in art. 3 lid 3 bedoeld, uit de betrokken 
overweging van den Kantonr. niet kan vol
gen . 15 Ap1·il. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Arb eidswet 
1919, artt. 2 en 68 ; Sv . art. 359.) - De 
hie,·bedoelde besloten ruimte, waar p1·ijs
kaa,•ten worden vervaardigd en afgewerkt 
valt geheel onder de 01nschrijving van art. 
2, 1 onder a der Arbeidswet 1919. De stel
ling van den Kantonr., dat bedoelde kaar
ten niet zijn "voorwerpen of sto ff en" in den 
zin van genoe,nde wetsbepaling, 0111,dat zij 
niet de besternm,ing he bben 0111, in de onder
neming, waarin de werkzaa,nheden worden 
verricht , verkocht of doo,· de koopers ge
bruikt te worden, is nie t houdbaar: die be
perking is in d,e wet niet te lezen en is veel 
eer ,net de strekking der wet in strijd; het 
,na.akt immers voor deze wet geenerlei ver
schil, of die werkzaamheden niet het oog op 
derden worden 'V'erricht dan wel, als v01·
,nende een uitvoering in eigen behee,·, de 
onderne1ning zelve dienen . [A nde,·s Adv.
Gen . B erger]. - H et teekenen van cijfers 
kan tot het "vervaardigen" en afwerken 
van de prijskaarten worden ge,·ekend. -
H et bewezenverklaarde n.l. het niet zorg 
dragen, dat in een besloten ,.,,,i,nte, waarin 
arbeid (ve,·vaardigen enz . van p,"ijskaarten) 

wordt verricht, een arb eidslijst is opgehan
gen, acht de H . R. strafbaar. De H. R. legt 
een lichte straf op onder ove,·weging, dat 
een ue,· geringe straf voldoende kan worden 
geacht, 01ndat gereq. te go eder trouw in de 
nieening kan hebben verkee,·d, dat, wat hij 
naliet, niet strafbaar was. 15 April. 

- Wet tot wijziging der Arbeidswet 1919 . 
S. 243 . 9 Mei. 

Armenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Armenwet 

Art. 6S.) - Art. 63 Armenwet laat slechts 
verhaal toe van kosten, welke inderdaad 
voor ar,nenverzorging zijn ge,naakt. Nu vast
staat , dat op een anderen onderhoudspl ich
tige reeds een verhaal van f 1 per week is 
toegestaan, zou door een ve,·haal op reques
t,·ant van f 2 per week, ,neer aan Maatsch. 
H ulpbetoon worden ve,·goed dan het bedrag, 
dat deze, naar tot dusver is vastgesteld, aan 
het behoeftige gezin voor noodig levens
onderhoud zou hebben ui tgekee,·d . 

25 Januari. Blz. 471. 
- Koninklijk besluit. (Ar,nenwet Art. 34 j 0

• 

artt. 33 en 35.) - D e enkel e o,nstandigheid, 
dat zich in de ge,neente een tweede gen,ees
heer heeft gevestigd, levert geen voldoenden 
grond op 01n aan dezen een deel van de 
armenpraktijk ,net een deel van de daaraan 
verbonden wedde over te dragen. Daaraan 
doet niet af , dat deze wedde het karakte,· 
heeft van een standplaatstoelage; dit karak
ter toch M engt 1nede, dat de toelage wordt 
uitgeloofd om het een a1·ts aanlokkelijker te 
,naken, zich in de ge,neente te vestigen, 
doch hee ft geen zin voo,· een a1·ts, die zith 
bereids eigener bewe ging in de ge,neente ge
vestigd hee ft. - De bevoegd,heid van Ged. 
Staten, omschreven in art. 33 l e lid, laat 
onverlet hun bevoegdheid o,n krachtens a1·t. 
35 lee li.d te besl issen op bezwaren van den 
inspecteur, ook wanneer deze betreffen uit
breiding van de gel egenheid tot verschaffing 
van geneeskundige hulp aan armen door 
aanstelling van een tweeden geneesheer. 

7 F ebruari . 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art . 39.) -

Onder "rechterlijke ntachtiging" ,noe_t wor
den geacht te zijn begrepen een "rechte1·lij k 
bevel" als in art . 18 der wet van 27 Ap1·il 
1884 S. 96 genoe,nd. - I n casu doet zich 
voor het in het Se lid van art. 37 Sr. voor
ziene geval , dat de ,·echter gelijktijdig be' 
volen heeft de plaatsing van den patiënt in 
een k1'ankzinnigengesticht ingevolge het 2e 
lid van dit art. en de p sychopa.thenverpl e
ging ingevolge het Se lid, in hoedanig geval 
,net de tenuitvoerlegging van het bevel tot 
plaatsing in een k1·ankzinnigengestieht wordt 
aangevangen. 11 Februa,·i. 

- K oninklijk besluit. ( Ar,nenwet art. 39.) -
W oonplaats a1·,nlastige k,·ankzinnige. - A rt. 
39 der wet laat geheel in het 1nidden door 
wie de 1·echberlijke machtiging tot plaat
sing in een ki-ankzinnigengesticht is verzocht. 

15 April. 
- K oninklijk besluit . ( A1·1nenwet A1·t . 40 .) -

Art. 40 is van toepassing in een geval waar
in een cont1·oleu1· van den gemeentelijken 
dienst voo,· niaatschappelijk hulpb etoon te 
R. tegenover een armlastige heeft opge
merkt, dat, indien hij (cont1·o leu,-) zich in 
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de positie van il.en ar,nlastige bevond, hij 
naar zijne geboo,·t eplaats A. zou gaan ; i,n
m ers is door deze woorden van den con
trol eur op de wilsvorming van den arrnlas
tige invloed uitgeoe fend, welke dezen er to e 
hee ft gebmcht zich naar A. te begeven. De 
gemeente R. wo,·dt dus voor de kosten van 
ondenteuning aanspmkelijk gesteld. 2 M ei . 

- K oninklijk beslui t. ( A r,n,enwet art. 30.) -
Onde,·steuning ( zie kenhuisve,·pleging) van 
een natuurlijk kind, uitbesteed elders dan 
waa,· de annlasti ge rnoede,· woont, ,noet ge
schieden ten laste van de ge,neente, waar de 
rnoeder woonplaats hee ft . 7 M ei. 

- K oninklijk besluit. ( Armenwet art. 40 .) -
E r bestaan termen tot toepassing van het 2e 
lid in een geval, waarin de burgemeester der 
vorige ve,·blijf plaats van den arme aan 
dezen, blijkens door he,n voo,· den kanton
rechter a fg el egde beëedigde verkla,·ing, hee ft 
medegedeeld, dat hij in de werkve,·schalfing 
die,· vorige ve,·blijfplaats kon bl ijven werken, 
ook al zou hij naa,· elders vertrekken. 

10 M ei. 
- l{oninklijk besluit. ( A1'11ienwet art . 40.) -

W el hee ft de burgem eeste,· van L . den ann
lasti ge aangespoord naar R . terug te keeren 
en diens inboedel naar die gemeente laten 
ten,gb,·engen, doch een aanvaa,·dbare ver
klaring daarvoor wordt gevonden in de orn
standigheid , dat het de door het ge,neente
bestum· van R . aan den a1'11ilastige op diens 
verzoek verleende steun is geweest, welke 
hem in staat heeft gesteld, met zijn huisraad 
naa,· L. te kornen . Bij dezen gang van zaken 
is er geen aanleiding L . t e belas ten ,net de 
door R. voor den arml·as ti ge gemaakte kos
ten . 18 M ei. 

- Iî.oninklijk besluit. (Armenwet a,·t. 15. ) -
1'oestemrning tot het houden van een collecte 
door een vereeniging tot bestrijding der tu
berculose behoort sl echts te worden gewei
gei·d, indien gewichtige redenen zich daar
tegen zouden verzetten . Als zoodanig wordt 
niet erkend de ongunstige econo,nische to e
coll ecte aan de plaats el ij ke instellingen 
niet aanne,nelijk ,naakt, dat de onderhavige 
stand der gerneente, nu deze niet erg er is 
dan die van andere gemeenten, te,.,vijl ook 
de opbrengst van v,·oeger gehouden collecten 
schade van beteekenis zou toebrengen. Ook 
de overweging dat ·uit de ge,neente tot dus
ver doo,· de coll ec teerende vereeniging geen 
patiënten zijn verpl ee gd, kan niet tot weige
ring leiden, nu het mogelijk is, dat zulks 
binnen afzienbaren tijd wel het geval zal 
zijn . 29 M ei. 

- K o11:inklijk besluit . ( Armenwet Ai·t . 39.) -
Aa11 het f eit, dat patiënt , toen de rechter
lij ke machtiging tot plaatsing in een krank
zinnigengesticht werd aangevraagd, woon
plaats had in cle r,e,neente W. kan niet af
do en de 011,standighe·id, dat zijne ve.,tigin g in 
die r,e,neente een gevolg was 1;an zijn ove,·
plcwtsing door clen overste zijner geestelijke 
orde van een in een andere (l ern eente gel e
gen klooste,· naar het klooster te W. 

6 J 1tni. 
- K oninklijk besluit. ( Armenwet art. 39.) -

Onde,· rechterlijke machtiging mo et geac ht 
wo1'Clen te zijn begrepen een 1·echterlij k be
vel , als genoemd in art . 18 der ,vet van 21 

April 1884 S . 96. D e omstandigheid, dat het 
recMerlijk vonnis, naast den last tot plaat
sing in een krankzinnigengesticht, t evens in
hield het bevel, dat patiënt te•· beschikking 
der R egee,·ing zal wo,·den gesteld, ten einde 
van harent,vege te worden verpl eegd, brengt 
in de aansprakelijkheid der ge,neente van de 
woonplaats geen veranderin g, daar laatstbe-
doelde ,naatregel eerst in we,·king t,·eedt, 
nadat de verplegin g in het kmnkzinnigenge
sticht zal zijn geëindigd. 12 J uni . 

- W et tot wij zig ing der wet tot regeling van 
het a rmbestuur. S. 379. 27 J uni. 

- I(oninkl ijk besluit . (Armenwet Art. 39.) -
E en juiste toepassing van art . 39 brengt 
1nede dat, ioolan g een patiënt nie t de finitief 
uit een gesticht ols he1·st eld is ontslagen, de 
kosten van verpleging blijven ten last e van 
de ge,neente, waar hij ten tijde dat de rec h
te,·l ijke machtiging tot plaatsing in een ge
sticht werd aangevraagd, in den zin van het 
B. W . woonplaats had. 2"/ J uni. 

- Arrest van den H oogen R aad. ( A rmenwet 
a,·tt. 28, 63 .) - Uit de bepaling van art . 21 
blijkt, dat de wetgever eene onbeperkte to e
passing van art. 28 niet heeft gewild. E en 
,·edel ijke to epassing van beide genoemde 
wetsbepalingen in onderling verband brengt 
dan ook 1nede, dat ook door de (in art. 21 
Jniet genoe,nde) bu,·gerlijke overheid, zonder 
voorafgaand verzoek aan de onderlw•ttds
plichtigen, reeds aanstonds onderste1tning 
kan worden verl eend, indien deze - gelijk 
hie1·, volgens de beslissing der R echtbank, 
aangenomen moet worden het geval te zijn -
niet zonder gevaar voo,· het leven of de ge
zondheid van den behoef tige kan worden 
uitgesteld . 28 J uni. 

- K oninklij k besluit. ( Armenwet Art. 40. ) -
Een geval , als bedo eld bij art . 40, doet zich 
voor, waar de ondersteunde, nadat hem 
eenige ,nalen door het burgerlijk armbestuur 
ondersteuning was verleend, vanwege dit 
coll ege de rn ededeelin g ontving, dat hij geen 
steun mee,· zou ontvangen, rnaar wel de kos
ten van verhuizing naar zijn vorige woon
plaats, als gevolg ,vaarvan hij daarheen is 
·vert,·okken na de reis- en verhuiskosten van 
het burgerlijk annbestuur te hebb en ontvan
gen. 19 Jul i . 

- K oninklijk besluit. (Armenwet art. 39.) -
Al moge patiënt van jongs af nie t geheel 
normaal zijn ge,veest, zoo moet toch wo,·den 
aangenomen, dat zijn geestel ijke to estand 
niet van dien aard was tl,at hij, toen hij m ei 
zijne echtgenoote van D . naar Z . verh1t·isde. 
niet in staat zo·u zijn geweest ,net bewustheid 
zij n domicil ie naar Z. over te brengen. Daar
aan doet niet af, dat het initiatief tot die 
ve,·huizing van zijne echtgenoote is uitge
r,aan en hij zonder dit initiatief mogelijk tol 
veranderin r, van ,voonvlaats niet zo1t ziju 
gekom en. D e (l e,neente Z. ,vo.rdt dus aange
wezen als woonplaats in den zin van a,·t . 39. 

11 .4u gustus. 
- K oninklijk beslui t. ( A1·menwet art. 40.) -

E en geval als bedo eld in a,·t . 40 do et zich 
nie t voo,·, ,vaa,· ,veliswaar het bu,·gerlijk 
armb es tuur t e H. aan den behoeft i ge ve,·
huiskosten naa1· G. hee ft verstrekt, doch 
zulks is geschied op zijn ve,·zoe k, terwijl niet 
is gebleken, dat tot zijn ve.rtrek uit H . 
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eenige invloed vnn of vanwege den bu,·ge
meester, B. en W. of het burge1·lijk annbe
stuur heeft medegewerkt. Als zoodanige in
vloed kan bezwaarlijk worden aangeme,·kt 
de omstandigheid, dat de behoeft ige naar 
zijne ,neening door het burgerlijk arrnbe
stuu,· te H. onvoldo ende werd understeund. 

28 .4ugustus. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Annenwet 

artt. 28, 63.) - De voorwaarden van art . 28 
Armenwet zijn hier niet van to epassing. -
Anders Adv.-Gen. Wijnveldt. 

12 September. Blz. 476. 
- Koninklijk besluit . (Armenwet art. 40.) -

H et enkele f eit, dat de arts, die deze arm
lastige heeft geadviseerd o,n in ve,·band ,net 
den gezondheidstoestand van diens vrouw 
naar een zandstreek te verhuizen, de functie 
van gemeentegene esheer bekl eedde kan, nu 
niet gebleken is dat dit advies op andere 
dan ,nedische motieven zou berusten, geen 
aanleiding geven tot to epassin g van art. 40 . 

7 Octob er. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40.) -

Voor toepassing van dit art. ·is geen aanl ei
ding, waar weliswaar aan den naa,· elders 
vertrokken armlastige zijn verhuisbiljet is 
toegezonden m et verzoek het ter secretarie 
in te leveren, doch niet is gebl eken dat deze 
administratieve 11iaatregel, te,· uitvoering 
van de voorschriften betreff ende de bevol
kings registers, in eenigerl ei opzicht verband 
hield met den wensch van het bestuur der 
ge,n eente, waar de armlastige te voren 
woonde, o,n he11i in de gemeente, waarheen 
hij was ·vertrokken, te doen blijven . 

8 Octobe,·. 
- Koninklijk beslui t. ( Armenwet Art. 32.) -

W ei gering tot steunverl eening door het bur
yerlij k armbestuur, op grond van het zich 
op zee,· j eugdigen leeftijd, zonder inkomsten 
zijnde, in het huwelijk begeven. 

18 N o·v-ember. 
- Koninkl ijk besluit. ( Armenwet Art. 40.) -

Uit het enkele f eit , dat de arts te B., die 
den patient hee ft geadviseerd zich te laten 
onderzoeken doo,· een deskundige te A., in 
welke gemeente patient na dat onde1·zoek in 
een ziekenhuis is opgenomen, naast zij n par
ticul iere praktijk tevens als geneesheer aan 
den geneeskundigen en gezondheidsdienst te 
B. is verbonden, kan, waar niet is gebleken, 
dat dit advies op andere dan medische gron
den zou berusten, niet worden af geleid, 
dat hie,· ,,afschuiving" in den zin van art . 
40 aanwezig is. 18 No ve1nbC'I'. 

- K oninklijk besluit . (Ar,nenwet Art. 40.) -
W el is aan den armlastige op diens verzoek 
een bedrag voo,· reiskosten verstrekt door 
den dienst van ,naatsch. hulpb etoon, ,naar 
nu zulks is geschied nadat hij had verklaard 
wegens huiselijke moeilijkheden het in zijn 
woon plaats niet langer te kunnen uithouden, 
zoodat hij een ui tnoodiging van zijn fam ilie 
elde1'8, om daarheen te verhuizen, had aan
genomen, kan de uitkeering van deze te
gemoetko,ni11g niet onredelijk worden geacht. 
In de woorden van den control eur van ge
noemden dienst, dat hij het voor belangheb
bende beter en de beste oplossing vond, dat 
deze naar zijn famili e elders ging, kan geen 
p1·essie van de zijde van den dienst worden 
gezien. 16 December. 

- Koninklijk besluit. (Arm enwet Art. 32._J -
Nu aan B . en W. was verzocht 01n in de 
ondersteuning van den betrokkene te voor
zien, had dit college op het verzoek een be
slissing moeten nemen, en had de burge
meester den betrokkene niet naar een na
burige gemeente behooren te doen brengen. 
Waar nader is gebleken dat B. en W. meenen 
nie t tot ondersteuning gehouden te zijn om
dat zij vermoeden dat destijds het bestuu,· 
der naburige genieente had medegewerkt o,n 
den betrokkene in een gesticht in hun ge
m eente te plaatsen, hebben zij ondersteuning 
geweigerd op gronden, niet ove,·eenkom end 
met de bestem,ning van de burgerlijke ar
m enverzorging. 31 D eceinbe,·. 

Auteurswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Ai,teurswet 

1912 artt. S, 12.j - R eehtb. : D e componist 
hee ft wel auteursr echt op het in de film op
genom en muziekwerk als "aparte composi
tie", maar een overdracht van dat auteurs
recht aan een ander kan het auteursrecht op 
d e geluidsfilm, het verza,nelwerk, niet scha
den. Vorde,·ing van den gerechtigde 07, het 
auteursrecht van de muziek tegen den ver
tooner van de geluidsfilm wegens schending 
van dat auteursrecht ontzegd. (Anders Kan
tonger echt R ott. 12 Jan. 1934 N. J. 1934, 
418.) - Hooge Raad: D e stelling van de 
R echtb., dat de niaker van de geluidsfilm, 
aan het enkel e f eit, dat hij maker van het 
verzamelwerk is, het recht ontleent dit werk 
in het openbaa,· ·uit te voeren of doo,· 11,nde
ren te laten uitvoeren, onverschillig , of de 
componis t van de muziek well icht i•óór hij 
de opdracht van bedoelden make,· kreeg, op 
rechtsgeldige wijze het auteu,·srecht op de 
m,uziek-compositie aan een ander had ove,·
gedragen, is niet juist. Hierdoor hee ft de 
R echtbank geschonden art. 5 l id 1 Auteurs
wet 1912, hetwelk, i . v . m. art. 1 die,· wet, 
het auteurs,·echt van den make,· van het ver
zamelwerk erkent, doch zulks onverminde·rd 
het auteursrecht op ieder werk afzonde,·lijk, 
waaruit volgt, dat de R echtb. niet onb esli.,t 
had mogen laten, of de componist, toen hij 
·van den 1naker van het verzamel we,·k àe op
dracht tot vervaardiging van de muziek ont
ving en aanruzmz., zijn r echten op die co1n
positie reeds aan eische,· had overgedragen 
e" had kunnen overd,·agen. - A nders Adv. 
Gen. W ijnveldt, m et betoog, dat, indien d en 
rechtverkrijgenden van den componist eene 
actie to ekwa1n tegen den maker van de ge
foids/iln, of diens rechtverkr·ijgenden, de 
r echten van den rnaker v an een verzam el
werk vrijwel illusoir zouden worden. 

14 F eb1•,ual'i. 
- Ar,·est van den Hoogen Raad. (Auteurswet 

art. 1, 10, 13). - Philips, stellende dat ver
we-erder armaturen hee f t vervaardigd van 
gelijken vorm, als doo,· een ingenieur in 1927 
in haa,· dienst ontworpen, vordert schade
vergoeding wegens inbreuk doo,· verweercler 
op haar auteursrecht op bedoeld model, en 
wegens inbreuk op de zorgvuldigheid, welke 
hem in het maatschappelijk verkeer betaam
de tegenover haa1· goed en belang. Verw eer
der betoogt, dat reeds vóór 1927 dergelijke 
niodell en in den handel waren. - H. R.: 
Naar 's Hofs f eit elijke beslissing is het ver
schil tusschen Philips' armatuu,· en de oudere 
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modellen te gering om die a1-matuur te kun
nen beschouwen als een oorspronkelijk werk. 
I n de aangehaalde wetsartikelen ·is geen 
steun te vinden voor de stelling, dat elk 
model in het v.erkeer als een oorspronkelijk 
werk moet gelden, indien het 1naar eeniger
mate afwijkt van bestaande modellen. H et 
ontbreken van oorspronkelijkheid staat dus 
in den weg aan het be,·oep op auteursrecht, 
te,·wijl de vraag, of een wèl oorsp,·onkelijk 
model bescherming tegen navolging kan ont
leenen aan normen van 1naatschappelijke be
tamelijkheid (in verband te beschouwen met 
de inte,-,iationale regeling, die de bescher-
1ning van bedrijfsmodellen ten doel heeft) in 
casu geen belang heeft. 26 April . 

Begrootlugeu en rekeningen. 
- Wetten tot verhooging, wijziging enz. van 

de volgende hoofdstuk ken der Staatsbegroo
ting voor 1934. 
II. S. 839 . 31 Dec. 
III. S. 770. 20 Dec. 
IV. S. 422. 22 Juli. 
IV. S. 836. 31 Dec. 
V. S. 623. 26 Oct. 
VI. S. 404. 22 Ju li . 
VI. S. 838. 31 Dec. 
VIIA. S. 840. 31 Dec. 
VUB. S. 405. 22 J uli. 
VIIB. S. 841. 31 Dec. 
VIII. S. 830 . 31 Dec. 
IX. S. 423. 22 Juli. 
X. S. 624. 26 Oct. 
X . S. 84&. 31 Dec. 
XA. S. 86 . 4 frt. 
XA. S. 416. 22 Juli. 

XA. S. 850. 31 Dec. 
XI. S. 220. 25 April. 
XI. S. 835. 31 Dec. 

- Wetten tot vastste lling van de volgende 
hoofdstukken der taatsbegrooting voor 1935. 
II. S. 46. 14 F eb,·. 
III. S . 54 . 16 Febr. 
IV. S. 138. 15 Mrt. 
V. S. 58. 20 Febr. 
VI. S. 153. 23 Mrt. 
VIIB. S. 71. 4 Mrt. 
VIII. S. 50. 15 Febr. 
IX. S . 77. 4 M,·t. 
X. S. 117. 12 Mrt. 
XA. S. 87. 4 Mrt. 
XI. S. 85. 4 Mrt. 

- Wetten tot wijzi gi ng en verhooging van de 
volgende hoofdstukken der Staatsbegrooting 
voor 1935. 

.VIIB. S. 302. 23 Mei . 
VIIB. S. 406 . 22 Juli. 
VUB . S. 45 0. 2 Aug. 
VIIB. S. 551. 13 Sept. 
X. S. 565. 13 Sept. 
XA. S. 848. 31 Dec. 
XA. S. 849. 31 Dec. 
XI. S. 670. 28 Nov. 

- Wetten tot vaststelling van de volgende 
hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1936. 
I. S. 764. 20 Dec. 
II. S. 765. 20 Dec. 
VIIA . S . 766. 20 Dec. 
XIV. S. 767. 20 Dec. 

- Wet tot vaststell ing van de begrooting van 
ui tgaven ten behoeve van de voltooiing van 
het vestingste lsel voor het dienstjaar 1935. 

S. 51. 15 Februari. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inr ichtingen 
voor het dienstjaar 1935. 

S. 52. 15 Februari. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstjaar 1936. 

S. 59. 20 Februari. 
- Wet, houdende vaststelling van de begroo

ting van het Staatsbedrij f der Posterijen, 
Telegrafie en Telefoni e voor het dienstjaar 
1935 . S. 68. 4 Maart. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Fonds voor 
de uitvoering van de Tiendwet 1907, S. 222, 
voor het dienstjaar 1935. 

S. 72. 4 Maart. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1935. S. 73. 4 Maart. 

- Wet tot vaststelling -van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Gemeente
fonds voor het begrootingsjaar 1935- 1936 . 

S. 75 . 4 Maart. 
- Wet, houdende vaststelling van de begroo

ting van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1935. 

S. 78. 4 Maart. 
- Wet, houdende vaststelling van de begroo

ting van de Staatsmijnen in Limburg voor 
het dienstjaar 1935. S . 79. 4 Maart. 

- Wet tot wijziging en verhooging van de 
begrooting van inkomsten en ui tgaven van 
het Landbouw-Cris isfonds voor het dienst
jaar 1933. S. 119. 12 Maart. 

- Wet tot wijziging van de begrooting van 
de ontvangsten en uitgaven van het A lge
meen Burgerlijk P ensioenfonds voor het 
dienstjaar 1935 . S. 144. 21 Maart. 

- Besluit tot nadere vaststelling der bedra
gen, welke a ls crisisuitgaven van de Hoofd
stukken V, X en XA der R ij ksbegrooting 
voor het dienstjaar 1933 worden overge
bracht naar de begrooting van het Leening
fonds 1914 voor het dienstjaar 1933. 

S. 188 . 13 April. 
- Wet, houdende vaststelling van het slot der 

rekening van de koloni a le uitgaven en ont-· 
vangsten voor Suriname over het dienstjaar 
1931. S. 215. 25 April. 

- Wet, houdende goedkeur ing van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
] andsch-Indië tot vastste l I ing van het slot 
der reken ing van uitgaven en ontvangsten 
van N ederl andsch-Indië ovei· het .dienstjaar 
1930. S. 221. 25 April. 

- vVet, houdende : 1 °. niet-goedkeuring van 
het beslu it van den Gouverneur-Generaal 
van ederlandsch-Indië tot vaststelling van 
Afdeel ing I va n de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1935 ; 
2°. vaststelling van voornoemde Afdeeling. 

S. 249. 11 Mei. 
- Wet, houd ende goedkeuring van het be

sluit van den GouverneUl'-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deel ing II van de begrooting van eder
la ndsch-Indië voor het dienstjaar 1935. 

S. 250. 11 Mei. 
- Wet, houdende vaststelling van den post 

2.6 van Hoofdstuk II van Afdeeling II van 
de begrooting van Tederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1935. S. 251. 11 Mei_ 
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Wet, houdende goedkeuring va n het be
sluit van den Gouverneur-Gener aal van 
Nederla ndsch-Indië tot vaststelling van Af
deel ing III van de begrooting van N eder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1935. 

S. 252 . 11 M ei. 
- Wet, houdende goedkeuri ng van het be

slu it van den Gouverneur-Generaal van 
Nederl a ndsch-Indië tot vaststelling van Af
dee ling III A van de begrooting van N eder
landsch-Indië voor het di enstjaar 1935 . 

S . 253. 11 M ei. 
- Wet , houdende goedkeur ing van het be

sluit van don Gouverneu r-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot vaststelling van Ai
deeling III B van de begrooting van N eder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1935. 

S. 254 . 11 Mei. 
- \Vet , houdende goedkeuring van het be

s] uit van den Gouverneur-Gene raa l va n 
ederlandsch-Indië tot vaststelli ng van Af

deel ing III C van de begrooting van N eder
la ndsch-Indiè voor het dienstjaar 1935. 

S. 255. 11 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuri ng van het be

sluit va n den Gouverne ur-Generaal va n 
eder landsoh-Ind ië tot vaststelling van Af

deel ing I V van de begrooting van N eder
landsch-Indië voor het dienstjaa r 1935. 

S. 25 6. 11 Mei . 
- Wet, houdende vaststel] ing van den post 

4. 4 van Hoofdstuk II va n Afdeeling •IV van 
de begrooting van N ederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1935. S. 257. 11 Mei. 

- \Vet, houdende goedkeuring van het be
slu it va n den Gouverneur-Generaal van 

eder landsch-Indië tot vaststelli ng van A f
cleeling V van de begrooting van N eder
landsch-Ind ië voor he t d ienstj aar 1935. 

S. 258. 11 Mei. 
- \Vet, ho udende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaa l va n 
eder landsch-I ndië tot vaststelling van Af

deeling VA van de begrooting van N eder
landsch-Indië voor het dienst ja a r 1935. 

S. 259. 11 Mei. 
- Wet, houdende goedkeur ing va n het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
ederlandsch-Indië tot vaststelli ng van Af

deel ing VI van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het d ienstjaar 1935. 

S . 260. 11 Mei. 
- \Vet, houdende goedkeuri ng van het be

s] u it van den Gouverneur-Generaal van 
N ederl andsch-Indië tot vaststelling van Af
deel ing VIA van de begrooting van N eder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1935 . 

S. 261. 11 Mei. 
- \Vet, houdende goedkeur ing va n het be

slu it van den Gouvernem -Generaal van 
Nederl a ndsch-Ind ië tot vaststelling van Af
deeling VI B van de begrooting van Neder
la ndsch-Indië voor het di enst jaa r 1935. 

S. 262. 11 Mei. 
- Wet , houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Ind ië tot vaststelling van Af
deel ing VI C van de begrooting va n N eder
landsch-Indië voor het dienstjaa r 1935. 

S. 263. 11 Mei. 
- V.'et, houdende goedkeur ing van het be

slu it van den Gouverneur-Generaal van 

N ederlandsch-Indië tot vaststelli ng van Af
deeling VI D van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het di enst jaar 1935. 

S. 264. 11 Mei. 
- W"et, houdende goedkeuring van het be

slui t van den Gouverneur-Generaal van 
N ederl andsch-Indië tot vaststell ing va n Af
deeling VII van de beg root ing van N eder
landsch-Indië voor het di enstjaa r 1935. 

S. 265. 11 Mei. 
-- Wet, houdende goedkeuring van het be

slui t van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeli ng VII A van de begrooting van N eder
la ndsch-Indi ë voor het di enst ja a r 1935. 

S. 266 . 11 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

slui t van den Gouverneur-Generaa l van 
N ederlandsch-Indië tot vaststelli ng va 11 Af
deel ing VII B van de begrooting van N eder
landsch-Indië voor het di enst ja a r 1935. 

S. 267 . 11 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

slui t van den Gouverneur-Generaal va n 
N ederlandsch-Indië tot vaststell ing van Af
deeling VII C van de begrooting van Neder
l andsch-Indië voor het d ienstjaar 1935. 

S . 268 . 11 Mei. 
- W et , houdende goedkeuring va n het be

si ui t van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indi ë tot vaststell ing van Af
deel ing VII D van de begrooting va n N eder
landsch-Indi ë voor het d ienstjaa r 1935. 

S. 269. 11 Mei. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het be

slui t van den Gouverneur-Generaal va n 
N ederl andsch-Ind ië tot vaststelli ng van Af
deeling VII E van de begrooting van eder
landsch-Ind ië voor het d ienst jaa r 1935. 

S. 270. 11 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

s] ui t van den Gouverneur -Generaa l van 
Nederl andsch-Indië tot vaststelli ng van Af
deeling VII F van de begrooting van N eder 
landsch-Indië voor het di enstja a r 1935. 

S. 271. 11 Mei. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het be

slu it van den Gouverneur-Generaa l van 
N ederlandsch-Indië tot vaststell ing va n A f
deeling VII G va n de begrooting van N eder
landsch-Indië voor het di enstjaa r 1935. 

S. 27 2. 11 Mei. 
- \Vet, houdende goedkeuring van het be

slui t van den Gouverneur-Generaa l van 
N eclerlanclsch-Incl ië tot vaststelling van Af
deeling VII H van de begrooting van N ecler 
landsch-Indië voor het dienstjaar 1935. 

S. 273. 11 Mei. 
- Wet , houdende goedkeuri ng van het be

slu it van den Gouve rneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deel ing VIII van de begrooting van N eder
landsch-Indië voo ,· het di enstjaar 1935. 

S. 274. 11 Mei. 
- W et, houdende goedkeuring va n het be

slui t van den Gouverneur-Generaal van 
ederl andsch-Indië tot vaststelling van Af

deel ing VIII A van de begrooting van N eder
landscb-I ndië voor het d ienstjaa r 1935. 

S . 275. 11 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

slu it van den Gouverneur-Generaa l van 
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Nederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling IX van de begrooting van eder
landsch-Indië voo,· bet d ienstjaar 1935. 

S. 276. 11 Mei. 
- Wet, houdende vaststelling van de Suri

naamsche begrooting voor het dienstjaar 
1935. S. 277. 11 Mei. 

- ,vet, houdende wijz iging en aanvulling van 
Afdeeling III der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1935. 

S. 278. 25 April. 
- ,vet, houdende goedkeuring van het bes! uit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
lundsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling III van de begrooting van 
·ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1935. 

S. 279. 25 April. 
- ,vet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Ind ië tot wijziging en aanvul! ing 
van Afdeeling IV van de begrooting van 
Nederland oh-Indië voor bet dienstjaar 1935. 

S. 280. 25 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het bes luit 

van de n Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indi ë tot wijziging en aanvu lling 
van Afdeeling VI van de beg1·ooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1935 . 

S. 281. 25 April. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

16 der Bedrijvenwet (Stbl. 1928, n°. 249) 
rnstanten op enkele artikelen van de begroo
ting van het taatsbedrijf der Artillerie
Inrichtingen voor het dienst jaar 1934 wor
den toegevoegd aan overeenkomstige artike
len van de begrooting van het Staatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen voor hot dien ·L
jaar 1935. S. 356. 21 Juni. 

- Wet tot goedkeuring van het bes luit van 
den Gouverneur-Genm·aal van Nederlandsch
Indië tot vaststell ing van het slot der reke
ning van uitgaven en oDtvangsten van N e
del'i andsch-Indië over het dienstjaar 1931. 

S. 376. 27 J uni. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Zuiderzee
fonds voor het dienstjaar 1935. 

S. 382. 28 Juni. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Verkeers
fonds voor het dien tjaar 1935. 

S. 383. 28 Juni . 
- Be luit, houdende aanwijzing van een over-

chot op de begrooting van uitgaven van het 
Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden voor 
het dienstjaar 1934, hetwelk wordt toege
voegd aan het daarnevens aangegeven k,·e
d i t voor het d ienstjaar 1935. 

S. 387. 29 Juni. 
- Be luit, waarbij met toepass ing van artike l 

24 der Comptabil iteitswet 1927 , S. 259, res
tanten op enkele artikelen van het IVde 
Hoofdstuk der Rij ksbegrooting voor het 
dien tjaar 1934 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het IVde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1935. S. 396. 10 J ui i . 

- Wet, houdende vaststelling van het slot 
van de Rijksrekening en van het slot der 
rekeningen van de afzonderlijke fondsen en 
bed,,ijven betreffende bet dienstjaar 1932. 

S. 449. 2 Augustus. 

- Wet tot hernieuwde vaststelling van de be
grooting van inkomsten en uitgaven van het 
Gemeentefonds voor bet begrootingsjaar 
1935/1936, onder intrekking van de wet van 
4 Maart 1935 (Stbl. 75). 

S. 451. 2 Augustus. 
- Wet tot wijziging e verhooging van de be

grnoting van inkomsten en uitgaven van het 
Gemeentefonds voor het bogrootings jaar 
1933- 1934. S. 452. 2 Augustus. 

- Wet, houdende vaststelling van de begroo
ting van inkomsten en uitgaven van het 
Werklooshe idssubs idiefond voor het dienst
jaar 1935. S. 453. 2 Augustus. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling I der begrooting van eder
landsch-lndië \'Oor het dien tjaar 1935. 

S. 4 77. 2 Augustus. 
- Wet, houdende goedkeuring van drie be

si uiten van den Gouverneur-Generaal va11 
ederlandsch-Indië tot wijziging van Afdee

ling II der begrooting van N ederla ndsch
Ind ië voor het d ienstjaar 1935 . 

S. 478. 2 Augustus. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

si uiten van den Gouverneur-Generaal va11 
ederlandsch-Indië tot wijzigi11g en aanvul

l i11g van Afdeeling III der begrooting va11 
Nederlandsch-Indië voor het dien tjaar 1935. 

S. 479 . 2 Augustus . 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

si uiten van den Gouverneur-G neraal van 
Nederlandsch-Indië tot wijzig ing en aanvul
ling van Afdeeling IIIA van de begrooting 
van ederlandsch-Indië voor het dien tjaar 
1935. S. 480. 2 Augustus. 

- Wet, houdende goedkeuring van twee be
slu iten van den Gouverneur-Generaa l van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvu l-
1 ing van A fdeeli ng IV der begrooting van 

ederlandsch-Incl ië voor het d ienstjaar 1935. 
S. 481. 2 Augustus. 

- Wet,houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generäal van e
derlandsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling VA der begrooting van 

ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1935. 
S. 482. 2 Augustus. 

Wet, houdende goedkeuring van drie be
si uiten van den Gouverneur-Generaa l van 
Nederlandsch-Indi-ë tot wijzig ing en aanvul 
ling van Afdeeling VI der begrooting van 

ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1935. 
S. 483 . 2 Augustus. 

- Wet, houdende goedkeuring van het bes luit 
van den Gouverneur-Genernal van Noder
landsch-Indië tot vaststell ing van Afdeel ing 
VI E ('s Lands Caoutchoucbedrij f) der be
grooting van Ned rlandsch-Ind ië voor het 
dienstjaar 1935. S. 484. 2 Augustus. 

- Wet, houdende goedkeuring van twee be
sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
l ing van Afcleeling VII der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het d ienstjaar 
1935. S. 485. 2 Augustus. 

- Wet, houdende goedkeuring van twee be
sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdee ling VIII der begrooting van 
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Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1935. 
S. 486. 2 Augustus. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-I ndië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling IX der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1935. 

S. 487. 2 Augustus. 
- Besluit, waarbij met toepassing van art. 24 

der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, het 
restant op een artikel van Hoofdstuk X A 
der Rijksbegrootiug voor het dienstjaar 1934 
wordt toegevoegd aan het overeenkomstige 
artikel van Hoofdstuk X A der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1935. 

S. 525. 28 Augustus. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, restan
ten op en kele artikelen van het VIIe Hoofd
stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1934 worden toegevoegd aan overeen
komstige artikelen van het VIIe Hoofdstuk 
B der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1935. S . 529. 28 Augustus. 

- Besluit, waarbij met toepassing van art ikel 
24 der Comptabiliteitswet, S. 1927, n°. 259, 
restanten op enkele artike len van het VIIIe 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1934 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het VIIIe Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1935. S. 532. 28 Augustus . 

- Wet tot verhooging van de begrooting van 
de Staatsmijnen in Limburg voor het dienst
jaar 1934. S. 553. 13 September. 

- Besluît, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. n°. 259, 
restanten op enkele artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstj aar 1934 worden toegevoegd aan over
eenkom tige artikelen van het IXde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting en van de begroo
ting van uitgaven van het Verkeersfonds 
voor het dienstjaar 1935. S. 596. 7 October. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Landbouw
Cri isfonds voor het d ienstjaar 1935. 

S. 602. 11 October. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabilite itswet (Stbl. 1927 , n°. 
259) restanten op enkele artikelen van het 
Vele Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 

· dienstjaar 1934 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het Vde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1935. S . 659. 16 November. 

- Wet tot wijziging en verhooging van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der A lge
meene Landsdrukkerij voor het dienstjaar 
1934. S . 671. 28 November. 

- \Vet tot wijziging en verhooging van de be
grooting van het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaa r 
1935. S. 672. 28 November. 

- Wet tot wijziging en verhoogi11g van de 
begrooting van uitgaven van het Wegen
fonds voor het dienstj aar 1934. 

S. 673. 28 November. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabi liteitswet 1927, S . 259 . de 
restanten op enkele artike len van hoofdstuk 
X der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 

1934 worden toegevoegd aan de overeenkom
stige artikelen van hoofdstuk X der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1935. 

S. 681. 28 rovember. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabil iteitswet 1927, S . 259 , het 
restant op artikel 136a va n het VIIde 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1934 wordt toegevoegd aan het 
overeenkomstig artikel van het VIIde Hoofd
stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1935. S. 697. 10 December. 

- Wet, houdende goedkeuring van twee be
s] uiten van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Ind ië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling III van de begrnoting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1935. (Verhooging bieraccijns en wijziging 
inkomstenbel asting.) S. 699. 12 December. 

- Beslu it, houdende aanwijzing van overschot
ten op de begrooting van uitgaven van het 
Staatsbedrijf der Posterij en, Telegrafie en 
Telefonie voor het dienstjaar 1934 , welke 
worden toegevoegd aan de daarnevens aan
gegeven kredieten voor het dienstjaar 1935. 

S . 717 . 18 December . 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

de ontvangsten en ui tgaven van het Alge
meen Burgerlijk Pensioenfonds voor het 
dienstjaar 1936. S . 759 . 20 December. 

- Wet tot va tstelling van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdru k
kerij voor h et dienstjaar 1936. 

S. 760. 20 December. 
- Wet' tot vaststelling van de begrnoting van 

inkomsten en uitgaven van het gemeente
fonds voor het begrootingsjaar 1936-1937 . 

S. 761. 20 December. 
- Wet tot vaststell ing van de begrooting van 

het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1936. S. 762. 20 December. 

- Wet tot wijzi ging van de begrooting van 
het Staatsmuntbedrijf voor het di enstjaar 
1934. S. 763. 20 December. 

- Wet tot aanwijzing van de middelen tot 
dekking van de uitgaven , begrepen in de 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1936. 

S. 768. 20 December. 
- Wet tot vaststel! ing van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van h et Fonds voor 
de uitvoer ing van de Tiendwet 1907, S. 222, 
voor het dienstjaar 1936. 

S. 769. 20 December. 
- \Vet, houdende vaststelling van het slot de,· 

rekening van de koloniale uitgaven en ont
vangsten voor Surina,ne over het dienstjaar 
1932. S. 833. 31 December. 

- \Vet, houdende goedkeuring van het bes lui t 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststell ing van de be
grootingsrekening der gezamenl ijke Lands
bedrijven over het dienstjaar 1932. 

S. 834. 31 December . 
- Wet tot wijziging van de beg,·ooting va 11 de 

Ontvangsten en Uitgaven van het Algemeen 
Burgerlijk Pen ioenfonds voo1· het dienstjaar 
1934. S. 837. 31 December. 

- Wet tot wijz iging der wet van 9 December 
1933, S. 67 2, tot aanwijzing van de middelen 
tot dekking van de uitgaven, begrepen in de 
Rijksbegrooting voor het di enstjaar 1934. 

S. 8-12. 31 December. 
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- \,Vet tot wij ziging en ve rhooging van de 
. begrooting van inkomsten en uitgaven van 

het Landbouw-Cris isfonds voor het dienst
jaar 1934. S. 847. 31 December. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabi liteitswet 1927, S. 259 , res
tanten op enkele artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
di enstjaar 1934 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het Vlde Hoofd
stuk der R ijksbegrooting voor het dienstjaar 
1935. S. 853. 31 December. 

Beroe1iswet. 
- Wet, houdende wijziging van de Beroeps-

wet. S. 421. 22 J uli . 
- Besl u it, bepalende het tijdstip van inwer

kingtred ing van een aantal artikelen van de 
wet van 22 Juli 1935, S. 421, houdende wij
ziging van de Beroepswet. 

S. 571. 14 September. 
Betalin gsverkeer. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur voor het Rijk in 
Europa a ls bedoeld in de artikelen 3, 4, 7, 
10 en 19 der Wet Internat ionaal Betalings
verkeer 1934. S. 229. 2 Mei. 

- Besluit, bepal ende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 10 Februari 1935 te 
's-Gravenhage tusschen het Koninkrijk der 
N ederlanden en het Koninkrijk Roemenië 
ge loten clearingovereenkomst. 

S. 288. 18 Mei. 
- B e luit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 5 December 1934 te 
's-Gravenhage gesloten verdrag nopens het 
N ederlandsch-Duitsche betalingsverkeer, als
mede van de notawisseling van denzelfcten 
datum nopens de voorloopige toepassing van 
het verdrag. S. 315. 27 Mei. 

Hevolklngsreglsters. 
· - Rondschrijven van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken, n°. 5306, afd. B. B ., aan 
de gemeentebes turen, betreffende bevolkings
boekhouding (adoptie en geslachtsn®m) . 

21 Februari. 
- Rondschrijven van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken, n° . 19581, afd-. B .B. 
aan de Gemeentebesturen, betreff ende : B t
volkingsboekhouding (adoptie en geslachts
naam). (Ve,·volg op schrijven van 21 F e
b.ruari 1935, n° . 5306 B.B.) 30 Juli. 

Bewijzen van onvermogen. 
- Rondschrijven van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 13 Juni 1935, N°. 
15398, afd. B .B., aan H eeren Bu1·gem ees
ters, betreffende bewijzen van onvermogen. 

13 Juni . 
Boterwet. 
- Wet tot wijziging van artikel 3 van de 

Boterwet. S. 146. 21 Maart. 
- Besluit tot bepal ing van den dag van het 

inwerkingtreden van de wet van den 21sten 
Maart 1935, S . 146, en tot uitvoering van 
artikel 3 van de Boterwet, woals dit bij 
eerstgenoemde wet is gewijzigd. 

S. 323. 1 J uni. 
Burger). Rechtsvordering. 
- Wet tot verdu idelij king en aanvull ing van 

art. 828i van het Wetboek van Burgerlijke 
R echtsvordering. S. 54i. 13 September. 

Burgerlijk Wetboek. 
- Wet tot het doen vervallen van artikel 

1416 , tweede lid, van het B urgerlijk Wet
boek. S. 307. 23 Mei. 

Chèques. 
- Wet, houdende toepasse lij kverklar ing op 

Nederlandsch-Ind ië, S uriname en Curaçao 
van de op 19 Maart 1931 te Genève gesloten 
Verdragen met bij behoorende P rotocollen: 
1 °. tot invoering van een 1>envormige wet 
op chèques; 2° . tot regeling van zekere wets
confl icten ten aanzien van chèques; 3°. be
treffende het zegelrecht ten aanz ien van 
chèques. S. 490. 2 Aug-ustus . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toepassel ijkverklaring op 

, r ederlandsch-Indië en Curaçao van de op 
19 Maart 1931 te Genève gesloten verdragen 
met bijbehoorende protocoll en: 1 ° . tot in
voering van een eenvormige wet op chèques; 
2°. tot regeling van zekere wetsconflicten 
ten aanzien van chèques; 3°. betreffende het 
zegelrecht ten aanzien van chèques (Stbl. 
1934, nr. 210). S. 617. 21 October. 

Comptabiliteitswet. 
- Wet tot wijzig ing van de Comptabiliteits

wet 1927 (Stbl. n°. 259). 
S. 145. 21 Maart. 

Consulaire dlenst. 
- Besluit, houdende: A. intrekking van het 

Consula ir Reglement (S. 243 van 1928), ge
wijzigd bij besluit van den 13den September 
1934 (S. 504); B . vaststelling van een nieuw 
reglement op de inrichting van den consu
lairen dienst. S . 56. 16 Februari. 

Crlslslnvoerwet. 
- Wet tot regel ing van den invoer vau vee-

koeken. S. 40. 7 Februari. 
- Wet tot regeling van den invoer van gloei-

lampen. S. 118. 12 Maart. 
- Wet tot regeling van den invoer van lint, 

band en veters zonder rubber, voor zoover 
niet van wol en halfwol , a lsmede van elas
tiekband en koordelastiek. 

S . 127. 14 Maart. 
- Wet tot regeli ng van den invoer van a lle 

brood en alle deeg. S. 128. 14 Maart. 
- W et tot regeling van den invoer van lino-

leum. S. 147. 21 Maart. 
- Wet tot regeling van den invoer van naai-

garen. S. 148. 21 Maart. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

versche zeevisch met uitzondering van h~
ring. S. 207. 25 April. 

- Wet tot regel ing van den invoer van wollen 
en halfwollen dekens . S. 208. 25 April. 

- Wet tot regel ing van den invoer van ge
emailleerde, gegoten badkuipen en closel
reservoirs. S. 209. 25 April. 

- Wet tot regel ing van den invoer van haar
den, kachels en haardkachels. 

S . 210. 25 April. 
- W et tot regel ing van den invoer van on• 

gesmolten d ierlijk vet. S. 211. 25 Apri l. 
- Wet tot regeling van den invoer van boter. 

S. 212. 25 April. 
- Wet tot regel ing van den invoer van ha-

ring. S. 213. 25 April. 
- Wet tot regel ing van den invoer van leder, 

geï oleerde electric iteitsgeleidingen en ver
pakkingsglas, met uitzonder ing van bemand 
glaswerk. S . 369 . 27 Juni. 

- Wet tot regeling van den invoer van papier 
en papierwaren. S. 370. 27 Juni. 
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- ,vet tot rege ling van den invoer van pluche, 
fluweel en trijp, alsmede voorwerpen daar
van. S. 371. 27 Juni. 

- Wet tot regeling van den invoer van tafel
en servetgoed, handdoeken en ander huis
houdgoed, zoowel afgepa t als aan het stuk, 
bedde lakens en sloopen. S. 372. 27 Juni. 

- Wet tot regeling van den invoer van meu-
belen. S. 373. 27 Juni. 

- W et tot regeling van den invoer van steen
kol en en stikstofhoudende meststoffen. 

S . 385. 29 Juni. 
- \Vet tot regeling van den invoer van Ch ili 

salpeter en natronsalpeter. S. 408. 22 Juli. 
- Wet tot regeling van den invoer van rij 

wielen , frames , 1·ijwielonderdeelen en elec
trische rijwiellampen. S. 409. 22 J uli. 

- Wet tot regeling van den invoer van rogge-
bloem en roggemeel. S. 410. 22 Juli. 

- \Vet tot regeling van den invoer van rijst. 
S. 411. 22 Juli . 

- ,vet tot regeling van den invoer van blad-
zink. S. 412. 22 Juli. 

- W et tot regeling van den invoer van klom
pen en klompenmakerswerk. 

S . 413. 22 Juli. 
- Wet tot regeling van den invoer van li-

noleum. S . 414. 22 Juli. 
- Wet, houdende regeling van den invoer van 

kunstzijden manufacturen, kousen en sok
ken, 1 innen en half! innen manufacturen en 
tapij ten, e nz. S . 457. 2 Augustus. 

- Wet, houdende regeling van den invoer van 
petten en baretten. S. 458. 2 Augustus. 

- Wet, houdende regeling van den invoer van 
manufacturen, stoffen en weefsels van wol 
en halfwol. S . 459. 2 Augustus . 

- Wet, houdende regeling van den invoer vau 
bovenkleeding. S. 460. 2 Augustus. 

- Wet, houdende regeling van den invoer van 
tricotgoederen . S. 461. 2 Augustus. 

- W et, houdende regeling van den invoer van 
onderkleeding. S. 462. 2 Augustus. 

-- Wet, houdende regeling van den invoer van 
gort van a lle soorten. . 463. 2 Augustus. 

- Wet, houdende regeling van den invoer van 
hu ishoudelijk glaswerk. 

S. 464. 2 Augustus. 
- Wet, houdende regeling van den invoer van 

por ele in, fijn- en sanitair aardewerk en 
van muur- en wandtegels. 

S. 465. 2 Augustus. 
- Wet, houdende regeling van den invoer van 

draadnagels, draadkrammen en spijkers, ge
trokken ijzerdraad en van prikkel- en punt
draad . S . 466. 2 Augustus. 

- W et, houdende regeling van den invoer van 
cement. S. 467 . 2 Augustus. 

- Wet, houdende regeling van den invoer van 
superfosfaat. S. 468. 2 Augustus. 

- W et, houdende regeli ng van den invoer van 
n iet houtvormende siergewassen, a lsmede 
van azalea en hortensia. 

S. 469. 2 Augustus. 
- Wet, houdende 1·egeling van den invoer van 

jutezakken, voorwerpen van jute en jutedoek. 
S. 470. 2 Aug ustus . 

- Wet, houdende regeling van den invoer van 
touw. S. 471. 2 Augustus . 

- Wet, houdende regeling van den invoer van 
schoeisel en van leestkl aar schoen werk. 

S . 472. 2 Augustus. 

- Wet, houdende regeling van den invoer van 
haring. S. 473. 2 Augustus. 

- Wet, houdende regeling van den invoer van 
calcium-hypochloriet, natrium-hypochlor iet 
en gecomprimeerd chloorgas. 

S. 474. 2 Augustus. 
- Wet, houdende regeling van den invoer vau 

gort van alle soorten. 
S. 475. 2 Augustus. 

- Wet, houdende regeling van den invoer van 
kunstzijden garens in eiken opmaak. 

S. 476. 2 Augustus. 
- W et tot r egeling van den invoer van zink-

wit en lithopone. S. 557. 13 September. 
- Wet tot regeling van den invoe r van papier 

en pap ierwaren. S. 558. 13 Septembe r. 
- \Vet tot regeling van den invoer van 

schroefbouten. S. 559. 13 September. 
- W et tot regeling van den invoer van zink-

wit en I ithopone. S. 560. 13 September. 
- W et tot regeling van den invoer van lint, 

band en veters. S. 561. 13 Septembe r . 
- \Vet tot regeling van den invoer van aal en 

paling. S. 562. 13 Septembe r . 
- Wet tot regeling van den invoer van versche 

zeevi ch ,_ met uitzondering van haring. 
S. 563. 13 September. 

- Wet tot regeling van den invoer van me
taaldraadgloeilampen. 

S. 566 . 13 Septembe r. 
- Wet tot regel ing van den invoer van kunst-

zijden garens. S. 567. 13 September. 
- W et tot regeling van den invoer van luc i

fers e n luci fershoutjes. S. 625. 26 October. 
- W et tot regeling van den invoer van 

zakdoeken. S. 730. 20 December. 
- Wet tot regeling va n den invoer van 

superfosfaat. S . 731. 20 December. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

overhemden. S. 732. 20 D ecember. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

steenkolen. S. 733. 20 D ecember. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

chilisalpeter en natronsalpeter, stikstofhou
dende kunstmeststoffen , kalkstikstof en am
moniakwater. S . 734. 20 December. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
klompen en klompenmakerswerk. 

S. 735. 20 December. 
- W et tot regeling van den invoer van vee-

koeken. S . 736. 20 D ecember. Blz. 1296. 
- W et tot regeling van den invoer van 

rijwielen, frames, electrische rijwiellampen 
en rijwielonderdeelen. 

S. 737. 20 December. 
- W et tot regeling van den invoer van 

bestreken papier en bestreken carton. 
S. 738. 20 December. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
cocosstukgoederen. S. 739. 20 December. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
kolenfornuizen. S. 740. 20 December. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
manufacturen, stoffen en weefsels van kunst
zijde. S. 741. 20 December. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
gelascbte stalen buizen. 

S. 742. 20 December. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

i;nanufacturen, stoffen en weefsels van vlas, 
hennep en halflinnen. 

S. 743. 20 December. 
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- Wet tot regeling van den invoer van 
pluche, fluweel en trijp, alsmede voorwerpen 
daarvan. S . 744. 20 December. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
tafel- en servetgoed, handdoeken en anàer 
huishoudgoed , zoowel afgepast als aan het 
stuk, bed del aken en sloopen. 

S. 745 . 20 Decembe ,·. 
- W et tot regel ing van den invoer van 

niet-houtvormende siergewassen, a l mede van 
azalea en hortensia. S. 746. 20 December . 

- Wet tot regeling van den invoer va n 
schroefbouten , schroeven, moeren en steun
mater iaal voor vrijleidingen. 

S . 747. 20 December. 
- W et tot regeling van den invoer van 

gor t van a ll e soorten. 
S. 748. 20 December. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
ma nufacturen, stoffen en weefsels van ge
verfd, bedrukt, bontgeweven, gebleekt en 
ongebleekt katoen. S . 749. 20 December. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
r ijwi ]buiten- en rijwielbinnenbanden. · 

S . 75 0. 20 December. 
- Wet tot regel ing van den invoer van 

onde,·kleeding. S. 751. 20 December. 
- Wet tot regeling van den invoe r van 

manu facturen, stoffen en weefsels van wol 
en halfwol. S. 752. 20 December. 

- Wet tot regeli ng van den invoer van 
tapijten, tapijtgoed, karpetten, loopers, kl eed
jes en matten. S. 753 . 20 December. 

- Wet tot regel ing van den invoer van 
kou en en sokken. S. 754. 20 December. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
bladzink. S. 755 . 20 December. 

- Wet tot rege ling van den invoer van 
manufacturen, stoffen en weefsels van echte 
zij de en van echte zijde met kunstzijde. 

S. 756 . 20 December. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

n ieuwe jutezakken, voorwerpen van jute en 
jutedoek. S. 757. 20 December. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
Chili alpeter en natronsalpeter, stikstofhou
dende kunstmest toffen, kalkstikstof en am
moniakwater. S. 758. 20 December. 

- Wet, houdende regeling van den invoer van 
a l Ie brood en a ll e deeg. 

S . 806. 28 Decembe r. Blz. 1297. 
- Wet tot regeling van den invoer van sloten. 

S. 843. 31 December. 
- Wet tot regeli ng van den invoe,· van gre · 

buizen n hulpstukken . 
S . 844. 31 December. 

- Wet tot regeling van den invoer va n ha-
ring. S. 845. 31 December . 

Cris Is . OrganlsatJebeslult. 
- Besluit tot wijziging van het Cr isis-Orga-

n isatiebesluit 1933. S. 522. 28 Aug ustus. 
Crisis pachtwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Crisispacht

wet 19/12 artt. 2 en 6.) - De in een bepaald 
jaar heerschende droogte valt niet onder de 
in art. 2 Crisispachtwet 1932 bedoelde bij
zondere tijdsomstandigheden en is evenmin 
te bey,-ijpen onder de omstandigheden, waar
op krachtens art . 6 der wet de Kam er vo_or 
C,·isispachtzaken 11,ede 11ioet l etten. B eschik
king in het belang der wet vernietigd. 

7 Maart . 

Crlslsru nd veebeslult. 
- A rrest van den H oogen Raad. (Crisisrund

veebesluit art. 2, Landbouw-Crisiswet 193 
art. 9.) - Van het strafbare f eit, bedoeld in 
art. 2 Crisis-Rundveebesluit 1934 l jis artt_ 
9 en 81 Landbouw-C,·isiswet 1933, is geen 
el ement dat de in voo,·raad yehouden run
deren aan den houder in eigendom toebe
ho01·en en dat de h.oude,· dez e ,·undeun in 
voorraad heeft i. v. ,n. zijn eigen veehouders
bedrijf, gelijk in het eerste middel beweerá 
w01·dt. - De grief , bet,·,f/end e de ve,·wer
ping ·van het be1·oep op ovPrmachl, 11,ist / ei
/cl-ijken grondslag, mndat de beslissing des
K tr.'s daaro11,trent een geheel andere is als
in het middel wordt gesteld. - De vermel
ding onder de toegepaste wctsvoorschri/ten 
van de Landbouwcrisiswet 1988 naar het 
Staatsblad, waa,·in zij in haa,• errsten vorm 
is geplaatst (n°. 261 ), sluit niet in, dat met 
latere wijzigingen geen rekening zou zijn 
gehouden. Uit de num,nen van de aangP
h.aalde artikel en blijkt dan ook, dat het d 
artikelen der gewijzigde wet, S. 508, zijn, 
wel ke de rechter op het oog hee f t gehad . -
( Adv .-Gen . van Lier acht wijzigin(/ van de 
quali/icatie noodig. De H. R . yaat hieraan 
voorbij.) 24 Juni . 

- Beslui t tot wijziging van het Crisis-Rund-
veebesl uit 1933 I. S. 603. 12 October_ 

Crlslsvarkcusbeslult. 
- Arrest van den 1-Joogen Raad. (Crisis

Varkensbesluit 1933 art. 12.) - T en on-
1·echte hebben Ktr. en Rb. de in art. 1, 
onder 2°, Crisis-Varken.sbesluit 1932 j 0

• art. 
1, onde,· 1° Crisis- Va,·kensbesluit 1938 opge
nomen beyripso,nsch.rijving van va,·ken als 
"l evend varken" in dien zin in art . 12 van 
laatstgenoemd besluit overgebracht, dat dit 
artikel dan zoude handel en over " l evende" 
"varkens na slachting". Die overbrenging 
ontneemt aan art . 12 elke mogelijkheid van 
toepassing en is ook naar de l etter onjuist_ 
H et a,·tikel kan na ove1·b1·enging de,· begrips
omscMijving slechts geacht worden te han
delen over "levende varkens" ,,na slachting" 
en de begripsomschrijving brengt dus voor 
dit artikel enkel den eisch 1nede, dat de var
kens lee fden toen zij werden geslacht. - H et 
bewezen verklaarde valt derhal ve wel dege
lijk onder het aldus opgevatte art. 12 Crisis
Varkensbesluit 1938. 1 M ei. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Landbouw
Crisiswet 1933 art. 31 ; Crisis- Vai·kensbesluit 
1933 art . 6.) - S ed ert de wijzir1ing van art. 
31 der Landbouw-Crisiswet 1931, geschied 
bij de, op 6 Oct. 1934 in werking getreden, 
wet van 27 J uli 1984 S. 469, kan bij overtre
ding van art. 6 van het Crisis-Varkensbesluit 
1933 (in voorraad hebb en van vcurkens niet 
voorzien v an h et vereischte oonnerk) ver
beurdverkla1·ing worden uitgesproken ook 
van voorwerpen die niet aan den veroor
deelde toebehooren. - l ntusschen blijkt uit 
het als bewijsmiddel gebezigd proces-verbaal 
van den opsporinysa1nbtenaar, dat req. aan 
dezen heeft verklaard, dat het varken in 
kwestie zijn eigen;:lom was. - [Adv. -Gen. 
van L ier: De verbeurdverklaring ber-ust hier 
niet op art . 31 der LandbQ'Uw-Crisiswet maar 
op art. 18 l id 3 der Crisis- Varkenswet. Deze 
bepaling als1nede art. 1 der W et van 27 Jul i 
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1934 S . 469 hadden moeten worden aange
haald .] 1ll Jun·i. 

- Beslui t tot wijziging van het Cris is-Varkens-
besluit 1933. S. 358. 22 Jun i. 

-Crlslszulvelwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (C:risis-Z ui-

velwet art. 14; Crisis-Zuivelbesluit Il I art. 
2; Grondwet art. 55.) - Terecht overwoog 
de R echtb., dat, nu blijkens de considerans 
van het Crisis-Zuivelbesluit III de Raad van 
State over dit besluit is gehoord en de in
houd van dit besluit de bestemn,ing hee ft, 
.algemeen te werken, dit besluit als alge
meene maatregel is aan te 11,erken. - H et
geen naar art. 14 Crisis-Zuivelwet bij alge-
1neene maatregel van bestuur kan worden 
bepaald, geschiedt o. a. in art . 2 Crisiszui
velbesluit III, terwijl niet kan worden ge
zegd, dat dit artikel, waar het de aanwijzing 
van gebieden, in welke het verkoopen enz. 
van consumptiemelk slechts zal zijn toege
staan op voorwaarde, dat daartoe vergun
ning is verleend door de Centrale, opgedra- · 
gen aan den met de Zaken van den Land
-bouw belasten Minist e1·, daar-mede een ve,·
boden delegatie van macht zou bevatten op 
dien Minister, of op de Centrale, wier ver
gunning slechts eene door de Kroon bevoeg
delijk gestelde voo,·waarde uitmaakt voor 
het verkoopen enz . - De grief, dat aan de 
regeling van het Crisis-Zuivelbesluit ,·echts
kracht is toegekend, terwijl toch art. 14 der 
Crisis-Zuivelwet het stellen van voorwaarden 
opdraagt aan een alg. maatregel, faalt, daa·r 
hierbij het bepaalde in a,·t. ll0 dier wet is 
voorbijgezien. - [Aldus ook Adv.-Gen. B e,·
ger, die echter de aan het bewezenverklaarde 
gegeven qualificatie verbeterd wil zien.] 

ll 5 Maart . 
Dadin gen. 
- W et, houdende goedkeuring van een over

eenkomst van dading tot beëindiging van een 
geschil tusschen Curaçao en de N. V. tot 
aanneming van werken voorheen H . J. e
derhorst te Gouda. S. 678. 28 • ovember. 

Div.- en tantièmebelasting. 
- Wet tot ui tkeering van dividend- en tau

tièmebelasting aan de Overzeesche gewesten. 
S. 301. 23 Mei. 

Domeinen. 
- W et, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop aan de gemeente Zutphen 
van een gedeelte der gronden, behoorende 
tot het voormalige fort de Pol onder Zut
phen. S . 366. 27 Juni. 

- W et, houdende goedkeuring van de onder
handsche overdracht door ruiling van gron
den in den Belcrumpolder te Breda, aan de 
gemeente Breda. S. 448. 2 Augustus. 

Drankwet. 
- Arres t van den H oogen Raad. (Drankwet 

artt. 1 en 59.) - Uit de gebezigde bewijs
middelen blijkt, dat de bedoelde el ixer, op 
grond van het percentage alcohol, dat deze 
vloeis tof bevat als sterke drank in den zin 
van a,·t. 1 sub a der Drankwet 1noet worden 
,aange1ne1·kt. Het betoog, dat bij elixer niet 
van drank sprake zou kunnen zijn, omdat 
het als zoodanig niet wordt en niet kan wor- • 
den geconsumeerd, terwijl het, toegevoegd 
,aan een zwak-alcoholischen drank ( slechts 
.enkele druppels per glas ) geen sterke drank 

meer is, faalt, 01ndat elixer, op welke wijze 
en in welke hoeveelheid het ook wordt ge
bruikt, ,,drank" is en wel drank van een 
alcoholpercentage, dat dien drank stempelt 
tot sterken drank in den zin der Drankwet. 
Ook art. :e noemt vloeisto ff en, die nooit op 
zichzelf worden gedironken als bitters en der
gelijke "sterke drank". - Ingevolge art. 59, 
Se l id der Drankwet zijn de strafbepalingen 
van dit a,·tikel bij eene overtreding als be
doeld in 7° van het 1e lid, alleen van toe
passing, indien het f eit is gepleegd door het 
hoofd van het bedrijf, of dengene die hem 
als zoodanig vervangt. I n ve,·band hiern,ede 
qualificatie verbeterd. - Art. 65 Drankw et, 
waarop de verbeurdve,·klaring van de flesch 
elixer berust, is niet in het vonnis aange
haald. Ver1nelding geschiedt alsnog door H . 
R. met toepassing van art. 442 Sv. 

7 Januari. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (Drankwet 

art. 58.) - Onder het vanwege den houder 
van het verlof aanwezig doen zijn [ van vrou
welijke pe,·sonen in de verlofslocaliteit], ver
boden ingevolge a,·t . 58 lid 1 der Drankwet, 
is zeker ook begrepen het geval, dat - zoo
als i. c. is bewezenverklaa,·d - het de hou
der van het verlof zel f is, die de vrouwelijke 
pe,·sonen aanwezig doet zijn. 14 Januari. 

- Koninklijk besluit. (Drankwet . 1931, n° . 
476 art. 3.) - Als bebouwde kom in den zin 
van art. S, 2e lid behoort in de onderhavige 
gemeente, waarin twee krankzinnigengestich
ten zijn gelegen, te worden aangeno11,en een 
zoodanig deel der gemeente, dat de twee ge
stichten daarbuiten vallen. 18 Januari . 

- Koninklijk besluit. ( Drankwet S. 1931 n° . 
476 art. S.) - E'en bebouwing aan het einde 
van een weg, op ± 350 m afstand geschei
den van de aaneengesloten bebouwing in de 
gemeente, terwijl langs het overig deel van 
dien weg nog slechts één voltooide woning 
aanwezig is en, de overige nog sl echts in aan
bouw zijn, kan niet tot de "bebouwde kom" 
in den zin van art. 3 2e l id worden gere
kend. - Bij de beoordeeling van het begrip 
"bebouwde ko1n" in den zin van art . 3 2e 
lid is de "bebouwde kon," volgens een 1tit
breidingsplan der gemeente van geen be
teekenis. 7 Februari . 

- A,·rest van den Hoogen Raad. (Drankwet 
artt . 43 en 67 ; Gemeentewet art. 168.) -
De Drankwet beschouwt het bedrijf van den 
ve·rgunninghouder en dat van den verlof
houder als geoorloofd mits uitgeoefend bin
nen de perken door de wet gest eld, tot welke 
perken, blijkens art. 10 aanhef j 0

• art. 43 
behooren de plaatselijke verordeningen over
eenkomstig art. 168 Gemeentewet uitgevaar
digd. Dit geldt onverschillig door welke in 
de wet aangewezen auto.riteit de vergunning 
of het ve,·lo f is verl eend, dus ook indien het 
betreft een toestaan door den C01nmissa1-is 
der Koningin, dat in strandtenten ve,·koop 
van zwak-alcoholischen drank voor gebruik 
in zoo!lanige tenten zal kunnen plaats vin
den. H et bepaalde in art. 43, 1 geldt uit den 
aard der zaak ook voor de toeste1nming van 
art. 67, lid 4- - H et feit, dat de wetgever 
in de betrokken gevallen het ve,rleenen van 
een verlof aan het meer onbevangen oordeel 
van den Commissaris der Koningin over-
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laat, neemt 'nie_t weg, dat de door hem ver
leende toestemming, evenals elk ander ver
lof, onderworpen is aan de bovenbedoelde 
beperkingen uit plaatselijke verordeningen 
voorivloeien:de. - Art. 52, lid 1 j 0

• art. r,o 
van de A. P. V . de,· gemeente Ouddorp, in
houdende dat het den koude,· o. à . van een 
logement, herberg, slaapstede, koffiehuis, 
bierhuis, tapperij of eenig ander huis, kiosk, 
tent, kraam of dergelijke inrichting, waar 
men gelagen zet verboden is, tus-schen 
's nam. 10 uur en des voormiddags . 5 uur en 
op Zonoogen en den lsten Kerstdag de daar
in voor het publiek toegankelijke localiteiten 
geopend te hebben, kunnen betreffen de 
openbare orde en de zedelijkheiil en vallen 
dus binnen de door art . 168 Gemeentewet 
aan den gemeenteraad gegeven bevoedheid. 
- D e vraag of de rechter, aannemende dat 
de raad was getreden op het terrein, dat 
krachtens een wetsbepaling is geregeld, op 
grond van a,·t . 193 lid 2 Gemeentewet die 
bepalingen desondanks veéJ'bindend had moe
ten verklaren, behoeft nu geen bespreking 
rriee,· . - Met inrichtingen, waar men gela
gen kan zetten, is niet ande,·s gemeend, ·dan 
inrichtingen waar het publiek spijs of drank 
tegen betaling kan geb?'uiken. - Het feit, 
dat art. 52 in de in art. 50 der A . P. V . be
doelde in,·ichtingen voor het publiek toegan
kelijke localiteiten veronderstelt, sluit geens
zins uit, dat ook zou zijn bedoeld eene in
richting waar enkel ééne voor het publiek 
toegankelijke localiteit aanwezig is zonder 
andere daarnevens. 25 Februari. 

-'- Arrest van den Hoogen Raad. (Vergun
ningsrecht in de gemeente 's-Gravenhage.) 
- Een gemeente kan de door de D,·ankwet 
als grondslag voor het vergunningsrecht ge
dachte fictieve huurwaarde van de localiteit, 
waar ste,·ke drank in het klein wordt ver
kocht, dat is de som, welke bij wijze van 
veronderstelling jaa1'lijks te bedingen ware 
voo,· het in gebruik afstaan van die locali
teit, alleen gelet op den aanva.ng van het 
bedrijf waarvoor de vergunning strekt en op 
het feit dat daarin sterke dmnk in het klein 
mag worden verkocht, doch buiten aanmer
king latende de huurwaarde, die een gevolg 
is van dat de.el van het bedrijf, hetwelk niet 
dien verkoop betreft, mede bepalen doo,· het 
opstellen van een vergelijking, · waarin de 
verhouding van die fictieve, op den · omzet 
van sterken drank berustende, huurwaarde 
tot de w·erkelijke huurwaarde van de locali · 
tcit in het vrije verkeer, wordt gelijk gesteld 
aan de verhouding iJan den omzet van ster
ken. drank tot · de ontvangsten van het ge
heele bedrijf. --,- Bij deze . methode moeten 
echter onde,· laatstgeno.emden factor alle 
bed,·ijfsontvangsten wo,rden opgenomen, daar 
deze alle bij de bepaling van den factor: de 
werkelijke huurwaarde in het vrije verkeer, 
dat is de huur, die een gegadigde wil be
talen met het oog op de door de exploitatie 
der localiteit in vollen omvang te verwach
ten opbrengsten, uiteraard van invloed -zijn 
geweest. - Door de opbrengst van kegel
banen, biljarten, vestiaire, feestzaal en .re
clame bioscoop niet bij , de berekening van 
den factor: ,,opbrengst van het geheele be
drijf" in aanmerking te nemen, • is de ge-

kozert methode in strijd met art. 23 de,· 
Drankwet (en art. 2 _der verordening) toe
gepast. 27 Februari . 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
burgemeester en wethouders van Ubbergen 
·van 4 April · 1933, waarbij met toepassing 
·van artikel 79, le lid, der Drankwet (Stbl. 
1931 , n°. 476) de volledige ve1·gunning, 
staande ten name van Anna Mechtilda Bud
denbrück, werd overgeschreven ten name 
van Johanna Wilhelmina Arntz . . 

S . 103. 4 Maart. 
·- Wet tot wijziging van de artikelen 1, 9, 

10, 12, 23, 27, 32, 36, 37, 44 en 56 der 
Drankwet (Stbl. 1931" n°. 476), gewijzigd 
bij de wet van 29 Maart .1933 (Stbl. n° . 
123). S. 129. 14 Maart. 

- Besluit tot vernietiging vàn het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 9 
October ' 1934, n°. 180, · waarbij, met ge
grondverklaring van het beroep, ingesteld 
door de Commanditaire Vennootschap onder 
de firma Jacob Buitenhuis & Co. tegen het 
besluit van burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn van 17 Juli 1934, houdende in
trekking van haar verlof A., genoemd be
slui t van burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn is vernietigd. 

S. 154. 23 Maart. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

burgemeester en wethouders van Schiedam 
van 23 Juni 1932, waarbij met toepassing 
van artikel 79, eerste lid , der Drankwet 
(Stbl. 1931 , n°. 476) de · vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het kle in 
voor gebruik ter plaatse van verkoop, staan
de ten name van E . J. van Bohemen, we
duwe van J. A . van Velzen, en geldende 
voor de beneden-localiteit van perceel Vlaar
dingerdijk n°. 85, a ldaar, is overgeschreven 
ten name van A. J. Janse. 

S. 160. 29 Maart. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 
3 October 1934, G. n° . 389, IVe Afdeeli ng, 
waarbij met vernietiging van het besluit van 

· burgemeester en wethouders van 's-Herto
genbosch van 28 Maart 1934 de slijtvergun-
ning van de Naamlooze Vennootschap Wijn
handel Ferwerda en Tieman, geldende voor 
den winkel van perceel Vughterstraat 73, 
aldaar , werd overgeschreven op naam van 
Ferwerda en Tieman's Wijnhandel I, Naam
looze Vennootschap. S. 289. 18 Mei. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
burgemeester en wethouders van Vught van 
31 Maart 1934, waarbij de vergunning. 
staande ten name van Chr. van den Heuvel 
en geldende voor een localiteit van perceel 
Vlasmeersche straat n°. 52, aldaar, werd 
overgeschreven ten name van F . Daam's. 

S . 298. 21 Mei. 
- 1lrrest van den Hoogen Raad. (Drankwet 

art. ·59.) - De stelling van req ., dat bij een 
aanwezig hebben in een localiteit, welke bin
nenshuis gemeenschap heeft met een locali
teit, waarvoor een verlof A is vàleend, van 
meer sterken drank dan ter bevrediging 
strekt van een dadelijk aanwezige behoefte, 
slechts dan van "in voorraad hebben" in den 
zin van art. 59, lid 1, onder 7° der Drank· 
w.et kan worden gesproken, indien die meer-

2 
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dere drank ten verkoop wordt gehouden, 
vindt noch in de woorden noch in de strek
king van dat voorschrift steun. Die bepaling 
toch moet geacht worden niet alleen gericht 
te zijn tegen bereids voorgenomen wetsover
tredingen, doch evenzeer het gevaa,· voo,· 
wetsovertredingen te willen afsnijden. 
Dat req. ,,in voorraad had", in bedoelden 
zin, kan worden afgeleid uit de gebezigde 
bewijsmiddelen, waaronder de opgave van 
req. zel f , dat hij die jenever voorhanden 
had om e,· zoo nu en dan een borrel van te 
ne,nen. 17 J uni. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Drankwet 
artt. 27 en 59 .) - Nu req. nimmer hee ft be
weerd, dat hij voor het bedoelde huis en 
aanhoorigheden eenig verlo f of eenige an
dere vergunning had erlangd, hee ft het H of 
de ve1·kla1·ing van req., dat hem door B . en 
W. een ve,·gunning is verleend voor den ve,·
koop van ste,·ken d1·ank in het klein voo,· 
het gebruik te,· plaatse van verkoop in het 
in de dagv. bedoelde cafélokaal en de mede
deeling van den Insp. v. Pol. in diens p.v ., 
dat het he,n bekend is, dat aan req. een 
vergunning is verleend voO?· den ve,·koop •van 
sterken d,·ank in het klein, in dien zin kun
nen opvatten, dat aan req. voor zijn huis met 
aanhoorigheden uitsluitend deze vergunning 
was verleend. - W eliswaar is de tent een 
aanhvorigheid van req.'s huis, daar de tent 
opgericht is in den bij het huis behoorenden 
tuin en ,net hare als ingang geopende zijde 
aansluit aan de open zijde van eene waranda, 
welke aan het huis is gebouwd, zij kan ech
ter - met haar afsluiting door houten zij
wanden aan de overige drie zijden en haar 
dakbedekking van zeil - niet beschouwd 
worden als een "open" aanhoorigheid van 
het huis. - Uit de Drankwet kan n·iet wor
den afgeleid, dat "open aanhoorigheid" de 
tegenstelling vormt van gebouwde aanhoo
righeid"; dit is ook taalkundig niet het ge
val. De tegenstelling van "open aanhoo,·ig
heid" is veel eer "gesloten aanhoorigheid", 
een tegenstelling welke in art. 59, lid 1, 
onder 8° voorkomt . - Er is geen enkel e 
reden om de tent een open aanho01·igheid te 
noemen, om,dat zij, al is het ook tijdelijk, is 
opgericht op een terrein, dat te voren een 
open aanhoorigheid was en na afbraak van 
de tent weder als open aanhoorigheid zal 
gelden . 28 October. 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuidho ll and, hou
dende beschikking op een beroep in zake 
overschrijving van een vergunning krachtens 
de Drankwet. S. 665. 22 November. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Grondwet 
art. 159; S v. art. 121; Vuu,·wapenwet 1919 
a:rtt. 14 en 15; Drankwet art. 64.J -
R echtb.: Naar analogie van art. 121 Sv. 
moet worden aangenomen, dat de door den 
burgemeester krachtens art. 64 der Drank
wet ve,·stre kte last om ve,·d.' s woninn bin
nen te treden uitsluitend en alleen strekte 
tot het bijzondere doel van D1·ankwetcon
tróle. De a,nbtenaren mochten tot eenig 
ander doel op grond van dien last al even
min in verd.' s woning verblijven. Ntt hun 
voo,· de contróle vuurwapenwet de toegang 
geweigerd was, mochten zij zich niet ten 

fine daarvan zonder schri f telijken last als 
in art. 14 de,· Vuurwapenwet 1919 ornschre
ven in verd.'s woning bevinden en was de 
gemeenteveldwachte,· ook niet bevoegd een 
geweer in beslag te nemen op grond van het 
bepaalde in art. 15 dier wet . - H. R.: De 
omstandigheid, dat een ambtenaar alleen 
ter contróle ingevolge de Drankwet aanwezig 
is in een woning en daar, uit dien hoofde, 
ook tenen den wil van den bewoner, aan
wezig ,nag blijven, belet dien ambtenaar 
niet om op diezelfde plaats opsporingsbe
voegdheden, steunende op een andere wet 
dan de Drankwet, uit te oefenen. Het tegen
deel volgt nie t uit art . 121 Sv., daa,· dit 
artikel wel regelt de bevoe gdheid om tegen 
den wil van een bewone1· diens woning bin
nen te treden, doch niet inhoudt eenc be
perking van andere opsporingsbevoegdheden. 
- D e vraag, welke bevoegdheden de ge
meenteveldwachter in de woning had, kan, 
nu die ambtenaar i. v. ,n. den he,n inge
volge de Drankwet verstrekten last de wo
ning tegen den wil van den caféhouder 
,nocht binnentreden, ,·eeds daarom hare be
antwoording niet in den wil van den bewoner 
vinden. - De uitspraak kan, als niet ge
geven op den grondslag der t.l.l. , immers 
als uitgaande van eene onjuiste opvatting 
"!an de bevoegdheid ingevolge art. 15 der 
Vuurwapenwet 1919 , niet gelden als een 
vrijspraak in den zin van art . 430 S v. 

2 Decembe1·. 
}'abrleliS • en handelsmerken. 
- w ·et, houdende goedkeuri ng van de opzeg

ging voor ederl a ndsch-Indië van de op 6 
Noyember 1925 te 's-Gravenhage ondertee
kende herziene Schikking van M adr id van 
14 April 1891, betreffende de internationale 
inschrijving van fabrieks- of handelsmerken. 

S . 556. 13 September. 
Faillissementsrecht. 
- W et, houdende n ieuwe regeling van de sur

séance van betaling, de gelegenhe id tot ak
koord openende. S. 41. 7 F ebruari. 

- Besluit, bepalende de inwerkingtreding van 
de wet van 7 Februari 1935, S. 41, houdende 
nieuwe regeling van de surséance van be
taling, de gelegenheid tot akkoord openende. 

S. 49. 14 Februari. 
}' lnancleele verhondlng. 
- Wet tot wijziging der wet van 15 Juli 1929, 

S . 388, (F inancieele verhouding tusschen het 
Rijk en de gemeenten}. S. 74. 4 M aart. 

- Besluit tot vaststelling van den algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in de arti. 
kelen 7, 11, eerste lid, en 37, eerste en 
derde lid, der wet van 15 J uli 1929, S. 388, 
en in artikel VI, sub 4° ., der wet van 4 
Maart 1935, S. 74, (Financieele-verhoudings
besluit}. S. 192. 18 April. 

- Beschikking van de Ministers van Finan
ciën en van Binnenlandsche Z aken, n°. 121, 
Gen. J'hes . en n°. 29621, B innenlandsch B e
stuur. - E en door burge,neester en wet
houders eener gemeente krachtens het Fi
nancieele-verhoudingsbesluit ingesteld beroep 
is niet ontvankelijk, omdat die functi e niet 
is te beschouwen als de uitvoe,·ing van re
gels, door een hoogere publiekrechtelijke 
corporatie gesteld, en evenmin kan worden 
afgel eid uit een bepaaldelijk. aan burgemees-
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ter en wethouders bij de wet, als uitzonde
ring op de taak van den raad met betrek
king tot de regeling en het bestuur van de 
huishouding der ge,neente gegeven opdracht. 
- Ook aan een alge,neene opdracht, krach
tens artikel 212, derde lid, der Ge1neentewet 
door den raad aan burge,neester en wethou
de,·s gegeven, kan deze bevoegdheid van 
burgem ees ter en wethouders niet worden 
ontleend, omdat bij dit wetsartikel de daar 
gegeven delegatiebevoegdheid beperkt is tot 
de gevall en, dat het recht van beroep bij de 
wet is verl eend, en het hier bedoeld be,·oep 
niet steunt op de wet rnaar op het boven
genoemd Financieele-verhoudingsbesluit . 

16/19 December. 
Geldleenln g·en. 
- Wet tot wijziging van de Leeningwet 1933 

(Stbl. n°. 124). S. 550. 13 September. 
Geldschieters wet. 
- Ar,·est van den Hoog en Raad. (Geldschie

te,·swet artt. 2, 26, 29.) - De helft plus één 
van een groot aantal uitgeleende bedragen 
kan niet gelden als "een ove.rwegend deel" 
gel ijk in art . /! der Geldsc hieterswet bedoeld. 
- Uit de Gelclschieterswet blijkt niet, dat 
de wet aan de uitdrukking "uitleenen van 
geldsornmen" in art. 2. eene andere beteeke
nis toekent dan die uitdrukking juridisch 
hee ft . Uit art. 29 i. v . m. art. 26, 1, onder 
b, dier 1vet blijkt dan ook duidelijk, dat de 
wet in het in eerstgenoe,nd artikel geregelde 
geval, dat de geldleener minder in handen 
krijgt dan "het volle bedrag van de in de 
akte ve,·melde hoofdsom", dat "volle be
drag" als "uitgeleende geldsom" wil zien 
beschouwd. - Weliswaar bestaat bij deze 
opvatting een klove tusschen de juridische 
en de economische of sociale beteekenis van 
het begrip "geldleening", terwijl een wet als 
de Geldschieterswet zoo ,nogel·ijk naa,· hare 
sociale fun ctie behoort te wo,·den uitgel egd, 
,naar dit neemt niet weg, wi,t van de ge
wone juridische beteekenis van het begrip 
geldleening niet mag worden afgeweken nu 
de wet zel f blijk geeft dit niet te willen 
doen. - N1, het H of de 1titdrukkingen 
,,geldschieter" en "uitl eenen van geldsom
rnen" in de telastlegging heeft opgevat in de 
beteekenis welke aan die uitdrukkingen naar 
de Geldschieterswet toekomt, moet de door 
het Hof gegeven vrijspraak als een zuivere 
worden aangemerkt, waartegen cassatiebe
ro ep niet openstaat. 25 Maart . 

- A1Test van den Hoogen Raad. (Geldschie
te,·swet artt . 2 en 53.) - E en gedeelte van 
de t.l.l. werd niet bewezen v-e,·klaard. H et
geen wel werd bewezen verklaa1·d, en waar
in het woo,·d "geldschieter" geen andere be
teekenis kan heb ben dan dit woord in de 
Gelà"chieterswet h ee ft, g eeft echte,· voldoen
de feitelijk aan wat aan req, is telastegelegd. 
H ,et cwct niet te,· zake, dat de t .l.l. nog een 
nadere feitelijke omschrijving bevatte, welke 
door het H of niet in de bewezenverklaring is 
overgeno,nen. - D e bestemming, welke aan 
de z .g. spaarzegels ,noet worden toegekend 
n .l. dat zij door winkeliers, aangesloten bij 
de Bank, in betaling voor huishoudelijke 
go ederen worden aangenomen en die winke
liers die zegels op de Bank voor de daarop 
ve7'11ielde bed,·agen tegen geld kunnen in-

wisselen, maakt dat het verschaffen van 
zulke zegels zeer zeker ,noet worden be
schouwd als het ter beschikking stellen van 
geldswaarden in den zin van art. 2, lid 1 de,· 
Geldschieterswet . - [Aldus ook Adv .-Gen. 
v. Lier ; die a,nbtshalve de noodzakelijkheid 
bepleit de gegeven qualificatie te wijzigen 
in dien zin, dat daaJrin tot ui/Jilr·ukking ko,nt, 
d.a,t req. niet straf baar is als geldschieter, 
maar als de in art. 53 aansprakelijk gestelde 
persoon. Dit bezwaar doo,· H.R. gepasseerd. ] 

12 J uni. 
- Besluit tot vernietiging van het bes luit van 

Gedeputeerde Staten va n Gelderland van 19 
Februari 1935, n°. 199, betreffende de toe
lating als particuliere geldschietbank van de 
Maatschappij "De Eendracht Arnhem .V." , 
te Arnhem. S. 353. 19 Juni. 

Gemeentebelastingen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 

1895 ; Gemeentewet, T ekst 1931, artt . 195, 
1311.) - H ier is geen sprake van een straf
vero,·dening en de opgelegde boete is niet 
een st,·af . I mmers, degeen, aan wien de 
boete wordt opgelegd, is tot betaling daa,·
van niet verplicht en hij kan op geenerlei 
wijze tot betaling wwden gedwongen, daar 
het niet-betalen uitsluitend en alleen tenge
volge hee ft, dat hem de toegang tot het 
abattoir kan worden ontzegd. - Al nioge de 
eenzijdige oplegging van de boete bij gebreke 
van grondslag in de wet geen verpl ichting 
tot betaling scheppen, zoo sluit toch de wils
overeenstenuning, die gelegen is in de beta
ling der boete om andere maatregelen af te 
wenden en de aanvaarding van die betaling 
door de gemeente op dezen voet, terugvor
dering van het betaalde als onverschuldigd 
betaald, uit. - V onnis Kgt . in het belang 
der wet vernietigd. (D eze zaak bet,·eft art . 
161 oud Gemeentewet, omdat de bef;rokken 
V e1·01·dening 6 F ebruari 1930 is in werking 
getreden, R ed.). 4 Januari. 

- Ar,·est van den Hoogen Raad. (Schoolgeld
heffin g in de gemeente H elden.) - T en aan
zien van de volgens het tweede lid van art. 3 
der onderhavige verordening door B. en W . 
te verrichten schatting van het inkomen moet 
rekening worden gehouden met het vo{)(l'
schrift van het tweede lid van art. 62 der 
Lager Onderwijswet, dat onder het belast
baar inkomen, dat tot maatstaf der heffing 
moet dienen, ve,·staat de in art. 37 Inkom
stenbelasting bedoelde belastbare soni, dat is 
h.et bedrag dat als inkomen overblijft, nadat 
de in art. 38 Inkomstenbelasting bedo elde 
aftrek wegens minderjarige kinderen heeft 
plaats gehad. 16 Januari . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Straatbelas
ting in de gemeente H engelo (0.) - Art. 
280 der Gem,eentewet sc hrijft niet voor, dat 
de heffing mag geschieden wegens perceelen, 
belendende aan openbare wegen, waaraan 
de gem eente kosten besteedt , ,naa,· voldoen
de is, dat de gemeente kosten heeft te maken 
voor openbare land- of waterwegen in de 
ge,neente en de heff ing mag dan geschieden 
wegens alle perceelen, die aan een openbaren 
weg belenden, onverschill ig of juist aan 
dezen weg de gerneente kosten moet beste
den, of dat zij dit doet ten aanzien van 
andere openbare wegen. 133 Januari. 
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- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente
wet art. 299. ) - H et is niet geoorloofd bij 
één bezwaarschrif t op te komen tegen meer 
dan één aanslag . l!S Januari. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Onderhouds
belasting in de gemeente Eindhoven.) - De 
betrokken H eff ingsve.rordening eischt enkel , 
dat voor ieder kadastraal perceel afzonder
lijk de verschuldigde belasting wordt bere
kend, maar· schrij ft niet voor, dat ook voor 
ieder belastbaar kadastraal perceel afzonder
lijk een aanslag ten kohie.re moet worden 
gebracht , terwijl zulks evenmin door eenig 
ander wettelijk voorschrift wordt gevorderd. 

i!S J anuar·i. 
- Ar-rest van den H oogen Raad. ( Zakelijke 

Bedrijfsb elasting in de gerneente B emmel.) 
- De R. v . B . hee ft vastgesteld, dat be
langhebbende te B en,mel voor haar· bedrijf 
geen andere gebouwen bezigt , dan loodsen, 
waarin de voertuigen wo,·den geborgen, het
geen blijkbaar beteekent, dat zij uitsluit end 
daarvoor gebezigd worden. - Uit die orn
standigheid hee ft de Raad kunnen en dus 
mogen a/l éiden, dat die loodsen niet als 
goederen- of personenstation worden gebruikt. 

30 Januari. 
- Ar·res t van den H oo gen Raad. ( Brandverze

keringsbelasting in de gemeente Amsterdam .) 
- I n de onderhavige verordening is als maat
staf der belasting t en aanzien van de ver
zekerde eigendommen genomen het verze
kerde bedJrag ·_ een der el ementen van de 
v,erzekerini,sovereenkomst - en als maatstaf 
voor de hef f ing van niet verzekerde eigen
àomrnen de herbouw waarde, terwijl belas
tingplichtig zijn zij , die krachtens r·echt van 
bezit of eenig ander zakelijk recht het ge
not hebben van die eigendommen. - E en 
der·gelijke verordening, waa1·bij de belasting 
voor ver·zekerde goederen wordt geheven van 
d e zakel ijk rèchthebbenden naar ,een aan de 
verzekering ontl eenden maatstaf en voor on
verze ker·de go ederen een overeenkomstige 
maaltijd is aangel egd, blijft binnen het ka
der van · de belas tingheffing, welke blijkens 
de parlem entaire geschiedenis de wet gever 
op het oog hee ft gehad. - Dit een-rnaal vast
gesteld zijnde is het van geen bet-eekenis, of 
de onderhavige hef fing in 11,ee1·dere of min
der·e mate de trekken van een belasting op 
gebouwde eigendommen zou vertoonen. -
De verordening komt ook door de beperking 
van de hef fin{! tot onr·oerende goeder·en niet 
in strijd met art. 1!77 l der Gen,eentewet . 

13 F ebruari. 
- A.-,-est van den H oogen R aad. (Straatb e

lasting in de gemeente Nijm egen.) - Nu het 
geheele perceel bij d en aanvang van het 
heff ingsjaar voor f 75 per maand verhuurd 
was, en het peroeel in 1933 geen zes achter
eenvolgende maanden ongebr·uikt is geble
ven, heeft de R. v . B . wet noch verordening 
geschonden, door de huurwaarde aldn.ts te 
bepalen, dat deze voor het geheele perceel 
f 900 bedroeg. 18 Febr·uari. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Vergun
ningsrecht in de gemeente 's-Gravenhage.) 
- Een gem eente kan de door de Drankwet 
als grondslag voor het vergunningsrecht ge
dachte ficti eve huurwaar·de van de localiteit, 
waar sterke drank in het klein wordt ver-

kocht, dat is de som, welke bij wijze van 
veronderstelling jaarlijks te bedingen war·e 
voor het in gebruik afstaan van die locali
teit , alleen gel et op den aanvang van het 
bedrijf waarvoor de vergunning strekt en op 
het feit dat daarin ster·ke drank in het klein 
mag worden veq•kocht, doch buiten aanmer
king latende de huurwaarde, die een gevolg 
is van dat deel van het bedrijf, hetwelk niet 
dien verkoop betreft, mede bepalen door het 
opstellen van een vergel ijking, waari,i de 
verhouding van die fictieve, op den omzet 
van sterken drank berustende, huurwaarde 
tot de werkelijke huurwaarde van de locali
teit in het vrije verkee,·, w07'dt gelijk gesteld 
aan de verhouding van den omzet van ster
ken drank tot de ontvangsten van het ge
heele bedrijf. - B ij deze methode moeten 
echter onder laatstgenoemden factor alle 
bedrijfsontvangsten wo.rden opgenomen, daar· 
deze alle bij de bepaling van den factor: de 
werkelijke huur·waarde in het vrij e verkeer, 
dat is de huur, die een gegadigde wil be
talen met het oo g op de door de exploitatie 
der localiteit in voll en omvang te verwach
ten opbrengsten, uiteraard van invl oed zijn 
geweest. - Door de opbrengst van kegel
banen, biljarten, vestiaire, feestzaal en re
clame bioscoop niet bij de ber·ekening van 
den factor: ,,opbrengst van het geheel e be
drijf" in aanmerking te nemen, is de ge
kozen methode in strijd m et art. 1!3 der 
Drankwet (en ar·t. I! der verordening) toe
gepast. 1!7 F ebruari . 

- Arrest van den H oogen Raad. (El ectrici
teitsbelasting in de gerneente Oostelbeers 
c.a.). - Ar·t. 3 der onderhavige ver·orde
ning heeft ongetwijfeld op het oog de op
brengst der gebóuwde eigend01nr1>en en hun 
aanhoorigheden, wegens welke volgens art .. 
1 belasting wordt geheven . - Er kan niet 
worden ingezien, waa,·om deze opbrengst 
niet zou kunnen zijn een der· grondslagen, 
waarnaar art. 1!81 Gem.wet belastingheff ing 
toelaat, daar toch zoudoende een voldoend 
vas~e maatstaf wordt aangel egd. - H et 
woord "belastbare" in art. S der V erorde
ning is blijkbaar zonder beteekenis • en het 
voor·schrift van dit artikel mag niet . aldus 
wo,·den opgevat, dat de sohatting van B. en 
W. onaantastbaar is, doch art: 299 Gern.wet 
blijft toepasselijk. 10 Apr·il . 

- Arr·est van den H oo gen Raad. (W egenbe
lasting · in de gemeente· Voorhout.) - Wan
neer ar·t . 7 de,· V erordening op de heff ing 
eene1· Wegenbelasting in d e gem,eente Voo1·
hout van de belas ting vr·ijstelt een aantal tot 
bepaalde doel einden dienende perceelen, is 
onder· perceelen niet ander-s te verstaan dan 
datgene, wegens hetwelk ingevolge art . 1 de 
belasting wordt geheven, dat zijn : de ge
bouwde en ongebouwde eigendommen . - De 
bepaling van art. 5 der V.e,·ordening, dat, 
indien voo,· een eigendom de belastbare op
brengst niet in den kadastralen l egger is 
aangewezen, zij van gemeentewege geschat 
moet worden, brengt mee, dat , indien ge
schil ontstaat over de schatting van de op
b,·engst van een dergelijk eigendom, belang
hebbende zich tot den Gem een.teraad en in 
hooge,· beroep tot den Raad van B eroep ·kan 
wenden met een betwisting van de juistheid 
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dier schatting, te,·wijl, indien schatting van 
gemeentewege niet heeft plaats gehad, die 
schatting alsnog door den Raad van B eroep 
zal kunnen geschieden. 24 April. 

- Arrest van den Hoogen, Raad. (Zakelijke 
· B edrij fsbelasting in de gemeente Ke,·krade.) 

- Om te kunnen aannemen, dat een onder
neming in den zin van art. 282 Gemeentewet 
een bed,·ijf binnen een bepaalde gemeente 
uitoefent, is niet voldoende, dat zij binnen 
die gemeente werkzaamheden verricht, welke 
tot haa,· bedrijf behooren. - Daarvoo,· gel
den andere vereischten, namelijk of wel dat 
de onderneming in die gemeente is geves
tigd, of wel dat het betreft een in de ge
meente gevestigd zelfstandig, dat wil zeggen 
afgescheiden, onde,·deel van het bedrijf der 
onderneming, of dat deze aldaar bestendig 
de beschikking heeft over onroerende goede
ren en die voor haa,· bed,·ijf aanwendt. 

1 Mei . 
- Arrest van den Hoog en Raad. (Schoolgeld

belasting in de gemeente M eliskerke) . - De 
beslissing van den R. v . B., volgens welke 
de belastingadministratie belanghebbende's 
inko,nen ove,· 1933/34 he·e ft vastgesteld, is 
geenszins in strijd n-.et het feit, dat aan be
langhebbende over dat jaar geen aanslag 
in de Inkomstenbelasting is opgelegd, aan
gezien de R. v . B. bij de beslissing kennelijk 
niet het oog hee ft op een vaststelling van 
belanghebbende's inkomen bij gel egenheid 
van een aanslag in genoemde belasting, doch 
up de berekening die de betrokken I nspec
teur uiteraard van dat inkomen heeft 11ioeten 
,naken alvorens te kunnen beslissen, of aan 
belangheb bende al dan niet een aanslag 
moest worden opgelegd. - Nu de R. v . B. 
f eitelij k hee ft beslist, dat de Inspecteur daa,·
bij de bepalingen van Hoofdstuk Il en àrt. 
31 In komstenbelasting heeft gevolgd, niocht 
de Raad het overnemen van die berekening 
door B. en W. op één lijn stellen ,net het 
geval, dat dit coll ege niet toepassing van de
zelfde bepalingen het inkomen zelfstandig 
had vastgesteld, en kon hij ,nitsdien zonde,· 
schending van art. Z der V e,·ordening 001·
deel en, dat B . en lV. in overeenstemming 
,net dat artikel gehandeld hebb en. 9 M ei . 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Aanlegbe
lasting in de gemeente Eindhoven). - I n 
a,·t. 3 de,· H ,effingsve,·ordenin{i voor de Aan
l egbelasting der gemeente Eindhoven wordt 
,net de woo,·den: ,,kadastrale leggers van de 
Rijksg,·ondbelasting" boo.,oeld de kadastrale 
legge,·, genoemd in art . 46 der Wet op de 
Grondbelasting, dus de kadastrale legger, 
behelzende de namen de,· belastingpl-ichtigcn 
in de Grondbelasting. - Uit de H eff ings
verordening is dan ook voldo ende af te lei
den, wie bela.stingplichtig is in d e Aanl eg
belasting . 9 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Baat belas
ting in de gemeente Brumm,en.) - Art. 281 
Gemeentewet beperkt zich niet tot het voor
schrift, dat de eigendom,nen, wegens welke 
de belasting kan worden geheven, -in bij de 
belastingverordening aan te wijzen gedeelten 
der gemeente moeten gelegen zijn, doch stelt 
bovendien als afzonderlijk verei.~c hte, dat zij 
metterdaad door de in aanmerking komende 
gemeentewerken zijn gebaat . ~ Dit .zelfde 

ve,·eischte wordt dan ook teruggevonden in 
art. 1 der onderhavige verordening, welis
waar niet uitdrukkelijk, doch opgesloten in 
de verrnelding, dat een belasting wordt ge
heven, als bedoeld in art. 281 de,· Gemeente
wet. 16 October . 

- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeen.te
wet art . 238 oud.) - De Gemeente is van 
oordeel dat ook een niet van den openbaren 
weg deel uitmakend gedeelte van een weg, 
die eigendom is van de gemeente, voor den 
openbaren dienst bestemd kan zijn, als ge
vorderd in dit artikel. Art. 1, l ett. B sub 11 
der Verordening evenwel belast het hebben 
van de d,aar_ bedoelde voorwerpen op den 
openba,·en weg, zoodat de R. v. B . terecht 
mede heeft onderzocht of de ,·oosters, ter
zake waarvan krachtens die bepaling belas
ting is geheven, zich bevinden in de open
bare straat. - Ing evolge art. 1 lett. D. sub 
5 der Verordening is het hebb en . van een 
hijschbal k boven een openbaar gemeente
werk of boven een openbare gemeentebezit
ting bel ast, en derhalve hee ft de R. v. B . 
terecht mede onderzocht, of de hijschba{k 
zich bevindt boven de openbare straat de 
Langeb,·ug, zijnde van een ander openbaar 
gemeentewerk of van eene andere openbare 
gemeentebezitting dan de openba,·e straat in 
dit geding nimmer spr·ake geweest. - De 
uitdrukking "openbare gemeentewerken en 
gemeente bezittingen", voo,·komende in het 
tweede l id van art. 1 der Verordening, heeft 
geen andere beteekenis dan de in art. 238 oud 
voorkomende uitdrukking "voor den open
baren dienst bestemde gemeentewe,·ken en 
bezittingen" . - De R. v . B. !con uit de om
standigheid, dat de strooken gi·ond beide ten 
tijde van den aanslag wa,·en omgeven en 
nog altijd zijn omgeven door een met sloten 
afgesloten ijzeren hek van dusdanige hoogte, 
dat ve,·keer over die strooken zelfs voo,· voet
gangers onmogelijk is en toegankelijkheid 
van de erdoör ingesloten terreinen is uitge
sloten, afleiden, dat de strooken grond geen 
deel uitmaken van de voor den openbaren 
dienst bestenide B reestraat en Langeb?-ug. 

4 December. 
- Koninklijk besl·uit. (Gemeentewet Art. 141.) 

- Een beroep, als bedoeld in het 2e lid, 
,noet worden beschouwd tijdig te zijn inge
steld, wanneer het beroepschrift bij de Kroon 
is ingekomen binnen 30 dag en na den dag, 
waarop het besluit van' Ged. Staten te,· ken
nis van het gemeentebestuur is gebracht. -
Als orgaan, door ,niddel waarvan eene be
langhebbende gemeente voor de toepassing 
van art. 141 hee ft te handelen, moet worden 
aangemerkt de Raad. Oo k al is de aanvrage 
door B. en W. ingediend, is de gen,eente 
toch ontvankelijk in haa1· verzoek, nu de 
Raad, vo01·dat Ged. Staten hun beslissing 
hadden genomen, B. en W. alsnog tot het 
doen van de aanvrage heeft gemachtigd (i.c . 
bijna 6 jaa,· na de aanvrage : R ed.). - Nu 
de arbeiders, terzake van wier werkzaam
heid in een ande,·e ge,neente de tege,noet
koming is gev,·aagd, werkzaam waren in 
mijnen, die zich uitstrekken onder he.t grond
gebied van verschillende genieentcn, waar
onder ook de aanvragende gemeente, en niet 
is gebl'eke1i, ,dat bedoelde ,,arbeiders speèiaal 



G ALPHABETISCH REGISTER 1935 22 

onde1· het gebied der ge,neente , van wel ke 
de tege,noetko,ning is verlangd, eff ectieve·r., 
arbeid zouden hebben verricht, hebb en Ged. 
Staten ten onrechte het verzoek voor inwilti 
ging vatbaar geacht. 13 Dece1nber . 

Gemeentebestuur. 
- Koninklijk besluit. (Ge,n eentewet art. 242.) 

- Terecht hebben Ged. Stat en go edkeuring 
onthouden aan een ge,neentebegrootin g, nu 
de Raad geweigerd hee ft te besluiten tot 
invoering van een straatb elasting, en in 
plaats daa1·van de opcenten op de personeele 
belasting, die reeds tot 200 waren opgevoerd, 
nog heeft will en verhoogen, waardoo1· deze 
270 zouden nioeten beloopen. Een opvoering 
dezer opcenten boven de 200 ter verrnijding 
eene,· straatbelasting kan sl echts worden toe
gestaan, wannee.r de opbrengst dezer belas
ting zoo gering rnoet worden geacht, dat zij 
de kosten en den o,nvangrijken arbeid, aan 
de invoering van de heffing verbonden, niet 
rechtvaardigt. 10 Januari . 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Ge,neente
wet art . 168.) - De grief, dat art. 16a der 

.A . P. V. 1921 van Z woll erkerspel [houdende 
verbod 01n in bepaalde - door B. en W. 
aangewezen - gedeelten der gen,eente bij
enkorven enz. te plaatsen of te houden, be
houdens ontheffin g van B . en W .] niet zou 
zijn een openbare verordening als in art. 625 
B. W. genoernd, o,ndat het alleen tegen ve,·
dachte zou zijn gericht, kan geen doel tref
fen, daar genoe,nd artikel geheel algerneen 
luidt en het uitvoeringsbesluit van B. en W. 
nog een ander perceel noernt, terwijl op het 
door verd. bedoeld perceel nog andere wo
ningen dan die van verd. staan. Overigens 
kan een bedoel ing, welke ,nogelijkerwijze bij 
het ,naken dier bepaling hee ft voo ,-geze ten 
hier geen gewicht in de schaal leggen . -
H et verbod, dat kennelijk ten doel hee ft 
tegen het aandoen van overlast doo ,· bij en 
te besche,·rnen, kan zeer ze ke,· de huishou
din g der gerneente betreffen. - Tw ee ka
dastrale pe,·ceelen kunnen wel degelijk wor
den beschouwd als een gedeelte de,· ge-
1neente . Dat ze aan één eigenaar toebehoo
ren is van geen gewicht. - Ofschoon de 
qualificatie geheel schijnt te beantwoorden 
aan art. 16a [ aldus Adv.-Gen. B erger] is 
toch taalkundig de opvatting van het derde 
rniddel niet onjuist . Qualificatie gewijzigd. 

14 Januari . 
- Besluit tot verlenging van de schorsing van 

een besluit van den raad van Valkenburg (L.) 
tot wijzi g ing van een verorden ing op de 
herbergen enz . (Stbl. 1934, n°. 560). 

S. 31. 28 J anuari . 
- R ondschrijven van den Minister van B in

nenlandsche Zaken n°. 20849, afd. A rnb
tenarenzaken, aan de Coll eges van Gedepu
teerde Staten, betre ffende: Overl eg over re
geling van de salarieering van burge,nees
ters, secreta1·issen, ontvangers en arnbtenaren 
van den Bu,-gerlijken stand. 1 Februar i. 

- Beslui t tot schorsing van het beslui t van 
Burgemeester en Wethouders van Weesper
karspel d.d. 23 Januari 1935, tot vaststelling 
van een instructie voor den technisch ambte
naar in a lgemeenen dienst dier gemeente. 

S. 66. 23 Februari. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (Drankwet 

artt. 43 en 67 ; Gerneentewet art. 168.) -
D e Drankwet beschouwt het bedrijf van den 
vergunninghouder en dat van den verl of
houder als geoorloofd rnits uitgeoefend bin
nen de perken door de wet gesteld, tot welke 
perken, blijkens art. 10 aanhef j 0

• a,·t. 43 
behooren de plaatselijke ve,·ordeningen over
eenkornstig art. 168 Gerneentewet uitgevaar
digd. Dit geldt onverschillig door welke in 
de wet aangewezen autotriteit de vergunning 
of het verlof is verl eend, dus ook indien het 
betreft een toestaan door den Co1n1nissaris 
der Koningin, dat in strandtenten verkoop 
van zwak-alcoholischen drank voor gebruik 
in zoodanige tenten zal kunnen plaats vin
d,en . H et bepaalde in art. 43, 1 geldt uit den 
aard der zaak ook voor de toesternrning van 
art. 67, lid 4- - H et feit, dat de wetgever 
in de betrokken gevallen het verl eenen van 
een verlof aan het rnee,· onbevangen oordeel 
van den Co rnrnissaris der Koningin over
laat, neernt niet weg, dat de door he1n ve,·
l eende toesternrning, evenals elk ander ver
lof , onderworpen is aan de bovenbedoelde 
beperkingen uit plaatselijke verordeningen 
voortvl oeiende. - Art. 52, lid 1 j 0

• art. 50 
van de A. P . V . der ge1neente Ouddorp, in
houdende dat het den houde,· o.a. van een 
logernent, herberg, slaapstede, koffiehuis, 
bierhuis, tapperij of eenig ander huis, kiosk, 
tent, kraam. of dergelijke inrichting, waar 
rnen gelagen zet verboden is , tusschen 
's narn. 10 uur en des voorrniddags 5 uu,· en 
op Z ondagen en den l sten Kerstdag de daar
in voor het publiek toegankelijke l ocaliteiten 
geopend te hebben, kunnen bet,·effen de 
openbare orde en de zedelijkheid en vallen 
dus binnen d e door art. 168 Gerneentewet 
van den ge,neente,·aad gegeven bevoedheid. 
- De vraag of de rechter, aannernende dat 
de raad was get,·eden op het terrein, dat 
krachtens een wetsbepaling is gere geld, op 
grond van art . 193 lid 2 Gerneentewet die 
bepalingen desondanks ve/l'bindend had rnoe
ten verklaren, behoeft nu geen bespreking 
rnee1·. - M et inrichtingen, waar ,nen gela
gen kan zetten, is niet ande,·s gern eend, dan 
inrichtingen waar het publiek spijs of rl;rank 
tegen betaling kan gebruiken. - H et f eit, 
dat art. 52 in de in art . 50 der A. P. V. be
doelde inrichtingen voor het publiek toe gan
kelijke localiteiten veronderstelt , sluit geens
zins uit, dat ook zou zijn bedoeld eene in-
1·ichting waar enkel ééne voor het publiek 
toegankelijke localiteit aanwezig is zonder 
andere daarnevens. 25 F e bruari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Ge,neente
wet art. 168.) - Art. 228 der A. P. V. de1· 
gern eente Gil ze en Rijen, luidende : ,,B ehou
dens het bepaalde in de Vogelwet 1912 en 
de Jachtwet 1923 is het verboden vo gels, 
welke op eenigerl ei wijze geblind of ve1·
rninkt zijn, gevangen te houden of in bezit 
te hebben" , bedoelt kennelijk als aanvulling 
op de bepalingen in genoernde wetten, te 
bestrijden de afkeurenswaardige en wreede 
handel wijze orn vogels door het uitsteken 
der oogen, of anderszins afblinden, te ve,·
rninken ten einde deze dieren als lokvo gels 
te gebrui ken. Door het tegengaan van deze 
in een landelijke gerneente bekende ruwheid 
en wreedheid, het bescherrnen van het pu-
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bliek in zijne zedelijke gevoel ens en het aan
kweeken van dierenlie fde bij de jeugd, kan 
de openbare zedelijkheid worden gediend, 
zoodat de gemeente m et deze bepaling niet 
get,·eden is buiten de grenzen van art. 168 
der gem eentewet. 4 Maart . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 168; Arb eidswet 1919 art. 99 ; 
lVe,·ktijdenbesluit voor fabr. en werkpl. art. 
7.) - Art. 130 der A . P. V. van Apeldoo,·n, 
luidende : ,,Het is den houder van een foto
grafisch atel ier ve,·boden deze inrichting des 
Zondags voo,• het publiek geopend te heb
ben", behoort, uit hoo fde van den aard van 
het daarin bepaalde, zeer zeker tot de ver
o,·deningen, welke een ge,neenteraad, krach
tens a.,·t. 168 gemeentewet, bevoegd is te ma
ke,i . - A ,·t. 7 l id 3 van het W erktijdenbe
sluit 1923, dat in afwijking van den alge-
1neenen regel, den houder van een photogra
fisch atelier toestaat op Z ondag op bepaalde 
u,·en in zijn atel ie,· door een man bepaalden 
a,·beid te do en verrichten, gee ft daarmede 
dien houde,· geenszins een onaantastbaar 
recht om zijn atelier op die uren voor het 
publiek geopend te hebben . H et artikel ver
zet zich e,· dan ook niet tegen, dat een ge
meenteraad omt,·ent het voor het publiek 
geopend zijn van zulk een atelier die bepa
l ingen ,naakt, welke hij noodig oordeelt . -
Ook aan art. 99 Arbeidswet 1919 kan geen 
0,1·gu1nent voor de ongeldigheid der veror
dening worden ontleend. - A rt. 99 stre kt 
niet om een andere aanwezige strijdigheid 
,n et de Arbeidswet van de in dat artikel 
o·inschreven vero,·deningen op te helfen, doch 
sl echts om Mj het inwe,·kingtreden der wet 
bestaande gemeentelijke verordeningen op de 
sluiting van winkels en van kolfiehuizen 
aan de werking van art. 194 gerneentewet te 
do en ontkomen. 4 Maart. 

-- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet a,·t . 294.) - H of: De door appellant 
ontvangen vervolgings kosten, zijnde totaal 
wisselvallige, niet naar tijdsruimte vastge
stelde emolumenten, vallen niet onder 
,,ambtsinkomen". Appellant, die als grond
slag voo,· zijne vordering naast elkaar heeft 
gesteld ontvangsten over 1919 en die over 
de jaren 1920 en volgende, ko,nt hierrnede 
in strijd met de uitdrukkelijke woorden van 
a,·t. 11 der V erordening. - H. R.: De stel
l ing, waarmede eischer tot cassatie de laatste 
beslissing van het Hof bestrijdt, nl. dat in 
a1·t. 11 het woord "vaststellen" moet wo,·den 
gelezen als "in werking treden" is. als in 
st,·ijd met de duidelijke woorden van art. 11 , 
niet te aanvaarden. Hierm ede is aan eische1·s 
vordering de g,·ondslag ontvallen, zoodat de 
overige grieven tegen 's H ofs opvatting van 
art. 11 niet behoeven t e wo.rden onderzocht . 
- In de a1·ti kel en der wet, welke betrekking 
hebben op de tenuitvoe,·legging en de uit
l egging van ove,·eenkomsten, zijn geen voor
schri ft en te vinden ten aanzien van gem een
teverordeningen. 7 Maart. 

- Beslu it tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Laag-Nieuwkoop 
van 19 Febrna ri 1935, strekkende tot be 
noeming van C. van de Bil t, rijwielhande
laa r , tot ontvanger d ier gemeente. 

S. 152. 21 M aart. 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet a,·t. 24:B.) 
- T en onrechte hebben Ged. Staten goed-
keuring onthouden aan een gemeentebegroo
ting op grond dat h. i . een tweede tijdelijke 
ambtenaar te,· secretarie behoo,·t te worden 
aanges teld, nu de raad de handhaving van 
een tijdelijk a,nbtenaar onnoodig acht en er 
geen zeer krachtige argumenten voor pleiten 
om in deze louter de huishouding der ge 
m eente rakende aangelegenheid in te grij
pen, zulks te minder, waar OVE ": fl ens de be
zetting der secretarie niet zwak;.;er is dan 
die van gelijksoortige ge,neenten . 23 Maart . 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
een besluit van den raad van Hoensbroek, 
betreffende het sluitingsuur van drankloca
lite iten. S. 157. 25 Maa rt. 

- Besluit tot ve rnietiging van een besluit van 
den raad der gemeente Amsterdam van 4 
October 1934, strekkende om, gerekend van 
1 J uli 1934, aan de ambtenaren en werklie
den in dienst d ier gemeente, op wie tenge
volge van de wijziging van de Pensioenwet 
1922 , van evengemelden datum af, 4¼ % 
wordt verhaald in de bijd rage der kosten 
voor e igen pensioen, boven hun sa laris of 
loon 1 ¼ % daarvan toe te kennen. 

S. 1 71. 3 April. 
- R ondsch1-i.jven van den Minis te,· van B in

nenl.andsche Z aken, N ° . 9962 afd. B.B. , aan 
H eeren Gedeputeerde Staten der onderschei
nene provinciën, betrelfende : ventvergun
ningen. 6 April. 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 25h.) 
- Daar aan de echtgenoote van d en appel-
lant niet ingang van 1 S ept. 1984 eervol 
ontslag is verleend als onde,·wijze,·es van het 
lag e,· onderwijs, is thans, nu omtrent de toe
lating van den appellant als ,·aadslid defini 
tief wo,·dt beslist, de inco11ipatibiliteit niet 
aanwezig en moet hij dus als raadslid alsnog 
worden toegelaten . 18 April. 

- A rrest van den H oo gen Raad. (S v . art . 
359; Gemeentewet art. 209.) - A 11,btshalve : 
11f ede in 'l>e,·band ,net het bepaalde in art. 5 
de,· A. P. V. van V elsen betrelfende hetgeen 
onder "wegen" moet worden ve,·staan (o . 11i. 
be1·men, zijkanten enz.) en onder "voetpad" 
het ve,·hoogde gedeelte van den weg, dat 
doo,· een trottoirband of rollaag van den 
rijweg is afgescheiden, is de bewezenverkla
ring, dat ,·eq. den hem in elgeniw11i toebe 
hoo,·enden grond, li ggende voor zijn winkel , 
niet van den weg hee ft afgesloten, ,net het 
oog op req.'s verweer, waarin opgesloten 
kan li ggen, dat de voor req,.' s winkel lig
gende grond reeds tot den openba:ren weg 
behoo,·t, nie t behoorlijk m et redenen om
kl eed. - [Adv.-Gen. van L ier nog over de 
,niddelen: Onde-r de zorg bij art. :B09 sub h 
Genieentewet aan B. en W . opgedragen valt 
ook de zorg, dat zoonoodig aan de wegen 
gel egen gronden worden af gescheiden en dat 
dit geschiedt op juis te wijze. - M et het 
voo1'Schrijven van de hoogte en het model 
van het ter afscheiding te plaatsen hek zijn 
ook B . en W. van V elsen niet hun bevoegd
heid te buiten gegaan.] 15 April. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
het beslu it van den raad der gemeente 
Ameide van 28 Augustus 1934, strekkende 
tot wij ziging van de instructie voor der, 
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, ~ecretaris di er gen:ieente. S . 195. 18 April. 
- ,, Beslui t tot verlenging met zes maanden 

van den termijn waarvoor het door den 
R aad der gemeente Purmerend genomen 

,, besluit van 12 October 1934, bepalende dat 
inachtneming van artikel 16, eerste lid , •van 
het Motor- en R ijwielreglement in d ie ge
meente niet nood ig is voor een motorrij tuig, 
geplaatst op een openbaren weg binnen de 
bebouwde kom, is geschorst. 

S. 237. 6 Mei. 
- B eslui t tot verleng ing van de schorsing 

van het bes! uit van den raad der gemeente 
Tull en 't W aal van 12 November 1934, 
voor zoover dit strekt tot opheffing van de 
functie van volonta ir ter gemeente-secretarie 
met verpl ichte werkzaamheden en instelling 
van de functie van volontair ter gemeente
secretarie met verplichte werkzaamheden, 
tevens gemeentebode. S. 24'7. 10 Mei. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 248.) 
- T e,·echt hebben Ged. Staten bezwaa,· ge-
1naakt tegen het dekken van kapitaalsuitga
ven door gewone middelen, nu de onderha
vige gemeente behoort tot de z.g. ,,uitstoo
tende" gemeenten en derhalve niet in staat 
is voo,· de ten laste van den gewonen dienst 
blijvende werkloosheidslasten dekking te vin
den. B ovendien bestaat er geen voldoende 
grond, een werk als (in casu) rioleering, 
waarvan de wettigheidsduur op ten minste 
40 jaa,· mag worden ges teld, niet uit den 
kapitaaldienst te financieren. 20 M ei . 

- Besluit tot verleng ing van de schorsing van 
het bes luit van burgemeester en wethouders 
der gemeente Tull en 't Waal van 12 No
vember 1934. strekkende tot verleeniug van 
eervol ontsl ag aan Th. G. Wiem:>n te 
Schalkwijk, volontair ter secretarie met ver
p lichte werkzaamheden. S . 308. 23 Mei. 

- Besluit, houdende oplegging van eene ge
meenschappelijke regeling voor de gemeen
ten Sittard en Geleen ten behoeve vau de 
stichting en exploitatie van een slachthuis. 

S. 312. 24 Mei. 
- Arrest van den H oogen Raad. (A. P . V. 

van Rijssen a,·t. 96.) - H oewel de woord
keuze van de artikelen der 4e afd . van de 
A. P. V. van R ijssen niet van vastheid ge
tuigt, wijst de lezing daarvan toch wel uit, 
dat " het toezicht" enkel de voor het publiek 
toegankelij H localiteiten van die inrichtin
gen betreft. B ovendien spreekt het hier to e
r1epaste art. 96 zelf van eenige "voor het pu
bliek toegankelijke inrichting" . De grief, 
dat dit artikel onverbindend zou zijn, o,ndat 
het ook zou gelden voor de niet voo,· het 
publiek toegankelijke lokalen, faalt derhalve . 

27 M ei. 
- Besluit tot schors ing van het besluit van 

den raad der gemeente Nïeuw-Beyerl and 
va n 17 Me i 1935, strekkende tot benoeming 
van den metselaat· H. J . van den Berg tot 
ontvange r d ier gemeente. S. 325. 1 Juni. 

- K oninklijk besluit. ( Gemeentewet A rt . 228b.) 
- H oewel de oprichting van een nieuwe bad,. 
en zwe11igelegcnheid in ,een behoeft e zou 
voorzien, kan het belang der volksgezond
heid niet geacht worden dermate door de tot 
.stand ko,ning daarvan te warden gebaat, dat 
de gemeente zich il' deze tijden zou mogen 
ve,·oorloven, het niet onbeteekenend, risico, 

hetwelk toch steeds cuiii ce•• ga, ·ant,e als •de 
onderhavige verbo,l{Len is, op zich te nemen. 

· · 5 J wni. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 228c.) 

- 'l'en onrechte hebb en Ged. Staten go ed-
keuring onthouden aan een raadsbesluit tot 
aankoop van gronden, daa,· het in het be
lang der vol kshuisvesting noodzakelijk moet 
wo.,,.den geacht, dat de gemeente zich in /,aQII' 
expansiegebied tijdig verzekert van den 
eig,e,idom van afgeronde terreinen, teneinde 
ongewensch.te gevolgen van de prijsvorming 
van terreinen aan den buitem·and de,· stad, 
voor het overgroolste deel in handen van 
particuliere grondexploitanten, te stuiten, en 
aan den besteden prijs voor de gemeente 
ge~n risico is verbonden. 5 Juni. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
de9 raad der gemeente Ameide van 28 
Augustus 1934, strekkende tot wijziging van 
de instructie voor den secretar is d ier g -
meente. S. 341. 11 Jun i. 

- Arnest van den H oogcn Raad. (Vero,·d. van 
PoFtie Enkhuizen art . 100 ; Ge,neentewet 
art. 168.) - A 1nbtshalve: I n art. 100 van 
de Verordening van politie voor E nkhuizen 
woi·dt verboden: i. aan niet ingezetenen, be
halve winkel iers, voorwerpen van welken 
aa,·d ook, uitgezonde,·d -eet- en drinkwaren 
en gedrukte stukken, hetzij op of aan den 
openbaren weg, hetzij lan gs de huizen, te 
koo.p aan te bieden of te venten zonder 
schl·i ft ei.ijke vergunning van B. en W. 
Deze bepaling is niet duidelijk. W il zij zin 
hebben, dan is zij aldJus op te vatten, dat 
het verbod zich richt tot niet-ingezet enen, 
behalve winkelie,·s . H et zijn van niet-ingeze
tenf en het niet zijn van winkelie,· behoort 
da,\ echte,· tot de elementen van het hier
bedpelde strafbare feit. Waa,· in de t.l.l. en 
bewezenverklaring niet is venneld, dat req. 
geen winkelier is, werd voonchreven bepa
ling ten onrechte op het bewezenve,·klaa,·de 
toeqepast. - [Aldus ook Adlv .-Gen . van 
Lier; deze voorts : a. De stelling, dat de 
Raad hie,· buiten zijn ·bevoegdheid zou zijn 
gegaan, omilat gedurende den ge heelcn dag 
ied~re verkoopshandeling is verboden, is on
juist; b. dat req. n·iet de manufact,uren, 
wel (ce hij bij zich h.ad leverde, maar andere 
na '/Jestelling toezond, is geen bezwaar voor 
de ioepassing van het artikel.] 12 J uni. 

- Beslui t tot schorsing van het beslui t van 
Ge~eputeerde Staten van Lim burg van 17 
Apri l 1935, houdende goedkeuring van een 
beslu it van den raad van Simpel veld, tot 
kostelooze aanvaard ing en aankoop va n 
gro11d, S. 345, 17 Juni. 

Beslu,t tot mtrekking van Onze bes luiten 
van 9 J uli 1934, S. 360, en van 17 Decem
ber 1934, S. 668, tot schorsing van het be
slui t van den gemeenteraad van Doesburg 
van 24 November 1933 tot egalisee ring va n 
een gedeelte der voormalige vestingwerken 
dier stad. S. 357. 21 Juni. 

- K oninklijk besluit. ( Ge,neentewet a1·t. 948.) 
- H et fina11cieel e belang van eene snel 
g1·oeiende en zich uitb,·eidende ge1>1eente 
bren gt mede, dat uitgaven voor vM·betering 
van het wegennet, waarvan de aa,'fl aan ge
woon onderhoud grenst, indien zij al niet uit 
,,gewoon'' wa1·den gefinancierd, zoo win rno• 
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gelijk naar de toekomst worden verschoven. 
Terecht hebben dan ook Ged. Staten, al 
moge de nuttigheidsduur der werken zich 
over een langer tijd uitstrekken, eene ver
deeling van de dekkingslasten over niet ,neer 
dan drie jaren geëischt. 24 Juni . 

- Ar1·est van den Hoogen Raad. (Verord. op 
de Straatpolit ie van Arnhem art . 46.) - Er 
was geen reden o,n de bedoelde rood met 
zwart geschilderde bo,·den, waa,·op ,net witte 
letters geschilderd stond "Nationaal Socia
listische B eweging, atge,neen l eider Jr. A . 
A. Mussert" en "N.S.B." van het begrip 
,,,·eclame" in art. 46 van de V ero,·dening op 
de Straatpolitie te· Arnhem uit te sluiten . 
Nu dit artikel zel f niet onde,·scheidt en de 
bepaling kennelijk bedoelt het uiterlijk van 
het stadsbeeld te verzorgen of te beschermen, 
be.staat er geen goede grond om het begrip 
"reclame" hie,· te beperken tot de engere 
beteekenis van publieke aanprijzing van 
koop- of handelswaren. - Op de doo,· haar 
daarvoo,· aangevoerde feiten, kon de R echtb. 
1·eq. m. b. t. het onderhavige feit als gebrtti
ke,· van het betrokken pand [aan welk., bal
con req . de borden had opgehangen] be
schouwen. - Op grond van de verklaring 
van req . zelf onitrent het hem door B. en W. 
van ,1,·nhem weigeren van de door hem ge
vraagde vergunning heeft de R echtb. kun
nen bewezen ve,·klaren, dat B . en W. van 
A ,·nhem oo,·deelen, welk oordeel in hun be
sluit van 29 Aug. 1934 was neergelegd, dat 
de hie,· bedoelde reclame uit een oogpunt 
van welstand, hetzij op zichzelf , hetzij in ' 
verband ,net de omgeving niet toelaatbaar 
was, al hebben B. en W . dat oordeel niet in 
diezelfde bewoordingen aan req . ,nedege
deeld. 24 Juni. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Verord. van 
Politie van Barwoutswaarder art. 9a; B. W . 
art. 625 en Gemeentewet a,·t. 168. ) - Uit 
de gebezigde bewijsmiddelen blijkt, dat ook 
de ruimte tusschen de boomen en den gevel 
van requirante's huis vo01· het publiek ver
keer wordt gebezigd. Daaruit kan worden 
afgeleid, dat de plaats der boomen behoort 
tot den openba,·en weg in den zin als in art. 
20 der P olitieve,·ordening van Barwouts
waarder en in de t.l.l. bedoeld. - De kwe.•
tie of requirante alleen dan wel te zamen 
met ande,·en eigenaresse was, is voor het 
bewij s van r equirante's hoedanigheid van 
eigenaresse niet ter zake dienende. - J.' e
recht overwoog de Kantonr. , dat ingeval 
eene wettelijke verplichting - als i. c. n,st 
op den eigenaar van eene zaak, deze ver
plichting, ingeval er meerdere eigenaren 
zijn, zonder ,nee,· op elk der eigena,·en rttSt 
en het 0. M . niet verplicht is alle eigenaren 
te vervolgen . - Art . 9a der 1'olitieverorde
ning van Barwoutswaa,·de,· den eigenaar 
o. m. verplichtend om. boomen, welke hinde,· 
voor het ve1·kee1· opleveren, of waardoor de 
vrijheid en veil igheid van h~t verkeer in ge
vaar worden gebracht binnen een door B. en 
W. te bepalen termijn te rooien, betreft, als 
in het belang der openbare veiligheid ge
geven, de huishouding d er ge,neente en valt 
dus binnen de vero,·deningsbevoegdheid bij 
art. 168 Geméentewet toegekend, terwijl het 
niet strijdig is met art. 625 B. W ., daar den 

eigenaar niet elk genot van de bóomen wo,:dt 
ontnomen. 24 Juni . 

- Besluit tot vaststelling van den algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij .ar
tikel 8 der wet van 4 Maart 1935, S. 76, 
ho udende voorzien ingen, terzake van ge-• 
meentelijke kosten van werkloosheidszorg. 

S. 364. 27 Juni . 
- Besluit tot verlenging van de schorsing· 

van het besluit van den raad van Valken
burg (Limburg) van 19 Maart 1934, waarbij· 
is vastgesteld een verordening op de herber
gen enz. S. 384. 28 Juni . 

- Besluit tot schor ing van het besluit van 
den raad van Oostvoorne van 29 April 1935, 
waarbij aan A . C. de Vries al daar vergun
ning is verleend voor het aanleggen van een 
straat. S. 389 . 2 Juli . 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zeel and van 11 
Januari 1935, n°. 246, 3e afdeeling, tot ge
grondverklaring van het door den burge
meester van Oostburg ingesteld be roep tegen 
het besluit van den raad dier gemeente d.d. 
31 December 1934, waarbij I. Brakman niet 
werd toegelaten als lid van dat coll ege. 

S. 391. 3 Juli . 
- K oninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 58-

j0. artt. 32 en 33.) - Uit het feit dat in 
een voltall ige ve,·gadering de stemnien 
staakten over een voorstel om ie,nand als 
raadslid niet toe te laten, volgt niet, dat de 
raad nu tot toelating hee ft besloten. De,·
halve was eene beslissing, als in art. 32 be
doeld, niet genorncn. Van het indienen van 
bezwaren daa,·tegen bij Ged. Stat en kan dus 
geen sprake zijn. 3 J ul i. 

- R ondschrijven van den Minister van Wa
te1·staat, N°. 424. Il , Afd. Wate,·staatsrecht, 
aan Gedeputeerde S taten der ve1·schillende 
provinciën, betreffende artikel 9 W egenwet 
en artikel 267 Gemeentewet. 8 .Juli. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad de r gemeente ieuw-Beijerland 
van 17 Mei 1935, strekkende tot benoeming 
van den metselaar H . J. van den Berg tot 
gemeenteontvanger. S. 400. 15 Juli_ 

- Koninklijk besluit .(Gemeentewet Art. !1!28c.) 
- H et is voor een stedelijke gemeente van 
belang, op welke wijze de bebouwing van 
aan hare grens gelegen gronden in een na
burige plattelandsgemeente tot stancl komt. 
Ged. Staten hebb en dan ook ten onrechte 
goedke1tring onthouden aan een raadsbesluit 
tot aankoop deze,· perceelen, op den onjuis
ten g1·ond, dat de stedelijke gemeente door 
dezen aankoop inbreuk zou kunnen ,naken 
op de bevoegdheden van de aangrenzende 
gemeente. 24 Juli . 

- Wet tot intrekking van de wet van den 
29sten December 1933, S. 770, tot voorzie
ning in het bestuur der gemeente Beerta. 

S. 445. 2 Augustus. 
- Besluit houdende bepalingen omtrent de 

R ij kspoli t iezorg en de R ij,kspol itie, a lsmede 
ter u itvoering van de artikelen 223, eerste 
1 id, en 225, eerste I id , der gemeentewet. 

S. 497. 6 Augustus _ 
- Koninklijk besluit . (Ge11ieentewet art . 228b.) 

- E en raadJJbesluit tot het garandeeren van 
een geldleening van een toegelaten bouw
vereeniging belwo,·t in de tegenwoordige 
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finan cieel e omstandi gheden slechts tlàn voor 
goedkeuring in aanmerking te komen, wan
neer eenerzijds het type van de 1net over
heidssteun te bouwen woningen in ve,·band 
,net de daarvoor te vragen huurprijzen voor 
d e in dezen tijd noodzakelijke aanpassing 
aan een lager l evensniveau bevorderlijk is 
en anderzijds de ga,·antie door de gemeente 
voor deze niet met een al te groot risico 
gepaard gaat . 6 Augustus. 

- Rondschrijven van den Ministe,· van B in
nenlandsche Zaken n°. 19745, afd. B.B. aan 
de gemeentebesturen, betreffende ventver
gunningen. 9 Augustus. 

- B esluit tot wijziging van het K oninkl ijk 
besluit van 28 April 1932, S. 189 , houdende 
wijzig ing van de instructie der Rijkscomm is
sie van Advies voor de Gemeentef inanciën . 

S. 512. 17 Augustus . 
- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 143.) 

- Waar twee gemeenten een.el fd en burge-
,neester, eenzelfden sec,·etaris en gezamenlijk 
ééh in het gemeentehuis van eene de,· ge
meenten gevestigde secretarie met één admi
nistmtief ambtenaar en één bode hebb en, 
moet het in overeens temming ,net het gevoe
l en van eene de,· ge1neenten noodzakelijk 
worden geacht, dat tusschen deze gemeenten 
eene gemeenschappelij ke regeling bet,·eff end 
de genieente-secretarieiin tot stand komt . 
Zoodanige regeling wordt de,·halve aan die 
gem eenten opgel egd. 17 Augustus. 

- Koninklijk besluit. (Gemeente,oet art. 151 ; 
Lager Onde,·wijswet 1920 art. 17.) - W an
neer B. en W. , nadat de Ralid hee ft gewei
gerd mede te werken tot de door Ged. Sta
ten bevolen opheff ing der openbare school, 
,net toepassing van art. 151 2e l id der ge
meentewet tot opheffi ng hebben besloten, 
welk besluit door Ged. Staten is goedg e
keu,·d, staat van dit goedkeuringsbesl-u-it den 
Raad geen beroep krachtens art. 17 de,· 
L . O.-wet 1920 op de K .roon open, en even-
1nin ki-achtens eenige ande,·e wettelijke be
paling. 17 Augustus. 

- K oninklij k besluit. ( Gemeentewet art. 101 .) 
-- Ged. Staten hebben ten onrechte goed-
keu·ring onthouden aan een raads besl1tit re
gelende de pensionneering van wetho•uders 
uit overweging, dat de beteekenis van het 
ambt van wethouder in de onderhavige ge
"' eente niet van dien aa,·d is te achten, dat 
pensionneering gewettigd is. H et oordeel 
daaromt,·ent staat aan den Raad. - In be
roep wordt echter door de K roon goedkeu
ring onthouden op grond, dat het niet juist 
11ioet worden geacht, dat reeds dadelijk na 
h et ingaan van het ontslag als wethouder 
een vast pensioen zal w01·den to egekend, 
te,·wijl voorts ten onrechte niet is bepaald, 
dat aansp1·aak op pensioen eers t ontstaat, 
nadat het wethoudersa,nbt tenminste één 
jaar is 1Jervuld geweest. 17 Augustus, 

- Bes lui t tot vernietiging wegens strijd met 
het a lgemeen belang van een besluit van 
den raad der gemeente Dal fsen van 29 
Januar i 1935 N °. 4052, voorzoove,· dit be
treft aanvulling van het personeel van den 
Vl eeschkeu ringsd ienst Dalfsen-Heino door 
benoeming van een tijde lijken hulpkeur
meester. S. 523. 28 Augustus , 

- Bes luit tot vern ietiging van het beslu it van 

den Raad van Valkenburg d .d. 19 M aart 
1934, tot wijziging van de verordening op 
de herbergen enz. S . 524. 28 Augustus. 

- K oninklijk beslui t. (Gemeentewet art. ll28c.) 
- T erecht hee ft de gemeente, nu in haar 
bebouwde kom in sa,nenwerking met he\ 
R ijk eene wegverbetering zal wo.rden tot
standgebracht, ove,·eenkomstig de do or den 
Minister van Waterstaat voor deze gevall en 
gegeven richtlijnen, besloten den voor d eze 
wegverbetering benoodigden grond aan te 
koopen. E venmin bestaat er bezwaar tegen 
,en huis en daarom heen l iggenden grond 
had kunnen vol staan, zij ook het achterlig
gend terrein hee ft aangekocht, nu deze 
transactie uit geldelijk oogpunt verdedig baar 
blijkt te zijn. 28 Augustus. 

- K oninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 25g.) 
- De stichting " H aagsche Sp ort- en Speel-
terreinen" hee ft blijkens de daarvoor doo,· 
den gemeenteraad vastgestelde statuten geen 
zelfstandig bestaan, doc h is te beschouwen 
als een aan het ge,neentebestuu,· onderge
schikte ad1ninist,·atie in den zin van art, 25 
l e l id onder g. D e portier die,· stichting, die 
o. m . is belast met het ·ve,·koopen ·van toe
gangsbewijzen, is als aan de stichting 1·eken
plichtig ambtenaa,· in den zin van genoemde 
wetsbepaling aan te merken. Daaraan do el 
niet af, dat hij nie t is "a,n btenaa,·" in den 
zin der Ambtenarenwet of der P ensioenwet, 
doch op arbeidscontract in dienst is . Z ijn 
echtgenoote kan derhalve niet als raadslid 
worden toegelaten. 28 Augustus, 

- Besluit tot vastste l I i ng van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de wet van 23 Mei 
1935, S . 306, tot wijziging en aanvulling 
van de k ieswet, de provincia le wet en de 
gemeentewet. S. 535 . 12 September. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
het besluit va n den raad der gemeente L aag-

ieuwkoop van 19 Februari 1935 , strek
kende tot benoeming van C. van der Bil t, 
r ijwie lhandelaar, tot ontvanger d ier ge
meente. S, 569. 13 September. 

- Koninklijk besluit . ( Ge,neentewet art . • 67 
j 0

• art. 151; Woningwet artt. 37·, 38.) -
H et inb1·engen door een ge,neentebestu"r van 
bezwaren en het instell en van be?'Oep, als 
bedoeld in de artt. 37 en 38 der Woningw et, 
zijn handelingen, wel ke gerekend moeten 
worden te behooren tot het bestuur van de 
huishouding der gemeente, die dus door den 
Raad moeten wo,·den ve,-richt. -- Nu de 
wijzigingen, welke de Raad bij de vaststel
l in g van h et uitbreidingt;plan 1net bebou
wingsvoorschri ft en in het ontwerp alsnog 
heeft aangebracht, 1Jan ondergeschikten aard 
zijn, vorde,·den de belangen der bij het plan 
betrokkenen redelijke,·wijze niet, dat het ge
wijzigd plan, alvorens door den Raad te wor
den vastgesteld, in ontwe,·p andermaal ter 
visie wordt gelegd, - Al wordt appellant 
door het plan beperkt in zijn vrijheid tot het 
veranderen of uitbreiden van zijn fabriek, 
zoo wordt door de bebouwingsverordening in 
zekere ,nate aan zijn bezwaar tege,noetgeko-
1nen door verbouwingen, waardoQr de waarde 
der fabriek niet noemenswaard wordt ver-
1neerderd, in afwijking van de in het plan 
aangegeven bestem,ning wel toe te staan. 

14 S epte,nbe,·. 
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- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 24l!.) 
- Ged. Staten hebben ten onrechte als eisch 
voor goedkeu,·ing der gemeentebegrooting 
gesteld, dat een verlichtingsbelasting (art. 
280) zou worden ingevoerd, daar onder de 
tegenwoordige tijdsomstandigheden van de 
ei{l ena,·en zee,· bezwaa1'lijk een bijzondere 
bijdrage in de uitgaven de,· gemeente kan 
wo,·den geve,·gd en ook ·uit algemeen econo
misch oogpunt invoering van dezen nieuwen 
vasten last onraadzaam moet worden geoo,·
deeld. Gegrond worden echter geacht de 
eisc h.en van Ged. Staten , dat een voo.,·ge
nom e,, verlaging van het wate,·l cidingtarie f 
11iet zal worden doorgezet, dat de beloonin 
gPn van de leden van het bestuur de,· iustel
l ing voor a,·men- en werkloozenzorg zull en 
venall en en de toelage van den ad1ninistra
tfu1· ,,an den dienst voo,· maatschappelijke 
aangelegenheden, welke functie al.~ neven
betrekking wordt waa,·genomen, zal worden 
verl<tagd. 14 Septembe,·. 

- Hrminklijk besluit. (Gemeentewet art. 25f. ) 
- Ern oppe•·b,·andmeeste,·, als zoodanig be-
J> oe·md dov,· B. en W. op grond van een 
plaatselijke ve,·ordening en niet ·uit hoofde 
1·a.11 eene verplichting tot het verleenen van 
pe,woonlijke diensten in den zin van art. 13/db, 
moet worden aange,ne,· kt als a1nbtenaa1·, be
doeld in art. 25f. 19 S eptem be,·. 

- Besluit tot schorsing van de beslui ten van 
den Raad der gemeente Mijdrecht van 3 
September 1935 , strekkende tot benoeming 
onder cheidenlijk van J. P. Engel en M. L . 
Janmaat tot wethoude r di er gemeente . 

S. 585. 20 September . 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den Raad der gemeente Wie rde n va n 3 Se p
tember 1935 , strekkende tot benoeming van 
R. Bartels tot wethouder. 

S. 586. 20 September. 
- B esl uit tot schorsing van het besluit van 

de n Raad der gemeente Druten van 3 Sep
tember 1935 , strekkende tot be noeming van 
de n heer Litj ens tot wethouder dier gemeen
te. S. 587. 20 Septembe r. 

- B eslui t tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Laag-Nieuwkoop van 
19 F ebrua ri 1935 , strekkende tot bénoeming 
van de n rijwielha ndelaar C. van der Bilt tot 
gemeente-ontvanger. S . 593. 3 Octobe r. 

- K oninkl ijk besluit. ( Ge11,eentewet a,·t. 32; 
K ieswet art . 53.) - W el is ve,·zuimd, op de 
oproepingskaa,·t te ver11ielden den naam van 
iemand. die daarop als n° . 12 van lijst 2 
had behoo,·en voo1· te komen, doch nu die 
11aan11 niet alleen voo1·kwa11, op de door het 
hoofdst em bureau geldig verklaa,·de candi
datcnlijsten en in de publicatie van het cen
traal ste11,bunau, ,naar ook op het den kie
ze·rs uitye.reikte s·tembiljet, hadden d ie kie
zers, zoo zij hadden ge,wild, aan dezen can
didaat hun ste,n kunnen geven. De,·halve is 
het niet aannemelijk, gezien het lage rang-
11u1n1ner op de lijst en de overige 01nstandig
hedcn, dat zonder het gepleegd verzui,n zoo
veel kieze1·s hun stem aan dezen candidaat 
zo'!tClen heb ben gegeven, dat dit eenigen 
invloed op den uitslag de,· ste1n1ning had 
kun11en oefenen . Ten onrechte hebben dus de 
Ra(td en Ged. Staten geoordeeld, dat de ge
kozenen 11iet behooren te worden toegelaten. 

3 Octob er. 

- Koninklijk besluit. (Ge1neentewet Art. 252 
j 0

• artt. 253 en 242). - W el hebb en Ged. 
Staten go edkeuring verleend aan een raails
besluit, waarbij het grondbedrijf als tak van 
dienst in den zin van art. 252 l e l id is aan
gewezen, doch nu eene regeling van het be
heer· van dit bed,ijf volgens het 2e lid van 
art. 252 voo,·alsnog niet is tot stand geko-
1nen, kan van een afzonderlijke begrooting 
voo,· dat bedrijf, als bedoeld in a,·t. 253 nog 
geen sprake zijn, en is dus de door den Raad 
vastgestelde beg,·ooting van het grondbedrijf 
en in verband daa1·1nede ook de gemeente
beg,·ooting niet voor goedkeuring vatbaar. 
Daaraan doet niet af, dat in 1925 in beroep 
door de Kroon was goedgekeurd een raads
besluit tot vaststelling van een verordening 
op het beheer van het rrrondbedrijf, daar 
deze goedkeuring ui tslui tend betrof de toe
passing van het voormalig a,·t . 114 bis, en 
deze ver01·dening niet de plaats vermag in te 
nemen van ecne verordening ingevolge art . 
252 (nieuw) . - H et is 1net de eischen van 
een gezond financi eel bel eid in st,ijd, dat 
O'!>e1· ov.erschotten van vroegere dienstjaren 
ten voll e wordt beschikt voo,,dat alle ,·ede
lij ke middelen zijn aangewend 011, een reëel 
evenwicht in het budget te verkrijgen . 

11 October. 
- An·est van den Ho ogen Raad. (Gemeente

wet a,·t. 299.) - Uit het laatsbe lid van art. 
299, in verband 1net art. 301 , volgt, dat, in
dien de V ero1-dening bepaalt , dat voor de 
toepassing van art. 299, vijfde l id, e.m amb
tenaar in de plaats treedt van den Burge-
1neester, ook het beroep in cassatie doo,· dien 
ambtenaar 1noet wo,·den ingesteld, zoodat de 
Bu,·gemees ter, optredende k,·achtens a,·t . 299, 
laatste lid, daarto,e niet bevoe gd, is en het 
doo,· hem ingestelde beroep niet-ontvankelijk 
moet worden verklaard. - H et is nie t geoor
loofd, dat eenige aangeslagenen gezamenlijk 
bij één bezwaarschrift tegen hun aanslagen 
opkomen. 16 October. 

- K oninklijk beslui t. ( Gemeentewet Art. 248 .) 
- Ged. Staten hebben ten onrechte op grond 
van den financieel en toestand der gemeente 
goedkeuring onthouden aan een wijziging 
de,· begrooting, waarbij gelden we,·den uit
getrokken voor bestrating van een 1narkt
plein, dat in zeer slechten staat verkeert , 
daar aannem elijk is gernaakt dat het aan
brengen van bestrating op den duur voor
deeliger zal zijn dan het laten voortduren 
van den huidigen toestand en tegenover de 
baten, welke het 11tarktterrein aan markt- en 
parkeergeld oplevert, op de gemeente de 
verplichting rust dit terrein in behoorlijkcn 
toestand te brengen. 23 Octob er·. 

- Besluit tot vernietiging van he t beslu it 
van den raad der gemeente Druten d.d. 3 
September 1935 , waarbij de heer Litjens is 
benoemd tot wethouder dier gemeente. 

S. 630 . 28 Octobe r. 
- B esluit tot vernietiging van het beslui t 

van den raad der gemeente Wierden van 3 
Septembe r 1935 , strekkende tot benoeming 
van R. Bartels tot wethoude r . 

S. 632. 28 October. 
- B esluit, houdende be chikking op het be

roep van den raad van Utrecht tegen het 
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onthouden van goedkeuring aan het waar
borgen' van een ~eldleening. 

S . 636. 30 October. 
-- Besluit tot schorsing van de beslui ten van 

den raad der gemeente Finsterwolde van 
14 October 1935, waarbij deze heeft besloten 
tot wijziging van artikel 13 van het Regle
ment van orde en tot intrekking van zijn 
besluit van 11 Januari 1932. 

' S. 641. 6 N ovember . 
- Beslui t tot schorsing van het beslui t van 

den raad der gemeente Rucphen van 3 Sep
tember 1935, strekkende tot benoeming van 
P. H. Commissaris tot wethouder dier ge
meente. S. 642. 6 overnber . 

- Beslui t tot schors ing van het besluit van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Vi anen van 1 October 1935, strekkende tot 
intrekking van het besluit van dat College 
d. d. 2 Juli 1935, waarbij is besloten: A. den 
eisch van het bez it van h et Diploma-Ge
meentebelangen voor de met 1 November 
1935 vaceerende betrekking van ambtenaar 
ter secretarie te laten vervallen; B . ter ver
vulling van de onder A genoemde betrekking 
te benoemen den heer A. W. H. B agge rman 
te Vi anen. S . 643. 6 ovember. 

- K oninklijk besluit . (Ge11,eentewet Art. 35 
j 0

• art. 15.) - T e1·echt hebben Ged. Staten 
appellant niet als lid van den raad to egela
t~n op grond dat hij niet aan den raad heeft 
ingezonden het berioht, bedoeld in art. 15, 
Se lid. D e 11~eening van appellant, dat dit 
berioht f eitelijk in handen van den gekozene 
zou moeten blijven, is kennelijk onjuist, ge
zien het voorschri ft vàn art . 18 j 0

• art. 15 
laatste lid. 6 November. 

- Koninklijk besluit. (Ge11,eentewet Art. 15.) 
- Nu de voorzit ter van het hoofdstembureau 
aan geen der tot lid van den 1·aad benoeni
den een bericht van de ontvangst van de 
mededeeling, in art . 15, 2e lid bedoeld, 
heeft gegeven en dezen dit bericht, dat met 
de kennis ge,1ing, voorgeschreven in art . 14, 
hun tot geloo fsbrief strekt, dan ook nie t aan 
den raad hebben overgel egd, hebben Ged. 

taten t erecht beslist, dat de appellanten 
niet tot lid van den raad kunnen worden 
to egelaten . 6 November. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Grondwet 
art. 7 ; Gemeentewet artt. 16 , 169 en 209. ) 
- Art. 44 A . P . V. van Z aandam ve,·biedt 
r1edrukte of geschreven stukken fi f afb eel
dingen 01n nie t of te koop aan te bieden 
enz. op de door Q. en W. in een doo1· hen 
af te kondigen besluit te bepal en wer1en , 
ure,, en dagen . - Kantonr. : Art. 44 laat de 
mogelij kheid open, dat de versp-reiding van 
gedrukte stukken in de gemeente Zaanda1n 
in het algemeen wordt verhinderd; het mist 
als strijdig met art. 7 Grondwet verbindende 
kracht . - R echtb.: D e opvatting van den 
ltantom·. is m inder juist . I ndien die del ega,. 
tie to elaatbaar is, staat aan de mogelijkheid 
daarvan niet in · den weg, dat B . en W. 
daa~van een onjuist, met .art. 7 der Grond
wet strijdi g, gebruik zouden kunnen maken. 
De verordening is echter onverbindend, 011,
dat deze niet aan B. en W. uitvoeringsbe
voegäheid gee ft, !'iet ,aa?1- hen telkens in un 
bijzonder geval te beslissen geeft of eenig 
persoon valt onder - zekere , omschrijving de•· 

-verordening, doch inhoudt een d~legatie va11 
verordenende bevoegdheid aan B. en W. , 
hetgeen niet is toegelaten. - H. R . : H et 
bij de wijziging van 1931 in de Gem eente
wet opgenomen voorschrift van art. 169 1/er
klaart de delegatie van wetgevende bevoe gd-

·• heid in raadsverordenin gen op B . en W. 
nopens bepaalde, in de verordening aange
wezen, onderwerpen geoorloofd. R eeds op 
dien grond is er hier van een ongeoorloo fd e 
delegatie van verordenende bevoegdheid geen 
sp,·ake. Volgt ve1·nietiging van het bevesti
gend vonnis t. a. v. het ontslag van rechts
vervolging en veroordeeling van gereq. -
[Adv.-Gen. B erger: V oorzoover de over
dracht al niet gedekt wordt door art. 169 
Gemeentewet, 1nag de door B . en W . gedane 
aanwijzing worden aange1ncrkt als een daad 
van uitvoering ( art. B09 a). D e kennelijke 
opvatting van de R echtb ., dat uitvoering 
zich beperkt tot hetgeen t elkens in een bij
zonde1· geval te beslissen staat, vindt in de 
,vet geen steun. - Gezien de 1·echtspraak 
v an den H. R ., kan de vero1·dening , ,net de 
daaraan door B. en W. gegeven uitvoering 
niet geacht wo1·den strijdig te z;jn 1net a1·t . 7 
Grondwet . - D e strafb epal ing der vernrde
ning str,ekt zich uit over ove1·treding van all e 
bepalingen der vero1·dening en dus ook op 
overtreding van het nieuw ingevoegd art. 44-
- D at het besluit van B . en W. wettelijken 
grondslag zou missen, omdat in de consi
derans daarvan enkel wordt gewaagd van 
art . 44 der A . P . V. zonder vermelding van 
de wijzigingsverordening, is niet juist.J 

18 N ove1nber. 
- Koninklijk besluit. (Ge-nieentewet Art. 24.) 

- Nu de regel ing betreffende l oting, in het 
reglement van orde van den Raad vervat , 
uitsluitend van toepassing is, ingeval bij 
tusschenstemming of herstemming op twee 
personen een gelijk aantal stem1nen wordt 
uitgebracht, is de Raad in het gevat van 
een loting, als bedoeld in art. 24, gerech
tigd tot loting op de door he,n te bepalen 
wijze te besluiten. 9 D ecem ber. 

- Koninklijk besluit. ( Ge1neentewet A1·t. 23.) 
- Daar een bij loting ingevolge art. 24 toe-
gelaten raadslid en de echtgenoote van ap
pellant kinderen zijn ·van eenzelfde moeder,' 
bestaan zij zich in den tweeden graad, en is 
terec ht appellant niet als lid: toegelaten. 

17 D ecember. 
- Besluit tot vern ietig ing van het bes luit van 

den raad der gemeente Rucphen d.d. 3 Sep
tember 1 935, waarbij P . H . Commissaris is 
benoem d tot wethouder dier gemeente . · 

S. 715. 18 December. 
- Beslui t tot, verniet ig ing van de bes luiten 

van den raad der g meente Finsterwolde van 
14 October 1935, waarbij deze heeft besloten: 
a. tot wijziging van artikel 13 van het 
R eglement van orde; b. tot in trekking van 
zijn beslu it van 11 J a nuar i 1932. 

S. 716. 1. December. 
- Besluit tot vernietig ing van het besluit van 

burgemeester en wethouders van Vianen van 
1 October 1935, strekkende tot intrekking 
van het besluit van dat Coll ege, d .d. 2 Juli 
1935, waarbij is besloten den e isch yan het 
bezit van het Diploma-Gemeentebelangen 
voor de met 1 November 1935 vacee rende 
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_ betrekking van ambtenaar ter secretarie te 
· 1aten vervallen en ter vervi:iHing van even
genoemde betrekking te benoemen. den heer 

'A. W. H. Baggerman te Vianen. 
S. 721. 19 December. 

- Besluit to.t verlenging van de schorsing van 
een besluit van Gedeputeerde Staten van 
Limburg, tot goedkeuring van een besluit 
van den raad van . Simpelveld. 

S. 726. 20 December. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Amsterdam van 27 
November 1935 , n°. 805, strekkende : 1°. tot 
wijziging, met ingang van 1 J anuari 1936, 
van de verordening tot regeling van de 
wedden van het personeel der openbare 
lagere scholen, welke niet zijn geregeld bij 
den algemeenen maatregel van bestuur, be
doeld in artikel 30 der Lager-onderwijswet 
1920, en tot regeling van de wedden van 
het personool der openbare taalcursussen; 
2°. tot verhooging, in verband daarmede, 
van volgnummer 895h der ontwerp-gemeente-
begrooting voor 1936. · 

S . 727. 20 December. 
Koninklijk besluit . (Gerneentewet Art. 

228 a). - Nu de financieel e toestand 'der 
gerneente niet eischt, den duu,· van· de daar
voor te sluiten geldleening gelij k te stell en 
rnet den verrnoedelijken l evensduur der wer
ken, waarvoor zal worden gel eend, hebb en 
Ged. Staten terecht een l eeningsduur van 
40 jaar voor riolee,·ingswerken te laag ge
oordeeld. - H eff ing van een rioolbelasting 
maakt op zichzelf een riol eeringswerk nog 
niet rendab el. 21 December. 

- Koninklijk besluit. (Gerneentewet Art. 25 h). 
- E en l eeraar bij het nijve,·heidsonderwijs 
valt niet onder de uitsluiting, bedoeld in 
a,·t . 25 h, en rnoet dus als lid van den raad 
worden toegelaten . 23 Decernbe,·. 

- Koninklij k besluit . ( Gerneentewet Art. 242.) 
- Ged. Staten hebb en terecht goedkeuring 
onthouden aan de gerneentebegroo ting, daar 
vo01· onvoorziene uitgaven een veel te laag 
bedrag is geraan,d en daarin behoort te 
worden voorzien doo,· schrapping van een 
garantiepost voo,· rente en aflossing van een 

· leening voor de drinkwaterleiding, die niet 
noodzakelijk is te achten on, tot een go ede 
drinkwatervoorziening te geraken, daar zulks 
op doelrnatige,· wijze kan worden . bereikt 
door uitbreiding van de in de bouwverorde
ning opgenornen verplichting tot aansluiting 
tot bestaande woningen, die daarvoor in aan
.rne,·king ko,nen; het aan deze verplichting 
voor ve.-schill ende ingezetenen >verbonden 
bezwaar van kosten wo,·dt niet van zoodanig 
gewicht geacht , dat o,n die reden van dezen 
rnaatregel zou moeten worden afgezien. 

24 December. 
- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet Art. 25 

f en g.) - E en arnb tenaa,· van een aan 
eenige gerneenten tezamen, behoorend ge-
11,eenschappelijk lichtbedrijf valt niet onder 
het verbod van art. 25 f of g, daar het be
heer en de exploi tatie van het bedrijf zelf
standig geschieden door eene door de ge
rn eenten tezarnen ingestelde commissie van 
beheer, zoodat het bedrijf niet als onde1·ge
schikt aan elk der betrokken gemeentebestu
ren afzonderlij k kan worden beschouwd . . 

30 December. 

- K oninklijk . besluit. (G;e,neenteu;et _A,rt . 2_48.) 
- H et is nie t verantwoord om _het te.kort, 
ontstaan doqr overschrijding van de rarning 
de,· kosten wegens onder~/euning van arm
lastigen en we,·kloozen, ten lal}t e van een 
verde,·e toekomst te brengen door uitstel van 
vo,·ming van e&n fonds tot dekking der pen
sioenlasten voor het in 1913 •in dienst zijnd 
pe.-soneel .. E en behoorlijk financieel beleid 
eischt, dat de stortingen in. dit fonds blijven 
geschieden volgens de daarvoor vast gestelde 
regeling, nu niet is gebleken, dat de daar
aan ten gronil,slag liggende be1·ekeningen al 
te voorzichtig zijn opgezet. - . E,· bestaat 
geen bezwaar om de hooge,·e uitgaven voor 
rentebetaling, die uitsluitend een gevolg zijn 
geweest van een conversie waarvan de voor
d eelen tot het voll e bedrag c.:-in volgende 
dienst jaren ten go ede komen, o·r fr de eerst
volgende dienst jaren te ve,·deelen. 

30 ,·)ecember. 
- Bes lui t tot schors ing van het beslu it van 

den raad der gemeentll J{antens van 6 De
cember 1935, strekkende tot het verleenen 
van een brandstoffentoes lag aan a l.Ie land
arbe iders in die gemeente, voor zoover zij 
gehuwd en kostwiner zijn en uitkeer ing ge
nieten uit werkloozenkassen. 

· S. 851. 31 December. 
- Beslui t tot · schorsing van het beslui t van 

den raad der gemeente Groesbeek van 19 
December 1935, strekkende tot intrekk ing 
van het gedeelte van het raadsbesluit van 
29 Juli 1935, waarbij is besloten tot niet
toelating van zes op 27 Juni 1935 gekozen 
raadsleden en deze zes leden nog als zoo
danig toe te laten. S. 852. 31 December . 

Gemeentegrenzen. 
- Wet tot opheffing va n de gemeenten H e

dikhuizen, H erpt, Nieuwkuyk en Oudheus
den en uitbreiding van de gemeenten Dru
nen, Heusden en Vlijmen. 

S. 204. 25 April. 
- Wet tot vereeniging van de ,gemeenten 

Lierop en Someren, S. 205 . 25 April. 
- Wet tot vereeniging van de gemeenten 

Zoetermeer en Zegwaart. S. 206. 25 April. 
Geneeskunst. 
- Arrest van den Hoogen Raad (Sr. a1·t. 436; 

W et Uitoefening Geneeskunst art: 1.) -
Door de bepaling van a,·t . 1 der wet van 1 
Juni 1865, S. 60 , dat uitoefening der ge 
neeskunst aZZ-een geoorloofd is aan degenen, 
aan wie de bevoegdheid daartoe vol gens de 
wet is toegekend, vorde,·t de wet eene toe
lating - in den zin van art . 436 Sr. - om 
d e geneeskunst uit te oefenen. De toelating 
bestaat dan hierin, dat men in het bezit zij 
van een door de wet aan te geven bevoe gd
heid . - T. a. v . de geneeskundigen bedoeld 
in art. 2 der wet van 1{365 en van die be
doeld in de met B elgië en met Duitschland 
gesloten ove,·eenkomsten is ook van een toe
lating sprake n.l. van eene bijzondere op de 
wet, in verband met door de wet goedge
keu,·de overeenkomsten, steunende vergun
ning. - De door req. verrichte handelingen 
- n.l. het in behandeling nemen van C. die 
bij req. genezing kwam zoeken voo,· ' een 
kwaal, waaraan zij verklaarde te lijden, en 
te dien einde telkens eerst een hand op haar 
voorhoofd en veTvolgens de andere hand op 
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haar maagstreek l eggen om aldus zijn mag
netische kracht op haai· aan te wenden -
welke handelingen onder gemelde omstan
digheden de werkelijke of voo,·gewende 
strekking hadden o,n een genezende werking 
op den zieken ,nensch uit te oefenen, zijn 
door de Rechtb. te,·echt beschouwd als uit
oefening der geneeskunst, immers als het 
verschaffen van geneeskundigen bijstand. 
Dat, zooals req. zegt, hij elke suggestie zoit 
hebben vermeden, dat hij de patiënte kon 
genezen en e,· slechts van hee ft gesproken 
haai· kracht te zullen geven, doet daa,·toe 
niet af. - T erecht besliste de R echtb. dat 
,,geneesku111lt" in den zin der wet het ge
h.eele gebied de,· geneeskunst bestrijkt, 
,,welke middelen daarbij ook worden gebe
zigd en welke niethoden daarbij ook worden 
toegepast". 28 Januari . 

- Besluit tot vaststelling van het t ij dstip , 
waarop de wet van 27 December 1934, S. 
684, tot aanvulling van de wet van 25 De
cember 1878, S . 222, houdende regeling der 
voorwaarden tot verkrijging der bevoegd
heid van arts, tandarts, apotheker, vroed
vrouw en apothekersbediende, in werking 
zal treden. S. 508. 17 Augustus . 

Gezondheldscommlsslën . 
- Wet tot regeling van de aanspraken op 

wachtgeld van de gewezen secretarüsen van 
en de gewezen am btenaren in den zin der 
Ambtenarenwet 1929 in vasten en tijdel ijken 
dienst bij de voormalige Gezondheidscom
missiën. S. 149. 21 Maart. 

- Beslui t tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, a ls bedoeld in ar
tikel 1 der Wet van 21 Maart 1935, S. 149, 
en tot regeling van de toekenning van 
wachtgeld aan de gewezen secretarissen van 
en de gewezen ambtenaren in den zin van 
de Ambtenarenwet 1929 in vasten en tijde
lij ke d ienst bij de voormalige Gezondheids
commiss iën. S. 401. 17 Juli. 

Gr-0ndwet. 
- A,vest van den H oogen Raad. (Grondwet 

art. 192; Prov. wet a,·t. 138; W et 9 Mei 
1902 S. 54 art. 15.) - D e Staten der heide 
betrokken P rovinciën waren niet gehouden 
om bij hun besluit van 1921 met aanspraak 
op vrijdom van Rijnland's bundergeld, die 
de ingelanden van den polder Nieuwkoop en 
Noorden tot dusver mochten ontleenen aan 
een accoord van 1394, bevestigd in 1518, in 
verderen omvang rekening te houden dan 
hun blijkens de toen getro ffen ,·egeling wen
schelijk is voorgekomen. 11 J anuari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Grondwet 
art. 7 ; Sv. a,·tt. 94, 111 en 354.) - Art. 7 
der Grondwet verzet zich noch rechtst,·eeks 
noch zijdelings tegen een inbeslagne-,ning als 
i. c. gevorderd, al zou die inbeslagneming 
ook geschieden ter voorbereiding eene,· later 
dooi· den rechter te bevel en vernietiging of 
onbruikbaarmaking der in beslag te nemen 
drukpersen, zetmachines, enz . en al zou het 
verwijde-rd do el van den laatstbedo elden 
maatregel ook zijn, den daders van de ge
pleegde feiten althans tijdelijk de gel egen
heid te ontnemen, of hen daa1·in te bel em
me,·en, om in den vervolge soo,·tgelij ke fei
ten als de gepleegde te begaan. - D e ten 
deze onjuiste overweging dM' Rechtb. vormt 

echter niet den eenigen g1'0nd voo,· hai·e af
wijzende beslissing. D eze 1-ust ,nede op gron
den, welke haai· zelfstandig kunnen dragen. 
- B ij de beoordeeling der vraag, of het al
gemeen belang de vernietiging of onbruik
baarniaking der persen enz . zou eischen en 
of de gevraagde inbeslagnerning in verband 
hie,·mede ,noest worden toegestaan, mocht 
de R echtb. rekening houden met den geest 
de,· Grondwet en tradities, die op het stuk 
van drukpersvrijheid bij het N ede,·landsche 
volk levend zijn. Of i.c. aan die traditi es in 
dezen tijd een te ove,·wegende beteekenis is 
to egekend staat niet ter beoordeel ing van 
den cassatierechter. - D e o,nstandigheid, 
dat de vordering tot inbeslagneming van den 
0. v . J. op de wet is geg,·ond, verplicht den 
R.-C. niet tot inbeslagneming ove1· t e gaan. 

13 Nove1nbe1·. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Grondwet 

a,·t. 7; Gem eentewet artt. 168, 169 en 209.) 
- Art. 44 A. P. V. van Zaandam verbiedt 
gedtrukte of gesch,,even stukken of afbeel
dingen om niet of te koop aan te bieden 
enz. op de door B. en W. in een do01· hen 
af te kondigen besluit te bepalen we gen, 
uren en dagen. - Kantonr. : Art. 44 laat de 
mogelijkheid open, dat de verspreiding van 
gedrukte stukken in de gemeente Zaandam 
in het algerneen wordt verhinde,·d; het mist 
als strijdig met art. 7 G,·ondwet verbindende 
kracht . - R echtb.: D e opvatting van den 
Kanton,·. is minder juist. Indien die delega
tie to elaatbaa,· is, staat aan de mogelij kheid 
daarvan niet in den weg, dat B . en W. 
daarvan een onjuist, ,net art . 7 de,· Grond
wet strijdig, gebruik zouden kunnen maken. 
De ve,·ordening is echter onverbindend, om
dat deze niet aan B. en W. uitvoe,·ingsbe
voegdheid geeft, niet aan hen telkens in een 
bijzonder geval te beslissen gee ft of eenig 
pe,·soon valt onder zekere omschrijving der 
verordening, doch inhoudt een delegatie van 
verordenende bevoegdheid aan B. en W., 
hetgeen niet is toegelaten . - H. R.: Het 
bij de wijziging van 1931 in de Gemeente
wet opgeno1nen voorschrift van art. 169 ver
klaart de delegatie van wetgevende bevoegd
heid in raadsverordeningen op B. en W. 
nopens bepaalde, in de verordening aang e
wezen, onde,·werpen geoorloofd. Reeds op 
dien grond is e1· hier van een ongeoorloofde 
delegatie van verordenende bevoegdheid geen 
sprake. Volgt v,ernietiging van het bevesti
gend vonnis t. a . v . het ontslag van rechts
vervolging en veroordeeling v an gereq. -
[Adv .-Gen. B erger : Voorzoover de over
dracht al niet gedekt wordt doo1· art. 169 
Gemeentewet, mag de door B. en W. gedane 
aanwijzing worden aangem erkt als een daad 
van uitvoering ( art . 209 a) . D e kennelijke 
opvatting van de R echtb., dat uitvoe,·ing 
zich beperkt tot hetgeen telkens in een bij
zonder geval te beslissen staat, vindt in de 
wet geen steun. - Gezien de rechtsp1·aak 
van den H. R., kan de verordening, met de 
daaraan door B. en W. gegeven uitvoering 
niet geacht w01·den strijdig te zijn m et art. 7 
Grondwet. - D e strafb epaling der verorde
ning st11ekt zich uit over overtreding van alle 
bepalingen der verordening en dus ook op 
overtreding van het nieuw ingevoegd art. 44. 
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Dat het besluit van B. en W. wettelijken 
grondslag zou missen, omdat in de consi
derans d.aarvan enkel wordt gewaagd van 
art. 44 der A. P. V. zonder vermelding van 
de wijzigingsvero,·dening, is niet juist.] 

18 November. 
- Ar,·est van den Hoogen Raad. (Grondwet 

art. 159; Sv . art. 121; Viturwapenw.et 1919 
an-tt. 14 en 15: Drankwet art. 64.J -
R echtb.: Naa,· analogie van art. 121 Sv. 
moet wo,·den aangeno,nen, dat de door den 
burgemeester 1.,--rachtens art. 64 de,· Drank
wet vers trekte last om verd.'s woninu bin 
nen te treden uitsluitend en alleen strekt, 
tot het bijzondere doel van Drankwetcon
tróle. D e ambtenaren mochten tot eenig 
ander doel op grond van dien last al even 
min in verd.'s woning verblijven. Nu hua 
voor de contról e vuurwapenwet de toegang 
geweige,·d was, mochten zij zich niet ten 
fine daarvan zonder schriftelijken last als 
in art. 14 der Vuurwapenw et 1919 onischre
ven in verd.'s woning bevinden en was de 
gemeenteveldwachter ook niet bevoegd een 
geweer in beslag te nemen op grond van het 
bepaalde in a,·t. 15 die,· wet . - H . R . : D1 
omstandigheid, dat een ambtenaar alleen 
ter contróle ingevolge de Drankwet aanwezig 
is in een woning en daar, uit dien hoo /de , 
ook tenen den wil van den bewoner. aan• 
wezig mag blijven, belet dien a,nbtenaar 
niet om op diezelfde plaats opsporingsbe
voegdheden, steunende op een andere wet 
dan de Drankwet, uit te oefenen. Het tegen
deel volgt niet uit art. 121 Sv., daar dit 
artikel wel regelt de bevoegdheid om tegen 
den wil van een bewoner diens woning bin
nen te treden, doch niet inhoudt eene be
perking van andere opsporingsbevoegdheden. 
- De vraag, wel ke bevoeg.dheden de ge
meenteveldwachter in de woning had, kan, 
nu die arnbtenaar i. v. m. den hem inge
v~lge de Drankwet verstrektei, last de wo
ning tegen den wil van den caf éhouder 
mocht binnentreden, reeds daa,·om hare be
antwoording niet in den wil van den bewoner 
vinden. - De uitspraak kan, als niet ge
geven op den grondslag der t.l.l., im1ne1·s 
als uitgaande van eene onjuiste opva.tling 
van de bevoe gdheid ingevolge art. 15 der 
Vuurwapenwet 1919, niet gelden als Ren 
vrijspraak in den zin van art. 430 Sv. 

2 Decem ber. 
Handelsnaamwet. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (Rv . art . 56; 

Handelsnaamwet art. 5.) - Met het niet te 
duchten zijn van eene blijvende verwarring 
heeft de 1/..echtb. blijkbaar het oog op eene 
verwarring, die zou zijn blijven bestaan na 
de opheffing van het filiaal van verzoekster 
te Groningen, welke op ~8 Februa:ri 1934, 
derhalve nog vóór de indiening van het in
l eidend v.erzoekschrift, heeft plaats gehad. -
Reeds in het verschil tusschen de plaatsen, 
waai· de handelszaken der par·tijen gevestigd 
zijn, heeft de Rechtb. voldoenden grond kun
nen vinden om de vrees voor ve·rwarring tus
schen deze handelszaken uit te sluiten. Ove,·i
gens geldt het hier eene feitelijke, dus in 
cassatie onaantastbare, beslissing. - T erecht 
hee ft de Rechtb. rekening gehouden met een 
op normale wijze oplettend en onderscheidend 

publiek. - Ten onrechte heeft de Rechtb . 
eene veroordeel ing in de proceskosten uitge
sproken. In gedingen bij verzoekschrift ge
voerd is, tenzij de W .et anders bepaalt, een 
veroordeel ing in de kosten niet mogelijk . 

25 October. 
Hinderwet. 
- Koninklijk besluit. (Hinderwet art. 11.) -

Een nieuw opgelegde voorwaa,·de, ingevolge 
welke de inrichting geheel zou moeten wor
den gewijzigd, gaat te ver, daar zij feitelijk 
neerkomt op eene intrekking van de oor
sp,·onkelijke vergunning, niettegenstaande de 
aan die vergunning verbonden voorwaarden 
zijn nagel eefd, en op vervanging van deze· 
vergunning door een geheel nieuwe. 

16 Maart. 
- K oninklijk besluit. (Hinderwet art. 5.) -

De o,nstandigheid, dat op de plattegrond
tee kening niet is aangegeven de plaats van 
den in de beschrijving genoemden el ectro
motor met de daardoor gedreven niachine 
geeft geen aanleiding om op grond van on
volledigheid die,· teekening appellant in 
zijne aanvrage nie t-ontvankelijk te verkla
ren, nu practisch de hinder, welke een in
richting als de onderhavige kan veroo,·
zaken, niet afhankelijk is van de plaats van 
opstelling van dezen motor en deze machine. 

25 Maart. 
- Koninklijk besl1tit. (H inderwet A1·t. 11. ) -

D e omstandigheid, dat bij den voo,·genomen 
bouw van het pand, waa,·voor thans een ver
gunning krachtens de H inde,·wet wordt ge
vraagd, door B. en W . de voorwaarde werd 
opgelegd, dat het gebouw enkel als pakhuis 
mocht wo,·den gebezigd, kan ingevolge df
H inderwet geen g,·ond opleveren de thans 
gevraagde vergunning te weigeren. 2 M ei. 

- Koninklijk besluit . (H inderwet art. 11 .) -
Een voorwaarde, gesteld met het oog op. 
gevaar en belemme,·ing van het rij- en voll
gangersverkeer ter plaatse vindt geen steun 
in de Hinderwet . Evenmin is zulks het geval 
met een voo,·waarde, gesteld om gevaar o_l 
schade aan het gebouw, waarin de inrichtin11 
zal worden gevestigd, tijdens den bouw daar
aan te voo,·komen. 11 M e,. 

- Koninklijk besluit. ( H inderwet a1·t. 12.) -
De uitvoering van een voo.-schrift mag niet 
afhankelijk gesteld worden van het inzicht 
van B. en W. ; hierdoor zou het beroepsrecht 
wo,·den ve,·kort. 11 M ei. 

- J(oninklij k besluit. (Hinderwet Art. 12.) -
De door B. en W. gestelde voorwaarde, dat 
tusschen bepaalde uren de machine, ,,behou
dens in bijzondere omstandigheden", niet in 
v;erking ,nag zijn of worden gesteld, behoort 
in dier voege te worden gewijzigd, dat de 
beoordeeling, of bijzondere omstandigheden 
aanwezig zijn, aan B. en W. wordt opge
dragen, daa,· deze beoordeeling niet aan ver
gunninghoudster kan worden overgelat en. 

12 Juli_ 
- K oninklijk besluit. (H inderwet Art. 15 j 0

• 

artt. 12 en 8.) - Daar art. 15 zonder eenige
beperking het recht van beroep toekent o.m. 
ter zake van beslissingen, ingevolge art. 12 
genomen, staat ook van een beslissin g op· 
een verzoek om ontslag van een voo,·waarde, 
tot welken maatregel B. en W. ingevolge
art. 12, 2e lid de bevoegdheid bezitten, be-



ALPHABETISCR':.~EGJSTER. ~1935 32 

roep op dé Kroon open. - · Al hebben B . en 
W. nagelaten van hun besluit overeenkom
stig art. 8, 1e l id j 0

• artt. 12 en 15 do or 
aankondiging aan het pu bl iek kennis te ge
ven zoo is toch appellant in zijn beroep ont
van kelijk, da{JJf" de in art . 15, 1e l id bedoel
de te1"mijn niet uitsluit de bevoegdheid o,n 
voor dien termijn in bero ep te komen. 

· 2 Decemb er. 
Iepen. 
- Besluit, houdende a lgemeene voorschriften 

ter voorkoming va n nadeel door de iepen
ziekte en dèn grooten en kle inen iepenspint
kever. S. 572. 14 Septembel'. 

Indië. (Necl .) 
- B eslu it , strekkende tot aanvulling van het 

beslui t van den 27sten November 1933, S . 
630, houdende vaststelling van nieuwe be

pal in gen betreffende de zeebrieven en scheeps
passen in Nederlandsch-Indië. 

S . 25. 22 J anua ri. 
- Besluit tot nadeTe wij zig ing van he t K o

ninklij k beslui t van den 19den October 1929, 
S. 463, houdende nadere herziening van de 
bezold ig ingen en de samenstelling va n het 
personeel van de Directie der P ensioenfond
sen voor de Koloni a le landsdiena ren en 
Locale Ambtenaren. S . 26. 23 J anuari. 

- Besluit tot nadere wijzig ing van de R egelen 
voor het beheer enz. betreffende de P en
sioenfondsen voor de I ndi sche la ndsdienaren. 

S. 33. 29 J a nuari. 
- Besluit tot bepaling van het t ij dstip van 

inwerkingtreding van de wet van 29 Decem
ber 1934, S. 720, houdende wijzig ing der ar
t.ikelen 7 en 11 van de Incüsche Staats
rege l ing. S. 65. 20 Februari . 

·- W et, houdende bekrach t ig ing van een door 
den Gouverneur-Generaal van N ederlandsch
Indië krachtens a r t ikel 93, eerste l id, der 
Indische Staatsregel ing vastgestelde ordon
nantie. (Nadere voorzieningen slach tbelas
ting. ) S. 222. 25 Apri l. 

- \,Vet , houdende bekracht ig ing van een door 
den Gouverneur-Generaal van N ederlandsch
Indië krachtens a rtikel 93, eerste lid, en 
artikel 183, tweede lid, van de Indische 
Staa tsregel ing vastgestelde ordonnantie . (Tij
de lij ke opheffing va n het u itvoen ech t op 
J avatabak.) S . 223. 25 Apr il. 

- Wet tot wijziging va n de Ma:rinescheeps
ongevallenwet (Stbl. 1928, n° . 69) . 

S. 225. 25 April. 
- Besluit tot nadere aanvulling en wijzi g ing 

van de regelen voor het beheer enz. betref
fende de Indische pensioen- en weduwen- en 
weezenfondsen. S. 234. 4 Mei. 

- Beslui t tot vaststelling van een nieuw ta
r ief voor de verrekening wegens overdracht 
van pensioenslast en tot a_anvulling en wij 
ziging van de reglementen van de Indische 
pensioen- en weduwen- en weezenfondsen . 

S. 235 . 4 Mei. 
- Wet tot wijziging der Indische Staatsrege

ling ; vermindering van het aanta l leden ' 
van het College van Gedelegeerden. 

S. 309. 24 Mei. 
- Besluit, bepalende de bekendma king in het 

Staatsblad van de toepasse lijkverkla ring op 
N ederlandsch-Indië van het op 31 · Mei 1929 
te Londen gesloten internationaal verd r-ag 
voor de beveili ging van rnenschenlevens op 

zeé, a lsmede van de inwerkingtreding voor 
genoemd gebiedsdeel van de S1mla-regelen 
1931 (Stbl. 1932, n°. 539). 

S. 317. 28 'Mei. 
- B esluit tot bekrachtiging van viér door 

den Gouverneur-Generaal va n Nederlandsch
Indië vastgestelde 01·donnanties, houdende 
nadere voorzieningen in zake de rubber
restrictie. S ... 322, 31•·Mei. 

- B eslui t tot bepaling van het tijdstip van 
inwerking tredi ng van de wet van 24 M ei 
1935 (Neder landsch Staatsblad n°. 309, 
Indi'5ch Staatsblad n°. 242} , houdende wijzi 
g ing van de a rt ikelen 72, lid 2. en 74 , lid 2 
der Indische Staatsregeling. 

S. 331. 5 Juni. 
- B esluit, houdende bepalingen op de toela

t ing van vreemde mili taire luchtvaa rtuigen 
' in het rech tsgebied van N ederl a ndsc!i-Indië, 

Suriname en Curaçao. S. 361 . 26 J uni. 
- \,Vet, houdende bekrachtig ing va n d r ie door 

den Gouverneur-Generaal van ederl andsch
Indië krach tens artikel 93 der Indische 
Staa tsregeling vastgestelde ol'donna nties. 
(Wijzi g ing motorvoertuigenbelast ing. Ver
hooging benzineaccijns.} S . 375. 27 J uni. 

-'- Wet, houdende bekrachtig ing van een door 
den Gouverneur-Generaal va n N ederl andsch
Indië op 14 December 1934 vastgestelde or
donnant ie (Indisch Staatsblad 1934, n° . 686 ) 
tot kwij tschelding van voorschotten aan de 
stadsgemeente Meester Corneli s a lsmede tot 
buiten werking stelling van a rt ikel 16 der 
Indische Comptabili teitswet. 

S. 378. 27 Juni. 
- Wet , houdende nadere wijzig ing van de 

J avasche Bankwet 1922. 
S . 488. 2 Aug ustus. 

- Wet, houdende toepasselijkverkl a ring op 
N ederl andsch-Indië, Suriname en Curaçao 
van de op 19 M aart 1931 te Genève gesloten 
Verdragen met bij behoorende Prntocol\en : 
1 °. tot invoeri ng van een eenvormi ge wet 
op chèques; 2° . tot regeling van zekere wets
confl icten ten aanzien van chèques ; 3°. be
treffende het zegelrech t ten aanzien van 
chèques. S . 49 0. 2 Augustus. 

- Besluit tot vaststelling van een n ieuw 
R eglement van het vVeduwen- en Weezen
fonds voor Europeesche burgerlijke la nds
d ienaren in N ederl andsch-Indië. 

S. 649. 12 November. 
- Beslui t tot vaststelling va n een nieuw regle

ment· op het verl eenen van pensioenen aa n 
Europeesche locale ambtenaren in N eder 
l andsch-Ind ië en van pensioenen en onder
standen aan de weduwen en weezert di er 
ambtenaren . S. 650. 12 November. 

- Besluit tot wijzig ing van de herziene rege
len betreffende het deelgenootschap in het 
Weduwen- en Weezenfonds voor Europeesche 
burgerlijke landsd ienàren in N eder\andsch
Indië van E uropeesche leerkrachten bij het 
bijzonder onderwijs in N ederl andsch-Indië. 

S. 682. 29 November. 
- Beslui t tot nadere aanvulling van het 

R eglement voor het Weduwen- en Weezen
fonds der Europeesche Officieren van het 
N ederl a-ndsch-Indische Leger. 

S. 689. 3 December. 
- Wet', houdende bestendiging voor het jaar 
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1936 van de tijdelijke opcenten op de in
voel'rechten in Nededandsch-Indië. 

S. 698 . 12 Decembel'. 
- Besluit tot nadere wijziging van de Vqlks

raadspos it ieregeling 1926. 
S. 718. 18 December. 

- Wet, houdende wijzig ing van het tarief van 
invoerrechten in Nederlandsch-Indië en af
wij king van de Indische Comptabi liteitswet. 

S . 719. 19 December. 
- Besluit oot wijziging en aanvull ing van de 

Tabaksaccijns-ordonnantie (Indisch Staatsbl. 
1932, n°. 51 7). S . 723. 20 Decembel'. 

Inkomstenbelasting. 
- An·est van den Hoogen Raad. (Wet Ink.

B el. 1914 a,·t . 13; Wet Kerkgenoots~h. art. 
1 .) - Inkomen van_ een l id van een klooste,·
g~meenschap wegens arbeid, terwijl volgens 
de regel en der kloosterorde het verdiende 
geld niet aan hem, doch aan de kloosterorde 
toekomt . Beslissing R. v . B. dat bedo eld be
drag niet toekomt aan belanghebbende, doch 
aan de Kloostergem eenschap, daar de hem 
bindende voorschlriften van kerkelijk ,·echt 
door de Nede,·l. wet (Wet 10 Sept . 1853 S. 
102 ) als geldig wo,·den e1·kend, vernietigd. 
- De ten deze in aanmerking kom ende 
ke,·krechtelijke bepalingen gaan all een den 
kloost erling en diens klooster aan. De zuiver 
pe?'Soonlijke verplichting van belangh. staat 
geheel naast de bron, waarui t het inkomen 
i.s voortgevloeid. Nu zij niet is te rangschik
ken onder een detr in a,·t. 19 Wet l nk.Bel. 
1914 bepaaldelijk opgenoemde verplichtin
gen, kan ~ij op de vaststelling va,i het zuiver 
inkomen van belangh. niet van invloed zijn. 

2 Januari. 
Im•alldJteits - en ouderdomsverzekering. 
- Wet oot wijziging van artikel 20 der In-

va li dite itswet. S. 305. 23 Mei. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be

sl uit van 28 November 1919, S. 791, oot her
ziening van het Koninklijk beslu it van 14 
Augustus 1919, S. 538, oot vaststell ing van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoel d in de art.ikelen 37, derde li d, 40, 
eerste lid a en b, 40, derde lid, 40, zesde 
lid, 41, vierde lid, 43, tweede lid, 50, 67, 
tweede lid, 87 in verband met artikel 409, 
197·, tweede lid, en 221, derde lid , der In
validiteitswet, laatstel ij k gewijzigd bij Ko" 
ninklijk besluit van 24 November 1931 
(Stbl. 450). S. 435. 29 Juli. 

-Arrest van den H oogen Raad. ( I nvaliditeits
wet art. 266.) - De best,·ijding van req., 
hierin bestaande dat de kaart op den dag 
der ovei·t,·eding niet in zijn feitelijk bezit 
was, kan reeds daarom geen doel treffen, 
wijl art. 266 Invaliditeitswet slechts eischt, 
dat de kaart in bewaring is genornen, het
g ern is bew ezen v e1·klaard en bew ezen v er 
klaa1·d kon worden, terwijl de stelling, dat 
van "in bewaring ne1nen..'' in den zin van 
genoemd artikel all een sprake kan zijn, 
indien de kaart door den werkne11,e1· tegen 
bewijs - overeenkomstig art . 265 - in be
u·aring is gegeven, niet opgaat. 

18 November. 
- Besluit oot bepaling van den dag, waarop 

de wet van den 21sten April 1933, S. 181, 
oot verzekering van mijnarbe iders tegen gel
delijke gevol gen van invaliditeit en ouder-

dom, in werking zal treden. 
S. 705 . 14 December. 

Invoerrechten en accijnzen. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklij k 

besluit van 12 Juni 1934, S. 309, houdende 
bepalingen omtrent vrijdom van den accijns 
voor zout, te bezigen a ls badzout. 

S. 62. 20 Februari. 
- W et oot wijziging van de Suikerwet 1924 

(Stbl. n°. 425). S. 126. 14 Maart. 
- Besluit, houdende bepalingen omtrent den 

wijnaccij ns. S. 143. 16 Maart. 
- Besluit tot bekendmaking van den gewij

zigden tekst van het Koninklijk besluit van 
16 Maart 1922, S . 123, houdende bepalingen 
betreffende den wijnaccijns. 

S. 197. 23 April. 
- Besluit tot w ijzig ing van het Koninklijk 

besluit van 21 Juni 1866, S. 113, betreffen
de uitvoering van de wet van 9 April 1866, 
S. 24, houdende nadere bepalingen omtrent 
den accijns op het geslacht. 

S. 248. 10 Mei . 
- Besluit tot opheff ing van kantoren en heer

banen en wijzig ing van de attr ibuten van 
een ige kantoren. S. 321. 31 Mei. 

- Besluit, houdende bepalingen betreffende 
het verleenen van krediet voor den accijns 
van su iker, welke fabrikanten van suiker
houdende goederen voor hun bedrij f noodig 
hebben. S. 343. 13 Juni. 

- Wet tot periodieke vrijstelling van invoer
recht voor versche perziken en voor bloem
kool. S. 366. 27 Juni. 

- Wet oot goedkeuring van het op 11 Decem
ber 1933 te 's-Gravenhage tusschen Neder
land en Polen gesloten T ariefaccoord met 
bijl agen en Protocol van onderteekening. 

S. 367. 27 Juni. 
- \Vet oot va tstell ing van een nieuw tarief 

van invoerrechten. S. 381. 28 Juni. 
- Besluit, houdende nadere bepalingen om

trent teruggaaf van accijns voor suiker, ge
bezigd voor de bereiding van gecondenseer
de melk d ie naar het buitenland wordt uit
gevoerd. S. 390. 2 Juli. 

- Wet, houdende bepal ingen omtrent vrijstel
ling van wijnaccijn van uit druiven V <, l'

vaardigde ongegiste dranken. 
S. 407. 22 Juli. 

- Besluit houdende aanwijzing van de goede
ren welke zij n vrijgesteld van het invoer
recht bedoeld in het vierde lid van artikei 
1 van het ontwerp-Tariefwet 1934, hetwell: 
van kracht is verklaard bij het Koninklijk 
besluit van 15 Juni 1934, n°. 13. 

S. 427. 24 J ul i. 
- Wet tot goedkeuring van het Koninklij k 

besluit van 20 Juli 1934, N °. 71, betreffen
de verlaging van het invoerrecht op gecon
serveerde sard ines. S. 446. 2 Augustus. 

- Besluit, houdende bepal ingen omtrent vrij
stelli ng van wijnaccijns van uit druiven ver
vaard igde ongegiste dranken. 

S. 528. 28 Augustus. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Ko

ninklij k bes luit van 20 Februari 1935, n°. 
117, tot heffing van een invoerrecht op zink
wit, lithopoon en andere met zink bereide 
witte verfsooffen. S. 547. 13 September. 

- Wet tot verlag ing van opcenten op den 
wijnaccijns. S. 548. 13 September. 

3 
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- Besl uit, betreffende inwerkingstelling van 
de Tariefwet 1934. S. 684. 29 November. 

- Besluit tot uitvoer ing van de T ariefwet 
1934, voor zooveel betreft de vrijdommen 
van invoerrecht, van statistiekrech t, van ac
cij ns en van· de bel asting op gouden en zil
veren werken. S. 686. 29 November. 

In - uit- en doorvoer. 
- Beslu it tot nadere wij ziging van het Ko

ninklijk besluit van 7 M ei 1924, S. 232, hou
dende nadere bepalingen omtrent den in- , 
uit.. en doorvoer van goederen per post. 

S. 48. 14 F ebruari. 
- Zie Crisisinvoerwet. 
IJkwezen. 
- B eslui t tot aanvulling van het R eglement 

op de maten en gewichten. 
S. 521. 28 Aug ustus. 

- Besluit tot wijzig ing van het Crisis-Orga-
nisatiebesluit 1933. S . 522. 28 Augustus . 

- Besluit tot regeling van den herij k der ma
ten en gewichten in 1936 en 1937. 

S. 628. 26 October. 
Jachtwet. 
- Besluit ter uitvoering van artikel 1, derde 

lid , der J ach twet 1923. 
S . 45. 11 F ebruari. 

- Arrest van d en H oogen Raad. (Sr. art. 
461 ; Jachtwet 1928 art . 44 .) - In art. 461 
Sr. moet onde,· grond wo,·den verstaan el k 
min of rn eer open t errein, daartoe behoort 
ook een brug. - R eq. vermoedde bij het 
overschrijden van de brug geen enkel straf
baar f eit, hij was op weg naar zijn woning, 
waarto e hij kennelijk nie t noodzakelijk d e 
brug behoefde over te gaan; onder die om
standigheden kon de kantonr. besl issen, dat 
,req. [b elastingambtenaar] niet aan zijn 
ambtelijke betrekkingen h et r echt kon ont
l eenen in strijd m et het verbod de brug te 
betreden . - Al zegt art . 44 d er J achtwet 
1929 niet u i tdrukkelijk, dat de daar bedoelde 
opsporingsambtenaren all één toegang tot 
all e gronden h ebben, wanneer zij zich daar 
be·vind en m et het doel overtredingen te con
stateeren, mag daaruit niet worden afgel eid, 
dat ieder dier ambtenaren ,net ,niskenning 
van het recht van d en rechtheb bend e onder 
all e omstandigheden tot all e gronden, waar
van de to egang verboden is, toegang zouden 
h ebben. 18 Maart . 

- A,-res t van den H oogen R aad. ( J achtwe t 
1928 art . 25; W et Alg. B ep . art. 11.) -
Jiantonr.: Uit de M. v . A. op art . 25 Jacht
we t blijkt, dat dit artikel enkel een verplich
tin g opl e gt op p ersonen, die m,et hun honden 
in het jachtveld zijn, t erwijl u it de woorden 
.,op aangrenzende t e1--r einen" in die M emo
rie gebezigd moet worden afgeleid, dat hier
mede bedo eld worden terreinen, die grenzen 
aan den grond, waarop d e meest er zich be
·vindt . Nu uit d e dagv. niet blijkt, dat verd. 
zich m et zijn hond i n het jachtveld bevond 
is verd. niet strafb aar. - R echtb . vereeni gt 
zich noet d e beslissing van den Kantonr. en 
voe gt daaraan toe : dat verd. sl echts straf
baar is, wanneer hij zich bevindt op of na.biJ 
een t errein waar hij nie t bevoegd is wild of 
schadelijk gedierte op te spo,·en, enz ., daar 
all een in dat geval van d en verd. kan wor
den verlan gd, dat hij zijn hond terugroept of 
ophaalt . - H. R.: D e beperkin g, wel ke Rb. 

en Jian tonr. in h et zeer ruim ges telde a,·t. 
25 J achtwet l ezen, is in dat artikel zelf niet 
t e vind-en. H et is trouwens , - daa,·gelat en, 
dat d e geschiedenis van h et a1·tikel niet zoo 
duidelijk spreekt als d e Jiantonr . ,neent -
den rech Mr niet geoorloofd op grond van die 
geschiedenis in de wet te l ezen een beper
king, welke zelfs in vel e gevall en een ,·atio
neel e toepassing van de w et in d en w eg zou 
staan. - D e stelling der R echtb. is juist, 
voorzoov,er daar,ned e is bedo eld, dat art. 25 
sl echts een verplichting opl egt aan hen, die 
in d e gel egenheid zijn aan die verpl ichting 
te vol doen, doch daar,n ed e is het ontslag van 
rechtsvervolging niet gerechtvaardi gd. 

. 6 M ei. 
- A,·rest van den H oo[len Raad. ( Jachtwet 

1928 artt. 13 en ' 23; Viiu,·wapenwet 191 9 
art . 1.) - Noch uit de woo,·den, noch uit de 
st11ekking van art . 28 d er Jach twet 1928 
volgt, dat onder "schietgew eer" in dit ar
tikel een windbuks niet zou zijn begrepen . 
- D e bijzondere st,·ekking van art. 13 lid 2 
d er J achtwet 1923, n .l. om te waarborgen, 
dat d e houder van een jachtakte !l ede kt is 
uit h et oogpunt van de V uurwapenwet 1919 , 
breng·t mede dat onder "sc hie tgeweer" in 
dit artikel is t e verstaan een geweer, tevens 
vuurwapen; daaruit kan echter niet worden 
afgel eid, dat die beperkte betee kenis van 
h et begrip "schietgeweer" ook bij de overige 
artikelen der J achtwet, waarin van een 
,,schietgeweer" sprake is, nioet wo1·den ge
huldi gd. - Niet gezegd kan worden, dat 
een weiland, niet h eggen afgesloten , en 
waarin v,·-uchtboomen staan, nimmer bes temd 
of !J eschikt zou kunnen zijn voor het jacht
bedrijf, terwijl d e vraag of dit het geval is 
t er beoordeeling staat van d en judex facti , 
die in casu een dergelii k weiland wel tot 
,,veld" in d en zin van art. 28 heeft gere
kend. 21 M ei. 

Kerkgenootschappen. 
- Arrest van d en Hoogen Raad. (Wet Ink. 

B el. 1914 a,·t . 13; W et K erkgenootsch . art. 
1 .) - I nkomen van een l id van een klooster
gemeenschap wegens arb eid, t erwijl volgen s 
de regel en der kloosterorde h et verdiend e 
geld niet aan hem, doc h aan de kloosterorde 
toekomt . B eslissing R. v . B . dat be@eld be
drag niet to ekomt aan belan ghebbend e, doch 
aan d e Kloost erg emeenschap, daar d e h em 
bindende voorschlri ften van kerkelijk recht 
door de N ed erl. wet ( W et 10 Sept. 1853 S. 
102 ) als geldig worden erkend, vernietigd. 
- D e t en deze in aan1n erking kom,ende 
kerkrechtelijke bepalingen gaan all een den 
kloost erling en diens klooste,· aan. D e zuiver 
persoonlijke verplich ting van belangh. staat 
geheel naast d e bron, waaruit h et inkomen. 
is voortgevloeid. Nu zij niet is t e rangschik
ken onder een d et1· in art. 19 W et l n k .B el . 
1914 bepaaldelijk opgenoe,nde verplichtin
gen, kan zij op de vaststelling van h et zuiver· 
inkom en 1>an belangh. niet van invloed zijn. 

2 Januari. 
Keuren wet. 
- Koninklijk besluit. ( K eurenwet Art. 1 j 0

• 

art. 9.) - Al mogen Ged. Staten niet altijd: 
aan een kewr of een wijziging daarvan hun 
goedkeuring onthouden alleen op dezen 
grond, dat een of ande,·e bepaling, welker 
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opneming in de keur zij noodig achten, daar
in ontbreekt, zoo zijn zij daartoe zeker be
voegd, indien de bepalingen der keur niet in 
overeenstemming zijn ,net de afwaterings
belangen van het waterschap, hetgeen in 
casu het geval is. 19 Februari. 

- Koninklijk besluit. (Keurenwet Art. 1 j 0
• 

art. 18.) - E en voorschrift in een keur 
inzake de hoogte van bruggen over slooten, 
hetwelk toepasselijk is, indien het polder
bestuur daaromtrent geen andere voorwaarde 
meent te moeten stellen, komt in strekking 
geheel ove,·een niet een voorwaarde, zonder 
dat echter in dat geval de waarborg, gel egen 
in de mogelijkheid van vernietiging, als be
doeld in art. 18 2e lid aanwezig is, hetgeen 
niet toelaatbaar is te achten. - E en voor
schrift, dat losse bruggen in het tijdvak van 
1 Nov. tot 1 April nweten worden opge
ruimd, gaat ten aanzien van baanslooten te 
·ver, daar de vaargelegenheid door deze sloo
ten niet in alle gevallen en niet te allen 
tijde noodig is. 20 F ebruari. 

- Koninklijk besluit. (Keurenwet art. 4.) -
De opvatting van Ged. Staten dat, nu vol
gens eene bepaling van een waterschapskeur 
o. m. het l eggen van schutten, dammen e. d . 
in slooten ve,·boden is, tenzij met schrifte
lijke toestemming van het bestuur, dit be
stuur ook voor het geheel dichtwerpen van 
eene sloot vergunning kan verl eenen, is niet 
juist, daar we,·ken als het laatstbedoelde een 
veel verdere strekking hebb en, en derhalve 
de bevoegdheid van het bes tuu,· om tot het 
uitvoeren daa,·van ve,·gunning te verleenen 
niet zonder uitdrukkelijke bepaling der keur 
kan worden aangenomen. 12 Maart . 

- Koninklijk besluit. (K eurenwet Art. 4.) -
De bevoegdheid van een waterschapsbestuur 
tot het maken van keu,·en of politieve,·orde
ningen en het stell en van straffen op de 
overtreding daarvan kan zich in het alge
meen niet verder uitstrekken dan zijn gebied 
reikt . Nu noch de reglementeering noch de 
inrichting van het onderhavige waterschap 
met het oog op de aan die instelling opge
dragen taak tot het maken van een uitzonde
ring op dit beginsel aanleiding geeft, hebben 
Ged. Staten ten onrechte goedgekeurd een 
keur, die voorschri ft en bevat, welke hun 
werking ook op het grondgebied van een 
aangrenzend waterschap uitstrekken. 

3'0 Decemb er . 
Kieswet. 
- Besluit tot vervanging van de modellen 

XI, XII, XV, XVII en XVIII, behoorende 
bij het Koninklijk besluit van 12 December 
1917, S. 692, sedert gewijzigd, tot u itvoe
ring van artikelen der kieswet, der provin
ciale wet en der gemeentewet, door gewijz ig
d e modellen XI, XII, XV, XVII e n XVIII. 

S. 134. 15 Maart. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Art. 21 

K ieswet.) - Volgens dit artikel moet ver
zoeker tot cassatie in zijn verzoekschrift aan
wijzen de wetsbepal,ingen, welke hij beweert 
te zijn geschonden of verkeerdelijk toege
past. H et klagen enkel over schending en 
verkee,·de toepassing der Kieswet is onvol
doende. - V erzoeker wordt niet-ontvankelijk 
verklaard. - (De P.-G. behandelt dit punt 
niet en concludee,·t tot ve,·nietiging.) 

2:B M ei. 

- Arrest v-an den Hoog en Raad. (Art. 1, lid 
2, Kieswet .) - Deze bepaling luidt: ,,Voor 
de toepassing van deze wet wordt ingezeten
schap beoordeeld naar de werkelijke woon
plaats". - P .-G. : Blijkens de M. v . T. der 
Wijzigingswet van :el Juli 19:B8, S. 288, moet 
"we,·kelijke woonplaats" worden verstaan als 
tegenstelling tot de afgeleide woonplaats, 
bijv . van de gehuwde vrouw; ze hangt dus 
niet enkel af van de plaats waar men feite 
lijk woont, doch wordt bepaald naar de rege
len van artt . 74 e. v . B. W. - H . R.: Al 
heeft men blijkens de geschiedenis der wets
herziening van 1928 de positie der gehuwde 
vrouw op het oog gehad, dit ne,em.t niet weg, 
@t na de wijziging de Kieswet (en in na
volging daarvan i!,e Pro1Jinciale en de Ge
meentewet) naar haar duidelijke bewoo,·din
gen een verdere strekking hebb en en ter 
beoordeeling van het ingezetenschap een 
eigen begrip, dat van " werkelijke woon
plaats" aannemen. De artt. 74 t/ni 79 B. W. 
zijn dus niet van to epassing. 22 M ei. 

- Wet tot wijziging en aanvull ing van de 
kieswet, de provinciale wet en de gemeente
wet. S. 306. 23 Mei. 

- Besluit tot vaststelling van het tijd tip van 
inwerkingtreding van de wet van 23 Mei 
1935, S. 306, tot wijziging en aanvulling 
van de kieswet, de provinciale wet en de 
gemeentewet. S. 535. 12 September. 

- Besluit tot uitvoering van de artikelen 37a 
en 50 der kieswet. S. 581. 18 September. 

- Koninklijk besluit . (Gemeentewet a,·t. 32 : 
Kieswet art . 53.) - W el is verzuimd, op de 
oproepingskaart te vermelden den naam van 
iemand, die daarop als n °. 12 van lijst 2 
had behooren voor te komen, doch nu die 
naam niet alleen voorkwam op de door het 
hoofdstembureau geldig verklaarde candi
datenlijstcn en in de publicatie van het cen
traal stembureau, ,naar ook op het den kie
zers uitgereikte stem biljet, hadden die kie
zers, zoo zij hadden gewild, aan dezen can
didaat hun stem kunnen geven. Derhalve is 
het n-iet aannemelijk, gezien het lage rang
nummer op de lijst en de overige omstandig
heden, dat zonder het gepleegd verzuim zoo
veel kiezers hun stem aan dezen candidaat 
zouden hebb en gegeven, dat dit eenigen 
invloed op den ui tslag der stemming had 
kunnen oefenen. 1'en onrechte hebben dus de 
Raad en Ged. Staten geoordeeld, dat de ge
kozenen niet behooren te worden toegelaten. 

3 October. 
Kinderwetten. 
- Be luit tot nadere wijziging van den alge

meenen maatregel van bestuur, bedoeld bij 
de a rtikelen 3 en 21 der Wet van 12 Fe
bruari 1901, S . n°. 64, vastgesteld bij Ko
ninklij k beslu it van 16 Juni 1905, S. n° . 209 , 
en laatstelij k gewijzigd bij K onin klij k be
sluit van 17 J uni 1933, S. n°. 331, betreffen
de de kinderwetgeving. S. 600. 9 October. 

Koophandel. 
- Wet tot verduidelijking en aanvulling vau 

art. 12, lid 2, der wet op de vergadering 
van houders van schuldbrieven aan toonder. 

S. 545. 13 September. 
Krankzlnnlg·en en Idioten. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninkl ij k besluit van 15 December 1930, S. 
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473, houdende aanwijzing van de Kliniek 
"Ockenburgh" te 's-Gravenhage, als eene 
inrichting, die niet a ls gesticht voor krank
zinnigen wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen worden 
ve rpleegd. S. 4. 4 Januari. 

- Besluit tot nadere bepaling van het aantal 
genee kundigen in de gestichten voor krank
zinnigen te Zutphen en te Warnsveld. 

S. 22. 19 Januari. 
- Besluit tot nadere wijziging van de voor

waarden van de opneming en verpleging 
van krankzinnigen in de Rijkskrankzinnigen
gestichten te Woen el en Grave. 

S. 29. 25 Januari. 
- Besluit, betreffende de stichting "Vogelen

zang" in de gemeenten Bennebroek, Bloe
mendaal en Hillegom. S. 34. 31 Januari. 

- Besluit, betreffende het sanatorium "Port 
Natal" te A sen. S. 35. 4 Februari. 

- Bes] uit, betreffende de inrichting Huize 
St. Ursula te r ieuwveen. 

S. 42. 7 F ebruari . 
- Besluit, houdende aanwijzing van de ge

bouwen " R ehoboth" en "Eben-Haëz r" te 
Wagenborgen, staande onder het bestuur van 
de vereeniging "Tot Christelijke Liefdadig
heid" aldaar, gezamenl ijk als eene inrich
ting, die niet als krankzinnigengesticht wordt 
be ohouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. 

S. 47. 14 Februari. 
- Besluit, betreffende de tiohting " Het 

Apeldoornsche Bo oh", te Apeldoorn. 
. 104. 4 Maart. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
be luit van 28 Augustus 1934, S. 492, be
treffende de kliniek eder-Veluwe te Wolf
heze, gemeente Renkum. 

S. 111. 12 Maart. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 27 Ootober 1930, S . 412, 
houdende reorganisatie van de "Sint Wille
brordus Stichting" te Heiloo. 

S. 167. 1 April. 
- B luit, houdende nadere vaststelling van 

het maximum-aantal patiënten in het ge
sticht "Vrederust" te Bergen op Zoom. 

S. 290. 18 Mei. 
- Besluit tot nadere vaststelling van het 

maximum-aantal patiënten in het idioten
gesticht " Lozenoord" te Ermelo. 

S. 292. 20 Mei . 
- Besluit tot wijziging van artikel 5 van het 

Koninklijk besluit van 18 Juli 1930, . 282, 
botreHende de inrichting voor zwakzinnigen 
"Voorgeest", behoorende tot " Endegeest" te 
Oegstgeest. S . 293. 20 Mei. 

- Besluit tot nadere vaststelling van h et 
maximum-aantal patiënten in het idioten
gesticht ,,'s Heerenloo" te Ermelo. 

S. 294. 20 Mei . 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 15 November 1913, S. 
409, waarbij aan de Vereeniging van . de 
Broeders van Liefde te Venray vergunning 
is verleend op een terrein in de gemeente 
Noordwijkerhout een gesticht voor krank
zinn igen op te richten. S. 342. 11 Juni . 

- Besluit houdende nadere bepaling van het 
maximu~ aantal patiënten in het ge ticht 

Zon en Schild" te Amersfoort. 
" S. 436. 29 Juli. 

- Besluit, betreffende de stichting "Coude
water" te Ro malen. S. 503 . 6 Augustus. 

- Besluit, houdende reorganisatie van het 
krankzinnigengesticht te Franeker. 

S. 504 . 6 Augustus. 
- Besluit, houdende reorganisatie van de 

Stichting " Dennenoord", te Zuidlaren. 
S. 509. 17 Augustus. 

- Besluit tot wijziging van het Koninkl ij k 
besluit van 23 December 1931 , S . n°. 536, 
betreffende de Willem Arntsz Hoeve te Zeist. 

S. 597. 8 October. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 29 Oot.ober 1931, S. n°. 
425, betreffende Huize "Padua" , te Boekel. 

S. 616 . 21 October. 
~ Besluit, betreffende het krankzinnigenge

sticht " Maa oord" te P oortugaal. 
S . 688. 3 December. 

- Besluit, betreffende het krankzinnigenge-
sticht te Castricum. S. 691. 5 December. 

K unsten eu Wetenscha1>pen. 
- Wet tot toepassing van artikel 83 der Comp

tabiliteitswet 1927, S. n°. 259, ten aanzien 
van de bijdrage aan de stichting "Water
bouwkundig Laboratorium", te Delft over 
1933 en 1934, de kosten van toetreding van 
het Rijk tot en de bijdrage aan de stichting 
tot verruim ing van werkgelegenheid voor 
academisch gevormden over 1933 en den 
tweeden en derden termijn van betaling van 
de koop om voor de Muziekbibliotheek
Scheurleer. S . 607 . 17 October. 

Kwijtschelding vorderin gen . 
- Wet, houdende kwij tsche lding van een door 

de Algemeene Rekenkamer in Nederlandsch
Indië aan de erfgenamen van wijlen C. L. 
Burgemeestre, in leven gewezen algemeen 
ontvanger van 's Lands kas te Bandoeng, op
gelegde vergoeding. S. 420 . 22 Juli . 

Landbonwcrlslswet. 
- Besluit tot toepa sing van de artikelen 2 

en 7 van de T arwewet 1931 en de artikelen 
9, 13 en 27 van de Landbouw:Crisiswet 
1933. S. 18. 18 Januari. 

- Besluit tot toepa ing van a rtikel 11 van 
de Landbouw-Cri iswet 1933 op rund-, ka lfs-, 
schapen- en paardevleesch en op levende 
schapen en slachtpaarden. 

S . 20. 18 Januari. 
- Arres t van den H oogen Raad. (Landb.

Crisiswet art . 1 ; Bloe1nbollensaneeringsplan 
1933 art. 2; Sr. art. 1.) - Uit de verklaring 
van den get. K.: dat hij heeft gezien, dat op 
het perceel ...... tulpen en narcissen stonden, 
welke naar verd. opgaf, van h e1n waren en 
uit de verklaring van req. : dat hij ...... op 
het perceel land ...... ,,bollen van tul pen" 
en "bollen van narcissen" hee ft gehad, zon• 
der dat hevi door of vanwege den 1net de 
Zaken van den Landbouw belasten Minister 
daarvoor vergunning was verleend, kan niet 
worden afgeleid, hetgeen is bewezenver
klaard, n.vi. dat req. bollen van tulpen en 
bollen van narcissen " heeft geteeld". Art. 1, 
2° Landbouwcrisiswet 1933 toch onderscheidt 
het kweeken van bloevibollen en het kwee
ken van bloe11,en, terwijl dat art . onder 5°. 
als "crisis-product" Mevit bollen en knollen 
van bloevigewassen. H et hebben van bollen 
in den grond, die bloe11,en hebben gezet, 
sluit nu niet noodzakelijkerwijze in zich het 
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tel en van bollen . D e bewezen verklaring is 
derhal ve nie t voldoende m et r edenen om 
kl eed . - [Aldus ook Adv .-Gen. B erg er; deze 
t . a. v . de andere middel en : a. Onder "tel en 
van bloemboll en is te verstaan het voort
brengen van bloemboll en; er blijkt echter 
nie t dat d E R echtb . aan het begrip "t elen" 
eene and er e beteekenis hee f t gehecht ; b. een 
bloemenkweeker, die in zijn bedrijf boll en 
teelt, behoeft daartoe vergunning, doch niet 
voor het enkel hebben van boll en in een 
veld; c. i . v. 1n. het vorenstaande is de stel
ling, dat van tel en in het bedrijf sl echts zou 
kunnen wo1·dcn gesproken, indien req. het 
bedrijf van bollenteler of boll enkweeker uit
oefende en nie t van bl oemis t, onaannem el ij k; 
d. de bewering, dat de R echtb. , na t e heb
_ben uitgemaakt, dat req. in zijn bedrijf 
teelde, het ontslag van rechtsvervolging niet 
kon _qronden op het ontbreken van die om 
standigheid in de t.t.z. , faalt ; bovendien 
hee f t de R echtb., nu - blijkens het Bloem
boll ensaneeringsplan 1934 ( T eelt) - de over
tuiging van den wetgever kennelijk eenige 
wijziging t . a. v. hetgeen op di t stuk straf
baar behoort te zijn, hee ft ondergaan, te ,·echt 
het standpunt ingen01nen, dat hier ve,·an
dering van wetgeving in den zin van art. 1, 
lid 2 Sr. aanwezig is; e. waarom de bepa
lingen der in het zesde middel genoemde 
K. B .'s toepassing zouden missen t. a . v . de 
teel t, in welk bedrijf dan ook, van een crisis
product, waarvan het _tel en zonde.r vergun
ning is verboden, is nie t in te zien; evenmin 
vol gt uit de in dat middel aangehaalde arti
kel en der Landb.-crisiswet, dat de K roon 
slechts afzonderlijke bepalingen zoude kun
nen treffen voor bepaald aangewezen bedrij
ven; f. degene, wiens bedrijf de voort bren
ging van meer dan een der aangewezen cri
sisprodu cten omvat, kan genoçdzaa kt zijn tot 
aanslui ting bij 1neer dan een centrale.] 

28 Januari. 
- Besluit tot toepass ing van de artikelen 5 

en 7 van het Crisis-Organisatiebeslu it 1\133. 
S . 107. 12 Maart. 

- Beslui t tot wijzig ing van de arti kelen 5 
en 7 van het Cr isis-Organisa t iebes l uit 1933. 

S. 108. 12 M aart. 
- Besluit tot intrekking van het Cr isis-Ver

voerbeslui t 1933 en vaststelli ng van het 
Crisis-Vervoerbeslu it 1935. 

S. 159. 28 Maart. 
- Besluit tot wijziging van het Cr isis-Akker-

bouwbeslu it 1934. S. 161. 30 Maart . 
- Beslu it tot intrekking van het Cris is-Fa

br ieksturfbeslu it 1934 I en tot toepassing 
van de art ikelen 9, 13 en 14 der L andbouw
Cri siswet 1933, het Crisisorganisatiebesluit 
1933 en het Crisis-H eff ingsbeslu it 1933 op 
fabr ieksturf. S. 179. 9 April. 

- Besluit tot wij zi ging van het Cr is is-Haring-
beslu it 1934 I. S . 198. 24 Apri l. 

- Beslu it tot wijzig ing van het Cr isis-Ansjo-
v isbesluit 1934 I. S. 199. 24 April. 

- Besluit tot toepass ing van de a rtikelen 9, 
12 en 14 der Landbouw-Cr isiswet 1933, het 
C1·isis-Organisat iebeslui t 1933, het Cr isis
Monopoliebesluit 1933, en het Crisis-H ef
fingsbesluit 1933 op gedroogde v isch , ge
droogd vleesch, gedroogd bloed, alsmede op 
alle soorten v isch-, wa lv isch-, d ier-, vleesch-, 

beender -, vl eeschbeender - en bloedmeel. 
S. 231. 3 Mei. 

- Bes! uit, houdende: a . toepass ing van de 
art ikelen 1, 9, 13, 14 en 42 der L andbouw
Cri siswet 1933, het Cr isis-Organ isatiebes lu it 
1933 en het Crisis-H effingsbeslu it 1933 op 
melk en rundvee; b. intrekking van het 
Cr isis-Zu ivelbesluit III 1932, S . 475 , zooals 
da t laatstelij k is gewijzigd. (Crisis-Melkbe
slu it 1935.) S. 318. 29 Mei. 

- Bes luit houdende: a. toepass ing van de a r
t ikelen 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 42 der L a nd
bouw-Cri siswet 1933, het Cr is is-Organ isatie
beslu it 1933, het Crisis-Monopoliebeslui t 
1933 en het Cri sis-H effingsbes lu it 1933 op 
boter, kaas, melkproducten, margarine, p lant
aard ige en dierlijke ve tten en ol iën en vet
zu ren daarui t; b. intrekking van het Crisis
Zu ivelbeslu it I 1932, S. 318, het Nieuw 
Cri sis-Zui velbeslui t II 1932, zooals dat laat
stelijk gewijzigd is bij Koninkl ij k bes lu it van 
den 28sten December 1933, S. 745, en het 
Crisis-Zuivelbeslui t 1934 I. S . 319. 29 Mei. 

- Beslui t tot wijzig ing van het Cr is is-Akker-
bouwbeslui t 1934. S. 327. 3 Juni . 

- Beslu it tot wijzig ing van het Crisis-Tuin
bouwbeslui t 1935 I en tot toepassing van ai:
t ikel 14 van de L andbouw-Crisiswet 1933 op 
vóór 1 Augustus geoogste aardappelen. 

S . 329. 5 Juni. 
- Beslu it tot wij zig ing van het Cr i is-Pluim

veehouderij besluit 1935 I. S. 335 . 7 Juni. 
- Beslu it tot toepass ing van de a rtikelen 10 

en 12 der Landbouw-Crisiswet 1933, het 
Cri sis-Organisatiebesl uit 1933 en het Crisis
Monopol iebeslu it 1933 op tong. 

S. 337. 8 Juni . 
- Beslu it tot wijzig ing van het Crisis-Mossel-

besl uit 1934 I. S. 338. 8 Juni. 
- Beslu it tot intrekking van het Consumplie

Garnalenbesl uit 1934 I en tot toepassing 
van de a r ti kelen 9 en 12 der Landbouw
Crisiswet 1933, het Cr isis-Organisatiebesluit 
1933, en het Cris is-Monopoliebes lui t 1933 op 
consumptie-garnalen. S . 339. 8 Juni. 

- Arrest van den H oogen R aad. (L andbouw
Crisiswet 1933 a1·t . 31 ; Crisis- Varkensb esluit 
1933 art. 6.) - Sedert de wijziging van art . 
31 de1· L andbouw-C,·isiswet 1931, geschied 
bij de, op 6 Oct. 1934 in werking getreden , 
wet van 27 Juli 1934 S . 469 , kan bij o-vertre
ding van art. 6 van het Crisis-Varkensbesluit 
1933 (in voorraad hebb en van va1·kens niet 
voo,·zien van het ve,·eischte oormerk) ver
beurdve1·kla,·ing wo1·den uitgesproken ook 
van voorwerpen die niet aan den veroor
deelde toebehoorcn. - l ntusschen blij kt uit 
het als bewij smiddel gebezigd proces-verbaal 
van den opsporingsambtenaa1·, dat req. aan 
dezen heeft ver klaard, dat het va,·ken in 
kwestie zijn eigendom was. - [Adv .-Gen. 
van L ier : D e verbeurdver klarin g berust hier 
niet op art. 31 de,· Landbouw-Crisiswet maar 
np art . 18 lid 3 de,· Crisis-Varkenswet . Deze 
bepaling alsmede art. 1 der W et van 27 Juli 
1934 S. 469 hadden moeten wo,·den aange
haald .] 12 J uni . 

- Arrest van den lloogen R aad. (C,·isisrund
veebesluit art. i, L andbouw-Crisiswet 1933 
art . 9.) - Van het strafbare f eit, beMeld in 
art. 2 Crisis-Rundveebesluit 1934 l jis a1·U. 
9 en 31 Land bouw-C,·isiswet 1933, is geen 
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element dat de in voorraad gehouden run
deren aan den houder in eigendo,n toebe
hoo,·en en dat de houder deze runderen in 
voo,-,·aad heeft i. v. ,n. zijn eigen veehouders
bedrijf, gelijk in het eerste ,niddel beweerd 
wordt. - De grief, betreffende de verwer
ping van het beroep op overmacht, mist fei
telij ken grondslag, omdat de beslissing des 
Ktr.'s daa,·omtrent een geheel andere is als 
in het middel wordt gesteld. - De ve,·mel
ding onder de toegepaste wetsvoorschriften 
van de Landbouwcrisiswet 1938 naa,· het 
Staatsulad, waarin zij in haar eersten vo1'1n 
is geplaatst ( n°. 261 J, sluit niet in, dat ,net 
latere wijzigingen geen ,·ekening zou zijn 
gehouden. Uit de num-mers van de aange
haalde artikelen blijkt dan ook, dat het de 
artikelen der gewijzigde wet, S. 508, zijn, 
welke de rechter op het oog heeft gehad. -
( Adv.-Gen. van Lier acht wijziging van de 
qualificatie noodig. De H. R. gaat hieraan 
voorbij.) 24 Juni. 

- Besluit tot toepassing van artike l 11 der 
Landbouw-Crisiswet 1933 en het Crisis
Organisatiebesluit 1933 op aal en paling. 

S. 388. 1 Juli. 
- Besluit, houdende a. intrekking van het 

Bloembollensaneeringsplan 1934 (Teelt) ; 
b. toepassing van de artikelen 9 en 14 der 
Landbouw-Crisiswet 1933, van het Cr isis
Organisatiebesluit 1933 en het Crisis-H ef
fingsbesluit 1933 op bloembollen. 

S. 439. 30 Juli. 
- Besluit, houdende a. intrekking van het 

Bl oemboll ensaneeringsplan 1934 (Export) ; 
b. toepassing van de artikelen 10, 13b, on
der b, en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933, 
van het Crisis-Organisatiebesluit 1933 en 
het Crisis-H effingsbesluit 1933 op bloem
bollen. S. 440. 30 J ui i. 

- Besluit, houdende a. intrekking van het 
Bl oemboll ensaneeringsplan 1934 (Handel); 
b. toepass ing van artikel 9 van de Land
bouw-Cr isiswet 1933 en van het Cris i -Or
ganisatiebesl u it 1933 op bloembollen. 

S. 441. 30 J ul i. 
- Besluit tot intrekking van het Crisis-Oester

besl uit 1934 I en tot toepassing van de a r
tikelen 9 en 10 der L andbouw-Crisiswet 1933 
en het Crisis-Organisatiebesluit 1933 op 
oesters. S. 442. 31 J ui i. 

- Besluit tot wijzigi ng van het Crisis-Haring-
besluit 1934 I. S. 491. 2 Augustus. 

- Besluit tot toepassing van artikel 9 der 
Landbouw-Crisiswet 1933 op Crisisproducten. 

S . 494. 6 Augustus. 
- Besluit tot toepass ing van artikel 9 der 

L andbouw-Crisiswet 1933 op tarwe en tot 
wijziging van het Crisis-Akkerbouwbeslui t 
1934. S. 495. 6 Augustus. 

- Besluit, houdende wijziging van het Cris is
Tuinbouwbesluit 1935 I. 

S. 506. 17 Augustus . 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Suiker-

besluit 1933. S. 519 . 28 Augustus. 
- Beslu it tot intrekking van het Cr isis-Ver

voerbesl uit 1935 en tot vaststelling van het 
Crisis-Grenscontrolebesluit 1935 (Algemeen). 

S. 520. 28 Augustus. 
- B esluit tot wijziging van het Crisis-Zee

vischbesluit 1934 I. S. 537. 12 September. 

- Besluit tot wijziging en aanvull ing van het 
Cri sis-Zuivelbesluit 1935 I. 

S . 538. 12 September. 
- Besluit tot wijziging van het Cris is-Akker-

bouwbe luit 1934. S. 584. 20 September. 
....:_ Besluit tot wijziging van het Crisis-Rund-

veebesluit 1933 I. S. 603. 12 October. 
- Besluit tot toepassing van de at·tikelen 11 

en 13 der Landbouw-Crisiswet 1933 en het 
Crisis-Organisatiebeslu it 1933 op zalm. 

S. 694. 7 December. 
- Besluit tot toepassing van de artikelen 11 

èn 13 der Landbouw-Crisiswet 1933 en het 
Crisis-Organisatiebe lui t 1933 op snoek. 

S. 695. 7 December. 
- Besluit tot wijziging van het Cr isis-Grens

contrólebesluit 1935 (Algemeen). 
S. 706 A. 16 December. 

- Besluit tot wijziging van het Cr isis-Rund
veebesiuit 1934 I. S. 775. 21 December. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Dier
meelbesluit 1935 I. S. 776. 21 December. 

- Besluit tot intrekking van het Crisis
Denaturatiebesl uit 1935 en tot vaststelling 
van het Crisis-Denaturatiebeslui t 1936. 

S. 777. 21 December. 
- Besluit tot toepassing van artikel 12, lid 1. 

der L andbouw-Crisiswet 1933 en van het 
Crisis-Monopoliebesluit 1933 op den invoer 
van runderen, rund- en kalfsvleesch, paar
<len . paardenvleesch , schapen en schapen
vleesch en op den in- en uitvoer van varkens 
en varkensvleesch. S. 778. 21 December. 

- Besluit tot intrekking van het Crisis-V ar
kenshesl uit 1933 en tot. vaststell ing van het 
Crisis-Varkensbesluit 1936. 

S. 779. 21 December. 
- Besluit tot intrekking van het Gedroogde 

Garnalenbesluit 1935 I en tot toepassing van 
de artikelen 9, 12 en 13 der Landbouw
Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatiebesluit 
1933 en het Cri is-Monopoliebeslui t 1933 op 
gedroogde garnalen. S. 781. 21 December. 

- Besluit tot wijziging van artikel 1 van het 
Crisis-Tuinbouwbeslui t 1933 I. 

S. 782. 21 December. 
- Besluit tot intrekking van het Crisis-Pluim

veehouderijbeslui t 1935 I en tot toepass ing 
van de artikelen 9, 12, 13 en 14 der L and
bouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatie
besluit 1933, het Crisis-Monopoliebesluit 
1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 1933 op 
pluimvee en eie ren. 

S. 785. 23 December. 
Landbonwultvoerwet. 
- Arrest van tien Hoog en Raad. (Bloe1nbol

l enuitvoerbesluit 19,8/B a,·t. 2; S v. art. 850; 
Sr. art . 47.) - De g,·ief, dat de R echtb . een 
gedeelte der t.l.l . bewezen verklaart, doch 
dit t. a. v. de vraag of het bewezenverklaar
de een strafbaar feit opl,evert buiten beschou
wing zou hebben gelaten, ,nist feitelijken 
grondslag, wijl de R echtb. niet zonder ,neer 
dat gedeelte "buiten beschouwing heeft ge
laten", doch daarover wel degelijk n.l . in 
dezen zin, dat een stuk daarvan voor de 
toepasselijkheid de,· strafb epaling geen rol 
speelde - heeft geoordeeld. - T erecht is de 
Rechtb. van oordeel, dat een zending bloem
bollen niet in den wettelijken zin van een 
geleidebiljet vergezeld kan worden geacht, 
indien de in een vergezellend geleidebiljet 
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opgenomen verklaring van keuring weliswaar 
melding 1naakt van een zending, in uiterlijke 
omschrijving ove1·eenkomend ,net de ve,·ge
zelde zending, doch in werkelijkheid niet of 
niet ten volle op de in laatst bedoelde zen
ding begrepen bloembollen betrekking heeft . 
- De om.standigheden, dat req. zelf niet een 
wakend oog ove1· de verpakking heeft laten 
gaan en even,nin aan zijn knecht een uit
dirukkelijke inst1'Uc t~e heeft gegeven voo,· den 
uitvoer naar het buitenland, de reeds eenige 
malen af gekeurde pa1'tij bollen niet te ge
bruiken, terwijl hij, req., wist dat die afge
keurde bollen in de schuur lagen en dus ,net 
een, al of niet opzettelijke, vergiss,i,ng terdege 
rekening moest houden, hebben de R echtb . 
alleszins reden kunnen geven o,n een beroep 
op afwezigheid van schuld bij req,. ter zijde 
te stell en. 14 October. 

Loollswczen. 
- Wet tot w ijziging der wet van 16 Mei 1934, 

S . n °. 255, tot nadere wijzi g ing van de wet 
van 20 Augu tus 1859, S. n°. 93, houdende 
bepalingen op den loodsdienst voor zeesche
pen. S. 601. 10 October. 

- Beslui t, houdende nadere vaststelJing van 
het verminderd percentage der loodsgelden, 
overeenkomstig a rtikel 4 der Wet van 16 
Mei 1934, S. n°. 255, zooals dit artikel 
wordt gelezen ingevolge de ,vet van 10 Oc
tober 1935 (Stbl. n°. 601). 

S. 612. 18 October. 
Loterijwet. 
- Besluit tot vern ietig ing van een besluit van 

Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Zaltbommel del. 15 November 1934, n°. 1811 , 
waarbij aan de tijdelij ke winkeliersvereeni
g ing ter ge legenheid van St. Nicolaas 1934 
a ldaar toestemming is verleend tot het aan
leggen en houden van een loterij. 

S. 9. 9 J anuari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Loterijw et 

1905 art. 2; Sv . art. 358.) - De grief , dat 
uit de dagv. niet zou blijken, welke feitelijke 
handelingen, een loterij opleverende, req . in 
1933 zou hebben verricht, mist feitelijken 
grondslag, daar uit de dagv. duidelijk blijkt, 
dat de t.l.l. het door req. houden van een 
loterij ziet in het door ,·eq. gebruik maken 
van de trekking van de 463ste Staatsloterij 
als kansbepaling voor de houders der be
trokken stukken ,n. b. t. de toentertijd uit te 
betalen premiën. - H et verwee,· van req. 
dat de aanwijzing van de trekking der 
Staatsloterij als kansbepaling reeds bij de 
uitgifte der stukken in 1927 en daarvoo,· was 
geschied en daarna door req. niets ,neer was 
verricht, is door het Hof terecht weerlegd 
uit de overweging, dat het geb1'Uik ,naken 
van de 463ste Staatsloterij eerst kon geschie
den in het tijdvak Jul i-Oct. 193.~ , terwijl 
juist in dat gebruik rnaken, een daad van 
req., het houden van eene loterij, moet wor
den gezien. - Van onduidelijkheid in de 
bewczenverkla,·ing blijkt niet. - De ontken
tenis van 1·eq. voor het H of betref t niet het
geen ten deze feitelijk is geschied, doch de 
juridische waa,·deering daarvan, waarom
trent het oordeel niet van req . ,naar van den 
rechter beslissend is. Overigens is door het 
H of slechts bewijs ontleend aan verklaringen 
van req., welke geen ontkentenis inhouden. 

25 Maa,·t. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Sr. art. 
254bis; L oterijwet 1905 a,·t . 1, l e lid.) - · 
M en nam aan het in de bewezenverklaring 
uiteengezette samenstel van handelingen deel 
door een der van 1 tot en niet 8 genu1n1ner
de paardjes te kiezen en daarop zijn inzet te 
plaatsen, terwijl die deelneme,· als winnaar 
werd beschouwd, wiens aldus gekozen paa1·d
je bij een naast het draaibord aangebrach
ten g,·oenen pijl stil stond, zoodm het bord 
ophield te draaien. E en dergelijk samenstel 
van handelingen is te beschouwen als een 
spel, en wel als een hazardspel, daar de 
kans op winst van het toeval afhangt, doch 
vormt niet een loterij in den zin van art. 1 
lid 1 der Lote1-ijwet 1905. - [A nders Adv .
Gen. van Lier.] 24 Juni. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( L oterijwet 
1905 art. 1, l e lid.) - A11,btshalve: H et be
wezenverklaarde houdt wel in, dat zij, aan 
wie het inzenden van het [uit de doo,· mid
del van gesloten bonnen verb·egen l etters 
samen te stellen] woord "Steenwijk" en van 
de [op diezelfde wijze verkregen onderdeelen 
sam,en te stell en] co,nplete photog,·afie ge
lukte, in aanmerking kwamen voor prijzen, 
maatr niet op welke w;jze de aanwijzing van 
de de,elneme·rs als winnaars zou geschieden 
en dus ook niet, dat dit zou plaats vinden 
door het lot of eenige andere kansbepaling, 
waarop zij geen overwegenden invloed kun
nen uitoefenen. - H. R. vernietigt het von
nis a quo, voor wat betreft qualificatie, 
strafbaar verklaring en strafoplegging, doet 
ten principale recht en ontslaat requiranten 
van alle rechtsvervolging . 18 November . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Loterijwet 
1905 art. 1, l e lid.) - B ewezen is verklaa1·d, 
dat "deelne,n,ers aan de pr-ijstoewijzing" wa
ren zij, ,,die het woo,·d of de l etterco,nbinatie 
"zesdaagse/ie" goed hadden samengesteld en 
dientengevolge in het bezit waren ges teld 
van een bon 1net serienum1ner", terwijl ver
der uit de bewezenverklaring blijkt dat 
iedere bonhouder meedraaide in hP.t z. g. rad 
van avontuu1·. - Deze deelgeving en deel 
neming aan de prijstoewijzing is als lot erij 
te qualificeeren, daar hier de gelegenheid 
is opengesteld om tegen voldoening aan ze
kere voo,·waarden - daarin bestaande, dat 
'rnocht worden ingeleverd het woord "zes
daagsche" samengesteld uit l etters, die, tegen 
aankoop van waren voo,· f 0.50, bij de win
keliers waren ve,·kregen - mede te dingen 
naar prijzen uitgeloo fd ten behoeve van die 
inlevem,ars, die door het lot als winners 
zouden worden aangewezen . - De door req. 
opgeworpen vraag , of naar de wet all e deel
ne1ners kans moeten hebben op een prijs, kan 
hier buiten beschouwing blijven. - R eq.'s 
betoo g, dat hier van loterij geen sprake zou 
zijn, omdat de t oewijzing van een prij,<j door 
het rad van avontuur slechts geschiedde tus
schen hen, die het woord go ed hadden sa-
1nengesteld en dus reeds recht hadden op 
een prijs, faalt, daar toch dit z.g. ,,recht" 
op een prijs niets sterker was dan het recht 
van elken deelne,ner in iedere loterij, n.l. 
aanspraak om, indien het lot een prijs zott 
aanwijzen, dien te ontvangen. - I n het ge
heel der bewezenverklaring ligt onmisken
baa,· opgesloten, dat z-ij, die het woord in-
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leverden en een bon ontvingen, wisten daar
mede een kans te krijg en op een prijs. -
H et vonnis bevat de verklaring van elk der 
verdachten, dat zij gehandeld hebben zonder 
de daarvoor vereischte toestemming. 

25 N ove1nber. 
Luchtvaart. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 12 April 1933 , te 
's-Gravenhage gesloten internationaal sani
tair verdrag voor de I uchtvaart. 

S. 201. 24 April. 
Besluit, houdende bepalingen op de toela

ting van vreemde militaire luchtvaartu igen 
in het rechtsgebied van Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao. S. 361. 26 Juni. 

- Besluit, houdende vaststelling van a lge
meene bepalingen voor de burgerl ijke lucht
vaart in Suriname. S, 393. 4 Juli , 

- Besluit, houdende vaststelling van alge
meene bepalingen voor de burgerlijke lucht
vaart in Curaçao. S. 394. 4 Juli. 

- Wet tot regeling van het sanitair toezicht 
op de luchtvaart. S. 626. 26 October. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be
sluit van den 6den December 1928, tot vast
stelling van een .Regeling van het Rijkstoe
zicht op de Luchtvaart, S. 454, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 
8sten Mei 1934 (Stbl. n°. 236). 

S. 668. 25 November. 
- Wet tot wijzi ging van de Luchtvaartwet, 

S. 700 . 12 December, 
Meteorologisch Instituut. 
- Beslu it tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 20sten October 1933, S , 528, 
tot vaststelling van een n ieuw R eglement 
voor het Koninklijk I ederlandsch Meteoro
logisch Instituut. S. 227 . 26 April. 

Merkenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Merkenwet 

art. 10.) - Dit artikel, de nietigverklaring 
van de inschrijving van een me,·k toestaande, 
wannee1· dit den naam of de firma van een 
ande,· bevat, strekt om vMwa,·ring t. a. v . de 
herkomst der onder het me,·k verhandelde 
wa,·en te voorko,nen. - H et is aannemelijk, 
dat de wetgever daa,·bij niet uitsluitend heeft 
gedacht aan opneming van eens anders han
delsnaa,n in zij n geheel, doch ook aan opne
rning van dien naam ,net zoodanige verkor
ting, dat daarbij genoemde ve,·waning niet
temin te duchten is. 10 J ani,ari. 

- Arrest van den Ho og en Raad. ( M erkenwet 
a,·tt. 4 en 10 .) - H of: Bij het 11.erk van 
Batschari, zoowel wanneer het zonder kl eu
r en, zooals h e t ,is ingeschreven wordt ge
bruikt als wannee,· het in de kleuren, waar
in het thans in den handel is gebracht, 
wordt gebezigd, springt voornamelijk het 
woord "Orienta" in het oo g, terwijl de mos
kee ,neer als achtergrond dienst do et. Ech
te,·, wannee,· Batschari eene andere kleuren
combinatie op dat merk toepast , waa,·toe zij 
volkomen bevoegd is, kan zij daardoor aan 
die 11ios kee een geheel ande1· veel ,neer naar 
voren tredend ka,·akter geven, Daaro,n mo et 
worden aangenomen, dat de 1noskee op beide 
,ne,·ken een der hoofdvo01·s tellingen uitmaakt 
en het me,·k van Batscha1·i derhalve naast 
dat van geïntimeerde verwanend bij het pu
bliek kan we1·krn. - H ooge Raad: H et Hof 

heeft , bij de vergelijking de,· beide merken, 
_het merk van B atscha,-,i geenszins anders 
beschouwd dan het was ingeschreven, maar 
juist , omdat de inschrijving, zooals deze was 
geschied, een gebruik mogelijk maakte, 
waardoor dit merk in hoofdzaak met dat 
van Turniac overeenstem,de, vrees voor ver
warring bij het publiek aangenomen. De 
omstandigheid, dat Batschari thans het merk 
op ,eene andere, geen verwarring opleveren
de, wijze gebruikt staat aan 's Hofs beslis
sing niet in den weg. H et blijkt niet, dat 
het H of het oog zou hebben gehad op een 
kleurencom binatie, gelijk aan die, welke 
1'ur,nac ,bezigt. 25 Ap1·il. 

- Ar,·est van den Hoogen Raad. (Me,·kenwet 
art. 3.) - Indien het woord, dat m en als 
m erk wenscht te bezigen, voo,· iede,· duide
lijk - gelijk ten deze - slechts een eigen
schap der waar, waa,·voor het bestemd is, 
aangeeft , neemt de omstandigheid, dat dit 
woord tevoren niet of niet tot dat doel was 
gebruikt, niet weg, dat onderscheidend ver-
11iogen daaraan ontbreekt en het dus als 
merk niet kan worden gebezigd, 21 J uni. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Rv, artt. 
343-358; M erkenwet artt . 3, 10.) - Art. 3 
M erkenwet kent het recht tot uitsluitend ge
bruik van een merk te,· onderscheiding vun 
iemands fabrieks- of handelswaren van die 
van anderen to e aan dengene, die het eerst 
tnt omschreven do el van dat ,nerk gebruik 
hee ft gemaakt, doch alleen voo,· die soort 
van waren, waarvoo,· het door hem gebruikt 
is, - N u het Hof feitelijk besliste, dat roo m
ijs, ten tijde dat verweerste,· haar merk het 
eerst te,· onderscheiding van die waar is gaan 
gebruiken, niet tot de waar m el kproducten 
kon worden gerekend, hee ft het H of te,·echt 
aangenom en, dat eischeres, die haar merk 
het eerst slechts voor de waa,· m el l.;p1·oduc.
ten hee ft gebruikt en bedoeld merk ook 
alleen voor die waar heeft do en inschrijven, 
daardoor voor de waar roomijs op dat 11ierk 
geen recht verkreeg, terwijl verweerste,· voor 
die waar tot het gebruik van bedo eld merk 
oerechtigd werd. Hierin werd geen verande
ring gebracht door de omstandigheid dat 
roomijs sindsdien tot de waar melkproducten 
is gaan behooren. - H et 11iiddel, dat klaagt 
over overschrijding van rechtsmacht, mist 
feitelijken g,·ondslag, daar het Hof bij zijne 
beslissing niet is gegaan buiten de tegen de 
beslissing der R echtb, aangevoerde grief. 
Ook lijdt 's Hofs beschikking niet aan inner
l-ij ke t e g enspraa k hare1· overw e gin g en . 

1fJ S eptember. Blz. 479. 
Militaire zaken. 
- Besluit, houdende wijzig ing van het Regl e

men t rechtstoestand mil itairen zeemacht, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 22 
Augustus 19.31, S. 377 , en laatstelijk gewij 
zigd bij Koninklijk beslui t van 12 Juli 1934 
(Stbl. n°. 365) , S. 30, 26 J_,a nuari . 

- Beslui t, houdende wijziging van de regeling 
voor den vrijwilligen landstorm. 

S, 191. 16 April. 
Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 31 Maart 1926, S. 58, houdende 
regeling van de vaststelling van pensioens
grondslagen, als bedoeld in de Pensioenwet 
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voor de landmacht, S. 1922, n °. 66 , en in 
de Militaire Weduwenwet 1922. 

S. 196. 18 April. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 11 Mei 1929, S. 228, ge
wijzigd bij Koninklijk besh,iit van 5 Juni 
1931 , S. 240, houdende aanwijzing van de 
categorieën van dienstplichtigen van de zee
macht, welke na ontslag als vrijwill iger bij 
de zeemacht, tot de Koninklijke mar ine
reserve komen te behooren. 

S. 200. 24 April. 
- W et tot wijziging van de Marinescheeps

ongevall enwet (Stbl. 1928, n°. 69 ). 
S . 225. 25 April. 

- Besluit, houdende vaststelling van het con
tingent gewone dienstplichtigen der I ich
ti ng 1936. S. 359 . 22 Juni. 

- Beslui t , houdende nadere wijziging van de 
Bepalingen betreffende de toela ting van 
jongelieden in Nederlandsch-Indië tot de 
Koninklijke Militaire Academie. 

S. 397. 11 Juli. 
- Wet tot wijziging van de wet voor de Ko

n inkl ijke marine-reserve (Stbl. 1924, n°. 369). 
S. 454. 2 Augustus. 

- Beslu it betreffende den duur der eerste 
oefening van dienstplichtigen. 

S. 505. 6 Augustus . 
- Besluit tot vaststelling van een wachtgeld

regeling voor officieren behoorende tot de 
Koninklijke L a ndmacht. 

S . 514. 17 Augustus. 
- Besluit tot vaststelling van een wachtgeld

regeling voor militairen der Koninklijke 
landmacht beneden den rang van officier. 

S. 515. 17 Augustus . 
- Besluit tot vaststelling van een wachtgeld

regeling voor het militaire personeel der 
zeemacht. S. 516. 17 Augustus. 

-- Besluit, houdende bekendmaking van den 
tekst van de Marine-scheepsongevall enwet 
(Wet van 16 Maart 1928 , S. 69, woalo die 
is gewijzigd bij de Wet van 25 April 1935 
(Stbl. n° . . 225). S. 531. 28 Augustus. 

- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 
12 .) - Nu op grond van de stukken moet 
worden aan genomen, dat appellant met zijn 
ve,·zoek bedo eld heeft vrijst elling van den 
dienstplicht te bekom en wegens aanwezig
heid van een bijzonder geval, kan dit niet 
worden afgewezen op grond van de over
weging, dat zich ten opzichte van appellan t 
een geval van persoonlijke onmisbaarheid 
niet voordo et. I n casu wordt een "bijzonder 
ge11al" aanwezig geacht. 14 S eptember. 

- K oninklijk besluit . (Dienstplichtwet A1·t. 1~ 
j 0

• art. 16.) - Appellant, die de funct ie uit
oefende van hulpprediker bij de vereeniging 
tot stichting eener vrije evangel ische gemeen
te te G. en daarna ,net het voorzitterschap 
dezer vereeniging is bekleed, kan op grond 
daarvan niet als bedienaar van den gods
dienst worden aangemerkt en desw ege aan
spraak op vrijstelling van den dienstplicht 
,naken . 22 Octobcr. 

- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet Art. 12 
j 0 • art . 16.) - De betrekking van appellant , 
die sl echts het exanien van godsdienstonder
wijzer heeft afgel egd en niet als hulpp1·edi
-ker in den zin der reglementen der N ed. 
H erv. K erk is aangesteld, draagt niet het 

karakter van het ·ambt van bedienaar van 
d en godsdienst of zendeling, in den zin van 
art. 16, noch kan zij gerangschikt wo,·den 
onder eenige andere in dat a1·t. vermelde 
hoedanigheid. 4 Nove.nber. 

- Besluit, houdende wijziging van het Ko
ninklijk Besluit van 5 December 1932, S . 
580, regelende de aanwijzing van de gezags-
gebieden van Stellingcommandanten en ter
ritoriale bevelhebbers. S . 692. 5 December. 

- Wet, houdende wijziging en aanvulling van 
de Pensioenwet voor het personeel der Ko
ninklijke marine- reserve (S. 1923, n°. 355) . 

S. 827. 31 December. 
- Wet, houdende wijziging en aanvulling van 

de P ensioenwet voor het reserve-personeel 
der landmacht (S. 1923, n°. 356). 

S. 828. 31 December. 
- ,vet, houdende wijziging van de Pensioen

wet voor de vrijwilligers bij den landstorm. 
S. 829. 31 December. 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de 
Militaire Weduwenwet 1922. 

S . 831. 31 December. 
Mlnlsterleele Departementen. 
- Besluit tot instelling van een Departement 

van Algemeen Bestuur, dat den naam zal 
dragen van Ministerie van Landbouw en 
Visscherij en tot wijziging van den naam 
van het Ministerie van Economische Zaken. 

S. 517. 21 Augustus. 
- Besluit· tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 21 Augustus 1935, S. n°. 517, tot 
instelling van een Departement van Alge
meen Bestuur, dat den naam zal dragen van 
Ministerie van Landbouw en Visscherij en 
tot wijziging van den naam van het Minis
ter ie van Economische Zaken. 

S. 610. 18 October. 
Mijnwezen. 
- Besluit tot w1Jz1gmg van het Koninklij k 

besluit van 25 April 1913 , S. 139, betreffen
de het Staatsmijnbedrij f in Limburg en den 
Mijnraad. S. 36. 4 Februari. 

- Besluit betreffende uitkeeringen aan een 
gemeente uit de opbrengst van het recht op 
de mijnen. S. 64. 20 Febrnari. 

l\Iotor• en Rijwlehvet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( S v. art. 

859; M.- en Rijw.wet a,·tt. 5 en 73.) - De 
grief, dat de R echtb . in haar vonnis de ,·e
dengevende feiten en o,nstandighede n en de 
bijzondere redenen, die de stmf hebben he
paald, had moeten opnemen, mist f eite/ijken 
g,·ondslag, daar de R echtb., zich vereenigend 
,net het vonnis des kantonrechters en dit be
vestigende, daarmede de gronden van dit 
vonnis, blijkende uit de aantee keni ng -
waarin de vorenbedoelde feiten en omstan
digheden en redenen zijn opgenomen - in 
hun geheel ove·rne_e,nt . - Op gro nd van d€ 
gebezigde bewijs,niddel en hee ft de R echter 
als bewezen kunnen aannemen zoowel dat 
beide motorrijtuigen het kruis-punt nagenoeg 
gelijktijdig naderden als dat ,·eq. toen aldaar 
den doorgang niet hee ft ·vrijgelaten. - I n 
verd.'s verklaringen voor den lcantom·. : dat 
hij , alvorens bij het kruispunt te komen, 
tweemaal naar rechts had gekeken doch niets 
had gezien; dat hij, toen hij het kruispunt 
overstak, plotseling van r echts een auto zag 
aankomen, die dus, na zijn kijken, met 
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groote snelheid ,noet zijn genade,·d; dat die 
bestuurder ter pl,aatse ,net veel te groote 
snelheid reed en de schuldige is aan de aan
rijding; aan welke verklaringen hij voor de 
R echtb. nog heeft toegevoegd: dat de an
dere auto zeer snel ge1UL1Urd was, dat hij 
het, toen hij even te voren den weg opkeek 
had ,noeten zien, hee ft de rechter niet be
hoeven te zien ,een uitdrukkelijk beroep op 
den strafuitsluit ingsg·rond van art. 73, lid 2 
M. en R.-Regle,nent vermits daarin niet l igt 
opgesloten, dat req. de nade,·ing van het 
,notorrijtuig niet heeft lcunnen be,nerken, 
,naar enkel, dat hij die nadering niet hee ft 
be,nerkt. [Anders Adv .-Gen. B erger]. 

11 Februari. 
- Arrest van den lloogen Raad. (Mot. en 

R ijw.wet art . 22.) - V erd. hee ft op een weg, 
waar het elkander passeeren van auto's niet 
,nogelijk was, niet op een z. g. wijkplaats 
gewacht, terwijl een tegenligger naderde 
voor wien op da:t 1no,nent niet op een wijk
plaats was te ,·ekenen . - H et verweer van 
verd. , dat hij den rechterkant van den weg 
bereed en de wijkplaats zich aan den linker
kant van den weg bevond en dat hij dus orn 
op de wijkplaats te gaan in strijd rnet de 
voo,·schriften naar links had rnoeten uit
wijken, heeft àe R echtb. op juiste wijze weer
l egd ,net de ove,:weging, dat niets den verd. 
verhinderde 011, ter hoo gte van de wijkplaats 
t e wachten op het rechter gedeelte van den 
weg en voor het hern tege11ioetko1nend he,n 
reeds dicht genaderd verkeer het voor he,n 
linker weggedeelte v1'ii te laten. - T en on
rec//.te 1neent req., dat art. 22, a M .- en 
R.wet slechts dan van toepassing zou zijn, 
wanneer gehandeld wordt in strijd 11vet 
eenige bij de wet voorgeschreven v.e,·plich
ting t. a. v . de wijze van rijden . Deze bepa
l ing is juist zoodanig geredigeerd, dat zij 
den rechte,· vrijheid laat voor elk afzonder
lijk geval uit het feiten,nateriaal op te ,na
ken, of op de bewezen à.a.a.d de uit a1·t. 22 
voortvloeiende qualificatie past. 17 Juni. 

- Arrest van den lloogen Raad. ( M ot .- en 
Rijw.wet art. 22.) - E en overtreding van 
art. 22, onder a M .- en R. wet is op een vol 
doende wijze telastegelegd, nu aan den req. 
wordt verweten eene wijze van rijden, welke 
op zich zel ve de vrijheid en veiligheid van 
het ve,·keer bel e,n-rnert of in gevaar brengt. 
- R eq.'s grief, dat zonder dat daarvan iets 
blijkt zou zijn aangenomen, dat he,n bekend 
was, dat er ter linkerzijde geen voldoende 
ruirnte was om te passeeren, faalt, waar de 
R echtb. kennelijk bedoeld hee ft op grond 
van de eigen ver kl<L1"iny van req. te ze ggen, 
dat 1·eq. m et de situatie ter plaatse op de 
hoogte was. - H et was, 1Vijl het voor de 
strafbaarheid van het telastegelegdc van 
geen invloed was, niet noodig, dat de R echtb. 
besliste of req. reed over het linkerspoor of 
over de linkerweghelft . Dat spoor lag trou
wens, zooals uit de bewij smiddel en volgt, op 
de linkerwe ghelft. 24 J uni. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Motor
en Rijw ie l reglement. S. 527 . 28 Augustus. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (M. en R. 
R egl. art . 73; Sv. art. 358.) - R eq.'s ge
machtigde he-eft voor de R echtbank na zijn 

l ezing over de toedracht de1· aanrijding te 
hebben gegeven, daa1·aan toegevoegd : ,,Bij 
het omrijden van d e bocht had ve,·d., ten
gevolge van het aanwezige geboomte, aan 
zijn rechterhand over niet meer dan 100 
1neter vrij uitzicht, in verband waar,nede hij 
van 1neening is, dat hij de nadering van K .'s 
auto niet heeft kunnen bemerken" . - De 
R echtb. heeft in dit kenbaarm,aken van een 
,neening - bovendien aangedrongen 1net een 
omstandigheid [niet ,neer dan 100 ,neter vrij 
uitzicht] welke met die ,neening in strijd 
,noet worden geacht - niet een uitdrukke
lijk voorgedragen verwee,·, houdende een be
roep op den strafuitsluitingsgrond van art. 
73, lid 2 M. en Rijw. R egt ., behoeven te 
zien. E en bepaalde beslissing daaro,ntrent 
kan niet worden verlangd. - In de verkla
ring van den door req. bedo elden getuige is 
over het punt in kwestie niets te vinden. 

4 No vemb c1·. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( M ot .- en 

R ijw.wet art. 22; S v . art. 842.) - De on
geldigheid van een rijb ewijs, kan, i. v . ,n. 
de gronden waa,·op die ongeldigheid kan be
rusten, onder omstandigheden en m-et na,ne 
ook voor agenten van politie, voor eigen 
waarneming vatbaar zijn. - De verklaring 
van den get., dat, toen verd., uit zijn auto 
gekom en. naar den achte1·kant van zijn auto 
l iep, hij, ve,·d., zich aan den auto ,noest 
vasthouden, is i. c. te begrijzJen in dezen, 
voor rechtstreeksche waarneming vatbaren, 
zin, dat req. aan den auto een kennelijk 
noodzakelijken steun vond . - Vit den in
houd der in het vonnis opgeno,nen bewijs
,niddel en heeft de R echtb. kunnen afleiden, 
dat req. niet in staat ,noest worden geacht 
zijn 1notorrijtuig naar behooren te bes turen. 
De wet eischt niet, dat het niet tot behoorlijk 
besturen in staat zijn uit het rijden zelf ,noet 
blijken . - H et enkel e feit , dat req ., even 
voordat hij werd staande gehouden, het mo
torrijtuig behoo1·lijk op den weg hield, sluit 
niet in, dat - gezien den toestand, waarin 
req. verke,erde - het besturen van dat rij
tuig m et het oog op verkeersmoeilijkheden, 
welke zich steeds kunnen voordo en, aan req. 
kon worden toevertrouwd. 2 Dece1n be1·. 

- Arrest van den lloogen Rciad. (Mot.- en 
Rijw.wet art. 24 ; Sv. art . 844, lid 1, 5°.) -
De in het eerste middel gew1·aakte schri ft e
lijke verklaring ondertcekend jdoor A. H . J . 
No1·d, arts te Z woll e hee ft - voorzoover zij 
al niet als een verslag van een deskundige 
in den zin van art. 844, 4° , maar als een 
,,ander geschrift" in den zin van art . 344, 
5° Sv . is te beschouwen - voldoende ver
band ,net den inhoud van andere in het von
nis opgenomen bewijsmiddel en om haar in
gevolge art. 844 , 5° S ·v. als bewij s,niddel te 
niogen doen gelden . - Van be,noeilijking 
door doorrijden van de vaststelling der iden
titeit , ook in den zin waa,·in deze uitdruk
king voorko11,t in art . 24 M . en R.wet, kan 
reeds worden gesproken, indien àe identi
teitsvaststelling door het doorrijden sl echts 
moeilijker is geworden ,n . a. w. de ,noeilijk
heden, in welke rnate ook, daardoor zijn 
ver,neerderd. 9 Dece11,ber. 

- Arrest van den H oo gen Raad. (B. W. art. 
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1401; M. en R.Regl. art . 5.) - Hof: De 
plaats el ij ke to estand, waarmede ge'intim . 
( eischer tot cassatie) als inwoner van A rn
hem bekend was, is van dien aard, dat het 
anders dan kruipend oprijden van den A mst. 
straatweg, zonder zich te ove,·tuigen, dat 
de ze weg vrij is, altijd gevaa,·lijk en onvoor
z-ichtig is, ook al zou men als van rechts 
ko11,end verkee,· voorrang hebben. Appel
lant, die met een vaart van ongeveer 60 km 
den hoofdweg bereed, hee ft de auto van 
geïnt. ee,·st kunnen zien, toen hij 20 mete,· 
van d en zijweg verwijde,·d was; hij wist 
niet, dat daar een zijwe g uit kwam en hij 
kon dit doo,· den plaatselijken toestand geens
zins ·verm oeden. Geïnt. die m et een vaart 
van 10 à 15 km d en hoofdweg over dwars 
opreed, zelfs zonder duidelijke teekenen te 
geven, tot schadevergoeding ve,·oordeeld. -
H oo ge Raad: V erweerder, die het voorschrift 
van art. 5 M. en R.Regl. niet in acht nam, 
heeft m ede schuld, tenzij het voor hern re
delijkerwijze onmogelij k was om ,net het 
naderen van het motor1·ijtuig van eischer 
,·ekening te houden. T erecht hee ft het Hof 
zulks, onder de hier vaststaande omstandig
heden, aangenom en. Cassatiebe,·oep verw01·
pen. 12 Deceniber. 

Naturallsatle. 
- Wetten houdende naturalisatie van: 
Acker, E. v. 801 Bongartz, J. M. 

Motorrijtuigen belastingwet. 
- Wet, houdende aanvulling van artikel 3, 

derde lid, der Motorrijtuigenbelast ingwet. 
S. 447 . 2 Augustus. 

- Besluit, houdende vrijstelling van motor
rijtuigenbelasting voor in Liechtenstein wo
nende of gevestigde houders van motorrijtui
gen . S. 644. 6 November. 

- Besluit, houdende vrijstelling van mo
torrijtuigenbelasting aan in Tsjechoslowakije 
wonende of gevestigde houders van motor
rijtuigen. S. 646 . 11 November. 

Muntwezen. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 20 Januari 1913, S. 35, laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 30 
December 1933, S. 811 , regelende de voor
waarden, waa ronder voor rekening van an
deren dan het Rijk aan 's Rijks Munt kan 
worden gemunt, medailles kunnen worden 
geslagen en muntstempels of meda illestem
pels kunnen worden vervaardigd. 

S. 184. 11 April. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 23 September 1909, S. 318, laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk bes luit van 
29 November 1929, S. 502, houdende rege
ling van de imichting van den di enst van 
's Rijks Munt. S. 573. 14 September. 
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Nederlanderschap. 
- A,·rest van den H oogen Raad. (Uitleve

ringswet a,·t. 16; W .et Nederl.schap artt . 5, 
7.) - [Een B elgische, ,net een Nederlander 
gehuwd, ,naakt gebruik van de bevoegdheid 
ha/11r door de B elgische wet verleend, om de 
B elgische national iteit te herkrijgen. 7.'o en 
hare uitlevering werd gev,·aagd, beriep zij 
er zich op de N ederlandsche nationaliteit t e 
bezitten.] - A,·t. 5 W .et Nederl .schap hee ft 
d e st,·ekking de eenheid van nationaliteit 
van ,nan en vrouw te ve-rzekeren en tijdens 
den geheelen duur van het huwelijk te hand
haven. Een door haar huwelijk ,net ,een Ne
de,·lande,r N ederlandsche geworden vree,nde
linge, blijft naa,· N ederlandsch recht den 
staat van haar man volgen en blijft iuu.s 
N ederla,idsche zel fs indien zij gedurende dat 
huwelijk hare vorige nationaliteit mocht her
krijgen. - Hieruit volgt, dat art. "1, eers te 
lid, 3° der lV et N ederl .schap ten aanzien 
van een ,net een N ederlande-r gehuwde vrouw 
rechtsgevolg 1nist. B eroep op Nederl. schap 
gegrond v-erklaard. - Anders Proc .-Gen. 
B esier, met betoog, dat verzoekster doo,· ha-
1·en wil de B elgische nationalit eit he.e ft her
kregen, waardoor zij, knu;htens art. "1, eerste 
lid 3° W et N ederl.schap het N ederlande,·
schap hee ft verloren en zij krachtens art . 12 
dier wet vree,ndelinge is geworden. 

8 Ap,·il. 
- Besluit tot verleening van verlof aan P. J. 

W. Debye, wonende te L e ipzig, om na de 
verkrij g ing van het Nederlanderschap a ls 
hoogleeraar in Saksischen Staatsdienst _te 
blij ven . S. 228. 29 April. 

- A.rrest van den H oogen Raad. (Wet N ed.
schap enz . a,·t. 1. ) - H et noch door den 
vader, noch door de 11ioeder, erkend natuur
lijk kind in het R ijk geboren, is sl echts 
N ederlande,· doo,· geboorte, indien en zoo
lang het niet door een vade•· of ,noeder· van 
vreemde nationaliteit is erkend. - Deze op
vatting is in overeenste11i1ning ,net het stel
sel der wet - zie nader het arrest (R ed.) -
waaraan niet afdoet, dat art. "1, hetwelk 
overigens geen uitputtende regel ing bevat , 
niet uitdrukkelijk bepaalt, dat het N eder
landerschap ook door de erkenning door een 
vader of moeder,- van vreernde nationaliteit 
wordt verloren. 16 Augustus. 

Notariaat. 
- Besluit tot wijziging van artikel II van het 

K oninklij k besluit van 15 Juni 1932, S. 298, 
houdende tijdelijke verlaging van de. pre
sentie- en onderzoekgelden, ondersche,den-
1 ijk van de leden, de plaatsvervangende 
leden en den secretar is der Staatscomm issie, 
bel ast met het afnemen van het notariee l 
examen. S. 230. 2 Mei. 

- Besl uit tot nadere wijziging van het Ko
ninklij k besluit van 16 September 1905, 
S. 270 tot vaststelling van een a lgemeenen 
maatr;gel van bestuur bedoeld in de arti
kel en 50 en 50b der wet op het Notarisambt. 

S. 232. 4 Mei. 
Nlj,•erheldsontlerwijswet. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 30, 

tweede l id artikel 32, artikel 35 en a,,tikel 
38, derde '1 id, der Nijverheidsonderwijswet, 
houdende voorschriften, regelende de be-

voegdheden tot het geven van nijverheids
onderwijs en de daarmede verband houdende 
examens. S. 162. 30 Maart. 

- Wet tot wijziging van de wet van 22 De
cember 1919, S . 882, laat,stelijk gewijzigd bij 
de wet van 8 April 1932, S. 149 , houdende 
machtiging tot het van Rijkswege garan
deeren van de geldleeningen ten behoeve 
van de stichting en inrichting van de ge
bouwen van gesubsidieerde bijzondere scho
len voor nijverhe ids- en handelsonderwijs. 

S. 300. 23 Mei . 
- Besluit tot uitvoering van artikel 16, eerste 

l id, en artikel 28 , vierde lid, der Nijver
heidsonderwijswet. S. 501. 6 Augustus. 

- Beslui t tot uitvoering van artikel 16, tweede 
1 id , der Nijverheidsonderwijswet. 

S. 518. 28 Augustus. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Koninklijk besluit van 30 Maart 1935, S . 
162, tot uitvoering van artikel 30, tweede 
lid , artikel 32, artikel 35 en artikel 38, 
derde lid, der N ijverheidsonderwijswet, hou
dende voorschr iften, regelende de bevoegd
heden tc;>t het geven van nijverheidsonderwijs 
en de daarmede verband houdende examens. 

S. 65 7. 16 November. 
Octrooiwet. 
- Besluit tot nadere wijziging van het tarief, 

bedoeld in artikel 14, vierde lid, van het 
Octroo i-reglement (Stbl. n°. 1083 van 1921), 
laatstel ijk gew ij zigd bij Koninkl ijk besluit 
van 1 Augustus 1932 (Stbl. n°. 422). 

S . 6. 9 Januari. 
- Arrest van den Hoogen Raad (Octrooiwet 

art. 53.) - De vordering tot opeisching van 
een octrooi kan niet met vrucht bestreden 
worden ,net de stelling, dat reeds tijdens de 
aanvrage de uitvinding uithoofde van open
bare bekendheid als octrooieerbare uitvin
ding was tenietgegaan ; i,nmers op dien 
grond kan een verleend octrooi enkel worden 
aangetast door de rechtsvordering tot nietig
verklaring van art . 51, 1e en 2e lid Octrooi
wet. - Daarnaast is de kennelijke strekking 
van art. 53, dat, indien overeenko,nstig de 
in het l e lid genoe,nde artikelen het voo rt
brengsel of de werkwijze niet is de vinding 
of de uitsluitende vinding van hem , aan wien 
het octrooi is verleend, dit geheel, gedeelte
lijk of in ,nede-eigendo,n kan worden opge
eischt door dengene, die op de vordering een 
beter recht hee ft dan de houder van het 
octrooi. - Ook hij , wiens vinding reeds vóór 
de verl eening van het octrooi van openbare 
beke'IJ,dheid is geworden, heeft in elk geval 
een beter recht dan degeen, die voo,· de door 
gene gedane uitvinding octrooi hee ft ver
kregen. In zulk een geval verzet a,·t. 5/J 
Octrooiwet zich niet tegen een opeisching 
door dien oorspronkelijken uitvinder. 

3 M ei. Blz. 474 
Ondernemersovereenkomsten. 
- Wet tot het algemeen verbindend er, c,nver

bindend verklaren van ondernemersovereen
komsten. S. 310. 24 Mei 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 
de inwerkingtreding van de Wet tot het al
gemeen verbindend en onverbindend ver
klaren van ondernemersovereenkomsten. 

S. 604. 12 October. 
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Onderwijs. (Hoog·er) 
- Beslu it tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 133, vij fde lid , der hooger-onderwij swet, 
van in N ederlandsch-Indi ë verworven getuig
schriften. S. 38 . 6 Februari. 

- Besluit, waarbij, met intrekking van het 
Koninklijk besluit van 6 J ui i 1918 , S . 444, 
laatstel ijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 17 Juli l!l33, S . 368, opnieuw bepalin
gen worden vastgesteld betrnffende de pro
motiën en de examens aan de Landbouw
hoogeschool. S. 95. 4 Maar t . 

- Besl uit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van het R.-K. gymnasium te Eindhoven van 
de St. Augustinus-Stichting te Utrecht. 

S. 96. 4 Maart. 
-- Arrest van den Ho ogen Raad. (Schoolgeld

heff ing in de gemeente A1nsterda11i'. Art. 22 
H. 0. w.et.) - Art. 2, onder c, der V eror
dening op de heffing van schoolgeld aan d e 
openbare scholen voo,· middel baar en voor
bereidend hoog er onderwijs te Amsterdam 
is, als strijdig m et art. 22 der H oogeronde,·
wijswet, onverbindend. - Als art. 22 der 
Hoog eronderwijswet bepaalt, dat het school
geld wordt geheven met inachtne1ning van 
de financieel e draagkracht der belangheb
benden, zijn onder belanghebb enden niet te 
verstaan de 1neestal geen financieel e draag
kracht hebbende leerlingen, die krachten, 
de ge1neentelijke regeling - eventueel in 
verband met art. Bte,· - ,·echt op toegang 
tot het gyrnna'sium hebben, doch zij voor 
wie het schoolgaan van den l eerling een be
lang vormt. - Aldus verstaan bevat art . 22 
omtrent de verplichte heff ing van een bij 
drag e voor iederen toegelaten leerling en 
den maatstaf , welke bij de heffing van dat 
schoolgeld moet worden in acht genom en, 
een algemeene en gelijke regel ing voor alle 
gymnasia en voor alle lee-rlingen daarvan. 

20 Maart . 
- Beslu it tot aanwijzing overeenkomstig arti

kel 170 der hooger-onderwijswet van _ den 
Provincialen Onderwijsraad van Friesland 
als bevoegd om bij de faculte it der letteren 
en wijsbegeerte aan de Rijksuni versiteit te 
Utrech t een bijzonderen leerstoel in de Frie
sche taal- en letterkunde te vestigen. 

S. 169. 2 April. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 170 der hooger -onderwijswet van de 
Stich ting tot bevordering van de studie van 
het a rbeidsrecht en de rech tssociolog ie in 

ederland als bevoegd om bij de faculte it 
der rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversi
teit te Leiden een bijzondernn leerstoel te 
vestigen in de sociologie van het a rbeids-
1·echt. S. 238. 8 Mei. 

- B eslui t tot wijziging en aanvulling van het 
Koninklijk besluit van 26 Mei 1922, S. 387, 
waarbij is vastgesteld een programma voor 
het e indexamen der gymnas ia en het daar
mede gelijkgesteld examen, bedoeld in artikel 
12 der hooger-onderwijswet. 

S. 245 . 10 Mei. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

reglement voor de gewone en buitengewone 
hoogleeraren en lectoren aan de Landbouw
hoogeschool te Wageningen, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 23 December 1931 
(Stbl. n°. 537). S. 328 . 5 Juni . 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar
t ikel 170 der hooger-onderwijswet van het 
Utrechtsch U ni versiteitsfonds te Utrecht ala 
bevoegd om bij de fac ul teit der letteren en 
wijsbegeerte aan de Rijksunivers iteit te 
Utrecht een bijzonderen leerstoel te vestigen 
in de geschiedenis de r Byzantijnsche cultuur. 

S. 333. 6 Juni _ 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwij s
wet van de afdeeling gymnas ium van het 
Chr istelijk Lyceum te Zwoll e van de Ver
eeni g ing voor Ch ri stelijk Middelbaar en 
Voorbereidend Hooger Onderwij s te Zwolle. 

S. 334. 6 Juni. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig a rtikel lu 7 der Hooger-onderwijswet 
van de afdeeli ng gymnas ium van h et lyceum 
van de Vereeniging " Het H ervormd Ly
ceum" te Amsterdam. S. 347. 18 Juni . 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der Hooger-onderwij s
wet van de afdeeling gymnasium van het 
Bisschoppelijk Coll ege te Roermond. 

S . 434. 29 Juli. 
- Besluit, houdende verplaatsing van de op

leiding van landmeters · van W ageningen 
naar Delft en instelli ng van den t ite l van 
civiel-landmeter. S. 492. 2 Augustus. 

- Beslui t tot wij zig ing van het Koninklijk 
besluit van 4 ,Juli 1905, S. 227, laatstelijk 
g-ewijzigd ·bij Koninklijk beslui t van 13 Julj 
1934, S. 367, ter uitvoering van a r t ikel 33, 
onder c, der hooger-onderwijswet. 

S. 498. 6 Augustus_ 
·- Besluit tot hemieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van het Chri stelij k gymnasium te Utrecht 
van de Vereenig ing voor Christelijk Voor
berei dend Universitair Onderwijs, gevestigd 
te Utrech t. S. 499. 6 Augustus. 

- Beslui t tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig a rtikel 157 der hooger-onderwij swet 
van de · afdeeling gymnasium van het. 
Roomsch-Katholiek lyceum te Haa rl em 
(Overveen). S. 500 . 6 Augustus. 

- Beslui t tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der hooger-onderwij swet. 
van de a fdeel i ng gym nasi urn van het. 
Twentsèh Carmel-lyceum te Ol denzaa l van 
de stichting "Carmelcollege", gevestigd te 
Oss. S . 507 . 17 Augustus. 

- Besluit tot aanvulling van het Koninklij k 
bes luit van 13 Juni 1931, S. 249, waarb ij 
opnieuw worden aangewezen de buitenl a nd
sche instellingen van onderwijs of onderzoek, 
bedoeld in artikel 125 der hooger-onderwijs
wet, aangevuld bij Koninklijk beslui t van 
5 Juli 1933, Stbl. n°. 346. 

S. 576. 14 September_ 
- Besluit tot he rni euwde aanwij zing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswe 
van het Gereformeerd gymnasium te Am
sterdam van de Vereeniging voor Voorbe
reidend Universita ir Onderwijs, gevestigd te 
Amsterdam. S. 577. 14 September . 

- Besluit tot hernieuwde aanwij_zing overeen
komstig artikel 157 der Hooger-onderwij swet. 
van de afdeeli ng gymnasium van het Chris
telijk lyceum te Arnhem. 

S. 613. 21 October. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwij swet 
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van de afdeeling gymnasium van het St. 
Odulphus-lyceum re Tilburg. 

S . 614. 21 October. 
- Besluit rot wijziging en aanvulling van het 

Academisch statuut. S. 615. 21 Octcber . 
- Besluit rot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der Honger-onderwijswet 
van de a fdee ling Gymnasium van het Vrij
zinnig Chrisrelijk lyceum te 's-Gravenhage. 

S. 680. 28 N ovember. 
•Oudenvljs. (Middelbaar) 
- Be lui t rot uitvoering van a rtikel 2, vijfde 

lid , artikel 3, vijfde lid, en artikel 9 der 
wet van 7 December 1934, S. 642, tot be
scherming van leerli ngen tegen de gevolgen 
van besmetrelijke ziekteri van personeel van 
inrichtingen van onderwijs. 

S . 14. 15 J anuari. 
- Besluit rot wijzig ing en aanvulling van 

het Koninklijk beslui t van 27 December 
1934, S. 678, betreffende den datum van 
inwerkingtred ing en de ui tvoering van het 
tweede en derde lid van artikel 68 der Mid
del baar onderwijswet. S. 110. 12 Maart.. 

- Wet tot intrekking van artikel 5 van de 
wet van 25 April 1879 (Stbl. n°. 87). 

S. 299. 23 Mei. 
- Besluit rot wijzig ing van art. 4 van het 

Koninklijk besluit van 27 December 1934, 
S. 678, gewijzigd en aangevuld bij Konink
lijk beslui t van 12 Maart 1935 , S. 110, be
tre ffende den datum van inwerkingtred ing 
en de uitvoering van het tweede en derde 
lid van artikel 68 der Middelbaar-onderwijs
wet. S. 652. 14 ovember. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van 
artikel 29 van het Ambtenarenreglement 
Rijk hoogere burger cholen. 

S . 701. 12 December. 
-O nderwij s. (Lager) 
- Wet tot wij ziging van de artikelen 38, 

56 en 97 der Lager-onderwijswet 1920. 
S. 10. 10 Januari . 

-- Besluit rot vernietiging wegens strijd met 
het algemeen belang van het besluit van 
den raad der gemeente Wijdenes, van 9 Mei 
1934, om de schoolgrens tusschen de schol en 
re Wijdenes en Oosrerleek te bepalen bij 
perceel D . 29 . S . 13. 11 Januari. 

•- Beslui t tot uitvoering van artikel 2, vijfde 
lid , artikel 3, vijfde lid, · en artike l 9 der 
wet van 7 December 1934, S. 642, tot be
scherming van leerli ngen tegen de gevolgen 
van besmetrelijke ziekten van personeel van 
inr icht ingen van onderwij . 

S. 14. 15 J anuari. 
- Beslui t tet wijziging van het K on inklijk 

beslui t van 23 Augustus 1933, S. 456, gewij 
zigd bij het Kon inklijk beslui t van 4 Octo
ber 1934. S. 524. (Subs idieering van lnveek
scholen.) S. 16. 16 J anua ri . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Schoolgeld,. 
heff ing in de gern eente H elden.) - T en aan
zien van de volgens het tweede l id van art. 3 
der onderhavige verordening door B . en W. 
te verrichten schatting van het inko1nen rnoet 
rekening worden gehouden 1net het voor
~chrift van het tweede lid van art. 62 der 
Lager Onderwijswet , dat onder het belast
baar inkornen, dat tot rnaatstaf der heff ing 
moet dienen, verstaat de in art. 31 l nkorn
~tenbelasting bedoelde belastbare sorn , dat is 

het bedrag dat als inkornen overblijft, nadat 
de in art. 38 I n kornstenbelasting bedo elde 
aftrek wegens rninde1·jarige kinderen hee ft 
plaats gehad. 16 Januari. 

- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 12.) - T erecht hee ft de Raad ge
weigerd gelden beschikbaar te stell en voo,· 
den bouw van een brandstoffenbergplaats, 
nu aan het tijdelijk als leslokaal ingericht 
turflokaal zijn oorspronkelijke besternrning 
kan worden hergeven, daar door dalin(l van 
het aantal l eerl ingen het gebruik daarvan 
als leslokaal niet 1neer noodig is. H et in ge
bruik houden als l eslokaal in verband rnet 
de voorgenornen aanstelling van een kwee
keling rnet akte zou de "normale eischen" 
overschrijden. - De weg voor aanschaffing 
van l eel'1niddelen, waarvan de aanschaffing 
reeds vóór de indiening der aanvrage heeft 
plaats gehad, door toepassing van art . 12 
wordt niet afgesneden door de ornstandig
heid, dat het schoolbestuur aanvankelijk de 
kosten hee f t will en kwijten uit de vergoe
ding, bedoeld in art. 101, nu deze vergoeding 
daartoe niet toereikend is gebleken. 

21 J anuari. 
- K oninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 

1920 art. 31.) - De strekking van de in art. 
31 li!e lid voorziene beroepsinstantie verzet 
er zich geenszins tegen, dat Ged. Staten bij 
hun uitspraak de straf van schorsing wijzigen 
in die van waarschuwing . 5 F ebruari. 

- K oninklijk besluit. (La'ler Onderwijswet 
1920 Art. 55 j 0

• art. 101 Se lid.) - Onder 
uitgaven van het vergelijkend onderzoek, be
doeld in a,·t. 55 onder n , kunnen niet anders 
word.en verstaan dan de uitgaven van het 
vergelijkend onderzoek, bedoeld in l id 3 van 
art. 36. - Kosten, door het gerneentebestuur 
gemaakt voo,· het bezoeken van sollicitanten 
naar de vacante betrekking van hoofd d er 
o. l .. school , 1noeten worden beschouwd als 
uitgaven ter verzekering van den go eden 
gang van het onde,·wijs, bedoeld in art. 55 
onder o. 9 Februari. 

- K oninklijk besluit. ( L ager Onderwijswet 
1920 Art. 103.) - Aan de schoolb es turen is 
de besl issing ove,·gelaten te bepalen, tot 
welk bedrag zij een voorschot van de ge
rneente wenschen te ontvangen, 1net slechts 
de beperking tot ten hoogste 80 % der in het 
slot van het Se lid bedoelde uitgaven; uit 
deze beperking kan niet wo,·den afgeleid, 
dat de ge,neente,·aad bevoegd zou zijn het 
voorschot op een la.ger percentage dan 80 te 
bepalen. Bij de vaststell ing van h et vóor
schot behoort geen rekening te worden ge
houden rnet het feit dat sinds het dienstjaar, 
waarover de ,·e kening is gesloten, de ve,·go e
ding ingevol ge art . 101 Je en 9e lid zal 
dalen . 14 Februari. 

- Besluit rot vernietig ing van he t besluit van 
den raad der gemeente Odijk van 4 Juli 
1934, houdende medewerking overeenkomstig 
artikel 72 der L ager-ondel'\vij swet 1920 voor 
de stichting van een bijzondere lagere school 
aldaar . S . 67 . 28 Februari. 

- Besluit, houdende beschikking op het be
roep van W. J . Schutte tegen de beschik
king van den Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, waarbij zijn wacht
geld is verminderd. S. 97. 4 Maart. 
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- Besluit, houdende beschikking op het be
roep van H. J. Deijs, tegen de beschikking 
van den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, waarbij zijn wachtgeld 
is verminderd. S. 98. 4 Maart. 

- Besluit, houdende beschikking op het be
roep van P. A. J. Ummelen, tegen de be
sch ikking van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, waarbij zijn 
wachtgeld is verminderd. S. 99. 4 Maart. 

- Besluit, houdende beschikking op het be
roep van E . D. Bolman tegen de beschik
king van den Minister van Onderwijs , Kun
sten en Wetenschappen, waarbij zijn wacht
geld is verminderd. S. 100. 4 Maart. 

- Koninklijk besluit . ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 17.) - Appellanten, vormend het 
dagelijksch bestuur van het "Ooniité voor 
de openbare school" moeten geacht worden 
een eigen persoonlijk belang te hebben bij 
de vernietiging of verbetering van het be
streden besluit van Ged. Staten, aangezien 
zij door de inzending van een adres aan Ged. 
Staten geacht moeten worden partij te zijn 
geweest in het bij dit college ingesteld be
roep. 4 Maart . 

- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 
1920 art. 72.) -Terecht is op grond van 
overschrijding der "normale eischen" be
schikbaarstelling van gelden voor een nieuwe 
wate.rvoorziening aan een school geweigerd, 
nu die voorziening op minder kostbare wijze 
dan door plaatsing van de door het school
bestuur gewenschte "sihi"-pompinstallatie 
kan geschieden, met name door het aan
brengen van een gewone pomp, zooals bij 
plattelandsscholen gebruikelijk is. 4 Maart. 

- B esluit, houdende beschikking op het be-
1·oep, ingesteld door J. M. Haarman en 8 
anderen, a ll en ouders van leerlingen van 
de openbare lagere school te Bierum, tegen 
het bes! uit van Gedeputeerde Staten van 
Gron ingen van 27 September 1934, Letter 
L.a. , 3e Afdeeling, waarbij goed keuring is 
verleend aan het bes! uit van den raad der 
gemeente Bierum van 19 Juni 1934, tot op
heffing van de openbare lagere school te 
Bierum, met ingang van den eersten der 
tweede maand, volgende op die, waarin dit 
besluit onhen-oepelijk zal zijn geworden. 

S. 109. 12 Maart. 
- Besluit, houdende beschikking op de be

roepen, ingesteld door: 1°. A. Leeuw, na
mens een commissie van ouders van leer
lingen der openbare lagere school te Zwaag, 
2°. burgemeester en wethouders van Zwaag, 
ter uitvoering van het besluit van den raad 
di er gemeente van 13 April 1934, n° O.L./ 
27-1934, en 3°. den Kerkeraad der N eder
duitsch-Hervormde Gemeente te Zwaag, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland van 14 Maart 1934, n°. 
142 waarbij besloten is: I. de openbare 
lag~re school in de gemeente Zwaag op te 
heffen; Il. te bepalen, dat de opheff ing 1 
Mei 1934 zal ingaan, of, ingeval van be
roep krachtens artikel 17 der _Lager-onde_r
wijswet 1920, in te stellen bmnen dertig 
vrije dagen, te rekenen van den dag, waar
op dit besluit openbaar gemaakt of aan den 
belanghebbende toegezonden is, met ingang 
van den eersten dag der tweede maand, vol-

gende op die , waarin Onze beslissing door 
het gemeentebestuur zal zijn ontvangen, bij
a l<lien deze beslissing nà 1 Mei 1934 mocht 
worden genomen en strekt tot handhaving 
van dit besluit. S. 139. 16 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 
19/e0 art. 17.) - B . en W . kunnen niet uit 
eigen hoofde van een besluit van Ged. Sta
ten in beroep komen, doch zij zijn hiertoe 
alleen gerechtigd, hetzij na speciale mach
tiging van den Raad, hetzij krachtens op
dracht van dit coll ege ingevolge art. 212, 
Se lid gemeentewet . E en zoodanige opdracht 
kan de Raad niet aan B . en W. geven, vóór
dat hij heeft kennisgenomen van het besluit 
van Ged. Staten. 16 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 28 j 0

• art. 88.) - Aan geen wets
bepaling kan de bevoegdheid worden ont
leend, de op de teldagen als werkelijke 
schoolgaand bekend staande kinderen niet ten 
volle tot het leerlingental mede te tellen 
(i. c. betro f het geschil het al of niet mede
tell en op een teldag van als z.g. schippers
of marskramerskinde,·en beschouwde kinde
ren). H et aan een onderwijzeres wegens da
ling van het leerlingental verleend ontslag 
is derhalve in strijd met de wet. 16 Maart . 

- Besluit, houdende beschikking op het be
roep van Mejuffrouw A. M . J. Taselaar 
tegen de beschikking van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
waarbij haar wachtgel<l is verminderd. 

S. 150. 21 Maart. 
- K oninklijk besluit. (Lager Onde,•wijswet 

1920 Art. 13.) - H et uitzonderingsgeval, 
bedoeld in den laatsten 1Jolzin van art. 13 
l e lid, is in casu niet aanwezig, aangezien 
de binnen de gemeente , waar de woning ge
legen is, geves tigde openba,·e lage,·e school, 
tot welke de betrokken kinde,·en wa,·en toe
gelaten, inrnid,dels is opgeheven. Ook h.et 
feit, dat deze kinde,·en na bedoelde ophef
fing openbaa,· onde,·wijs kunnen genieten 
aan de openbare lagere school in een na
burige ge,neente, doet niet ter zake, o,ndat 
deze niet is eene binnen de ge,neente van 
inwoning gevestigde school . 1 April. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Meppel, van 17 Juli 
1934, n°. 15/JXb, waarbij besloten is tot op
heffing van de betrekking van onderwijzeres 
aan school A, bekleed door Mevrouw Wolff, 
geboren van de Rhoer, en tot overplaats ing 
van school D naar school C van den onder
wijzer Bakker en van school C naar school 
D van den onderwijzer Assendorp. 

S. 170. 2 April. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onde,·wijswet 

1[)20 A rt. 38.) - Van het beginsel dat bij 
overigens gelijke on,standigheden de laatst 
aangestelde onderwijzer of onde,·wijzeres het 
o.erst voor ontslag in aanmerking ko,nt, be
hoort slechts dan te wo,·den afgeweken, in
dien het onderwijsbelang zulks vereischt. 
Een ,ninder goede verstandhouding tusschen 
het schoolhoofd en de ontslagen onde1·wij
zeres is voor zoodanige afwijking geen vol
doend motief, nu de gemeenteraad ni,n,ncr 
gebruik heeft ge,naakt van zijne bevoegd
heid tot o·verplaatsing, om aan den minder 
gewenschten toestand een einde te ,naken, 

4 
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en ook ov.erigens niet gebleken is , dat het 
onde,·wijsbelang zich tegen de handhaving 
der ontslagene zou verzetten. 11 A pril. 

- Besluit tot schorsing tot 1 ovember 1935 
van het besluit van den raad der gemeente 
Sappemeer, van 13 M aart 1935, betreffende 
het schoolgebouw te Kle inemeer, het gebouw 
der Westerschool , de Oosterschool en de 
school aan de Stationsstraat. 

S . 189 . 15 Apri l. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 73.) H et aanbrengen van 
nieuwe droog-closets ter vervanging van de 
bes taande kan niet worden aangemerkt als 
verandering van im·ichting in den zin van 
art. 72, nu hierbij van toepassing van een 
nieuw systeem geen sp1·ake is. Deze kosten 
1noeten uit de vergo eding ex art. 101 worden 
bestreden. - H et vervangen van oude pri
vaten door droog-closets en het vervangen 
van ijzeren urinoirs door urinoirs van aarde
werk moet wèl als ve1·andering van inrich
ting worden beschouwd. 2 ilf ei. 

- Beslu it tot wijziging en aanvulling van het 
Ambtenarenreglement R ij ksleerscholen en 
Rijks l agere scholen. S. 233. 4 M e i. 

- Besluit tot handhaving van de beschikkin g 
van den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en W etenschappen van 30 J uni 1934, n° . 
14418, Afdeeling Lager Onderwijs Fina n
cieel , inzake de vaststelling van de Rijks
vergoed ing , bedoeld in artikel 97 der L ager
onderwij swet 1920 over het jaar 1932 ten 
beho ve van de bijzondere school voor uit
gebreid lager onderwij s te W ommels, Span
numerweg 47b, gemeente H ennaarderadee l. 

S . 246. 10 M ei . 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwij swet 

1920 Art. 126 2e lid j 0
• art. 125 en art. 51.} 

- De kennelijke strekking van art. 126, 2e 
lid brengt m ede, dat voor de toepassing van 
art. 125, en dus van het 2de t/m het laatste 
lid van art. 51, de op wachtgeld gestelde 
onderwijzer, die een vaste betrekking bij het 
bijzonder buitengewoon onderwijs aanvaardt, 
waarvan de bezoldiging ,net het bedrag van 
zijn laatstel ijk genoten jaarwedde gelijk 
staat of dit overtreft, op gelijken voet be
handeld ,noet worden als de onderwijzer, die 
vas t wordt aangesteld aan een bijzondere 
lagere school, als bedoeld in art . 97. 

10 M ei . 
- Besluit tot aanvulling van het programm a 

A , gehech t aan het Koni nklij k Beslu it van 
1 Augustus 1924 , S. 398, tot regeling van 
de examens ter verkrijging van de akten 
van bekwaamheid tot het geven van lager 
onderwijs in de beginse len der landbouw
ku nde en die der tuinbouwkunde. 

S. 283. 13 M ei . 
- Besl uit tot wijziging van het Koninklijk 

beslui t van 10 September 1923, S. 433, tot 
rege li ng van het examen ter verkrij g ing van 
de a kte van bekwaamheid als onderwij zer. 

S. 284. 13 Me i. 
- Beslui t tot wijzi g ing van het Koni nklijk 

beslui t van 10 September 1923, S. 434, tot 
regeling van het e indexamen der kweek
scholen voor onderwijze rs en onderwijzeres
sen. S . 285. 13 Mei. 

- Besluit tot wijziging van h et Kon inklijk 
besluit van 10 September 1923, S . 435, tot 

regel ing van het examen ter verkrij g ing van 
de a kte van bekwaamheid a ls hoofdonder
wijzer. S . 286. 13 Mei. 

- Beslui t, houdende beschikking op het be
roep van P. Bonk, gewezen onderwijzer aan 
een openbare lage re school te Apeldoorn, 
tegen de beschikking van den M inister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen, 
waarbij zijn wachtgeld is verminderd. 

S . 296. 21 M e i. 
- Besluit tot schorsing van het beslui t van 

den raad der gemeente Woudrichem van 18 
Februari 1935, be treffende medewerking tot 
het stichten van een bijzondere lagere school 
te Oudendij k, aldaar. S. 316. 28 Mei. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 a,·t. 72.) - B ij geen enkel e wettelij ke 
bepaling is voo,·geschreven, dat voor het 
,·echtsgeldig bestaan van eene stichting het 
stichtingskapitaal daa,·van van eene bepaal
de grootte zou behoore-n te zijn. E en kapitaal 
van f ii!5 is dan ook voor het vormen vcm een 
stichting voldoende. 28 M ei. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 28.) - Als "werkelij k schoolgaand 
bekend staande" op 16 Dec. mo eten worden 
aangemerkt twee kinderen op 15 D ec . toege
laten, die op 21 Dec . en 13 Jan. d. a . v. de 
school weer hebben verlaten wegens het be
reiken van den 14-jari(Jen l ee ftijd, nu dit 
vertrek door het schoolbestuur niet met ze
kerheid had kunnen worden voo,·zien. daar· 
het op de onde,·havige school ied er jaar voor
komt, dat l ee1'lingen, die den 14.-jarigen lee f
tijd hebben bereikt, vaak nog geruimen tijd 
de school blijven bezoeken. E venzeer moeten 
als zoodanig worden aangeme,·kt een aantal 
kinderen, op 15 Dec. toegelaten, die na 24 
Dec. weer naar de tevoren door hen be
zochte school zijn teruggekeerd tengevolge 
van de be,noeiingen van het hoofd die1' 
school. ii!8 M ei. 

- B esluit tot schorsing van het besluit van 
den i·aad der gemeente H eerenveen, houden
de medewerking krachtens art ikel 76, eerste 
lid , der L ager-onderwijswet 1920, voor de 
stichting van een bijzondere lage re school te 
Tjalleberd, aldaar. S . 320. 29 Mei. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 28.) - Een l eerling, die niet al
l een het geheele jaar 1932 de school niet 
hee ft bezocht, doch zelfs gedurende de cur
sussen 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34· 
geen enkelen dag ter schole aanwezig is ge
weest, kan niet geze gd worden in 1932 op 
de in art. ii!8 6e lid bedoelde teldagen a.ls
,,werkelijk schoolgaande" bekend te staan. 
Daaraan doet niet af , dat dit kind van 1· 
M ei 1925 to t 13 Nov. 1933 op de school als 
l eerling stond ingeschreven en even,nin de 
omstandigheid, dat het niet bezoeken van de 
school aan voortdm·cnd ziek zijn zou zijn te 
wijten. 29 M ei. 

- Beslui t tot wijziging van het Koninkl ij k 
besluit van 4 September 1923, S. 431, zooals 
dat laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 13 December 1933, S . 683, ter 
uitvoering van de a rtikelen 56, 57 en 59 der 
Lager-onderwijswet 1920, a lsmede van het 
Koninklijk beslui t van 4 September 1923, 
S. 432, zooal s dat laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklij k bes luit van 13 December 1933, 
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S. 684, ter uitvoering van de artikelen 88 
tot en met 97 en 99 tot en met 104 der 
Lager-onderwijswet 1920. S . 324. 1 J uni . 

- Koninklijk besluit . (Wet van 4 Augustus 
1988 S . 414 Art. 7.) - Voor toepassing van 
art. 7 2e lid der bij wet van 29 Dec. 1934 
S. 727 gewijzigde wet van 4 Augustus 1933 
S. 414 bestaat geen reden, nu de in art. 101 
2e lid L. O.wet 1920 bedoelde kosten van 
het openbaar lager onderwijs in de gemeente 
op ongevee,· f 12.50 per leerling moeten wor
den gesteld en de kosten voor de appellee
rende bizondere school over de laatste /1 ja
ren gemiddeld f 13.57 per l eerling heb ben 
bedragen, welk bedrag , in verband rnet de 
alge,neene p1·ijsdaling, met tenminste 10 % 
kan worden verminderd, zoodat het school
bestuur bij gelijk beheer zonder extra-bezui
niging redelijkerwijze rnet f J !l.42 per leer
ling zal k1mnen volstaan. 3 J ·uni. 

- Koninklijk be.sluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 Art. 13.) - W el bedraagt de kortste 
afstand van appellants woning tot de school 
minder dan 5 km, doch nu deze weg m et het 
oog op het zeer drukke automobielverkee,• en 
het ontbreken van een uitsluitend voor voet
gangers bestemd pad derrnate gevaarlijk 
moet worden geacht, dat het niet verant
woord zou zijn denzelven do01· kinderen zon
der begel eiding te doen begaan komt als 
schoolweg slfchts een andere, meer dan 5 k?n 
lange, weg in aanmerking, zoodat art. 1/l 
van toepassing is 3 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Wet van 4 Augustus 
193/l S. 414 Art. 2.) - Nu de kosten van 
een centrale verwarming ,net inbegrip van 
rente en afschrijving uiteindelijk niet meer 
zull en bedragen dan een verwarming met 
kachels, en daaraan nog het voordeel is ver
bonden dat het geheele gebouw zal worden 
verwarmd, hee ft de Minis ter ten onrechte 
goedkeuring onthouden aan het raadsbesluit 
tot aanleg van een centrale verwarmings
installatie. 3 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 13. ) - T en onrechte is afgewezen 
een verzoek om tegemoetkoming ex art. 18 
voor kinderen, die tevoren de openbare school 
in hun woonplaats en daarna een bizondere 
school elders bezochten. H et uitzonderings
geval, bedoeld in den laatsten volzin van 
art. 13 Je lid immers is hier niet aanwezig, 
aangezien de openbare school, waar de kin
deren schoolgingen, is opgeheven, en het 
feit, dat zij na die opheffing openbaar on
derwijs aan een school in een naburige ge
meente konden genieten, niet ter zake doet, 
omdat deze school niet binnen de woonplaats 
der kinderen is gevestigd. 8 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 18.) - T erecht is de tegemoetko
ming aan appellant, die naar een inkomen 
van f 1200 in de Rijksinkomstenbelasting is 
aangeslagen, bepaald op 80 % der vervo_er
kosten. Bij het bepalen der tege1noetkoming 
moeten de financieele omstandigheden van 
hem, wien de tegemoetkoming wordt ver
leend, in aan11ierking worden genomen, doch 
speelt de financieele toestand der gemeente 
geen rol. - De tegemoetkoming behoort 
eerst te worden verleend vanaf den datum, 
waarop het kind den lee f tijd, aangegeven in 

art. S der Leerplichtwet, heef t bereikt. 
14 Juni. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. SB.) - De noodzaak om af te wij
ken van den regel, dat bij opheffing van 
eene betrekking van onderwijzer na de ge
huwde onderwijzeres-niet kostwinster de laatst 
aangestelde onderwijskracht het eerst voor 
afvloeiing in aanrne,·king komt, 1nag niet 
worden afgel eid uit de omstandigheid, dat 
appellant niet, en een later aangesteld e on
derwijzer wèl in het bezit der hoofdakte is, 
nu appellant ondanks het ge1nis die,· akte 
zeer wel in staat geacht 11wet wonden, het 
hoofd te vervangen . Even11iin kan het ont
slag van appellant worden ge,·echtvaardigd 
door de 011,standigheid, dat in verband met 
het handwerkonderwijs in iede,· geval de 
beide onde,·wijzeressen moeten worden ge
handhaafd, daar d-it onderwijs aan deze 
school, die door 57 11,eisjes wordt bezocht, 
behoo,·lijk door één onderwijzeres kan ge
schieden. 18 Juni. 

- Besluit tot handhaving van de beschikking 
van den Min ister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen van 26 September 1934, n°. 
1063, a fdeeling Lager Onderwijs Financieel, 
inzake vaststelling van de Rijksvergoeding, 
bedoeld in artikel 97 der Lager-Onderwij s
wet 1920, over het jaar 1933 ten behoeve 
van de bijzondere lagere school te IJmuiden, 
Kerkstraat n° . 2, gemeente V elsen. 

S, 354, 20 J uni. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. JOS.) - De strekking van art . 108 
5e lid kan geen ande,·e zijn, dan dat niet 
all een, wanneer de vergoeding door den 
raad wordt vastgesteld, maa,· ook voor het 
geval, dat dit college op een aanvraag 01n 
vergoeding afwijzend beschikt, beroep op 
Ged. Staten openstaat. Nu het desbetref 
fende raadsb esluit gedagteekend was op 31 
Octob er, en het beroepschrift van het school
bestuur aan Ged. Stat,en van Friesland nog 
op 80 Novemb er het postkantoor te Leeuwar
den hee ft be,·eikt, kan de termijn van 80 
vrije dagen, gegund in art. 103 5e lid als in 
acht geno11,en worden beschouwd. - Al kan 
het voorschrift van het Je lid omtrent den 
termijn van inzending niet in die mate dwin
gend worden geacht, dat met buitengewone 
omstandigheden in het geheel geen rekening 
zou mogen worden gehouden, zoo kan daar
toe toch niet worden gerekend de om
standigheid, dat, nadat het gemeentebestuur 
aan den penningmeester van het schoolbe
stuur eenig uitstel had verleend voor het 
indienen van model K. in verband met ziekte 
in diens familie, bij dezen penningmeester 
de m;eening had post gevat, dat de datum 
van inzending der aanvrage niet streng in 
achtgenomen behoefde te worden. 21 J uni. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 38 jis. artt. 37 en 23.) - H et in 
art . 88 2e lid j 0

• art. 87 2e lid toegekend 
recht van beroep hee ft niet een zóó vergaan
de s/Jre kking, dat Ged. Staten bij hun uit
sp1·aak vrij zouden zijn, beslissingen van den 
gemeenteraad inzake de wijze van reorgani
satie van het onde,·wijs in hunne beoordee
ling te bet,·ekken. Terecht is, nu krachtens 
deze reorganisatie twee lee,·krachten de 
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schoot 1noeten verlaten, appellant, die na 
de mede ontslagen onderwijzeres het m inste 
aantal dienstjaren hee ft, voor ontslag in 
aamnerking gebracht. 17 Juli. 

- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 
1920 art. 38.) - W eliswaar moet appellante 
ten dag e, dat haM ontslag inging, tenge
volge van het aan haar echtgenoot door 
diens werkgever gegeven ontslag, als kost
winster van haar gezin worden beschouwd, 
doch nu op grond van een nader ingesteld 
onderzoek moet worden aangeno1nen dat dit 
laatstbedoeld ontslag op verzoek van den 
belanghebbende en zijne echtgenoote is ge
geven met de klaarblijkelijke bedoeling om 
deze laatste alsdan als kostwins te,· voo,· ont
slag als onde,·wijzeres te behoeden, heeft de 
gem eenteraad terecht met dit kostwinner
schap geen rekening gehouden. 6 Augustus. 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 151; 
Lager Onderwijswet 19ll0 art. 17.) - Wan
neer B . en W., nadat de Raad heeft gewei
gerd ,ncde te werken tot de door Ged. Sta
ten bevolen opheffing der openbare school, 
met toepassing van art. 151 2e lid der ge
meentewet tot opheffing heb ben besloten, 
welk besluit door Ged. Staten is goedge
keurd, staat van dit goedkeuringsbesluit den 
Raad geen beroep krachtens art. 17 der 
L . O.-wet 1920 op de K ,roon open, en even-
11,in krachtens eenige andere wettelijke be
paling. 17 Augustus. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 38.) - Op wachtgeldstelling onde,r
wijzers. - De regeling, dat voor ontslag in 
de eerste plaats in aanmerking komt die
gene, die bij het onderwijs in het algemeen 
( derhalve niet in de desbetreffende ge-
11,eente) het 11,inst aantal dienstja,·en heeft, 
is niet in strijd met de bepalingen der Lager
onderwijswet 1920. 17 Augustus. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwij swet 
1920 a,·t . 37 j 0

• art. 39.) - Nu appellant, 
verdacht van het plegen van onzedelijke 
handelingen met vrouwelijke leerlingen, des
we ge strafrechtelijk is vervolgd en in voor
arrest is gesteld, bestond er voor B. en W. 
geen voldoende aanleiding o,n, vooruitloo
pend op de rechterlijke beslissing in deze, 
aan appellant terzake de in art. 27 genoem
de st,·af van schorsing met behoud van jaar
wedde op te leggen, doch had het veel eer 
op hun weg gelegen gebruik te maken van 
de hun bij art. 39 verl eende bevoegdheid 
om, den inspecteur gehoord, aan appellant 
voor ten hoogste een v,aand den toegang tot 
de school te ontzeggen. 28 Augustus. 

- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 101 9e lid.) - :l'en onrechte hee ft 
de R aad op het bedmg der door het school
bestuur werkelijk gemaakte kosten voor vak
onderwijzers in mindering gebracht het be
drag, dat het schoolbestuur zelf heeft uitge
geven voor het aantal l esuren, dat het meer 
dan op de overeenkomstige openbare scholen 
vakonderwijs heeft doen geven. E en zoo
danige vermindering vindt geen steun in 
de wet. 1 October. 

- K oninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 
1920 art. 72.) - H et vernieuwen en optrek
ken der heining om een schoolterrein en het 
ophoogen van dat ter,·ein moeten worden 

aangemerkt als eene verandering van inrich
ting van het schoolgebouw m et bijbehooren
den grond in den zin van art. 72. H ieraan 
düet niet af, dat deze voorzieningen noodig 
zijn geworden doordat de naast het school
terrein gelegen grond is verhoogd, daar de 
ontstane toestand niet het gevolg is van on
voldoend onderhoud en evenmin door z01·g
vuldig onderhoud had kunnen worden •voor
komen, doch het hier bet,·eft aanpassing aan 
een geheel gewijzigde toestand. 7 October. 

- K oninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 
1920 art . 72.) - T en onrechte heeft de Raad 
medewerking geweigerd voor vergrooting 
van een 1-ijwielbergplaats op grond dat al
leen voor kinderen, die overeenkomstig a,·t. 
13 aanspraak hebben op tegemoetkoming in 
de kosten van ve,·voer voo,· eene behoorlijke 
rijwielbergplaats behoeft te word.en gezorgd. 
M et Ged. Staten oordeelt de K1'0on, dat de 
beantwoording van de v,·aag, voor hoeveel 
kinderen een rijwielb ergplaats noodig is, af
hankelijk is van het getal kinderen, dat de 
school per rijwiel bezoekt. E en bergplaats 
voor 60 ,-ijwielen bij een totaal van ruim 
600 leerlingen overschrijd,t niet de "normal e 
eischen" . 9 October . 

- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 Art. 100.) - Op de bepaling van het 
2e l id kan niet een beroep worden gedaan, 
om de gemeentelijke ve,·goeding te verkrij
gen voor mee,r boventallige l eerkrachten dan 
in het voorafgaande jaar doo,· de gemeente 
zijn vergo ed; de bepaling beoo gt slechts, de 
schoolb es turen niet onmiddellijk te nopen t'ot 
het verminderen van het onderwijzend per
soneel aan de school , en dien bes turen daar
bij eenige speling te laten. 9 October. 

- K oninklijk besluit . (Lage,· Onderwijswet 
19ll0 Art. 100.) - Wanneer ingevolge het 
2e lül de klassedeeler van het vorig jaM 
wordt toegepast, moet ook het aantal door 
het R ijk bekostigde onderwijzers van dat 
vorig jaM bij de berekening in aanmerking 
komen, indien dit aantal is gedaald. 

10 October. 
- K oninklijk besluit . (Lag er Onderwijswet 

1920 Art. 38.) - Aan appellant is ten on
rechte eervol ontslag verl eend omdat hij in 
verband met d e zich bij hem voordoende 
zenuwstoornissen ongeschikt werd geacht voor 
het vervullen van zij ne taak, nu de P en 
sioen-ro.ad hem bij herhaling niet ongeschikt 
heeft verklaard en het oordeel van den P en
sioenraad, gefundeerd op een grondig door 
geneeskundigen ingesteld onderzoek, gewicht 
in de schaal l egt, wijl de wet van dien uit
spraak de aanspraken op pensioen terzake 
van ongeschiktheid hee ft afhankelijk ge-
1naakt. 6 Novem ber. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 38.) - De Raad kon, nu de do or 
de eervol ontslagen onderwijzers aan de 
scholen, waaraan zij waren verbonden, be
kleede betrekkingen niet waren opgeheven, 
hen deswege niet ontslaan. Daaraan doet 
niet af, dat aan deze scholen een overcom
pleet aan onderwijzers zou zijn ontstaan door
dat aan andere scholen verbonden leerkrachten 
naar deze scholen zouden zijn overgeplaatst, 
daar deze overplaatsingen geen eff ec t kon
den hebben, zoolang niet degenen, in wier 
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- plaats deze l e'e·rkrachten· wa~èn ' iw.ngesteld, 

van hun functie zouden zijn ontheven. -
Het feit, oot de betrokken o,iderioijzèrs sinàs 
een jaar aan de scholen, waaraan zij waren 
v,erbond.en, feitelijk geen · di'ens't _ '!;èbben-' _ge
daan, en het gemeentebestuur hun werk
zaamheden doo,· anàeren heeft 11,oen verrich
ten, kan geen gewicht in de schaal leggen, 
d,aa;r hun niet-tewerkstelling o>p 'gèen enkele 
wetsbepaling steunt en mitsdien rechtèns 
geen gevolgen kan hebben, .. 6 No11,ember . 

- Koninklijk besluit. ( Lager •VOnderwijsw-e·t 
1920 Art. 101 Se lid.) - De verwijzing in 
lid 3 van a,·t. 101 naar art. 75 brengt mede, 
dat ,er van het school bestuur tèrzake van de 
invoering der verbetering een aanvrage, al
thans een meiledeelimg, aan den gemeente
raad moet uitgaan. Bij gebreke d,aa;rvan was 
de raad niet verpl icht, zich uit te spreken 
O'l>e?' de vraag, of tot gelijke verbetering van 
de overeenkomstige openbare sçholen moet 
worden overgegaan, en kon ook het 4e l id 
geen toepassing vinàen. I n deze omstanàig
heden hee ft de raad terecht de vergo ediing 
berekend op de in het 2e lid aangegeven 
wijze . 8 November. 

Honinklijk b,esluit. (Lager Onàerwijswet 
1920 Art. 38.) - Een gemeentelijke afvloei
ingsregeling voor onderwijzers, ingevolge 
welke, in overeenstemming met art. 96 2e lid 
a- d. Alg. Rijksa,nbtenarenreglement, na 
hen, die zulks wenschen, en de gehuwde on
derwijzeressen, niet-kostwinsters van een ge
zin, het eerst voor ontslag in aanmerking 
komen zij, die 35 of meer voor pensioen 
geldige dienstja,·en hebben, waarbij onge
huwden, die geen kostwinner van een gezin 
zijn, vóór de overigen en in beide groepen 
ouderen in leeftijd vóór de jongeren gaan, 
is niet in strijd met de bepalingen der L . 0.
wet 1920 en evenmin met de billijkheid . 

14 November. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Woudrichem van 18 
Februa1·i 1935, houdende medewerking over
eenkomstig artikel 72 der Lager-onderwijs
wet 1920 voor de stichting van een bijzondere 
lagere school aldaar. S . 653. 15 November. 

- Besluit tot schorsing tot 1 Mei 1936 van 
het besluit van den raad der gemeente Lem
sterland, van 31 October 1935, voor zoover 
daarbij aan S. Harsma en K . Huitema, bei
den te Follega, in die gemeente, te beginnen 
met ingang van 1 October 1935, een tege
moetkoming, a ls bedoeld bij artikel 13 df.'r 
Lager-onderwijswet 1920, in de kosten van 
vervoer van hun schoolgaande kinderen naar 
een der scholen te Lemmer is verleend van 
f 2.50 per kind en per maand. 

S. 656. 16 November. 
- Koninklijk besluit . (Lager Onàerwijswet 

1920 Art. 51.) - T en onrechte heeft appel 
lante geweigerd te aanvaarden de haar aan
geboden bet,·ekking van 'onàerwijzeres aan 
een school , gelegen op 13 K . M. van haar 
woonplaats en gemakkelijk dagelijks per 
tram, autobus of rijwiel te bereiken nu aan 
haar gezin bui(en en behalve haar inkom
sten ook nog de jaarwedde van haar echtge
noot als l eeraar aan de R. H. B . S. ten go ede 
ko11,t , zoodat het haa1· mogelijk moet zijn, in 
hare huishoudelijke plichten zoonoodig door 

aanstelling van een betaalde hulp te voor
zien. 28 No vember. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van 
het Ambtenarenreglement Rijkskweekscholen 
en R ij ksnormaallessen. 

S . 702 . 12 December. 
- Besluit tot aanvulling van het Ambtenaren

reglement R ij ksleerscholen en R ijks lagere 
scholen . S. 703. 12 December. 

Ongevallenwet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 16 April 1 925, S . 145, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, a ls bedoeld in artikel 29, eerste 
lid, der Ongevallenwet 1921, zooals dat be
slu it is gewijzigd bij Kon inklijk besluit van 
16 December 1929, S. 533, en laatstelijk bij 
Koninklij k besluit van 30 Januari 1934, 
Stbl. n°. 34. S. 140. 16 Maart. 

- Wet tot wijziging van de Mar inescheeps
ongevallenwet (Stbl. 1928 n°. 69) . 

S. 225 . 25 April. 
- Wet tot wijziging der Ongevallenwet 1921. 

S. 304. 23 Mei . 
- Besluit tot bepal ing van het tijdstip, waar

op de wet van 23 Mei 1935, S . 304, tot wij
ziging van de Ongevallenwet 1921, in wer
king zal treden. S. 352. 19 Juni. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be
sluit van 20 Augustus 1928, S. n°. 337, tot 
vaststell ing van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 87 der 
Ongevallenwet 1921. S. 595 . 7 October. 

Onrechtmatige overheldsdaad. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Om·echt

matige overheidsdaad.) - Burgemeester en 
W ethouders van Cuyk heb ben bij den ge
meenschappelijken vleeschkeuringsdienst voor 
Cuyk en andere gemeenten een hulpkeur-
11,eester benoemd, wiens beëediging bij art. 2 
van de instructie voor den hulpkeurmeester, 
vastgesteld door den daartoe bevoegden 
Raad van Cuyk, aan den Burgemeester van 
die gemeente is opgedragen. D eze Bui·ge
meeste,· hee ft geweigerd den benoemden 
hulpkeurmeesie,· te beëedigen. - Door die 
weigering hee ft de Burgemeester als orgaan 
der gemeente in strijd gehandeld met den 
hem bij ge,neld art. 2 opgelegden 1·echts
plicht en tegenover den benoemde een on
rechtmatige daad gepleegd, welke hem 
schade heeft toegebmcht waarvoor de ge
meente terecht aansprakelijk is gesteld. 

24 M ei. 
- Arrest van den H oogen Raad. (B. W. art. 

1401; Rv. artt . 289-297 ; R. 0. art. 2.) -
Noch de Rivie,·enwet, noch eenige andere 
wet, geeft het Rijk de bevoegdheid ter be
scherming van het openbare rivierenbelang 
een recht, als eischer ten deze bewe.e,·t te 
hebb en ( een vee,-recht, Red.) , zonder meer 
behoudens schadevergoeding aan te tasten. 
- 's Hofs beslissing, dat de rechterl. macht 
den Staat niet kan bevelen we,·ken op te 
ruimen, welke het betrokken overheidsorgaan 
tot bescherming van het openbaa,· ,·ivier
belang heeft noodig geoordeeld en met in
achtneming van de bepalingen de,· R ivieren
wet hee ft tot stand gebracht, zou siechts dan 
juist zijn, indien de burgerlijke rechter nim
mer bevoe gd zoude zijn de tenietdoening te 
gelasten van eene beslissing der Overheid 
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als zoodanig, waardoor onbevoegdelijk op 
eenig, den onderdaan toekomend recht in
breuk wordt ge11,aakt. - Deze stelling is 
echter onjuist en in strijd met art. 2 R. 0 ., 
hetwel k aan de R echterl. Macht als orgaan 
van het Staatsgezag, opdraagt voor de hand
having der burgerlijke 1·echten te waken, 
welke handhaving noodzakelijkerwijs de be
voegdheid tot het gelasten van herstel in den 
vorigen toestand insluit . - Anders Adv. -Gen. 
Wijnveldt. 14 Juni. 

Onteigenin gswet. 
- Arres t van den Hoogen Raad. ( Onteig.wet 

a,·t. 42.) - De schadeloosstell ing, waarvan 
art. 42 Onteig.wet spreekt, wordt aan den 
huurder gegeven voor het verlies van het 
genot van het gehuurde tengevolge van de 
onteigening. Door het aanbod van de ont
eigenende partij ontbreekt derhalve de 
grondslag, waarop de toekenning der schade
loosstelling van genoemd art. 42 be.rus t. T en 
onrechte hee ft de R echtb. derhalve een be
drag van f 468 ( één jaar huur) in de toe te 
kennen schadeloosstelling begrepen. - A n
ders Adv.-Gen. Wijnveldt met betoo g, dat 
art. 42 Onteig.wet duidelijk is en sl echts 
toelaat schadevergoeding in geld. 

23 Januari. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 

der ont..-igening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten noo
dig voor aanleg van het zijkanaal naar 
Almelo, behoorende tot de scheepvaartkana
len naar Twenthe, bedoeld in de wet van 4 
N ovember 1919 (Stbl. n°. 645). 

S. 80. 4 Maart. 
- vVet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en a ndere zakelijke rechten noo
dig voor aanleg van het kanaalvak van den 
spoorweg Utrecht-Gouda tot de kruising 
met den Vaa rtschen Rijn bij J utphaas, deel 
ui tmakende van de werke n tot aan leg van 
een scheepvaartverbinding van Amsterdam 
met den Boven Rijn, bedoeld in de wet van 
27 Maart 1931 (Stbl. n°. 130). 

S. 81. 4 Maart. 
- W et tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onte igen ing van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelij ke rechten noo
dig voor aanleg van het kanaal vak van 
J utphaas tot de rivier de Lek bij Wijk bij 
Duur tede, deel ui tmakende van de werken 
tot aanl eg van een scheepvaartverbinding 
van Amsterdam m et den Boven Rij n, be
doeld in de wet van 27 Maart 1931 (Stbl. 
n°. 130) . S. 82. 4 Maart. 

- W et tot verklaring van het a lgemeen nut 
der onteigening van perceelen , erfdi enst
baarheden en andere zakelijke rechten noo
dig voor veDbetering van het Merwedeka
naa l tusschen Amsterdam en de grens van 
N oord-Holl and en Utrecht, deel uitmakende 
van de werken tot aanleg van een scheep
vaartverbinding van Amsterdam met den 
Boven Rijn, bedoeld in de wet van 27 
Maart 1931 (Stbl. n°. 130). 

S. 83. 4 Maart. 
- Wet tot verkla ring van het a lgemeen nut 

der onteigening van pe rceelen, erfdienst
baa rheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor het uitbre iden van de wate rwin-

plaats in de gemeente Ouddorp van de 
Stichting " De Drinkwaterleiding Goeree en 
Overflakkee", gevestigd te M iddelharnis. 

S. 130. 14 Maart. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten , noo
dig voor de demping van een doodloopende 
zijtak van de Rij swijksche Vaart, genaamd 
het M allegat, te Rijswijk (Z.H. ). 

S. 131. 14 Maart. 
- W et tot wijziging va n de onteigeningswet. 

S . 172. 4 April. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Artt . 40, 

92, 92a Onteigeningswet. M ethode van waar
debepaling door een bouwgrond-exploitatie
rekening.) - B ij toepassing der methode 
van de bouwgrond-exploitatierekening ter be
paling der waarde van het onteigende moe. 
ten alle factoren in aanmerking komen, 
waardoor een nor,naal gegadigde zich laat 
leiden bij de vaststelling van den hoogsten 
prijs, dien hij voor den ruwen grond bereid 
zal zijn te betalen. - De gegaàigde zal ze
ker een bedrag uittrekken voor derving van 
rente van het voor g1·ond.aankoop te besteden 
kapitaal_ gedu,·ende de exploitatie en voor 
ve,·goeding van ondernemersloon en risico
pre,nie. - Exploitatiewinst ko11,t naast deze 
beide posten niet in aanmerking . - (De R b. 
haà alleen renteverlies ove,· de kosten van 
stratenaanleg en ophooging in aftrek ge
bracht. ) - 'l'erecht is in zake den af trek 
voo,· straataanl eg voor de verschillende te 
onteigenen pe,·ceelen als maatstaf aangeno-
1nen, het te Zwolle geb,·uikelijke , ook voor 
het co11,plex als eenheid geldend percentage 
van 1/3. - Waar ter voll edige schadeloos
stelling de waa,·de aan het te onteigenen 
goed als bouwgrond moet worden vergoed -
welke schadeloosstelling als de voor den 
onteigende voordeeligste is aangeno11Mn -
is er geen aanleiding om wegens ve,rgoeding 
voor den onteigenden grond - die tot de 
onteigening niet als bouwterrein was ge
bezigd - een ·vergoeding voor pe,·soonlijke 
schade - bedrijfsschade, verhuiskosten en 
T,;,,sten voor h ypotheekvernieuwing - te 
geven. - Een dubbele schadeloosstelling 
komt den onteigende niet toe . 10 April. 

- Arrest van den H oogen R aad. (Onteig.wet 
art. 40.) - H et middel, hetwel k als grief 
aanvoert, dat de R echtb . geen vergoeding 
heeft toegekend wegens het nadeel, gel eden 
door de vaststelling der rooilijnen, berust op 
de onjuiste stelling, dat tenge volge van d e 
onteigening bedoeld recht op schadevergoe
ding teniet zal gaan. W el gaat ook de Recht
bank ~,an deze stelling uit, maa,· zij heef t 
niettemin, door den desbet,,elfenden eisch tot 
schadevergoeding af te wijzen, eene juiste be
slissing gegeven. ( De R echtb. had de ver
goeding geweigerd op grond, dat de ont
eigende pan-tij rui,nschoots gelegenheid hee ft 
gehad om bedoelde vergoeding te vorderen 
en zij het gehe.el aan zichzelf te wijten hee ft , 
wanneer zij dit niet tijdig heeft gedaan, 
R ed.). 1 M ei. 

- Arrest van den H oogen R aad .(Onteig.wet 
artt. 40, 42.) - In het stelsel der R echtb, is 
de onteigende als eigenaa,· van den grond 
ook eigenaar van de door den huurder ge-
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plaatste serres en d,·uivenboomen en komt 
dien eigenaar eene vergoeding toe naar de 
normale waarde, welke zijn m et deze zaken 
vermeerderd goed hee ft op het oogenblik der 
onteigening. (Zie over afspraken door den 
eigenaar met den huurder getroffen betref
f ende ove,·neming van het geplaatste, het 
arrest, R ed.) - De gri ef van de onteigenen
de pa,rtij over de t e g,·oote waarde, welke 
zoodoende aan het onteigende zoude worden 
toegekend in verband met den huurprijs, be
vat bes tanddeel en van f eit elijken aard en 
kan dus, nu zij niet eerder in het geding is 
t e berde gebracht, niet tot cassatie l eiden . -
Dit is ook het geval m et de grief, dat de 
R echtb. geen aftre.k hee ft to egepast voor ri
sico, door.dien, volgens de to elichting, bij het 
einde der huur de waarde der kass,en en 
druivenboomen kan zijn achteruitgegaan ten
gevolge van verwaarloozing door den huur
d er en doordien hij de zaken hee ft wegge
nomen. Wat de serres bet,·eft , hee ft de 
R echtb. f eitelijk beslist, dat een dergelijk 
risico niet aanwezig is, terwijl , wat de d,·ui
v enboomen betreft , de grie f berust op f eit en, 
die voo1· de R echtb. niet zijn aangevoe,·d. -
D e beslissing der R echtb. , dat den huurde,· 
twee1naal het voll e bedrag van den huur
prijs toekomt, omdat op het na de onteige
ning ove,·blijvend gedeelt e van het do or den 
ei genaa1· verhuu,·d terrein geen loonend 
tuindersbedrijf meer kan worden uitgeoefend, 
is in strijd met art. 42 Onteigeningswet, 
daar ook in het hier voorhanden geval -
onteigening van een deel van het v,erhuurde 
- de tu;;schen partijen overeen gekom en 
huurp1'ijs, volgens de woorden, het beginsel 
en de geschiedenis van het artikel, de grondr 
slag der begrooting moet zijn, in dier voege 
dat die huurprijs 1noet worden vastg es teld 
naar evenredigheid tot dien vam, het geheel. 
Dat op het overblijvende geen tuindersbed,'ijf 
meer kan wo,·den uitgeoefend, dat voor den 
huurde,· loonend is, kan hieraan niet af
do en; immers, ter zake van het overblijven
de kent de wet niet, gelij k ten aanzien van 
den eigenaa,· in art. 41 is geschied, aan den 
huurder eenige afzonderlijke schad,eloosstel 
ling to e. 12 J uni. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onte igen ing, met toepass ing van de wet 
van 27 Maart 1915 , S. 171 , laatstelij k ge
wijzigd bij de wet van 8 J ui i 1932, S. 342, 
va n perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodi g voor en ten be
hoeve van het aanleggen van een sport
inrichting, met bijkomende werken, a lsmede 
het uitvoeren, in verband daarmede, van 
nieuwe milita ire werken, in de gemeente 
Utrecht. S . 380. 27 Juni . 

- Arrest van den H oogen Raad . ( Onteig.wet 
art. 40 .) - - D e door de R echtb. gegeven be
slissing, dat de vergunning om van de voor
strook gebruik te niaken aan den onteigende 
ingevolge art. 7, vierde lid van het P rov. 
l;Jfegenregl., niet geweige,·d kon worden, 
kan slechts hierop gegrond zijn, dat deze 
een verkregen ,·echt had, hetwelk doo,· de 
weige1·ing der vergunning zou worden aan
getast , wel ke u i tspraak is van zuive,· f eite
lijken aard, waartegen in cassatie niet kan 
worden opgekomen. - Ande1·s P1·o c.-Gen. 

B esier met betoog, dat' de R echtb. niet iu 
het midden had mogen laten, of bedo elde 
voors trook tot den provincialen weg behoort 
en voorts: dat de grond van de beslissing 
der R echtb. nimmer doo1· verweerder is aan
gevoerd en dez e zich in cassatie heeft gere
fereerd, zoodat hij niet in de kosten van cas
satie veroordeeld mag worden . 9 Juli. 

- Ar.rest van den H oo gen Raad. (Onteig .wet 
art. 40.) - T egen de wijze van de bereke
ning der bedrijfsschade op zichzelf - een 
zesde van de bedrijfsschade der vennootschap 
- maakt eischer geen bezwaar. H ij wil ech
ter eenige posten, betreff ende nieuwe gebou
wen, brengen onder de gevolgen der eigen
domsontneming, doch ten onrechte. Immers 
voor het verlies van zijn eigendom wordt de 
eigenaar reeds geheel schadeloos gesteld 
doordat hen, de voll e waarde daa1·van wordt 
toegekend . H ij kan niet, enkel op grond van 
zijn eigendomsverlies, bovendien vorderen 
een bedrag om weer nieuwe gebouwen te 
ze tten ter VP.1·vanging van de onteigende. 

30 Augustus. 
- Arrest van den H oogen R aad. (Onteig .wet 

art. 40.) - D e R echtb. heeft, bij de bereke
ning van de schade door de gezamenlijke 
vennooten ten gevolge van de onteigening 
te lijden, den duur der vennootschap op 20 
jaar gesteld. Daarbij kon de R echtb. den 
leeftijd van verwee,·der (zeventig jaar R ed.) 
buiten beschouwing laten, nu zij kennelijk 
hee ft aan genomen, dat ingevolge het ven
nootschapscont1·act de vennootschap niet dooi' 
diens dood eindigde. Nu de R echtbank den 
verweerde,· in de aldus vastgestelde bedrijfs
schade, eveneens op grond van het vennoot
schapscontract, voor een zesde deel doet dra
gen, hee ft zij hen, niet mee,· toegekend, dan 
waarn p hij rechtens aanspmak kan maken. 
- D oor op het voet.spoo.r van de deskundigen 
voo,· dit bijzonder geval de schade te bepalen 
op den grondslag van voortzetting van het 
bedrijf, hee ft de R echtb . wel degelijk ,,eke
ning gehouden niet de andere wijze van be
rekening do o,· de onteigenende partij voor
geslagen . 30 Augustus. 

- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor wijzig ing en uitbreiding van de 
electrische centrale van het Provinciaal 
Electriciteitsbedrijf van Friesla nd , met bij 
komende werken, te Leeuwarden. 

S. 555. 13 September. 
- K oninklijk besluit. (Woningwet a,·t. 87; 

Onteigeningswet art. 92.) - De waardebe
paling van gronden betrokken in een ont
eigeningsprocedu,,e , kan nadeelig worden 
beïnvloed doo,· herziening van een uitbrei
din gsplan, waarbij deze gronden als "bosch" 
zijn aangewezen, aangezien het dan niet is 
uitg esloten, dat de rechter de mogelijkheid, 
dat zij voo1· huizenbouw worden bestemd, 
niet nieer zal aannemen, en art. 92 Ont
eigeningswet all een van toepassing is bij 
onteigening in het belang der volkshuisves
tin g. T en onrechte hebb en dus Geil. Staten 
aan het deel van het uitbreidingsplan, dat 
betrekking hee ft op de gronden begrepen in 
de onteigening ten behoeve van het "bosch
plan", go edkeuring verleend. 13 S eptember. 
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- Arrest van den Hoogen Raad. ( Onteig.wet 
artt. 39, 40.) - De nieuwe eigenaar heeft 
wel, als eigenaar op het oogenblik der ont-

1 eigening, recht op schadevergoeding wegens 
de ontzetting uit zijn goed, 1naar de he1n 
toe te kennen vergoeding kan niet onde,· alle 

· ·omstandigheden eene volledige zijn, doordien 
• volgens a,·t. 39 Onteig.wet bij de berekening 
de,· schadevergo eding niet mag wo1·den gelet 
op veranderingen na bedoelde nederlegging 
gemaakt. - Wel staat hier vast, dat reeds 
vóó,· de nederlegging het goed beste11,d was 
voor reserve-terrein voor het bedrijf van 
inte,·veniente, doch tevens, dat interveniente 
ee,·st na de nederlegging eigenaar van het 
goed is geworden en de woegere eigenaren 
het terrein niet in eigen bedrijf gebruikten. 
- Ware derhalve na de nederlegging de 
eigerukm niet overgegaan, dan zou aan de 
onteigende partij gecnerlei vergoeding voor 
bedtrijfsschade verschuldigd zijn geweest. 
Mitsdi n is de onderhavige eigendomsover
gang eene verandering, welke de schadever
goeding zoude vermee,-deren en waarop dus 
bij de berekening dier vergoeding niet mag 
worden gelet. Aan een en ander kunnen de 
enkel e bestemming van het goed vóór de 
nederlegging en de alstoen totstandgekomen 
recMshandelingen niet afdoen, terwijl van 
eene waardever,nindering van het niet ont
eigende als noodzakelijk gevolg van de ont
eigening niet is gebleken. 

6 N ovembe,·. Blz. 485. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Onteig .wet 

art. 40.) - E ene schadeloosstelling wegens 
de verplaatsing van het bedrijf uit het thans 
onteigencl wo,·dend, sindsdien leegstaand per
ceel, naar een ander, gehuurd, pand, komt 
den onteigende volgens de wet niet to e. W el 
staat die verplaatsing in verband met een 
brief van B. en W . van 's-Gravenhage (ont
eigenendc pa1·tij), zonde,· dat echte,· die b1·ief 
de toeu:gging bevat, da.t eene eventueel e 
ontneming van d en eigendom zou kunnen 
geacht worden reeds in te treden op den dag 
van eerder vertrek uit het te onteigenen 
perceel. De hierbedoelde schade is dan ook 
niet een rechtstreeksch gevolg van de ont
zetting van den eigendom, die bij de uit
spraak van het vonnis geschiedt, 11uUJJJ• van 
de in 1981 bij den onteigende bestaande be
kendheid, dat wellicht eerlang het perceel 
zou w01·den onteigend. De schade zou dan 
ook evenz-eer ten laste van de onteigende 
partij zijn gebleven, indien de Gemeente van 
de onderhavige procedmre tot onteigening 
had afgezien. - T en onrechte heeft de 
R echtb . eene schadeloosstelling toe gekend uit 
hoofde, dat de onteigende, zoo het pe,·ceel 
hem niet werd ontnomen, zich alsnog eene 
aanzienlijke besparing van bedrijfskosten zou 
kunnen verschaf fen door hun bed:rijf, dat zij 
in 1981 overbrachten naar een pand met een 
huu,-prijs van f 1690 wedero11, te verplaat
sen naar het te onteigenen perceel ,net eene 
huurwaa,·de van f 900. Immers hier is niets 
and.ers dan de enkele mogelijkheid van na
deel, waaromtrent niets vaststaat, daar uit 
niets blijkt, dat de onteigende indien hem 
het perceel niet werd ontnomen, zijn bedrijf 
wederom 11 aar dat perceel zou verplaatsen. 

4 December. Blz. 488. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (B . iV. art . 
772; Onteig.wet art. 40.) - De beide door 
de Rechtb. gegeven beslissingen zijn onjuist. 
Wat betreft de bepl,ànting ,net 19 iepen, 
heeft de R echtb. ten onrechte beslist, dat bij 
de schadeberekening alleen eene beplanting 
met iepen in aanmerking komt. Grondslag 
en maatstaf voor de schadeberekening moet 
zijn het recht zelf en de waarde, welke di t 
voo,· een gegadigde heeft ,net inachtneming 
van alle de waarde bepalende on,standig
heden, daaronder begrepen aanne,nelijke 
wijzen van exploitatie van het recht ook in 
de toekomst. - De artt. 772 en 113 B . W., 
waaruit volgt, dat, indien de erfpachter bij 
het einde van het ,·echt het door hem op den 
grond geplaatste niet wegnee1nt, het aldus 
geplaatste zonder eenige vergoeding voor 
he,n op den grondeigenaar ove,·gaat, vinden 
bij beëindiging van het recht tengevolge van 
onteigening geen toepassing. Jm"ners, zonder 
de onteigening zou het recht nog hebben 
voortbestaan en zou de erfpachte,· dus nog 
niet voo,· de keuze zijn ges teld tusschen de 
wegneming •van het geplaatste en verlies 
daarvan zonder eenige vergoeding . De ont
eigening van het erfpachtsrecht vormt dan 
ook niet een eindigen van dat recht in den 
zin van genoemde artikelen . V eeleer is ont
eigening van het erfpacht srecht gelijk te 
stellen met een overgang van het recht op 
de onteigenende partij, al zal het recht ten
gevolge van de onteigening door den grond,. 
eigenaar te niet gaan. - A nders Concl. 
Adv.-Gen. B erger t. a . v. de 82 boomen, 
daar door het gedane aanbod alle schade 
voor de onteigende parti) wordt voorkomen. 

4 December. 
Openbare vervoermiddelen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet Openb. 

Vervoermiddelen art. 15; Sv. art. 350.) -
De R echtb. l eest de t.l.l. alsof daarin stond, 
dat gereq. in verschillende ge,neenten een 
dienst uitoefende en personen vervoerde, 
maar met zijn vervoer steeds bleef binnen de 
ge1neente, waarin hij een dienst uitoefende, 
zoodat hij niet personen van de eene ge
meente naar eene plaats in eene andere ge
m eente bracht, doch zulks ten onrechte, daar 
in de t.l.l. toch wordt gezegd, dat gereq. met 
een motorrijtuig den dienst heeft uitgeoefend 
door ,net dat motorrijtuig perso11en binnen 
,neer dan een gemeente te vervoeren. - Dui
delijk wordt hiea· aangegeven, dat ge,·eq. 
geen dienst uitoefende over een uit ve,·schil
lende gemeenten bestaand gebied en daarbij 
personen van een plaats in de eene naar eene 
plaats in de andere gemeente vervoe,·de. Van 
het in a,·t. 15 lid S W et Openb. Vervoennid
delen genoe111,de "ve1·voer van pe1·sonen bin
nen eene ge,neente" wordt hie,· niet gespro
ken. - De R echtb. hee ft derhalve haar 
onderzoek niet gehouden en heeft niet be
raadslaagd op den grondslag der t.l.l. 

1 Januari. 
'- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet Openb . 

Vervoermiddelen art. 15.) - Mits slechts 
sprake blijft van een bestemming tot een 
geregeld vervoer langs een bepaalden weg, 
doet aan het in werking houden van een 
autobusdienst niet af, of de ondernemer wat 
betref t de bijzonderheden van de uitoefenin g 
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van den die'nst,' welke binnen de evenver
m-elde grens naar omstandigheden kunnen 
worden bepaald, rekening houdt met de wen
schen · van hen, die 'zich ten v.ervoer · aan
melden. - De bestemming tot geregeld ver
voer moet aanwezig worden geacht, indien 
·men zich bereid verklaart om dagelijks op 

· ieder vol uur een bepaalden rit te onder
"nemen, ook al stelt m en, gelijk het slot van 
art . 15 lid 1 der W et Openb. Vervoennid
delen mogelijk acht, dit vervoer nog nader 
afhankelijk van een verzoe k daa,·toe. Deze 
voorwaarde raakt de bes temming om gere
geld te ve,·voeren niet. - I n de in het vonnis 
opgenomen verklaring van req. betreff ende 
het niet hebb en van een vergunning is ken
nelijk een misstelling geslopen. 28 Januari. 

- A,·rest van den Ho ogen Raad. (Wet Openb. 
V ervoe,·middel en art. 15; Sv . art. 842.) -
De ,·echter, die zelf den verd. en de getuigen 
hoort, l egt zelfstandig in zijn vonnis den in
houd van hunne verklaringen vast en mag 
van den aldus vastgel egden inhoud van het 
bewijs gebruik maken. - D e verklaringen 
van verd. en get . v. d. H ., zooals zij in het 
vonnis vo01·komen, loopen niet enkel over de 
wij ze en de tijdstippen waarop op 28 en 24 
Januari 1984 tusschen R ot terdam en P oor
tugaal v. v . met H udson auto's van vrri. is 
gereden, maar loopen over dit vervoe. van 
personen over de maanden J anuari en F e
br'UllirÎ 1984, ook op de dagen 28 en 24 Jan . 
1984. - A,·t. 15, j 0

• art. 12 W et Openb. V er
voermiddelen doet het onverschillig zijn, of 
het geregeld vervoer van personen, zooals 
ten deze geschiedde, al dan niet van eenige 
voorwáarde of van de inachtneming van 
eenigen vorm afhankelijk is. H et beroep op 
de omstandigheid, dat de passagiers te voren 
een bestel kaart hadden in te vullen, hetgeen 
de onderneming van req. zou stempelen tot 
een taxi-ondm·ne,ning, faalt derhalve . 

11 F ebruari. 
- Koninklijk besluit . (W et openbare vervoer

middel en art. 15.) - E en " road-irailer" , 
zijnde een voertuig, dat zoowel op rails als 
op den weg kan rijden, moet ; voorzoover het 
nie t over de spoorstaven der appelleerende 
tramwegmaatschappij wordt voortbewogen, 
worden aangemerkt als een openbaar middel 
van vervoe,r in den zin van art. 15, zooi!Jat, 
nu het blijkens zijne constrûctie als een auto
bus moet wo1·den aangemerkt, voor het in 
werking brengen van een dienst daa,·mede 
een vergunning is ve,·eischt. Daaraan do et 
niet af, dat het vervoer,niddel door de on
derneemster slechts voor door gaand ve,rvoer 
is bestemd, daar het voor de toepassing van 
art. 15 onverschillig is of het vervoer al dan 
niet van eenige voorwaarden of van de in
achtneming v an eenigen vo,.,,n afhankelij k is 
gesteld. 19 Februari. 

- Ar,·es t va.n den Hoogen Raad. (Wet Openb. 
V ervoermiddel en art. 15.) - Waar de in 
cassatie te eerbiedigen feitelijke beslissing 
van de R echtb ., dat het teekenen van con
tracten, vereischt voor vervoer van Gronin
gen naar Amsterdam ,net req.'s autobussen, 
voor ieder die zich wilde doen vervoeren, 
openstond en die contracten de te vervo eren 
personen tot nie ts naders verpl ichtten dan 
tot betaling van den vervoerprijs, kan het 

vooraf moeten teekenen van bedoeld con
tract niet anders worden beschouwd al1, 
eenige voorwaarde of de inachtneming van 
eenigen vo,rm, waarvan het vervoer is afhan
kelijk gesteld, hetgeen ingevolge art. 15, l ià 
1, Wet Openbare Vervoermiddelen onver
schü lig is met betrekking tot het openbaar 
karakter van een middel tot vervoer van 
personen. - Derhalve is he·t middel, dat 
enkel <Uiartegen opkomt, dat uit de bewijs
middel en niet kan blijken, dat de motor
rijtuigen bestemd waren om de personen, die 
zich daarto e aanmelden, te ve,rvoeren, onge
g,·ond. 25 F ebruari. 

- Koninklijk besluit. (Wet openba,·e vervoer
middelen art. 4.) - Autobusdiensten. -
V ergunning tot het voortzetten van een be
staanden autobusdienst mag sl echts dàn wor
den geweigerd, indien bijzondere redenen, 
bepaaldelijk zoodanige, welke zijn ontleenà 
aan de geschiktheid van dengeen, aan wien 
de vergunning wordt ove.rgedragen , zich 
daartegen verze tten. 16 Maart. 

- Beslui t, houdende beslissing op de beroe
pen, ingevolge artikel · 3 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen ingesteld tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Friesland 
van 27 Juni 1934, n°. 102, l e afdeeling B . 

S. 151. 21 Maart .. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( W et Openb. 

V ervoerrniddelen art. 15.) - I n de t .l.l. , 
dat req. met een autobus, zijnde een open
baar middel tot vervoer van personen, een 
autobusdienst in werking heeft gehouden, is 
tot uitdrukking gekomen, zulks in verbanà 
met het bepaalde in art. 15 W et Openb. 
V e1·voermiddel en, dat req. een ge,·egelden 
dienst heeft onderhouden, hetgeen de R echt
bank ook uit de bewijsmiddelen hee ft kun
nen afleiden. Dat in de t.l.l. en bewezen 
verklaring 12 niet opeenvolgende dagen wor
den genoemd hangt sa,nen met het door get. 
v . d. B. op die dagen constateeren van de 
aanwezigheid van de autobus ter plaatse van 
afrit. - De rechter is niet verpl icht zich 
over all e voor hen, afgelegde getuigenver
klaringen uit te laten. - H et feit, dat ,·eq. 
voo,· de R echtb. voor een dergelijk feit in 
1932 zou zijn vrijgesproken, doet niet ter 
zake. 15 April. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( B . W. art . 
1401; W et Openb. Vervoerm. art. 18.) -
Art. 13 W et Openb. Vervo erni. , aan de 
Overheid - de bevoegdheid toekennende om 
het zonder vergunning in werking brengen 
of houden van een autobusdienst te " belet
ten", zonder daarbij aan te geven, op welke 
wijze dit beletten zal mogen geschieden, 
geeft aan de Overheid het recht te,· berei
king van dat doel die maatregelen to,e te 
passen, welke als redelijk zijn te beschou
wen. - De door het Hof aangevoerde om
standigheid, dat wèl verboden is het zonder 
vergunning in werking brengen en houden 
van een autobusdienst, doch niet het houden 
van autobussen, waarmede men zoodanige 
diensten uito ef ent, brengt nog geenszins 
mede dat een niaatregel als hier is genomen 
niet zou kunnen zijn een ,·edelijk middel 
om aan een verboden autobusdienst een 
einde te maken. -- Nu de grond, waarop 
het H of, zonder verder onderzoek, heef t 
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aangenonien, daJ, de Overheid in deze d e 
haar bij de wet toegekende bevoegdheid 
hee ft oversckreden, niet juist is, kan de be
streden beslissing niet worden gehandhaafd. 

18 April . 
- Koninklijk besluit. (Wet Openbare vervoer

niiàdelen. ) - Autobusd,i.ens ten . - Van ovetr
heidswege behoort de bewe gingsvrijheid van 
den 01iderne1ner niet te worden bel emmerd 
do o1· het aantal ritten , bij de vergunning 
toeges taan, al te zeer te beperken. 1 Juni. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( W et Openb. 
V ervoermiddel en art . 15.) - T en onrechte 
hee ft de R echtb. de woorden " openbaar m id
del tot vervoer 1,an pe1·sonen", in den zin 
van art. 15, lid 1 d er W et Openbare V er
voermiddel en, aldus opgevat, dat ied ere 
voorwaa,·de of in acht te nemen vor-n,, welke 
m. b. t . de te vervoeren personen wordt ge
steld, steeds en zonder 11,eer is op te vatten 
als een voorwaarde of vorm, waarvan het 
vervoe,· wordt afhankelij k gesteld, en dus 
ninimer het karakter van openbaar 1niddel 
vna vervoe1· in den zin van art . 15 kan aan
tasten. - Z oowel ui t de uitdrukking " open 
baar m iddel van ver voer" als uit den eisch, 
dat de rijtuigen bes temd moeten zijn 01n de 
personen die zich daartoe aanm elden te ver
voeren , valt af te l eiden , dat d e m. b. t. de 
i e vervoeren personen ges telde voorwaarden 
of vo1·men, wil van een openbaar m iddel van 
ve1·voer sprake blij ven, slechts zoodanige 
kunnen zijn, dat desondanks in we1·keli,jkheid 
het vervoer opens taat voor ieder, die geacht 
kan worden te behooren to t het voor het 
bedoelde vervoer zich aanmeldende publiek. 
- De R echtb . had dus - afgezien van de 
vraag, of d e voorwaarden ook inderdaad 
werden nagel eefd - moeten nagaan of de 
hier ges telde voorwaarden al dan niet aan 
het bovenstaande beantwoorden, Door dit na 
te laten hee ft de R echtb. niet op den grond,. 
slag der t.l.l. beraadslaagd en besl ist . 

24 J uni . 
- K oninkl ij k besluit. ( W et Openb. ve1·voe1·-

111idd el en art. 4.) - H et staat den vergun
ninghouder niet vrij, tusschen tijds wijziging 
van d e vergunning te verkrijgen in dier 
voe ge, dat de termi,jnbepal·ing daarin wordt 
geschrapt, waardoor de vergunning voo,· on
bepaalden tijd zou gelden. 17 Augustus. 

- TC oninklij k besluit. ( W et open bare vervoe,·
middel en A rt . 3.) - Als " belanghebbende" 
in den zin van het 1e l ·id kan sl echts worden 
beschouwd hij, die een eigen persoonlij k be
lang heef t bij de vernietiging of wijziging 
van een bestreden beschikking . Z oodanig 
belang kan niet worden afgel eid uit de 
enkel e omstandigheid , dat enkel e jaren te
voren aan appellant tot tweemaal toe door 
Ged. Stat en vergunning voor een autobus
dienst is verl eend en beide kee1·en door de 
K ,·oon deze vergunning is geweigerd, resp. 
voo ,· hetzelfde trajec t en 'voor een ged eelt e 
daarvan, als waa,·voor thans door Ged. Sta
ten aan een derde een vergunnin g is ve1·
lecnd. 6 Dece,nber. 

Openbare uitgaven. 
- Wet tot verlaging van de openba re ui tgaven. 

S. 685. 29 November. 
- Besluit tot vaststelling va n den da tum va n 

inwerkingtreding va n ve rschill ende pa rag ra-

fen van de wet van 29 November 1935, 
S. 685 , tot verlaging van de openbare uit
gaven. S. 706. 16 December. 

- Besluit tot uitvoering van § 7 der wet tot 
verlaging der openbare uitgaven. 

S. 713. 17 December. 
- Besluit, houdende aanvulling van het Ko

ninklijk besluit van 16 December 1935, S. 
706, tot vaststelling van den datum van in
werkingtreding van verschillende paragrafen 
van de wet va n 29 November 1935, S. 685, 
tot verl aging van de openba re uitgaven. 

Opruimingen. 

S. 783. 21 December. 
S. 564. 13 September. 

- Wet, houdende regeling betreffende het uit
verkoopen en opruimen in het winkelbedrijf. 

S. 564. 13 September. 
Ouderdomsverzekering. 
- Besluit tot wijzig ing van het "Tariefbesluit 

V .0.V." (Koninklijk besluit van 17 April 
1923, S. 146, laatstelijk gewijzi gd bij Ko
ninklijk besluit van 28 Februari 1930, Stbl. 
n°. 56). S. 5. 8 Januari . 

Pensioenen en wac htgelllen. 
- Besluit tot aanvulling van a rtikel 23 van 

het K oni nklijk besluit van 11 Juli 1922, 
S. 444, tot vastste lling van een a lgemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in a rtikel 
181 der P en ioenwet 1922, S . 240, laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 
November 1933 (Stbl. n°. 580) . 

S . 113. 12 Maart. 
- Beslu it tot hernieuwde vaststelling van een 

al gemeenen m aatregel van bestuu,·, a ls be
doeld in a rt ikel 14 der Pensioenwet voor de 
zeemacht (Stbl. 1922, n° . 65). 

S. 122. 13 Maart . 
- Beslu it tot wij zig ing van het K oni nklijk 

besluit van 3 ovember 1934, S . 565, hou
dende vaststelling van den a lgemeenen 
m aatregel van bestuur ter uitvoering van 
de artikelen 15a der Pensioenwetten voor 
de zee- en de landmacht (Stbl. 1922, nrnt. 
65 en 66) en va n artikel 10 der Milita ire 
Weduwenwet 1922. S . 123. 13 :Maart. 

- Besluit tot bekendmaking van den tekst 
va n het K oninklijk beslui t va.n den 3den 
Augustus 1922, S . 479, tot regeli ng van de 
toekenni ng van wachtgeld aan burgerlijke 
Rijksambtena ren, zooals die is gewijzigd bij 
de Koninklijke beslui ten van den 28sten 
December 1923, S. 560 ; den 9den F ebruari 
1924, S. 36; den 14den Juli 1925, S. 330 ; 
den 21sten Mei 1925, S. 140; den 7den F e
bruari 1927, S. 27 ; den 27sten Mei 1930, 
S. 217 ; den 28sten December 1933, S. 748, 
en den 9den J anua ri 1935 , Stbl. n°. 8. 

S. 141. 16 Maart. 
- Wet tot regeling van de aanspraken op 

wachtgeld van de gewezen secreta rissen van 
en de gewezen ambtenaren in den zin der 
Ambtenarenwet 1929 in vasten en tijdelijken 
dienst bij de voormalige Gezo ndheidscom
missiën. S. 149. 21 Maar t. 

- R ondschrijven van den P ensioenraad, n°. 
829.1/88 / , aan heeren Gedeputeerde Staten 
van alle provincies, betreff ende aanstell ing 
1net terugwerkende kracht. 2 April. 

- Besluit tot wijzig ing van het Koninkl ijk 
besluit van 31 Maart 1926, S. 58, houdende 
regel ing van de vaststelling van pensioens-
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grondslagen, als bedoeld in de Pensioenwet 
voor de landmacht, S . 1922, n° . 66, en in 
de Militaire Weduwenwet 1922. 

S. 196. 18 April. 
·- Uitspraak van den Gentralen Raad van B e

roep. (Wachtgeldbesluit Art. 2.) - Bij de 
beantwoo,·ding van de vraag, of klager, ge
wezen. l ee,·aar aan de Middelbare Kolonial e 
Landbouwschool te D eventer, bij de to eken
ning van wachtgeld beho01·t te worden ge
rangschikt onder a of b van art . 2 van het 
R ijkswachtgeldb esluit (i. c. in verband met 
den aard zijne,· bekwaamheden en de mate, 
waa,-in hij 1noet geacht wo,·den te zijn ge
spedalisee1·d) kunnen niet mede in aanmer
king wo11den gebracht de twinti g jaren, door 
hem doorgebracht aan onderwijsinrichtingen 
in N ede1·landsch-Oost-lndië. 11 Juli. 

- Besluit tot vaststelling van een wachtgeld
regeling voor officieren behoorende tot de 
Koninklijke L a ndmacht. 

S . 514 . 17 Augustus. 
- Besluit tot vaststelling van een wachtgeld

regeling voor militairen der Koninklijke 
landmacht beneden den rang van officier. 

S. 515. 17 Augustus. 
- Besluit tot vaststelling van een wachtgeld

regeling voor het militaire personeel der 
zeemacht. S. 516. 17 Augustus. 

- Besluit tot aanvulling en wijziging van het 
Koninklijk besluit van den 17den Februari 
1932, S. 53, tot nadere vaststelling van eene 
formati e ten aanzien van het personeel bij 
den Pensioenraad. S. 526. 28 Augustus. 

- Wet tot wijziging en aanvulling van enkele 
artikelen van de P ens ioenwet 1922 (Stbl. 
n°. 240). S. 546. 13 September. 

- Uitspraak van den Gent,·. Raad van B ero ep. 
(Ambtenarenwet 1929 art. 58 l e lid; Wacht
geldbesluit art. 5.) - Klaagster, gewezen 
adjunct-commies der Rijksve,·zeke,-ingsbank, 
maakt bezwaar t egen de ver,nindering van 
haar wachtgeld, omdat haa,· destijds , vóór 
haar ontslag, door het bestmt1· dier instelling 
is medegedeeld, dat haa,· een wachtgeld, 
waarvan het bedrag in die mededeel ing na
de,· we,·d aangeduid, zou wo,·den to egekend 
en 1necnt uit dien hoofde aanspraak te heb
ben op behoud van het haa,· oorspronkelijk 
toegekende wachtgeld. - Gentr. Raad v . 
B e,·.: In gevolge art. 2. van het K. B. van 
5 Jan. 1935, S. 8 moest ook klaagster's 
wachtgeld worden herzien. De aan haar 
gedane 1nededeeling omtrent de hoegroot
h eid van haar wachtgeld had sl echts gelding 
onder het vanzelfsprekende en daarom in 
den desbet,·effenden brief niet uitged,·ukte 
voorbehoud, dat de verstrekte inlichting 
all een van waarde bleef , zoolang de ter zake 
bet,·ekkelijke bepalingen niet werden gewij
zigd. 3 October. 

- W et, houdende wijziging en aanvulling van 
de Pensioenwet voor het personeel der Ko
ninklijke marine-reserve (S. 1923, n°. 355). 

S. 827. 31 December. 
- ,vet, houdende wijziging en aanvulling van 

de ·P ens ioenwet voor het reserve-personeel 
der landmacht (S. 1923, n°. 356). 

S . 828 . 31 December. 
- Wet, houdende wijziging van de Pensioen

wet voor de vrijwilligers bij den landstorm. 
S. 829. 31 December. 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de 
. Militaire Weduwenwet 1922. 

S . 831. 31 December. 
Personeele belasting. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Art. 5 der 

Wet van 22 April 1855, S. 32 .) - De stel
l ing, dat Kerkg enootschappen met hun zelf
standige onderd,eelen, ten einde als rechts
persoon te kunnen optreden, ingevolge art. 
5 der W et van 22 April 1855, S . 32, door 
een wet of door den Koning moeten zijn er 
kend, is onjuist, daar bedoelde wet niet to e
passelijk is op K erkgenootschappen. - Waar 
het onderhavige gebouw bestaat uit een ge
deelte, n.l . de kapel, hetwelk uitsluitend 
wordt geb ezigd tot den openba,·en eeredienst 
en in gebruik is bij de parochie ..... . althans 
van het bisdoni, waartoe die pa:rochie be
hoort, en een g edeelte aan een ander dan 
die parochie of dat bisdom ten gebruike 
afgestaan, waarin de ,net de waarneming 
van den openbaren eeredienst in de kapel 
belaste personen te zam·en niet andere l eden 
van de Orde .. . . .. wonen, is er sp,·ake van 
twee afzonde,·lijk in gebruik zijnde gedeel
ten van een gebouw, wie ingevolge art. 2, 
§ 2 der W:et op de personeele belasting elk 
op zich zelf als een perceel 1noeten worden 
beschouwd. Nu de vertrekken, bij even ge
noemde personen in gebruik, niet tot het 
in de eerste plaats vermelde gedeelte behoo
ren, vallen die ve1·trekken buiten de bepa
l ing van art. 4, § 1, en mitsdien heie ft de 
R. -v . B. terecht daarop a,-t. Si! bis niet toe
gepast. 1 Mei . 

Plantenziekten. 
- Wet, houdende nieuwe bepalingen tot voor

koming en bestrijding van ziekten van 
aardappelen. S. 242. 9 Mei . 

Politie. 
- Besluit, houdende voorschriften omtrent on

derscheidingsteekenen, te voeren door de 
hoofdcommissarissen van politie, de commis
sarissen van politie en de comm issar issen 
van rijkspol itie. S. 437. 29 Juli. 

- Besluit, houdende bepaling van het tijdstip 
van inwerkingtred ing van het Koninklij k 
besluit van 14 Juni 1935, S . 344, tot vast
stell ing van het Rechtstoestandsreglement 
Hoofdcommissar issen en Commissar issen van 
Politie. S. 438. 29 Juli. 

Posterij en g·Jro. 
- Besluit, houdende het verleenen van mede

werking door het Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie bij het in
zamelen van gelden voor doele inden van 
a lgemeen belang. S. 1. 2 J anuar i. 

-- Besluit tot nadere wijz iging van het Ko
ninklijk besluit van 7 Mei 1924, S. 232, hou
dende nadere bepalingen omtrent den in-, 
mt- en doorvoer van goederen per post. 

S. 48. 14 Februari. 
- Besluit betreffende de uitgifte van bijzon

dere postzegels voor sociale en cul tureele 
doeleinden. S. 60. 20 F ebruari. 

- Besluit tot wijziging van het G irobesluit 
1934 (Stbl. n°. 493). S. 158. 25 Maart. 

- Beslui t, houdende wijziging van het Post
besluit 1925 , S. 1925, n°. 396, het Pakket
postbesluit, S. 1919 n° . 574, het Interna
tionaal Postbeslui t 1934, S. 1934 n°. 570 
het Rijkstelegraafreglement 1934, S. 1933; 
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· n°. 709 en het Rijkstelefoonreglement 1929 
(Stbl. 1929 n°. 441). S. 168. 1 April. 

- Besluit, houdende wijziging van het vacatie
geld van de leden van den Postraad en van 
den Radioraad. _ S. 190. 15 April. 

- Besluit, houdende buitengebruikstêlling 
van postwaarden. S. 239. 8 Mei. 

- Besluit tot uitgifte van een bijzonder post-
zegel. S. 402. 19 Juli . 

- Besluit, betreffende het verkrijgbaar stellen 
van Weldadigheidspostzegels. 

S. 580. 18 September. 
- Besluit, houdende wijziging van het Pak

ketpostbesluit (Stbl. 1919, n°. 574) , het 
Rijkstelegraafreglement 1934 (Stbl. 1934, 
n°. 709) en het Rijkstelefoom-eglement 1929 
(Stbl. 1929, n°. 441). S. 627. 26 October. 

Postspaarbank. 
- Besluit, houdende wijziging van het Post-

spaarbankbesluit. S. 114. 12 Maart. 
Proy. bestuur. 
- A11res t van den Hoogen Raad. (Grondwet 

art. 19/Z; Prov . wet art. 138; W et 9 Mei 
1902 S. 54 art. 15.) - De Staten der beide 
betrokken Provinciën wa1·en niet gehouden 
om bij hun besluit van 1921 ,net aanspraak 
op vrijdom van Rijnland's bundergeld, die 
de ingelanden van den polder Nieuwkoop en 
Noorden tot dusver mochten ontleenen aan 
een accoord van 1394, bevestigd in 1518, in 
verderen omvang rekening te houden dan 
hun blijkens de toen ge/Jroffen regeling wen
schelijk is voorgekomen. 11 Januari. 

- Besluit tot onthouding van de goedkeuring 
aan het besluit der Staten van Noordholland 
nd. 29 November 1934, N°. VII. 

S. 23. 19 Januari. 
- Bes! uit tot vaststelling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van de wet van 23 Mei 
1935 S. 306, tot wijziging en aanvulling 
van 'de k ieswet, de provinciale wet en de 
gemeentewet. S. 535. 12 September. 

Raa1l van State. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 4 September 1862, S. 
n°. 174, houdende voorschriften ter uitvoe
ring van de wet van 21 December 1861, S. 
n°. 129, regelende de zamenstelling en de 
bevoegdheid van den Raad van State. 

S. 645. 6 November . 
Radlo-omroe1izenderwet. 
- Wet tot in het leven roepen van een Naam

looze Vennootschap "Nederlandsche Omroep 
Zender Maatschappij (NOZEMA)". 

S. 403. 22 Juli. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 

waarop in werking treedt de wet van 22 
Juli 1935, S. 403, tot in het leven roepen 
van een Naamlooze Vennootschap " eder
landsche Omroep Zender Maatschappij (NO
ZEMA)." S. 511. 17 Augustus. 

Ra11lo-reg·Iement. 
- Besluit, houdende wijzig ing en aanvulling 

van het Radio-reglement 1930. 
S . 61. 20 Februari . 

Rechtswezen. 
- Rondschrijven van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken van 13 Juni 1935, N°. 
15828, afd. B.B. , aan H eeren Burgemees
ters, betreffende bewijzen van onvermogen. 

13 Juni . 
...:.._ Wet, houdende wij ziging van den eersten 

en den tweeden titel van het tarief van ju
stitiekosten en salarissen in burgerl ij ke za
ken. S . 589. 27 September. 

- Besluit, bepalende het tijdstip van inwer
kingtreding van de wet van 27 September 
1935, S. n°. 589, betreffende het tarief van 
justitiekosten en salarissen in burgerl ijke 
zaken. S. 609. 17 October. 

·- Wet tot wijziging van de regelen betrekke
lijk het openbaar ministerie, vervat in de 
wet op de rechterlijke organisatie. 

S. 622. 26 October. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 2 December 1933, S. 
650, ter uitvoering der wet, van 17 Novem
ber 1933, S. 606, houdende bepalingen in 
verband met de nieuwe vaststelling van het 
rechtsgebied en de zetels der arrondissements
rechtbanken en kantongerechten. 

S. 696. 9 December. 
- Besluit, bepalende het tijdstip van inwer

kingtreding van de wet van 26 October 1935, 
S. 622, tot wijziging van de regelen betrek
kelijk het openbaar ministerie. 

S. 728. 20 December. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

bij Koninklijk besluit van 14 September 
1838, S. 36, vastgestelde Reglement n° . 1, 
betreffende de wijze van Eedsaflegging der 
onderscheidene R egterlijke Ambtenaren, de 
afwezigheid, de afwisseling en de orde van 
de inwendige dienst van den Hoogen Raad, 
gelijk mede van de Hoven en Regtbanken . 

S. 729 . 20 December. 
Reis- en verblljfkosten. 
- Beslui t tot wijziging van het Reisbesluit 

1916, zooals dat l aatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk beslui t van 20 November 1933 
(Stbl. n°. 620). S. 121. 13 Maart. 

Rijksambtenaren en -werklleden. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Koninklijk besluit van 3 Augustus 1922, 
S. 479, tot regeling van de toekenning van 
wachtgeld aan Burgerlijke Rijksambtenaren, 
zooals dat laatstelijk is gewijzigd en aangè• 
vuld bij Koninklijk besluit van 28 December 
1933 (Stbl. n° . 748). S. 8. 9 Januari. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, a ls bedoeld in ar
tikel 125 , eerste lid, onder e van de Ambte
narenwet 1929, tot regeling van de toeken
ning van wachtgeld aan de vaste arbeiders 
bij het Staatsboschbeheer. 

S. 15. 16 Januari . 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 (S tbl. 1933, n°. 783), laatstelijk 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 19 
October 1934 (Stbl. n° . 550). 

S. 116. 12 ;\faart. 
- Besluit tot wijz iging van het Koninklijk 

besluit van 13 Juli 1934, S. 368, tot vast
stelling van bepalingen betreffende indienst
neming door de Raden van Arbeid van per
soneel op arbeidsovereenkomst (Arbeids
overeenkomstenbesluit Raden van Arbeid). 

S. 120. 13 Maart. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 29 December 1933, S. 776, tot 
vaststelling van bepalingen omtrent de jaai'
wedden van de leden en den griffier van 
en de substituut-gr iffiers bij den Centralen 
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raad van beroep en van de voorzitters en 
griffiers van de raden van beroep. 

S. 125. 13 Maart. 
- Besluit tot bekendmaking van den tekst 

van het Koninklijk besluit van den 3den 
Augustus 1922, S. 479, tot regeling van de 
toekenning van wachtgeld aan burgerlijke 
Rijksambtenaren, zooals die is gewijzigd bij 
de Koninklijke besluiten van den 28sten 
December 1923, S . 560; den 9den Februari 
1924, S. 36; den 14den J uli 1925, S. 330; 
den 21sten Mei 1925, S. 140; den 7den Fe
bruari 1927, S. 27; den 27sten Mei 1930, 
S. 217; den 28sten December 1933, S. 748, 
en den 9den Januari 1935, Stbl. n°. 8. 

S. 141. 16 Maavt. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Algemeen Ambtenarenreglement Staten-Ge
neraal (Stbl. 1934, n°. 12). 

S . 183. 11 April. 
- Beschikking van den Voorzitter van den 

Raad van Ministers, n° . 169, Kabinet M.R., 
betreffende het dragen door ambtenaren in 
dienst of bij gekleed gaan in uniform van 
insignes of onderscheidingsteekenen. 

12 April. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Bezold igingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 (Stbl. 1933, n° . 783), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 12 
Maart 1935 (Stbl. n°. 116). 

S . 326. 1 Juni . 
- Besluit, houdende voorschriften omtrent on

derscheidingsteekenen, te voeren door de 
hoofdcommissarissen van politie, de commis
sarissen van politie en de commissarissen 
van rijkspolitie. S. 437. 29 Juli. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van ar
tikel 46 van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement. S. 510. 17 Augustus. 

- B esluit tot wijziging en aanvulling van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 (S. 1933, n°. 783), laatstelijk 
gewijzi gd bij het Koninklijk besluit van 1 
Juni 1935 (Stbl. n°. 326). 

S. 513. 17 Augustus. 
- Besluit tot aanvulling en wijziging van het 

Koninklijk besluit van den 17den Februari 
1932 S. 53 tot nadere vaststelling van eene 
forro'atie t~n aanzien van het personeel bij 
den Pensioenraad. S. 526. 28 Augustus. 

- Besluit tot wijziging en aanvull ing van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 (Stbl. 1933, n°. 783), l aatstel ij k 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 17 
Augustus 1935 (Stbl. n°. 513). 

S. 655. 15 November. 
- Besluit tot wijziging van het Bezoldigings

besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, S. 
1933, n°. 783, laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 15 November 1935, S. 
655 zoomede tot verlaging van buitengewone 
weddeverhoogingen, toelagen, kortingen, 
e. d., bedoeld in vorengenoemd Bezoldigings
besluit. S. 690. 4 December. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van 
artikel 29 van het Ambtenarenreglement 
Rijks hoogere burgerscholen. 

S. 701. 12 December. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 

het Ambtenarenreglement Rijkskweekscholen 
en Rijksnormaallessen. 

S. 702. 12 December. 

- Besluit tot aanvulltng van het Ambtenaren
reglement Rijksleerscholen en Rijks lagere 
scholen.· S. 703. 12 December. 

- B esltiit tot wijzigirig en aanvulling van 
artikel 43 van het Algemeen Ambtenaren
reglement Staten-Generaal. 

S. 704. 12 December. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 30sten December 1933, S. 
787, tot uitvoering van artikel 22, tweede 
lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934 (Salarisregeling van 
leerling-verplegenden). 

S. 714. 18 December. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlij ke Rijksambtena
ren 1934 (Stbl. 1933, n°. 783) , laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 4 De
cember 1935 (Stbl. n°. 690). 

S. 784. 21 December. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 19 Januari 1934, S. 15, 
tot vaststelling van de wedderegeling voor 
klerken bij den Dienst der Belastingen. 

S. 784 A. 21 December. 
Rijksbelastingen. 
- Besluit tot opheffing van een in- en uit-

klaringskantoor. S. 17. 16 J anuari. 
- Besluit, houdende beschikking op de be

zwaren, ingebracht door het Gemeentebe
stuur van Wieringen, tegen de gemeente 
waar H . Teeuw, J. G. Nederlof en A. Stuij 
over het belastingjaar 1932/33 in de Rijks
inkomstenbelasting en in de gemeentefonds
belasting zijn aangeslagen. 

S. 63. 20 F ebruari. 
- Wet tot wijziging van de wet van 8 Decem

ber 1933, S. 663, houdende t ijdelijke voor
ziening tot versterking van de middelen tot 
dekking van de uitgaven des Rijks. 

S. 70. 4 Maart. 
- Wet tot goedkeuring van het op 20 Fe

bruari 1933 tusschen Nederland en België 
gesloten verdrag ter voorkoming van dub
bele belasting en tot regeling van eenige 
andere belastingaangelegenheden, met daar
bij behoorend slotprotocol, benevens het tref
fen van eenige voorzieningen met betrekking 
tot de belastingen naar het inkomen, naar 
de winst en naar het vermogen. 

S. 214. 25 April. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 21 Maart 1935 
te Stockholm tusschen Nederland en Zweden 
gesloten verdrag ter voorkoming van dub
bele belasting. S. 282. 11 Mei. 

- Besluit, houdende bepalingen omtrent de 
rechtsgebieden van de raden van beroep 
voor de directe belastingen. 

S. 291. 18 Mei. 
- Wet tot uitkeering van dividend- en tan

tièmebelasting aan de Overzeesche gewesten. 
S. 301. 23 Mei . 

- Arrest van den H oogen Raad. (Wet van 19 
Maart 1932 S. 110, art. 13.) - De bepaling 
van art. 13, lid 1 en 3 der Afd. lil van de 
Wet van 19 Maa,·t 1932, S. 110, o.a. tot 
beteugeling van den smokkelhandel in siga
rettenpapier, luiden algemeen en ,naken 
oeenerlei onde1'Scheid tusschen hier te lande 
en in het buitenland vervaardigd sigar.etten
papier. T. a. v. het voorhanden hebben van 
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sigarettenpapier niet gedekt door document 
beli,oeft derhalve niet telastegelegd of be
wezenverklaard te worden, dat het papier in 
het buit nland, is vervaardliod. 21 M ei. 

- Besluit tot opheff ing van kantoren en heer
banen en wijziging van de att,ributen van 
een ige kantoren. S. 321. 31 Mei. 

- Besl uit, houdende vrijstelling van rechten 
verschuldigd voor verrichtingen ten hypo
theekkantore. S. 363. 26 Juni . 

- Be luit, houdende bepalingen omtrent de 
rechtsgebieden van de raden van be roep 
voor de directe belastingen . 

S. 493. 5 A ugustus. 
- Koninklijk besluit. (Wet op d e Inko,nsten

belasting.) - Ge,neente van aanslag. - Het 
feit <lat belanghebbende vóór 1 Mei uit de 
bevolkingsregisters was afgeschreven naar 
een andere ge,neente doet niet terzake; nu 
hij op 1 M ei nog niet was verhuisd, behoort 
de aanslag te geschieden in de ge1neente 
waar hij verbleef. 18 Octob er. 

- Besluit tot wijziging van artikel 3 van het 
Koninklijk besluit van 15 September 1928, 
S. n°. 373, laatstel ijk gewijzigd bij Kon ink
lijk besluit van 18 Mei 1935, S . n°. 291 , be
treffende de rechtsgebieden van de raden 
van beroep voor de directe bela tingen. 

S. 618. 22 October. 
- Wet tot heffing van opcenten op enkele 

belastingen ter versterking van de midde len 
tot dekking van de uitgaven de Rijks. 

S. 725. 20 December. 
Jtijks 110Utle. 
- · Be luit houdende bepalingen omtrent de 

Rijkspolitiewrg en de Rijkspolitie, alsmede 
ter uitvoering van de artikelen 223, eer te 
lid, en 225, eerste lid, der gemeentewet. 

S. 497. 6 Augustus. 
Rijwielbelasting. 
- Wet, houdende wijzigingen van de Rijwiel 

belastingwet (S tbl. 1924, n°. 306). 
S. 241. 9 Mei. 

Rlvlerenwet. 
- Besluit tot w13z1gmg van het K oninklijk 

besluit van 24 Februari 1916, S. 84, tot 
toepa s ing van de Rivierenwet. 

S. 115. 12 faart. 
Roode Kruis. 
- Besluit tot wijziging van de bijl age C van 

het Koninklijk besluit van 5 Juli 1915, S. 
306, zooals deze bij lage is vervangen bij 
Koninklijk besluit van 3 J anuari 1934, S. 
5, houdende vaststelling van de beschrijving 
van de un iform van de Vereeniging "Het 

ederlandsche Roode Kruis. 
S. 24. 21 J anuar i. 

Sanctiewet. 
- Wet, bepalende voorbehoud der bevoegd

heid tot het nemen van nadere maatregelen 
ter bevorder ing van de internationale samen
werking tot het voorkomen of het beëindigen 
van vijandel ij kheden (Sanctiewet 1935). 

S. 621. 26 October. 
- Besluit, houdende een verbod van credieten 

aan Italië ingevolge de Sanctiewet 1935 
(Stbl. n°. 621), S. 647. 14 ovember. 

- Besluit, houdende een verbod van invoer 
van goederen uit Italië ingevolge de Sanctie
wet 1935 (Stbl. n°. 621). 

S. 648. 14 November. 

Scheepvaart. 
- Besluit tot w13z1gmg van het bijwnder 

reglement van politie voor het kanaal van 
Amsterdam naar de Merwede, vastgesteld 
bij Koninklijk be luit van 8 October 1913, 
S. 383, en gewijzi gd bij Koninklijk besluit 
van 30 October 1925 (Stbl. n°. 430). 

S. 2. 3 J anuari. 
- Beslui t, strekkende tot aanvulling van het 

besluit van den 27sten November 1933, S. 
630, houdende vaststell ing van nieuwe be

palingen betreffende de zeebrieven en scheeps
passen in ederland oh-Indië. 

S. 25. 22 Januari . 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 17den December 1932, S. 
621, tot uitvoering van artikel 22 en van 
artikel 23, 8ste en 9de lid, der Schepenwet. 

S . 105. 4 Maart. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 

184 ; S v . artt. 94 en 859; Wet Vrachtver
deel ing B innenscheepvaart art. 1.) - D e 
grief, dat het Hof voor de in het arrest aan
gev oerde o,nstandigheid, dat de inbeslagge
no,nen voo.rwe1·pen konden dienen o,n de 
wa01·heid aan den dag te brengen, geen 
gronden heeft gegeven, faalt, om<lat de wet 
den eisch, dat van een reden nog weder 
nader reden wordt gegeven, niet kent. -
Wel degelijk laat zich denken, <lat de be
schi kking over schip en lading bij het onder
zoek als het onderhavige [ in zake overtrP
ding van art. 1 der Wet van S Mei 1938 
S. 1!51, E venredige Vrachtverdeeling] van 
belang kan zijn, b.v. voor de daarbij in het 
geding komende vraag, welke reis •met schip 
en lading is ge,naakt. - [Adv .-Gen. v. 
Lier: Daar op het watergebied van Vlaar
dingen de bepalingen der H erziene Rijn
vaartakte toepasselijk zijn en derhalve de 
vrachtvaart daar vrij is, handelden de Rijks
veldwachters, die schip en lading in beslag 
na,nen en wilden verhalen nam· de binnen
haven, in strijd met die acte en niet te,r uit
voering van eenig wettelijk voorschrift. D oor 
het beletten van het verhalen van het schip, 
n .l. door een anker voor het schip te gooien, 
werd door req. niet het ,nisdrijf van art. 184 
Sr. gepleegd. Anders implicite H. R.]. 

4 Maart. 
- Besluit tot vaststelling van een bijzonder 

reglement van politie voor het kanaal van 
St. Andries . S. 240. 8 Mei. 

- Besluit tot vaststelling van een bijzonder 
reglement van politie voor het Juliana
kanaal, de gekanaliseerde Maas te Maas
tricht en de verbindingskanalen te St. Pie
ter en in het Bossche Veld. 

S. 295. 20 Mei . 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 6 April 1935 te 
's-Gravenhage tu chen den Minister van 
Buitenlandsche Zaken en den Belgischen 
Gezant gewisselde nota's ter goedkeuring 
van eene op 20 Deoember 1934 te Antwer
pen tusschen de ederlandsche en Belgische 
vaste commissari en voor het gemeen chap
pelijk toezicht op de scheepvaart en het 
loodswezen op de chelde, enz. gesloten 
overeenkomst tot wijziging van artikel 16 
van het Internationaal Reglement van 20 
Mei 1843, betreffende het loodswezen en 
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het gemeenschappelij k toezicht op de Schelde 
(Stbl. 1843, n°. 45). S. 314. 27 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het Binnenaanva
ringsreglement, vastgesteld bij Koninklijk 
B esluit van 28 Augustus 1926 (Stbl. 317). 

S . 426. 24 Juli . 
- Beslu it tot vaststelling van een bijzonder 

regl ement van pol itie voor den Rotterdam
schen Waterweg. S. 429. 26 J ul i. 

- Beslu it tot wij ziging van het reglement van 
politie voor de scheepvaart en de vlotvaart 
op de Merwede, de Noord en de ieuwe 
Maas, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 
4 October 1913 S . 379, en gewijzigd bij Ko
ninkl ijk Besluit van 9 Juli 1929 (Stbl. 385}. 

S. 430. 26 Jul i. 
- Besluit tot wijziging van het Algeme•m 

regl ement van poli tie voor rivi e ren en Rijks
kanal en , vastgesteld bij Koninklijk Besluit 
van 24 November 1919, S . 765, en het laatst 
gewijzigd bij Koninklij k Besluit van 8 Aug. 
1931 (Stbl. 366). S . 431. 26 Juli . 

- Besluit tot intrekking van het reglement, 
houdende bijzondere bepalingen ter voorko
ming van aanvaring op de rivier de N ieuwe 
Maas onder de gemeente Rotterdam, vast
gesteld bij Koninklijk Besluit van 6 Maart 
1911 (Stbl. 85). S . 432. 26 Juli. 

- Wet houdende bepalingen betrekking heb
bend~ op de Zeevaartdiplom a's. 

S. 456. 2 Augustus. 
- Besluit tot erkenning van de Britsche be

palingen betreffende de minimtun-uitwate
ring. S. 536. 12 September. 

- Besluit tot nadere vaststelling van een mo
del voor gewndhejdsbrieven ten behoeve van 
uitgaande zeeschepen, laatstel ijk vastgesteld 
bij Koninkl ijk besluit van 22 Februari 1927 
(Stbl. n° . 37). S. 574. 14 September. 

- Besluit tot wijziging van het bijzonder regle
ment van politie voor het ederlandsch ge
deel te van het kanaal van Gent naar Ter
neuzen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 27 J anuari 1912 (Stbl. n°. 16} . 

S. 611. 18 October. 
- Arrest van den Hoogen Raad,. (Wet T!·racht

verdeeling B innenscheepv . art. 7.) - De 
beperkte opvatting van req. als zou onder 
" een vaartuig" in artikel 7, lid 1, der W et 
op de Vrachtverdeeling in de binnenscheep
vaart enkel zijn te ve'l'Staan een vaartuig, 
waairvan de bevrachting op een evenredige 
vrachtve,·deeling in de binnenscheepvaart in
vloed kan uitoefenen en onder "inladen van 
goederen in een vaartuig" niet zou zijn te 
verstaan het inlad,en van go ederen, waarvan 
het inladen niet van invloed kan zijn op zoo
veel mogelijk evenredige vrach.tverdeeling, 
vindt in de wet geen steun. - Uit het 2e 
l id van art . 7 blijkt dat beitoelde uitdruk
kingen in ruimen zin zijn t e vers taan. -
Door zand van den bodem af te scheiden en 
op welke wijze ook in een vaartuig te bren
gen, wordt goed, n.l. het van den bodem 
afgescheiden zand, in een vaa1·tuig gdaden. 

· 4 N ove,nber. 
- Besluit tot nadere wijziging van het bij 

Koninklijk besluit van 11 September 1885, 
S. 181, vastgestelde reglement voor de 
scheepvaart ter beveil ig ing van beweegbare 
spoorwegbr uggen. S. 639 . 5 November. 

- Beslu it tot nadere wijzig ing van het bij 

K oni nklijk beslui t van 8 September 1916, 
S. 439, vastgestelde reglement voor de 
scheepvaart. S . 660. 18 November. 

- Besluit tot w ij ziging van het Bijzonder 
reglement Rotterdamsche W aterweg, vastge
ste ld bij Kon inkl ij k besluit van 26 J uli 
1935 (Stbl. n° . 429}. S . 661. 18 November. 

- Besluit tot vaststell ing van een bij zonder 
reglement van politie voor de brug over de 
Oude Maas bij Spijkenisse. 

S. 662. 19 November. 
- · Besluit tot na dere wijziging van de bij 

Koninklij ke besluiten van 3 Juni 1892, S. 
132, en van 26 Juli 1893, S. 130, vastge
stelde reglementen voor de scheepvaart ter 
beveiligir.g van beweegbare spoorwegbrug
gen. S. 708. 17 December . 

- Besluit tot wijziging van het Bijzonder 
reglement gekanaliseerde Maas beneden 
Maasbracht, vastge teld bij Koninklijk be
sluit van 21 October 1932 (Stbl. n°. 508). 

S. 709. 17 December. 
- Besluit tot wijziging van het B ij zonder 

reglement Julianakanaal en Maas bij M aas
';ticht, vastgesteld bij Koninkl ij k besluit van 
20 Mei 1935 (Stbl. n°. 295). 

S. 710. 17 D ecember. 
- Besluit tot wijzig ing van h et bijzonde1· 

reglement van politie voor het kanaa l van 
Wessem naar Nederweert, vastgesteld bij 
Koninkl ijk besluit van 21 Juli 1928 ( tbl. 
n°. 310). S. 711. 17 December. 

Sociale Verzekering. 
- Besluit tot vern ietiging van het beslu it van 

den Raad van Arbeid te N ij megen van !f 
Apri l 1935, n°. 122/35, waarbij de mede
werk ing wordt onthouden aan het bepaalde 
bij artikel 3 van het Koninklij k besluit van 
28 Augustus 1934, S tbl. n°. 491. 

S. 236. 4 Mei. 
Spoor- en tramwegen. 
- Beslu it tot nadere wijziging van het Alge

meen Reglement Dienst. S. 3. 3 Januari. 
- Koninklijk besluit. (Wet van 15 December 

1917 S. 703 Art. 2 j 0
• art. 7.) - Nu de

noodzakelijkheid tot het aanbrengen en on
derhouden van eene klinkerb estrating tus
schen de spoorstaven van een tra,nbaan voort
spruit uit het feit, dat het verkeer over den 
weg sinds den aanleg van de trambaan druk
ker is geworden, behooren de kosten daar
V(&n niet ten laste van den exploitant van 
de trambaan, maar ten las~e van de betrok
ken ge,neente te komen. - Ged. Sta.ten heb
ben ten onrechte de voorwaa,·de ges teld da,t 
de door hen verleende vergunning tot in
standhouding van de trambaan ten aanzien 
van een daarin gel egen brug eerst zal in
gaan nadat die brug ten hunnen genoegen 
op zoodanige wijze zal zijn verbeterd, dat 
"de veiligheid van het verkeer" voldoende 
verzekerd kan worden geacht, nu voo,· het 
t,·a,nverke,er ove1· de brug geen gevaa,· d1·eigt. 

6 Februari. 
- Besluit, houdende vaststelling van een al

gemeen reglement voor den dienst op de 
locaalspoorwegen . S . 142. 16 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad,. (A lg . R egl . 
Dienst op de Spoorwegen art. 8.) - B ewe-
zen is verklaard: ,,dat verd . ...... ... seinhuis-
wachter ....... .. de beweegbare afsluitingen 
van genoem,den spoorwegove,·weg niet geslo-
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ten heef t gehowLen, terwijl de trein reed.! in 
de omniddellijke nabijheid van dien overweg 
was genaderd." - Dat in deze beweze11,(1Jer
klaring de verder nog in de t.l.l. voorko,nen
de woorden "en vervolgens dien overweg 
passeerde" zijn weggevallen, brengt niet 
1nede dat hierin nu niet meer een overtre
ding van a,·t. 8 lid 9 Alg. R eg. Dienst, 
waarop de t.l.l. kennelijk doelt , zou gel egen 
zijn. - Uit het op grond van de gebl eken 
feiten bewezenverklaarde vloeit voort, dat 
req. tijdig de beweegbare afsluitingen had 
gesloten, maar ze niet gesloten heeft ge hou
den, totdat de trein voorbij den overweg was 
gereden en zich de,·halve aan overt,·eding 
van voormeld voorschrift had schuldig ge-
1naakt. - Onder die bewezen omstandig
heden is het niet noodig, dat daarvoor ook 
nog het daadwerkelijk voorbijrijden van den 
overweg door den trein wordt bewezen v-er
klaard. 12 J uni. 

- Wet tot naasting van eenige locaalspoor-
wegen en tramwegen. S. 424. 22 Juli . 

- Besluit tot wijziging van het Al gemeen 
R eglement Dienst Locaalspoorwegen . 

S. 640. 5 November . 
- B eslui t tot nadere wijzig ing van de bij 

K oninklijke besluiten van 3 Juni 1892, S. 
132, en van 26 Juli 1893, S. 130, vastge
stelde reglementen voor de scheepvaart ter 
beveil ig ing van beweegbare spoorwegbrug
gen. S. 708. 17 December. 

Staatsloterij. 
- Wet, houdende wijziging van de Wet tot 

regeling der Staatsloterij . 
S. 69. 4 Maart. Blz. 1296. 

toomwet. 
- Be luit tot wijziging van het Stoombesluit 

1931 (Koninklijk besluit van 3 Juni 1931, 
Stbl. n°. 239). S. 637. 4 ovember. 

trarrecht eu strafvordering. 
- Besluit tot nadere aanvulling van het Ko

ninklijk besluit van 16 October 1925, S . 420, 
tot vaststelling van een a lgemeenen maat
regel van bestuur a ls bedoeld in artikel 
437quater van het Wetboek van Strafrecht 
betreffende de bestrijding van de begunsti
g ing van misdrijven op bepaalde waterge
bieden. S. 496. 6 Augustus. 

Sulkerwet. 
- Besluit, houdende bepalingen omtrent _ver

voer van suiker in het terrein van toez icht. 
S. 619. 23 October. 

S uriname eu Curaçao. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 24 Maart 1932 (S. n°. 
125 Gouvernementsblad n°. 44), gewijzigd 
bij 'Koninklijk beslui t van 26 J anuari 1934 
{ . n°. 22, Gouvernementsblad n°. 26), hou
dende vaststelling van eene tijdelijke korting 
op de verlofbezoldigingen van Surinaamsche 
landsdienaren. S. 37. 4 F ebruari. 

- Besluit tot intrekking van het besluit van 
19 October 1918, S. 571 , juncto dat van 30 
September 1922, S. 542, regelende de toe
kenning van een toelage aan gewezen e
<lerland che ambtenaren en ondenvijzers 
wegens de vervulling in Suriname of in 
Curaçao van een K oloni aal ambt. 

S. 133. 14 Maart. 
- Besluit, houdende bepalingen op de toela

ting van vreemde militaire luchtvaartuigen 

in het rechtsgebied van N ederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao. S. 361. 26 Juni . 

- Besluit tot wijziging van het West-Ind isch 
Detacheeringsbe lui t 1930. 

S. 362. 26 J uni. 
- Wet, houdende wijziging van de Surinaam

sche begrooting voor het dienstjaar 1933. 
S. 374. 27 J uni. 

- Wet tot wijziging van de Curaçaosche be
grooting voor het dienstjaar 1933. 

S. 377. 27 Juni . 
- Besluit, houdende va tstelling van a lge

meene bepalingen voor de burgerlijke lucht
vaart in Suriname. S. 393. 4 Juli . 

- B eslui t, houdende vaststelling van alge
meene bepalingen voor de burgerlijke lucht
vaart in Curaçao. S. 394. 4 Juli. 

- Wet, houdende nadere wijziging en aanvul -
ling van de Surinaamsche B ankwet 1928. 

S. 489. 2 Augustus. 
- Wet, houdende toepas elijkverklaring op 

ederlandsch-I ndië, Suriname en Curaçao 
van de op 19 Maart 1931 te Genève gesloten 
V erdragen met bijbehoorende . Protocoll en: 
1 °. tot invoer ing van een eenvormige wet 
op chèques; 2°. tot regel ing van zekere wets
conflicten ten aanz ien van chèques; 3°. be
treffende het zegel recht ten aanzien van 
chèques. S. 490. 2 Augustus. 

- Beslu it tot nadere verlenging van den ter
mijn van toepa sing eener korting op de 
verlofsbezoldigingen van Surinaamsche lands
dienaren. S. 666. 22 November. 

- B esluit tot nadere verlenging van den ter
mijn van toepa sing eener korting op de 
wachtgelden, welke worden gekweten uit de 
Surinaamsche geldmiddelen. 

S . 667 . 22 ovember. 
- Wet, houdende goedkeuring van een over

eenkomst van dading tot beëindig ing van een 
geschil tusschen Curaçao en de N. V. tot 
aanneming van werken voorheen H . J. Ne
derhorst te Gouda. S. 678. 28 November. 

Tabakswet. · 
- Arrest van den H oo gen Raad. ( W et van 19 

Maart 1992 S. 110, art. 19.) - De bepaling 
van art. 13, lid 1 en S der A fd . 111 van de 
W et van 19 Maart 1992, S . 110, o.a. tot 
beteugeling van den smokkelhandel in siga
rettenpapier, luiden algemeen en maken 
geenerlei onderscheid tusschen hier te lande 
en in het buitenland vervaa,·digd sigaretten
papier. T. a. v. het voorhanden heb ben van 
sigarettenpapier niet gedekt door document 
behoeft derhalve niet telastegelegd of be
wezenvcrklaa1·d te worden, dat het -papie1· in 
het buitenland is vervaardiad. 27 M ei. 

- Beslui t, houdende nadere wijziging van het 
Koninklij k besluit van 16 Maart 1922, S. 
126, tot uitvoering van enkele bepalingen 
van de Tabakswet (Stbl. 1921, n°. 712) . 

S. 669. 25 November. 
Tariefwet. 
- Wet tot wijziging van de Ta ri efwet 1924, 

S. 568, en afwijki ng van de wet van 17 Mei 
1934, S. 260, betreffende instelling, afschaf
fing, verhooging of verlaging van invoer
recht op korten termijn. S . 303. 23 Mei. 

- Besluit tot gedeeltel ijke inwerkingstelling 
van de Tariefwet 1934. S. 530. 28 Augustus. 

Besluit, betreffende inwerking telling van 
de Tariefwet 1934. S . 684. 29 November. 
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Besluit tot uitvoering van de Tariefwet 
1934, voor zooveel betreft de vrijdommen 
van invoerrecht, van statistiekrecht, van ac
cijns en van de belasting op gouden en zil
veren werken. S. 686. 29 November. 

Telefoon en Telegrafen. 
- Besluit, houdende het verleenen van .mede

werking door het Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie bij het in
zamelen van gelden voor doeleinden van 
algemeen belang. S . l. 2 Januari . 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
Rijkstelefoonreglement 1929. 

S. 349. 18 Ju11i. 
- Besluit, houdende wijziging van het Pak

ketpostbesluit (Stbl. 1919, n° . 574), het 
Rijkstelegraafreglement 1934 (Stbl. 1934, 
n°. 709) en het Rijkstelefoonreglement 1929 
(Stbl. 1929, n°. 441). S. 627. 26 Octobcr. 

'fractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toepasselijkverklaring op 
Nederlandsch-Indië van het op 31 Mei 1932 
te Londen tusschen Nederland en Groot
Britannië gesloten verdrag houdende bepa
lingen tot het vergemakkelij ken van het 
voeren van rechtsgedingen in burgerlijke en 
handelszaken (Stbl. 1933, n°. 364) . 

S. 39. 6 Februari. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toepasselijkverklaring op 
Suriname van het op 31 Mei 1932 te Londen 
tusschen N ederland en Groot-Britannië ge
sloten verdrag houdende bepalingen tot het 
vergemakkelijken van het voeren van rechts
gedingE)n in burgerlijke en handelszaken 
(Stbl. 1933, n°. 364). S. 57. 18 Februari. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toepasselijkverklaring op 
Suriname en Curaçao van het op 24 April 
1926 te Parijs gesloten internationaal ver
drag · betreffende het . verkeer met motor
rijtuigen (Stbl. 1930, n°. 133}. 

· S. 124. 13 Maart. 
'.__ Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
· , Staatsb\ad van: 1 ° . de overeenkomst van 

Parijs van 22 December 1934 betreffende de 
afschaffing van de consul aire v isa op ge

'zondheidspassen; 2°. de overeenkomst van 
Parijs van 22 Dècember 1934 betreffende de 
afschaff ing van de gezondheidspassen. 

' ' S. 166. 30 Maart. 
-,- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
· ·staatsblad van het op 12 April 1933 te 
;l 's-Gravenhage gesloten internationaal sani-

' tair verdrag voor de luchtvaart. 
S. 201. 24 April. 

- Wet tot goedkeuring van het op 20 Fe
bruar i 1933 tusschen Nederland en België 
gesloten verdrag ter voorkoming van dub
bele belasting en tot regeling van eenige 
andere belastingaangelegenheden, met daar
bij behoorend slotprotocol, benevens het tref
fen van eenige voorzien ingen met betrekking 
tot de belastingen naar het inkomen, naar 
de winst en naar het vermogen. 

S. 214. 25 April. 
- Wet, houdende toepasselijkverklaring op 

Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao van 
de op 7 Juni 1930 te Genève gesloten Ver
dragen met bijbehoorende Protocollen: 1 °. 
tet invoering van een eenvormige wet op 

wisselbrieven en orderbriefjes; 2°. tot rege
ling van zekere wetsconflicten ten aanz ien 
van wisselbrieven en orderbriefjes; 3°. be
treffende het zegelrecht ten aanzien van 
wisselbrieven en orderbriefjes. 

S . 224. 25 April. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 21 Maart 1935 
te Stockholm tusschen Nederland en Zweden 
gesloten verdrag ter voorkoming van dub
bele belasting. S. 282. 11 Mei. 

- Besluit, bepal ende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 10 Februari 1935 te 
's-Gravenhage tusschen het Koninkrijk der 
N ederlanden en het Koninkrijk Roemenië 
gesloten clearingovereenkomst. 

S. 288. 18 Mei. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 5 December 1934 te 
's-Gravenhage gesloten verdrag nopens het 
Nederlandsch-Duitsche betalingsverkeer, als
mede van de notawisseling van denzelfden 
datum nopens de voorloopige toepassing van 
het verdrag. S. 315. 27 Mei . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toepassel ij kverk laring op 
Nederlandsch-Indi ë van het op 31 Mei 1929 
te Londen gesloten inte rnationaal verdrag 
voor de beveiliging van menschenlevens op 
zee, a lsmede van de inwerkingtred ing voor 
genoemd gebiedsdeel van de Simla-regelen 
1931 (Stbl. 1932, n°. 539). 

S. 317. 28 Mei. 
- Beslui t, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op ,20 Februari 1935 te 
Kaapstad tusschen den N eder landschen Ge
zant te Pretoria en den Minister van Bui
tenlandsche Za ken van de Unie van Zuid
Afrika gewisselde nota's, met bijbehoorend 
proces-verbaal , houdende eene overeenkomst 
ter voorloopige regeling van de handels- en 
scheepvaartbetrekkingen tusschen het Ko
ninkrijk der N ederlanden en de Unie van 
Zuid-Afrika. S . 332. 5 Juni. 

- Wet tot goedkeuring van het op 11 Decem
ber 1933 te ' s-Gravenhage tusschen Neder
land en Polen gesloten T ar ielaccocird met 
bijlagen en Protocol van onderteekening. 

S. 367 . 27 Juni . 
- Wet tot goedkeuring van het op 29 J anuar i 

1934 te Montevideo tusschen het Koninkrij k 
der 'Neàerlanden en de Republiek Uruguay 
gesloten Verdrag van H ande l en Scheep
vaart met bijbehoorend Slotprotocol. , 

S. 368. 27 Juni. 
- Wet tot goedkeur ing van de op 1 Maart 

1934 te Rome tusschen Nederland en Italië 
gesloten Handelsovereenkomst met bijbehoo
rend Slotprotocol. S. 386. 29 Juni. 

- Wet tot goedkeuring van het op 11 Decem
ber 1931 te Brussel gesloten verdrag tot het 
merken van e ieren in het internationaal 
handelsverkeer. S. 415. 22 Juli. 

- Wet tot goedkeuring van het ontwerp-ver
drag betreffende gedeel tel ijke h erz iening van 
het verdrag van Washington (1919 ) betref
fende den arbeid van vrouwen gedurende 
den nacht (Genève 1934). S. 417. 22 Juli. 

- Wet, houdende voorbehoud der bevoegd
heid tot toetreding tot het ontwerp-verdrag 
betreffende gedeeltelijke herziening van het 

5 
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verdrag betreffende schadeloo stelling voor 
beroepsziekten (Genève 1934). 

S. 418. 22 J ui i. 
- Wet tot goedkeuring van het ontwerp-ver

drag betreffende den duur van den arbeid 
in automatische vensterglasfabrieken (Genève 
1934). S. 419. 22 Juli . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het Verdrag van Genève be
treffende den leeftijd van toelating van kin
deren tot het verrichten van niet-industrieele 
werkzaamheden, dat door de Algemeene Con
ferentie van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid in hare 16de zitting op 30 
April 1932 als ontwerp-verdrag werd aange
nomen. S . 433. 26 Juli. 

- \Vet, houdende goedkeuring van het inter
nationaal Verdrag van 11 October 1933 
nopens de bestrijding van den handel in 
meerderjarige vrouwen. 

S . 443. 2 Augustus . 
- Wet, houdende goedkeuring van het Haag

sche Protocol van 27 Maart 1931 tot erken
ning van de rechtsmacht van het Perma
nente Hof van Internationale Justitie in ge
schill en wel ke over de uitl egging van de 
Haagsche verdragen van internationaal pr i
vaatrecht mochten r ijzen. 

S. 444. 2 Augustus. 
- Beslui t, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van bet op 20 Februari 1933 te 
Gen' ve tusschen Nederland en België geslo
ten verdrag ter voorkoming van dubbele 
belasting en tot regeling van eenige andere 
belastingaangelegenheden, met daarbij be
hoorend slotprotocol. S . 533. 28 Augustus. 

- Wet, houdende goedkeuring van de opzeg
ging voor Nederlandsch-Indië van de op 6 
November 1925 te 's-Gravenhage onder tee
kende herziene Sch ikking van Madrid van 
14 April 1891 , betreffende de internationale 
inschrijving van fabrieks- of handelsmerken. 

S. 556. 13 September. 
- Wet tot goedkeuring van het op 16 Novem

ber 1934 te Washington, D . C., tusschen 
ederland en Panama gesloten Aanvullings

protocol van het op 2 Juli 1932 te Washing
ton, D. C., onderteekende Verdrag van Ha!'
del en Scheepvaart tusschen het KomnknJk 
der Nederlanden en de Republiek Panama. 

S. 568. 13 September. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 19 April 1933 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en Japan 
gesloten verdrag tot beslechting van geschi l
len door rechtspraak, arbitrage en verzoe
ning, met bijbehoorend protocol van onder
teekcn ing. S. 578. 14 September. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toepassei ijk verklaring op 
N ederl andsch-Indi ë en Curaçao van de op 7 
Juni 1930 te Genève gesloten verdragen met 
bijbehoorencle protocollen: 1 °. tot invoering 
van een eenvormige wet op wisselbrieven en 
orderbriefjes; 2°. tot regeling van zekere 
wet confl icten ten aanzien van wissel brieven 
·en orderbriefjes; 3°. betreffende het zegel
recht ten aanzien van wisselbrieven en order
briefjes (Stbl. 1933, n° . 699). 

S. 579. 14 September. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 1 Maart 1934 te Rome 

tussohen ededand en Italië gesloten han
delsovereenkomst met bij behoorend slotproto
col, a lsmede van de op 19 Maart 1934 tus
schen het Hoofd der Italiaan che R egeering 
•,n den Nederlandschen Gezant te Rome ge
wisselde nota's betreffende de voo rloopi ge 
toepassing van die overeenkomst en van de 
op 14 November 1934 tusschen het Italiaau
sche Gezantschap en het Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken te 's-Gravenhage ge
wisselde nota's nopens den invoer van kal
veren in Italië. S. 582. 18 September. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den Britschen 
Gezant te 's-Gravenhage en den Minister 
van Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's 
dd. 29 Maart en 19 Juli 1935, houdende 
toepasselijkverklaring van de bepalingen van 
het op 13 Apr il 1920 te Londen tusschen 
Nederland en Groot-Br itannië gesloten aan
vu llend uitleveringsverdrag (Stbl. 1920, n°. 
729) op de niet-gefedereerde Male ische Sta
ten Kelantan, Perlis en Trengganu. 

S. 588. 23 September. 
- Wet tot goedkeuring van de op 9 April 

1934 te 's-Gravenhage tusschen Nederland 
en Tsjechoslowakije gesloten Aarnvullende 
Overeenkomst op het N ederlandsch-Tsjecho
slowaaksch H andelsverdrag van 20 J anuari 
1923 (Stbl. n°. 253). 

S. 590 . 27 September. 
- Besluit, bepalende de bekendmak ing in het 

Staatsblad van het internationaal verdrag 
van Genève van 11 October 1933 nopens de 
bestrijding van den handel in meerderjarige 
vrouwen. S. 598 . 8 October. 

- Beslu it, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsbl a d van het op 11 December 1933 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en Pol en 
gesloten tar iefaccoord met bijlagen en pro
tocol van onderteekening. 

S. 605. 16 October. 
- Wet tot goedkeuring van het N ederlandsch

Duitsch Verdrag nopens de regeling van 
het goederenverkeer voor het jaar 1935 met 
bij lage en bijbehoorend Slotprotocol , op 22 
December 1934 te Berlijn gesloteri. 

S. 663. 22 November. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

28 Juni 1934 te Lissabon tusschen Nederland 
en Portugal gesloten Verdrag van H andel 
en Scheepvaart met Aanvullend Protocol en 
Protocol van Onderteekening. 

S. 675. 28 November. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 16 

Juni 1934 te Madrid tusschen Nederland en 
Spanje gesloten Verdrag van Handel en 
Scheepvaart met Aanvullend Protocol. 

S . 676. 28 November. 
- Wet tot goedkeuring van het op 26 April 

1934 te R ome gesloten verdrag tot het 
brengen van eenheid in de methoden van 
monsterneming en van scheikundig onder
zoek van kaas. S. 677. 28 November. 

·- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de nieuwe voorschriften voor 
goederen, welke slechts voorwaardelijk ten 
vervoer ~ijn toegelaten, vormende Bijlage I 
van het op 23 October 1924 te Bern gesloten 
internationaal verdrag betreffende het goe
derenvervoer per spoorweg (Stbl. 1928, n°. 
180) , welke voorschriften door de Commissie 
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van deskundigen , bedoeld in artikel 60, 
§ 2, van genoemd verdrag zijn vastgesteld 
in haar zitting van Juli 1934. 

S. 693. 5 December. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsbl ad van de op 7 November 1935 te 
Londen tusschen N ederland en het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en 
Noord-Ie rl and gesloten overeenkomst in zake 
wederzijdsche erkenning van certificaten van 
uitwatering voor schepen, waarop het inter
nationaal verdrag betreffende de uitwatering 
van schepen van 5 Juli 1930 (Stbl. 1932, 
n°. 516) n iet van toepassing is. 

S. 712. 17 December. 
- Wet, houdende goedkeuring van de op 23 

November 1933 te Rome gesloten interna
tionale overeenkomsten omtrent het goede
renvervoer en het re izigers- en bagagever
voer per spoorweg. S. 724. 20 December. 

- Wet, houdende goedkeur ing van de ver
leng ing bij notawisse ling van 31 December 
1934 van den duur van de op 19 Juni 1926 
te Parij s tusschen de Nederlandsche Regee
ring voor Nederland en voor Nederlandsch
Indië eenerzijds en de Regeeringen van 
Groot-Britannië en Noord-Ierland en van 
Indi ë anderzijds gesloten overeenkomst, met 
bijl age en protocol, nopens het beheer van 
het quarantainestation te K amaran, beves
tigd bij nota's d.d. 22 Juli en 14 Augustus 
1926, gewisseld tusschen Hr. Ms. Gezant te 
Londen en den Staatssecretaris voor de Bui
tenl andsche Zaken van Zijne Britsche M a
jesteit. S. 832. 31 December. 

Tijd. 
- Besluit tot vervroeging in 1935 van den 

wett.elij ken tijd , bedoeld in artikel 1 der 
wet van 23 Juli 1908 (Stbl. n°. 236). 

S. 112. 12 Maart. 
Ultverkoopen. 
- Wet houdende regeling betreffende het uit

verk~open en opruimen in het winkelbedrijf. 
S. 564. 13 September. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding v.an de Wet houdende re
geling betreffende het uitverkoopen en op
ru imen in het winkelbedrijf. 

S. 592. 27 September. 
UltYoerverbodenwet. 
- Wet, bepalende h et voorbehoud der be

voegdheid tot het uitvaardigen van uitvoer
verboden ter bevordering van de internatio
nale samenwerking in het belang van den 
vrede of ter bescherming van de levensbe
langen van het Rijk in tijden van buiten
gewone internationale spanning. 

S . 599. 9 October. 
Vacatiegelden. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

nink lijk besluit van 29 p ecember _:1~21, ~: 
1452, zooals dit laatstehJk 1s gew1Jz1gd b1J 
Koninklijk besluit van 19 Februari 1932, 
S. 59, betreffende een nieuwe regeli ng ten 
aanz ien van de toekenning van vacatiegeld. 

S. 53. 15 Februari. 
Veewet. 
- Besluit tot wijziging van het herhaaldelijk 

gewijzigd Koninklijk Besluit van den 25sten 
April 1922, S . n°. 219, ter uitvoering van 
artikel 2 der Veewet. S. 594. 5 October. 

Ventvergunning. 
- Rond,schrijven van den Ministe,· van Bin

nenland,sche Zaken n°. 19745, afd. B.B. aan 
de genieentebesturen, betreffende ventver
gunningen. 9 Augustus. 

Verkeersfonds. 
- Besluit tot regeling van de samenstelling, 

taak, bevoegdheid en werkwijze der Cen
trale Commissie van advies en bijstand voor 
het Verkeersfonds. S. 106. 4 Maart. 

Verkeerswezen. 
- Wet, houdende regelen omtrent het vervoer 

van personen en goederen met motorrijtuigen 
uit en naar het buitenland. 

S. 674. 28 November. 
Vlsscherlj. 
- Besluit tot nadere wijziging van het besluit 

van den 4den Juni 1932 tot vaststelling van 
de grenzen tusschen kust- en binnenvisscherij 
en tusschen de wateren , waarin kustvisscherij 
wordt uitgeoefend. S . 19. 18 Januari. 

- B<is luit tot aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 26 Februari 1934, S. 79, houden
de vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur als bedoel d in art. 17, 
lid 3, letter b, van de Visscherijwet. 

S . 43. 8 Februari. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Bij

zonder Visscherijreglement voor de afge
sloten Zuiderzee (Stbl. 1932, n°. 315). 

S. 135. 15 Maart. 
- Besluit tot wijziging van het Bijzonder 

Visscherijreglement II (Stbl. 1932, n° . 315) . 
S. 136. 15 Maart. 

- Arrest van den H oogen. Raad. ( R iv.vissch.
regl . 1932 art . 32 j 0

• art. 1. ) - H et is ver
boden op een rivier twee hengels bij zich te 
hebben, wanneer ,nen niet in het bezit is van 
een akte voor het visschen niet ,neer dan één 
hengel. Dit feit valt onder art. 32, 1e lid, j 0

• 

art . 1 van het Riviervisscherijregle,nent 1932, 
S. 315. - De uitzonderingsbepaling van art . 
32, lid 2, was niet toepasselijk, o,ndat i. c. 
onder "dat vischtwig" in die bepaling onder 
a te verstaan is de 2 hengels, die gerequi
reerde bij zich had en hij niet voorzien was 
van een akte voor het visschen niet meer 
dan één hengel. - [Anders: Adv.-Gen. van 
Lier.] 24 J uni. 

- Besluit tot vaststelling van de voorwaarden 

voor het gebru ik van de electrische kraan 
van het Staatsvisschershavenbedrijf te IJmui
den. S. 425. 24 J ul i. 

- Wet, houdende bepalingen betrekking heb
bende op de Zeevischvaartdiploma's. 

S. 455. 2 Augustus. 
- Beslui t tot nadere wijziging van het Bij

zonder Visscherijreglement voor de afgeslo
ten Zuiderzee (Stbl. 1932, n°. 315) . 

S. 629. 28 October. 
- Am,est van den Hoogen Raad. (Visscherij

wet (1981) artt. 3, 4 en 17, 3e lid b.) - Bij 
afwezigheid in de Visscherijwet (1981) van 
een vast o,nlijnde beteekenis van het begrip 
,,visch", zal voor de beteekenis van dat be
grip in een bepaald artikel of onderdeel 
daarvan de bedoeling 1111,n den wetgeve·r bij 
het gebruik van het woord "visch" daar ter 
plaatse moeten worden nagegaan. - Uit de 
geschiedenis van genoenide wet in verban,! 
,net het bepaalde in vroege,·e Visscherf 
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regle,nenten o. a. in art. 5 van h,et Alge
,neen V i...•scherijregl ement voor de binnen
wateren van Z1 Aug. 1922 S. 503, blijkt 
duidelijk, dat de wetgever met een "hengel 
geaasd 1net visch" bedoelt den "snoekhen
gel". Uit het feit , dat - zooals de R echtb. 
besliste - het van alge1neene bekendheid is, 
dat de snoekhengel is een hengel geaasd met 
levende visch, vloeit voort, dat onde1· ,,visch" 
in de uitd1'Ukking " hengel geaasd met 
visch", voorko11,ende in art. 4 l id 1 der wet, 
moet worden verstaan l evende visch. -
R eq.'s betoog, dat ook 11,et doode visch op 
snoek wordt gevischt, heeft geen beteekenis, 
nu hij daaraan toevoegt "mits die doode 
visch in beweging wordt gehouden", 01ndat 
alsdan het vischtuig is een " sleephengel" 
eveneens in art. 4 lid 1 van den hengel af
gescheiden en dáár afzonderlijk genoemd. -
De door req. gevreesde rnoeilijkheden bij de 
contról e op de voo?"Schri ft en van de artt . 16 
en 17 der wet mag nimmer aanleiding zijn 
voor het aanvaarden van een met de wet 
strijdige uitl egging . 11 November. 

Vleeschkeurlngswet. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (Vleeschkeu

ringswet art. 42.) - H et eerste en tweede 
lid van art. 42 der Vleeschkeuringswet kun
nen, in onderling verband beschouwd, niet 
anders beteekenen dan dat de rechte,· de 
bevoegdheid heeft , bij el ke ven-oordeeling 
wegens feiten strafbaar gesteld bij een der 
in het eerste lid genoemde artikelen, de 
openbaarmaking van zijn uitspraak te ge
lasten maar dat hij tot het geven van dezen 
last verplicht is zoo dikwijls een overtreder 
binnen 5 jaar nadat een veroordeeling we
gens een der in het eerste lid bedoelde straf 
bare feiten onhen-roepelijk is geworden of de 
opgelegde boete is betaald, andermaal we
gens een dier feiten wordt veroordeeld. 

7 J anuari. 
- Koninklijk besluit. (Vleeschkeuringsv,;et 

art. 21.) - ,,Keuring" in den zin der wet 
hee ft niet alleen de betee kenis van preven
tief onderzoek, doch ook die van :repressieve 
contróle. T en onrechte hebben derhalve Ged. 
Staten "r,edkeuring onthouden aan een wij
ziging eener verordening op den keu,·ings
dienst van vee en vleesch , welke wijziging 
beoogde het regelen van het toezicht op de 
deugdelijkheid van vleeschwaren. 

18 F ebruari. 
Koninklijk besluit. (Vleeschkeuringswet 

art. 20. ) - Ge11,eenschappelijke regel ing. -
Afwijking van een gemeenschappelijke rege
l ing kan slechts plaats hebben op de wijze, 
bij die regeling bepaald, of bij gebreke 
daarvan, in gemeen overl eg. 1 Maart . 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Dalfsen van 29 J a
nuari 1935, n°. 4052, tot aanvull ing van 
het personeel van den vleeschkeuringsdienst 
Dalfsen-H eino door benoeming van een 
tij delij ken hulpkeurmeester en tot intrek
king van het besluit van den raad van 8 
October 1934, n°. 3711 , waarbij de ·jaarwed
de van den keuringsveearts is teruggebracht 
van f 3200 op f 2880. S. 102. 4 Maart. 

-· Bes lui t tot vernietiging wegens strijd met 
het algemeen belang van een besluit van 
den raad der gemeente Dalfsen van 29 
J anuari 1935, N°. 4052, voorwover di t be-

treft -aanvull ing van het personee l van den 
Vleeschkeur ingsdienst Dalfsen-Heino door 
benoeming van een tij delij ken hulpkeur
meeste i-. S. 523. 28 Augustus. 

Volksgezondhoitl. 
- Besluit tot nadere vaststelling van een mo

del voor gezondheidsbrieven ten behoeve van 
uitgaande zeeschepen, laatstelijk vastgesteld 
bij Koninklijk besl uit van 22 Februari 1927 
(Stbl. n°. 37). S. 574. 14 September. 

- Besluit tot wijziging en aanvull ing van het 
R eglement voor de Rijkskweekschool voor 
vroedvrouwen te Rotterdam, vastgeste ld bij 
Koninklijk besluit van 9 J anuar i 1933 (Stbl. 
n°. 7). S. 620. 25 October. 

Volkslrnlsvestlng. 
- Rondsch1-ijven van den Minister van Social P. 

Zaken, N°. 3984, M/Afd . Volksgezondheid, 
aan Gedeputeerde Staten der provinciën be
treffende regelen inzake productie van bouw
terrein. 16 M ei. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( B ouw- en 
W oonverordening van R ott ertla,m art. 94.) 
- Zo owel het voorwerp van de bewaking -
in aanbouw zijnde gebouwen en geti,n,nerten, 
die niet behoorlijk van de straat afgeslo
ten -, als het toezicht ter vervanging waar
van zij strekt - tijdens de afwezigheid van 
het werkvolk - moet aan " bewaken" in a,·t . 
94 der B ouw- en W oonverordening van Rot
terdam iJ,p beteekenis doen geven van het 
houden van een voortdurend toezicht. T e
recht was dan ook de R echtb . van oordeel, 
dat het vanwege req. geoefende toezicht door 
den Nachtveiligheidsdienst, welke viermaal 
's nachts met tusschenpoozen van ± 11/2 uur 
de ronde doet, aan den eisch van ge·rneld 
artikel niet voldeed. 3 J uni. 

- R ondschrijven van den M iniste,· van Sociale 
Zaken n°. 3984 IM/ Afd. V olksgezondheid 
P. B . R., aan heeren Gedeputeerde Stat en 
der Provinciën, bet,·eff ende : regelen inzake 
productie van bouwterrein. (Vervolg op 
schrijven van 16 M ei 1935, n . 3984. 

14 Augustus. 
Vuurwapen vet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( J achtwet 

19:!l3 artt. 13 en 23; Vuurwapenwet 1919 
art . 1.) - Noch uit de woorden, noch uit dt 
str-ekking van art. 28 d er Jachtwet 19:il3 
volgt, dat onder " schietgeweer" in di t ar
ti kel een windbuks niet zou zijn begrepen. 
- De bij~ondere strekking van art. 18 lid 2 
der Jachtwet 1923, n.l. 011, te waarborgen, 
dat de houder van een jachtakte gedekt is 
uit het oogpunt van de Vuurwapenwet 1919, 
brengt 11,ede dat onder "schietoeweer" in 
dit artikel is te verstaan een oeweer, tevens 
vuurwapen; daaruit kan echter niet worden 
afgeleid, dat die beperkte beteekenis van 
het begrip "schietgewee,·" ook bij de overige 
artikel en der J achtwet, waarin ·1•an een 
,,schietgewe,e1·" sprake is, moet worden ge
huldigd. - Niet gezegd kan wo,·den, dat 
een weiland, niet heggen afgesloten, en 
waarin vruchtboon,en staan, nimmer bestemd 
of geschikt zou kunnen zijn voor het jacht
bedrijf, terwijl de vraag of dit het geval is 
ter beoordeeling staat van den judex fact i, 
die in Cas'U een dergelijk weiland wel tot 

veld" in den zin van a,·t. 23 heeft gere-
kend. 27 M ei . 
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- A,·rest van den Hoog en Raad. (Wapenwet 

art. 1; Vuurwapenwet 1919 art. S .) - H et 
bewezenverklaarde, dat req. op 25 Sept. 
1984 des na,niddags circa 8 uu,· te Maas
t,·icht, te,· plaatse genaamd "St . Pieters
berg", een cylinderrevolver geladen m et vij f 
scherpe patronen bij zich heeft gehad, kan 
de qualificatie "op den openbaren weg een 
wapen bij zich h~bben" niet dragen, daar 
in die bewezenverklaring niet is vervat en 
daaruit evenmin noodzakelijk voortvloeit, 
dat de "St. Pietersberg" is een openbare 
weg of eenige voor het publiek toegankelijke 
plaats. - Na vernietiging van het vonnis 
wat betreft de quali ficatie en de toepassing 
van de Wapenwet, doet de H. R. ten prin
cipale recht, qualificeert het bewezenver
klaarde als : 1°. het voorhanden hebben van 
een vuu,·wapen; 2° . het voorhanden hebben 
van munitie, en veroordeelt req. ,net toe
passing van de artt. S en 12 der Vuurwapen
wet 1919 tot twee geldboeten subs. hechtenis 
met ve-rbeurdverklaring van het wapen. 

11 J uni. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Grondwet 

a,·t . 159 ; Sv. art. 121 ; Vuu,·wapenw-et 1919 
a,·tt. 14 en 15; D,·ankwet a,·t. 64.) -
R echtb.: Naa,· analogie van art. 121 Sv. 
moet worden aangenomen, dat de door den 
burgemeester krachtens art . 64 der Drank
wet verstrekte last om verd.' s woninu bir,
nen te treden ui tsluitend en all een strekte 
tot het Mjzondere doel van Drankwetcon
t,·óle. De ambtenaren rnochten tot eenig 
ander doel op grond van dien last al even-
1nin in verd.'s woning verblij ven. Nu hun 
11 oor de contrûle vuurwapenwet de toegang 
geweigerd was, mochten zij zich niet ten 
fine daarvan zonder schriftelijken last als 
in art. 14 der Vuurwapenwet 1919 omschre
ven in verd.'s woning bevinden en was de 
gemeenteveldwachte,· ook niet bevotgd een 
geweer in beslag te nemen op grond van het 
bepaalde in a,·t. 15 dier wet . - H. R. : De 
omstandigheid, dat een ambtenaar alleen 
ter contróle ingevolge de Drankwet aanwezig 
·is ·in een woning en daar, uit dien hoo fde, 
ook tenen den· wil van den bewoner, aan
wezig mag blijven, belet dien ambtenaar 
niet om op diezelfde plaats opsporingsbe
voegdheden, steunende op ee11 andere wet 
dan de D,·ankwet, uit te oef enen. H et tegen
deel volgt niet uit art. 121 S v., daar dit 
artikel wel regelt de bevoegdheid om tegen 
den wil van een bewoner diens wonin g bin
nen te treden, doch niet inhoudt eene be
perking van andere opsporingsbevoe gdheden. 
- De vraag, welke bevoe gdheden de ge
meenteveldwachter in de woning had, kan, 
nu die ambtenaar i. v . m. den hem inge
volge de Drankwet verst rekten last d e wo
ning tegen den ,cil van den caféhoud er 
,nocht binnentreden, ,·eeds dai:Lro,n hare be
antwoording niet in den wil van den bewoner 
vinden . - De uitspraak kan, als niet ge
geven op den grondslag der t .l.l., immers 
als uitgaande van eene onjuiste opvatting 
van de bevoegdheid ingevolge art. 15 der 
Vuurwapenwet 1919 , niet gelden als een 
vrijspraak in den zin van art. 430 S v . . 

P Decem ber. 

Wapenwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Wapenwet 

art. 1.) - De R echtb. is op grond van be
zichtiging t. t . in appèl van het mes, een z.g. 
padvindersmes, van oordeel, dat · dit niet is 
een dolkmes, omdat de punt niet in de as 
l igt en het niet tweesnijdend is. Voorts over
weegt de R echtb., dat verd. evenmin een 
wapen in den zin van de Wapenwet 1890 bij 
zich hee ft gehad; dat n.l. aangeno,nen moet 
worden, dat bij gemelde wet niet bedoeld is 
om onder de verbodsbepaling van art. 1 te 
doen vallen personen als padvinders, die een 
mes als het onde.rhavige bij zich hebb en om 
daarmee - gelijk ook verd. deed - vreedr 
zame padvinderswerkzaamheden te verrich
ten; zijnde het niet juist geëigend voor het 
gebrui k als wapen. - Het is niet gebleken, 
dat de R echtb. aan het woord "wapen" een 
andere beteekenis hee ft gehecht dan in ge
noemd artikel bedoeld. Uit de overwegingen 
der Rechtb. blijkt niet, dat zij voor de be
oordeeling van de vraag, of gereq. een "wa
pen" bij zich had, op zich zelf gewicht hee ft 
toegekend aan de '/)(/"eedzame bedoeling van 
dezen bepaalden individueelen drager. I n 
ieder geval kunnen de overige g,·onden; 
welke geheel zijn ontleend aan de objectieve 
eigenschappen van een z.g. padvindersmes, 
de beslissing, dat zulk een mes geen "wa
pen" is in den zin der wet, zeer zeker dra
gen. 18 Februari. 

- Arrest van den H oo gen Ra.ad. (Wapenwet 
art. 1 ; Vuurwapenwet 1919 a,·t. 3.) - H et 
bewezenverklaarde, dat req. op 25 S ept. 
1934 des namiddags circa 8 uu,· te Maas
tricht, ter plaatse genaa,nd "St. Pieters
be1·g", een cylinderrevol ver geladen ,net vijf 
sche,·pe patronen bij zich heeft gehad, kan 
de qualificatie "op den openba,·en weg een 
wapen bij zich heb ben" niet dlragen, daar 
in die bewezen ve,·klaring niet is vervat en 
daa,·uit evenmin noodzakelij k voortvloeit, 
dat d e "St. Pietersberg" is een openbare 
weg of eenige voor het publiek toegankelijke 
plaats. - Na vernietiging van het vonnis 
wat betreft de qualificatie en de toepassing 
van de Wapenwet, doet de H. R. ten prin
cipale recht, qualificeert het bewezcnver
klaarde als : 1° . het voorhanden hebben van 
een •vuurwapen; 2° . het voorhanden hebben 
van munitie, en veroordeelt req. ,net toe
passing van de artt. IJ en 12 der Vuurwapen
wet 1919 tot twee geldboeten subs. hechtenis 
1net verbeuràverklaring van het wapen. 

17 Juni. 
Warenwet. 
- Besluit tot w1Jz1grng van het Suiker- en 

Stroopbeslui t (Stbl. 1924, n°. 96), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 18 Mei 
1934 (Stbl. n°. 262). S. 155. 25 Maart. 

-:- Besluit tot wijziging van het Vleeschwaren
besluit (Stbl. 1924, n°. 315), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 27 Fe
bruari 1931 (Stbl. n° . 69). 

S. 156 . 25 Maart. 
- An·est van den Floo gen Raad. ( Warenwet 

art. 23.) - De mate van spoed, welke bij 
het onderzoek van het verpakte en venegel
de monster 111 oet worden betracht, betreft 
een onderwerp van inwendigen dienst, over
gelaten aan het hoofd van het laboratorium. 
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De Warenwet vordert niet, dat de d,es
kundigen of een hunner het momter uitpak
ken en ontzegelen en er bestaat geen be
zwaar, dat dit, zooals i. c., geschieiU door 
eenen ande,·en ambtenaar - daarvoor door 
het hoofd van het labo,·atorium aangewezen. 
Evenmin is verboden, dat, vóórdat het ,non
ster doo,· de twee deskundigen wordt onde1·
zocht, een ambtenaar van het laboratorium 
het monster aan een vooronderzoek onder
we·rpt. Bij ,een en ander nwet echter vast
staan, dat het monster niet is verwisseld en 
in" geenerl ei opzicht van karakter is ve,·
anderd. 15 Apr-il. 

- Besluit tot wijziging en aanrnlling van het 
Wijnbesluit, S. 1929, n°. 137, laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 10 Fe
bruari 1934 (Stbl. n°. 51). 

S. 202. 25 April. 
- Besluit tot wijziging van het Consumptieijs

besluit (Stbl. 1934, n°. 240). 
S. 244. 9 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het Meelbesluit 
(S. 1924, n° . 313), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 24 Juli 1934 (Stbl. 
n°. 430). S. 297. 21 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het Melkb luit 
(S. 1929, 0

• 43), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 7 J uli 1933 (Stbl. 

- Besluit, houdende oplegging van eene ge-
• . 351). S. 311. 24 Mei. 

- Be lui t tot wijziging van het Waschmidde
lenbesluit (Stbl. 1925 , n° . 345) , laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk be luit van 10 April 
1929 (Stbl. n°. 148). S. 348. 18 Juni. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Warenwet 
artt . 20-24.) - Waneer een monster van 
een waar is genomen en daarbij of daarmed,e 
niet is gehandeld als in de artt. 20 tot 24 
Warenwet is voorgeschreven, zal de Ambte
naa1· van het 0. M. niet-ontvankelijk zijn in 
de door hem naa,· aanleiding van het onder
zoek inges telde strafvervolging. - Een hoe
veelheid melk nemen uit een bm ,net melk, 
ten einde van d,eze hoeveelheid den zw1tr
graad te onderzoeken, is een monsterneming. 
M et het genomen monster had de weg moe
ten zijn gevolgd in de artt. 20 tot 24 Waren
wet voorgeschreven. Nu dit niet is geschied, 
is terecht niet-ontvankelijkheid van het 
0. M. uitgesproken. - (Anders: de Adv.
Gen. Mr. B erger.) 24 Juni. 

- Besluit tot wijziging van het Algemeen 
Besluit (Warnnwet) (Stbl. 1925 , n°. 262). 

S . 570. 13 September. 
- Be luit tot aanvull ing van het Meelbesluit 

S. 1924, n°. 313, laatstel ijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 21 M i 1935 (Stb l. 
n°. 297). S . 575. 14 Septembe~. 

- Besluit tot wijziging van het Mel kbeslu1t 
(Stbl. 1929, n°. 43), laatstelijk gewijzigd bij 
K oninklijk besluit van 24 Mei 1935 ( tb!. 
n•. 311). S. 633. 29 Octobe·r. 

- Besluit tot t ijdelijke buiten we,·king ste l
ling van artikel I van het Koninklijk-~
slui t van 18 Juni 1935, S. n°. 348, tot wtJZI
ging van het Waschmiddelenbe luit (Stbl. 
1925 , n•. 345). S. 635. 30 0 tober. 

Waterstaatswet. 
- Koninklijk besluit . (Wet houdend alge

meene regelen Waterstaatsb estuur art. 13.) 
- Ged. Staten behoo,·en slechts dan goedr 

keuring te onthouden aan een besluit van 
een waterschapsbestuur tot het voe,·en van 
een rechtsgeding, wanneer met genoegzame 
zekerheid moet worden aangenomen, dat het 
rechtsgeding geen redelijke kans van slagen 
biedt of, hetzij wegens zijn gering belang in 
verhouding tot de wellicht te betalen kosten, 
hetzij wegens eene andere even onbetwist
bare reden, voor het waterschap nadeelig zou 
zijn te achten. 22 Januari. 

- Wet, houdende overbrenging van gedeelten 
van de Rijkswegen Gorinchem- Breda , Moer
dijk-Breda en Breda- Belg ische grens in 
beheer en onderhoud bij de gemeente Breda. 

S. 84. 4 Maart. 
- Koninklijk besluit. (Wet houdend alge

m,eene regelen Waterstaatsbestuur art. 19.) 
- Nu de jaarlijksche herziening van den 
l egger van onderhoudsplichtigen van een 
waterschap is geregeld in dier voege, dat 
elk jaar de leggc,· opnieuw w<n"dt vastge
steld, ontheft de omstandigheid, dat iemand 
in vorige jaren op den l egger als onder
houdsplichtige bij eindbesl issing is gehand
haafd, B. en W. - en in beroep Ged. Staten 
en de Kroon - niet van de ve>rplichting, be
zwaren, welke bij gel egenheid van de jaar
lijksche herziening tegen den onderhouds
plicht werd,en ing bracht, te onderzoeken en 
daamp te beslissen. - Waar is gebleken 
dat het, toen de onde,·houdsplicht voor het 
eerst werd vastgesteld, in de bedoeling heeft 
gelegen niet de eigenaren van de kade zelf, 
doch de achterliggende eigenaren met het 
onderhoud van de kade te belasten, kan 
thans geen onderhoudsplichtige w<n"d.en aan
gewezen, nu het onde1·havige kadegedeelte 
deels vergraven is, zoodat het niet meer als 
een bestaand waterstaatswerk is aan te ,ner
ken, deels op onnaspeu,·lij ke wijze in den 
loop der jaren is ve,·l egd ten opzichte van 
welk verlegde kadevak geen titel, waarop 
de onde,·houdsplicht zou kunnen steunen, 
aanwezig kan worden geacht. 29 Maart. 

- Koninklijk besluit. (W et houdend alge
meene regelen Waterstaatsbestuwr Art. 19 .) 
- Waa,· het provinciaal reglenient op de 
waterleidingen voorschrijft, dat de ligger 
moet inhouden eene aanwuiding van de 
bode,nbreedte, kan hiermee niet zijn beoo gd 
te eischen, dat de ligger zou bevatten de 
werkelijke bodembreedte de,· waterleiding op 
elk punt van haren loop, ,naar moet het 
voldoende 1001·den geacht, indien over de 
geheel e lengte of per vak ééne bode11i
breedte wordt aangegeven, welke zoodanig 
is gekozen, dat zij de werkelijke bodem
breedte nergens overschrijdt. Eene vermel
ding van de bodembreedte bij wege van aan
duiding van een 1naxim,u1n en m,ini11ium, 
stemt echter niet 11iet de bedoeling van de 
bepaling overeen. 11 April. 

- Wet tot overbrenging van de tot de Rijks
bemaling der Dongepolders behoorende 
pompstations nos . 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
en 32 met b ij behoorende werken in beheer 
en onderhoud bij de water chappen de Ge
combineerde Buitongronden van Drimmelen 
en Geertruidenbe1·g, de Emiliapolder en de 
Nieuwe Dombos. S. 552. 13 September. 

Wegenbelastlngwet. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 



71 ALPHABETISCH REGISTER 1935 w 
besluit van 26 Juni 1929, S . 372, houdende 
vrijstelling van wegenbelasting voor in De
nemarken wonende of gevestigde houders 
van motorrijtuigen . S. ll. 10 J anuar i. 

- Anest van den H oogen Raad. (Wegenbe
lasting-we t a,·t. 17.) - A,·t. 17, lid 2 de,· W e
genbelasting-wet acht in het daarb edo elde 
geval d e belasting slechts dam voldaan, in
dien de houder van het 11wtorrijtuig op den 
doo,· den Minister van Financiën te bepalen 
wijze den datum waarop wordt gereden heeft 
aangeteekend. Noch deze bepaling noch de 
daaraan door den Ministe,· gegeven ui tvoe
ring laten ruirnte voor de door den Politie
rechter aanvaarde stelling, dat de houder 
het doen van deze aantee kening [ i . c. boven 
een reeds door den houder gestelde hand
tee kening] onder omstandigheden aan een 
ande,· zou kunnen opdragen 1net het gevolg, 
dat ook bij niet-uitvoering van die opdracht 
de voorwaa,·de desnie tt emin geacht zou wor
den te zijn vervuld. - [Aldus ook Adv .-Gen. 
van L ier; deze nog arnbtshalve: ove1· het 
vooro pges telde "Men ·rijden" is ten onrechte 
in het vonnis geen beslissing gege·ven .] 

15 April. 
Weg·enverkeorswet. 
- Wet, houdende regelen nopens het verkeer 

op de wegen. S. 554. 13 September. 
Weg·enwet. 
- Rondschrijven van den J<finister van Wa

terstaat , N ° . 424 Il , Afd. Wat erstaatsrecht, 
aan Gedeputee,·de Staten der verschill ende 
provïnciën, betreffende artikel 9 W egenwet 
en artikel 267 Gern eentewet. 8 Jul i. 

Werkverruiming. 
- Wet tot toepassing van artikel 83 der Comp

tabiliteitswet 1927, S. n°. 259, ten aanzien 
van de kosten van toetreding van "het Rijk 
tot en de bijdrage àan de stichting tot ver
ruiming van werkgelegenheid voor acade
misch gevormden over 1933. 

S. 606. 17 October. 
- Wet tot toepassing van artikel 83 der Comp

tab ilitei tswet 1927, S. n°. 259, ten aanzien 
van de bijdrage aan de stichting " W ater
bouwkundi g Laboratorium", te Delft over 
1933 en 1934, de kosten van toetreding van 
het Rijk tot en de bijdrage aan de stichting 
tot verruim ing van werkgelegenheid voor 
academ isch gevormden over 1933 en J en 
tweeden en derden termijn van beta ling van 
de koopsom voor de Muzi ekbibliotheek
Scheurlee r . S . 607. 17 October. 

Werkloosheidsverzekering. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 2 December 1916, S. 
522, tot vaststelling van algemeene -regelen 
voor het verleenen van subsidiën ten be
hoeve van werkloozenkassen, laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 23 Decem
ber 1922 (Stbl. n°. 733). 

S. 707. 17 December. 
W er kloosheld szorg. 
- Wet, houdende voorzieningen terzake van 

gemeentelijke kosten van werkloosheidszorg. 
S. 76. 4 Maart. 

Wet vereenlg·lng en vergadering. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (A1·t . 5 der 

W et van 22 April 1855, S. 32 .) - De stel
ling, dat K erkgenootschappen rnet hun zelf
standige onderdeelen, ten einde als ,·echts-

persoon te kunnen optreden, ingevolge art . 
5 der W et van 22 April 1855, S. 32, door 
een wet of door den Koning rnoeten zijn e1· 
kend, is onjuist, daar bedoelde wet niet to e
passelijk is op K erkgenootschappen. - W aar 
het onderhavige gebouw bestaat uit een ge
deelte, n.l . de kapel, hetwelk uitsluitend 
wordt gebezigd tot den openbaren eeredienst 
en in gebruik is bij de parochie ...... althans 
van het bisdom, waa1·toe die parochie be
hoort, en een aedeelt e aan een ande1· dan 
die parochie of dat bisdo,n ten g~bruike 
afgestaan, waarin de ,net de waarneming 
van den openba,·en eerediens t in de kapel 
belaste personen te za,nen ,net ande,·e l eden 
van de Orde . . . . . . wonen, is er sprake van 
twee afzonder/ijk in gebruik zijnde gedeel
ten van een gebo·uw, die ingevolge art. 2, 
§ 2 der W-et op de personeel e belasting elk 
op zich zel f als een perceel moeten worden 
beschouwd. Nu de vertrekken, bij even ge
noe,nde personen in gebruik, niet tot het 
in de eers.te plaats ver,nelde gedeelt e behoo
ren, vallen die vertrekken bui ten de bepa
l ing van art. 4, § 1, en mitsdien hee ft de 
R. v . B . terecht daarov a,·t. 32 bis niet to e
gepast. • 1 M ei . 

Winkelsluitingswet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Winkelslui

tingswet a,·t. 8 ; S v . art. 433.) - Nu gereq . 
niet zijnerzijds in cassatie is gegaan, kan op 
de ook door he1n ingediende schri ftuu1· geen 
acht worden geslagen. - H et gewone spraak
gebruik gee ft aan wat onder "geringe ee t
waren" in art. 8, lid 2 Winkelsluitingswet 
is te ve,·staan. De uitzonde1·lijke betee kenis 
van "eetwaren, welke niet behooren tot de 
belangrijke volks1J oedingsrniddelen", hebben 
die woorden niet. De Rechtb. kon het ver
koopen van drie ha1·ingen onder den verkoop 
van geringe eetwaren begrepen achten. 

24 Juni. 
- Anest van den H oo gen Raad. (Winkelslui

tingswet art . 2.) - Art. 2 W inkelsluitings
wet bevat het algeheele onvoorwaardelijke 
verbod, een winkel voor het publiek geopend 
te houden op den Zondag. B ij een t.l.l. , 
betrekking hebbende op een winkel zonde.
nadere omschrijving, kan de1·halve wo,·den 
volstaan nie t enkel aan te geven, dat dit 
verbod niet is nagekomen. De opsoni,ning 
in de volgende artikel en van gevall en, waar
in de bepalingen der wet niet van toepas-· 
sing zijn of t. a. waarvan de ve,·bodsbepa
l ing geen toepassing vindt, hee ft geen ande,· 
gevolg, dan dat hij, aan wien niet-nakoming 
van de verbodsbepaling is telast egel egd. 
daarop een beroep kan doen. - Gereq. heef t 
i. c. zulk een ve1·weer niet gevoerd. De door 
haar afgel egde verklaring kan niet worden 
beschouwd, als een beroep op een g·eval als 
vermeld in art. 4, d de,· wet . [A dv. -Gen. 
B erger: De Kantonr. had omtrent dit ver
weer bepaaldelijk een besl issing moeten 
geven .] - H . R. doet ten principale recht . 
[De Adv .-Gen . concludeert tot verwijzing.] 
- Qualificatie van H. R. en l(antonr. 

16 Dece1n be1·. 
Wisselbrieven. 
- Wet, houdende toepasselijkverklaring op 

Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao van 
de op 7 Juni 1930 te Genève gesloten Ver-
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dragen met bijbehoorende Protocollen: 1°. 
tot invoering van een eenvormige wet op 
wisselbrieven en oraerbriefjes; 2°. tot rege-
1 ing van zekere wetsconflicten · ten aanzien 
van wisselbrieven en orderbriefjes; 3°. be
treffende het zegelrecht tên aanzien van 
wisse lbrieven en orderbrief jes. 

S. 224. 25 April. 
- Wet, houdende nadere wijziging en aanvul

ling van de Surinaamsche Bankwet 1928. 
S. 489. 2 Augustus. 

- Besluit, bepalende de bekendmakin!l" in het 
Staatsblad van de toepassélij k verklaring op 

ederlandsch-Indië en Curaçao van de op 7 
Juni 1930 te Genève gesloten verdragen met 
bijbehoorende protocollen: 1°. tot invoering 
van een eenvormige wet op wisselbrieven· en 
orderbriefjes; 2°. tot regeling van zekere 
wetsconfl icten ten aanzien van wisselbrieven 
en orderbriefjes; 3°. betrêffende het zegel
rech t ten aanzien van wisselbrieven en order
briefjes (Stbl. 1933, n°. 699). 

· S. 579. 14· September. 
Woningwet. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. SB.) -

Als "belanghebbenden" in den zin van dit 
a,·t. kunnen niet · worden aangemerkt de 
voorzitter en a"e secretaris van een corwmissie, 
gevorrnd uit inwoners der gemeente, eige
naren en bewoners van in het betrokken deel 
der gemeente gelegen huizen, nu deze com
missie geen rechtspersoonlijkheid bezit en 
ook niet gebleken is, dat appellanten door 
de l eden der c01nmissie tot het instell en van 
beroep •uitdrukkelijk zijn gemachtigd, zooàat 
zij slechts geacht kunnen wo,·den voor zich
zel ven in beroep te zijn gekomen. Daar ap
pellanten geen eigenaren of rechthebbenden 
zijn op perceelen, gele gen binnen het betrok
ken terrein, zijn zij in hun beroep niet-ont
vankelijk. 4 J anuwri. 

- Besluit tot aanvulling en wijziging van het 
Woningbesluit. S. 7. 9 Januari. 

- Beslui t tot vernietiging van het besluit van 
den raad van IJsselmonde dd . 28 Juni 1934, 
waarbij bouwvergunningen zij n verleend aan 
J. Koopman aldaar. S. 12. 11 J anuari. 

- Ar,·est van den H oogen Raad. (Woningwet 
wrt. 4; Sv. art. 842.) - Met de verkla1·ing 
van één getuige ,nag genoegen worden ge
nonien als bewijs, dat zeker verwee,· van een 
verd. ongegrond is, daar de bepaling van 
art. 342 S v. alleen st,·ekt om te voorkomen, 
dat het bewijs, dat de verd. het telastege
l egde feit heeft begaan op de verkla,·ing van 
één getuige wordt aangeno,nen . Dit laatste 
is i . c. niet het geval. - H et betoog, dat het 
bewezenverklaarde niet strafb aar is, omdat 
de ve1·0.·dening dagt eekent van 3 Nov . 191!5 
en in werking is getreden op 8 Decem ber 
1925, terwijl de waterleiding eerst · sedert 
1932 bes taat, zoodat er in 1925 geen buis 
[waarvan in het gebod tot aansluiting wordt 
gespro ken] in den betreffenden weg was, 
kan niet baten, daar de artt. 29 en 61 de,· 
Verordening aldus moeten worden opgevat, 
dat, nadat een buis van de waterleiding is 
aangelegd in een straat of weg, de daaraan 
gel egen woningen moeten voorzier>, zijn van 
waterleidling èn de eigenaar verplicht is zorg 
te drage'n, dat de bewoners daarvan gebruik 
kunnen .maken. - H et voorschrift van waar
schuwing in art. 68 de.r Verordening, waa1·-

op equi.rante zich be.roept, kan letterlijk 
gen men niet worden opgevolgd, daa.r men 
iem~nd niet tweemaal telkens een 11,aand na 
elk ar kan waarschuwen. De beteekenis kan 
gee andere zijn, dan dat B. en W. twee
,n moeten waarschuwen en dat de tweede 
waa schuwing niet vroeger dan een maand 
(ka endermaand) na de eerste mag worden 
ge an. Uit de bewezenverklaring blijkt, dat 
ind daad niet een waarschuwing als voor 
de s rafbaarheid van het bewezenverklaa.rde 
noo ig is heeft plaats gehad. - R eq. van 
alle rechtsvervolging ontslagen. 14 Januari. 

- B lui t, houdende beschikking op de be
roe!en van de Naamlooze Vennootschap 
Wo ing-Maatschappij en J. van der Roest, 
bei en te Amsterdam , tegen goedkeuring, 
doo Gedeputeerde Staten van Noord-Hol
lan9, van rooilijnen. S. 21. 19 Januari . 

- B~luit tot schorsing van een besluit van 
Bur emeester en Wethouders van Culem
bor d.d. 31 December 1934, waarbij een 
bou vergunning is verleend aan G. J. de 
Ko aldaar . S. 27. 25 J anuari. 

- Be lui t , houdende bepaling van den dag, 
met ingang waarvan de wet van 14 Juni 
193 , S. 316, tot wijziging van de Woningwet 

et Koninklijk besluit van 9 J anuari 
, S. 7, tot aanvulling en wijziging van 

oningbesluit, in werking treden. 
S. 28'. 25 ·J anuari. 

- K o inklijk besluit. (Woningwet art. 4.) -
Ter cht hebben Ged. Staten go edkeuring ont
ho en aan een wijziging der bouwv.erorde
nin beoogend de sch?-apping van verplichte 
aans uiting aan de waterleiding, nu de drink
wat rvoorziening in de gèmeente zeer slecht 
is, oor de bestaande woningen onder be
paal e voorwaarden vrijstelling van de ver
plic ting kan worden verl eend, en voor 
·nieu ·e woningen toch een andere voorzie
nin waaraan kosten zouden zijn v,erbonden, 
zou ,oeten worden gemaakt, te1·wijl tegen
over de hooge,·e kosten der waterl eiding staat 
het oordeel van een duurzaam goede water
voor iening, hetgeen van de thans gebezigde 
,ni elen niet kan wo1·den gezegd. 

SO Januari. 
- Be luit tot schors ing van het besluit van 

den raad van Beek (L.) dd. 11 D ecember 
1934 waarbij een bouwvergunning is ver
leen aan de N . V. Limburgsche Bouwmaat
scha pij te Geleen. S. 44. 9 F ebruari. 

- · Be lui t tot schorsing van het besluit van 
den R aad van Ameland d.d . 28 J anuari 
1935 waarbij aan R. van der Velde te Sneek 
eon ouwvergunning is verleend. 

S. 55. 16 F ebruari. 
- Ko inklijk besluit. (Woningwe t art. 2.) -

T ere ht hebben Ged. Staten goedgekeurd 
een raadsbesluit tot vaststelling van een 
voor evelrooilijn, nu moet worden aange
nom n dat het noodig is dat de onderhavige 
weg e voorgeschreven breedte verkrijgt , ap
pell ite niet aannemelijk heeft gemaakt dat 
zij s gevolg van de rooilijn schade zou 
onde vinden van zoodanige beteekenis, dat 
het erechtvaardigd zou zijn die lijn te 
h<ure behoeve te v~rleggen, en zij evenmin 
aann melijk heeft gemaákt, dat in dit geval 
sch eloosstelling of onteigening had behoo-

aats te vinden. .- 16 Februari. 
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- Besluit tot schors ing van het besluit van 

Burgemeester en Wethouders van Stein, 
waarbij een bouwvergunning is verleend aan 
J. J anssen a ldaar. S. 67 A . 2 Maart. 

- Koninklijk besluit . (Woningwet art. 35.) -
Nu door de gemeente aangeboden ruiling 
van grond alleszins redelijk moet worden 
geacht, kunnen de bezwaren van appellanten 
tegen het door den raad vastgesteld bouw
verbod niet als gegrond worden erkend. 
Daarbij dient nog in aanmerking te worden 
genonien, dat de appellanten geenszins ge
noodzaakt zijn het aanbod der gemeente tot 
r1tiling te aanvaarden, daar de gemeente, 
wanneer appellanten het aanbod te onvoo.r
deelig achten, de beschikking over het be
noodigd terrein zal moeten verkrijgen door 
aankoop of onteigening. 4 Maart. 

- Besluit tot schorsing van een besluit va n 
den raad van Rockanje dd. 28 J anuari 1935, 
waarbij een bouwvergunning is verleend aan 
J . Pothof a ldaar. S . 132. 14 Maart. 

- Besluit, houdende beschikking op een be
roep van den raad van Zwolle tegen een 
besluit van Gedeputeerde Staten van Over
ijssel , waarbij goedkeuring is onthouden aa11 
een uitbreidingsplan. S. 137. 15 Maart. 

- Besluit tot vernietiging van het bes1uit van 
den raad van Do~tinchem, van 30 November 
1934, waarbij een bouwvergunning is ver
leend aan E. J. Lettink, al daar. 

S. 180. 9 April. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

burgemeester en wethouders van Stein van 
1 Maart 1935, waarbij een bouwvergunning 
is verleend aan J. J anssen aldaar. 

S. 182. 11 April. 
- Koninklijk beslui t. (Wonin gwet Art. :!l .) -

Al heeft appellante krachtens vrijstell ing 
van B . en W . een laag gebouw van 28 ,n 
diepte staan op grond, waarvoo,· een achter
gevefrooilijn van 15 m uit den voorgevel 
was vastgesteld, zoo kan haar toch, nu het 
wenschelijk is gebleken, de 15 m tot 13 m 
terug te brengen, niet gewaarborgd worden 
de mogelijkheid van herbou w tot de destijds 
toeges tane diepte van :!l3 ,n, aangezien de 
belangen een,er goede bebouwing ter plaatse 
zich daa1·tegen verzetten, zulks te mind er 
d=n- B . en W ., indien dit toelaatbaar wo,·dt 
geacht, doo,· het verl eenen van vrijstell ing 
aan den wenschen van appellante zull en 
kunnen tegemoetkomen. 13 .4pril. 

- Koninklijk besluit. ( Woningmet A,·t. 1 j<. 
art. 4.j - E en bepaling in de bouwverorde
ning eener landelij ke gem eente, die tenge
volge zal kunnen hebben, dat buiten het ge
bied dezer gem eente, hetwelk krachtens het 
uitbreidingsplan voo,· bebouwing in de naaste 
toeko,nst is bestemd, complex en vrijstaande, 
,naar toch dicht opecngebouwde wonin gen 
worden gebouwd, zelfs zonder dat deze aan 
behoorlijk ve,·hcwde wegen zijn gel egen, is 
in strijd m et het belang der volkshuisvesting. 
- H et is niet juist, dat ten aanzien van be
staande woningen de ve,·pl ichting tot aan
sluiting op den drinkwaterl eiding afhan ke
lij k wordt gest,eld van een e beslissing van 
den gemeenteraad. De mogelijkheid tot ont
heffing van deze ve,·plichting behoort te b<
staan v(}o1· het geval , dat de belanghebb ende 
op grond van ee,i voor zijn rekening in ge
steld deskundig onderzoek heeft aangetoond, 

dat de woning een ander deugdelijk middel; 
tot watervoorziening hee ft. 10 Mei. 

- Besluit tot gedeel telijke vernietiging van 
een besluit van Burgemeester eri Wethou
ders van Weesperkarspel , betreffende bouw
toezicht. S. 313. 25 Mei. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad van Rockanje van 28 J anua ri 1935, 
waarbij een bouwvergunning is verleend aan 
J. Pothof a ldaar. S. 330. 5 Juni . 

- Koninklijk besluit. (Woningwet A1·t. il. ) -
I n het algem een kan een ge,neente in haar 
bouwverordening m eer dan ééne soort alge
meene rooilijnvoorsch1·i/ ten opnemen, b.v. 
eene voor wegen binnen de korn en e·ene 
andere voor wegen buiten de kom, of een e 
voor alle bestaande verkeerswegen en nieuwe 
aan te l eggen wegen binnen de kom en een e 
voor all e andere wegen. Nu echter de bouw
verordening in geschil niet sp eekt van ve1·
'k8erswegen in het algem een, doc h van we
gen, die door den raad zijn aangew ezen als 
verkeerswegen, terwijl d eze we gen dan m et 
name worden opgesomd, ver·liezen daardoor 
deze bepalingen haw,· ka,·akter van alge
meen e rooilijnvo01·schri f ten en kunnen zij in 
de bouwverordening geen plaats vinden. 

5 J uni . 
- Besluit tot schorsing van besluiten van 

burgemeester en wethouders en den Raad 
van Amsterdam, inzake verbetering va n wo
ningen in het perceel Laurierstraat 71 te 
Amsterdam. S. 340. . 8 Juni. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad van Schiedam van 4 Mei 1934, 
waarbij een bouwvergunning is geweigerd 
aan J . Vermeul en, a ldaar. 

S. 346. 17 Juni. 
- Besluit tot schorsing van het beslui t vall 

burgemeester en wetho~?ers van Wijchen 
van 7 Mei 1935, waarb1J een bouwvergun
ning is verleend aan H. Arts aldaa r. 

S. 351. 19 J uni. 
- Besluit tot "erniet iging van twee be luiten 

van burgemeester en wethouders va n Stein, 
waarbij bouwvergunning is verleend aan 
J. J ansen aldaa r. S. 365. 20 Juni . 

- Besluit tot vern iet iging van het beslui t van 
burgemeester en wethouders va n Cul emborg 
va n 31 December 1934, waarbij een bouw
vergunning is ve r leend aan G. J . de Kok 
aldaar. S. 360 . 25 Juni . 

Be I uit tot vernietig ing van het bes! uit 
van den Raad van Ameland van 28 Januari 
1935 waarbij aan R. van der Velde te 
Sneek een bouwvergunning is verleend. 

S . 395 . 6 Juli. 
- Koninklijk besluit . (W oningw et Art. 11. ) -

Al is het raadsb esluit van :!l8 Dec. 193 1 tot 
vaststelling van rooilij nen eerst op 1 Maart 
1932 aan Ged. Staten to egezonden, zoo l evert 
de oversch,·ijding van den ges telden /Pnnijn 
van 2 X 24 uur in het onderha·vig geval 
geen voldoenden eirond op tot onthouding 
van go edkeuring aan het raadsbesluit . E ve_n
min moet dit besluit geacht worden te ziJn 
goedgekeurd ingevolge art. :!l31 gemeente
'wet nu Ged. Staten den 21 April 1932 hun 

. beslissing heb ben verdaagd, zij het dat hun 
go edkeuring eerst 19 Dec. 1934 is ver
leend. - Daargelaten dat appellanten ver
zuimen aan te toonen, waarin de door hen 
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beweerde benadeeling door de onderhavige 
rooilijnvoorschriften bestaat, is er geen grond 
het goedkeuringsbesluit van Ged. Staten te 
vernietigen, daar appellanten ingeval zij 
schade ,nochten lijden, ingevolge de door 
den raad vastgestelde schadevergoedingsve1·
ordening zich tot den raad, c.q. tot Ged. 
Staten, kunnen wenden. 12 J uli. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 39 j 0
• 

a,·t. 37.) - Terecht hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een raadsbesluit 
tot vaststelling van bebouwingsvoorschriften 
op grond, dat die voorschriften zijn vastge
steld in afwijking van het ontwerp, zooals 
dit ingevolge art. S7 2e lid Je zin ter visie 
had gelegen, zonder dat tevoren het gewij
zigd ontwerp opnieuw ter visie was gelegd. 
- Daargelaten of aan niet-inachtneming 
door Ged. Staten van den in het 5e lid ge
stelden termijn voor het overige rechtsgevol
gen zijn verbonden, brengt deze informaliteit 
in geen geval mede, dat het door den raad 
vastgesteld uitbreidingsplan geacht zou moe
ten worden te zijn goedgekeurd, dan wel, 
dat daaraan alsnog go edkeuring zou moeten 
worden verl eend. 15 Jul i. 

- Bes lu it, houdende be chikking op het be
roep van den raad van Hilversum tegen het 
onthouden van goedkeuring aan een uit
breidingsplan c. a. S. 399. 15 Juli . 

- Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 37.) -
Nadat de ge,neenteraad het uitbreid·ingsplan 
,net bebouwingsvoorschriften hee ft vastge
steld, heef t hij, ter voldoening aan door 
Ged. Stat en gemaakte opme,rkingen, bij een 
later besluit na aanvulling en wijziging dat 
plan opnieuw vastgesteld. Nu verzuimd is, 
het gewijzigd en aangevuld plan met bebou,
wingsvoorschriften, vóór dat het doo,· den 
gemeenteraad aldus gewijzigd en aangevuld 
we,·d vastgesteld, ingevolge art. 37 2e lid 
te,· inzage te leggen, hadden Ged. Staten 
daarop hun goedkeuring niet mogen ver
l ecnen. 22 Jul i. 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
den raad van Ameland van 24 Juni 1935 , 
betreffende zomerhuisje . S. 428 . 24 Juli. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 1 j 0
• 

art. 11.) - T erecht hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een bouwveror
dening op grond dat: a. wordt toegelaten 
het bouwen van twee woningen boven elkaar ; 
b. wordt •rnogelijk gemaakt het ontstaan van 
co,nplexen gebouwen aan wegen die, wat 
ve,·hwrding betreft, aan geen enkelen eisch 
behoeven te voldoen; c. ontbreekt een voor
schrift betrelfend de eischen, waaraan een 
middel tot drinkwat ervoorziening moet vol
doen; d. ontbreekt de eisch tot aansluiting 
aan ,ie in de gemeente aanwezige drink
waterleiding, waar die ,nogelijk is. 26 Jul i . 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
den raad van Zuid-Beije rl and betreffende 
bouwvergunning. S. 534. 30 Augustus . 

- Koninklijk besluit. (W oningwet artt. 2 en 
11 .) - I n den ter,nijn van SO dag en, bedo eld 
in art. 11 Se lid, ,noet niet geacht worden 
te zijn inbegrepen de dag, waarop de ken
nisgeving is gedagteekend. - Ged. Staten 
h eb ben terecht goedkeuring verleend aan 
een besluit tot vaststelling van een voor
gevelrooilijn, nu de gemeentelijke bebou-

wingsvoorschriften toelaten eene exploitatie 
van het terrein van appellanten op de wijze, 
als in hun adres aan de Kroon is aange
geven, waardoor dit rendabel zal blijven. 

13 September. 
- K oninklijk beslui t. (Woningwet art. 37; 

Onteigeningswet art. 92.) - De waardebe
paling van gronden betrokken in een ont
eigeningsprocedure, kan nadeelig worden 
beïnvlo ed doo,· herziening van een uitbrei
dingsplan, waarbij deze gronden als "bosch" 
zijn aangewezen, aangezien het dan niet is 
uitgesloten, dat de rechter de mogelijkheid, 
dat zij voor huizenbouw worden bestemd, 
niet ,neer zal aannemen, en art. 92 Ont
eigeningswet all een van toepassing is bij 
onteigening in het belang der volkshuisves
ting. T en onrechte hebben dus Gert. Staten 
aan het deel van het uitbreidingsplan, dat 
betrekking heeft op de gronden beg,·epen in 
de onteigening ten behoeve van het "bosch
plan", goedkeuring verleend. 1S S eptemb er. 

- K oninlrlijk besluit . (Gemeentewet art. 167 
j 0

• art-. 151; Woningwet artt . S7, 38.) -
H et inbrengen door een gemeentebestuur van 
bezwaren en het instellen van beroep, als 
bedoeld in de artt. 37 en 38 der Woningwet, 
zijn handelingen, welke gerekend nioeten 
worden te behooren tot het bestuur van de 
huishouding der gemeente, die dus door den 
Raad nioeten worden ver·richt. - Nu de 
wijzigingen, welke de Raad bij de vaststel
ling van het uitb,·eidingsplan ,net bebou
wingsvoorschriften in het ontwerp alsnog 
heeft aangebracht, van ondergeschikten aard 
zijn, vorderden de belangen der bij het plan 
betrokkenen ,·edelijkerwijze niet, dat het ge
wijzigd plan, alvo.rens door den Raad te wor
den vastgesteld, in ontwerp ander-rnaal ter 
visie wordt gelegd. - Al wordt appellant 
door het plan beperkt in zijn vrijheid tot het 
veranderen of uitbreiden van zijn fabriek, 
zoo wordt door de bebouwingsverordening in 
zekere ,nate aan zijn bezwaar tegemoetgeko
men door verbouwingen, waardoo1· de waarde 
der fab riek niet noemenswaard wordt ver-
1neerderd, in afwijking van de in het plan 
aangegeven bestemming wel toe te staan. 

14 S eptenibe1· . 
- Besluit tot vernietiging van een besluit 

van den raad van Giessendam van 27 Octo
ber 1934, betreffende weigering van bouw
vergunning. S. 583. 19 September. 

- Besluit tot vernietiging van een besluit van 
den raad van Oostvoorne, waarbij aan A. C. 
de Vries a ldaar, vergunning is verleend voor 
den aanleg van een straat. 

S. 591. 27 September. 
- Koninklijk besluit. (Woningw et art. 38 j 0

• 

art. 36.) - De omstandigheid, dat appellant 
bij Ged. Staten geen bezwaren tegen het 
doo1· den Raad vastgestelde uitbreidingsplan 
heeft ingebracht, kan niet leiden tot niet
ontvankelijkvcrklaring van het tegen de 
goedke,iring van Ged . Stat en bij de Kroon 
ingesteld beroep. - W el zal appellant ten 
gevolge van het plan groot nadeel kunnen 
ondervinden, doch nu door het ge,neente
bestuur de verklaring is afgelegd, dat B. en 
W. binnen twee jaren na de beslissing der 
K 1·oon een voo,·stel tot onteigening bij den 
gemeenteraad aanhangig zullen maken, in-
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dien biunen dien te1·mijn pogingen tot acin
koop niet tot overeenste,nming heb ben ge
l eid. 11,oet aan appellant eene behoorlijke 
vergoeding voo,· de door hem te lijden nadee
len geacht wo1·den te zijn verzekerd. 

1!-7 Septe11,ber. 
- Besluit tot schors ing van een beslui t van 

den raad van Bloemendaal van 18 Juli 1935, 
waarbij ontheffing is verleend van een be
bouwingsvoorschrift. S. 608 . 17 October. 

- Koninklijk besluit. ( Woningwet art. 87.) -
Nu de beste,nming, wel ke aan het perceel 
van appellanten krac htens het in geding 
zijnde uitb,·eidingsplan toekomt, dezelfde is 
als daaraan was gegeven bij een vorig plan, 
en dus de bezwaren, welke appellanten tegen 
het onderhavig plan aanvoeren, reeds bij de 
behandeling van het vorig plan h<Ulden k"Un
nen zijn ingebracht, kunnen, nu zulks is ver
zuimd, deze bezwaren niet tot onthouding 
van goedkeuring aan het onderhavig plan 
l eiden. 4 Nove1nbe1·. 

- Koninklijk besluit. ( Woningwet Art . 43 j 0
• 

art. 41!-.) - Nu de wijzigingen, door den 
R aad in het ontwerp-uitbreidingsplan, zooals 
dat ter inzage gelegen hee ft, aangebracht in 
hoofdzaak eene 11,atiging inhouden ter tege-
1noetkoming aan ingebrachte bezwaren, en 
niet van zoodanigen aard zijn, dat de belan
gen de,· bij het plan betrokkenen red elij ker
wijze zouden vorderen, dat de gewijzigde 
stukken, al vo1·ens doo,· den Raad te worden 
vastgesteld, in ontwerp andermaal ter visie 
worden gel egd, is door Ged. Staten ten on-
1·echte op g1·ond der achte,·af aangeb?'achte 
wijzigingen aan het plan goedkeuring ont
houden. - 'l'erecht hebben Ged. Staten ge
oor·deeld dat de bebouwingslijnen, in bebou
wingsvoorsch1-iften vas tgesteld, vallen onder 
de ornschrijving van voor- en achtergevel-
1·ooilijnen, in art . 2, der wet gegeven, en 
dat deze lijnen, die als bijzonde,·e rooilijnen 
zijn aan te m e1·ken, niet op de voor de tot
standkoming van bebouwingsvoorsch,-iften 
voorgeschreven wijze kunnen worden vastge
steld. 4 Novemb er. 

~ Besluit tot gedeeltelijke schorsing van een 
besluit van den raad van Vl agtwedde, be
tre!fende verbetering van een woning. 

S . 638. 5 November. 
- Besluit tot wijziging van het Woningbesluit. 

S. 651. 13 ovember. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

burgemeester en wethouders van Wijchen 
van 7 Mei 1935, waarbij een bouwvergun
ning is verleend aan H. Arts aldaar. 

S. 654. 15 November. 
- K oninklijk besluit . ( Woningwet A1·t. 36.) -

T en omrechte hebb en appellanten bij hunne 
berekening van de diepte der bouwperceelen 
ook in aanmerhing genonien een strook, 
welke aan het Rijk moet worden afgestaan 
voo,· de an,nleg van een pan·allelweg. - Bij 
de berekening van de oppervlakte der per
ceelen, 11,oet worden uitgegaan van de diep
t e, zooals deze in à,e bebouwingsvoorschriften 
is voorgeschreven; het fe it, dat de te,-,·einen 
van appellanten een gro ote,·e diepte hebben, 
1noet daarbij buiten beschouwing worden 
gelaten. - Bij de beslissing over de in acht 
te nemen tusschenruimte tusschen de wo
ningen moet uitsluitend worden uitgegaan 

van het karakte,· en aspect van den weg ; de 
aanwezigheid van een onbruikbare strook 
grond, op een afstand van 60 m. uit de 
g1·ens van den weg gel egen behoort daa1·bij 
geen rol te spel en. - H et landelijk karakter 
van ,een weg volgt ,·eeds uit de aanwezigheid 
van uit bosch en heide bestaande, aan een 
naburige gemeente behoorende terreinen , 
wel ke besten,d zijn duurzaam onbebouwd te 
blijven. 15 N ovembe-r . 

- Besluit tot opheffing van de schorsing van 
een beslui t van den raad van Bloemendaal, 
waarbij ontheffing i verleend van een be
bouwingsvoorsch r ift. S. 658. 16 November . 

- K oninklijk besluit. (Woningwet Art. 87.) -
Ged. Staten hebben terecht goedgekeurd een 
wijziging van een uitbreidingsplan, nu door 
die wijziging het aanzien van een in het 
plan opgenomen plein niet w01·dt geschaa,d 
en het karakter van dit plein daardoor niet 
wordt aangetast. - B el emmering van het oor
spronkelijk vrije uitzicht uit d e aan het plein 
staande huizen is geen grond om aan de 
wijziuing van het plan go edkeuring te ont
houden, nu vanwege het gemeentebestuur 
uitdrukkelijk is verklaard, dat het niet in 
de bedo eling van dat bestuur l i gt, het ge
deelt e van den aan het plein gelegen g1'0nd, 
dat aan de gemeente in eigendom. toebe
hoort, t e doen bebouwen. 25 No vember . 

- K oninklijk besluit. ( Woningwet a,·t. 88 j 0 

a1·t. 37.) - Daw,· art . 38 l e l id aan den 
gem eenteraad slechts beroep op de K roon 
toekent tegen weigering van de go edkeuring, 
en van een mededeel ing van Ged. Staten, 
dat de ter1nijn, binnen welken hun coll ege 
een beslissing kan nemen, geëindigd was en 
derhal ve goedkeuring van het plan niet 
m eer 1nogelijk was, krachtens geen wetsbe
paling beroep op de Kroon openstaat, is de 
gem eenteraad in zijn tegen die 1nededeel ing 
ingesteld beroep niet ontvankelijk. 

25 Novembe1·. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing van 

een besluit van den raad van Amsterdam be
treffende woningverbetering. 

S. 670. 27 November. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet A rt. 86 j 0 

art . 37.) - Nu tengevolge van een wijzi
ging, door den Raad aangebracht in het 
ontwe,·p-uitbreidingsplan, zooals dat ter visie 
hee ft gelegen, geen nieuwe, tevoren niet
bestaande, bezwa,·en tegen !tet plan konden 
opkomen, is een he1·nieuwde ter visie leg
ging, als bedoeld in a,·t. 81 !Be lid, niet 
noodzakelijk. - Al ontbreekt een aanduiding 
van de wijze, waarop de aansluiting van één 
der in het plan beg,·epen verkeerswegln op 
den Rijksweg zal worden totstandgebracltt, 
zoo kan toch het plan daaron, niet van on
voll edigheid worden beticht, nu omtrent die 
aanslui ting met den Rijkswaterstaat nog 
onderhandelingen worden gevoerd en het 
t,·acé van dezen verkeersweg niet zonder 
m edewerking van de rijkso,·ganen tot stand 
kan worden gebracht. - Geen wetsb epaling 
verzet zich tegen het niet-opnemen van een 
terrein in het plan; wel-opnem en is i. c. niet 
mogelijk, daar aan het terrein nog geen de
fin i tieve bestemming kan worden gegeven . 

2 December. 
- Ko ninklijk besluit . (Woningwet Art. 36.)-
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Appellant, van wiens eigendo1n ongeveer 
15 h. a. in het uitbreidingsplan zijn begre
pen, waarvan 8½ à 4 h. a. bestemd zijn voor 
plantsoen en de rest voor bebouwing, wordt 
door deze bestemming niet onredelijk bena
deeld, daar de voor plantsoen bestemde 
strook wegens haar ligging niet als bouw
terrein kan worden aangevierkt en de ge
meente zich bereid verklaard heeft , deze 
strook voor een billijken prijs over te nemen. 
B edoelde strook is terecht niet voor bebou
wing bestemd, daar zij grenst aan een van 
de mooiste gedeelten van het ge1neentelij k 
bosch en behoud van zooveel mogelijk na
tuurschoon voor de gemeente als een levens
belang 1noet worden beschouwd. 

17 December. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad van Zuid-Beijerland van 31 Juli 
1935, waarbij een bouwvergunning is ver
leend aan C. Andeweg Gzn. aldaar. 

S. 720. 19 December. 
· - Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 36.) -

M et de strekking der Woningwet, bepalingen 
vast te stellen betreff end de volkshuisves ting 
verdraagt zich niet de bestemming van een 
deel der gronden tot cultuurgrond (land- en 
tuinbouw of veeteelt). - Co,npensatie van 
schade en voordeel als ge volg van een uit
breidingsplan zou alleen dàn gerechtvaar
digd zijn, indien voor een bepaald perceel 
voor- en nadeelen tegen elkaar opwegen, 
niet, als in casu, waar de voor. en nadeelen 
betref jen verschillende perceel en, aan een
zeljden eigenaar toebehoorend. - Nu de 
commissie, ingevolge de "schadevergoedings
regeling" met de vaststelling der schade be
last, zonder 1nedewe1·king van belanghebben
den, eenzijdig door den raad wordt benoemd, 
is geen voldoende waa1·bo1·g aanwezig, dat op 
onpartijdige wijze met de belangen van de 
betrokkenen zal worden rekening gehouden. 

23 December. 
Zegelwet. 
- Besluit, betreffende vrij steil ing van zegel-

recht. S . 350. 18 Juni. 
- Wet tot tijdelijke afwijking van artikel 60, 

lid 1, letter c, der Zegelwet 1917 . 
. 549. 13 September. 

Ziektewet. 
- Besluit tot bekendmaking van den tekst der 

Ziektewet, zooals die wet laatstelijk is ge
wijzigd bij de wet van 29 December 1934 
(Stbl. n° . 724). S. 32. 28 J anuari. 

- Besluit tot bepaling van het tijdstip , waar
op de wet van den 29sten December 1934, 
S. 724, tot wijziging van de Ziektewet, in 
werking zal treden. S . 101. 4 Maart. 

- Besluit, houdende vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 4, eerste lid, der Ziektewet (door
loopende tekst, bekendgemaakt bij Ko
ninklijk besluit van 28 J anuari 1935, Stbl. 
n°. 32). S. 163. 30 Maart. 

- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 
be luit van 27 F ebruar i 1930, S . 52, zooals 
dat gewijzigd werd bij dat van 3 Juni 1930, 
S. 223, en tot vaststelling van een algemee
nen maatregel van bestuur a ls bedoeld in 
artikel 28 der Ziektewet ( doorloopende tekst 
bekendgemaakt bij Koninklijk besluit van 
28 Januari 1935, S. 32, houdende · bijwndere 

voorschriften voor de verzekering van per
sonen, die voor ten hoogste eenige dagen 
door denzelfden werkgever in d ienst worden 
genomen voor werkzaamheden, waarvoor 
personen in den regel slechts voor eenige 
dagen in dienst genomen worden. 

S. 164. 30 Maart. 
- Besluit tot vaststelling van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in art. 
31, derde ·Jid, der Ziektewet (doorloopende 
tekst, bekendgemaakt bij Koninklijk besluit 
van 28 J anuari 1935, Stbl. n°. 32). 

S. 165. 30 M aart. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 19 Juli 1929, S. 394, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, a ls bedoeld in artikel 105, derde 
1 id, der Ziektewet ( doorloopende tekst, be
kend gemaakt bij Koninklijk bes lu it van 28 
J anuari 1935, Stbl. n°. 32). 

S. 185. 13 April. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 16 November 1929, S. 494, zoo. 
als dat gewijzigd werd bij Koninklijk besluit 
van 30 December 1930, S. 514, van het Ko
ninklijk besluit van 16 October 1930, S. 406, 
gewijzigd bij dat van 5 October 1934, S. 531 
en van het Kon inklijk besluit van 20 Juli 
1931, S. 313 en tot vaststelling van een al 
gemeenen maatregel van bestuur a ls bedoeld 
in artikel 34, eerste lid der Ziektewet (door
loopende tekst, bekend gemaakt bij Ko
ninklijk besluit van 28 Januari 1935, Stbl. 
n°. 32). S. 186. 13 April. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
beslui t van den 3den J anuari 1931, S. 2, 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur a ls bedoeld in a rtikel 123, 
tweede en derde lid, en artikel 124, tweede 
lid, der Ziektewet. S . 187. 13 April. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in arti
kel 37, zevende lid, der Ziektewet (doorloo
pende tekst, bekendgemaakt bij Koninklijk 
besluit van 28 Januari 1935, Stbl. n°. 32) . 

S. 193. 18 April. 
- Beslui t tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in arti
kel 41 , eerste en tweede l id, en artikel 42, 
eerste en tweede lid, der Ziektewet (door
loopende tekst, bekendgemaakt bij Konink
lijk besluit van 28 Januari 1935, Stbl. n°. 
32). S. 194. 18 April. 

- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 
besluit van 27 Februari 1930, S. 51, laatste
lijk gewijzigd bij dat van 6 November 1934, 
S. 569, en tot vaststelling van een algemee
nen maatregel van bestuur a ls bedoeld in 
artikel 6, vijfde lid, en in artikel 145 der 
Ziektewet ( doorloopende tekst, bekend ge
maakt bij Koninklijk besluit van 28 J anuari 
1935 , S. 32), houdende van die der Ziektewet 
afwijkende bepalingen voor personen in 
dienst van kermisreizigers, voor schippers
knechts, voor bij wijze van werkverschaffing 
te werk gestelde personen en voor seiwen
arbeiders ten aanzien van de verzekering, dé 
bepaling van het dagloon en de ziekengeld
uitkeering. S. 203. 25 April. 

- Besluit tot vaststelling van een a lgemeenen 
maatregel van bestuur, a ls bedoeld in ar
tikel 140 der Ziektewet (doo rloopende tekst, 
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bekendgemaakt bij Koninklijk besluit van 
28 J anuar i 1935, S. 32). houdende voor
schr iften in geval van geschil tusschen ver
schillende uitvoeringsorganen over de vraag 
wie tot het doen van uitkeering van zieken
geld of tot de in artikel 37, zevende lid 
der Ziektewet ( doorloopende tekst), bedoel
de uitkeering gehouden is. S. 287 . 17 Mei. 

- Besluit tot wijzig ing van het Koninklijk 
besluit van 3 J anuari 1930, S . 3, tot vast
stelling van de premiën voor de verplichte 
ziekteverzekering, zooals dat besluit laatste
lijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 
November 1933, Stbl. n°. 582. 

S. 336. 7 Juni. 
- Beslu it, houdende intrekking van het Ko

ninklijk besluit van 11 October 1929, S . . 456, 
bepalende, dat de ambtenaren in den zin 
van artikel 3 en artikel 4, eerste lid, onder 
h, i, j, k, l en n der Pensioenwet 1922, 
S. 240, van de verplichte verzekering, ge
regeld in de Z iektewet, zull en zijn u itge
zonderd. S . 398. 15 Jul i. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

beslu it van 28 J anuari 1931, S. 24, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, a ls bedoeld in artikel 26, eerste lid 
der Ziektewet (doorloopende tekst, bekend 
gemaakt bij Koninklijk besluit van 28 J a
nuari 1935, S . 32, laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk beslui t van 19 Maart 1932 (Stbl. 
120). S. 502. 6 Augustus. 

- Besl uit tot wijzig ing van het Koninklijk 
besluit van 3 J anuari 1930, S. 3, tot vast
stelli ng van de premiën voor de verpl ichte 
ziekteverzekering, zooals dat besluit laatste
lijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
7 Juni 1935 (Stbl. n°. 336). 

S. 687. 30 November. 
ZuJderzeesteuuwet. 
- B eslui t tot nadere wijziging van het K o

ninklijk besluit van 28 November 1927, S. 
365, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 
14 der Zuiderzeesteunwet 1925, S. 290, zoo
a ls dit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 14 December 1934 (Stbl. 664). 

S. 664. 22 November. 




